
Noty o autorach

Janusz Odziemkowski – prof. zwyczajny, absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego, pracownik Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecz-
nych, PAN, WIH, AON, obecnie wykładowca na UKSW. Autor około 
40 monografii i wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, 
z zakresu historii wojskowości, dziejów polskiego duszpasterstwa 
wojskowego, wojny Polski z Rosją bolszewicką, kampanii wrześniowej, 
konfliktów zbrojnych po II wojnie światowej.

Leszek Kania – absolwent WPiA UAM w Poznaniu, dr nauk praw-
nych i dr hab. nauk humanistycznych, prof. UZ. Historyk prawa i nauk 
o wojskowości. Jego podstawowym polem badawczym jest historia 
polskiego prawa wojskowego i działalność sądów wojennych. Autor 
ok. 80 publikacji i biogramów prawników wojskowych sądów pod-
ziemnych Armii Krajowej, za które w 2005 r. otrzymał medal „Pro 
Memoria”. Autor m.in. Od Orląt Lwowskich do Ostrej Bramy, Sulechów 
2008; Służba sprawiedliwości Wojska Polskiego w latach 1795–1945. 
Organizacja – Prawo – Ludzie, Siedlce 2015.

Mariusz Niestrawski – dr nauk humanistycznych w dziedzinie hi-
storii, absolwent WH UAM w Poznaniu. W latach 2010–2014 pracow-
nik Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Od 2015 r. w Muzeum 
Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 
od 2017 r. na stanowisku kustosza. Historyk i popularyzator dziejów 
polskiego lotnictwa, redaktor działu Historia na portalu internetowym 
Infolotnicze.pl

Marek Bogdan Kozubel – dr nauk humanistycznych, absolwent 
WNH i WPiA UMK w Toruniu. Jego zainteresowania koncentrują się 
wokół dziejów Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem 
historii Ukrainy oraz stosunków polsko-ukraińskich i rosyjsko-ukra-
ińskich. Jest autorem monografii Ukraińscy Strzelcy Siczowi 1914–1920 
(Oświęcim 2015) oraz wielu artykułów dotyczących wymienionych wyżej 
zainteresowań badawczych. Pracownik Biura Edukacji Narodowej IPN. 

Maciej A. Pieńkowski – dr nauk humanistycznych w zakresie historii. 
Autor artykułów i recenzji naukowych opublikowanych m.in. w: „Cza-
sopiśmie Prawno-Historycznym”, „Klio”, „Almanachu Warszawy”, 
„Mówią Wieki” oraz seriach wydawniczych „Studia nad staropolską 
sztuką wojenną” i „Studia historyczno-wojskowe”. Jego zainteresowania 



badawcze koncentrują się wokół dziejów I RP w okresie panowania 
Wazów, a także wysiłku zbrojnego II RP w latach 1918–1921. Naukowo 
związany z seminarium prof. Mirosława Nagielskiego na UW. Stały 
współpracownik Fundacji Zakłady Kórnickie oraz edukator w Mu-
zeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Historyk w Wydziale Badań 
Historycznych WBH.


