Biogramy autorów
Meritum 1, 334-339

2009

334
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JACEK ANTONIEWICZ - ur. w 1979 r. w Łodzi. Ukończył historię na Wy
dziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Obronił pracę
magisterską pt. Polityka zagraniczna rządów Helmuta Kohla w latach
1982-1990, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Hassana Ali Jamsheera.
Obecnie jest doktorantem II roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych. Przy
gotowuje rozprawę doktorską na temat Obraz Polski na łamach „Das Ostpreussenblatt” pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Jasińskiego, prof. UWM.
Główne kierunki jego zainteresowań badawczych to: najnowsza historia
Niemiec, stosunki polsko-niemieckie, rola wysiedlonych Niemców
w polityce i ich organizacje oraz działalność.

KINGA DORBACH - ur. w 1984 r. Absolwentka historii i pedagogiki na
UWM w Olsztynie. W 2008 r. obroniła pracę magisterską pt. Problem
struktury zasobu Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie, napisaną pod kie
runkiem prof. dr. hab. Bohdana Ryszewskiego. Pod tą samą opieką nauko
wą przygotowuje pracę doktorską pt. Struktury zasobów archiwów diece
zjalnych na byłym terytorium zaboru pruskiego. Obecnie doktorantka I ro
ku historii na UWM w Olsztynie. Jej zainteresowania badawcze ogniskują
się wokół problemu dokumentacji archiwalnej, struktury zasobów archi
walnych, teorii archiwalnej, historii Kościoła oraz dziejów szkolnictwa.

PRZEMYSŁAW HUBERT DORSZEWSKI - ur. w 1981 r. W 2005 r. ukoń
czył studia historyczne na UWM w Olsztynie. Pod kierunkiem dr. hab. Ka
zimierza Łataka napisał i obronił pracę magisterską na temat Najstarszy
nekrolog kanoników regularnych na Kazimierzu w Krakowie i jego analiza.
Obecnie doktorant III roku na kierunku historia UWM w Olsztynie, pod
naukową opieką dr. hab. Andrzeja Wałkówskiego, prof. UWM przygotuje
rozprawę doktorską pt. Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru ka
noników regularnych w Trzemesznie do początku XVI wieku Jego główne
zainteresowania to historia średniowieczna i nowożytna, szczególnie zakon
kanoników regularnych oraz dzieje miast warmińskich.
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ŁUKASZ PAWEŁ FAFIŃSKI - ur. w 1981 r. W 2005 r. ukończył studia na
kierunku historia UWM w Olsztynie, broniąc pracę magisterską Zjedno
czone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii wzorcem dla Królestwa Pol
skiego i Polaków (w oczach polskich pamiętnikarzy i podróżników przed
i po powstaniu listopadowym), napisaną pod kierunkiem dr. hab. Norberta
Kasparka, prof. UWM. Doktorant III roku na kierunku historia UWM
w Olsztynie, pisze pracę doktorską pt. Kolej w Prusach Wschodnich 1853
1914. Zagadnienia ekonomiczne i społeczne pod kierunkiem dr. hab. Grze
gorza Jasińskiego, prof. UWM. Interesują go przede wszystkim zagadnie
nia gospodarcze i społeczne oraz dyplomacja XIX wieku, głównie Wielkiej
Brytanii i Niemiec.

EMILIA FIGURA-OSEŁKOWSKA - ur. w 1983 r. w Kwidzynie. Absol
wentka filologii germańskiej na UWM w Olsztynie (2007). Autorka pracy
magisterskiej pt. Menage a trois. Rewolucja tradycyjnego modelu rodziny
mieszczańskiej po reformie życia w Niemczech około 1900 roku, napisanej
pod kierunkiem dr. Clausa Zittla, prof. UWM. Doktorantka II roku na kie
runku historia UWM w Olsztynie, pracuje nad rozprawą doktorską na te
mat Niemieckie ruchy turystyczne w Prusach Wschodnich między pierwszą
a drugą wojną światową pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Gąsiorowskiego,
prof. UWM. Jej zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami
społeczno-kulturalnymi w dziejach Polski, Niemiec, Rosji, a zwłaszcza
Warmii i Mazur (1887-1945).

TOMASZ GRAJŻUL - ur. w 1976 r. Ukończył studia historyczne na Uniwer
sytecie Warszawskim (2004); obronił pracę magisterską pt. Akcja dywer
syjna OUN-UOW w Galicji Wschodniej w 1930 roku, napisaną pod kie
runkiem prof. dr. hab. Szymona Rudnickiego. Obecnie doktorant II roku na
kierunku historia na UWM w Olsztynie - pisze dysertację pt. Polskie pla
cówki dyplomatyczne w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej
pod naukową opieką prof. dr. hab. Henryka Strońskiego.
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ANNA KOSTRZEWA - absolwentka politologii i stosunków międzynarodo
wych UWM w Olsztynie. W 2004 roku obroniła pracę magisterską Stosun
ki między Polską i Niemiecką Republiką Demokratyczną, której promoto
rem był prof. dr. hab. Andrzej Kopiczko. Obecnie pod tym samym kierun
kiem pisze pracę doktorską związaną z życiem politycznym i społecznym
na Warmii i Mazurach w latach 1945-1950. Doktorantka II roku na kierun
ku historia UWM w Olsztynie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują
się wokół historii Warmii i Mazur po 1945 roku, zwłaszcza kwestii naro
dowościowych (wysiedlenie Niemców, Ukraińcy) oraz wyznaniowych,
a także Armii Czerwonej oraz problemu bezpieczeństwa na Warmii i Mazu
rach w latach 1945-1950. Szczególnie bliska jest jej problematyka związa
na ze stosunkami polsko-niemieckimi (1945-1989).

MONIKA KROGULSKA-KRYSIAK - ur. w 1983 r., absolwentka historii na
UWM w Olsztynie (2007). Pracę magisterską pt. Prasa polska wobec litew
skiego odrodzenia narodowego napisała i obroniła pod kierunkiem
dr hab. Aldony Prasmantaite, prof. UWM. Doktorantka II roku na kierunku
historia UWM w Olsztynie - pracuje nad rozprawą doktorską Kwestia li
tewska w publicystyce polskiej w latach 1883-1914 pod opieką naukową
dr. hab. Norberta Kasparka, prof. UWM. Interesuje ją zwłaszcza problema
tyka litewskiego odrodzenia narodowego, Litwa na przełomie XIX i XX
wieku.

DOMINIK KRYSIAK - ur. w 1982 r., absolwent historii na UWM w Olsztynie
(2007). Pracę magisterską pt. Parafia ewangelicko-augsburska pod wezwa
niem Świętej Trójcy w Mikołajkach w latach 1945-2006, napisał pod kie
runkiem dr. hab. Grzegorza Jasińskiego, prof. UWM. Pod opieką naukową
tego samego profesora przygotowuje rozprawę doktorską pt. Polska Partia
Robotnicza na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948. Doktorant II roku
na kierunku historia UWM w Olsztynie. Zainteresowania naukowe: relacje
Państwo - Kościół Ewangelicko-Augsburski na Mazurach po 1945 r., pro
blematyka regionalna dotycząca ludności mazurskiej, historia społecznopolityczne Warmii i Mazurach po 1945 r.
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SZYMON MICH - ur. w 1984 r., doktorant I roku. W 2008 r. ukończył historię
na UWM w Olsztynie, broniąc pracę magisterską Konflikty w armii Wiel
kiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII w. Geneza podziału na dwie
niezależne dywizje, którą napisał pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Białuńskiego, prof. UWM. Również pod jego opieką naukową pracuje nad dy
sertacją doktorską - biografią Wincentego Gosiewskiego. Doktorant I roku
na kierunku historia. Uzyskał również tytuł licencjata z dziennikarstwa
(2006) oraz filologii wschodniosłowiańskiej (2009). Zajmuje się historią
Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII w. oraz zagadnieniami dotyczą
cymi Rosji.

MARIUSZ MIECZKOWSKI - absolwent stosunków międzynarodowych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor pracy magisterskiej na
temat subregionalnej współpracy państw nordyckich w arktycznej Europie,
napisanej pod kierunkiem dr. hab. Jacka Knopka, prof. UMK. Obecnie dok
torant II roku na kierunku historia UWM w Olsztynie. W 2009 roku otrzy
mał zagraniczne stypendium indywidualne przy wsparciu udzielonym
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środ
ków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypen
dialnego i Szkoleniowego, które realizowane jest w Tromsn w Norwegii.
Wynikiem stypendium będzie praca doktorska podejmująca zagadnienie
kształtowania się granic morskich w Arktyce na przełomie XX i XXI wie
ku.
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MAREK MARIUSZ PACHOLEC - ur. w 1975 r. w Olsztynie. Ukończył stu
dia magisterskie na kierunku historia UWM w Olsztynie (2006). Jego praca
magisterska, napisana pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Białuńskiego,
prof. UWM, pt. : Kat w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. została wyróż
niona jako najlepsza praca magisterska z kierunku historia w 2006 r. Obec
nie doktorant II roku na kierunku historia UWM w Olsztynie. Pracuje nad
rozprawą doktorską pt. Wojskowość plemion pruskich doby podboju krzy
żackiego, pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Białuńskiego, prof. UWM.
Do jego zainteresowań badawczych zaliczają się również - szeroko rozu
miana historia wojskowości i marynistyka wieków XV-XIX. Członek
i działacz Towarzystwa Pruthenia zajmującego się badaniem dziejów ple
mion pruskich. Członek redakcji pism „Pruthenia” i „Masovia”

ARTUR SOBIELA - ur. w 1982 r. Absolwent historii na UWM w Olsztynie,
obecnie doktorant I roku na kierunku historia (UWM). W 2007 roku obro
nił pracę magisterską Opozycja konserwatywno-liberalna w PRL 1978
1990, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Gajewskiego.
Obecnie kontynuuje swoje badania nad tym tematem. Zainteresowania ba
dawcze: historia najnowsza Polski, ruchy opozycyjne w PRL, ruchy kontrkulturowe i alternatywne w Polsce.

MICHAŁ SWĘDROWSKI - ur. w 1982 r. w Piszu. Ukończył studia histo
ryczne na UWM w Olsztynie (2006). Autor pracy magisterskiej pt. Żołnie
rze polscy w Hiszpanii 1808-1813. Między mitem a rzeczywistością, napi
sanej pod kierunkiem dr. hab. Norberta Kasparka, prof. UWM. Obecnie
doktorant III roku na kierunku historia (UWM). Pozostając w dalszym cią
gu pod opieką naukową prof. Kasparka, przygotowuje rozprawę doktorską
pt. Generał Jan Krukowiecki w powstaniu listopadowym. Jego zaintereso
wania badawcze koncentruj ą się wokół politycznych i militarnych dziejów
Polski pierwszej połowy XIX wieku, zwłaszcza powstania listopadowego,
a także wokół XIX-wiecznego pamiętnikarstwa polskiego.
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MARTA ZBRZEŹNIAK - ur. w 1984 r. w Olsztynie. W 2008 roku ukończyła
historię na UWM w Olsztynie, broniąc pracę magisterską pt. Michał Wisz
niewski i jego obraz Włoch, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Norberta Kasparka, prof. UWM. Obecnie doktorantka I roku na kierunku historia - pi
sze rozprawę doktorską Kraje włoskie w polskim życiu publicznym
w 1 połowie XIX wieku (1815-1848) pod opieką naukową tego samego
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 Uniwersytecie Warszawskim oraz Interdyscyplinarnego Studium Kształ
cenia Tłumaczy przy Instytucie Lingwistyki UW. Autorka pracy magister
skiej na temat życia codziennego w dworach wschodniopruskich w XIX
wieku pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Pszczółkowskiego, prof. UW.
Obecnie doktorantka Instytutu Filologii Polskiej UWM. Pozostając pod
opieką naukową dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego, prof. UWM, podejmu
je w swej dysertacji problem charakterystyki kulturowej mazurskiej twór
czości wierszowanej w latach 1860-1895.

