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Witold Filipczak – dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego. Zatrudniony w Katedrze Historii Nowożytnej (Instytut Historii) na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
UŁ. Specjalizuje się w badaniach nad dziejami parlamentaryzmu polskiego w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Autor ok. 50 publikacji naukowych, w tym
2 książek: Sejm 1778 roku (Warszawa 2000) i Życie parlamentarne prowincji wielkopolskiej
w latach 1780-1786 (Łódź 2012).
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Łukasz Godlewski – mgr historii. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu; doktorant historii na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku. Temat otwartego przewodu doktorskiego
„Sejm Warszawski 1563/1564 r. Kontynuacja reform”. Zainteresowania naukowe: historia
nowożytna, Rzeczpospolita w okresie XVI w., ewolucja ustrojów i doktryn politycznych,
historia społeczno-gospodarcza społeczeństw europejskich. Specjalizuje się w tematyce ruchu egzekucyjnego w Koronie.
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Karol Kościelniak – dr, adiunkt w Pracowni Historii Wojskowej, Wydział Historii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze to: historia Poznania, wielka wojna północna, konfederacja tarnogrodzka, historia wojskowości
nowożytnej.
kkos@amu.edu.pl
Adam Kucharski – dr hab., prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii i Archiwistyki tegoż uniwersytetu (Katedra
Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury). Zainteresowania badawcze obejmują: historię
podróży polskich we wczesnej nowożytności (XVI-XVIII w.), piśmiennictwo podróżnicze
wczesnej nowożytności, polskie gazety pisane (prasa rękopiśmienna) XVI-XVIII w., historię mentalności i edukacji w I Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.).
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Aleksandra Skrzypietz – dr hab., prof. Uniwersytetu Śląskiego – historyk. Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-francuskie w XVII i XVIII w., funkcjonowanie dworu
królewskiego w epoce nowożytnej, dzieje i znaczenie polityczne rodu Sobieskich, wpływ
edukacji na kształtowanie postaw politycznych i obywatelskich oraz rola kobiet w przemianach społeczno-politycznych. Autorka książek: Królewscy synowie – Jakub, Aleksander
i Konstanty Sobiescy (Katowice 2011); Jakub Sobieski (Poznań 2015); Królowa Margot.
Ostatnia perła Walezjuszów (Warszawa 2016); Franciszek Ludwik de Bourbon, książę de
Conti – „obrany król Polski”. Saga rodu Kondeuszów (Katowice 2019).
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