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Our Authors Nasi autorzy

Adam Bańdo — dr, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Peda-
gogicznej im. KEN w Krakowie. Bibliolog. Zainteresowania naukowe: dzieje 
prasy polskiej XIX–XX w., informacja naukowa. Opublikował książkę Nie tylko 
krew na pierwszej stronie. Problematyka kulturalna na łamach „Ilustrowanego 
Kuriera Codziennego” w latach 1918–1939 (2006).

Barbara Centek — dr, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bibliolog. Zainteresowania badaw-
cze: czasopisma naukowe i popularnonaukowe w PRL, nielegalne czasopisma 
studenckie w PRL, cenzura. Autorka książki Naukowe i popularnonaukowe cza-
sopisma Lubelszczyzny 1944–1989 (2012).

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk — dr hab., profesor w Instytucie Dziennikarstwa 
i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bibliolog i praso-
znawca. Zainteresowania naukowe: historia prasy polskiej XX w., ze szczególnym 
uwzględnieniem czasów II wojny światowej oraz periodyków emigracyjnych. 
Opublikowała książki: „Bluszcz” w latach 1918–1930. Tematyka społeczna oraz 
problemy kultury i literatury (2003); Londyński „Dziennik Polski” 1940–1943 
(2005); „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944–1989. Gazeta codzienna 
jako środek przekazu komunikatów kulturowych (2008); Katyń, dypisi, PKPR 
na łamach polskich czasopism uchodźczych (2011); Obraz edukacji Polaków na 
obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych (2014); „Technika i Nauka”. Eli-
tarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (2015).

Grażyna Gzella — prof. dr hab., kierownik Zakładu Wiedzy o Prasie Instytutu 
Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Historyk-archiwista, bibliolog ze specjalnością historia książki i prasy XIX–XX 
wieku. Zainteresowania naukowe: historia prasy polskiej przeznaczonej dla chło-
pów, cenzura i prawo prasowe okresu zaborów, działalność dziennikarska i publi-
cystyczna redaktorów prasy polskiej XIX wieku, biografie dziennikarzy. Ogłosiła 
m.in. książki: Biblioteki i czytelnictwo w kołach młodzieży wiejskiej CZMW i ZMP 
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„Wici” (1919–1929–1939) (1991); „Pisma dla ludu” pod zaborami w pierwszej 
połowie XIX wieku (1994); „Przed wysokim sądem”. Procesy prasowe polskich 
redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim (2004); Procesy prasowe 
redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894–1914 (2010); Obrażające 
i podburzające pismo „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” (1895–1914) (2015). Czło-
nek Zarządu Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie, członek Rady 
Naukowej „Rocznika Historii Prasy Polskiej”. 

Tomasz Mielczarek — prof. dr hab., kierownik Zakładu Medioznawstwa w Insty-
tucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach. Historyk, prasoznawca. Zainteresowania naukowe: historia prasy i mediów 
polskich, zwłaszcza po 1945 r. Ogłosił książki: Od „Monitora” do „Gońca 
Reklamowego”. Dzieje prasy częstochowskiej (1769–1994) (1996); Między 
monopolem a pluralizmem. Zarys dziejów środków komunikowania masowego 
w Polsce w latach 1989–1997 (1998); Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki 
komunikowania masowego w Polsce w latach 1989–2006 (2007); Prasa w sys-
temie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939) (2009); W analogowym 
świecie. Zarys dziejów telewizji w Polsce w latach 1989–2013 (2015). Członek 
Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie, członek Rady Naukowej 
„Rocznika Historii Prasy Polskiej”.

Krzysztof Tarka — prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Najnowszej w Insty-
tucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Historyk. Zainteresowania naukowe: 
polska emigracja polityczna 1939–1989, działania władz PRL wobec wychodź-
stwa po II wojnie światowej, mniejszości narodowe w PRL, Armia Krajowa na 
Wileńszczyźnie i stosunki polsko-litewskie 1939–1945. Opublikował książki: 
Komendant „Wilk”. Z dziejów wileńskiej Armii Krajowej (1990); Konfrontacja 
czy współpraca? Litwa w polityce rządu polskiego na uchodźstwie 1939–1945 
(1998); Litwini w Polsce 1944–1997 (1998); Generał Aleksander Krzyżanowski 
„Wilk” Komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK (2000); Emigracyjna dyploma-
cja. Polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945–1990 (2003); Polonia 
Wielkiej Brytanii 1918–1939 (2005); Mackiewicz i inni. Wywiad PRL wobec 
emigrantów (2007); Emigranci na celowniku. Władze Polski Ludowej wobec 
uchodźstwa (2012).




