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Tomasz Karpiński – dr nauk humanistycznych, doktoryzował się w 2013 
r. na UAM w Poznaniu; obecnie pracownik Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Poznaniu. Zajmuje się archiwistyką oraz historią wojskowości XVIII w. ze 
szczególnym uwzględnieniem armii pruskiej oraz piechoty polskiej.

Leszek Kania – absolwent WPiA UAM w Poznaniu, dr nauk prawnych 
i dr hab. nauk humanistycznych. Historyk prawa i nauk o wojskowości. Jego 
podstawowym polem badawczym jest historia polskiego prawa wojskowego 
i działalność sądów wojennych, gdzie wykorzystuje wieloletnie doświadcze-
nie z pracy w organach wymiaru sprawiedliwości. 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 Wojska 
Polskiego w latach 1795–1945. Organizacja – Prawo – Ludzie, Siedlce 2015.

Mariusz Niestrawski – dr nauk humanistycznych w dziedzinie histo-
rii, absolwent WH UAM w Poznaniu. W latach 2010–2014 pracownik Wiel-
kopolskiego 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

Artur Ochał – dr, absolwent IH US w  Szczecinie. Długoletni ofi-
cer Straży Granicznej, aktualnie pracownik Archiwum Straży Granicznej 
w Szczecinie. Zajmuje się historią wojskowości, głównie w zakresie polskich 
formacji granicznych.

Grzegorz Śliżewski – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor 
nauk humanistycznych w zakresie historii (WH UAM w Poznaniu), specja-
lizujący się w historii polskiego lotnictwa. Autor i współautor 8 książek oraz 
ponad 60 artykułów o tej tematyce. Wykładowca Politechniki Koszalińskiej.

Piotr Żurek – dr hab., historyk i  slawista, pracownik naukowo-dy-
daktyczny ATH w Bielsku-Białej. Jego zainteresowania badawcze obejmują 
dzieje Bałkanów i Słowiańszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem związ-
ków Polski z krajami południowosłowiańskimi.

Wojciech Paduchowski – doktor nauk humanistycznych, historyk, 
pracownik OBBH IPN w  Krakowie. Jego zainteresowania oscylują wokół 
zagadnień historii społeczno-gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego, 
psycho- i  socjohistorii. Jest autorem m.in. książki Nowa Huta nieznana 
i tajna, Kraków 2014.
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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.

Adam Spodaryk – doktorant w Instytucie Historii Sztuki UJ.

Maciej Michał Münnich – dr hab., prof. KUL. Absolwent KUL na 
kierunku Historia oraz AON na kierunku Współczesne konflikty zbrojne. 
Pracownik IH KUL specjalizujący się w historii Bliskiego Wschodu.

Adam Adrian Ostanek – dr nauk humanistycznych, historyk, adiunkt 
w WAT w Warszawie. Od 1998 r. członek nadzwyczajny Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej, od 2012 r. członek Stowarzyszenia History-
ków Wojskowości. W roku 2012 uhonorowany medalem „Historia – Mi-
litaris – Polonica – Za zasługi w Rozwoju Historii Wojskowości w Polsce”. 
Zainteresowania badawcze koncentruje wokół dziejów ziem południowo-
-wschodnich II Rzeczypospolitej w takich aspektach jak historia wojskowo-
ści, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz stosunki polsko-ukraińskie.

Grzegorz Hryciuk – dr hab. prof. UWr. Jego zainteresowania badaw-
cze koncentrują się wokół zagadnień narodowościowych Europy Środko-
wo-Wschodniej w XIX i XX w.: historii Ukrainy oraz relacji polsko-ukra-
ińskich w XX w., historii Rosji i Związku Radzieckiego w XX w., dziejów 
diaspory polskiej na Wschodzie, problematyki stosunków polsko-radziec-
kich i polsko-rosyjskich w czasach najnowszych, migracji przymusowych na 
obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, jak również problemów najnow-
szej historii wojskowej tego obszaru. Prowadził badania i kwerendy w kil-
kudziesięciu archiwach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jest autorem 
ponad 150 publikacji naukowych.


