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17  czerwca  senat  UW  poprał  wniosek  o  zatrudnienie  na  stanowisku  profesora 

Uniwersytetu  Warszawskiego  trzech  pracowników  Instytutu  Historycznego:  dr  hab. 

Agnieszki Bartoszewicz, dr hab. Jolanty Choińskiej‐Miki  i dr. hab. Stefana Ciary. 

 

10 marca prof. Henryk Samsonowicz otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu 

Opolskiego.  

 

20 marca prof. Karol Modzelewski otrzymał  tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

 

29 maja Rada Wydziału Historyczneo przyjęła wniosek komisji konkursowej (w składzie 

prof. prof. M. Karpińska, T. Kizwalter, A. Szwarc) w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na 

stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii XIX wieku, na okres 5  lat. Zgłosiło się trzech 

kandydatów. W wyniku rozmów z kandydatami konkurs wygrał dr Artur Markowski. 

 

1  lipca  Rada Wydziału  podjęła  uchwałę  o  nadaniu  stopnia  dokora  habiliowanego  dr. 

Jackowi Rzepce. 

 

30  maja  w  Ecole  Pratique  des  Hautes  Etudes  w  Paryżu,  odbyła  sie  obrona  pracy 

doktorskiej mgr. Marka  Jankowiaka,  pt.:  „Essai  d’histoire politique du monothélisme à 

partir  de  la  correspondance  entre  les  empereurs  byzantins,  les  patriarches  de 

Constantinople et  les papes de Rome”  [„Studia nad historią polityczną monoteletyzmu 

na  podstawie  korespondencji  między  cesarzami  bizantyjskimi,  patriarchami 

Konstantynopola  i  papieżami  rzymskimi”],  powstała  w  systemie  cotutelle  pod 

kierownictwem Adama Ziółkowskiego (UW) i Denis Feissela (Ecole Pratique des Hautes 

Etudes).  Recenzentami  byli:  Ewa  Wipszycka‐Bravo  (UW),  Wolfram  Brandes  (Max‐

Planck‐Institut für Europäische Rechtsgeschichte), Gilbert Dagron (College de France) i 

Constantin Zuckerman (Ecole Pratique des Hautes Etudes). Praca uzyskała jednomyślne 

gratulacje jury i została przyjęta z „mention très honorable”. 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10  czerwca  odbyła  się  obrona  rozprawy  doktorskiej mgr.  Przemysława  Gawrona,  pt.: 

„Hetman  koronny  w  systemie  ustrojowym  Rzeczypospolitej  w  latach  1581‐1646”; 

promotor: prof. Mirosław Nagielski; recenzenci: prof. Urszula Augustyniak, prof. Andrzej 

Rachuba (IH PAN). 

 

W  tegorocznej  edycji  konkursu  Fundacji  na  rzecz  Nauki  Polskiej  w  progranie  „Start” 

wśród lauretów znalazł się mgr Grzegorz Pac. 

 

W  kwietniu  2009  roku podręcznik  akademicki  „Historia  Polski  1572‐1795”  autorstwa 

prof.  Urszuli  Augustyniak  został  uznany  za  książkę  miesiąca  Magazynu  Literackiego 

KSIĄŻKI. 

 

Z  końcem maja  rozwiązano umowę o  pracę między UW a  prof.  Tomaszem Wituchem. 

Prof. Wituch był pracownikiem IH od 1966 r. Tutaj obronił pracę doktorską (1972) oraz 

habilitował się (1982), a w roku 2002 otrzymał tytuł profesorski. W kadencji 1999‐2002 

był wiceprzewodniczacym Rady Naukowej IH UW. 

 

Od 1 października, do 2011 roku, prof. Wojciech Tygielski zmienia akademicką afiliację i 

przechodzi do Instytutu Historii Sztuki UW. 

 

Pani Urszula Stolarska, wieloletnia pracownica naszego sekretariatu, kończy pracę w IH. 

Od nowego  roku akademickiego będzie pracowała w  Instytucie  Informacji Naukowej  i 

Studiów Bibliologicznych UW. 

 

1  lipca  Rada  Wydziału  Historycznego  podjęła  decyzję  o  otwarciu  konkursu  na 

stanowisko adiunkta, na 2 lata, w Zakładzie Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii. 

Poszukiwani są kandydaci specjalizujący się w naukach pomocniczych historii XX wieku 

i źródłoznawstwie, mający doświadczenie dydaktyczne. Termin składania dokumentów: 

17 sierpnia, termin rozstrzygnięcia konkursu: 12 września. 

 

Stypendia  Doktoranckie,  przyznawane  przez  władze  samorządu  mazowieckiego, 

otrzymali  m.in.  doktoranci  naszego  wydziału:  mgr  Szymon  Brzeziński,  mgr  Adam 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Izdebski,  mgr  Łukasz  Kozak,  mgr  Agnieszka  Rosner,  mgr  Elżbieta  Szabat,  mgr  Jakub 

Wysmułek. 

 

29 czerwca w Instytucie Historycznym rozpoczęły się wakacyjne kursy doszkalające dla 

nauczycieli  historii,  zorganizowane  przez  Fundację  Naukową  Przyjaciół  Instytutu 

Historycznego  "Klio"  i  Warszawskie  Centrum  Innowacji  Edukacyjno‐Społecznych  i 

Szkoleń.  Ich  celem  jest przygotowanie kadry pedagogicznej  szkół ponadgimnazjalnych 

do nauczania przedmiotu "Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok." 

 

17  czerwca  Senat  UW  zatwierdził  przygotowany  przez  Instytut  Historyczny  program 

Podyplomowych  Studiów  Varsavianistycznych.  Przyjęte  zostały  również  korekty 

programu  studiów  podyplomowych  "Historia  i  kultura  Żydów  w  Polsce".  Obydwa 

kierunki zostaną uruchomione z początkiem nowego roku akademickiego. 

 

Dzięki  staraniom  Fundacji  „Klio”  w  Instytucie  Historycznym  przyznawane  są  – 

ufundowane  przez NBP  –  nagrody  dla  studentów  za  prace  pisemne  z  zakresu  historii 

gospodarczej oraz stypendia dla doktorantów prowadzących badania w tej dziedzinie. 

• W  pierwszej  edycji  konkursu  na  „Stypendium  NBP  w  zakresie  historii 

gospodarczej”.  Kapituła,  działająca  w  imieniu  Fundacji  „Klio”,  przyznała 

półroczne  stypendia: mgr.  Jakubowi  Lorencowi  (stypendium  I  stopnia  –  1  000 

PLN) oraz mgr. Krzysztofowi Fudalejowi (stypendium II stopnia – 500 PLN). 

• Fundacja „Klio” przyznała wyróżnienia w studenckim konkursie o „Nagrodę NBP 

za  prace  z  zakresu  historii  gospodarczej”.  Wyróżnienia  II  stopnia  (750  zł) 

otrzymali Michał Kulisiewicz  i Katarzyna Wagner. Wyróżnienia  III  stopnia  (500 

zł) otrzymali Tomasz Flasiński, Michał Szukała i Konrad Zieliński. 

Kolejna edycja nagród i stypendiów planowana jest na listopad/grudzień 2009. 

 

16 marca odbył się kolejny z serii wykładów im. Antoniego Mączaka. Wykład pt.:  „The 

cultural  history  of  the  travelogue”  wygłosił  profesor  Peter  Burke  z  University  of 

Cambridge. 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W  Instytucie  Historycznym  ostatnio  odbyły  się  następujące  wykłady  gości 

zagranicznych: 

‐ Elizabeth Irwin (Columbia University), “«Lest the things done by men become exitêla»”: 

Writing up Aegina in a Late Fifth‐Century Context” ‐ 2.06.2009; 

‐ Oswyn Murray  (Balliol  College,   University  of  Oxford),  “Arnaldo Momigliano  on  Peace 

and Liberty (1940)” ‐ 11.05.2009; 

‐ Glauco  M.  Cantarelli  (Università  di  Bologna),  “Cluny  et  la  société  médiévale“  – 

11.05.2009; 

‐ Cécile  Treffort  (Centre  d'Études  Supérieures  de  Civilisation  Médiévale  Université  de 

Poitiers),  “La  légende des deux colonnes et  l'invention de  l'ériture vue par  les  savants 

carolingiens” ‐ 20.04.2009; 

‐ László  Tapolcai  (Budapest),  „Morze  i  góry  w  mitach  początków  Polski.  Granice 

możliwości opanowania przestrzeni” ‐ 31.03.2009; 

 

Zespół  Badawczy  Historii  Społecznej  XIX  i  XX  wieku  i  Zakład  Dydaktyki  Historii 

Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował 17 kwietnia 2009 

konferencję metodologiczną pt.:  "U źródeł kultury masowej. Problemy metodologiczne 

w badaniach historycznych."  

 

11 marca Wydawnictwo Naukowe  PWN  oraz  Instytut  Historyczny UW  zorganizowało 

spotkanie  z  prof.  Urszulą  Augustyniak,  autorką  podręcznika  akademickiego  „Historii 

Polski 1572‐1795”. Prezentację książki  poprowadziła dr hab. Jolanta Choińska‐Mika, w 

dyskusji udział wzięli m.in.: prof. Andrzej Zakrzewski i prof. Tadeusz Cegielski. 

 

7 kwietnia Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Instytut Historyczny UW zorganizowało 

spotkanie  z  prof.  Andrzejem  Chwalbą,  autorem  podręcznika  akademickiego  „Historia 

Powszechna. Wiek XIX". Prezentację książki poprowadził prof. dr hab. Andrzej Szwarc, 

w  dyskusji  wzięli  udział  m.in.:  prof.  Maciej  Janowski,  prof.  Jerzy  Borejsza,  dr  hab. 

Jarosław Czubaty. 

 

W dniu 29 maja w Instytucie Historycznym odbyła się sesja zespołu roboczego do spraw 

kompetencji  zawodowych  archiwistów  i  zarządców  dokumentacją  Sekcji  Edukacji 

Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. 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W  dniach  27  IV  –  2  VI  Instytut  Historyczny  zorganizował  serię  zajęć  dla  uczniów 

warszawskich  szkół  ponadgimanzjalnych.  Zajęcia  te  –  organizowane  na  zlecenie 

Wydziału  Edukacji  Urzędu  Miasta  st.  Warszawy  –  cieszyły  się  wielkim 

zainteresowaniem  uczniów  (zgłosiło  sie  ponad  300  chętnych).  Istnieje  szansa,  że 

podobne zajęcia będą kontynuowane również w przyszłym roku akademickim. 

 

22  maja  w  trakcie  juwenaliów  samorząd  studentów  Instytutu  Historycznego 

zorganizował imprezę, pt.: „Dni Żywej Historii”. 

 

W  niedzielę,  26  kwietnia,  rozegrany  został  turniej  piłkarski  studentów  Wydziału 

Historycznego  UW. W  rozgrywkach wzięło  udział  13  drużyn.  Pierwsze miejsce  zajęła 

drużyna  studentów  muzykologii  „Collegium  Musicum”,  drugie  miejsce  przypadło 

drużynie  z  IH  „FC Kebab”, na  trzecim miejscu uplasowała  się  inna drużyna  studentów 

IH: „9 bez 5”. 

 

4  czerwca  wybrano  nowy  zarząd  SKNH.  W  jego  skład  weszli:  Maksymilian  Sas 

(przewodniczący); Tomasz Leszkowicz, Anna Krześniak, Jacek Kordel, Tomasz Związek. 

 

Instytut Historyczny, podobnie jak inne jednostki naukowe, złożył w czerwcu coroczne 

sprawozdanie  z  działalności  naukowej.  Jednostki  naukowe  oceniane  są  pod  wieloma 

względami.  Istotnym  kryterium  jest  ocena  dorobku  wydawniczego.  W  ankiecie 

ministerstwa faworyzowane są nauki ścisłe i przyrodnicze, ponieważ największa liczba 

punktów  przyznawana  jest  za  artykuły  w  pismach  zagranicznych  i  za  publikacje  w 

języku  angielskim.  Publikacje  mogą  otrzymać  od  1  do  30  punktów.  W  wykazie 

punktowanych  czasopism  brakuje  wielu  historycznych  periodyków  np.  Rocznik 

Warszawski,  Przegląd Wschodni. Wykaz  czasopism, w  których  umieszczenie  publikacji 

jest  punktowane,    znajduje  się    na  stronie  internetowej  MNiSW.  Przy  każdym  tytule 

zaznaczona  jest  liczba  punktów  przyznawana  za  umieszczone  w  nim  artykuły.  Te 

artykuły, które ukazały się w czasopismach nie figurujących w wykazie, nie dają żadnych 

punktów. 

Dorobek  publikacyjny  jednostki  prezentowany  jest  w  punkcie  8.  Dane  publikacyjne  i 

monografie. 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W podpunkcie  8.1  artykuły  ukazujące  się w  czasopismach  podzielono  na  następujące  

kategorie: 

• 8.1.a  Publikacje  w  czasopismach  wyróżnionych  przez  Journal  Citation  Reports 

(0 publikacji IH); 

• 8.1.b  Publikacje  w  czasopismach  recenzowanych  o  zasięgu  międzynarodowym, 

innych niż wyróżnione przez  Journal Citation Reports, w dziedzinach, dla których 

narzędziem  opisu  jest  język  angielski  lub  podstawowy  dla  danej  dziedziny  (6 

publikacji  IH  w  Acta  Poloniae  Historica  –  po  6  punktów,  Palamedes  –  po  2 

punkty); 

• 8.1.c  Publikacje  w  recenzowanych  czasopismach  zagranicznych  innych  niż 

wyróżnione przez Journal Citation Reports (0 publikacji IH); 

• 8.1.d  Publikacje  w  recenzowanych  czasopismach  polskich  o  zasięgu  co  najmniej 

krajowym  (33  publikacje  IH  np.  Przegląd  Historyczny,  Kwartalnik  Historyczny, 

Roczniki  Historyczne,  po  6  punktów,  Studia  Judaica  i  Wiek  Oświecenia  po  4 

punkty). 

W punkcie 8.4 umieszczane są monografie i podręczniki akademickie, a także rozdziały 

w monografiach i podręcznikach akademickich: 

• 8.4a Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub 

podstawowym dla danej dyscypliny (każda publikacja po 24 punkty, 5 prac IH); 

• 8.4b  Autorstwo  rozdziału  w  monografii  lub  podręczniku  akademickim  w  języku 

angielskim  lub  podstawowym  dla  danej  dyscypliny  (każda  publikacja  po  7 

punktów, 19 prac IH); 

• 8.4c  Autorstwo monografii  lub  podręcznika  akademickiego w  języku  polskim  lub 

innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny (każda publikacja po 

12 punktów, 9 prac IH); 

• 8.4d  Autorstwo  rozdziału  monografii  lub  w  podręczniku  akademickim  w  języku 

polskim  lub  innym  niż  angielski  i  niepodstawowym  dla  danej  dyscypliny  (każda 

publikacja po– 3 punkty, 92 publikacje IH). 

Publikacje,  które  nie  mieściły  się  w  żadnej  kategorii  w  punktach  8.1  i  8.4  zostały 

wykazane na końcu ankiety w punkcie „Inne ważne informacje”.  

Instytut  Historyczny  uzyskał  836  punktów,  średnia  na  jednego  pracownika 

Instytutu wynosi 10,3 punktu. 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Ostatnio pracownicy IH UW opublikowali: 

Zachować tożsamość. Starożytny Izrael w obliczu obcych 
religii i kultur, (red.) P.Muchowski, M.Münnich, 
Ł.NiesiołowskiSpanò (Rozprawy i Studia Biblijne, 31), 
Warszawa 2008 
Oficyna wydawnicza „Vocatio” 
ISBN 978‐83‐7492‐083‐4 
ss. 311 

 
Palamedes. A Journal of Ancient History 3 (2008) 
Instytut Historyczny UW – WUW 
ISSN 1896‐8244 
ss. 272 
 

 
Kulesza Ryszard, Aleksander Wielki, Warszawa 2009, 
Wydawnictwo: MADA 
ss. 231 
ISBN: 978‐83‐89624‐58‐1 

 
Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów (XVI–
XVIII w.). Seria Fasciculi Historici Novi, t. 9, (red.) U. 
Augustyniak, Warszawa 2009  

Wydawnictwo: DiG 
ss. 288, format B5 
ISBN: 978‐83‐7181‐582‐9 
   
Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, 
drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i 
Rusi, (Seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 
Wrocław 2009  
ss. 534 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Niniejszym  zwracamy  się  z  prośbą  o  przekazywanie  Dyrekcji  wszelkich  informacji,  które 
Państwa zdaniem zasługują na notkę w e‐Newsletterze. Informacje prosimy przesyłać na adres 
sekretarza IH UW ds. naukowych dr. Adama Sowińskiego (a.sowinski@uw.edu.pl). 
 


