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noTy BIogrAfIczne o AUTorAcH

Sławomir Augusiewicz (ur. 1968 r.), doktor, adiunkt w Instytucie Historii i Sto-
sunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień wojskowości XVII w.

Marcin Baranowski (ur. 1981 r.), doktor, asystent w II Katedrze Historii No-
wożytnej Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiegio. Zajmuje się  
historią wojskowości epoki napoleońskiej. 

Aleksander Bołdyrew (ur. 1975 r.), doktor, adiunkt w Zakładzie Historii Woj-
skowości Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia 
w Piotrkowie Trybunalskim. Zajmuje się historią wojskowości, historią gospodar-
czą i historią kultury materialnej (bronioznawstwo historyczne) XVI 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.

Robert Kisiel (ur. 1964 r.), doktor, nauczyciel w szkołach średnich we Wrocła-
wiu. Zajmuje się historią wojskowości XVIII w. 

Krzysztof Kossarzecki (ur. 1967 r.), doktor, adiunkt w Zakładzie Rękopisów Bi-
blioteki Narodowej. Zajmuje się historią wojskowości staropolskiej XVI-XVII w., sto-
sunkami Rzeczypospolitej z Rosją w XVII w. oraz funkcjonowaniem dóbr magnackich.

Leszek Madej (ur. 1975 r.), doktor, adiunkt w Instytucie Rosji i europy Wschod-
niej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W badaniach koncentruje się na zagadnieniach 
funkcjonowania na obszarze Królestwa Polskiego rosyjskich wojskowo-cywilnych 
struktur administracyjnych oraz wewnętrznej i zagranicznej polityki Cesarstwa Ro-
syjskiego w XIX w. 

Karol olejnik (ur. 1938 r.), profesor zwyczajny w Zakładzie Historii Wojskowej 
Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, rektor Wyższej Szkoły Nauk 
Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Zajmuje się szeroką tematyką hi-
storii wojskowości średniowiecznej i nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
historii myśli wojskowej, biografistyki wojskowej i historiografii wojskowości. 
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Anna Pastorek (ur. 1984 r.), magister, doktorantka w Instytucie Historii Woj-
skowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Specjalizuje się w dziejach wojen mor-
skich XVI i XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem floty wojennej Republiki 
Zjednoczonych Prowincji. 

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

Lech A. Walkiewicz (ur. 1983 r.), magister, doktorant w Instytucie Historii i Ar-
chiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wśród zainteresowań badawczych 
znajdują się przede wszystkim: rozwój techniczny sprzętu artyleryjskiego w XIV-
-XVII w. oraz wiedza artyleryjska w świetle źródeł z XVI i XVII w.

Leszek A. Wierzbicki (ur. 1973 r.), doktor, adiunkt w Zakładzie Historii XVI-
-XVIII wieku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W badaniach koncentruje 
się na historii wojskowej Rzeczypospolitej XVII w. oraz edytorstwie źródłowym 
tego okresu. 


