
2(11)2021

NOTY O AUTORKACH I  AUTORACH 215

NOTY O AUTORKACH I AUTORACH

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

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – profesor zwyczajny doktor ha-
bilitowany, zatrudniona w Instytucie Dziennikarstwa i Informa-
cji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach . W latach 
2009–2012 pełniła funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych 
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Od 1 października 2012 r. do 30 wrze-
śnia 2016 r. dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Informacji. Zainte-
resowania badawcze to prasa wychodźcza i emigracyjna, szczególnie 
w Wielkiej Brytanii, a także okres dwudziestolecia międzywojennego 
w Polsce. Autorka ponad 120 artykułów naukowych oraz siedmiu 
publikacji zwartych. Członek (od 2010 r.) Komisji Prasoznawczej 
Oddziału PAN w Krakowie, od marca 2015 r. członek Zarządu tej 
Komisji; profesor afiliowany PUNO w Londynie. Od 2012 r. redaktor 
naczelna wznowionych „Zeszytów Naukowych PUNO” [Londyn]. 
Mail kontaktowy: chwastyk@ujk.edu.pl 

Diana Dajnowicz-Piesiecka – doktor nauk prawnych (doktorat 
z wyróżnieniem), asystent w Katedrze Prawa Karnego i Kryminolo-
gii (w Zakładzie Kryminologii) Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bia-
łymstoku. W latach 2015–2017 kierownik projektu naukowego pt. 
„Porwania rodzicielskie w świetle orzecznictwa karnego – aspekty 
prawne i kryminologiczne” finansowanego przez Narodowe Cen-
trum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM . W pracy doktorskiej 
podjęła temat Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminolo-
gicznym (monografia w druku). Autorka kilkunastu artykułów na-
ukowych publikowanych w czasopismach naukowych (w większości 
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punktowanych) i monografiach redagowanych. Czynna uczestniczka 
konferencji naukowych w kraju i za granicą (Frankfurt). Współorga-
nizatorka Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów. Członek 
Stowarzyszenia Instytutu Studiów Kobiecych oraz sekretarz redakcji 
„Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych”. 
Mail kontaktowy: ddajnowicz@gmail.com

Magdalena Gąsowska – absolwentka historii (2010 r.) oraz archiwisty-
ki (2011 r .) . Doktorantka na kierunku historia na Uniwersytecie w Bia-
łymstoku, gdzie pod kierunkiem dr hab. K. Szelągowskiej pracuje nad 
rozprawą doktorską związaną ze zjawiskiem pietyzmu na Śląsku Cie-
szyńskim. Jej zainteresowania badawcze związane są z historią Śląska, 
Niemiec, reformacją oraz teologią luterańską i filozofią religii. 
Mail kontaktowy: mg_sk@wp.pl

Barbara Klich-Kluczewska – doktor habilitowana, historyczka, 
pracuje w Zakładzie Antropologii Historycznej Instytutu Historii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się dziejami polskiego po-
wojennego społeczeństwa w ujęciu kulturowym, w szczególności 
historią rodziny i życia prywatnego. Chętnie wykorzystuje perspek-
tywę mikrohistoryczną. W obszarze jej zainteresowań znajdują się 
historia kobiet i płci kulturowej, historia seksualności, historia dzie-
ciństwa oraz biopolityka w Europie Środkowo-Wschodniej. Kieruje 
specjalnością antropologiczno-historyczną w Instytucie Historii UJ.
Mail kontaktowy: barbara.klich-kluczewska@uj.edu.pl

Katarzyna Laskowska – profesor doktor habilitowana, zatrudnio-
na na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zaintereso-
wania naukowe koncentrują się wokół problematyki kryminologii 
i prawa karnego. W szczególności prowadzi badania z zakresu prze-
stępczości w Polsce i w Federacji Rosyjskiej oraz ZSRR oraz reakcji 
prawnej wobec niej. Jest autorką ok. 200 opracowań naukowych, 
aktywnym uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzynaro-
dowych (głównie w krajach b. ZSRR). Jest stypendystką Fundacji 
Thomas Berberich Stiftung z Bonn oraz uczestnikiem wielu staży 
naukowych w Rosji. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa 
Kryminologicznego im. S. Batawii i członkiem Polskiej Platformy 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Mail kontaktowy: laskowska@uwb.edu.pl
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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

Aleksandra Mikinka – doktor, filologię polską na UŁ (specjaliza-
cje: edytorska i nauczycielska) ukończyła z wyróżnieniem w 2012 r. 
obroną pracy magisterskiej pt. Steampunk – fantasmagoryczna 
przeszłość . Estetyka steampunkowa w powieści „Lód” Jacka Duka-
ja. Za wyniki w nauce otrzymała List Gratulacyjny, a za dokonania 
na studiach przyznano jej medal „Za chlubne studia”. W 2012 r. 
rozpoczęła studia doktoranckie, które zwieńczyła (w 2015 r.) obro-
ną wyróżnionej dysertacji Kapłan-literat, wykwintny ksiądz-esteta . 
Jan „Łada” Gnatowski (1855–1925) – kaznodzieja nieprowincjonal-
ny. Od 2018 r. zatrudniona jako pracownik naukowy w Zakładzie 
Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski. W kręgu zainteresowań 
naukowych znajduje się rekonstruowanie biografii XIX-wiecznych 
pisarzy minorum gentium, wpływ religii i filozofii Wschodu (szcze-
gólnie hinduizmu) na młodopolską twórczość artystyczną, literatu-
ra kobieca, XIX-wieczna literatura dziecięca i dydaktyczna (w tym 
elementarze dla dzieci) oraz odnajdywanie archetypu Wielkiej Bogi-
ni (Magna Mater) w literaturze przełomu XIX i XX w.
Mail kontaktowy: aleksandra.mikinka@filologia.uni.lodz.pl

Regina Renz – historyk, profesor nauk humanistycznych, w latach 
2005–2012 rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Doktoryzowała się w 1981 r. w Instytucie Historii PAN. Stopień na-
ukowy doktora habilitowanego uzyskała w 1990 r. na Uniwersytecie 
im . Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie dorobku nauko-
wego i rozprawy pt . Społeczności małomiasteczkowe w okresie mię-
dzywojennym na obszarze województwa kieleckiego . Postanowie-
niem Prezydenta RP z 24 stycznia 1997 r. otrzymała tytuł naukowy 
profesora nauk humanistycznych. Zainteresowania badawcze: sto-
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sunki społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich w XIX i XX w., ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarki drobnotowarowej, społecz-
ności małomiasteczkowych i problematyki kobiecej, problematyka 
obyczajowo-kulturowa, model rodziny, mniejszości narodowe, życie 
religijne, kwestie społeczno-gospodarcze w dobie kapitalizmu.
Mail kontaktowy: regina.renz@ujk.edu.pl

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 

Agnieszka Śliwa – magister, związana z Uniwersytetem Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach . Kustosz w Powiatowej i Miejsko-Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Opatowie. Zainteresowania badawcze: 
problematyka prasoznawcza i czasopiśmiennictwa ze szczególnym 
uwzględnieniem prasy regionalnej i lokalnej, prasy opinii. Ponad-
to zainteresowana prasą fachową – prasą zakładową oraz historią 
Polski Ludowej . 
Mail kontaktowy: agula0978@wp.pl




