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NOTY O AUTORACH

JACEK ANTONIEWICZ -  ur. w 1979 r. w Łodzi. Ukończył historię na Wydziale Filo- 
zoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Obronił pracę magisterską pt. Polity
ka zagraniczna rządów Helmuta Kohla w latach 1982-1990, napisaną pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Hassana Ali Jamsheera. Obecnie jest doktorantem na Uniwersytecie War
mińsko-Mazurskim w Olsztynie w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych. 
Przygotowuje rozprawę doktorską na temat Obraz Polski na łamach „Das Ostpreussen- 
blatt’ pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Jasińskiego, prof. UWM. Główne kierunki 
jego zainteresowań badawczych to: najnowsza historia Niemiec, stosunki polsko-nie
mieckie, rola wysiedlonych Niemców w polityce i ich organizacje oraz działalność.

PRZEMYSŁAW HUBERT DORSZEWSKI -  ur. w 1981 r. W 2005 r. ukończył studia 
historyczne na UWM w Olsztynie. Pod kierunkiem dr. hab. Kazimierza Łataka napisał 
i obronił pracę magisterską na temat Najstarszy nekrolog kanoników regularnych na Ka
zimierzu w Krakowie i jego analiza. W czerwcu 2010 r. obronił doktorat pt. Uposażenie 
i działalność gospodarcza klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie do począt
ku XVI wieku, napisany pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Wałkówskiego, prof. UWM. 
Jego główne zainteresowania to historia średniowieczna i nowożytna, szczególnie za
kon kanoników regularnych oraz dzieje miast warmińskich.

ŁUKASZ PAWEŁ FAFIŃSKI -  ur. w 1981 r. W 2005 r. ukończył studia na kierunku 
historia UWM w Olsztynie, broniąc pracę magisterską Zjednoczone Królestwo Wiel
kiej Brytanii i Irlandii wzorcem dla Królestwa Polskiego i Polaków (w oczach pol
skich pamiętnikarzy i podróżników przed i po powstaniu listopadowym), napisaną pod 
kierunkiem dr. hab. Norberta Kasparka, prof. UWM. Doktorant na kierunku historia 
UWM w Olsztynie, pisze pracę doktorską pt. Kolej w Prusach Wschodnich 1853-1914. 
Zagadnienia ekonomiczne i społeczne pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Jasińskiego, 
prof. UWM. Interesują go przede wszystkim zagadnienia gospodarcze i społeczne oraz 
dyplomacja XIX wieku, głównie Wielkiej Brytanii i Niemiec.

EMILIA FIGURA-OSEŁKOWSKA -  ur. w 1983 r. w Kwidzynie. Absolwentka filolo
gii germańskiej na UWM w Olsztynie (2007). Autorka pracy magisterskiej pt. Mena
ge a trois. Rewolucja tradycyjnego modelu rodziny mieszczańskiej po reformie życia 
w Niemczech około 1900 roku, napisanej pod kierunkiem dr. Clausa Zittla, prof. UWM. 
Doktorantka na kierunku historia UWM w Olsztynie, pracuje nad rozprawą doktorską 
na temat Niemieckie ruchy turystyczne w Prusach Wschodnich między pierwszą a drugą 
wojną światową pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Gąsiorowskiego, prof. UWM. Jej za
interesowania badawcze związane są z zagadnieniami społeczno-kulturalnymi w dzie
jach Polski, Niemiec, Rosji, a zwłaszcza Warmii i Mazur (1887-1945).

DAWID GRACZYK -  ur. w 1977 r. w Krośnie Odrzańskim. Absolwent historii na Uniwer
sytecie Wrocławskim. W 2004 r. obronił pracę magisterską z historiografii Kozaczyzny 
poświęconą Franciszkowi Rawicie-Gawrońskiemu, napisaną pod kierunkiem dr. hab. 
Jerzego Maronia. Obecnie doktorant na kierunku historia. Pozostając wciąż pod opieką 
naukową dr. hab. J. Maronia, pracuje nad biografią hetmana kozackiego, Jana Wyhow- 
skiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na dziejach Kozaczyzny, hi
storii wojskowej, historiografii oraz problematyce kozackiej w polskich podręcznikach 
historii. Członek Stowarzyszenia Instytutu Badań Regionów Przemysłowych.
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JOANNA JAKUTOWICZ -  ur. w 1983 r. w Bartoszycach. Doktorantka na Wydziale 

Nauk Historycznych oraz studentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Miko
łaja Kopernika w Toruniu. W 2007 r. na kierunku stosunki międzynarodowe obroniła 
pracę magisterską pt. Neonazizm w Niemczech 1990-2005. W ramach pracy doktorskiej 
zajmuje się polityką pamięci na Warmii i Mazurach. W ramach pracy magisterskiej -  
średniowiecznym malarstwem ściennym na Warmii.

JĘDRZEJ JEDNACZ -  ur. w 1984 r. Absolwent Wydziału Filologiczno-Historycznego 
Uniwersytetu Gdańskiego z 2008 r. -  kierunek historia, specjalność ochrona dziedzic
twa kulturowego. Pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Eugeniu
sza Koko poświęcił zagadnieniom związanym z dziejami Marynarki Wojennej w la
tach 1945-1956. Obecnie słuchacz seminarium doktoranckiego prowadzonego przez 
prof. dr. hab. Krzysztofa Macieja Kowalskiego. Społeczny opiekun zabytków i współ
autor wystawy stałej w Skarszewskim Centrum Ekspozycji Historycznych. Członek 
Towarzystwa Przyjaciół Sopotu.

ANNA Ko STRz e w A -  absolwentka politologii i stosunków międzynarodowych UWM 
w Olsztynie. W 2004 roku obroniła pracę magisterską Stosunki między Polską i Nie
miecką Republiką Demokratyczną, której promotorem był prof. dr. hab. Andrzej Ko- 
piczko. Obecnie pod tym samym kierunkiem pisze pracę doktorską związaną z życiem 
politycznym i społecznym na Warmii i Mazurach w latach 1945-1950. Doktorantka 
na kierunku historia uW m w Olsztynie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się 
wokół historii Warmii i Mazur po 1945 roku, zwłaszcza kwestii narodowościowych 
(wysiedlenie Niemców, Ukraińcy) oraz wyznaniowych, a także Armii Czerwonej oraz 
problemu bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1945-1950. Szczególnie bli
ska jest jej problematyka związana ze stosunkami polsko-niemieckimi (1945-1989).

Do MINIK KRYSIAK -  ur. 1982 r., absolwent historii na UWM w Olsztynie (2007). Pra
cownik Delegatury IPN KŚZpNP w Olsztynie. Doktorant na kierunku historia UWM 
w Olsztynie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat Polskiej Partii Robotniczej 
na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948. Jego zainteresowania naukowe skupiają 
się na społeczno-politycznej historii Warmii i Mazur po 1945 r. Jest autorem m.in. mo
nografii Ewangelicy w Mikołajkach. Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 
1945-2007, Oficyna RETMAN, Dąbrówno 2010.

RAFAŁ MACHNIAK -  absolwent i doktorant Instytutu Stosunków Międzynarodowych 
i Historii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania koncentruje na historii XIX 
wieku, historii historiografii oraz stosunkach polsko-niemieckich. Aktualnie opraco
wuje pracę doktorską dotyczącą polskiego postrzegania Otto von Bismarcka na bazie 
publicystyki i historiografii.

KRZYSZTOF MASTYKARZ -  ur. w 1980 r. w Pyrzycach. Ukończył kierunek historia
0 specjalności tradycja i kultura antyczna na Uniwersytecie Szczecińskim w 2004 roku. 
Pracę magisterską pt. Początki państwowości egipskiej przygotował pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Stefana Zawadzkiego. W tym samym roku podjął doktorat na Akade
mii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiel
cach), gdzie przygotował i obronił w 2010 roku rozprawę doktorską pt. Czas wolny
1 rozrywka w wybranych miastach ziemi chełmińskiej w XIV-XVI wieku pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Wojciecha Iwańczaka. Główne zainteresowania badawcze to zagadnienia 
dotyczące życia codziennego, rozrywki i funkcjonowania społeczeństwa w XIV-XVI 
wieku na terenie Prus Krzyżackich i Królewskich, funkcjonowanie państwa egipskiego 
w okresie predynastycznym i tynickim, a także systemy polityczne i społeczne funkcjo
nujące w krajach Azji i Oceanii w XX i XXI wieku.

PAULINA NAPIERAŁA -  ur. w 1980 r. w Zielonej Górze. Absolwentka stosunków mię
dzynarodowych oraz kulturoznawstwa (stosunki etniczne i migracje międzynarodowe) 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2005 r. obroniła pracę magisterską pt. Stanowisko 
rządu Wielkiej Brytanii wobec współpracy z USA w latach 1997-2004, napisaną pod 
kierunkiem prof. Erharda Cziomera. W 2006 obroniła pracę magisterską pt. Geneza,
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rozwój i podziały amerykańskiego fundamentalizmu chrześcijańskiego, napisaną pod 
kierunkiem dr hab. Doroty Praszałowicz, prof. UJ. Obecnie kończy studia doktoranckie 
na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Praca doktorska, pisana 
pod kierunkiem prof. Doroty Praszałowicz, dotyczy relacji między państwem a religią 
w USA w kontekście tak zwanych faith-based initiatives. Autorka była stypendystką 
takich instytucji jak J.F. Kennedy Institute w Berlinie, Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Fulbrighta, dzięki której swe badania przeprowadziła w Boston College i Harvard Uni
versity, oraz Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu.

ROMAN SIDORSKI -  absolwent Instytutu Historii UAM w Poznaniu, autor pracy ma
gisterskiej pt. Kozaczyzna ukrainna w systemie prawnoustrojowym Rzeczpospolitej 
(1569-1638), doktorant w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii iH 
UAM. Jeden z założycieli i redaktorów serwisu internetowego „Histmag.org”. Oprócz 
dziejów kozaczyzny ukrainnej interesują go m.in. losy Polaków deportowanych na Sy
berię, a także epigrafika i memuarystyka.

ARTUR SOBIELA -  ur. w 1982 r. Absolwent historii na UWM w Olsztynie, obecnie dok
torant na kierunku historia (UWM). W 2007 roku obronił pracę magisterską Opozycja 
konserwatywno-liberalna w PRL 1978-1990, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Sta
nisława Gajewskiego. Obecnie kontynuuje swoje badania nad tym tematem. Zaintereso
wania badawcze: historia najnowsza Polski, ruchy opozycyjne w PRL, ruchy kontrkul- 
turowe i alternatywne w Polsce.

MICHAŁ SWĘDROWSKI -  ur. w 1982 r. w Piszu. Ukończył studia historyczne na 
UWM w Olsztynie (2006). Autor pracy magisterskiej pt. Żołnierze polscy w Hiszpanii 
1808-1813. Między mitem a rzeczywistością, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Nor
berta Kasparka, prof. UWM. Obecnie doktorant na kierunku historia (UWM). Pozosta
jąc w dalszym ciągu pod opieką naukową prof. Kasparka, kończy rozprawę doktorską 
pt. Generał Jan Krukowiecki w powstaniu listopadowym. Jego zainteresowania badaw
cze koncentrują się wokół politycznych i militarnych dziejów Polski pierwszej połowy 
XIX wieku, zwłaszcza powstania listopadowego, a także wokół XIX-wiecznego pa- 
miętnikarstwa polskiego.

MICHAŁ ŚWIĘTONIOWSKI -  absolwent historii na UWM w Olsztynie. W trakcie stu
diów czynnie uczestniczył w działalności Studenckiego Koła Naukowego „Historikon” 
-  Sekcji Studenckiej PTH Oddział w Olsztynie -  pełniąc obowiązki skarbnika oraz bio
rąc udział w szeregu konferencji naukowych historyków studentów. Obecnie jest dok
torantem w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM. W kręgu jego 
zainteresowań badawczych znajduje się historia Warmii w granicach Rzeczypospolitej 
za panowania polskiej linii dynastii Wazów.

KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI -  ur. w 1984 r. w Braniewie. W 2008 r. ukończył studia 
ma-gisterskie na kierunku historia na UWM w Olsztynie. Autor pracy magisterskiej 
pt. Rola dru-żyny książęcej na Rusi Kijowskiej w X-XI wieku, napisanej pod kierun
kiem dr hab. Zoji Jaro-szewicz-Pieresławcew, prof. UWM. Obecnie pod opieką nauko
wą dr. hab. Grzegorza Białuń-skiego prof. UWM przygotowuje rozprawę doktorską 
pt. Stosunki prusko-ruskie w X-XIII wieku. Jego zainteresowania badawcze koncen
trują się zwłaszcza na dziejach ludów basenu Morza Bałtyckiego w epoce wczesnego 
średniowiecza.

JOANNA WYŻLIC -  ur. w 1985 r. w Brodnicy. W 2008 roku obroniła tytuł magistra 
historii na UWM w Olsztynie. Praca magisterska pt. Fałszerstwa dokumentów w Wiel
kim Księstwie Litewskim w XVI wieku ze szczególnym uwzględnieniem Podlasia i Gro- 
dzieńszczyzny została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Śliwińskiego. Uzy
skała również tytuł licencjata z dziedziny stosunki międzynarodowe (2010). Obecnie 
jest doktorantką na kierunku historia. Pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Białuńskiego 
prof. UWM przygotowuje rozprawę doktorską pt. Traktat dzierzgoński z 7 lutego 1249 
roku. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół wierzeń pogańskich głównie na 
terenach nadbałtyckich. Bliska jej jest również tematyka związana z Rosją



MARTA ZBRZEŹNIAK -  ur. w 1984 r. w Olsztynie. W 2008 roku ukończyła historię 
na UWM w Olsztynie, broniąc pracę magisterską pt. Michał Wiszniewski i jego ob
raz Włoch, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Norberta Kasparka, prof. UWM. Obecnie 
doktorantka na kierunku historia -  pisze rozprawę doktorską Kraje włoskie w polskim 
życiu publicznym w 1 połowie XIX wieku (1815-1848) pod opieką naukową tego sa
mego promotora. Zainteresowania naukowe: dzieje kontaktów polsko-włoskich w XIX 
wieku, historia krajów basenu Morza Śródziemnego w wieku XIX, pamiętnikarstwo 
i podróżopisarstwo wieku XIX, historia społeczna XIX wieku, historia kobiet w wieku 
XIX, dzieje emigracji polskiej (wiek XIX).

MAGDALENA ŻóŁTOWSKA-SIKORA -  absolwentka filologii germańskiej na Uni
wersytecie Warszawskim oraz Interdyscyplinarnego Studium Kształcenia Tłumaczy 
przy Instytucie Lingwistyki UW. Autorka pracy magisterskiej na temat życia codzien
nego w dworach wschodniopruskich w XIX wieku pod kierunkiem dr. hab. Tomasza 
Pszczółkowskiego, prof. UWM. Obecnie doktorantka Instytutu Filologii Polskiej UWM. 
Pozostając pod opieką naukową dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego, prof. uWm, po
dejmuje w swej dysertacji problem charakterystyki kulturowej mazurskiej twórczości 
wierszowanej w latach 1860-1895.
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