
Noty o autorach

D ominik Kadzik – doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Zajmuje się panowaniem Stefana Batorego w Rzeczypospolitej, 
historią ruchu egzekucyjnego i elit w XVI w. oraz okresem między panowa-
niem ostatniego Jagiellona a rządami Zygmunta III Wazy. Przygotowuje dy-
sertację doktorską poświęconą dworowi polskiemu Stefana Batorego. 

Wojciech Mazur – dr nauk humanistycznych w  zakresie historii, 
pracownik Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, autor kilkudziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych. Jego 
zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół międzynarodo-
wych aspektów funkcjonowania sił zbrojnych II Rzeczypospolitej.

Paweł P iotrowski  – dr nauk humanistycznych, pracownik Woj-
skowego Biura Historycznego. Prowadzi badania nad dziejami służb spe-
cjalnych w powojennej Polsce i Europie Wschodniej oraz historią Wojska 
Polskiego. Autor i  współautor licznych książek i  artykułów naukowych, 
m.in. monografii Śląski Okręg Wojskowy 1945–1956, (Warszawa 2003), Twa-
rze dolnośląskiej bezpieki, (Wrocław 2010).

Alicja Matczuk – dr hab., pracuje w Instytucie Informacji Nauko-
wej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie. Ważniejsze publikacje: Polskie 
bibliografie nauk humanistycznych i społecznych. Historia i metodyka (Lublin 
2015), Rozwój metodyczny polskich bibliografii historycznych regionalnych 
(Lublin 1994).

Ja n u s z  Mo r kows k i  – ur. 1930, inżynier chemik, specjalista 
w Szwajcarii od zwalczania zanieczyszczeń i od zarządzania jakością usług 
laboratoryjnych, współtwórca i  wieloletni dyrektor Muzeum Polskiego 
w Rapperswilu.



Edward Długajczyk – prof. dr hab., długoletni pracownik Archi-
wum Państwowego w  Katowicach, kierownik Zakładu Archiwistyki Uni-
wersytetu Śląskiego, kierownik Pracowni Historii Powstań Śląskich Mu-
zeum Śląskiego w Katowicach. Obecnie emeryt.

Wiesł aw Caban – prof. dr hab.,  zatrudniony w Zakładzie XIX Stu-
lecia UJK. Główne zainteresowania: dzieje polskich powstań niepodległo-
ściowych, ze szczególnym uwzględnieniem powstania styczniowego; Polacy 
zesłani na Syberię w XIX wieku; służba wojskowa Polaków w  armii rosyj-
skiej w XIX wieku.

Aleksander Smoliński  – prof. dr. hab., pracownik Zakładu Hi-
storii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Autor 
blisko 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.




