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NOTY O AUTORACH

Agnieszka Baran jest absolwentką historii, obecnie podjęła studia doktoranckie na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jej badania naukowe 
i praca doktorska koncentrują się na działalności gospodarczej i osadniczej opactwa cystersów 
w Mogile w okresie od XIII do 1. połowy XVIII wieku. 

Roland Boer jest profesorem teorii literatury na chińskim uniwerytecie Renmin w Beijin 
w Chinach oraz profesorem religii i teologii na uniwersytecie w Newcastle w Australii. Jego 
badania dotyczą złożonych stosunków między marksizmem a religią. Opublikował m.in.: In the 
Vale of Tears (Brill 2014) oraz wspólnie z Christiną Petterson Idols of Nations: Biblical Myth at 
the Origins of Capitalism (Fortress 2014).

Wojciech Jaworski, historyk; prowadzi badania z zakresu historii społeczno-politycznej 
ziem polskich w 2. połowie XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów; 
autor 5 książek: Struktura i wpływy syjonistycznych organizacji politycznych w Polsce w latach 
1918–1939 (1996), Ludność żydowska w województwie śląskim w latach 1922–1939 (1997), Żydzi 
na Górnym Śląsku w latach 1945–1970 (2001), Syjoniści wobec rządu polskiego w okresie mię-
dzywojennym (2002), Przemiany legalnego życia społecznego w Królestwie Polskim w latach 
1864–1914 (2006); 56 artykułów i materiałów naukowych oraz 9 publikacji popularnonaukowych.

Zbigniew Mazurak jest doktorantem nauk humanistycznych na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w historii Stanów Zjednoczonych. W 2012 r. uzyskał 
magisterium z historii na Uniwersytecie Śląskim. Członek-założyciel Koła Naukowego Histo-
ryków-Doktorantów UŚ, od 2013 r. członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, w latach 
2010–2012 członek Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚ. W 2011 r. zorganizował 
konferencję W 150-lecie wybuchu wojny secesyjnej w USA.

Tomasz Skrzyński, doktor, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest adiunktem w Wyż-
szej Szkole Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu. W okresie VIII 2007 – VIII 2008 
pracował w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Interesuje się głównie partiami politycznymi w Polsce 
w latach 1944–1950 (m.in. praca doktorska obroniona na UJ); stosunkami polsko-ukraińskimi 
i historią nauki. Wydał (lub złożył do druku) 75 publikacji naukowych, w tym 50 artykułów m.in. 
w „Kwartalniku Historycznym”, „Studiach Historycznych”, „Kwartalniku Historii Nauki i Tech-
niki” i „Kwartalniku Filozofi cznym”.


