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Dr Eike Eckert, historyk i kurator muzealny, pracownik naukowy we
Wschodniopruskim Muzeum Krajowym w Lüneburgu, odpowiedzialny za dział
poświęcony historii Niemców bałtyckich. Jego zainteresowania naukowe
obejmują kwestię integracji uchodźców i wypędzonych po 1945 r., historię
stosunków polsko-niemieckich, historię byłej pruskiej prowincji poznańskiej
i tzw. Kraju Warty.
Dr Dieter Goertz, emerytowany nauczyciel języka angielskiego i historii w gimnazjum i szkole realnej, przez 11 lat pracował w niemieckich szkołach
zagranicznych w Argentynie i Chile, uczył też języka hiszpańskiego i niemieckiego jako języka obcego. Bada historię żydowską, w tym szczególnie Żydów
w Oldenburgu, kulturę i historię Ameryki Północnej i Południowej oraz życie
i działalność Friedricha Eberta.
Dr Stefan Guth, pracownik podoktorancki w Instytucie Historii i Geografii
Wschodnioeuropejskiej na Uniwersytecie w Tybindze, koordynator międzynarodowego naukowego stowarzyszenia Nuklearna Polityka Technologiczna
w Związku Radzieckim. Specjalizuje się w historii historiografii, historii
stosunków polsko-niemieckich, historii nauki, techniki i ochrony środowiska
w ZSRR.
Uwe Hoffmann, emerytowany notariusz w miejscowości Castrop-Rauxel
(Nadrenia Północna-Westfalia), w 1961 r. zdał maturę w Szkole im. Hindenburga w Oldenburgu. Zajmuje się historią rodzinną, swoją autobiografią,
ogrodnictwem.
Prof. Wolfgang Jacobmeyer, emerytowany profesor historii na Westfalskim
Uniwersytecie Wilhelma w Münster. Specjalizuje się w dziejach XX w., historii
badań podręcznikowych i dydaktyce historii.
Borchard Meyer-Renschhausen, emerytowany wyższy stopniem nauczyciel
szkolny w Oldenburgu, 13 lat pracował jako nauczyciel i doradca metodyczny
w Chile. Jako iberysta specjalizuje się we wprowadzaniu języka hiszpańskiego
do nauczania w gimnazjach, a także geografii, historii i ruchach społecznych
w Ameryce Łacińskiej.
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Dr hab. Elisabeth Meyer-Renschhausen, socjolożka na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, publicystka. Zajmuje się historią ruchów społecznych, socjologią
żywienia, zagadnieniem ogrodów i upraw rolnych w przestrzeni miejskiej oraz
mikrorolnictwem i ogrodnictwem na wsi.
Prof. Martin Meyer-Renschhausen, emerytowany politolog na Uniwersytecie
Nauk Stosowanych w Darmstadt. Jego zainteresowania naukowe obejmują
gospodarkę energetyczną, ekonomię środowiskową, politykę strukturalną.
Dr Burkhard Olschowsky, pracownik naukowy w Federalnym Instytucie ds.
Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej w Oldenburgu.
Specjalizuje się w najnowszej historii Polski i Niemiec, kulturze pamięci oraz
społecznej historii porównawczej w XX w.
Dr Dominik Pick, sekretarz naukowy Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji
Podręcznikowej Historyków i Geografów. Specjalizuje się w historii stosunków
polsko-niemieckich, najnowszej historii Europy, dydaktyce i nauczaniu pozaszkolnym historii oraz historii Europy.
Prof. Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim i kierownik
tamtejszej katedry historii najnowszej
Dr Thomas Strobel, w latach 2005–2017 pracownik naukowy w Instytucie
Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami Szkolnymi im. Georga Eckerta
w Brunszwiku, od 2017 r. referent w Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Sportu
Landu Brandenburgia. Specjalizuje się w stosunkach międzynarodowych,
wymianie szkolnej i współpracy regionów partnerskich.

