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NOTY O AUTORACH

KRZYSZTOf AUGUSTYNIAK – ur. w 1987 r. Absolwent historii na UWM w olszty-
nie. W chwili obecnej doktorant IV roku na kierunku historia na UWM. W roku 
2011 zdał egzamin magisterski pt. Ewolucja kawalerii polskiej. Od Sejmu Wielkiego 
do upadku Księstwa Warszawskiego, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Tomasza 
Strzeżka, prof. UWM. obecnie prowadzi badania nad przebiegiem powstania listo-
padowego w województwie płockim. Zainteresowania badawcze: dzieje militarne 
i polityczne Polski I poł. XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem powstania 
listopadowego.

PIOTR BOJARSKI – ur. w 1990 r.; w 2014 roku zdał egzamin magisterski na kierun-
ku historia pt. Przedstawiciele Kresów Północno-Wschodnich w życiu politycz-
nym II Rzeczypospolitej napisaną pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Szmyta, 
prof. UWM. W tym samym roku ukończył również studia pierwszego stopnia 
na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego. Jego zainteresowania naukowe to szeroko rozumiane życie 
polityczno-społeczne Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz 
miejsce rola i ekspatriantów z Wileńszczyzny w rzeczywistości Warmii i Mazur 
po 1945 roku. obecnie pisze pracę doktorską pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja 
Szmyta, prof. UWM. Poza uczelnią zajmuje się popularyzacją historii. Jest aktyw-
nym członkiem zarządu olsztyńskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna 
i Ziemi Wileńskiej, współorganizatorem cyklu Czwartki Wileńskie realizowanego 
przez Miejski ośrodek Kultury w olsztynie oraz autorem wystawy Wileńscy olsz-
tyniacy mającej na celu przybliżenie mieszkańcom olsztyna i regionu sylwetek 
Kresowiaków z olsztyna. 

RAfAŁ BORKOWSKI – ur. w 1988 r. W 2012 r. ukończył studia historyczne na Uniwersy-
tecie Warmińsko-Mazurskim w olsztynie. Pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisła-
wa Achremczyka zdał egzamin magisterski pt. Kariera polityczna i publicystyczna 
Jozefa Wybickiego w latach 1774–1794. obecnie pracuje nad rozprawą doktorską 
poświęconą obrazowi Warmii w świetle tzw. katastru fryderycjańskiego. Jego 
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zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach absolutyzmu w Kró-
lestwie Pruskim oraz postaci Józefa Wybickiego.

fILIP GOŃCZYŃSKI-JUSSIS – ur. w 1988 r.; absolwent historii na Uniwersytecie 
Warszawskim (licencjat) i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
(magisterium), doktorant w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii 
UMCS. Główne zainteresowania badawcze: dwudziestowieczna propaganda, lu-
dzie i struktury władzy w PRL, historia najnowsza regionu lubelskiego. Przygoto-
wuje rozprawę doktorską poświęconą Towarzystwu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

DOMINIKA KOfEL – absolwentka archeologii środowiskowej na Uniwersytecie w Lej-
dzie (Holandia). W 2012 roku zdała egzamin magisterki: Struggle or appreciation. 
Research on the Hoogkarspel Culture botanical remains from the excavation of Bo-
venkarspel Het Valkje and Enkhuizen Kadijken, The Netherlands, napisaną pod 
kierunkiem profesora Corrie Bakels oraz profesora Harry’ego Fokkens’a. obecnie 
jest doktorantką Instytutu Archeologii UMK. Do głównych zainteresowań należą: 
archeologia krajobrazu, archeologia podwodna oraz badanie relacji człowiek – śro-
dowisko w pradziejach.

JOLANTA KOWALIK – studentka historii w Instytucie Historii i Stosunków Między-
narodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz filologii rosyjskiej 
w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w olsztynie. 

MATEUSZ SUPERCZYŃSKI – ur. w 1990 r.; absolwent I Liceum ogólnokształcącego 
w Toruniu oraz studiów na UMK, na kierunku archiwistyka i zarządzanie do-
kumentacją (2009-2014). W czasie studiów członek zarządu Studenckiego Koła 
Naukowego Archiwistów. Wyróżniony za pracę licencjacką pt. Źródła do dziejów 
przedmieścia Torunia – Mokre w konkursie SAP im. Ryszarda Mienickiego na prace 
dyplomowe o tematyce archiwalnej oraz nagrodzony I nagrodą za pracę magi-
sterską pt. Źródła do dziejów przedmieść Torunia od XIII w. do 1793 r. w konkursie 
ToMiTo na najlepsze prace dyplomowe o tematyce toruńskiej. W latach 2012-2014 
pracownik Archiwum Uniwersyteckiego UMK. Członek Stowarzyszenia Archiwi-
stów Polskich, Towarzystwa Miłośników Torunia. Zainteresowania: archiwistyka, 
historia miast i mieszczaństwa, źródłoznawstwo i edytorstwo źródeł.
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KATARZYNA śLIWAK – ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim 
w 2011 r., zdała egzamin magisterski pt: Szkolnictwo polskie na Górnym Śląsku 
w latach 1926 – 1939 ukazane na łamach Polski Zachodniej. obecnie przygotowuje 
rozprawę doktorską w Zakładzie Dydaktyki Historii i WoS UWr dotyczącą funk-
cjonowania szkolnictwa polskiego na uchodźstwie w czasie II wojny światowej. Jej 
zainteresowania skupiają się wokół historii oświaty, historii krajów anglojęzycz-
nych, dydaktyki historii. Zawodowo pracuje w Zespole Szkół Tekstylno- Handlo-
wych w Żaganiu jako nauczyciel języka angielskiego.

DAWID ZAGZIŁ – ur. w 1988 r., historyk; w 2012 r. zdał egzamin magisterski pt. Orga-
nizacja i działalność Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej w powiecie 
mrągowskim w latach 1945-1948, pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Jasińskiego, 
prof. UWM, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie; pra-
cownik administracji publicznej; publikował w Biuletynie IPN „pamięć.pl” oraz 
„Znad Pisy”.

JUSTYNA ZYśK – absolwentka historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie. W 2014 r. zdała egzamin magisterski pt. Ży-
cie społeczne i religijne w Malborku w świetle kroniki jezuickiej (1647-1744), napi-
saną pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Kopiczko. Dodatkowo ukończyła 
specjalność archiwistyczną. obecnie jest doktorantką I roku w Instytucie Historii 
i Stosunków Międzynarodowych, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską do-
tyczącą życia społeczno-religijnego Biskupca w XVI-XVIII w.   pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Andrzeja Kopiczko. Zainteresowania badawcze: Rzeczpospolita 
w epoce nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii społecznych, go-
spodarczych i kulturowych.


