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Łukasz Cholewiński – dr, absolwent Akademii im. Jana Długosza 
w  Częstochowie. W  2019  r. na Uniwersytecie im. Jana Długosza w  Czę-
stochowie obronił rozprawę doktorską pt. „Dywizja Wielkopolska w latach 
1775–1794”. Obecnie kontynuuje badania nad armią koronną w latach pa-
nowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jego prace koncentrują się 
na życiu codziennym żołnierzy, służbie medycznej oraz stosunkach magi-
stratów miejskich, Komisji Cywilno-Wojskowych i  samych mieszkańców 
z garnizonami wojskowymi.

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

Daniel Koreś – absolwent UWr; dr nauk humanistycznych w zakresie 
historii XX w., pracownik OBBH Oddziału IPN we Wrocławiu, koordynator 
projektu badawczo-wydawniczego „Wojsko Polskie w strukturach państwa 
w XX wieku”. Autor monografii: Generał brygady Aleksander Radwan-Pra-
głowski (1895–1974). Studium biograficzne (Warszawa, 2012) i edycji: Moja 
służba Niepodległej. Wspomnienia pułkownika dypl. Józefa Szostaka „Fili-
pa” (1897–1984) (Wrocław–Warszawa, 2019) oraz kilkudziesięciu artyku-
łów naukowych z  zakresu: biografistyki wojskowej (w  tym 30 biogramów 
w „Polskim Słowniku Biograficznym”), wojny polsko-sowieckiej 1918–1920, 
armii II Rzeczypospolitej, kampanii polskiej 1939 r. oraz II wojny światowej 
i okresu powojennego.

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.

Przemysław Benken – dr nauk humanistycznych, historyk wojskowo-
ści i politolog, pracownik OBBH IPN w Szczecinie. Autor kilku monografii 
i blisko 90 innych publikacji naukowych, poświęconych historii wojskowej 
XIX–XX w. i najnowszej historii Polski.
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Marek Bogdan Kozubel – dr nauk humanistycznych, absolwent 
WNH i  WPiA UMK w  Toruniu. Jego zainteresowania koncentrują się wo-
kół dziejów Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem historii 
Ukrainy oraz stosunków polsko-ukraińskich i rosyjsko-ukraińskich. Jest au-
torem monografii Ukraińscy Strzelcy Siczowi 1914–1920 (Oświęcim, 2015) 
oraz wielu artykułów dotyczących wymienionych wyżej zainteresowań ba-
dawczych. Pracownik Biura Edukacji Narodowej IPN. 

Grzegorz Berendt – dr hab., prof. UG, od 1989 r. związany z IH UG, 
w latach 2006–2017 pracował także w Oddziale IPN w Gdańsku, a od maja 
2017 r. jest wicedyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Au-
tor 3 samodzielnych książek, współautor 5 monografii zbiorowych, autor 
92 artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu haseł słownikowych i   arty-
kułów popularnonaukowych. Przedmiotem jego badań są dzieje Żydów 
na ziemiach polskich w  XX  w. oraz dzieje Pomorza Gdańskiego w  XX  w. 
Poza Polską prowadził badania archiwalne na Białorusi, Ukrainie, w Izraelu, 
Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. 

Aleksander Smoliński – prof. dr hab., pracownik Zakładu Historii 
Wojskowej Instytutu Historii i  Archiwistyki UMK w  Toruniu. Autor bli-
sko 400 publikacji, w tym 8 monografii. Główne obszary zainteresowań to: 
historia wojskowa, dzieje broni konnych, wojna polsko-sowiecka, „barwa 
i broń”, powstanie wielkopolskie i inne.


