
Noty o autorach

Dariusz Nawrot – prof. nauk humanistycznych, pracownik naukowy 
IH UŚ w Katowicach. Członek Zespołu Historii Wojskowości PAN. Dyrek-
tor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego. Jest autorem 16 książek i ponad 150 
innych publikacji naukowych. Zajmuje się dziejami ziem polskich w epoce 
napoleońskiej i historią polskich formacji wojskowych w czasach Księstwa 
Warszawskiego. Obszarem jego zainteresowań są także dzieje Rzeczypo-
spolitej w ostatnich latach jej istnienia oraz historia Zagłębia Dąbrowskiego.

Leszek Madej – dr nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt 
w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ. Zainteresowania badawcze: or-
ganizacja i znaczenie armii w życiu społeczeństwa rosyjskiego w okresie 
caratu, rosyjskie struktury militarne i administracyjne na ziemiach polskich 
w XIX w., dzieje kozaczyzny w Imperium Romanowów (aspekty wojskowe, 
społeczne i kulturowe), rosyjskie prawodawstwo wojskowe w XIX w.

Krzysztof Fudalej – doktorant WH UW, tłumacz. Główne zaintereso-
wania badawcze to historia wojskowości 1914–1945, a w szczególności dok-
tryny wojskowe w Niemczech 1921–1939 oraz bombardowania strategiczne 
III Rzeszy.

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

Rafał Igielski – mgr historii, doktorant IH UWr. Jego zainteresowania 
badawcze skupiają się na historii wojskowej II połowy XIX w., w szczegól-
ności dziejach armii francuskiej i rosyjskiej w tym okresie, kampaniach 
kolonialnych i znaczeniu kawalerii. Zajmuje się też rosyjską wojną domową.

Jerzy Kirszak – dr hab., pracownik IPN i WBH. Specjalizuje się w historii 
wojskowości pierwszej połowy XX w. oraz biografistyce kadry oficerskiej 
Polski niepodległej i na emigracji. Autor m.in. monografii: Generał Kazi-
mierz Sosnkowski 1885–1969, Warszawa 2012; Armia Rezerwowa gen. Sosn-
kowskiego w roku 1920, Warszawa 2013; Twórca niepodległej. Józef Piłsudski 
1867–1935, Warszawa 2018 (wspólnie z Markiem Gałęzowskim); Generał 
Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte 
Cassino, Warszawa 2019.



Grzegorz Kulka – dr hab. nauk humanistycznych z zakresu historii oraz 
mgr prawa. Adiunkt w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w. 
IH UWr. Zainteresowania: sądownictwo honorowe i wojskowe w II RP 
i okresu II wojny światowej; polska emigracja polityczna w XX w.; parlamen-
taryzm polski w XX w. Najważniejsze monografie: Komisje prawno-ustrojowe 
Rady Narodowej RP na emigracji w latach 1939–1991 (2009); Sąd Honorowy 
dla Generałów w Wojsku Polskim w latach 1918–1947 (2017).

Przemysław Benken – dr nauk humanistycznych, historyk wojskowości 
i politolog, pracownik OBBH IPN w Szczecinie. Autor kilku monografii i bli-
sko dziewięćdziesięciu innych publikacji naukowych, poświęconych historii 
wojskowej XIX–XX w. i najnowszej historii Polski.

Tomasz Siewierski – dr nauk humanistycznych w zakresie historii,  adiunkt 
w Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Bir kenmajerów PAN. Zajmuje się 
historią historiografii oraz dziejami wojskowymi. Autor książki Marian 
Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce 
(2016), współautor leksykonu Warszawa walczy 1939–1945 (2014). Współau-
tor i redaktor monografii poświęconych płk. Wacławowi Tokarzowi (2017), 
gen. Marianowi Kukielowi (2019), gen. Gustafowi Mannerheimowi (2018) 
oraz bitwie pod Monte Cassino (2019).


