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ZBIGNIEW HUNDERT – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, 
adiunkt na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się historią poli-
tyczną i wojskową Rzeczypospolitej w drugiej połowy XVII wieku. 

JAROSŁAW SZYMAŃSKI – adiunkt w Zakładzie Historii Śląska Instytutu 
Historycznego UWr., zajmuje się w historią Śląska w epoce średniowiecz-
nej i nowożytnej, pamiętnikarstwem śląskim oraz wybranymi aspektami 
historii wojskowości. 

JACEK JĘDRYSIAK – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. 
Pracownik Wojskowego Biura Historycznego, członek redakcji „Przeglądu 
Historyczno-Wojskowego”. Główne zainteresowania badawcze: historia 
myśli wojskowej w XIX-XX wieku, planowanie wojenne w Europie w XIX-
XX wieku, współczesne teorie wojen. 

STANISŁAW PIEKARSKI – prof. nzw. dr hab. historyk kultury i sztu-
ki – dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania 
Fizycznego  J. Piłsudskiego w Warszawie. Autor czternastu książek i oko-
ło 200 artykułów z obszaru kultury i sztuki, dotyczących głównie okresu 
II RP i drugiej wojny światowej.

JERZY GRZYBOWSKI – dr hab., adiunkt w Katedrze Studiów Inter-
kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 
Zajmuje się historią wojskowości i historią religijną krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Autor ok. 200 publikacji naukowych 
(w tym 5 monografii) w kraju i zagranicą.

PRZEMYSŁAW OLSTOWSKI – dr hab., profesor w Instytucie Historii 
Polskiej Akademii Nauk. Główny nurt zainteresowań stanowi histo-
ria polityczna, społeczna i wojskowa Polski pierwszej połowy XX w., ze 
szczególnym uwzględnieniem obozu piłsudczykowskiego oraz dziejów 
Pomorza Nadwiślańskiego.

WOJCIECH MAZUR – doktor nauk humanistycznych w zakresie histo-
rii, pracownik Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu opracowań poświęconych przemy-
słowi zbrojeniowemu II RP oraz dziejom polskiego lotnictwa wojskowego 
w okresie międzywojennym. 
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SZYMON KUCHARSKI – doktorant Instytutu Historii PAN w Warszawie.  
Zainteresowania badawcze: historia budownictwa wojskowego i fortyfi-
kacji oraz biografistyka wojskowa.

GRZEGORZ ŚLIŻEWSKI – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor 
nauk humanistycznych w zakresie historii (Wydział Historyczny 
UAM w Poznaniu), specjalizujący się w historii polskiego lotnictwa. 
Autor i współautor 8 książek oraz ponad 60 artykułów o tej tematyce. 
Wykładowca Politechniki Koszalińskiej.

GRZEGORZ SOJDA – informatyk, publicysta specjalizujący się w historii  
polskiego lotnictwa wojskowego. Współautor 5 książek oraz 30 artykułów o  
tej tematyce. Twórca tematycznych stron internetowych – „Myśliwcy”,  
„Niebieska Eskadra”.

SŁAWOMIR CENCKIEWICZ – dr hab. nauk humanistycznych, profe-
sor WSKSiM. Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej WSI, Dyrektor 
Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej. Autor licznych prac dotyczących aparatu bezpieczeństwa 
PRL. Biograf Anny Walentynowicz, Lecha Kaczyńskiego, Ryszarda 
Kuklińskiego, Tadeusza Katelbacha i Lecha Wałęsy.

PAWEŁ WRONA – doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej. Od kilku lat zajmuje się dziejami Związku 
Strzeleckiego na Lubelszczyźnie. Przygotowuje rozprawę doktorską na 
temat życia codziennego w Lublinie, w okresie II wojny światowej, w kon-
tekście funkcjonowania Konzentrationslager Lublin. 

KONRAD PADUSZEK – doktor nauk historycznych w zakresie historii, 
członek redakcji „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”. Specjalizuje 
się w historii XX w., zwłaszcza w zakresie stosunków polsko-rosyjskich 
i polsko-sowieckich, historii propagandy oraz dziejów służb specjalnych. 
Autor książki Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczypospolitej 
a postrewolucyjna Rosja.

WŁODZIMIERZ DUCHNOWSKI – pułkownik dyplomowany rezerwy Woj ska 
Polskiego, służył m.in. w 2. Ośrodku Rozpoznania Radioelektronicznego, 
a następnie 2. Pułku Rozpoznania Radioelektronicznego w Przasnyszu.
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