
Noty o autorach

Zbigniew Hundert – doktor nauk humanistycznych w zakresie histo-
rii (2014). Adiunkt w Ośrodku Badań Historycznych Zamku Królewskiego 
w Warszawie – Muzeum. Autor dwóch monografii książkowych i  licznych 
artykułów. Związany z warszawskim ośrodkiem historyków epoki nowożyt-
nej. Zajmuje się historią polityczną, wojskową oraz ekonomiczną Rzeczypo-
spolitej w drugiej połowie XVII w. 

Leszek Madej – doktor nauk humanistycznych w  zakresie historii, 
adiunkt w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ. W centrum zaintereso-
wań badawczych znajdują się: organizacja i znaczenie armii w życiu społe-
czeństwa rosyjskiego w okresie caratu, rosyjskie struktury militarne i admi-
nistracyjne na ziemiach polskich w XIX w., dzieje kozaczyzny w imperium 
Romanowów (aspekty wojskowe, społeczne i kulturowe), rosyjskie prawo-
dawstwo wojskowe w XIX w. 

Marcin Kaczkowski – absolwent historii w IH UWr (2015). Od 2018  r. 
doktorant tamże. Zainteresowania badawcze obejmują I wojnę światową, 
marynistykę, zwłaszcza wojnę na Pacyfiku oraz historię Japońskiej Cesar-
skiej Marynarki Wojennej.

Mariusz Mróz – doktor nauk humanistycznych, historyk, pracownik 
WBH. Specjalizuje się w  historii wojskowej polskiej oraz francuskiej, m.in. 
w zagadnieniach Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce oraz armii gen. Hal-
lera. Autor artykułów poświęconych stosunkom polsko-francuskim w XX w. 

Grzegorz Śliżewski – absolwent UG. Doktor nauk humanistycznych 
w zakresie historii (WH UAM w Poznaniu) specjalizujący się w historii pol-
skiego lotnictwa. Autor i współautor 13 książek oraz prawie 100 artykułów 
o tej tematyce. Główny organizator corocznej koszalińskiej konferencji po-
pularnonaukowej „Historia skrzydłami malo wana”.
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Grzegorz Sojda – informatyk, publicysta specjalizujący się w historii 
polskiego lotnictwa wojskowego. Współautor 5 książek oraz 30 artykułów 
o  tej tematyce. Twórca tematycznych stron internetowych – „Myśliwcy”, 
„Niebieska Eskadra”.

Radosław Szewczyk – historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Pracownik Archiwum Wojskowego w Oleśnicy. Dziennikarz i publicysta 
specjalizujący się w historii wojskowości XX w., ze szczególnym uwzględ-
nieniem okresu II wojny światowej. Współautor trzech książek oraz autor 
kilkudziesięciu artykułów prasowych.

Bartłomiej Szyprowski – absolwent WPiA UMCS w  Lublinie; 
w  2014  r. uzyskał tytuł dr. nauk humanistycznych na WHiNS; autor pu-
blikacji Sąd Kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej 
w  Warszawie (sierpień 1940 r. – listopad 1941 r.); Podziemie w  walce ze 
zdrajcami Rzeczypospolitej, Warszawa 2016 oraz wielu publikacji prawni-
czych i historycznych.

Leszek Kania – absolwent WPiA UAM w Poznaniu, doktor nauk praw-
nych i dr hab. nauk humanistycznych. Historyk prawa i nauk o wojskowo-
ści. Jego podstawowym polem badawczym jest historia polskiego prawa 
wojskowego i działalność sądów wojennych, gdzie wykorzystuje wieloletnie 
doświadczenie 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”.  


