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Agnieszka Bartoszewicz, dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego, 
pracownik Instytutu Historycznego UW. Specjalizuje się w badaniach 
nad kulturą i społeczeństwem późnego średniowiecza, zajmuje się rów-
nież historią kartografi i i geografi ą historyczną. Autorka m.in.: Warta. 
Społeczeństwo miasta w II połowie XV i na początku XVI w., Warszawa 
1997; Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej 
późnośredniowiecznej Polski, Warszawa–Pułtusk 2003; Piśmienność 
mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012, oraz 
kilkudziesięciu artykułów i recenzji. E-mail: abartoszewicz@uw.edu.pl.

Rafał Eysymontt, historyk sztuki, prof. w Zakładzie Sztuki Średnio-
wiecznej i Pradziejowej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wro-
cławskiego, wicedyrektor tegoż instytutu. Specjalizuje się w problema-
tyce urbanistycznej, architektonicznej i konserwatorskiej. Autor wielu 
studiów historyczno-urbanistycznych i historyczno-architektonicznych 
oraz ekspertyz konserwatorskich w tych dziedzinach. Jego rozprawa dok-
torska dotyczyła socjotopografi i średniowiecznej Legnicy, habilitacja – 
urbanistyki lokacyjnych miast Dolnego Śląska. Od kilkunastu lat jest 
jednym z autorów i redaktorów tomów Atlasu historycznego miast pol-
skich, jest także członkiem Zespołu Historii Miast przy Komitecie Nauk 
Historycznych PAN. Prowadzi również badania architektoniczne i nad-
zoruje prowadzenie prac konserwatorskich w dziedzinie architektury 
historycznej. Jest prezesem oddziału wrocławskiego Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, przewodniczącym Głównej Komisji Ochrony Zabyt-
ków SHS, członkiem polskiego komitetu narodowego ICOMOS. Znany 
także jako popularyzator zabytków Dolnego Śląska (autor wielu albu-
mów fotografi cznych i programów telewizyjnych).

Mateusz Goliński, e-mail: matgol@poczta.onet.pl.
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Agata Gradzińska, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, dokto-
rantka na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych tamże. Inte-
resuje się zagadnieniami związanymi z historią miast i mieszczaństwa. 
Autorka kilku artykułów z zakresu historii średniowiecznej i nowożyt-
nej Złotoryi. Pracuje w archiwum sądu rejonowego. E-mail: a.brzozow-
ska@poczta.neostrada.pl.

Kateřina Jíšová, historyk, archiwista, dr, pracownik Archiwum Mia-
sta Pragi. Zainteresowania badawcze: kultura materialna, średnio-
wieczne miasto. Najważniejsze publikacje: Milosrdenství  ve stř edově ký ch 
mě stech / Barmherzigkeit in der mittelalterlichen Stä dten / Charity 
in late medieval cities, Praha 2013 (wydawca) (Documenta pragen-
sia. Supplementa, 4); Późnośredniowieczne testamenty z ziem czeskich. 
Możliwości i ograniczenia badań, „Kwartalnik Historii Kultury Mate-
rialnej” 61, 2013, z. 2, s. 213–222. E-mail: Katerina.Jisova@praha.eu. 

Edmund Kizik, prof. dr hab., pracownik Instytutu Historii PAN 
i Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się społeczną 
historią kultury Prus Królewskich, regionu hanzeatyckiego od XVI 
do 1. połowy XIX w. oraz stosunkami polsko-niemieckimi w okresie 
nowożytnym. Do ważniejszych prac należą monografi e i edycje źró-
deł: Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mie-
ście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001 (przekł. niem. 
2008); Nicolausa Volckmara Viertzig Dialogi (1612). Źródło do badań 
nad życiem codziennym w dawnym Gdańsku, Gdańsk 2005; Sowiźrzał 
krotochwilny i śmieszny. Krytyczna edycja staropolskiego przekładu 
 Ulenspiegla, Gdańsk 2005 (wraz z Radosławem Grześkowiakiem); 
Chronik der Marienkirche in Danzig. Das „Historische Kirchen-Regi-
ster” von Eberhard Bötticher (1616), Köln 2013 (wraz z Christoferem 
Herrmannem); Altes Reich und Alte Republik. Deutsch-polnische Bezie-
hungen und Verfl echtungen 1500–1806, Darmstadt 2014 (wraz z Han-
sem-Jürgenem Bömelburgiem). E-mail: fi lcek@ug.gda.pl.

Bogusław Krasnowolski, dr hab., prof. Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie oraz wykładowca na Akademii Sztuk Pięk-
nych (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki), od 1990 r. wice-
przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, 
jest historykiem sztuki i historykiem. Autor około dwustu publika-
cji naukowych, zwłaszcza z zakresu historii urbanistyki (m.in. Loka-
cyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej z XIII i XIV 
wieku, Kraków 2004), sztuki Krakowa i Małopolski (m.in. Między 
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Wschodem a Zachodem. Ze studiów nad historią i sztuką pogranicza 
polsko-łemkowskiego, Toruń 2010; Leksykon zabytków architektury 
Małopolski, 2012) oraz historii i teorii ochrony zabytków (m.in. redak-
cja pracy zbiorowej Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle 
doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat, Kraków 2011).

Halina Manikowska, prof. dr hab., kierownik Zakładu Studiów Śre-
dniowiecznych Instytutu Historii PAN. Redaktor naczelna „Roczników 
Dziejów Społecznych i Gospodarczych” (1996–2006) i „Acta Poloniae 
Historica” (od 2009). Zainteresowania badawcze: historia kultury i spo-
łeczna, średniowieczne miasto, kultura religijna. Najważniejsze publi-
kacje: Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecz-
nej Florencji, Warszawa 1993; Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze 
dawnej Europy, Warszawa 1995 (red. z Hanną Zaremską); Kultura 
średniowiecznej Polski: XIV–XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997 
(współautorka); Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście 
średniowiecznym, Warszawa 2002 (red. z Hanną Zaremską); Anima-
rum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w śre-
dniowieczu, Warszawa 2008 (red. z Wojciechem Brojerem); Jerozolima 
– Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowie-
cza, Wrocław 2008 (Monografi e FNP). E-mail: hmanik@supermedia.pl.

Zdzisław Noga, prof. dr hab., zatrudniony w Instytucie Historii Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przewodniczący Zespołu Histo-
rii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, członek Com-
mission International pour l’Histoire des Villes. Prowadzi badania 
w zakresie historii miast w okresie staropolskim, dziejów osadnic-
twa, kartografi i historycznej i genealogii. Ważniejsze publikacje: Kra-
kowska rada miejska w XVI wieku. Studium o elicie władzy, Kra-
ków 2003; Atlas historyczny miast polskich, t. 5: Małopolska, z. 1: 
Kraków, Kraków 2007 (red.); Galicja na józefi ńskiej mapie topogra-
fi cznej 1779–1783, t. 1, 2, 4, Kraków 2012, 2013 (współwydawca). 
Email: nogaz@up.krakow.pl.

Ferdinand Opll, studiował historię, literaturę niemiecką oraz histo-
rię sztuki na Uniwersytecie w Wiedniu (1969–1974), absolwent Insti-
tut für österreichische Geschichtsforschung (1974); doktorat w 1974 r., 
habilitacja w 1985 r. Od 1977 r. archiwista w Wiener Stadt- und Lan-
desarchiv; 1989–2010 jego dyrektor; 2002–2009 dyrektor Ludwig-Boltz-
mann-Institut für Stadtgeschichtsforschung; od 2010 r. na emeryturze. 
E-mail: ferdinand.opll@hotmail.com.

Notki o autorach



282 

Bogdana Petryszak, absolwentka Wydziału Historycznego Uniwer-
sytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, specjalność: archi-
wistyka (2005), doktorat w 2010 r. („Міські писарі Львова другої 
половини XIV–XVI ст. – просопографічне дослідження” [Pisarze 
miejscy lwowscy od połowy XIV do końca XVI w. – studia prozopogra-
fi czne]). Od 2005 r. pracuje w Centralnym Państwowym Archiwum 
Historycznym Ukrainy we Lwowie. W 2011 r. opublikowała monografi ę 
„Лицар пера і каламаря” – писар міста Львова Войцех Зимницький 
(1583–1639 рр.) [„Rycerz pióra i kałamarza” – pisarz miasta Lwowa 
Wojciech Zimnicki (1583–1639)]. Wielokrotnie przebywała na stypen-
diach naukowych w Polsce. E-mail: bpetryshak@yahoo.com.

Karolina Szlęzak, absolwentka studiów historycznych na Uniwersy-
tecie Pedagogicznym w Krakowie. Od 2011 r. doktorantka na Wydziale 
Humanistycznym tamże, przygotowuje rozprawę poświęconą prezen-
tom w polityce zewnętrznej miasta Krakowa w XVI i XVII w. Sty-
pendystka DAAD, prezeska Koła Naukowego Doktorantów Historii 
Uniwersytetu Pedagogicznego. Zainteresowania badawcze: fi nanse 
nowożytnego Krakowa, historia i kultura miast w okresie staropolskim, 
genealogia. E-mail: karolinaszlezak@onet.eu.

Mateusz Wyżga, historyk, dr, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, adiunkt w Instytucie 
Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN. Doktorat w 2010 r. 
(„Parafi a Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku. Studium o spo-
łeczności lokalnej”, promotor: prof. dr hab. Zdzisław Noga). Zaintere-
sowania badawcze: archiwistyka, demografi a historyczna, mikrohisto-
ria, historia miast w okresie przedindustrialnym. E-mail: mwyzga@
up.krakow.pl.
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