
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.

Piotr Saja – dr hab., prof. BSW, zajmuje się historią wojskowości i hi-
storią Polski XX w. Autor opracowań naukowych dotyczących głównie dzie-
jów wojskowości II Rzeczypospolitej oraz kampanii polskiej 1939 r., m.in. 
monografii Armia Lublin 1939 i  pracy Komitety wychowania fizycznego 
i przysposobienia wojskowego w województwie pomorskim w okresie Drugiej 
Rzeczypospolitej.

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 w rezerwie. Doktor 
nauk humanistycznych w zakresie historii (2017). 

Maria Pasztor – prof. zw. dr hab., pracownik ISM UW. Zajmuje się 
historią Francji i Włoch po II wojnie światowej oraz relacjami tych krajów 
z Polską. Autorka licznych publikacji na ten temat m.in Conlits brûlants de 
la guerre froide. Les relations franco-polonaises de 1945 à 1954, Paris 2005; 
Conferenza della pace di Parigi (1946–1947). Aspetti politici, „Storia & Di-
plomazia” 2014, nr 1–2.

Izabela Bożyk – doktor nauk humanistycznych. Magisterium z historii 
uzyskała w 1994 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Doktorat 
obroniła w 2012 r.  na podstawie rozprawy „Osadnictwo niemieckie między 
Pilicą a Wisłą w I połowie XIX w.” Autorka prac z zakresu historii ziem 
polskich w XIX i XX w. Członek Kieleckiego Towarzystwa Historycznego.

Bartłomiej Szyprowski – absolwent WPiA UMCS w  Lublinie; 
w 2014 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na WHiNS UKSW 
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w  Warszawie; autor publikacji 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 prawniczych i historycznych. 

Maciej Trąbski – dr hab., prof. AJD w Częstochowie, historyk, zainte-
resowania badawcze obejmują dzieje wojskowości w XVIII i XIX w. Autor 
prac: Kawaleria Królestwa Polskiego 1815–1830, Warszawa 2011; Pułki 
przedniej straży wojska koronnego w latach 1768–1794, Zabrze – Tarnowskie 
Góry 2012; Armia wielkiego księcia Konstantego. Wyszkolenie i  dyscyplina 
Wojska Polskiego w latach 1815–1830.

Rafał Igielski – historyk – archiwista związany z  Uniwersytetem 
Wrocławskim, redaktor merytoryczny i  językowy wielu publikacji histo-
rycznowojskowych. Jego zainteresowania obejmują m.in. dzieje armii fran-
cuskiej w latach 1871–1914, konflikty kolonialne XIX w. oraz rosyjską woj-
nę domową. 


