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Marek Rogowicz – Absolwent Politechniki Gdańskiej w stopniu mgr. 
inż.; autor książki Bitwa pod Zbarażem 1649, Oświęcim 2013, a także arty-
kułów dotyczących buntu Chmielnickiego publikowanych na łamach PHW.

Wołodymyr Rutar – doktor nauk historycznych. Zainteresowania ba-
dawcze: historia wojskowości pierwszej połowy XX w., a głównie organiza-
cja Wojska Polskiego i Armii Halickiej podczas wojny polsko-ukraińskiej 
w  1918–1919.

Leszek Kania – absolwent WPiA UAM w Poznaniu, dr nauk prawnych 
i dr hab. nauk humanistycznych. Historyk prawa i nauk o wojskowości. Jego 
podstawowym polem badawczym jest historia polskiego prawa wojskowego 
i działalność sądów wojennych, gdzie wykorzystuje wieloletnie doświadcze-
nie z pracy w organach wymiaru sprawiedliwości. Autor ok. 80 publikacji 
i biogramów prawników wojskowych sądów podziemnych Armii Krajowej, 
za które w 2005 r. otrzymał Medal „PRO MEMORIA”. 

Grzegorz Śliżewski – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor 
nauk humanistycznych w zakresie historii (WH UAM w Poznaniu), specja-
lizujący się w historii polskiego lotnictwa. Autor i współautor 8 książek oraz 
ponad 60 artykułów o tej tematyce. Wykładowca Politechniki Koszalińskiej.

Ewa Rzeczkowska – prawnik, historyk. Zatrudniona w  KUL. Autor-
ka kilkudziesięciu publikacji z zakresu historii najnowszej. We współpracy 
z  londyńskim IPiMS oraz IPN współtworzyła krytyczną edycję źródłową 
Dziennika czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego 1939–
1943, t. 1–2, Lublin 2016–2017. Laureatka Nagrody im. Tomasza Strzem-
bosza 2015 r. za książkę Bogu, Polsce, Bliźnim. Tajne organizacje harcerskie 
w Polsce w latach 1944–1956 (2014).

Marcin Baranowski – adiunkt w Instytucie Historii KUL, zajmuje się 
historią wojskowości epoki napoleońskiej i dziejami myśli wojskowej. Autor 
książek Bitwa pod Kaliszem 13 lutego 1813, Zabrze 2006 i Odbudowa kawa-
lerii liniowej Wielkiej Armii po klęsce 1812 roku, Oświęcim 2011.

Rafał Michliński – absolwent WPPKiA KUL w Lublinie, pracownik 
Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Jego zainteresowania badawcze oscy-
lują wokół Flotylli Pińskiej oraz dziejów Kresów Wschodnich II RP.

Michał Kozłowski – pracownik WBH. Zajmuje się historią Bizancjum 
oraz historią historiografii, w tym twórczością m.in.: Ihora Ševčenko, Oska-
ra Haleckiego, Henryka Paszkiewicza, Aleksandra Turyna. Publikował na 
łamach m.in. „Archiwum Emigracji”, „Rocznika Instytutu Europy Środko-
wo-Wschodniej”, „Rocznika Lubelskiego”, „Rocznika Łódzkiego”, „Studiów 
z Dziejów Rosji i Europy Środkowej”.


