
Noty o autorach

Michał Depta – doktorant na Wydziale Historii Akademii Humani-
stycznej im A. Gieysztora w Pułtusku. Prowadzi badania z zakresu historii 
wojskowości w  czasach panowania Zygmunta III Wazy. Przygotowuje dy-
sertację doktorską traktującą o  karierze wojskowej wojewody kijowskiego 
Stefana Chmieleckiego.

Karol Jadczyk – dr, absolwent UŁ, adiunkt Muzeum Tradycji Nie-
podległościowych w  Łodzi. Biografistyk i  historyk wojskowości XIX w., 
specjalista od powstania styczniowego. Autor książki Dowódcy powstania 
styczniowego. Portret zbiorowy oraz artykułów publikowanych na łamach 
m.in. „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, czasopisma „Niepodległość 
i Pamięć”, „Rocznika Łódzkiego”. 

Kamil Stasiak – absolwent studiów magisterskich i doktorant Instytutu 
Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 
Pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Naukowo zajmuje się 
m.in. historią lotnictwa.

Tomasz Gliniecki – doktor nauk humanistycznych. Ostatnio zastęp-
ca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w  Gdańsku koordynujący pra-
ce w sferach edukacji i zbiorów, wcześniej m.in. redaktor naczelny „Gazety 
Olsztyńskiej” i  „Dziennika Elbląskiego”. Zainteresowania badawcze lokuje 
na styku historii wojskowości z medioznawstwem.

Michał Kozłowski – pracownik WBH. Zajmuje się historią Bizancjum 
oraz historią historiografii, w tym twórczością m.in.: Ihora Ševčenko, Oska-
ra Haleckiego, Henryka Paszkiewicza, Aleksandra Turyna. Publikował na 
łamach m.in. „Archiwum Emigracji”, „Rocznika Instytutu Europy Środko-
wo-Wschodniej”, „Rocznika Lubelskiego”, „Rocznika Łódzkiego”, „Studiów 
z Dziejów Rosji i Europy Środkowej”.

Piotr Cichoracki – dr hab. prof. UWr, pracownik Instytutu Histo-
rycznego UWr, zainteresowania badawcze: historia Polski pierwszej połowy 
XX w. ze szczególnym uwzględnieniem dziejów obozu sanacyjnego, kwestii 
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bezpieczeństwa wewnętrznego i województw północno-wschodnich II Rze-
czypospolitej Polskiej.

Adam Wołoszyn – doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Opol-
skiego. Główne zainteresowania badawcze: wielka wojna północna (1700–
1721) i polskie gazety rękopiśmienne.

Janusz Mierzwa – adiunkt w Zakładzie Historii Polski Najnowszej In-
stytutu Historii  UJ. Zainteresowania koncentrują się na historii XX  w., 
zwłaszcza na biografistyce, dziejach społecznych, politycznych i administra-
cji.  Autor licznych prac naukowych, w tym: Starostowie Polski międzywo-
jennej. Portret zbiorowy (dwa wyd: 2012 i 2018), biografii płk. Adama Koca 
(2006) oraz edycji źródeł (A. Koc, Wspomnienia, Wrocław 2005 i  W. M. Za-
wadzki, Dziennik, Kraków 2010).

Michał Kuchciak – absolwent historii na Wydziale Humanistycznym 
UMCS w  Lublinie oraz pracownik tejże uczelni. Jego zainteresowania ba-
dawcze skupiają się na historii wojskowości ze szczególnym naciskiem na 
zagadnienia związane z polską bronią pancerną okresu międzywojennego.

Alex Maskalík – absolwent Uniwersytetu w Preszowie (słow. Prešov), 
historyk wojskowości w Wojskowym Instytucie Historycznym w Bratysła-
wie. Zainteresowania badawcze koncentrują się na Ludowej Armii Czecho-
słowackiej po 1968 r. Jest autorem i  współautorem licznych prac nauko-
wych, w  tym monografii Elita armády. Československá vojenská generalita 
1918–1992 (2012).

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. 
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.

Przemysław Benken – doktor nauk humanistycznych, historyk woj-
skowości i politolog, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych 
Instytutu Pamięci Narodowej w  Szczecinie, członek redakcji półrocznika 
naukowego IPN „Pamięć i Sprawiedliwość”. Autor wielu publikacji poświę-
conych II wojnie indochińskiej i historii Polski po 1945 r.


