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INFORMACJE O AUTORACH

Piotr Białokozowicz (ur. 1988 r.), magister, pracownik Muzeum Wojska w Bia-
łymstoku. Zainteresowania dotyczą najnowszej historii wojskowej ze szczególnym 
uwzględnieniem konfliktów postkolonialnych.

Mariusz Cieśla (ur. 1964 r.), doktor, kierownik Oddziału Muzeum Militariów 
w Muzeum Miejskim Wrocławia. Zainteresowania badawcze koncentruje na bronio-
znawstwie nowożytnym i poszukiwaniu zaginionej polskiej broni w kolekcjach 
na świecie.

Piotr Andrzej Dmochowski (ur. 1971 r.), związany z Polskim Towarzystwem 
Heraldycznym. Zainteresowania badawcze koncentruje na rycerstwie i szlachcie 
mazowieckiej oraz rodzinach obcego pochodzenia, które karierę w Rzeczypospolitej 
zawdzięczały służbie wojskowej.

Natalia Filinowicz (ur. 1989), magister, pracownik Ośrodka Badań Historii Woj-
skowej Muzeum Wojska w Białymstoku. Zajmuje się polską i powszechną historią 
polityczną i wojskową I połowy XX w.

Marek Groszkowski (ur. 1988 r.), doktorant. Interesuje się historią polityczno-
-wojskową Rzeczypospolitej drugiej połowy XVII w. oraz historią Ukrainy. Autor 
popularnonaukowych i naukowych artykułów, publikowanych na portalach histo-
rycznych i m.in. w czasopismach dla niewidomych i niedowidzących „Promyczek” 
i „Światełko”.

Czesław K. Grzelak (ur. 1942 r.), profesor zwyczajny, emerytowany pracownik 
naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego filii w Piotrkowie Trybunalskim. 
Specjalizuje się w historii wojskowości ze szczególnym uwzględnieniem II wojny 
światowej.

Paweł Jaroniec (ur. 1976 r.), doktorant w Instytucie Historii i Archiwistyki 
 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pracuje zawodowo jako nauczyciel historii 
w liceum ogólnokształcącym. Zajmuje się badaniem i propagowaniem historii 
regionu i szeroko pojętą historią wojskowości.
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Wojciech Kucharski (ur. 1958 r.), doktorant. Zainteresowania badawcze kon-
centruje na zagadnieniach polskiej wojskowości ze szczególnym uwzględnieniem 
militarnych i politycznych aspektów konfliktów Rzeczypospolitej z Kozaczyzną 
Zaporoską. Podejmuje również tematy związane z konfliktami zbrojnymi I połowy 
XIX w.

Łukasz Marek Męczykowski (ur. r.), doktor. Pracuje zawodowo jako nauczyciel 
historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i gimnazjum. Zaintereso-
wania badawcze dotyczą szerokiego spectrum zagadnień związanych z II wojną 
światową i militarną kulturą materialną.

Jerzy Prochwicz (ur. 1952 r.), doktor habilitowany, pracownik naukowy w Kate-
drze Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego filii w Piotrkowie Trybunalskim. Zainteresowania obejmują szeroki wachlarz 
zagadnień historii polskiej historii wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem 
historii formacji granicznych oraz mniejszości narodowych.

Waldemar Rezmer (ur. 1949 r.) profesor zwyczajny. Kierownik Zakładu Histo-
rii Wojskowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zajmuje się szerokim spektrum 
zagadnień historii wojskowej polski i powszechnej.

Andrzej Sikorski (ur. 1955 r.), doktor habilitowany. Związany z Polskim Towa-
rzystwem Heraldycznym. Zainteresowania badawcze: spolonizowane rodziny inf-
lanckie, oficerowie wojsk Królestwa Polskiego. Autor i współautor licznych książek 
i artykułów z tej dziedziny.

Aleksander Smoliński (ur. 1964 r.), profesor zwyczajny w Zakładzie Historii 
Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika. W szerokim wachlarzu zaintsereoswań bnadawczych 
z dziedziny historii wojskowej szczególne miejsce zajmują dzieje btroni konnych 
Wojska Polskiego i Armii Czerownej.

Jan Szkudliński (ur. 1979 r.), doktor, historyk wojskowości, pracownik naukowy 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, tłumacz. Do jego zainteresowań badaw-
czych należą działania bojowe wojny secesyjnej i obu wojen światowych.

Jerzy Stanisław Wojciechowski (ur. 1950 r.), historyk wojskowości i publicysta 
nie związany z żadnym ośrodkiem naukowym; członek Stowarzyszenia Miłośników 
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Dawnej Broni i Barwy w Lublinie. Interesuję się historią polskiej wojskowości 
w latach 1914-1939, ze szczególnym uwzględnieniem kawalerii i artylerii konnej. 
Autor licznych artykułów i publikacji książkowych.

Tadeusz Zych (ur. 1960 r.), dr hab., profesor i kierownik Katedry Turystyki 
 Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarno-
brzega. Redaktor naczelny Tarnobrzeskich Zeszytów Historycznych. Zainteresowa-
nia badawcze dotyczą XX-wiecznej historii i mikrohistorii, dziejów sportu i tury-
styki oraz historii wojskowości.


