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(grudzieo 2010 – styczeo 2011) 

 

 

 Ankieta 2010 – sprawozdanie pracowników IH UW  

 Odznaczenie prof. Turkowskiego 

 Doktoraty  

 40 konkurs grantowy MNiSW 

 Wykłady Studium Varsavianistycznego 

 

 Zaproszenia na konferencje i wykłady 

 Zebrania naukowe 

 Dar Senatu RP: meble w salach A i 125 

 Aukcja charytatywna Samorządu Studentów IH UW 

 Nowe książki 

na górę  

 ANKIETA 2010 – SPRAWOZDANIE PRACOWN IKÓW IH UW  

 

W styczniu po raz pierwszy wypełnialiśmy ankietę sprawozdawczą z działalności 

naukowej i dydaktycznej w formie formularzy internetowych. Zastosowanie tej 

formy ma na celu łatwiejsze opracowanie raportów i statystyk na potrzeby 

sprawozdawczości IH oraz sprawniejsze gromadzenie danych o działalności 

Instytutu.  

Ankieta 2010 została podzielona na dwie części: 

 Ankieta I polegała na wprowadzeniu opisów bibliograficznych publikacji 

pracowników do centralnej BIBLIOGRAFII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, 

opracowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.  

 Ankieta II polegała na wypełnieniu formularza online, którego mechanizm powstał na bazie aplikacji 

PANTEON przystosowanej specjalnie dla Instytutu Historycznego. 

Pomimo zmiany formuły i eksperymentalnego charakteru ankiety, wypełnienie jej nie nastręczyło większych 

problemów pracownikom IH UW. Wszelkie uwagi dotyczące konstrukcji Ankiety II wykorzystamy dla ulepszenia 

jej w przyszłym roku, natomiast wszystkie informacje na temat słabości Bibliografii UW (czyli naszej Ankiety I) 

zostaną zebrane i przekazane jako dezyderaty Instytutu Historycznego administratorom uniwersyteckiej bazy 

bibliograficznej.  

 Przypominamy, że do bibliografii UW można dodawad opisy na bieżąco, zachęcamy zatem do 

uzupełniania danych. Natomiast formularz Ankiety II za rok 2011 zostanie uruchomiony po wprowadzeniu 

poprawek, tak, aby można było rejestrowad w nim swą działalnośd naukową i dydaktyczną praktycznie na 

bieżąco.  
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na górę  

 ODZNACZENIE PROF. ROMUALDA TURKOWSKIEGO 

 

14 grudnia 2010 r. prof. Władysław Bartoszewski odznaczył prof. Romualda Turkowskiego Złotym Medalem 

Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za zasługi dla Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeostwa. 

 

 
 

 

na górę  

 DOKTORATY  

 

15 grudnia 2010 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Artura Wojciecha Bojarskiego pt. 

„Polska opinia publiczna wobec powstania Greków w latach 1821-1829”, napisanej pod kierunkiem prof. 

Stefana Ciary, a recenzowanej przez prof. Jolantę Daszyoską (UŁ), prof. Janusza Szczepaoskiego (UMCS) i prof. 

Izabellę Rusinową (UW). 

 

19 stycznia 2011 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominika Picka „Społeczny wymiar 

stosunków PRL-RFN w latach 1971-1983”, której promotorem był prof. Włodzimierz Borodziej, zaś 

współpromotorem prof. Philipp Ther (Uniwersytet Viadrina). Recenzentami byli prof. Werner Benecke 

(Uniwersytet Viadrina) i prof. Jerzy Kochanowski (UW). 

 

 

na górę  

 40 KONKURS GRANTOWY MNISW  

 

W 40 konkursie grantowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ostatnim w starej formule) do finansowania 

zakwalifikowano trzy projekty pracowników IH UW: 

 

 "Marszałek wielki litewski Aleksander Hilary Połubioski (1626-1679). Działalnośd polityczno-wojskowa" 

(grant promotorski) pod kierownictwem prof. Mirosława Nagielskiego 

 "Książę Adam Czartoryski - Pamiętniki 1810-1830" - projekt własny dr hab. Małgorzaty Karpioskiej 

 "Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej" - projekt własny prof. Alicji Kuleckiej 
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na górę  

 WYKŁADY STUDIUM VARSAVIANISTYCZNEGO IH UW  

 

Podyplomowe Studium Varsavianistyczne podtrzymuje zainteresowanie przeszłością Warszawy wśród byłych i 

obecnych słuchaczy studium oferując nadzwyczajne wydarzenia naukowo-kulturalne. W ramach tej inicjatywy 

odbyły się ostatnio dwa spotkania:  

 

 18 grudnia 2010 dr hab. Małgorzata Karpioska wygłosiła wykład „Święta Bożego Narodzenia w 

Warszawie" 

 

 15 stycznia 2011 odbyło się spotkanie z Profesorem Andrzejem Blikle, Prezesem Rady Nadzorczej 

Firmy A. Blikle, który zdradzi zebranym tajemnicę powodzenia znanej warszawskiej firmy cukierniczej 

oraz przybliżył dzieje swojej rodziny. 

 

 

na górę  

ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE I WYKŁADY  

 

 WYKŁADY DIMITRIJA KARNAUKHOVA 

 

Instytut Historyczny UW zaprasza na wykłady profesora wizytującego dr Dmitrija Karnaukhova, w ramach 

programu „Nowoczesny Uniwersytet”. współfinansowanego przez Unię Europejską - Europejski Fundusz 

Społeczny. Dimitrij Karnaukhov wygłosi dwa cykle wykładów: Idea i mit Rusi w kronikarstwie polskim okresu 

Renesansu oraz Europa a Ruś w XV-XVI w. Studium osmozy kulturowej.  Wykłady odbywad się będą w 

budynku Instytutu Historycznego w s. 21 (III piętro) w poniedziałki w godz.15.00-16.30 i 16.45-18.15. 

 

 

Szczegółowy program wykładów: 

 

Idea i mit Rusi w kronikarstwie polskim okresu Renesansu 

 

 14 luty 2011 (15.00-16.30): Dlaczego historycy „rozdzielili” Ruś, czyli polityczne konteksty 

historiografii. 

 21 luty 2011 (15.00-16.30): Ruś „trojaka”. Idea i mit Rusi w latopisach ruskich i litewskich oraz polskich 

kronikach średniowiecza. 

 28 luty 2011 (15.00-16.30): Transformacja dziejopisarskiego mitu Rusi w okresie Renesansu. 

 7 marca 2011 (15.00-16.30): Idea dziejów Rusi w „Annales Poloniae” Jana Długosza. 

 14 marca 2011 (15.00-16.30): Idea dziejów Rusi w dziełach Macieja Miechowity. 

 21 marca 2011 (15.00-16.30): Idea dziejów Rusi w kronice Marcina Kromera. 

 28 marca 2011 (15.00-16.30): Idea dziejów Rusi w kronikach Marcina i Joachima Bielskich. 

 4 kwietnia 2011 (15.00-16.30): Idea dziejów Rusi w dziełach Marcina Stryjkowskiego i Aleksandra 

Gwagnina. 

 11 kwietnia 2011 (15.00-16.30): Zagadnienie pochodzenia nazw „Ruś” i „Moskwa” oraz narodów 

wschodniosłowiaoskich w kronikach polskich doby Odrodzenia. 

 18 kwietnia 2011 (15.00-16.30): Kwestia paostwowości i ewolucji paostwowości na ziemiach ruskich i 

moskiewskich w renesansowym kronikarstwie polskim. 

 9 maja 2011 (15.00-16.30): Wojny polsko-ruskie i mit podboju Rusi przez Polskę w dziełach historyków 

polskich doby Odrodzenia. 
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 16 maja 2011 (15.00-16.30): Mit podboju ziem ruskich przez Wielkie Księstwo Litewskie w 

renesansowych kronikach polskich. 

 23 maja 2011 (15.00-16.30):  Sylwetki władców ruskich, moskiewskich, polskich i litewskich w 

kronikarskich koncepcjach dziejów Rusi. 

 30 maja 2011 (15.00-16.30): Rola polskich renesansowych koncepcji dziejów Rusi w formowaniu się 

świadomości historycznej elit intelektualnych rosyjskich, ukraioskich i białoruskich w XVII-XVIII w. 

 6 czerwca 2011 (15.00-16.30): Polska renesansowa historyczna russica i moscovitica jako czynnik 

formowania koncepcji dziejów Rusi w krajach Europy. 

 

 

Europa a Ruś w XV-XVI w. Studium osmozy kulturowej 

 

 14 luty 2011 (16.45-18.15): Idea antynomii kulturowej Rusi wobec Europy w myśli naukowej i opinii 

politycznej krajów wschodniosłowiaoskich i europejskich. 

 21 luty 2011 (16.45-18.15): Główne czynniki formowania się odrębności Rusi na tle cywilizacji 

europejskiej. 

 28 luty  2011 (16.45-18.15): Idea Rusi w myśli naukowej średniowiecza w Europie. 

 7 marca  2011 (16.45-18.15): Polska jako łącznik w relacjach Rusi z krajami Europy. 

 14 marca  2011 (16.45-18.15): Stosunek Rusi „polsko-moskiewskiej” i Rusi „moskiewskiej” do wartości 

cywilizacji europejskiej. 

 21 marca  2011 (16.45-18.15): Transformacja kultury prawosławnej na ziemiach ruskich – Unia 

Brzeska. 

 28 marca  2011 (16.45-18.15): Postawa prawosławnych elit Wielkiego Księstwa Moskiewskiego wobec 

wyznao Europy. 

 4 kwietnia  2011 (16.45-18.15): Koncepcja „Moskwa – trzeci Rzym” jako próba adaptacji wartości 

europejskich na gruncie ruskiej kultury prawosławnej. 

 11 kwietnia  2011 (16.45-18.15): Idea Europy w latopisarstwie Rusi i Moskwy XVI-pocz. XVII w.: wpływy 

Bizancjum i Polski. 

 18 kwietnia  2011 (16.45-18.15): Znajomośd łaciny oraz języków europejskich na ziemiach ruskich 

należących do paostwa polsko-litewskiego i Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. 

 9 maja  2011 (16.45-18.15): Wpływ wzorców europejskich na architekturę i sztukę ziem ruskich 

należących do paostwa polsko-litewskiego i  Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. 

 16 maja  2011 (16.45-18.15): Obraz kultury Rusi i Moskwy w europejskich dziełach geograficznych i 

historycznych XVI stulecia. 

 23 maja  2011 (16.45-18.15): Książka staroruska w zbiorach bibliotek europejskich. 

 30 maja  2011 (16.45-18.15): Znajomośd języka staroruskiego w krajach Europy. 

 6 czerwca  2011 (16.45-18.15):  Europa a Ruś w XV-XVI w. Studium osmozy kulturowej: zagadnienia 

ogólne. 

 

 

 KONFERENCJA „HISTORIE KŁAMANE I ZAPOMNIANE”  

 

W dniach 11-12 lutego 2011 w budynku Instytutu Historycznego UW odbędzie się konferencja doktorantów i 

młodych naukowców pt. „Historie kłamane i zapomniane: Fakty, mity i pola badawcze”. 

 

Konferencja, organizowana przez Wydziałową Radę Doktorantów, ma na celu umożliwienie 

doktorantom i młodym naukowcom Wydziału Historycznego UW przedstawienie wyników swoich badao nad 

mniej znanymi zagadnieniami związanymi z ich palami badawczymi, jak również omówienie kwestii 
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metodologicznych, istotnych dla opisu dziedzin słabo rozpoznanych lub zafałszowanych w obecnej 

historiografii. Planowany jest również druk pokonferencyjny. 

Przedsięwzięcie ma przyjąd kształt dwudniowej konferencji naukowej. Będzie ona podzielona na 

panele tematyczne. Przewiduje się udział około 30 referentów. Abstrakty należy przesyład do 30 stycznia na 

adres mgr Jakuba Zapały (jakub.zapala@wp.pl). 

 

 

na górę  

 ZEBRANIA NAUKOWE  

 

SEMINARIUM DOKTORSKIE PROF. MARII KOCZERSKIEJ  

(piątki 17.00, sala A) 

 

18 lutego 2011 

 mgr Adrian Jusupovid: „Kronika halicko-wołyoska jako źródło do badao prozopograficznych” 

 

NOWOŻYTNE SEMINARIUM DOKTORSKIE ZESPOŁU HISTORII KULTURY STAROPOLSKIEJ  

(wtorki 16.45, sala 125) 

 

22 lutego 2011 

 mgr Elżbieta Nowosielska: „Literatura dewocyjna jako źródło do historii medycyny w XVIII w. na 

przykładzie tzw. chorób głowy”  

 

8 marca 2011 

 mgr Anna Cortes: „Z ewangelią wśród Indian. Chrystianizacja ludności tubylczej Nowej Francji przez 

jezuitów w XVI-XVIII wieku”. 

 

22 marca 2011 

 mgr Monika Maludzioska: „Problem ubóstwa w Warszawie w epoce stanisławowskiej” 

 

5 kwietnia 2011 

 dr Adam Moniuszko: „Mazowieccy urzędnicy sądowi ziemscy - problemy badawcze” 

 

9 kwietnia 2011 

 mgr Maciej Radomski: „Wójtostwo krakowskie w późnym średniowieczu - perspektywy badawcze” 

 

SEMINARIUM DOKTORSKIE PROF. MARII NIETYKSZY, PROF. GRAŻYNY SZELĄGOWSKIEJ I 

PROF. ANDRZEJA SZWARCA ORAZ ZEBRANIA ZESPOŁU BADAWCZEGO HISTORII SPOŁECZNEJ 

XIX I XX WIEKU 

(poniedziałki godz. 17, sala A) 

 

28 luty 2011 

 dr Błażej Brzostek: „Podróż na skraj Europy. XIX-wieczne opisy podróżnicze księstw naddunajskich i 

‘rosyjskiej Polski’” 

 

21 marca 2011 

 mgr Małgorzata Janicka: „Historia edukacji kobiet w koocu XVIIII i na początku XIX wieku”  
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18 kwietnia 2011  

 mgr Jakub Zapała: „’Pokój stanów’, ‘harmonia interesów’, ‘poświęcenie egoizmów’. Dyskusje miedzy 

katolickim a faszystowskim korporacjonizmem” 

 

16 maja 2011:  

 mgr Anna Firlej: „Prezentacja projektu badawczego Służba domowa na ziemiach Królestwa Polskiego 

1815-1914 i omówienie sytuacji prawnej badanej grupy” 

 

6 czerwca 2011 

 mgr Maria Notkowska: „Konserwatyzm i konserwatyści austriaccy w pierwszej połowie XIX wieku w 

świetle kwerendy w archiwach i bibliotekach wiedeoskich” 

 

 

na górę  

 DAR SENATU RP: MEBLE W SALACH A I 125 

 

Dzięki uprzejmości Szefowej Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, minister Ewy Polkowskiej, Instytut 

Historyczny UW otrzymał w darze meble (krzesła i stoły), którymi urządzono sale A i 125. 

 

 

na górę  

 AUKCJA CHARYTATYWNA SAMORZĄDU STUDENTÓW IH UW 

 

21 grudnia 2010 podczas spotkania wigilijnego, zorganizowanego przez Samorząd Studentów Instytutu 

Historycznego UW, odbyła się aukcja charytatywna, z której dochód przeznaczono na pomoc jednej ze 

studentek IH, której dom ucierpiał podczas zeszłorocznych powodzi. W czasie imprezy zebrano 1201 złotych. 

 

 

na górę  

 NOWE KSIĄŻKI  

 

 

Przegląd Historyczny 
Tom CI, 2010, Zeszyt 3 
 
DiG 
Warszawa 2010 
ISSN: 0033-2186 
Stron: 223 
Oprawa: miękka 
 
ROZPRAWY: M. WARACKI — Choroby zębów i sposoby ich leczenia w starożytnym Egipcie / G. 
PARKER — Kryzys i katastrofa: światowy kryzys XVII wieku / B. POPŁAWSKI — Obchody rocznic 
historycznych: Rok Kopernika i Rok Odrodzenia (1953). 
MATERIAŁY: A. MARKIEWICZ — W kręgu dworu Sieniawskich. Listy Jerzego Kazimierza 
Woynarowskiego do Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1685-1699 / P. DUBER — Nieznana 
misja Kazimierza Switalskiego we Francji w 1925 r. 
PREZENTACJE: Dwugłos w sprawie najnowszego podręcznika do historii starożytnej (Krzysztof 
Nawotka, Lech Trzcionkowski). 
DYSKUSJE: J. FRIED — Czy Gall Anonim pochodził z Bambergu? 
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Scripta Biblica et Orientalia 
Tom 2, 2010 
 
Lublin 2010 
ISSN: 2081-8416 
Stron: 212 
Oprawa: miękka 
 
ARTYKUŁY: Z. KAPERA – Józef Tadeusz Milikjako archeolog. Zapomniany aspekt działalności 
współtwórcy qumranologii / M. MÜNNICH  – Reszef i Nergal w Ebla / S. NOWICKI  – Boga domu 
zaniepokoiłeś. Obudził się kursarikkum / A. SZYMKUC  – Prorocy i ekstatycy w starożytnej 
Mezopotamii / Ł. TOBOŁA  – Biblijna wzmianka o sprzedaży Józefa do Egiptu (Rdz 37,27-28.36) i 
jej możliwy kontekst historyczny w świetle dokumentów z Ugarit / E. LIPIOSKI  – Niewolnictwo 
w środowisku zachodniosemickim i P. Samaria 6 / S. DŁUGOBORSKI  – Sakralne trofea wojenne 
w świetle tekstów biblijnych / P. BRIKS  – Ślady hebrajskich wierzeo w życie po śmierci / B. 
GÓRKA  – Bait czy qahal? Co wiadomo, a czego nie wiadomo o Mt 16,16-19 / P. MUCHOWSKI  – 
Język codzienny Judei w I i II w. w świetle rękopisów znad Morza Martwego ? / M. 
BURDAJEWICZ  – Od gliny do szklą: naczynia szklane w starożytnej Palestynie na przykładzie 
znalezisk w Hippos (Sussita) 

 

Ritualisierung politischer Willensbildung : Polen und Deutschland im hohen 
und späten Mittelalter 
Hrsg. von Wojciech Fałkowski, Bernd Schneidmüller und Stefan Weinfurter  
(Quellen und Studien / Deutsches Historisches Institut Warschau, Bd. 24 ) 
 
Harrassowitz Verlag 
Wiesbaden 2010 
ISBN 978-3-447-06389-0 
Stron: XII, 275 
Oprawa: twarda 

 

Izabella Rusinowa 
Indianie USA. Wojny indiaoskie 
 
ASPRA-JR  
Warszawa 2010 
ISBN 978-83-7545-203-7 
Stron: 325 
Oprawa: twarda 
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Grażyna Szelągowska 
Dania 
Seria: Historia paostw świata w XX wieku 
 
Trio 
Warszawa 2010 
ISBN 978-83-7436-251-1 
Stron: 456 
Oprawa: miękka 

 

Z dziejów Warszawy. Społeczeostwo 
Pod red. Katarzyny Wagner 
 
Studenckie Koło Naukowe Historyków UW 
Warszawa 2010 
ISBN 978-83-908676-0-1 
Stron: 133 
Oprawa: miękka 

 

 

 

 

 

Uprzejmie prosimy o przekazywanie wszelkich uwag oraz informacji, które Paostwa zdaniem zasługują na notkę 

w e-Newsletterze, na adres: twislicz@uw.edu.pl 
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