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Jarosław Cabaj — dr hab., prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach, pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH;
historyk; zainteresowania naukowe: prasa regionalna XIX–XX w., prasa
podlaska w XIX–XXI w., problematyka więzi polskich środowisk naukowych
i społeczno-zawodowych w okresie zaborów; autor książek: Walczyć nauką za
sprawę ojczyzny (2007); Piłsudski i Siedlce (2018, współaut. R. Dmowski
i R. Roguski); Prasa siedlecka z lat trzydziestych XX wieku o państwach
sąsiednich (2021).

Jerzy Jarowiecki — prof. zw. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; literaturoznawca, prasoznawca, bibliolog
i bibliograf; zainteresowania naukowe: dzieje prasy XIX i XX wieku (prasa
lwowska, prasa konspiracyjna, czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży); autor
około 450 rozpraw i artykułów, opublikował m.in. książki: Prasa podziemna
w latach 1939–1945: studia i szkice (1975); Prasa konspiracyjna w Krakowie
w latach 1939–1945: katalog (1977); Katalog krakowskiej prasy konspiracyjnej
1939–1945 (1978); Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji
hitlerowskiej 1939–1945 (1980); Prasa polska 1939–1945 (1980, współaut.
J. Myśliński, A. Notkowski); Literatura i prasa w latach okupacji hitlerowskiej
1939–1945 (1983); Czasopisma dla dzieci i młodzieży 1918–1939 (1990);
Literatura pokolenia wojennego: materiały do bibliografii za lata 1945–1980
(1990, współaut. E. Wójcik, W. Wójcik); Bibliografia opracowań prasy
ukazującej się w latach 1939–1945. Cz. 1: Publikacje z lat 1944–1981 (1992,
współaut. E. Wójcik, G. Wrona); Prasa konspiracyjna (1939–1945) i Powstania
Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej: katalog (1992, współaut.
E. Wójcik); Prasa lwowska dwudziestolecia międzywojennego (1994, współaut.
B. Góra); Studia nad prasą polską XIX i XX wieku (1997); Eugeniusz Kolanko
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„Bard” — poeta podziemnego Krakowa (1999); Prasa lwowska w latach 1864–
1918: bibliografia (2000); Polska bibliografia prasoznawcza 1996–2001 (2005,
współaut. W.M. Kolasa); Studia nad prasą polską XIX i XX wieku. T. 2 (2006);
Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku (2008); Prasa na ziemiach
polskich XIX i XX w. (2013); Z badań nad prasą konspiracyjną w latach 1939–
1945 (2013); Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa
w Polsce w latach 1918–2000 (2016); Kultura i literatura na łamach polskiej
prasy konspiracyjnej (1939–1945) (2017); Prasa we Lwowie w okresie autonomii
galicyjskiej (1867–1918) (2019). Wieloletni członek Zarządu Komisji Praso-
znawczej Oddziału PAN w Krakowie (w l. 1993–2007 przewodniczący),
redaktor naczelny „Rocznika Historii Prasy Polskiej” do 2017 roku.

Anna Jawor — dr, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytetu Warszawskiego; socjolog, kulturoznawca; zainteresowania nau-
kowe: uczestnictwo w kulturze, kulturalność, w tym kultura języka, dyskursy
medialne wokół wartości (wojna kultur, panika moralna), społeczne oddziały-
wanie mediów w zakresie obyczajów, norm i wartości; w latach 2002–2011
związana z „Tygodnikiem Zamojskim”, publikowała również w „Kurierze Lu-
belskim” i „Dzienniku Wschodnim”; w 2007 roku prowadziła audycję kulturalną
w radiu CFMB AM 1280 w Montrealu; od 2008 roku stała współpracowniczka
miesięcznika „Forum Akademickie”; autorka książek: Wojna kultur. Czy „flaga
tęczowa” wypiera „biało-czerwoną”? (2014); Intymność cenzurowana. Panika
moralna wokół rodziny na przykładzie rodzin nieheteronormatywnych w Polsce
(2018).

Paulina Olechowska— dr hab. w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego; politolog i socjolog; zaintere-
sowania badawcze: historia mediów, media regionalne i lokalne, systemy
medialne w Polsce i na świecie, komunikacja polityczna, projektowanie graficzne
książek i prasy; autorka książek: Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach
prasy regionalnej Ziem Zachodnich (2012); Prasa szkolna: teoria, funkcje,
tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego (2015);
„Mosty nad granicą”. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 1997–
2015 (2017); W salonie międzykulturowości. „Magazyn Polsko-Niemiecki
DIALOG” w latach 1987–2017 (2022).
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Piotr Sławiński — dr, pracownik Archiwum Państwowego w Kielcach, Oddział
w Sandomierzu; historyk regionalista; zainteresowania naukowe: dzieje oświaty
i kultury religijnej Sandomierszczyzny, prasa w Sandomierzu; opublikował m.in.
książki: Parafie prawosławne w Opatowie w latach 1778–1915 (2006);
Prawosławie w Sandomierzu i okolicy (2008); Szkolnictwo elementarne
Sandomierza w latach 1815–1914 (2012); Kształcenie młodzieży w Sandomierzu
w latach 1815–1914 (2013); Pamiątki kultu religijnego w gminie Obrazów
(2016); współautor: Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach 1919–2019
(2019); współautor i redaktor: Cmentarz Świętopawelski w Sandomierzu.
W dwóchsetlecie powstania (2010); Cmentarze żydowskie w Sandomierzu (2011).

Inesa Szulska — dr hab. w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego
i Bałtystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; filolog
polski, bałtolog; zainteresowania naukowe: historia literatury polskiej i litewskiej
XIX w. – początku XX w., w tym badania komparatystyczne polsko-litewskich
związków literackich i kulturalnych; opublikowała monografię Litwa Józefa
Ignacego Kraszewskiego (2011) oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych
i recenzji w tomach zbiorowych i czasopismach w Polsce i na Litwie.

Krzysztof Wasilewski — dr hab., kierownik Katedry Studiów Regionalnych
i Europejskich na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej;
politolog i medioznawca; odbył staże naukowe i pobyty badawcze m.in. w:
Roosevelt Institute for American Studies, John F. Kennedy Institute for North
American Studies — Freie Universität Berlin, Cambridge University, University
of Michigan — Ann Arbor; zainteresowania badawcze: media alternatywne,
amerykański system medialny, dyskursy mniejszościowe, komunikowanie
międzykulturowe; autor dwóch książek: Inna wizja transformacji (2012) oraz
„Bezdomnych gromady niemałe…” Dyskurs imigracyjny na łamach prasy
amerykańskiej (1875–1924) (2017), współredaktor pięciu tomów studiów,
m.in. Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego (2012); Lokalne
— Regionalne — Transnarodowe. Rola mediów w kształtowaniu wspólnot
(2016).
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