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N o T y  o  A U T o r A C h

MARiA BoguCKA –  profesor doktor habilitowany, jest członkiem czynnym Pol-
skiej Akademii umiejętności, honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego i Międzynarodowej Komisji dziejów Miast, doktorem honoris causa uniwersytetu 
gdańskiego, laureatką wielu nagród i wyróżnień (m.in. nagrody Fundacji Alfreda Jurzy-
kowskiego w nowym Jorku w 1996 r. i Premiera RP w 1999 r.). Przez ponad 50 lat była 
związana z instytutem Historii Polskiej Akademii nauk, obecnie wykłada na Akademii 
Humanistycznej im. Aleksandra gieysztora w Pułtusku. Brała udział w licznych między-
narodowych kongresach i konferencjach, wykładała gościnnie na uniwersytetach w uppsali 
i Sztokholmie, Kopenhadze, Brukseli, genewie, lejdzie, Antwerpii, gandawie, Bielefeldt. 
Autorka ponad 1200 publikacji naukowych wydanych w Polsce i zagranicą (w tym 40 
książek). Specjalizuje się w historii społecznej i szeroko pojętej historii kultury (życie co-
dzienne, obyczaje, mentalność, problemy gender studies). Zajmuje się także zagadnieniami 
teoretyczno-metodologicznymi.

Ksiądz BoguSŁAW dygdAŁA (ur. 1972) – doktor; absolwent teologii (Akademia 
Teologii Katolickiej w Warszawie) i historii (uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). 
W 2009 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „diecezja 
chełmińska XVii–XViii wieku w świetle wizytacji biskupich. Sieć parafialna, zaplecze ma-
terialne, duchowieństwo i wierni”. Zainteresowania badawcze koncertują się wokół historii 
Kościoła w XVii–XViii w., ze szczególnym uwzględnieniem Prus Królewskich.

JACEK FEduSZKA (ur. 1963) – doktor nauk humanistycznych, historyk, absolwent 
Katolickiego uniwersytetu lubelskiego (1988), starszy kustosz Muzeum Zamojskiego 
w Zamościu. Specjalizuje się w historii twierdzy zamojskiej, miasta Zamościa i regionu 
(XVi–XX w.), historii wojskowości i historii polskich powstań narodowych w XiX w.

AndRZEJ KAMiEŃSKi (ur. 1962) – doktor habilitowany, profesor, pracownik nau-
kowy uniwersytetu w Szczecinie i instytutu Historii Polskiej Akademii nauk w Warszawie. 
Badacz dziejów politycznych i ustrojowych Brandenburgii – Prus, Pomorza, Wielkopolski 
i Śląska, a także stosunków polsko-niemieckich XVi–XViii w. główne publikacje: Stany 
Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku, olsztyn 
1995; Historia Prus, t. 1: Dzieje Brandenburgii – Prus na progu czasów nowożytnych 
(1500–1701), Poznań 2001 (wspólnie z B. Wachowiakiem); Polska a Brandenburgia – 
Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne, Poznań 2002.
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RAdoSŁAW KuBiCKi (ur. 1978) – doktor nauk humanistycznych; w latach 1997–
2002 studia magisterskie z historii na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach; 2003–2008 
– studia doktoranckie z historii na uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana 
Kochanowskiego w Kielcach; 2004–2007 – prowadzenie ćwiczeń z historii powszechnej 
XVi–XViii w. w instytucie Historii Akademii Świętokrzyskiej; w styczniu 2009 r. obrona 
dysertacji doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Jacka Wijaczki nt. Opatów i dobra 
opatowskie w drugiej połowie XVIII wieku (w druku). od 2009 r. członek Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi opatowskiej. Zainteresowania badawcze: historia gospodarcza, religijna 
i Żydów w regionie świętokrzyskim w XVi–XiX w. Autor Dziejów bernardynów opatow-
skich (w druku) i 14 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich 
i zagranicznych.

gRZEgoRZ KuCHARCZyK – docent doktor habilitowany; kierownik Pracowni Hi-
storii niemiec i Stosunków Polsko-niemieckich w instytucie Historii Polskiej Akademii 
nauk w Poznaniu, wykładowca historii polskiej myśli politycznej na uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

MAŁgoRZATA PRZEnioSŁo – doktor, adiunkt (od 1999 r.) w instytucie Matematyki 
uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka 
trzech książek i ponad 60 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych polskich 
i zagranicznych. główne zainteresowania badawcze: historia nauki, dzieje ziemiaństwa, dy-
daktyka matematyki. Przygotowywana książka habilitacyjna: „Matematycy polscy w dwu-
dziestoleciu międzywojennym (studium historyczne)”.

MAiKE SACH (ur. 1970) – doktor. Studiowała historię Europy Środkowo-Wschodniej, 
średniowiecza i nowożytności oraz slawistykę w Kilonii, w 2001 r. uzyskała tamże doktorat; 
w 2002 r. pełnomocnik Wydziału Slawistyki uniwersytetu w Kilonii ds. ewaluacji studiów 
i nauczania w Związku Północnoniemieckich uniwersytetów; od października 2002 do 
września 2003 r. studia podoktoranckie. od października 2003 r. pracownik naukowy nie-
mieckiego instytutu Historycznego w Warszawie.

JACEK WiJACZKA (ur. 1960) – doktor habilitowany, profesor zwyczajny w insty-
tucie Historii i Archiwistyki uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badacz dziejów 
Prus Książęcych i Królewskich w XVi–XViii w., stosunków polsko-niemieckich w cza-
sach wczesnonowożytnych, procesów o czary, a także dziejów Żydów w Rzeczypospo-
litej w czasach nowożytnych. opublikował m.in.: Stosunki dyplomatyczne Polski z Rzeszą 
Niemiecką w czasach panowania cesarza Karola V (1519–1556), Kielce 1998, i Procesy 
o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI–XVIII wieku, Toruń 2007.


