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NOTY O AUTORACH

ANNA BUJKO – absolwentka politologii i stosunków międzynarodowych UWM 
w Olsztynie. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakre-
sie historii. Obroniła pracę doktorską pt. Życie społeczne na Warmii i Mazurach 
w latach 1945–1950, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Kopiczko. 
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii społecznych i naro-
dowościowych Warmii i Mazur, a także szeroko pojętej kultury. Obecnie zajmu-
je się zagadnieniem najwcześniejszych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, które 
trafiły do Biblioteki Wyższej Szkoły Rolniczej w 1950 roku. Ponadto interesuje się 
wybranymi zagadnieniami z dziedziny marketingu oraz psychologii sukcesu.

PRZEMYSŁAW HUBERT DORSZEWSKI – ur. w 1981 r. W 2005 r. ukończył studia 
historyczne na UWM w Olsztynie. Pod kierunkiem ks. dr. hab. Kazimierza Łataka 
obronił pracę magisterską pod tytułem Najstarszy nekrolog kanoników regularnych 
na Kazimierzu w Krakowie i jego analiza. W czerwcu 2010 r. obronił doktorat pod 
tytułem Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru kanoników regularnych 
w Trzemesznie do początku XVI wieku, napisany pod kierunkiem prof. Andrzeja 
Wałkówskiego. Główne zainteresowania to historia średniowieczna, głównie za-
kon kanoników regularnych.

DAWID GRACZYK – ur. w 1977 r. w Krośnie Odrzańskim. Absolwent histo-
rii na  Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie nauczyciel historii w Liceum 
Ogólnokształcącym nr  IV  we Wrocławiu. W 2004 r. obronił pracę magister-
ską z historiografii dziejów Kozaczyzny, poświęconą Franciszkowi Rawicie-
Gawrońskiemu, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jerzego Maronia. Doktorant na 
kierunku historia. Pod opieką naukową dr hab. J. Maronia pracuje nad rozprawą 
doktorską poświęconą postaci hetmana kozackiego Jana Wyhowskiego. Jego zain-
teresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach Kozaczyny, historiogra-
fii wojskowości, rozwoju sportu na Dolnym Śląsku oraz problematyki kozackiej  
w polskich podręcznikach Historii

MALWINA MAZAN-JAKUBOWSKA – ur. w 1986 r. w Brodnicy. Absolwentka historii 
na UWM w Olsztynie. W 2010 roku uzyskała tytuł magistra, broniąc pracę pt. 
Życie codzienne szlachcianki na Litwie w XIX wieku, napisaną pod kierunkiem 
dr. hab. Norberta Kasparka, prof. UWM. Obecnie jest doktorantką w Instytucie 
Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM. Pod opieką dr. hab. Romana 
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Jurkowskiego, prof. UWM przygotowuje rozprawę doktorską pt. Dzieje rodu 
Kończów w XIX i pierwszej połowie XX wieku – działalność polityczna oraz spo-
łeczno-gospodarcza. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko ro-
zumianej problematyce społecznej środowisk polskiego ziemiaństwa i szlachty  
z Ziem Zabranych w XIX wieku, a mianowicie: kultury domowej i życia codzien-
nego tych  grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. problematyki 
kobiecej.

KRZYSZTOF KASPEROWICZ – ur. 22 listopada 1988 roku w Olsztynie. Ukończył 
studia historyczne o specjalności archiwistycznej Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z tytułem magistra, który uzyskał dzięki pracy pod 
tytułem Stany pruskie w świetle Landrechtu pruskiego z 1794 roku napisanej pod 
kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Białuńskiego. Ponadto jest studentem III roku 
filologii germańskiej tej samej uczelni. Jego zainteresowania badawcze oscylują 
wokół historii Prus ze szczególnym uwzględnieniem czasów nowożytnych, a tak-
że historii Niemiec od XVI do XVIII wieku. Jako germanista oprócz języka nie-
mieckiego fascynują go również inne języki z tej grupy, których nauką zajmuje się  
w wolnych chwilach. Należą do nich język niderlandzki oraz szwedzki. 

MATEUSZ PRZYBYSZ – absolwent Historii oraz Stosunków Międzynarodowych na 
UWM w Olsztynie. Od 2009 r. doktorant w IHiSM UWM w Olsztynie. Zajmuje 
się zmianami w nauczaniu historii w szkołach polskich. Pod kierunkiem dr 
hab. Romana Jurkowskiego prof. UWM, przygotowuje rozprawę doktorską pt.  
Wybrane zagadnienia z historii II Rzeczypospolitej w nauczaniu szkolnym w la-
tach 1945–2008. Jest aktywnym nauczycielem historii na poziomie szkoły podsta-
wowej i średniej.

BARTŁOMIEJ RUSIN – (ur. 1986), politolog, slawista, doktorant w Instytucie Nauk 
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
W latach 2012–2013 redaktor naczelny „Studenckich Zeszytów Naukowych 
Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ”. Zainteresowania naukowe: historia politycz-
na i wojskowa krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej XIX–XXI 
wieku, dzieje mniejszości żydowskiej na Bałkanach

MICHAŁ SWĘDROWSKI – doktor nauk humanistycznych, absolwent historii 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; wieloletni uczeń dr. hab. 
Norberta Kasparka, prof. UWM. W 2011 roku obronił rozprawę doktorską pt. 
„Generał Jan Krukowiecki w powstaniu listopadowym”, która niedawno ukazała 
się drukiem (Oświęcim 2013). Kontynuuje badania nad dziejami Polski pierwszej 
połowy XIX wieku.

MICHAŁ ŚWIĘTONIOWSKI – absolwent historii na UWM w Olsztynie. W trak-
cie studiów czynnie uczestniczył w działalności Studenckiego Koła Naukowego 
„Historikon” – Sekcji Studenckiej PTH Oddział w Olsztynie – pełniąc obo-
wiązki skarbnika oraz biorąc udział w szeregu konferencji naukowych histo-
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ryków studentów. Obecnie jest doktorantem 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.

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 Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku ze szczególnym uwzględnieniem 
Podlasia i Grodzieńszczyzny została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa 
Śliwińskiego. Uzyskała również tytuł licencjata z dziedziny stosunki międzyna-
rodowe (2010). Obecnie jest doktorantką na kierunku historia. Pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Grzegorza Białuńskiego przygotowuje rozprawę doktorską pt. Tak 
zwany traktat dzierzgoński z 7. lutego 1249 roku. Analiza dyplomatyczno-historycz-
na. Jej zainteresowania badawcze skupiaja się wokół wierzeń pogańskich, głównie 
na terenach nadbałtyckich.

MARTA ZBRZEŹNIAK – doktorantka na kierunku historia w Instytucie Historii 
i Stosunków Międzynarodowych UWM.  Autorka rozprawy doktorskiej pt. Kraje 
włoskie w polskim życiu publicznym w I połowie XIX wieku (1815–1848), napisa-
nej pod kierunkiem dr hab. Norberta Kasparka.  Współorganizatorka konferencji 
Życie prywatne Polaków w XIX wieku, Olsztyn 3–4 XII 2012. Zainteresowania na-
ukowe skupione na wieku XIX: historia kobiet, historia życia prywatnego, historia 
turystyki, mikrohistoria, dzieje polskiej i włoskiej sztuki kulinarnej, pamiętnikar-
stwo i podróżopisarstwo.


