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InFORMaCe O aUTOReCH

Phdr. Josef Mlejnek, Ph.d., nar. 1969 – politolog, je odborným asistentem na 
katedře politologie IPs FsV uk v Praze. Zabývá se přechody k demokracii, ústav-
ními a volebními systémy, oblastí střední a východní evropy. Jako komentátor domá-
cího i zahraničního dění spolupracuje s řadou tištěných i elektronických médií.  
kontakt: josefmlejnek@seznam.cz.

dr. Łukasz Kamiński, nar. 1973 – historik, od roku 2000 působí v Ústavu národní 
paměti,  v červnu 2011 byl jmenován jeho ředitelem. Zabývá se protikomunistic-
kou rezistencí v Polsku v letech 1944–1989. Je autorem vědeckých publikací, mj.: 
Strajki robotnicze w Polsce w latach 1945–1948. Wydawnictwo Gajt, Wroclaw 1999; 
Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego żywiołowego 
oporu społecznego. Wydawnictwo a. Marszałek, toruń 2000; Drogi do wolności Zagłębia 
Miedziowego. Wydawnictwo edytor, legnica 2006. Připravil k vydání sbírky doku-
mentů, mj.: Kryptonim „Wasale“: Sluzba Bezpieczeństva wobec Studenckich Komitetów 
Solidarności 1977–1980. IPn, Warszawa 2007. Je spolueditorem kolektivní monografie  
o komunistickém represivním aparátu v zemích sovětského bloku, vydané v angličtině  
(A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe 1944–1989. IPn, 
Warszawa 2005) a němčině. 

Phdr. Tomáš Vilímek, Ph.d., nar. 1976 – historik, působí v Ústavu pro soudobé dějiny 
aV čr, je bývalým stipendistou několika německých nadací (Zeit, nadace německého 
národa aj.). Věnuje se problematice československých a východoněmeckých dějin ve 
20. století i obecným metodologickým otázkám soudobých dějin. Přednáší na FF uk. 
kromě jiného je, spolu s oldřichem tůmou, spolueditorem knih Pět studií k dějinám 
české společnosti po roce 1945 (vydal Úsd aV čr, Praha 2008) a Opozice a společnost po 
roce 1948 (vydal Úsd aV čr, Praha 2009). V roce 2010 vyšla jeho kniha Solidarita 
napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968 (vydal Úsd aV čr a Vyšehrad). 
V současné době je koordinátorem grantového projektu Gačr Rezistence vůči komu-
nistickému režimu v Československu 1948–1989. Její zdroje, projevy a ohlasy (2012–2016).

Phdr. Petr Blažek, Ph.d., nar. 1973 – historik, působí v Ústavu pro studium totalit-
ních režimů. Zabývá se dějinami komunistických režimů v československu a Polsku. 
Publikoval řadu knih, edic dokumentů a odborných studií. Jako poslední vyšel polský 
a anglický překlad jeho monografie o ryszardu siwiecovi (ryszard siwiec 1909–1968. 
IPn, Warszawa 2010). k vydání připravuje publikaci věnovanou akci „sever“, v jejímž 
rámci se bezpečnostní aparát komunistického československa snažil ovlivnit situaci 
v Polsku v první polovině osmdesátých let 20. století.

Mgr. Tomáš Zahradníček, Ph.d., nar. 1971 – historik, působí v Ústavu pro soudobé 
dějiny aV čr. Zabývá se českými a středoevropskými politickými a kulturními ději-
nami 20. století a dějinami idejí. Je autorem řady odborných článků a studií, pub-
likoval: Jak vyhrát cizí válku: Češi, Poláci a Ukrajinci 1914–1918. IsV, Praha 2000; Úseky 
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nln, Praha 2005; Polské poučení z pražského jara. Tři studie z dějin politického myšlení 
1968–1981. Úsd aV čr, Praha 2011. 

Grzegorz Majchrzak, nar. 1969 – historik, od roku 2000 působí v Ústavu národní 
paměti, je členem sdružení archiv solidarity a asociace pro svobodu projevu. Zabývá 
se represivním aparátem (zejména bezpečnostními službami), demokratickou opo-
zicí (zejména hnutím solidarita) a médii (rozhlasem a televizí) v Polsku před rokem 
1989. Je autorem, resp. spoluautorem vědeckých a populárně-naučných publikací, mj. 
sbírek dokumentů: „My głodujemy – my chcemy chleba“. Poznański Czerwiec 1956 w listach 
opublikowanych w Biuletynach Biura Listów Komitetu do Spraw Radiofonii „Polskie Radio“ 
(studia i materiały poznańskiego IPn, tom XV). IPn, Poznań 2011; spolu s andrze-
jem Paczkowskim: Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Strategia, taktyka, metody. Grudzień 
1954 – listopad 1956. IPn, Warszawa 2009; spolu s Janem Markiem owsińskim: I Kra-
jowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność“. Stenogramy, tom I: I tura. IPn, Warszawa 2011; 
spolu se sebastianem ligarskim: Polskie Radio i Telewizja w stanie wojennym. IPn, War-
szawa 2011.

dr. Sławomir Cenckiewicz, nar. 1971 – historik, v letech 2001–2008 působil v Ústavu 
národní paměti a současně v letech 2003–2005 v Historickém ústavu Gdaňské uni-
verzity. Je autorem vědeckých a populárně-naučných publikací: Oczami bezpieki. Szkice  
i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL. Wydawnictwo arcana,  kraków 
2004; Tadeusz Katelbach (1897–1977). Biografia polityczna. Wydawnictwo towarzystwo 
Przyjaciół Instytutów Józefa Piłsudskiego Zagranicą – Wydawnictwo ltW, Warszawa 
2005; SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii. IPn, Gdańsk –Warszawa – kraków 2008 
(spolu s Piotrem Gontarczykem); Sprawa Lecha Wałęsy. Zysk i s-ka, Poznań 2008; Śla-
dami bezpieki i partii. Studia. Źródła. Publicystyka. Wydawnictwo ltW, Łomianki 2009; 
Gdański Grudzień ‚70. Rekonstrukcja. Dokumentacja. Walka z pamięcią. IPn, Gdańsk – 
Warszawa 2009; Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki 
(1929–2010). Zysk i s-ka, Poznań 2010; Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski 
Ludowej 1943–1991 (wprowadzenie do syntezy). Zysk i s-ka, Poznań 2011.




