
 

 

Prof. dr hab. Andrzej Karpiński - studia historyczne ukończył w Instytucie Historycznym 

Uniwersytetu Warszawskiego w 1973 r. Doktorat pt.: Ubożsi mieszkańcy Warszawy w latach 

1526-1655, napisany pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Boguckiej, został obroniony w 1978 

r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W tymże roku uzyskał stopień naukowy 

doktora nauk humanistycznych Od 2002 r. profesor tytularny. Od 1978 r. zatrudniony w 

Instytucie Historii PAN, od 1999 r. zatrudniony (na pierwszym etacie) w Instytucie 

Historycznym UW. 

  

 

Prof. Katarzyna Sierakowska – badaczka historii społecznej XIX i XX wieku, przede 

wszystkim okresu I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym 

uwzględnieniem historii kobiet. 

Autorka książek, oraz licznych artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorczych. 

 

 

Prof. Artur Markowski - zajmuje się historią społeczną XIX wieku 

Od 2007 asystent, od 2009 adiunkt w Zakładzie Historii XIX wieku.  

Redaktor naczelny serii: „Źródła do dziejów Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku 

(do 1939 r). Wydawanej przez Instytut Historyczny UW i Muzeum POLIN. 

Stypendysta m.in. „Polityki”, FNP, Fundacji Lanckorońskich, MNiSW; research fellow na 

University of Notre Dame 2012/2013; kierował projektem badawczym poświęconym 

pogromom Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2012-2017). Jest członkiem 

redakcji „Kwartalnika Historii Żydów” i członkiem rady „Almanach. Studia żydowskie”. 

 

dr Jakub Bajer - absolwent historii  i filologii romańskiej na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Od 2015 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie historii  

w Polsce. Od 2016 roku współpracownik Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

 

dr Tomasz Siewierski - historyk, pracownik Instytutu Historii Nauki im. L. i A. 

Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się historią historiografii, politycznymi i 

organizacyjnymi zagadnieniami dziejów nauki w Polsce i biografistyką. Autor monografii 

"Marian Małowist i krąg jego uczniów", współautor leksykonu "Warszawa walczy 1939-

1945" oraz redaktor i współautor tomów studiów poświęconych gen. Marianowi Kukielowi, 

płk. Wacławowi Tokarzowi oraz gen. Carlowi Gustafowi Mannerheimowi 

 

dr Kornelia Sobczak - asystentka w Zakładzie Historii Kultury, członkini Pracowni Studiów 

Miejskich i Zespołu Badań Pamięci o Zagładzie. Obroniła rozprawę doktorską pt. Kamienie 

na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Książka, lektura i legenda  

 

 

 



 

Paweł Bień - poeta, historyk sztuki, kulturoznawca. Absolwent Międzyobszarowych 

Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie 

Warszawskim, parokrotny stypendysta naukowy i artystyczny. Od 2016 roku związany z 

Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt. Badawczo zajmuje 

się sztuką XIX i XX wieku. Autor książki poetyckiej "Światłoczułość" (Łódź 2021), 

regularnie publikuje teksty o malarstwie na portalu "niezłasztuka.net", na łamach "Ruchu 

Muzycznego" prowadzi autorski cykl "Słuchanie obrazów". 

 

 

Sylwia Chutnik - pisarka, felietonistka, działaczka społeczna. Przewodniczka po Warszawie. 

W Instytucie Kultury Polskiej UW obroniła doktorat o życiu codziennym Warszawy w latach 

1954-1955. W 2018 roku otrzymała Nagrodę m.st. Warszawy za działalność na rzecz stolicy. 

Dwukrotnie nominowana do Warszawianki Roku. Członkini Warszawskiej Rady Kobiet 

działającej przy Ratuszu. 

sylwiachutnik.pl 

sylwiachutnik.com  

https://www.facebook.com/Sylwia.Chutnik/ 

https://www.instagram.com/sylwia.chutnik/  

https://sylwiachutnik.academia.edu  

 

 

Alicja Urbanik – Kopeć - badaczka historii literatury i kultury polskiej XIX wieku, autorka 

książek historycznych 

 

Alicja Mroczkowska - etnolog, pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego  

im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie 

 

Hanna Dzielińska - przewodnik z 15-letnim stażem, dziennikarka i publicystka, 

varsavianistka, reżyser filmów dokumentalnych m.in.  "Grupa" o batalionie Krybar  

i reportaży historycznych m.in. o Marcu ’68 , serii reportaży nt. Mokotowa, warszawskiego 

getta, autorka artykułów nt. dziedzictwa historycznego i artystycznego Warszawy, serii 

spacerowników o żydowskiej Warszawie, dwóch przewodników dla dzieci, serii podcastów  

o mieście, pomysłodawczyni i organizatorka 3-dniowej konferencji „Historyczne place 

Warszawy. Plac Teatralny”, członkini Zespołu ds. Historycznych Pracowni Artystycznych 

przy Prezydencie Miasta Warszawy, laureatka III nagrody w konkursie architektoniczno-

urbanistycznym „Gdzie jest Muzeum Niepodległości” oraz II nagrody w konkursie na 

upamiętnienie Wielkiej Synagogi. Autorka „Historycznego Kalendarza Mokotowskiego”, 

„Ilustrowanego Kalendarza Warszawskiego”, „Paszportu Ursynowskiego” i Warszawskiego 

Kalendarza Ilustrowanego oraz serii spacerowników po Mokotowie i Ursynowie. 

Pomysłodawczyni i autorka pierwszej na warszawskim rynku serii spacerowników dla dzieci, 

koordynatorka kursów przewodnickich.  Prowadzi spacery, gry miejskie oraz imprezy 

integracyjne oparte na historii i architekturze Warszawy. Italianistka i historyczka sztuki. 

 

http://m.st/
http://sylwiachutnik.pl/
http://sylwiachutnik.com/
https://www.facebook.com/Sylwia.Chutnik/
https://www.instagram.com/sylwia.chutnik/
https://sylwiachutnik.academia.edu/


Jarosław Potrac, Janusz Dziano - gwara warszawska to swoista esencja charakteru stolicy.  

To przebojowość, humor i zaradność. To wszystko, co sprawiło, że miasto wciąż trwa i się 

rozwija. Chcemy zainteresować warszawiaków, zarówno tych rodowitych, jak i 

„flancowanych”, gwarą warszawską. Ocalić od zapomnienia język Warszawy, pokazać, że 

„warsiaska nawijka” zasługuję na uwagę. Celem naszego stowarzyszenia jest działalność 

kulturowo – edukacyjna w zakresie promocji gwary warszawskiej, tradycji i folkloru 

Warszawy. 

 

Przemysław Pasek - Prezes zarządu Fundacji Ja Wisła. Pasjonat, bezkompromisowy działacz 

i społecznik, twarz Wisły w Warszawie. 

 

 

Anna Maniak - przewodnik  miejski po Warszawie z ponad 40 letnim doświadczeniem, 

oprowadza wycieczki w języku polskim i angielskim, zawsze trzyma się zasady, że wycieczka 

ma być niezapomnianym przeżyciem, jest osobą o dużej wiedzy i wspaniałym poczuciu 

humoru 

 

 

Dobrochna Badora - graficzka, miłośniczka Wisły i archiwaliów. Na kursie przewodników 

miejskich po Warszawie będzie mówiła o  mostach, nieczystościach, sportach, wezbraniach, 

wojnach, żegludze i rozwoju miasta. 

 

 

Jolanta Wiśniewska - muzealniczka, varsavianistka, ukończyła studia magisterskie na 

Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Etnologii i Antropologii 

Kulturowej oraz studia podyplomowe na Wydziale Historycznym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Wieloletnia pracowniczka Muzeum Warszawy, współtworzyła jego oddział 

Muzeum Warszawskiej Pragi. W Muzeum Warszawskiej  Pragi prowadzi m.in. projekt 

"Prawobrzeżni".  

Specjalizuje się w badaniach biograficznych związanych ze społecznym i kulturowym 

zróżnicowaniem miasta, interesują ją dzieje rodów warszawskich, zagadnienia, codzienności, 

pamięci społecznej i zabytki w krajobrazie miasta. Autorka i współautorka artykułów, wystaw 

i projektów, których bohaterami są zasłużone nie tylko dla Warszawy rodziny i postacie. 

 

 

Mateusz Napieralski - absolwent archeologii na Uniwersytecie Warszawskim,  

stażysta (2017 r.) Centrum Interpretacji Zabytków Muzeum Warszawy. Od pięciu lat pod 

egidą Bielańskiego Ośrodka Kultury (Filii Estrady 112 i Miejsca Aktywności Lokalnej 

„Samogłoska”) prowadzi autorskie prelekcje oraz wycieczki piesze i rowerowe poświęcone 

przeszłości Bielan i wschodniej części Puszczy Kampinoskiej. Współtwórca i realizator 

lokalnych projektów historyczno-społecznych: „Archiwum Wólki”, „Kampinos 1863”, 

„Korzenie Młocin” i „Misja Las”. Od 2019 r. opowiada o dziejach Bielan na łamach 

dzielnicowej gazety „Nasze Bielany”, współpracując z Bielańską Fototeką. Na co dzień 

cywilny pracownik Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym zajmuje się 

m.in. opracowywaniem wystaw, publikacji popularnonaukowych, a także upowszechnianiem 

wojskowej historii stolicy wśród żołnierzy. Ostatnio współautor książki „Syrenka w 

rogatywce. Przewodnik po żołnierskiej Warszawie 1918-1939”, wydanej nakładem WCEO. 

 



Piotr Hummel, przewodnik miejski i popularyzator historii. Warszawa jest obiektem jego 

badań naukowych w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. 

Fascynują go przemiany społeczne i urbanistyczne XIX-wiecznego miasta,  

a w szczególności stosunki sąsiedzkie mieszkańców Warszawy. Współpracuje z wieloma 

instytucjami i fundacjami. Pomysłodawca i współzałożyciel projektu WAWstep 

(http://wawstep.pl/) oraz Muzeum Kamienicy. 

 

Tomasz Chodorski – warszawski przewodnik terenowy i miejski, współautor serii książek o 

najnowszych  inwestycjach „Warszawa … Najciekawsze realizacje roku”, wykładowca na 

szkoleniach turystycznych dla nauczycieli i właściciel biura turystycznego od 25 lat. 

Prywatnie miłośnik bluesa i muzyki rokowej.  

 

Beata Meller - analityczny umysł i fascynacja matematyką zaprowadziły ją na Wydział 

Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, natomiast chęć głębokiego poznania i 

zrozumienia miejsca,  

w którym mieszka, sprawiła, że została licencjonowaną przewodniczką po Warszawie, 

Muzeum POLIN, warszawskich rezydencjach królewskich, Muzeum Narodowym i Muzeum 

Fryderyka Chopina. Oprowadza turystów małych i dużych, indywidualnych i zorganizowane 

grupy. W trakcie swoich wycieczek przedstawia fakty i obala mity. Kocha sztukę, książki i 

Ludzi.” 
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