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adiunkt w Katedrze Historii Dyplomacji na Wydziale Politologii 

i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu. Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu; Sekretarz 

Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce; współpra-
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canum II, t. 1, Toruń-Gdańsk 2013; Studia soborowe. Historia i re-

cepcja Vaticanum II, t. 2, cz. 1-2, Toruń 2014-2015. Ostatnio opubli-
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kańskiego II, nauczanie społeczne Kościoła katolickiego, rola katolików 
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książek i kilkuset publikacji naukowych, naukowo-popularnych i popu-
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laryzatorskich, opublikowanych w wydawnictwach zwartych i pi-
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wokół historii Kościoła rzymskokatolickiego na Kresach Południowo-

Wschodnich II Rzeczypospolitej. Autor artykułów dotyczących pro-

blematyki kresowej oraz monografii: Arcybiskup Bolesław Twardow-

ski (1864-1944) metropolita lwowski obrządku łacińskiego. 
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zyki chóralnej i ruchu cecyliańskiego przełomu XIX i XX w. Do jego 

głównych zainteresowań należą religijna muzyka chóralna oraz historia 

liturgii. Od 2011 r. dyrygent chóru przy parafii pw. bł. Anieli Salawy 
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kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki (Preludium 13) pracuje 

nad dysertacją doktorskiej pod tytułem: „Protektorat polski przy Stoli-

cy Apostolskiej (1503-1589)”. 

 

PIOTR KAMIŃSKI – doktorant w Instytucie Historii UPJPII. 

W 2001 r. ukończył teologię na Wydziale Teologicznym Papieskiej 

Akademii Teologicznej w Krakowie. Obecnie w swojej pracy badaw-

czej zajmuje się dziejami szkół średnich prowadzonych przez  

OO. Bernardynów w XX wieku. 

 

MARCELI KOSMAN – prof. zw. dr hab., historyk, kierownik Za-

kładu Kultury Politycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza,  

w l. 1976-1982 dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN. Autor ponad 

1500 publikacji, w tym rozpraw z dziejów Kościoła na Litwie oraz 

syntezy Polska w drugim tysiącleciu (t. 1-2). 

 

JOANNA KUMOR-MIELNIK – doktor nauk humanistycznych 

w zakresie historii, adiunkt w Ośrodku Badań nad Geografią Histo-

ryczną Kościoła w Polsce KUL, specjalizuje się w historii społeczno-

religijnej oraz w badaniach nad strukturami administracyjnymi Ko-

ścioła katolickiego w Polsce w XIX i XX w. 
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PIOTR MATOGA – organista, organolog. Autor książki pt. „Organy 

w Bazylice OO. Karmelitów Na Piasku w Krakowie” (Lublin 2014) 

oraz szeregu artykułów w periodykach naukowych. Współpracuje 

z Fundacją Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego. Jako prelegent 

bierze udział w konferencjach naukowych poświęconych muzyce 

i budownictwu organowemu. Zainteresowania badawcze koncentruje 

wokół historii organów oraz życia muzycznego kościołów i klaszto-

rów krakowskich. Organista parafii pw. św. Stanisława BM w Krako-

wie-Kantorowicach. 

 

MAGDALENA MŁODAWSKA – mgr, historyk sztuki i architektu-

ry, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje 

dysertację doktorską poświęconą Władysławowi Łuszczkiewiczowi 

i jego działalności naukowo-dydaktycznej w kontekście studiów nad 

sztuką średniowieczną. Zajmuje się teorią i historią sztuki XIX w. 

oraz metodologią i warsztatem XIX-wiecznych badaczy sztuki śre-

dniowiecznej. Autorka m.in. artykułów: Kościoły o palladianizującyh 

fasadach w dawnym województwie podolskim i kijowskim (Kraków 

2003, współautor Andrzej Betlej), Nauka o formach architektonicz-

nych stylu romańskiego. Podręcznik Władysława Łuszczkiewicza 

z roku 1883 (Gniezno 2016) oraz katalogu Imago florae – spotkanie 

artysty i uczonego. Ilustracja botaniczna wiek XVI-XIX (Kraków 

2007, współautorki: Ewa Mikołajska, Katarzyna Żółciak). Zawodowo 

związana z Zamkiem Królewskim na Wawelu. 

 

EUGENIUSZ NIEBELSKI – prof. dr hab., kierownik Katedry Hi-

storii XIX wieku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, członek 

wielu organizacji m.in. KH PAN (aktualnie przewodniczący), Komisji 

Badań nad Historia Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, 

Rada Naukowa PSB. Jest autorem 11 książek.  Zainteresowania nau-

kowe: historia społeczno-polityczna XIX w; ziemie polskie zaboru 

rosyjskiego, idee i programy polityczne, powstania narodowe, historia 

Kościoła katolickiego, losy polskich zesłańców na Syberii, dzieje 

Rosji, biografistyka. Napisał m.in.: Nieprzejednani wrogowie Rosji. 
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Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na 

zesłaniu, Lublin 2008, Słownik lubelskich i podlaskich księży uczestni-

ków powstania 1863 roku, Lublin 2011, Tunka. Syberyjskie losy księży 

zesłańców 1863 roku, Lublin 2011, Wiosna i jesień trwa tu krótko. 

Księża zesłańcy 1863 roku w syberyjskiej Tunce, Lublin 2013. 

 

MARIUSZ NOWAK – dr hab., pracownik Instytutu Historii Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego Kielcach; zajmuje się dziejami małopol-

skiego ziemiaństwa w XIX-XX w.; historia myśli konserwatywnej 

w XIX-XX w.  

 

PRZEMYSŁAW NOWOGÓRSKI – dr, archeolog i historyk, wykłada 

na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

 

JAKUB PAROL – pracownik Muzeum Tradycji Niepodległościo-

wych w Łodzi, absolwent historii Uniwersytetu Łódzkiego, doktorant 

w Katedrze Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

ROMAN PELCZAR – prof. dr hab., profesor zwyczajny Katolickie-

go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kierownik Katedry Hi-

storii i Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Za-

miejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. 

Główne kierunki zainteresowań naukowych: historia oświaty i wy-

chowania, historia kultury, historia społeczna i historia religii. Wydał 

8 książek autorskich oraz sto kilkadziesiąt mniejszych tekstów nau-

kowych (rozpraw, artykułów i recenzji), publikowanych w licznych 

periodykach naukowych o zasięgu ogólnopolskim, a także w pracach 

zbiorowych. Współredaktor dwóch książek zbiorowych.  

 

MARCIN STARZYŃSKI – dr hab., historyk-mediewista, pracuje 

w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Nauk 

Pomocniczych Historii. Jego zainteresowania naukowe obejmują histo-

rię społeczno-gospodarczą polskiego średniowiecza oraz historię Kościo-

ła w Polsce średniowiecznej, w tym zwłaszcza dzieje zakonów; w latach 
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2007-2012 redaktor pierwszego polskiego periodyku poświęconego dzie-

jom Zakonu Cysterskiego („Cistercium Mater Nostra. Tradycja – Historia 

– Kultura”), a od 2013 r. serii wydawniczej („Cistercium Mater Nostra. 

Studia et documenta”); członek Rady Szlaku Cysterskiego. Jest autorem 

m.in. książek Das mittelalterliche Krakau. Der Stadtrat im Herrschafts-

gefüge der polnischen Metropole (Köln-Wien-Weimar 2015) i Collegium 

Minus (Kraków 2015, współautor Dariusz Niemiec) oraz artykułów:  

Le culte de saint Bernardin de Sienne en Pologne médiévale dans 

l’optique du Liber miraculorum sancti Bernardini de Conrad de 

Freystadt (Paris 2014, współautor Anna Zajchowska), Last Tribute to the 

King. The Funeral Ceremony of the Polish King Kazimierz the Jagiellon 

(1492) in the Light of an Unknown Description (Turnhout 2014), Ges-

chichte des Wappens der Cistercienserabtei in Mogiła (Heiligenkreuz 

2012), Il re, il vescovo ed il predicatore. Giovanni da Capestrano 

a Cracovia 1453-1454 (Roma 2011) i in. 

 

TADEUSZ M. TRAJDOS – profesor Instytutu Historii PAN w War-

szawie, wykładowca na UW, autor 450 publikacji naukowych i popu-

larno-naukowych, zajmuje się historią Kościoła na ziemiach wschod-

nich Korony i w diecezji wileńskiej oraz dziejami Spisza i Orawy. 
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cjał imienia (lub inicjały), nazwisko(-a) autora(-ów), tytuł dzieła, podtytuł 

(oddzielone kropką), tłum. inicjał imienia i nazwisko tłumacza, miej-

sce i rok wydania, stronę (ze skrótem s.). Uwaga: nie podajemy nazw 

wydawnictw. 

4. W opisach prac zbiorowych tytuł (kursywą) poprzedza redaktora(-ów), 

którego nazwisko podajemy w mianowniku po skrócie red.  

5. Tytuły czasopism podajemy czcionką prostą w cudzysłowie. Poszcze-

gólne elementy opisu bibliograficznego zapisujemy w sposób następu-

jący: numer rocznika, rok wydania, tom, numer lub/i zeszyt, z za-

stosowaniem skrótów R., t., z. i nr. 

6. Tytuły czasopism podajemy w pełnym brzmieniu. Jeśli odwołujemy się 

do tego samego czasopisma po raz drugi, to za pierwszym razem po 

pełnym tytule podajemy [dalej: skrót czasopisma]. Skróty czasopism 

zapisujemy bez cudzysłowu. 

7. Przy odsyłaniu do stron internetowych należy podać: autora, tytuł utwo-

ru, „adres” internetowy oraz w nawiasie datę korzystania ze strony. 

8. W przypadku, gdy tekstu danego autora nie cytujemy, lecz jedynie stresz-

czamy, parafrazujemy lub do niego odsyłamy w celu znalezienia szerszej 

informacji, przypis poprzedzamy odpowiednio skrótem: Por. albo Zob. 

9. W przypisie, w którym dane bibliograficzne są takie same jak w przy-

pisie bezpośrednio go poprzedzającym, stosujemy zapis: Tamże, s. xx. 

Dzieło wcześniej cytowane zapisujemy: inicjał imienia i nazwisko 

autora, tytuł dzieła lub jego skrócony zapis (za każdym razem jed-

nakowy), s. xx. 

10. Jeżeli w jednym przypisie występują bezpośrednio po sobie więcej 

niż jedno dzieło tego samego autora, to przy cytowaniu drugiego dzieła 

(i następnych – jeśli występują bezpośrednio po sobie) zamiast inicjału 

imienia i nazwiska autora piszemy: tenże (taż), tytuł lub jego skrót, 

dz. cyt., s. xx.  



 

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW 

 

1. Artykuły do czasopisma „Nasza Przeszłość” przyjmowane są do po-

szczególnych tomów w dwóch terminach do 31 marca (na II półrocze 

roku bieżącego) oraz do 30 września (na I półrocze roku następnego). 

2. Tekst powinien być przygotowany w dostępnych edytorach tekstu 

Microsoft Word (plik zapisany w formacie doc, z możliwością odczytu 

w starszych wersjach programu) lub LibreOffice. 

3. Prosimy o dołączanie do artykułów bibliografii załącznikowej, stresz-

czenia, słów kluczowych oraz notki bibliograficznej. 

_________ 

 

Informujemy, że na stronie internetowej Instytutu Wydawniczego „Nasza 

Przeszłość” http://www.naszaprzeszlosc.pl/sklep/ można zamówić kil-

kadziesiąt archiwalnych tomów NP. 
 
W celu zaznajomienia się z ich zawartością polecamy pełną bibliografię 

na stronach internetowych wydawnictwa. Spisy treści zebrane są 

w dwóch plikach, które można przeglądać dzięki darmowemu programo-

wi Adobe Reader. Nasza strona: www.naszaprzeszlosc.pl 

_________ 

 

Zadanie „Digitalizacja roczników czasopisma „Nasza Przeszłość” i udo-

stępnienie ich w internecie” zostało dofinansowane w ramach umowy 

968/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 
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