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Jarosław Centek – dr hab., historyk pracujący w  Zakładzie Historii 
Wojskowej IHiA UMK. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się 
wokół I wojny światowej, armii niemieckiej okresu międzywojennego oraz 
wojen izraelsko-arabskich. Autor m.in.: Reichsheer ery Seeckta (1921–1926), 
Warszawa 2011; Korpus Gwardii w bitwie pod Gorlicami, Warszawa 2011.

Jacek Jędrysiak – doktor nauk humanistycznych w  zakresie historii. 
Pracownik IH UWr oraz Wojskowego Biura Historycznego, członek redak-
cji „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”. Główne zainteresowania badaw-
cze: historia myśli wojskowej w XIX–XX w., planowanie wojenne w Europie 
w XIX–XX w., współczesne teorie wojen.

Krzysztof Kawalec – prof. dr hab. historyk, zatrudniony w IH UWr. 
oraz w BBH IPN. Specjalizuje się w zakresie historii Polski XIX i XX w., 
historii polskiej myśli politycznej, dziejów prawicy, w szczególności Naro-
dowej Demokracji. Autor dwóch biografii Romana Dmowskiego; monogra-
fii: myśli politycznej Narodowej Demokracji w okresie międzywojennym, 
polskiej myśli politycznej latach 1918–1939 (w 2000 r. nagrodzonej nagrodą 
Klio) oraz kilku antologii źródłowych. 

Juliusz S. Tym – płk dr hab., profesor nadzwyczajny ASWoj. Oficer ka-
walerii pancernej, historyk wojskowy. Członek Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego, Stowarzyszenia Historyków Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie oraz Working Study Group of Yom Kippur War.

Mariusz Wołos – prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Najnowszej 
w IHiA UP im. KEN w Krakowie; pracownik naukowy IH PAN w Warsza-
wie. W latach 2007–2011 dyrektor Stacji Naukowej PAN w Moskwie i rów-
nocześnie stały przedstawiciel PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk. Pro-
wadzi badania z zakresu historii dyplomacji w XX w., biografistyki, dziejów 
Związku Sowieckiego, polskiej irredenty przed i podczas I wojny światowej, 
mniejszości narodowych, współczesnej historiografii rosyjskiej oraz pol-
skiej.

Przemysław Olstowski – dr hab., prof. w IH PAN. Główny nurt zain-
teresowań stanowi historia polityczna, społeczna i wojskowa Polski pierw-
szej połowy XX w., ze szczególnym uwzględnieniem obozu piłsudczykow-
skiego oraz dziejów Pomorza Nadwiślańskiego.

Waldemar Rezmer – prof. zw. dr hab., specjalizuje się w historii woj-
skowej i historii najnowszej oraz naukach o obronności. Kierownik Zakła-
du Historii Wojskowej UMK. W  latach 2002–2008 dziekan WNH UMK. 
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Doktor honoris causa Vytauto Didžiojo Universitetas w Kownie. Redaktor 
naczelny rocznika „Europa Orientalis. Studia z  Dziejów Europy Wschod-
niej i  Państw Bałtyckich”. Autor 380 publikacji krajowych i zagranicznych, 
wśród nich 22 książek.

Robert Litwiński – dr hab., prof. w  IH UMCS w  Lublinie. W kręgu 
jego zainteresowań naukowych znajdują się: biografistyka, dzieje organi-
zacji bezpieczeństwa publicznego na ziemiach polskich w XX w., polityka 
wewnętrzna władz państwowych II Rzeczypospolitej oraz historia między-
wojennego Lublina. Opublikował m.in.: Korpus policji w  II Rzeczypospoli-
tej. Służba i życie prywatne, Lublin 2007; Kordian Józef Zamorski, Dzienniki 
(1930–1938), oprac. R. Litwiński, M. Sioma, Warszawa 2011; Kordian Józef 
Zamorski „granatowy” generał, Lublin 2018.

Arkadiusz Tuliński – doktor nauk humanistycznych w zakresie histo-
rii. Pracownik Wojskowego Biura Historycznego, członek redakcji „Przeglą-
du Historyczno-Wojskowego”. Główny nurt zainteresowań stanowi historia 
wojskowości II Rzeczypospolitej. W druku monografia 6 Armii z wojny 
1920 r. oraz pamiętniki gen. Władysława Jędrzejewskiego.

Piotr Podhorodecki – doktorant UP im. KEN w Krakowie. Pod kie-
runkiem prof. Mariusza Wołosa prowadzi badania nad dziejami admini-
stracji wojskowej w  latach 1918–1921. Autor m.in. szkicu Kazimierz Sosn-
kowski – dowódca polowy I Brygady Legionów Polskich wydanego w tomie 
studiów „Nie wierząc nam, że chcieć to móc...” Legiony i ich wpływ na sprawę 
polską w latach 1914–1918, Toruń 2018.

Anna Turza – doktorantka WZiDA ASzWoj. w  Warszawie. Pod kie-
runkiem płk. dr. hab. Juliusza Tyma prowadzi badania nad organizacjami 
paramilitarnymi II Rzeczpospolitej (Kolejowym Przysposobieniem Woj-
skowym i Pocztowym Przysposobieniem Wojskowym) oraz współczesnym 
systemem szkolenia obronnego pracowników PKP S.A. i grupy spółek kole-
jowych. Jest autorką kilku publikacji naukowych z tego zakresu.

Piotr Cichoracki – dr hab. prof. UWr, pracownik IH UWr. Zainte-
resowania badawcze: historia Polski pierwszej połowy XX w. ze szczegól-
nym uwzględnieniem dziejów obozu sanacyjnego, kwestii bezpieczeństwa 
wewnętrznego i  województw północno-wschodnich II Rzeczypospolitej 
Polskiej.


