
Nasi Autorzy Our Authors 

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk — prof. dr hab.; Katedra Dziennikarstwa i Komu-
nikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; prasoznaw-
ca, bibliolog, medioznawca; zainteresowania naukowe: historia prasy polskiej 
XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem czasów II wojny światowej, 
w kontekście prasy wychodźczej i emigracyjnej; autorka książek: „Bluszcz” 
w latach 1918–1930. Tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury 
(2003); Londyński „Dziennik Polski” 1940–1943 (2005); Katyń, dipisi, PKPR na 
łamach polskich czasopism uchodźczych (2011); Obraz edukacji Polaków na 
obczyźnie na łamach czasopism uchodźczych (2014); „Technika i Nauka”. 
Elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii 
(2015); „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944–1989. Gazeta codzienna 
jako środek przekazu komunikatów kulturowych (2008); Londyński „Pamiętnik 
Literacki” — organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie — w latach 1978– 
2018 (2019);  Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku (2019); Polskie 
dziennikarki na emigracji w XX i XXI wieku (2021). 

Przemysław Ciszek — dr, asystent w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; medioznawca; 
zainteresowania badawcze: nowe media, prasa XXI wieku, gry wideo, YouTube 
i Twitch. 

Wojciech Grott — mgr, doktorant historii w Szkole Doktorskiej Nauk Humanis-
tycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w dziale naukowo- 
edukacyjnym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; historyk; zaintereso-
wania badawcze: prasa jako źródło historyczne, propaganda niemiecka,  polityka 
informacyjna w Generalnym Gubernatorstwie, Wolne Miasto Gdańsk; popula-
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ryzator wiedzy o ppłk. dypl. Janie Kowalewskim, autor poświęconej mu 
publikacji popularnonaukowej Rozum przed Siłą. Podpułkownik Jan Kowalewski. 
Zarys biograficzny (2020). 

Marek Janczurewicz — mgr, historyk; popularyzator nauki; zainteresowania 
badawcze: historia Japonii okresu Meiji ze szczególnym uwzględnieniem wojny 
japońsko-rosyjskiej, historia Inowrocławia i Żydów inowrocławskich. 

Tomasz Landmann — dr, wykładowca na Wydziale Logistyki i Transportu 
Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu; 
historyk; zainteresowania naukowe: historia współczesna, mniejszości narodowe 
i etniczne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo kulturowe. 

Anna Stocka-Ambruszkiewicz — dr, kustosz, kierownik Biblioteki Humanistycz-
no-Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku; historyk; zainteresowania badaw-
cze: historia prasy warszawskiej XIX–XX w., historia kobiet, Stany 
Zjednoczone; autorka książki pt. Oblicza Ameryki: Stany Zjednoczone w świetle 
prasy warszawskiej z lat 1865–1877 (2016). 

Krzysztof Woźniakowski  — prof. dr hab.; literaturoznawca ze specjalnością 
kultura literacka, prasoznawca; zainteresowania naukowe: polska kultura 
literacka, literatura i prasa  XIX–XX w. ze szczególnym uwzględnieniem okresu 
1939–1945, dzieje czasopism dla dzieci i młodzieży; opublikował m.in. książki: 
Polska literatura Wileńszczyzny 1944–1984 (1985); Między ubezwłasnowolnie-
niem a opozycją. Związek Literatów Polskich w latach 1949–1959 (1990); 
W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa 
(1939–1945) (1997); Prasa — kultura — wojna. Studia z dziejów czasopiśmien-
nictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939–1945 (1999); Polskojęzyczna 
prasa gadzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939–1945) (2001); Prasa — kultura 
— wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej 
lat 1939–1945. Seria druga (2005); Bibliografia jawnych druków polsko-
języcznych Generalnego Gubernatorstwa (2008, współautor: B. Góra); Margi-
nalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 
1939–1945 (2013); Polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów okupacji  hitlerow-
skiej 1939–1945. Studia i szkice zebrane (2014); Polskie czasopiśmiennictwo 
uchodźcze na Węgrzech 1939–1945 (2016); W kręgu życia kulturalnego 
polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech 1939–1945. Studia i szkice 
(2018); Prasa dla dzieci i młodzieży 1824–1918, t. 1–3 (2018, współautorzy: 
W.M. Kolasa, M. Rogoż, S. Kwiecień). 
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Katarzyna Zimnoch — dr, adiunkt w Zakładzie Filologicznych Badań Interdyscy-
plinarnych Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku; histo-
ryk, bibliotekoznawca; zainteresowania naukowe: dzieje książki i bibliotek na 
Podlasiu, zbiory specjalne, historia i teoria kultury; autorka książek: Wieś 
Zimnochy w świetle tradycji historycznej od XV do XX w. (2006); Jednodniówki 
na terenie województwa białostockiego i województw wschodnich (nowogródz-
kiego, poleskiego, wileńskiego, wołyńskiego) Drugiej Rzeczypospolitej (2017; 
współaut. J. Sadowska). 
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