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INfORMACJE O AUTORACH

Michał Chlipała (ur. 1981 r.), prawnik, historyk. Zajmuje się rekonstrukcją 
historyczną doby powstania styczniowego oraz kampanii wrześniowej 1939 r. Inte-
resuje się dziejami Policji Państwowej, historią broni i barwy oraz szeroko rozu-
mianą historią wojskowości od czasów antycznych po dzieje najnowsze. 

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.

Natalia filinowicz (ur. 1989 r.), magister, pracownik Ośrodka Badań Historii 
Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku. Zainteresowania badawcze koncen-
truje wokół dalekowschodnich konfliktów zbrojnych. 

Sławomir Karp (ur. 1963 r.), ekonomista, żeglarz i myśliwy. Pasjonat i badacz 
zagadnień związanych z historią, heraldyką i genealogią. Nie związany z żadnym 
ośrodkiem naukowym. 

 
Wojciech Kucharski (ur. 1958 r.), doktorant. Zainteresowania badawcze koncen-

truje na zagadnieniach polskiej wojskowości ze szczególnym uwzględnieniem militar-
nych i politycznych aspektów konfliktów Rzeczypospolitej z Kozaczyzną Zaporoską. 
Podejmuje również tematy związane z konfliktami zbrojnymi I poł. XIX w.

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

Jerzy Prochwicz (ur. 1952 r.), dr hab., pracownik naukowy w Katedrze Bez-
pieczeństwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach – Filia Piotrków Trybunalski. Zainteresowania badawcze obejmują 
szeroki wachlarz zagadnień historii polskiej XX w., historii wojskowości ze 
szczególnym uwzględnieniem historii formacji granicznych. Ponadto zajmuje się 
zagadnieniami z dziedziny mniejszości narodowych.
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Aleksander Smoliński (ur. 1964 r.), profesor zwyczajny w Zakładzie Historii 
Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika. W szerokim wachlarzu zainteresowań badawczych 
z dziedziny historii wojskowej szczególne miejsce zajmują dzieje broni konnych 
Wojska Polskiego oraz Armii Czerwonej. 

Tomasz Wesołowski (ur. 1974 r.), doktor, pracownik Instytutu Historii i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Ośrodka Badań Historii Wojskowej 
Muzeum Wojska w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: historia wojskowości 
państw europejskich okresu międzywojennego i II wojny światowej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem inżynierii wojskowej.


