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INFOrMaCJE O aUTOraCH

Konrad andrzej ajewski (ur. 1951 r.), doktor habilitowany, profesor w Akade-
mii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (Wydział Historyczny). 
Specjalizuje się w historii kolekcjonerstwa i muzealnictwa (także wojskowego), 
historii arystokratycznych rodów polskich, ich mecenatu i działalności publicz-
nej. Zajmuje się również problematyką strat kultury polskiej, a także kostiu-
mologią, bronią i barwą oraz historią wojskowości XVIII-XIX w.

Mariusz Cieśla (ur. 1964 r.), doktor, Kierownik Oddziału Muzeum Militariów 
w Muzeum Miejskim Wrocławia. Zainteresowania badawcze koncentruje na bro-
nioznawstwie nowożytnym i poszukiwaniach zaginionej polskiej broni w kolek-
cjach na świecie.

Jarosław dudziński (ur. 1961 r.), prawnik, sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie 
Rejonowym w Będzinie. Z zamiłowania historyk, specjalizujący się w dziejach 
politycznych i wojskowych okresu od Sejmu Wielkiego 1788-1792 do 1831 r., 
ze szczególnym uwzględnieniem doby napoleońskiej. Uczestniczy w seminarium 
doktorskim, gdzie przygotowuje pracę Rada Zastępcza Tymczasowa – pierwszy 
rząd powstania kościuszkowskiego 1794 r  

Zbigniew Hundert (ur. 1986 r.), doktorant w Instytucie Nauk Historycznych 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się polską 
wojskowością z II połowy XVII w., a w szczególności dziejami koronnej kawalerii 
zaciągu narodowego i udziałem armii koronnej w wewnętrznych konfliktach poli-
tycznych.

Sławomir Karp (ur. 1963 r.), ekonomista, z zamiłowania historyk i heraldyk, 
nie związany z żadnym ośrodkiem naukowym. Autor prac związanych z wojskowo-
ścią polską i szerokim spectrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem rodów 
szlacheckich epoki nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem rodu Karpiów. 

andrzej adam Majewski (ur. 1977 r.), doktorant w Instytucie Historycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się dziejami wojskowości staropolskiej 
XVI-XVII w., stosunkami Rzeczypospolitej z Moskwą i historią Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego. 
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adam adrian Ostanek (ur. 1983 r.), doktor, wykładowca Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz eko-
nomii i przedsiębiorczości w szkołach średnich Siedlec i okolic. Zainteresowania 
badawcze koncentruje wokół historii wojskowości oraz bezpieczeństwa wewnętrz-
nego Kresów południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej.

Paweł Michalak (ur. 1959), doktor, członek Stowarzyszenia Historyków Woj-
skowości, prowadzi działalność charytatywną; w tej dziedzinie wielokrotnie odzna-
czany i nagradzany. Zainteresowania badawcze dotyczą różnorodnych zagadnień 
historii najnowszej.

aleksander Smoliński (ur. 1964 r.), doktor habilitowany, profesor w Zakładzie 
Historii Wojskowej Instytutu Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zaj-
muje się szerokim spectrum zagadnień dotyczących historii wojskowości Polskiej 
i powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem I połowy XX w.

Lech Wyszczelski (ur. 1942 r.), profesor zwyczajny, wykładowca na Uniwer-
sytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Specjalizuje się w dziejach 
wojskowości polskiej okresu międzywojennego, w tym wojny polsko-rosyjskiej 
1919-1920 r. oraz powszechną i polską historią myśli wojskowej.


