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Aleksandr Małow
kandydat nauk historycznych, starszy pracownik naukowy Rosyjskiego Państwowego 
Archiwum Akt dawnych w Moskwie, starszy pracownik naukowy Centrum historii woj-
skowości Instytutu Historii Rosji Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. 
ORCID 0000-0003-2192-3042
e-mail: supilluliuma@yandex.ru

Andrzej Adam Majewski
ur. 1977 r., absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktor 
nauk humanistycznych w zakresie historii. Zainteresowania badawcze: dzieje wojskowo-
ści staropolskiej, stosunki Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim w XVII w., historia 
Wielkiego Księstwa Litewskiego.
ORCID 0000-0002-9538-8137
e-mail: majevsky@wp.pl

Tomasz Bohun
Dr n. hum w zakresie historii, obronił pracę doktorską pt. Królewicza Wadysława zabiegi 
o koronę carską. Stosunki dyplomatyczne Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim w 
latach 1604-1619 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, redaktor magazynu 
historycznego „Mówią Wieki”)
ORCID: 0000-0002-2051-5648
e-mail: bohuntomasz@gmail.com

Artur Gajewski
mgr, doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim, Zainteresowania badawcze: historia Pol-
ski nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem panowania Jana Kazimierza Wazy.
ORCID 0000-0003-4304-8672
e-mail: arturgajewski1660@gmail.com
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Mariusz Sawicki
dr hab. prof. UO, miejsce pracy: Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego. Zaintereso-
wania badawcze: funkcjonowanie polityczne, społeczne i militarne Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w II poł. XVII oraz początkach XVIII w., problematyka hegemonii sapie-
żyńskiej na Litwie w wymienionym okresie, funkcjonowanie elit księstwa i postrzeganie 
najważniejszych rodzin litewskich przez dyplomatów z Paryża-Wersalu oraz Londynu, 
wpływy polityczne i dyplomatyczne Francji Ludwika XIV oraz Anglii/Wielkiej Brytanii 
w Europie Środkowo-Wschodniej.
ORCID 0000-0001-5318-7145
e-mail: sawicki4@wp.pl; msawicki@uni.opole.pl

Vitaliy Nagirnyy
ur. 1978 r., doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Instytucie Hi-
storii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent historii Narodowego Uniwersytetu Przy-
karpackiego im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Stypendysta Rządu RP dla młodych 
wybitnych badaczy (2012–2015), Funduszu Wyszegradzkiego (2013–2014; 2018) oraz 
Słowackiej Akademickiej Informacyjnej Agencji (2008–2009; 2011–2012; 2016). Członek 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu i Polskiego Towarzystwa Historycznego 
(Odział w Krakowie). Swoje badania koncentruje wokół zagadnień związanych z historią 
średniowiecznej Rusi; polityką zagraniczną księstw ruskich w XI–XIII w. oraz polskimi 
zamkami kresowymi (XIV–XX w.). 
ORCID 0000-0003-4360-7729
e-mail: vitaliy.nagirnyy@uj.edu.pl

Daniel Sawicki
ur. 1985 r., doktor nauk teologicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warsza-
wie, historyk, badacz staroruskiego śpiewu cerkiewnego, w szczególności tradycji śpie-
waczych praktykowanych wśród staroobrzędowców. 
ORCID 0000-0002-9224-5229
e-mail: danielechos@wp.pl

Anna Suchecka
absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (ochrona środowiska) oraz stu-
diów podyplomowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (informa-
cja naukowa i bibliotekoznawstwo). Od 2013 r. członek Polskiego Towarzystwa Bota-
nicznego (Sekcja Historii Botaniki, Kraków). Autorka prac na temat polskich zielników 
drukowanych w XVI wieku łączących zagadnienia humanistyczne z przyrodniczymi. Po-
pularyzatorka dziejów botaniki. Od 2019 r. doktorantka w dyscyplinie historia w Szkole 
Doktorskiej Nauk Humanistycznych UMCS.
ORCID 0000-0002-0274-9352.
e-mail: anna.suchecka@poczta.umcs.lublin.pl
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Marcin Cybulski
doktor habilitowany, adiunkt Katedry Translatoryki i Języków Słowiańskich, Wydział 
Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Zainteresowania 
naukowe: przekład literacki, radziecka komedia filmowa, twórczość wspomnieniowa Po-
laków zesłanych do Imperium Rosyjskiego.
ORCID: 0000-0002-6196-6699
e-mail: cybulski@kul.pl

Andrzej Smolarczyk
dr, adiunkt na wydziale inżynierii i zarządzania Politechniki Białostockiej, główne te-
maty prac naukowych: dzieje ziem północno-wschodnich Rzeczypospolitej, zwłaszcza w 
okresie międzywojennym; dzieje oświaty; problematyka mniejszości narodowych; życie 
polityczne i kulturalne pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego.
ORCID 0000-0002-5336-6810
e-mail: a.smolarczyk@pb.edu.pl

Artur Borzęcki
mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, mgr socjologii, doktorant na historii IV 
r. (UMCS); Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie – na stanowisku dyrektor. 
zainteresowania badawcze: biografistyka, historia regionalna – gł. kultura i przemiany 
społeczno-polityczne (Lubelszczyzna, a zwłaszcza powiat krasnostawski) w okresie II RP 
i latach 1944-1956.
ORCID 0000-0002-1115-3673
e-mail: aborzecki@o2.pl

Adrian Selin
ur. 1971 r., w 1994 roku ukończył Wydział Historii na Państwowym Uniwersytecie Pe-
tersburskim 1998 – ukończył studia doktorancie w Petersburskim Instytucie Historii Ro-
syjskiej Akademii Nauk i obronił pracę doktorską pod tytułem „Geografia historyczna 
ziemi nowogrodzkiej XVI-XVIII wieku”; od 1994 do 2012 pracował w Staroładożskim 
Archeologicznym i Historyczno-architektonicznym Muzeum-Zabytku jako starszy pra-
cownik naukowy i zastępca dyrektora ds. naukowych. Od 2006 roku wykłada w Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Petersburgu. W 2010 roku obronił habilitację na temat „Społecz-
ność nowogrodzka na początku XVII wieku: analiza prozopograficzna”. Od 2012 - profe-
sor Departamentu Historii WSzE w Sankt Petersburgu.
ORCID 0000-0002-8891-2105 
e-mail: aselin@hse.ru 




