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INFORMACJE O AUTORACH

Arkadiusz Bożejewicz (ur. w 1990 r.), doktorant Wydziału Nauk Historycz-
nych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydał kilka artykułów nauko-
wych i popularnonaukowych oraz publikacji m.in. na łamach magazynu czasopisma 
Mówią Wieki. Stypendysta MNiSW. Interesuje się historią wojskowości nowożytnej 
powszechnej i polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów sztuki wojennej 
XVII wieku oraz historią polityczną. Członek Korporacji Akademickiej Kujawja.

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

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

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. 

Józef Jarosz (ur. 1950 r.), tłumacz przysięgły j. niemieckiego prowadzący wła-
sne biuro tłumaczeń, tłumacz literatury naukowej z zakresu historii Prus i Torunia, 
psychologii, medycyny i językoznawstwa. Wiceprezes Okręgu Pomorskiego Kur-
kowych Bractw Strzeleckich RP.

Michał Kalinowski (ur. 1989 r.), magister, absolwent Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje na staropol-
skiej sztuce wojennej XVII w.

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 połowy XIX w. 
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Marek Plewczyński (ur. 1946 r.), profesor emerytowany Instytutu Historii Uni-
wersytetu w Siedlcach. Zainteresowania badawcze koncentruje na wojskowości 
polskiej XVI wieku. 

Aleksander Smoliński (ur. 1955 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 i Armii Czerwonej. 

Juliusz S. Tym (ur. 1969), pułkownik doktor habilitowany, żołnierz i historyk, 
łączący wiedzę zawodowego oficera Wojska Polskiego z erudycją badacza wojsko-
wości. Wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej i szef Katedry Historii Wojsko-
wości tejże uczelni. Od dwóch lat związany z białostockim Muzeum Wojska, gdzie 
pełni funkcję doradczą w Radzie Naukowej Ośrodka Badań Historii Wojskowej 
Muzeum Wojska w Białymstoku.

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.

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