
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: prasa wychodźcza 
i emigracyjna, szczególnie w Wielkiej Brytanii; 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, dipisi, PKPR na łamach polskich 
czasopism uchodźczych (2011); Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach 
czasopism emigracyjnych (2014); „Technika i Nauka”. Elitarne czasopismo 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (2015); Londyński 
„Nowy Czas” na początku XXI wieku (2019); Londyński „Pamiętnik Literacki” 
— organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie — w latach 1976–2018 (2019). 

Jarosław Dobrzycki — dr, adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; literaturoznawca, 
medioznawca; zainteresowana naukowe: literatura dla niedorosłego czytelnika, 
prasa lokalna, zjawiska tabloidyzacji; autor publikacji w „Zeszytach Prasozna-
wczych” i „Roczniku Prasoznawczym”. 

Janusz Gierasik — mgr, absolwent Akademii Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora w Pułtusku, Wydział Historyczny; zainteresowania naukowe: historia 
prasy polonijnej, emigracje z Polski w XIX w., dziennikarstwo polskie 
w Ameryce, biografistyka, podróżopisarstwo. 

Jadwiga Goniewicz — mgr, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego; 
zainteresowania naukowe: literatura XIX wieku, kwestie maladyczne. 



Daniel Kiper — dr, adiunkt w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; zainteresowania naukowe: dzieje 
polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku, 
historia prasy polonijnej w USA; autor artykułów publikowanych m.in. 
w „Przeglądzie Historycznym”, „Studiach Polonijnych”, „Roczniku Instytutu 
Europy Środkowo-Wschodniej”, „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”, „Stu-
dia Historica Gedanensia”. 

Aleksandra Lubczyńska — dr hab., prof. UJK w Katedrze Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; 
bibliolog, prasoznawca, historyk; zainteresowania naukowe: działalność wy-
dawnicza i prasotwórcza Narodowej Demokracji do 1914 r., działalność 
prasotwórcza i wydawnicza współczesnych środowisk narodowych (od 
1989 r.), regionalizm w teorii i w praktyce; najważniejsze publikacje: 
Regionalizm kielecki w latach 1918–1939 (2008); Michał Zborowski (1898– 
1993): życie i działalność (2008); Działalność wydawnicza Narodowej Demo-
kracji w Galicji w dobie autonomii (1892–1914) (2016); „Ateneum Polskie” 
1908. „Przegląd Narodowy” 1908–1914. Adnotowana bibliografia zawartości 
(2017). 

Dorota Samborska-Kukuć — prof. dr hab., kierownik Zakładu Literatury Pozy-
tywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersy-
tetu Łódzkiego; historyk literatury, kresoznawca, genealog, biograf; zainte- 
resowania naukowe: jako literaturoznawca zajmuje się przede wszystkim 
dziewiętnastowiecznością, szczególnie zjawiskami i fenomenami pogranicznymi 
(Białoruś, Inflanty), jako genealog rekonstruowaniem i korygowaniem biografii, 
głównie postaci i rodzin związanych z literaturą; autorka książek: Polski 
Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki (1788–1878) — pisarz i wydawca (2008); 
„Lalka” Bolesława Prusa — pamięć tragedii greckiej. Z problemów intertek-
stualności (2011); Hrabianka z Inflant Polskich. Twórczość literacka Ludwiki 
Platerówny (1821–1897) (2014); Od Puttkamerów do Konopnickich. Rewizje 
i rekonstrukcje biograficzne (2016); Płacz Antygony. O ludziach powstania 
styczniowego (2017); Twarze Draculi i inne pre-teksty metafizyczne. Zbiór 
studiów, szkiców i esejów (2018); Henryk Sienkiewicz — pryzmaty czytania. Stu-
dia i szkice literackie (2018); Dziewiętnastowieczne pryncypia i marginalia 
literackie: studia (2020). 

Eryk Zywert — student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 
stypendysta naukowy Marszałka Województwa Łódzkiego; zainteresowania 
naukowe: historia ustroju i prawa Królestwa Polskiego, życie i działalność 
Stanisława Srzednickiego, historia Piotrkowa Trybunalskiego, bahaiznawstwo. 
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