NOTY O AUTORKACH I AUTORACH
Sylwana Borszyńska – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze skupia na
historii społecznej XIX w., historii kobiet, marginesie społecznym,
zjawisku prostytucji i innych problemach społecznych, a także
historii życia prywatnego i codziennego. Autorka wielu publikacji
książkowych i artykułów poświęconych kobietom w wielkoprzemysłowej Łodzi początków XX w., uwarunkowaniom zjawiska prostytucji kobiet na ziemiach polskich w pierwszej dekadzie XX w.,
przestępczości kobiet w Łodzi w czasie rewolucji 1905–1907, przyczynom męskiej samotności w Królestwie Polskim na przełomie
XIX i XX w.
Mail kontaktowy: sylwana.borszynska@gmail.com
Krzysztof Buchowski – profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje
się w dziejach stosunków polsko-litewskich w XIX i XX w. oraz
najnowszej historii Litwy. Autor wielu monografii książkowych i artykułów poświęconych różnym aspektom stosunków polsko-litewskich. Czynny uczestnik licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.
Mail kontaktowy: k.buchowski@gmail.com
Diana Dajnowicz-Piesiecka – doktor nauk prawnych (doktorat
z wyróżnieniem), asystent w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii (w Zakładzie Kryminologii) Wydziału Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku. W latach 2015–2017 kierownik projektu naukowego pt. Porwania rodzicielskie w świetle polskiego orzecznictwa
karnego – aspekty prawne i kryminologiczne finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM.
W pracy doktorskiej podjęła temat Porwania rodzicielskie w ujęciu
prawnym i kryminologicznym (monografia w druku). Autorka kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach
naukowych (w większości punktowanych) i monografiach redagowanych. Czynna uczestniczka konferencji naukowych w kraju i za
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granicą (Frankfurt). Współorganizatorka Ogólnopolskiego Forum
Młodych Kryminologów. Członek Stowarzyszenia Instytut Studiów
Kobiecych oraz sekretarz redakcji „Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych”.
Mail kontaktowy: ddajnowicz@gmail.com
Beata Goworko-Składanek – doktor nauk prawnych, adiunkt
w Katedrze Polityki Międzynarodowej Instytutu Historii i Nauk
Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze skupia wokół zagadnień społecznych państw europejskich
i azjatyckich oraz kwestii kobiecych. Wielokrotnie współpracowała
z Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy cyklicznym badaniu socjologicznym Styl życia młodzieży Białegostoku. Członek stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.
Mail kontaktowy: beata.goworko@wp.pl
Łukasz Jędrzejski – doktorant w Zakładzie Myśli Politycznej na
Wydziale Politologii UMCS. Czynny uczestnik ponad czterdziestu
konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich, autor dwudziestu
artykułów naukowych i współredaktor czterech monografii pokonferencyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
Prowadzone badania obejmują następujące zagadnienia: komunikowanie polityczne, międzynarodowe, międzykulturowe, polską
współczesną myśl polityczną oraz badania prasy w PRL.
Mail kontaktowy: lukasz.jedrzejski@gmail.com
Lubou Kozik – doktor nauk humanistycznych, docent Katedry Historii Słowian Południowych i Zachodnich Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. Stypendystka Niemieckiego Instytutu Historycznego, Kasy im. Józefa Mianowskiego, The Carnegie
Foundation and CRRC-UC Berkeley Project i in. Autorka ponad
stu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Miała staże naukowe na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Karola (Czechy), University of California
(USA). Szczególnie interesuje się historią PRL, państw obozu socja2(3)2017
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listycznego, polityką historyczną w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
Mail kontaktowy: lubov.kozik@gmail.com
Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskała na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od
2008 r. pracownik Wydziału Badań Naukowych i Edycji Źródeł Archiwum IPN w Warszawie. Historyk dziejów najnowszych i wojskowości. Autorka publikacji książkowych poświęconych aktywizacji
wojskowej kobiet w latach 1914–1945 oraz repatriacji żołnierzy
PSZ na Zachodzie.
Mail kontaktowy: aniamarc1@wp.pl
Joanna Morawska – doktorantka, w 2017 r. podjęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim. Zainteresowania badawcze oscylują wokół historii społecznej XIX w. ze szczególnym
uwzględnieniem historii kobiet. Laureatka stypendium Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017.
Mail kontaktowy: morawska_joanna@o2.pl
Magdalena Musiał-Karg – profesor nadzwyczajny w Zakładzie
Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM; prodziekan ds. badań i rozwoju. Specjalizuje się
w zagadnieniach związanych z demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting).
Zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej, a także
ze współpracą transgraniczną na granicy polsko-niemieckiej. Autorka wielu publikacji w Polsce i za granicą. Inicjatorka powołania
i koordynator działalności Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka”. Od października 2014 r. stypendystka MNiSW dla wybitych
młodych naukowców.
Mail kontaktowy: magda.musial@interia.pl
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Marta Sikorska-Kowalska – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Historii Polski XIX wieku, w Instytucie
Historii. Absolwentka historii łódzkiej Alma Mater. W 2000 r. uzyskała tamże doktorat na podstawie rozprawy Wizerunek kobiety
w mieście wielkoprzemysłowym na przykładzie Łodzi przełomu XIX
i XX wieku, habilitację natomiast w 2012 r. na podstawie książki Zygmunt Heryng (1854–1931). Biografia lewicowego intelektualisty. Autorka wielu publikacji o tematyce historycznej i czynny
uczestnik licznych konferencji naukowych.
Mail kontaktowy: prepudrech@o2.pl
Beata Walęciuk-Dejneka – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii. Magisterium i doktorat uzyskała
na UMCS w Lublinie. Habilitację na Wydziale Filologicznym UMK
w Toruniu. Absolwentka studiów podyplomowych Collegium Civitas i Instytutu Sztuki PAN w Warszawie w ramach ścieżki Historia Sztuki. Perspektywa społeczna i polityczna. Literaturoznawca
i folklorysta. Lektor języka polskiego jako obcego i kierownik Szkół
Letnich Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla cudzoziemców oraz
kursów języka polskiego i kultury polskiej dla Polonii i Polaków za
Granicą (projekty konkursowe MNiSW i MSZ). Autorka trzech monografii oraz wielu artykułów naukowych wydanych w Polsce i za
granicą, także w języku angielskim i rosyjskim. Członkini licznych
organizacji i stowarzyszeń: Międzynarodowej Organizacji Sztuki
Ludowej, Sekcja Polska Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego,
oddział Warszawa, Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza
w Warszawie, Komisji Historii Kobiet – Komitetu Nauk Historycznych PAN w Warszawie, Instytutu Studiów Kobiecych w Białymstoku oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Siedlcach. Na liście zainteresowań naukowych wśród najważniejszych są: związki
literatury i folkloru, literatura dla dzieci, literatura polska XIX i początku XX w., kultura ludowa polska i słowiańska, kultura Rosji
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(szczególnie Stara Rosja i wiek XIX), tematyka kobieca w literaturze, szczególnie wiek XIX i XX, a ostatnio związki literatury i prawa.
Mail kontaktowy: dejnekab@uph.edu.pl
Justyna Zajko-Czochańska – doktorantka, absolwentka prawa
oraz stosunków międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.
Słuchaczka III roku studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Zainteresowania badawcze koncentruje
wokół udziału kobiet w szeroko rozumianym życiu publicznym
oraz w sferze prywatnej i rodzinnej głównie okresu PRL, a także
na prasie kobiecej, zwłaszcza na tygodniku „Przyjaciółka”. Członek
Stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych oraz sekretarz redakcji „Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych”.
Mail kontaktowy: zajko.justyna@gmail.com
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