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NASI AUTORZY

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz
pracownik Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Kie-

rownik Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych. Autorka kilku książek i ponad 120 
artykułów publikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Zainteresowania 
naukowe dotyczą historii kobiet i polityki. Wykładała i odbyła staże naukowe w wielu ośrod-
kach zagranicznych (w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Holandii, Portugalii, 
Rosji). Pełni funkcję Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kontakt: malgorzatadajnowicz@gmail.com

Dr Ewa Jaska 
doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Kierownik Zakładu Komunikowania 

Społecznego i Doradztwa na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Główne obszary za-
interesowań naukowych: komunikowanie masowe, rynek medialny i ekonomika mediów, 
komunikacja przedsiębiorstwa z rynkiem. Jest autorką ponad 100 publikacji, a także re-
daktorem naukowym 8 prac zbiorowych, w tym 3 tomów serii „Media w społeczeństwie 
informacyjnym” i współautorką monografi i Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem 
w gospodarce opartej na wiedzy.

Kontakt: e.jaska@upcpoczta.pl

Dr hab. Jerzy Mazurek
absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (magister historii, bibliotekoznawstwa i infor-

macji naukowej) oraz studiów podyplomowych w zakresie muzealnictwa i historii sztu-
ki (Wydział Historyczny UW), a także zarządzania (Wydział Zarządzania UW). W 1994 
roku był stypendystą The Marshall Fund w Waszyngtonie. W czerwcu 2006 roku obronił 
rozprawę doktorską Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Ła-
cińskiej (do 1939 roku). W 2014 roku uzyskał, na Wydziale Neofi lologii UW, tytuł doktora 
habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa. Wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego w Warszawie (od 1998 r.), a od 2003 roku wykładowca (od 2010 r. adiunkt) 
w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Za-
interesowania i projekty badawcze: emigracja z ziem polskich do krajów Ameryki Łaciń-
skiej, miejsce Polonii w społeczeństwach latynoamerykańskich oraz relacje Polski z krajami 
Ameryki Łacińskiej.

Kontakt: j.mazurek@mhprl.pl

Dr hab. Mariusz Nowak
historyk, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Zajmuje się dziejami małopolskiego ziemiaństwa w XIX−XX wieku, historią myśli konser-
watywnej w XIX−XX wieku. 

 Kontakt: mariusznowak@ujk.edu.pl

Dr med. Maria J. Turos 
doktor nauk medycznych, teolog i etyk, pasjonatka historii medycyny przełomu XVIII 

i XIX wieku, miłośnik rekonstrukcji historycznej w jej wymiarze naukowym. Autorka m.in. 
pierwszej wydanej w języku polskim biografi i Dominique’a Jeana Larreya, wybitnego chi-
rurga epoki napoleońskiej. 

Kontakt: mturos@wum.edu.pl

Pozostałe biogramy zostały zaprezentowane w poprzednich numerach


