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Oksana Alioshyna – historyk, doktor. Pracuje w Katedrze Kulturolo-
gii i Filozofi i Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska”. Za-
interesowania badawcze: historia kultury ukraińskiej, historia religijna 
Ukrainy, fi lozofi a. 

Valiantsina Astroha – doktor, historyk. Pracuje w Białoruskim Pań-
stwowym Uniwersytecie Technologicznym w Mińsku. Zainteresowania 
badawcze: system oświaty na ziemiach Białorusi w XIX wieku, polityka 
caratu wobec Białorusi.

Maxim Karaliou – doktor, historyk. Pracował na Witebskim Uniwersy-
tecie Państwowym im. Piotra Maszerowa. Obecnie przebywa w Polsce 
jako stypendysta. Bada dzieje mniejszości narodowych na Białorusi So-
wieckiej w okresie międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem 
Łotyszy i Polaków. 

Daria Korotkova – doktor, historyk. Pracuje w Instytucie Słowiano-
znawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze: sto-
sunki polsko-sowieckie w latach 1918–1921, białoruski ruch niepodle-
głościowy w okresie międzywojennym.

Pavel Kotau – magister, historyk. Pracuje w Katedrze Historii na Wy-
dziale Filozofi i Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Zainteresowania 
badawcze: historia religijna na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
stosunki międzywyznaniowe na Białorusi w Średniowieczu.

Anna Kotichenko – absolwentka Studium Europy Wschodniej Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: historia Europy Środkowo-
-Wschodniej, polityka społeczna, historia dzieciństwa i pracy socjalnej.

Andrei Mastyka – magister, historyk. Doktorant w Katedrze Dziedzic-
twa Historycznego i Kulturowego Republikańskiego Instytutu Szkol-
nictwa Wyższego (Mińsk). Zainteresowania badawcze: białoruski ruch 
studencki w  Polsce, polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej.

Dyana Radulevich – magister, historyk. Absolwentka Białoruskiego 
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Zainteresowania naukowe: 
utworzenie i działalność Białoruskiego Towarzystwa Kontaktów Kultu-
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rowych z Zagranicą. Bada również historię stosunków polsko-białoru-
skich oraz powstanie i rozwój ruch socjaldemokratycznego w Białorusi.

Natalia Slizh – doktor, historyk. Pracowała na Grodzieńskim Uniwer-
sytecie Państwowym im. Janki Kupały. Obecnie badaczka niezależna. 
Zainteresowania badawcze: historia ślubu i rodziny szlacheckiej, dzieje 
Grodna w XVI—XVII w., teoria genderowa w badaniach historycznych.

Siarhey Shabeltsau – doktor, historyk. Pracuje na Europejskim Uni-
wersytecie Humanistycznym w Wilnie. Zainteresowania badawcze: 
dzieje diaspory białoruskiej w Ameryce Południowej w XX w.

Zachar Shybeka – historyk, profesor na Uniwersytecie w Tel Awiwie. 
Zainteresowania badawcze: historia Białorusi ze szczególnym uwzględ-
nieniem kultury, architektury i procesów narodowotwórczych w XIX 
i XX w. 

Inesa Szulska – dr hab., adiunkt w Zakładzie Bałtystyki Wydziału 
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Rządu RP 
(1997‒2002), autorka studium Litwa Józefa Ignacego Kraszewskiego 
(Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP, 2010) i kilkudziesięciu artyku-
łów naukowych opublikowanych w Polsce i na Litwie. Obszar zainte-
resowań naukowych: historia literatury polskiej i litewskiej XIX w. – 
początku XX, badania komparatystyczne polsko-litewskich związków 
literackich i kulturalnych.

Joanna Wasiluk – doktor, językoznawca. Pracuje jako adiunkt w Ka-
tedrze Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania 
badawcze: leksykologia i semantyka oraz dyskurs rosyjskich mediów. 
W swoich publikacjach koncentruje się głównie na metodach opisu zna-
czenia wyrazu, tendencjach rozwoju współczesnego języka rosyjskich 
mediów i pragmatyce dyskursu.


