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Maria Bauchrowicz-Tocka – doktor nauk humanistycznych w dys-
cyplinie historia Uniwersytetu w Białymstoku, absolwentka filologii 
polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dziennikar-
ka czasopisma „Kontakty. Tygodnik Podlaski”. Zainteresowania ba-
dawcze koncentruje wokół historii ziemi łomżyńskiej i historii ko-
biet pierwszej połowy XX w. oraz historii prasy. Autorka ponad stu 
artykułów popularyzujących dzieje Łomży i ziemi łomżyńskiej oraz 
kilkunastu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach 
i zbiorczych wydawnictwach . 
Mail kontaktowy: mariat11@wp.pl

Małgorzata Dajnowicz – profesor zwyczajny doktor habilitowany, 
Uniwersytet w Białymstoku, kierownik Katedry Historii Kultury 
i Pracowni Historii Kobiet na Wydziale Historii i Stosunków Mię-
dzynarodowych UwB. Zainteresowania naukowe: historia elit poli-
tycznych XIX i XX w., historia kobiet polskich. W ramach projektu 
MNiSzW powołała Ośrodek Badań Historii Kobiet. Autorka ponad 
130 publikacji naukowych. Podlaska Wojewódzka Konserwator Za-
bytków. Więcej na stronie prywatnej: www.dajnowicz.pl. 
Mail kontaktowy: malgorzatadajnowicz@gmail.com

Justyna Granatowska – magister, związana z Uniwersytetem w Bia-
łymstoku i Instytutem Studiów Kobiecych. Sekretarz redakcji „Cza-
sopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych”. Zainteresowania 
badawcze koncentruje na Polskiej Kronice Filmowej i problematyce 
kobiecej w PRL.
Mail kontaktowy: jgranatowska@gmail.com

Łukasz Jędrzejski – adiunkt z tytułem doktora w Zakładzie Myśli 
Politycznej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. Czynny uczestnik ponad czterdziestu konferen-
cji międzynarodowych i ogólnopolskich, autor dwudziestu artykułów 
naukowych i współredaktor czterech monografii pokonferencyjnych. 
Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Prowadzone ba-
dania obejmują następujące zagadnienia: komunikowanie politycz-
ne, komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe, polską 
współczesną myśl polityczną oraz badania prasy w PRL. 
Mail kontaktowy: lukasz.jedrzejski@gmail.com
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Ewa Maj – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk humani-
stycznych, zatrudniona na Wydziale Politologii UMCS. Specjalność 
naukowa: myśl polityczna, komunikowanie polityczne, historia po-
lityczna. Zainteresowania badawcze: historia idei, dzieje Narodo-
wej Demokracji i ideologii narodowej, narodowe partie polityczne 
w Europie i Polsce, komunikowanie polityczne, prasa polityczna: 
historia i współczesność. Publicystyka polityczna. Dyskurs. Człon-
kostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Nauk 
Politycznych, Polskie Towarzystwo Historyczne. 
Mail kontaktowy: ewa.maj@poczta.umcs.lublin.pl

Adam Miodowski – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu 
w Białymstoku, historyk pracujący na Wydziale Historii i Stosun-
ków Międzynarodowych UwB. Zainteresowania badawcze koncen-
truje na zagadnieniach wiążących się z aktywnością polityczną, 
wojskową i społeczną Polaków u progu niepodległości i w okresie 
zmagań o jej utrwalenie. W wymiarze terytorialnym jego publikacje 
ukierunkowane są na Europę Wschodnią, a także na przestrzeń 
małej ojczyzny wyznaczonej granicami współczesnego wojewódz-
twa podlaskiego. W dorobku naukowym prócz kilkudziesięciu ar-
tykułów oraz publikacji materiałów źródłowych znajdują się cztery 
monografie książkowe: Wychodźcze ugrupowania demokratyczne 
wobec idei polskiego wojska w Rosji w latach 1917–1918, Białystok 
2002; Przewłaszczenia dóbr dojlidzkich na tle kampanii politycznej 
przełomu lat 1921/1922, Białystok 2003; Związki Wojskowych Po-
laków w Rosji (1917–1918), Białystok 2004; Polityka wojskowa ra-
dykalnej lewicy polskiej (1917–1921), Białystok 2011. 
Mail kontaktowy: adam.miodowski@uwb.edu.pl

Anna Penkała-Jastrzębska – historyk, doktor nauk humanistycz-
nych; stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) – stypen-
dium START (2018). Realizowała krajowe i międzynarodowe progra-
my badawcze, m.in grant NCN pt. „Dobrodziejki i klienci. Specyfika 
patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich”, oraz 
badania w ramach indywidualnego międzynarodowego stypendium 
badawczego Friedrich-Schiller-Universität Jena and Friedrich-Chri-
stian-Lesser-Stiftung (2018–2021). Prowadzi badania dotyczące hi-
storii XVII i XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem aktywności 
kobiet, sfery kultury materialnej i migracji społecznych.
Mail kontaktowy: anna.penkala-jastrzebska@up.krakow.pl
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Urszula Sokołowska – doktor nauk humanistycznych w dyscypli-
nie historia, absolwentka stosunków międzynarodowych oraz ad-
ministracji na Uniwersytecie w Białymstoku. Zawodowo związana 
z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Jej zainteresowania 
naukowe wiążą się z szeroko pojętą kwestią kobiecą, prasą, historią 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Autorka kilkunastu publikacji 
dotyczących zagadnień związanych z pozycją kobiet w okresie PRL. 
Członkini stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych. 
Mail kontaktowy: sokolowska.ursz@gmail.com 

Robert Suski – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Bia-
łymstoku. Zatrudniony w Instytucie Historii i Nauk Politycznych. 
Badacz dziejów antyku . Zainteresowania badawcze koncentruje 
wokół historii późnego Cesarstwa Rzymskiego, kryzysu wieku III, 
dziejów tetrarchii, historii politycznej, historii mentalności i kultu-
ry oraz późnoantycznej historiografii. Popularyzator wiedzy histo-
rycznej za pośrednictwem radia, publikacji popularnonaukowych 
i wykładów dla młodzieży licealnej. 
Mail kontaktowy: r.suski@uwb.edu.pl

Anna Szwed-Walczak – doktor nauk społecznych w zakresie nauk 
o polityce, adiunkt w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Poli-
tologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainte-
resowania badawcze: myśl polityczna, prasa polityczna, komuni-
kowanie polityczne, publicystyka polityczna, historia i działalność 
ruchu narodowego. Członkostwo w organizacjach: sekretarz lubel-
skiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członki-
ni Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. 
Mail kontaktowy: anna.szwed-walczak@umcs.pl

Katarzyna Świetlik – doktorantka, absolwentka historii Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej zainteresowania badawcze 
skupiają się wokół szeroko pojętej problematyki kobiecej, życia co-
dziennego doby XIX stulecia, a także dynastii europejskich, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Romanowów, Habsburgów czy Burbonów. 
Mail kontaktowy: kahna94@wp.pl

Paweł Woś – doktorant, absolwent historii Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach. Przedmiotem jego zainteresowań jest 
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środowisko i publicystyka galicyjskiego „Kuriera Lwowskiego” w la-
tach 1883–1918, a także przeobrażenia społeczno-obyczajowe i po-
lityczne dokonujące się w Galicji na przełomie XIX i XX w.
Mail kontaktowy: guerry@wp.pl

Justyna Zajko-Czochańska – doktorantka na Wydziale Historii 
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, ab-
solwentka prawa oraz stosunków międzynarodowych UwB. Pisze 
pracę doktorską na temat edukacyjnej roli tygodnika „Przyjaciół-
ka”. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół prasy kobiecej, 
głównie okresu PRL, historii kobiet oraz społeczności wiejskiej. 
Członek stowarzyszenia Instytutu Studiów Kobiecych, sekretarz re-
dakcji „Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych” oraz 
sekretarz naukowy Ośrodka Badań Historii Kobiet. 
Mail kontaktowy: zajko.justyna@gmail.com

Agnieszka Zaniewska – doktorantka, absolwentka historii Uni-
wersytetu w Białymstoku. W 2017 r. podjęła studia doktoranckie 
na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Interesuje się histo-
rią społeczną XIX–XX w., ze szczególnym uwzględnieniem historii 
kobiet. Członek Stowarzyszenia Instytutu Studiów Kobiecych.
Mail kontaktowy: drozdowska.agnieszkaa@gmail.com


