
Nasi autorzy
Niepodległość i Pamięć 22/3 (51), 435

2015



 435 

NASI AUTORZY

Mgr Janusz Kolbusz
Absolwent kierunku pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego 

głównym polem zainteresowań jest lotnictwo polskie, zwłaszcza okresu międzywojennego. 
Wynikiem hobbystycznych badań są opracowania: początki lotnictwa polskiego, lotnictwo 
cywilne, lotnictwo wojskowe oraz polscy konstruktorzy związani z lotnictwem. 

Kontakt: janusz.kolbusz@probiotics.pl

Prof. dr hab. Izabella Rusinowa
Ukończyła studia z zakresu historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego 

w 1965 roku. Pracę doktorską obroniła cztery lata później, a w 1982 uzyskała habilitację. 
Tytuł profesora otrzymała w 1996. Od 1965 roku pracuje w Instytucie Historycznym Uni-
wersytetu Warszawskiego. Wykłada także w Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Za-
interesowania naukowe to dzieje XIX i XX wieku, szczególnie krajów anglosaskich oraz 
emigracja amerykańskich grup etnicznych.

Kontakt: iza@jr.pl

Dr hab. Jacek Emil Szczepański
Historyk, muzealnik – kustosz dyplomowany, twórca i dyrektor Muzeum Historycznego 

w Legionowie, prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa (2003–2009), członek Kapituły 
Konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba”, członek Rady Naukowej czasopi-
sma „Niepodległość i Pamięć” wydawanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
zastępca redaktora naczelnego „Rocznika Legionowskiego”. Od ponad 20 lat bada i popu-
laryzuje historię Legionowa, powiatu legionowskiego i Mazowsza, a także dzieje dawnej 
pocztówki oraz historię wojskowości. Autor kilkunastu książek i kilkuset rozpraw i artyku-
łów na powyższe tematy.

Kontakt: jacek.szczepanski@muzeum.legionowo.pl

Prof. dr hab. Janusz Tadeusz Wojtasik
Specjalizuje się w zakresie historii wojskowej i politycznej doby nowożytnej oraz XIX–

XX wieku (do 1918 r.), ze szczególnym uwzględnieniem historii idei wielkich ruchów poli-
tycznych i społecznych, polityki międzynarodowej, myśli politycznej i wojskowej polskich 
obozów politycznych, partii i stronnictw politycznych. Studia historyczne odbył w latach 
1952–1956 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł ma-
gistra historii. W 1966 roku obronił doktorat nauk humanistycznych na tejże uczelni, zaś 
stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w Instytucie Historii Polskiej Aka-
demii Nauki (1985). Nominację na profesora otrzymał w 1991 roku z rąk prezydenta RP 
Lecha Wałęsy, pracując w Wojskowym Instytucie Historycznym.

Za dotychczasowe osiągnięcia został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1984), Złotym Krzyżem Zasługi (1977), Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(1970), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1983). Od 2006 roku zatrudniony jest jako 
profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządza-
nia w Warszawie i pełni funkcję kierownika Katedry Politologii.

Kontakt: janusz-wojtasik@wp.pl

Ks. dr Jerzy Zając 
Socjolog, absolwent KUL i UKSW, doktor nauk humanistycznych, członek Towarzy-

stwa Naukowego Franciszka Salezego. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych: cza-
sopiśmiennictwo seminariów duchownych, regionalizm, służba zdrowia, praca socjalna, 
katolicka nauka społeczna, dialog międzykulturowy i międzyreligijny. Na co dzień współ-
pracuje z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego 
UKSW w Warszawie.

Kontakt: j.zajac@uksw.edu.pl
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