
 
 
 

NOTY O AUTORACH 
 
 
IWONA DARSKA – absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Paw a II w Krakowie, gdzie uko czy a kierunek: Historia sztuki ze 
specjalno ci  – mediewistyka. Nast pnie uko czy a studia doktoranc-
kie w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie 
pisz  prace doktorsk  po wi con  fundacjom artystycznym królowej 
El biety Rakuszanki. Obecnie pracuje w Spo ecznym Komitecie Od-
nowy Zabytków Krakowa, gdzie zajmuje si  kwestiami dotycz cymi 
rewaloryzacji krakowskich zabytków. 
 
ELEONORA HENSCHE CR – dr teologii, by a dyrektork  Liceum 
Ogólnokszta c cego i Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Zmartwych-
wstania Pa skiego w Poznaniu, prowadzi a zaj cia ze studentami 
w Warszawie (ATK) i w Poznaniu na Studium Katechetycznym przy 
Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Bra a udzia  w pracy 
zespo u pod kierunkiem ks. prof. Jana Charyta skiego TJ, powo anym 
w celu opracowywaniu i redagowaniu podr czników do nauki religii 
dla uczniów i dla katechety. W pracy naukowej skupi a si  na pod-
r cznikach dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla katechety. Opubli-
kowa a liczne artyku y z dziedziny katechetyki i pedagogiki oraz arty-
ku y i pozycje zwarte dotycz ce ycia i dzia alno ci zmartwychwsta-
nek w Polsce i w wiecie. 
 
PIOTR KARDY  – dr nauk humanistycznych ze specjalno ci  histo-
ria redniowieczna – autor, redaktor i wspó autor kilku monografii 
historycznych, ponad stu publikacji w periodykach naukowych, zwi -
zany od lat z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, wyk adowca Historii Ko cio a w Studium Historii Ko-
cio a Diecezji Kieleckiej przy Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, 

swoje zainteresowania badawcze koncentruje na kulturze pisma 
i ksi ki w redniowieczu i okresie nowo ytnym (zw aszcza na ksi -
gozbiorach instytucji ko cielnych i ludzi Ko cio a), osadnictwie i sieci 
parafialnej, edycji róde  do dziejów Ko cio a katolickiego.  
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EWELINA KAZIENKO – doktorantka w Instytucie Historii i Ar-
chiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pisze 
rozpraw  doktorsk  pod opiek  prof. Jerzego Rajmana pt. Dzieje kon-
wentu OO. Karmelitów Trzewiczkowych na Piasku w Krakowie do 
ko ca XVI wieku. Zainteresowania: historia redniowiecza Polski, 
historia Ko cio a z uwzgl dnieniem problematyki kultu wi tych. 
 
BP JAN KOPIEC – ks. bp prof. dr hab., ordynariusz diecezji gliwic-
kiej, historyk Ko cio a na l sku i dziejów dyplomacji watyka skiej, 
prof. Wydzia u Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Zaintereso-
wania naukowe biskupa Jana Kopca koncentruj  si  na nast puj cych 
zagadnieniach: diecezja wroc awska po Soborze Trydenckim; dzieje 
Ko cio a na l sku Opolskim; przesz o  nuncjatury papieskiej w Pol-
sce, zw aszcza w pocz tkach XVIII w., co zwi zane jest z edycj  akt 
nuncjuszy Juliusza Piazzy, Miko aja Spinoli i Benedykta Odescalchi-
Erby (lata 1706-1712); osobn  dziedzin  docieka  naukowych s  ba-
dania biografistyczne, g ównie biskupów wroc awskich i duchowie -
stwa l skiego. Jest autorem 15 prac zwartych, blisko 560 artyku ów 
naukowych oraz ponad 260 tekstów popularnonaukowych.  
 
RADOS AW KRAJNIAK – historyk, doktorant na Wydziale Nauk 
Historycznych Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu. Cz onek 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Towarzystwa Mi o ników To-
runia i awy Encyklopedystów Gda skich. Autor licznych prac publi-
kowanych w uznanych periodykach naukowych oraz ksi ki pt. Du-
chowie stwo kapitu y katedralnej w Che m y do 1466 roku. Studium 
prozopograficzne, Toru  2013. Jego zainteresowania naukowe skupia-
j  si  na karierach duchowie stwa z obszaru pa stwa zakonu krzy ac-
kiego w Prusach, notariacie publicznym, otoczeniu biskupów pruskich 
i itinerariach duchowie stwa redniowiecznego. Realizuje indywidu-
alny grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w dwóch 
kolejnych jest jednym z wykonawców. 
 
KS. ADAM KUBASIK – kap an diecezji gliwickiej. W 1997 r. dok-
toryzowa  si  na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroc awiu na 
podstawie pracy Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja ukrai skiego 
narodu, pa stwa i Cerkwi (praca ta zosta a wydana w 1999 r. nak adem 
wydawnictwa B . Jakuba Strzemi  Archidiecezji Lwowskiej ob. ac., 
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Lwów-Kraków). W 2016 r. nak adem wspomnianego wydawnictwa 
opublikowa  tak e prac : Eklezjologia polityczna metropolity Andrze-
ja Szeptyckiego. Cerkiew greckokatolicka fundamentem niezawis ej 
Ukrainy. W latach 2007-2014 by  wyk adowc  w Wy szym Semina-
rium Duchownym Wikariatu Apostolskiego w Iquitos, w Peru. 
 
KS. GRZEGORZ KUBLIN – kap an diecezji opolskiej, dr teologii. 
W 2014 r. obroni  rozpraw  doktorsk  zatytu owan : Eufemia raci-
borska w historiografii. Jego obszarem zainteresowa  s  dzieje klasz-
toru dominikanek w Raciborzu (1299-1810), ycie i dzia alno  oraz 
kult najwybitniejszej z raciborskich zakonnic – ksi niczki racibor-
skiej Eufemii. Publikuje artyku y w czasopismach: „Studia Teologicz-
no-Historyczne l ska Opolskiego” oraz „Folia Historica Cracovien-
sia”. Wyda : XVII-wieczny ywot ksi niczki raciborskiej Eufemii 
w zbiorach Archiwum Pa stwowego we Wroc awiu. 
 
KS. JÓZEF MARECKI – ks. prof. dr hab., absolwent Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie UPJPII). Jest kierowni-
kiem katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UPJPII 
w Krakowie. Prowadzi Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Biblio-
tekoznawstwa. Jest te  cz onkiem Kolegium IPN oraz cz onkiem Ra-
dy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nale y do wielu 
towarzystw naukowych w Polsce i za granic . Mi dzy innymi jest 
zast pc  kierownika Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk 
Oddzia  w Katowicach oraz wiceprezesem I  x 

 .  na Ukrainie. Jest autorem 24 ksi ek, blisko 
33 ksi ek pod redakcj  oraz ponad 200 artyku ów wydawanych 
w Polsce i poza granicami kraju. Wyst pi  na ponad 200 konferencjach 
ogólnopolskich i mi dzynarodowych (w Polsce i za granic ). Zajmuje 
si  Krajobrazem kulturowym, archiwistyk , histori  najnowsz , nauka-
mi pomocniczymi historii dziejami wspólnot zakonnych oraz symbolik  
chrze cija sk . Napisa  m.in.: (wspó autorstwo z W. Kolakiem), Leksy-
kon gode  zakonnych, ód  1994; Zakony w Polsce, Kraków 2000; 
Zakony pod presj  bezpieki. Aparat bezpiecze stwa wobec wspólnot 
zakonnych na terenie województwa krakowskiego 1944-1975, Kraków 
2009; (wspó autorstwo z L. Rotter), Jak czyta  wizerunki wi tych? 
Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009. Pod 
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jego redakcj  (wspó redakcja z L. Rotter) ukaza a si  seria wydawnicza 
siedmiu ksi ek pod wspólnym tytu em Symbol – znak – przes anie. 
 
PIOTR MATOGA – badacz historii krakowskich organów, szcze-
gólnie zainteresowany instrumentami zabytkowymi. Opublikowa  
artyku y naukowe po wi cone dziejom instrumentarium organowego 
w nast puj cych obiektach sakralnych: w Bazylice OO. Paulinów na 
Ska ce w Krakowie, w ko ciele Ksi y Misjonarzy na Stradomiu 
w Krakowie oraz w klasztorach Sióstr Klarysek w Starym S czu 
i Krakowie. Przygotowuje dalsze opracowania po wi cone krakow-
skim organom i organmistrzom. Organista parafii pw. w. Stanis awa 
Biskupa i M czennika w Krakowie-Kantorowicach. 
 
MARCIN MUSIA  – mgr historii. W 2013 r. uko czy  studia histo-
ryczne na Uniwersytecie Wroc awskim i rozpocz  studia doktoranc-
kie, podczas których bada nowo ytne dzieje i kultur  zakonu francisz-
kanów reformatów na obszarze l ska, korzystaj c z metod wypraco-
wywanych na gruncie kultury pami ci i studiów nad organizacjami. 
Od 2010 r. realizuje równie  studia w zakresie historii sztuki na Uni-
wersytecie Wroc awskim. 
 
EUGENIUSZ NIEBELSKI – prof. dr hab. Kierownik Katedry Histo-
rii XIX wieku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, cz onek wielu 
organizacji m.in. KH PAN (aktualnie przewodnicz cy), Komisji Ba-
da  nad Histori  Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, 
Rady Naukowej PSB. Jest autorem 11 ksi ek.  Zainteresowania nau-
kowe: historia spo eczno-polityczna XIX w; ziemie polskie zaboru 
rosyjskiego, idee i programy polityczne, powstania narodowe, historia 
Ko cio a katolickiego, losy polskich zes a ców na Syberii, dzieje 
Rosji, biografistyka. Napisa  m.in.: Nieprzejednani wrogowie Rosji. 
Duchowie stwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na 
zes aniu, Lublin 2008; S ownik lubelskich i podlaskich ksi y uczest-
ników powstania 1863 roku, Lublin 2011; Tunka. Syberyjskie losy 
ksi y zes a ców 1863 roku, Lublin 2011; „Wiosna i jesie  trwa tu 
krótko” Ksi a zes a cy 1863 roku w syberyjskiej Tunce, Lublin 2013. 
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LUCYNA ROTTER – dr hab., absolwentka Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie (obecnie UPJPII). Habilitacj  uzyska a na 
Uniwersytecie l skim. Obecnie jest adiunktem w katedrze Archiwi-
styki i Nauk Pomocniczych Historii na Wydziale Historii i Dziedzic-
twa Kulturowego UPJPII w Krakowie pe ni tak e funkcj  kierownika 
Podyplomowych Studiów Semiologicznych „Symbolika w kulturach 
wiata”. Nale y do kilku towarzystw naukowych w Polsce i za grani-
c , m.in. jest cz onkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji 
Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddzia  w Katowicach. Autor-
ka 9 ksi ek, 17 ksi ek pod redakcj  oraz blisko 70 artyku ów wy-
dawanych w Polsce i poza granicami kraju. Wyst pi a na 85 konfe-
rencjach ogólnopolskich i mi dzynarodowych (w Polsce i za granic ). 
Zajmuje si  symbolik  w kulturze europejskiej, naukami pomocni-
czymi historii oraz semiologicznym aspektem kostiumologii. Napisa a 
m.in.: Historia i duchowo  benedyktynek w dekoracji malarskiej 
ko cio a w Stani tkach, Kraków 2004; (wspó autorstwo z J. Marecki), 
Jak czyta  wizerunki wi tych? Leksykon atrybutów i symboli hagio-
graficznych, Kraków 2009; Mundury i stroje kurkowych bractw strze-
leckich, Kraków 2012. Pod jej redakcj  (wspó redakcja z J. Marec-
kim) ukaza a si  seria wydawnicza siedmiu ksi ek pod wspólnym 
tytu em Symbol – znak – przes anie. 
 
AGNIESZKA SZMEREK – mgr lic. historii, absolwentka Wydzia u 
Historii Ko cio a Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 
(obecnie UPJPII) oraz Studium Archiwalnego prowadzanego na tym-
e wydziale. Obecnie doktorantka na Wydziale Historii i Dziedzictwa 

Kulturowego UPJPII. Wieloletnia archiwistka, w tym od 2009 roku 
archiwista Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Od kilku lat dzia a 
w Stowarzyszeniu Archiwistów Ko cielnych, a w latach 2012-2016 
zasiada a w Komisji Rewizyjnej Zarz du tego  Stowarzyszenia. Zain-
teresowania naukowe oraz publikacje obejmuj  tematyk  z zakresu 
ycia konsekrowanego i archiwistyki. 

 
WAC AW UMI SKI CM – dr, adiunkt w Katedrze Archiwistyki 
i Nauk Pomocniczych Historii na Wydziale Historii i Dziedzictwa 
Kulturowego UPJPII w Krakowie, dyrektor Biblioteki Zgromadzenia 
Ksi y Misjonarzy w Krakowie, redaktor naczelny czasopisma „Na-
sza Przesz o ”, kustosz Muzeum Historyczno-Misyjnego Zgroma-
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dzenia Ksi y Misjonarzy, skarbnik w Zarz dzie Federacji Bibliotek 
Ko cielnych FIDES. Zainteresowania naukowe: archiwistyka, biblio-
tekoznawstwo, muzealnictwo, historia zakonów i stowarzysze  reli-
gijnych, historia II Rzeczypospolitej. Publikowa  m.in.: na amach 
czasopism: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne”, „Bibliotheca 
Nostra”, „Fides. Biuletyn Bibliotek Ko cielnych”. Wyda  m.in. Polska 
Prowincja Zgromadzenia Ksi y Misjonarzy w latach 1918-1939, 
Kraków 2009; Wybór róde  do historii Towarzystwa w. Wincentego 
a Paulo na ziemiach polskich, Kraków 2014.  
 
PIOTR ZUBOWSKI – s uchacz IV roku Studiów Doktoranckich 
Nauk Historycznych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wro-
c awskiego. Zainteresowania badawcze: historia Europy rodkowo-
Wschodniej w XIX-XX w. ze szczególnym uwzgl dnieniem mniej-
szo ci religijnych i narodowych na ziemiach polskich oraz ich kultury 
materialnej, zwi zki architektury z polityk . W 2014 roku ukaza a si  
jego ksi ka pt. Cerkwie prawos awne odzi i regionu ódzkiego w 
dwudziestoleciu mi dzywojennym (1918-1939). W swojej pracy dok-
torskiej kontynuuje badania zwi zane z prawos awnym budownic-
twem sakralnym w II Rzeczypospolitej. Na co dzie  pracuje w O rod-
ku „Pami  i Przysz o ” we Wroc awiu. 
 
WALDEMAR UREK SDB – dr hab., prof. KUL. Od pa dziernika 
1995 r. pracownik naukowy O rodka Archiwów Bibliotek i Muzeów 
Ko cielnych w KUL, od pa dziernika 2011 r. jego dyrektor. 
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11. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnio-
n  pe n  list  Recenzentów, z którymi wspó pracuje.  

 
 
 
 
 



 
 

ZASADY REDAKCYJNE ODNO NIE PRZYPISÓW I BIBLIOGRAFII 
 
1. Stosujemy tzw. przypisy dolne. Numer przypisu (cyfry arabskie) 

w tek cie umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym ko cz cym 
zdanie lub jego cz . 

2. W opisach bibliograficznych stosujemy prost  wersj  zapisu przecin-
kowego (uwaga: przecinek po tytule winien by  zapisany czcionk  
prost , nie kursyw ). 

3. Opis bibliograficzny publikacji zwartej (ksi ki) powinien zawiera : ini-
cja  imienia (lub inicja y), nazwisko(-a) autora(-ów), tytu  dzie a, podtytu  
(oddzielone kropk ), t um. inicja  imienia i nazwisko t umacza, miej-
sce i rok wydania, stron  (ze skrótem s.). Uwaga: nie podajemy nazw 
wydawnictw. 

4. W opisach prac zbiorowych tytu  (kursyw ) poprzedza redaktora(-ów), 
którego nazwisko podajemy w mianowniku po skrócie red.  

5. Tytu y czasopism podajemy czcionk  prost  w cudzys owie. Poszcze-
gólne elementy opisu bibliograficznego zapisujemy w sposób nast pu-
j cy: numer rocznika, rok wydania, tom, numer lub/i zeszyt, z za-
stosowaniem skrótów R., t., z. i nr. 

6. Tytu y czasopism podajemy w pe nym brzmieniu. Je li odwo ujemy si  
do tego samego czasopisma po raz drugi, to za pierwszym razem po 
pe nym tytule podajemy [dalej: skrót czasopisma]. Skróty czasopism 
zapisujemy bez cudzys owu. 

7. Przy odsy aniu do stron internetowych nale y poda : autora, tytu  utwo-
ru, „adres” internetowy oraz w nawiasie dat  korzystania ze strony. 

8. W przypadku, gdy tekstu danego autora nie cytujemy, lecz jedynie stresz-
czamy, parafrazujemy lub do niego odsy amy w celu znalezienia szerszej 
informacji, przypis poprzedzamy odpowiednio skrótem: Por. albo Zob. 

9. W przypisie, w którym dane bibliograficzne s  takie same jak w przy-
pisie bezpo rednio go poprzedzaj cym, stosujemy zapis: Tam e, s. xx. 
Dzie o wcze niej cytowane zapisujemy: inicja  imienia i nazwisko 
autora, tytu  dzie a lub jego skrócony zapis (za ka dym razem jed-
nakowy), s. xx. 

10. Je eli w jednym przypisie wyst puj  bezpo rednio po sobie wi cej 
ni  jedno dzie o tego samego autora, to przy cytowaniu drugiego dzie a 
(i nast pnych – je li wyst puj  bezpo rednio po sobie) zamiast inicja u 
imienia i nazwiska autora piszemy: ten e (ta ), tytu  lub jego skrót, 
dz. cyt., s. xx.  



 
 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW 
 

1. Artyku y do czasopisma „Nasza Przesz o ” przyjmowane s  do po-
szczególnych tomów w dwóch terminach do 31 marca oraz do  
30 wrze nia. 

2. Tekst powinien by  przygotowany w dost pnych edytorach tekstu 
Microsoft Word (plik zapisany w formacie doc, z mo liwo ci  odczytu 
w starszych wersjach programu) lub LibreOffice. 

3. Prosimy o do czanie do artyku ów bibliografii za cznikowej. 
 
 
 
 
 
 
 
Informujemy, e w administracji Instytutu Wydawniczego „Nasza 
Przesz o ” mo na zamówi  kilkadziesi t archiwalnych tomów NP 
(tomy 25, 33, 41, 44, 48, 50-52, 58, 61-63, 65, 67-82, 84-126). Wi k-
szo  z nich w cenie obni onej – promocyjnej. 
 
W celu zaznajomienia si  z ich zawarto ci  polecamy pe n  bibliogra-
fi  na stronach internetowych wydawnictwa. Spisy tre ci zebrane s  
w dwóch plikach, które mo na przegl da  dzi ki darmowemu pro-
gramowi Adobe Reader. Nasza strona: www.naszaprzeszlosc.pl 
 
 
 
 
 
Nak ad 126 tomu:   350 egz. 
 
 
 
Druk i oprawa: 
Wydawnictwo Instytutu Teologicznego  
Ksi y Misjonarzy 
ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków 
Wydawnictwo@witkm.pl    www.witkm.pl 


