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NOTY O AUTORACH

KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK – ur. w 1987 r., absolwent historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W roku 2011 zdał egzamin magisterski pt. Ewolucja kawalerii polskiej. Od Sejmu Wielkiego do upadku Księstwa Warszawskiego, pod
kierunkiem dr. hab. Tomasza Strzeżka, prof. UWM. W chwili obecnej doktorant
III roku na kierunku historia. Prowadzi badania nad przebiegiem powstania listopadowego w województwie płockim. Zainteresowania badawcze: dzieje militarne
i polityczne Polski I poł. XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem powstania
listopadowego.
RAFAŁ BORKOWSKI – ur. w 1988 r. W 2012 r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka zdał egzamin magisterski pt. Kariera polityczna i publicystyczna
Józefa Wybickiego w latach 1774–1794. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską
poświęconą obrazowi Warmii w świetle tzw. katastru fryderycjańskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach absolutyzmu w Królestwie
Pruskim oraz postaci Józefa Wybickiego.
GRAŻYNA CZERNIAK – absolwentka historii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz filologii polskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
PRZEMYSŁAW HUBERT DORSZEWSKI – ur. w 1981 r. W 2005 r. ukończył studia
historyczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pod opieką
prof. dr. hab. Kazimierza Łataka zdał egzamin magisterski na temat Najstarszy
nekrolog kanoników regularnych na Kazimierzu w Krakowie i jego analiza. W 2010 r.
obronił doktorat pt. Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru kanoników
regularnych w Trzemesznie do początku XVI wieku, napisany pod kierunkiem
prof. dr. hab. Andrzeja Wałkówskiego. Jego główne zainteresowania to historia
średniowieczna i nowożytna, szczególnie zakon kanoników regularnych, historia
lokalna, biografistyka.
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PATRYCJA FRANCZYK – absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka Tertio Millennio Seminar on The Free Society w Krakowie.
Zainteresowania naukowe oscylują wokół filozoficznych koncepcji miłości, personalizmu i fenomenologii.
KRZYSZTOF ANDRZEJ KIERSKI – ur. w 1989 r. w Ciechanowie, absolwent historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2013 r. zdał egzamin magisterski pt. Żołnierskie losy Stanisława Gajęckiego, pod kierunkiem dr. hab. Norberta
Kasparka, prof. UWM. Obecnie doktorant na Wydziale Humanistycznym UWM,
gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Radziwiłłowicza, prof. UWM poświęconą narodzinom systemu władzy na Północnym
Mazowszu po 1945 r. W kręgu jego zainteresowań znajduje się szeroko rozumiana
historia wojskowości oraz działalność władzy komunistycznej na ziemiach polskich. Przewodniczący Koła Naukowego Doktorantów-Historyków Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
MATEUSZ KLEMPERT – ur. w 1988 r. w Rynie. W 2012 r. ukończył historię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zdając egzamin magisterski pt.
Dynastyczne plany Kazimierza IV Jagiellończyka wobec synów – Kazimierza, Olbrachta i Aleksandra, pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Śliwińskiego. Obecnie doktorant na Wydziale Humanistycznym UWM – kierunek historia – pisze
rozprawę doktorską na temat rodu Kossakowskich pod opieką naukową dr. hab.
Norberta Kasparka, prof. UWM. Zainteresowania naukowe: genealogia, heraldyka,
pamiętnikarstwo, historia społeczna, dzieje ziemiaństwa i arystokracji Królestwa
Polskiego i Ziem Zabranych w XIX wieku.
JOLANTA KOWALIK – studentka historii w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz filologii rosyjskiej
w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
WOLODYMYR MASLAK – ur. 1965 r. doktor historii (kandydat nauk historycznych) zatrudniony na Uniwersytecie Kremenczuckim (dyrektor katedry historii) studiował
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Dnipropetrowskiego (1985-1990).
ПРИЩЕПА ОЛЕНА ПЕТРIВНА – народилася у 1957 р. у м. Сміла Черкаської області
(Україна). У 1974–1979 рр. навчалася на історичному факультеті Київського
державного університету ім. Т. Шевченка. Здобула фах історика, викладача
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суспільствознавства. У 1979–2003 рр. – науковий працівник Рівненського
обласного краєзнавчого музею. Дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук за спеціальністю «Історія України» захистила
у 2003 р. по темі «Міста Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.».
Від 2003 р. й до сьогодні працює в Рівненському державному гуманітарному
університеті на посаді доцента кафедри історії України.
Тема докторської дисертації «Освітньо-культурне середовище повітових
міст і містечок Правобережної України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)»
затверджена в Інституті історії України НАН України у 2010 р. (науковий
консультант д.і.н., професор В. С. Шандра).
JOANNA ELŻBIETA ŚLICZYŃSKA – Absolwentka historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2012 r. uzyskała tytuł magistra, broniąc pracę pt.
Władysław Jagiełło jako władca Litwy i Polski (1377–1392), napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Śliwińskiego. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM. Przygotowuje rozprawę doktorską
pod kierunkiem dr. hab. Jana Gancewskiego, prof. UWM dotyczącą struktury
ilościowej i jakościowej produktów spożywczych przechowywanych w spiżarni
na zamkach krzyżackich w Gdańsku, Toruniu i Elblągu na przełomie XIV/ XV w.
Wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Doktorantów-Historyków Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

