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Prof. dr hab. Urszula Augustyniak – historyk epoki nowożytnej, profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu kultury politycznej, wojskowości
i stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a szczególnie Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1. połowie XVII wieku. Autorka wielu prac naukowych, edycji źródłowych
oraz podręcznika akademickiego Historia Polski 1572–1795 (2008). Kontakt: u.augustyniak@
onet.eu
Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski – pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny rocznika „Quaestiones Medii Aevi Novae”. Historyk mediewista, prowadzi badania z zakresu historii władzy monarchii karolińskiej oraz monarchii jagiellońskiej, zajmuje
się elitami władzy i początkami polskiego sejmu, a także kulturą społeczeństwa średniowiecznego.
Autor wielu prac naukowych, m.in. książek Elita władzy w Polsce za panowania Kazimierza Jagiellończyka (1992); Wielki król. Ideologiczne podstawy władzy Karola Wielkiego (2011). Kontakt:
w.falkowski@uw.edu.pl
Dr hab. Marek Ferenc – historyk epoki nowożytnej, pracownik w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania z zakresu kultury politycznej Polski i Wielkiego Księstwa
Litewskiego w XVI wieku. Opublikował m.in. monografie naukowe: Dwór Zygmunta Augusta.
Organizacja i ludzie (1998); Mikołaj Radziwiłł „Rudy” (ok. 1515–1584). Działalność polityczna
i wojskowa (2008); Collegium Nowodworskiego (2012). Kontakt: marek.ferenc@uj.edu.pl
Dr Tomasz Graff – pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się badaniami z zakresu historii Kościoła późnego
średniowiecza i okresu nowożytnego, studiami nad środowiskami intelektualnymi Królestwa Polskiego i dziejami swojej małej ojczyzny – Wadowic. Autor wielu prac naukowych, m.in. Episkopat
monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku (2008); Kościół w Polsce wobec
konfliktu z zakonem krzyżackim. Studium z dziejów kultury politycznej polskiego episkopatu (2010).
Kontakt: grafftomasz@gmail.com
Prof. dr hab. Jūratė Kiaupienė – pracownik Instytutu Historii Litwy w Wilnie. Prowadzi badania z zakresu kultury prawnej i politycznej w Wielkim Księstwie Litewskim epoki nowożytnej,
dziejów szlachty litewskiej oraz traktatów międzypaństwowych Litwy. Autorka wielu monografii,
syntez oraz artykułów naukowych, edytorka źródeł, m.in.: „Mes, Lietuva“: Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės bajorija XVI a. (viešasis ir privatus gyvenimas) (2003); XVI amžiaus Lietuvos ir
Lenkijos politinės kultūros šaltiniai (1562 metų tekstai) (2008); Valentino Saurmano laiškai imperatoriui Ferdinandui I iš Žygimanto Augusto Vilniaus dvaro (1561–1562) (2009); Lietuvos istorijos
V tomas: (współ. z Ingė Lukšaitė) Veržli Naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
1529–1588 metais (2013). Kontakt: kiaupiene@istorija.lt

Prof. dr hab. Maria Koczerska – pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelna rocznika „Studia Źródłoznawcze”, historyk mediewista, specjalistka
w zakresie nauk pomocniczych historii, znawczyni dziejów Kościoła i społeczeństwa w późnym
średniowieczu. Autorka wielu prac naukowych, w tym książek np. Rodzina szlachecka w Polsce
późnośredniowiecznej (1975); Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu
1423–1455 (2004). Kontakt: maria.koczerska@uw.edu.pl
Dr hab. Jarosław Nikodem – profesor Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Zajmuje się historią średniowiecza i historią historiografii, specjalizuje się w zakresie
stosunków Polski i Litwy, dynastii jagiellońskiej i husytyzmu. Autor wielu prac i podręczników,
w tym księżek: Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej (2001); Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420–1433. Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda
Kiejstutowicza (2004); Jadwiga król Polski (2009); Witold wielki książę litewski (1354 lub 1355–
–27 października 1430), (2013). Kontakt: jaroniko@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Zenonas Norkus – socjolog i filozof, zatrudniony w Katedrze Socjologii na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Wileńskiego. Badacz teorii społecznej Maxa Webera, autor prac z zakresu historiozofii, metodologii historii i socjologii, m.in.: Max Weber und Rational Choice (2001);
Nepasiskelbusioji imperija: Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu (2009); On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania: A Qualitative Comparative
Analysis of Patterns in Post-communist Transformation (2012). Kontakt: zenonas.norkus@fsf.vu.lt
Prof. dr hab. Andrzej Nowak – związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Instytutem Historii PAN w Warszawie; historyk i publicysta, sowietolog. Zajmuje się studiami porównawczymi nad imperiami XIX i XX wieku, historią myśli politycznej i stosunków politycznych w Europie Wschodniej, pamięcią kulturową w Europie Wschodniej, geopolityką. Autor
wielu prac, m.in.: Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej
Emigracji wobec Rosji (1831–1849) (1994); Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne
z XIX i XX wieku (1998); Polska i „trzy” Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego
(do kwietnia 1920 roku) (2001); History and Geopolitics: A Contest for Eastern Europe (2008);
Imperiological Studies. A Polish Perspective (2011). Kontakt: chlapnowak@neostrada.pl
Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektor Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania nad środowiskami intelektualnymi w Polsce i Europie średniowiecznej, zajmuje się dziejopisarstwem, historią Kościoła oraz
późnośredniowieczną duchowością. Autor wielu prac, m.in.: Intelektualiści w służbie Królestwa
Polskiego w latach 1306–1382 (1995); Dzieje parafii Górno 1599–1999 (1999); Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (2004). Kontakt: krzysztof.ozog@uj.edu.pl
Prof. dr Rymvidas Petrauskas – pracownik Wydziału Historii Uniwersytetu Wileńskiego, członek Litewskiej Rady Nauki. Zajmuje się historią polityczną i społeczną Wielkiego Księstwa Litewskiego w średniowieczu oraz wizerunkiem średniowiecza w społeczeństwie nowoczesnym. Autor
wielu publikacji w języku litewskim, polskim, angielskim i niemieckim, m.in.: Lietuvos diduomenė
XIV a. pabaigoje – XV a. Sudėtis–struktūra–valdžia (2003); Lietuvos istorija, t. 4 (współautor
z J. Kiaupienė): Nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
1386–1529 m. (2009). Kontakt: impet@takas.lt

Dr Sergiey Polechov – pracownik Instytutu Historii Rosji w Rosyjskiej Akademii. Odbywa staż
podoktorski na Uniwersytecie Wileńskim. Zajmuje się historią polityczną Wielkiego Księstwa
Litewskiego późnego średniowiecza oraz genealogią Giedyminowiczów i Rurykowiczów. Autor
wielu artykułów naukowych; wkrótce ukaże się drukiem w języku rosyjskim jego praca doktorska
pt. „Kryzys polityczny w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 30. XV wieku”. Kontakt: sergey.
polekhov@gmail.com
Dr Eugenijus Saviščevas – pracownik Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecza na Wydziale
Historii Uniwersytetu Wileńskiego. Zajmuje się historią polityczną i społeczną Wielkiego Księstwa
Litewskiego, a szczególnie Żmudzią jako częścią struktury ustrojowej i społecznej państwa litewskiego. Autor wielu prac naukowych oraz edytor źródeł, m.in.: Žemaitijos savivalda ir valdžios
elitas 1409–1566 metais (2010); (wyd. z D. Antanavičiusem) Žemaitijos žemės privilegijos XV–
–XVII a. Privilegia terrestria Samogitiensia saec. XV–XVII (2010). Kontakt: eugenijus.saviscevas@if.vu.lt
Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka – pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zakresie historii sztuki średniowiecznej, szczególnie bizantyńsko-ruskiej, zajmuje średniowiecznym malarstwem książkowym, sztuką ukraińską w dobie unii brzeskiej oraz wzajemnym oddziaływaniem wzorów wschodnich i zachodnich w sztuce średniowiecznej. Autorka wielu publikacji naukowych, m.in.: Ewangeliarz Ławryszewski (1999); Bizantyńsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertrudy. O kontekstach ideowych i artystycznych sztuki Rusi Kijowskiej
XI wieku (2003). Kontakt: malgorzata.smorag-rozycka@uj.edu.pl
Dr hab. Adam Szweda – pracownik Instytutu Historii i Archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Zajmuje się m.in. historią polityczną średniowiecza, dyplomacją i rycerstwem polskim. Jest autorem wielu prac naukowych, w tym książek: Ród Grzymałów w Wielkopolsce (2001); Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim
w Prusach w latach 1386–1454 (2009). Kontakt: szweda@umk.pl
Dr Dominik Szulc – od 2014 r. związany z Instytutem Historii PAN w Warszawie, redaktor naczelny „Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”. Pracę doktorską na temat „Zabiegi
o realizację unii Polski i Litwy w latach 1501–1569” obronił w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w dziejach wewnętrznych Wielkiego Księstwa Litewskiego, genealogii rodów
możnowładczych Litwy, stosunkach polsko-litewskich w czasach jagiellońskich.
Dr hab. Alicja Szymczak – profesor Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania
w zakresie genealogii i heraldyki rycerstwa ziem Polski środkowej, zajmuje się prozopografią i biografistyką średniowieczną oraz epigrafiką staropolską. Jest autorką wielu artykułów naukowych,
książek i publikacji źródłowych, m.in.: Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy do połowy XV wieku (1984);
Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi (1998); Nobiles Siradienses. Rody Porajów,
Pomianów, Gryfów, Kopaczów i Pobogów (2011). Kontakt: alszym@interia.pl
Dr hab. Tadeusz M. Trajdos – profesor w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Badacz dziejów Kościoła XIV–XV wieku, ziem wschodnich Królestwa Polskiego oraz kultury późnośredniowiecznej, zajmuje się też życiem religijnym oraz osadnictwem na Spiszu i Orawie. Autor wielu
artykułów naukowych i monografii, m.in.: Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy
za panowania Władysława II Jagiełły 1386–1434 (1983); U zarania karmelitów w Polsce (1993).
Kontakt: t.trajdos@poczta.onet.pl

