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INFORMACJE O AUTORACH

Arkadiusz Bożejewicz (ur. 1990 r.), student Wydziału Nauk Historycznych 
uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze koncen-
truje wokół historii wojskowości XVII w.

Tadeusz Grab (ur. 1980 r.), magister, doktorant w Instytucie Historii Katolickiego 
uniwersytetu Lubelskiego. Zajmuje się głównie polską historią wojskowości XIX w.

Czesław K. Grzelak (ur. 1942), profesor zwyczajny, emerytowany pracownik 
naukowy uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Try-
bunalskim. Specjalizuje się w historii wojskowości i historii najnowszej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem II wojny światowej.

Zbigniew Hundert (ur. 1986 r.), doktorant w Instytucie Nauk Historycznych 
uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się polską wojskowością 
z II połowy XVII w., w szczególności dziejami koronnej kawalerii zaciągu narodo-
wego i udziałem armii koronnej w wewnętrznych konfliktach politycznych.

Maciej Kledzik (ur. 1950 r.), doktor habilitowany, pracownik naukowy 
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego. Naukowo zajmuje się wojną polsko-rosyjską 1830-1831 i emigracją 
popowstaniową do Belgii oraz powstaniem warszawskim. 

Tadeusz Kmiecik (ur. 1935 r.), profesor zwyczajny, pułkownik Wojska Polskiego 
w stanie spoczynku, pracownik Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze obejmują 
szeroki wachlarz zagadnień z historii polskiej i powszechnej wojskowości XX w., 
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień lotnictwa wojskowego.

Wojciech Kucharski (ur. 1958 r.), doktorant. Zainteresowania badawcze kon-
centruje na zagadnieniach polskiej wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem 
aspektów militarnych i politycznych konfliktu Rzeczypospolitej z Kozaczyzną Zapo-
roską. Podejmuje również tematy związane z konfliktami zbrojnymi I połowy XIX w.
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Karol Olejnik (ur. 1938 r.), profesor zwyczajny w Zakładzie Historii Wojskowej 
Instytutu Historii uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zajmuje się szeroką tematyką 
związaną z historią wojskowości średniowiecznej i nowożytnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii myśli wojskowej, biografistyki wojskowej i historiografii 
wojskowości.

Aleksander Smoliński (ur. 1964 r.), doktor habilitowany, profesor w Zakładzie 
Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika. Zajmuje się szerokim wachlarzem zagadnień z dziedziny polskiej i powszech-
nej historii wojskowości.

Miłosz Stępiński (ur. 1975 r.), doktor, adiunkt w Instytucie Kultury Fizycznej 
uniwersytetu Szczecińskiego. Trener, specjalista szkolenia i analityk sportowy 
w dziedzinie taktyki i szkolenia zawodników, szef banku informacji w klubach pił-
karskiej ekstraklasy. Autor licznych publikacji naukowych i prac metodycznych 
związanych z piłką nożną.


