
Noty o Autorach

PABLO DE LA FUENTE DE PABLO – dr, adiunkt w Katedrze Świata 
Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych w IH KUL. Zajmuje 
się badaniem historii wojskowości okresu nowożytnego i współczesnego. 
Wśród licznych publikacji zasługuje na uwagę wydana w 2019 r. praca pt. 
Tu Regere Imperio Fluctus Hispane Memento, która otrzymała prestiżową 
nagrodę hiszpańskiego Ministerstwa Obrony – „Virgen del Carmen”. 

KAMIL ANDUŁA – pracownik Wojskowego Biura Historycznego im. gen. 
broni Kazimierza Sosnkowskiego. Absolwent UMK w Toruniu. Zaintereso-
wania badawcze: najnowsza historia wojskowa Europy Środkowo-Wschod-
niej, szczególnie dzieje tzw. ludowego Wojska Polskiego. Kierownik grantu 
badawczego pt. „Lenino 1943: mity i fakty. Studium taktyczno-operacyjne”, 
finansowanego ze środków NCN. Sekretarz redakcji czasopisma „Europa 
Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich”. Lau-
reat stypendium Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu oraz stypendiów 
dziekana WNH i rektora UMK. 

BARTOSZ KAPUŚCIAK – historyk i archiwista, pracownik OBBH IPN 
w Katowicach. Zajmuje się badaniami nad wywiadem i kontrwywiadem Sił 
Zbrojnych PRL. Autor publikacji: Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Woj-
skowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia dokumentacji 
i ewidencji (1957–1990) (Kraków 2010) oraz Normatywy Wojskowej Służby 
Wewnętrznej (1957–1990) (Katowice–Kraków 2019), a także kilku artykułów 
o ww. tematyce.

ARTUR OCHAŁ – dr, absolwent IH US w Szczecinie. Długoletni oficer Stra-
ży Granicznej, aktualnie pracownik Archiwum Straży Granicznej w Szczeci-
nie. Zajmuje się historią wojskowości, głównie w zakresie polskich formacji 
granicznych.
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WOJCIECH PADUCHOWSKI – dr nauk humanistycznych, historyk, pra-
cownik OBBH IPN w Krakowie. Jego zainteresowania oscylują wokół za-
gadnień historii społeczno-gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego, psy-
cho- i socjohistorii. Jest autorem m.in. książki Nowa Huta nieznana i tajna  
(Kraków 2014).

ANDRZEJ GŁADYSZ – dr nauk humanistycznych w zakresie historii, 
muzykolog, adiunkt w Katedrze Instrumentologii Instytutu Nauk o Sztu-
ce KUL oraz Pracowni Wojskowo-Historycznej IH KUL. Zainteresowania 
badawcze: historia wojskowości XVI w., wojskowość dworska, renesansowy 
dwór królewski i możnowładczy, muzyka w wojsku, organy piszczałkowe. 
Autor blisko 100 artykułów i haseł encyklopedycznych z zakresu historii 
wojskowości, historii muzyki oraz geografii historycznej kościoła w Polsce.

KAROLINA TRZESKOWSKA-KUBASIK – dr, pracownik BBH IPN, czło-
nek projektu „Terror okupacyjny na ziemiach polskich w latach 1939–1945”. 
Absolwentka historii na UP w Krakowie. W latach 2014–2019 pracownik 
Studium Polski Podziemnej w Londynie. Redaktor naczelny „Biuletynu In-
formacyjnego Studium Polski Podziemnej”, autorka biografii Tadeusza Żen-
czykowskiego-Zawadzkiego oraz licznych artykułów popularnonaukowych 
i naukowych publikowanych w prasie krajowej oraz emigracyjnej.

OSCAR SZERKUS – dr nauk prawnych. Absolwent studiów prawniczych 
oraz szkoły doktorskiej Freie Universität Berlin. Były pracownik naukowy 
katedry prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego Uniwer-
sytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Autor monografii 
o sądownictwie Polskiego Państwa Podziemnego, szeregu artykułów nauko-
wych i publicystycznych oraz jednej powieści. Obecnie adwokat w Berlinie, 
specjalista od niemieckiego prawa handlowego.

TOMASZ SIEWIERSKI – dr nauk humanistycznych w zakresie historii, 
adiunkt w IHN im. L. i A. Birkenmajerów PAN. Zajmuje się historią histo-
riografii oraz dziejami wojskowymi. Autor książki Marian Małowist i krąg 
jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce (2016), współ-
autor leksykonu Warszawa walczy 1939–1945 (2014). Współautor i redaktor 
monografii poświęconych płk. Wacławowi Tokarzowi (2017), gen. Maria-
nowi Kukielowi (2019), gen. Gustafowi Mannerheimowi (2018) oraz bitwie 
o Monte Cassino (2019).


