
Marek Rogowicz – inżynier Politechniki Gdańskiej na specjalności In-
żynieria Materiałowa. Miłośnik historii ze szczególnym uwzględnieniem lat 
1648–9.

Andrzej Gibasiewicz – płk rez. dr inż. Absolwent WAT (1986), od 
1986 r. na stanowiskach służbowych związanych ze służbą uzbrojenia i elek-
troniki. Służył w 17 pz, 12 pz, 4 DZ, dowództwie Śląskiego Okręgu Wojsko-
wego i Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, od 2016  r. w rezerwie. Doktor 
nauk humanistycznych w zakresie historii (2017). 

Artur Podgórski – doktorant UKSW, prezes Fundacji Ars Vivendi. 
Prowadzi prace naukowo-badawcze w  tematach: obozów jenieckich, obo-
zów pracy i  gett na terenie województwa lubelskiego, warsztatów zbroje-
niowych Walthera Többensa w  getcie warszawskim. Obecnie pracuje nad 
monografią hitlerowskiego obozu pracy w Poniatowej 1942–1943.

Aleksander Rutkiewicz – lekarz, pracuje na Oddziale Anestezjologii 
i  Intensywnej Terapii Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Zajmuje się również 
badaniem najnowszych dziejów medycyny ze szczególnym uwzględnieniem 
medycyny wojskowej XX w. Jest doktorantem w Instytucie Historii Nauki 
im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk.

 
Grzegorz Majchrzak – historyk, dr nauk politycznych, pracownik 

Biura Badań Historycznych IPN. Zajmuje się głównie badaniem dziejów 
aparatu represji (zwłaszcza organów bezpieczeństwa), opozycji w  PRL 
(głównie NSZZ „Solidarność“), funkcjonowaniem mediów przed 1989 r., 
sportem w PRL oraz stanem wojennym.

Daniel  Koreś  – dr, absolwent IH UWr. Dyrektor AWO, redaktor na-
czelny „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” oraz pracownik OBEN IPN 
we Wrocławiu. Autor monografii Generał brygady Aleksander Radwan-Pra-
głowski (1895–1974). Studium biograficzne, Warszawa 2012 oraz kilkudzie-
sięciu artykułów naukowych z zakresu: biografistyki wojskowej oraz historii 
Wojska Polskiego w XX w.
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Radosław Szewczyk – historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Pracownik Archiwum Wojskowego w Oleśnicy. Dziennikarz i publicysta 
specjalizujący się w historii wojskowości XX w., ze szczególnym uwzględ-
nieniem okresu II wojny światowej. Współautor trzech książek oraz autor 
kilkudziesięciu artykułów prasowych.

Piotr Cichoracki – dr hab., pracownik IH UWr, zainteresowania ba-
dawcze: historia Polski pierwszej połowy XX w. ze szczególnym uwzględ-
nieniem dziejów obozu sanacyjnego, kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego 
i województw północno-wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

Sławomir Cenckiewicz – dr hab. nauk humanistycznych, profesor 
WSKSiM. Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej WSI, dyrektor Wojsko-
wego Biura Historycznego, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodo-
wej. Autor licznych prac dotyczących aparatu bezpieczeństwa PRL. Biograf 
Anny Walentynowicz, Lecha Kaczyńskiego, Ryszarda Kuklińskiego, Tade-
usza Katelbacha i Lecha Wałęsy.


