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 Mgr Kamil Borecki
absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskie-

go, kierunek historia. Aktualnie podjął studia doktoranckie na tym uniwersytecie. Autor 
pracy magisterskiej pt. Komunistyczna Partia Polski w latach 1935−1938 w endeckiej opinii 
publicznej, pod kierunkiem dr. hab. Piotra Cichorackiego. Zainteresowania badawcze obej-
mują czasy XIX i pierwszej połowy XX w., w szczególności dzieje polityczne II Rzecz-
pospolitej, a zwłaszcza tematykę związaną z działalnością antykomunistyczną (zwalczanie 
wpływów KPP na terenach II RP, stosunek do ideologii komunistycznej prezentowany przez 
endecję oraz pozostałe partie polityczne).

Kontakt: kamil.borecki91@gmail.com

Dr hab. Janusz Mierzwa 
historyk, adiunkt w Zakładzie Historii Polski Najnowszej Instytutu Historii Uniwersyte-

tu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania koncentrują się na dziejach XX wieku, ze szczegól-
nym uwzględnieniem biografi styki oraz historii społecznej i administracji. Autor kilkudzie-
sięciu prac naukowych, w tym m.in. monografi i Starostowie Polski międzywojennej. Portret 
zbiorowy (Kraków 2012), biografi i płk. Adama Koca (Kraków 2006) oraz edycji źródeł 
(A. Koc, Wspomnienia, Wrocław 2005 i W.M. Zawadzki, Dziennik, Kraków 2010). Publiko-
wał na łamach m.in. „Dziejów Najnowszych”, „Studiów Historycznych”, „Krakowskich Stu-
diów z Historii Państwa i Prawa” czy „Niepodległości”. Sekretarz redakcji kwartalnika „Ze-
szyty Naukowe UJ. Prace Historyczne” i redaktor tematyczny rocznika „Niepodległość”.

Kontakt: janusz.mierzwa@gmail.com

Dr hab. Paweł Olszewski
historyk, pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, zajmuje się historią Kaukazu 
w XIX i XX wieku.

Kontakt: olszewskip@o2.pl

Dr Kinga Raińska
kustosz dyplomowany, pracuje w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie jako zastęp-

ca dyrektora ds. muzealnych. Jest absolwentką historii i stosunków międzynarodowych 
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2011 r. doktor nauk humani-
stycznych, tytuł zdobyła na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją karierę 
muzealną zaczynała w Dziale Historii, gdzie zajmowała się dokumentacją sprzed 1945 roku 
oraz ikonografi ą, jej domeną było kolekcjonerstwo widokówek i starych fotografi i. Przez 
wiele lat była Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów, jak również kierownikiem projektu: 
„Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach”. W kręgu jej zainteresowań badaw-
czych znajduje się historia społeczna XIX wieku, dzieje Kresów Wschodnich oraz historia 
kobiet. Jest autorką wystaw, wielu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych.

Kontakt: k.rainska@muzeum.olsztyn.pl

Dr hab. Mieczysław Ryba 
prof. nadzw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pracuje w Instytu-

cie Historii KUL w Katedrze Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych. 
Jego zainteresowania badawcze dotyczą historii polityki, dziejów Kościoła katolickiego, 
myśli społecznej. Doktorat obronił w 1998 r., habilitował się w roku 2008. Jego najważniej-
sze publikacje to m.in. Naród a polityka (1999), Środowiska i ugrupowania polityczne na 
Lubelszczyźnie (2007), Odkłamać wczoraj i dziś (2014), Stosunki państwo−Kościół w wo-
jewództwie lubelskim 1918−1939 (2016), Katolicki Uniwersytet Lubelski. Korzenie, począt-
ki, źródła tożsamości (2018). 11 listopada 2015 r. prezydent Andrzej Duda odznaczył go 
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Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w upowszechnianiu 
wiedzy o najnowszej historii Polski oraz osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Kontakt: lipin@kul.lublin.pl

Dr Agnieszka Werenowska  
doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Pracownik naukowo-dydaktyczny 

na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Główna linia badawcza: marke-
ting w przedsiębiorstwie i jednostkach samorządu terytorialnego (JST), public relations, 
komunikacja medialna. Autorka ponad 80 publikacji o tej tematyce.

Kontakt:  agnieszka_werenowska@sggw.pl

Dr hab. Grzegorz Zackiewicz 
historyk, pracownik Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.
Zajmuje się przede wszystkim historią polityczną i historią idei I połowy XX wieku.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek: Polska myśl polityczna 

wobec systemu radzieckiego 1918−1939 (Kraków 2004); Syndykalizm w polskiej refl eksji 
i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku (Kraków 2013); Robotniczy Instytut Oświaty 
i Kultury im. Stefana Żeromskiego 1930−1939 (Białystok 2016).

Kontakt: zackiewicz_uwb@o2.pl

Dr Ilona Zaleska
doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwentka Wydziału Nauk Histo-

rycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruniu, zatrudniona na stanowisku adiunkta 
w Zakładzie Historii XIX w. Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, autorka 
książki: Kościół a Narodowa Demokracja w Królestwie Polskim do wybuchu I wojny świa-
towej, Warszawa 2014.

Kontakt: izaleska@umk.pl

Pozostałe biogramy zostały zaprezentowane w poprzednich numerach


