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 KRONIKA 

SYMPOZJUM  –  EMIGRACJA  I  ŚRODOWISKA POLONIJNE:  ARCHIWA  I  ARCHIWALIA. 

14 grudnia odbyła się konferencja Emigracja  i środowiska polonijne: archiwa  i archiwalia zorganizowana 
przez Instytut Historyczny UW, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Archiwum Akt Nowych, Archiwum 
Archidiecezjalne  Warszawskie,  Archiwum  Główne  Akt  Dawnych,  Archiwum  Państwowe  
m. st. Warszawy, Centralne Archiwum Wojskowe, Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Polskie Towarzystwo Archiwalne, Sekcję Edukacji Archiwalnej 
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.  
Sympozjum  poprzedziła  prezentacja  zbioru  studiów Wkład  archiwistów warszawskich w  rozwój  archiwistyki 
polskiej.   Na sympozjum  referaty wygłosili: Hanna Krajewska  (PAN), Alicja Nowak  (AGAD), Marta  Jaszczyńska 
(Archiwum  Państwowe  m.  st.  Warszawy),  Michał  Kulecki  (AGAD),  Piotr  Niedziela  (Narodowe  Archiwum 
Cyfrowe), Urszula Kowalczyk (Archiwum Państwowe m. st. Warszawy), Mariusz Olczak (AAN), Adam Dąbrowski 
(AAN), Andrzej Klubiński (PAN), Anna Czajka, Iwona Kotala (AGAD), Alicja Kulecka (Instytut Historyczny UW). 

SPOTKANIE ‐ CZY  WARTO  POPULARYZOWAĆ HISTORIĘ? 

11 grudnia 2012 w budynku  Instytutu Historycznego odbyło się spotkanie Czy warto popularyzować historię?, 
zorganizowane  przez  Instytut  Historyczny,  Obywateli  Nauki,  Studenckie  Koło  Naukowe  Historyków  UW  i 
Fundację Współpracy Polsko‐Niemieckiej.                                                                                                     

Inspiracją do rozmowy był film Noc w galerii, a w spotkaniu, które poprowadził dr Piotr Węcowski, wzięli udział 
m.in.  autorzy  filmu oraz  telewizyjnych programów historycznych Maciej  Łubieński  i Michał Wójcik  (redaktor 
naczelny miesięczników „Focus” i „Focus Historia”), Agnieszka Krzemińska („POLITYKA”), Łukasz Michalski (p.o. 
zastępca dyrektora Biura Edukacji Publicznej  IPN), Przemysław Pazik  (prezes  SKNH)  i dr Marcin Zaremba  (IH 
UW). 

na górę   
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 DOKTORATY  

 
21 listopada 2012 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Mleczka Armia koronna w 
pierwszej połowie XVI w. na tle przeobrażeń w sztuce wojennej doby wojen włoskich, napisanej pod kierunkiem 
prof. Mirosława Nagielskiego, a recenzowanej przez prof. Marka Plewczyńskiego  (Uniwersytet Przyrodniczo‐
Humanistyczny w Siedlcach) i prof. Jana Szymczaka (UŁ). 
 
 
28 listopada 2012 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Jóźwiak Działalność oświatowa 
i  jej  funkcje na Warmii  i Mazurach w  latach 1945‐1960, napisanej pod kierunkiem prof. Barbary Wagner, a 
recenzowanej przez dr. hab. Andrzeja Stępnika, prof. UMCS i prof. Romualda Turkowskiego (UW). 
 
 

na górę   

NAGRODA  MNISW  ZA  NAJLEPSZE WDROŻENIE  KRAJOWYCH  RAM  KWALIFIKACJI  

21 listopada MNiSW ogłosiło wyniki konkursu na najlepsze wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji, czyli najlepiej 
zreformowane programy studiów. Każdy Wydział z każdej polskiej uczelni (publicznej i prywatnej) mógł zgłosić 
do konkursu tylko jeden program studiów. Dla Wydziału Historycznego, prowadzącego studia na 6 kierunkach i 
dwóch poziomach (I i II stopnień), było to poważne ograniczenie, zwłaszcza że gotowość do walki w konkursie 
zgłosiło  kilka  instytutów.  Ostatecznie  po  długich  i  bardzo merytorycznych  dyskusjach  wspólnie  uznano,  że 
największe  szanse na wygraną ma  Instytut Historyczny,  który w  roku akademickim 2011/2012,  korzystając  z 
przyznanej wydziałom wolności w projektowaniu kształcenia, dokonał największych zmian w programie swoich 
studiów.  

Studia I stopnia na kierunku HISTORIA przyniosły Wydziałowi Historycznemu trzecie miejsce i 1 mln złotych 
nagrody! 

Od  lidera  rankingu dzielił nas  tylko 1 pkt.,  a  co  ciekawe  ‐ dopiero  za nami uplasowały  się na  liście  kierunki 
techniczne i przyrodnicze. 

Komisja konkursowa przyznając HISTORII 111 pkt. na 120 możliwych doceniła wprowadzenie w ubiegłym roku 
akademickim  zmian  programowych,  służących  rozwijaniu  pasji  historycznych  i  wzmocnieniu  kompetencji 
naukowych  studentów  (np.  Fakultatywne  zajęcia  historyczne, Wstęp  do  pisania  prac  uniwersyteckich)  oraz 
poszerzeniu  ich  umiejętności  zawodowych  (uruchomienie  specjalizacji  zawodowych  na  studiach  I  stopnia). 
Podkreślono szczególnie ścisłą współpracę w kształceniu zawodowym z potencjalnymi pracodawcami: Naczelną 
Dyrekcją  Archiwów  Państwowych,  Narodowym  Archiwum  Cyfrowym  i  Podlaskim  Urzędem Wojewódzkim  i 
gotowość  do wprowadzania  najnowszych  narzędzi  dydaktycznych  (programy  do  kształcenia  elektronicznego 
obiegu informacji czy archiwizacji dokumentacji elektronicznej). 

Wysoko oceniono też własny, wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (ankiety ewaluujące zajęcia, 
ankiety ewaluujące cały tok studiów licencjackich, procedurę antyplagiatową) oraz współpracę ze środowiskiem 
studentów i doktorantów przy projektowaniu nowych programów studiów. 
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 GRANTY  NARODOWEGO  CENTRUM  NAUKI  I  NARODOWEGO  PROGRAMU  ROZWOJU  
HUMANISTYKI 

 GRANTY  NARODOWEGO  CENTRUM  NAUKI: 

 
Narodowe Centrum Nauki przyznało granty następującym pracownikom Instytutu Historycznego UW: 

KONKURS  OPUS  3 
 dr hab. Michał Leśniewski: Między konfliktem a koegzystencją. Natal i Zululand w latach 1836‐1848. 
 dr hab. Marek Węcowski: Cele i mechanizmy działania ateńskiego ostracyzmu. 

KONKURS  SONATA  3 
 dr  Mateusz  Wilk:  Al‐wara'.  Zjawisko  „skrupulatności  religijnej”  a  duchowość  i  społeczeństwo 

muzułmańskie w III/IX w. 

 GRANTY  NARODOWEGO  PROGRAMU ROZWOJU  HUMANISTYKI: 

 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przyznało 
granty następującym pracownikom Instytutu Historycznego UW: 
 

 prof.  dr  hab. Urszula  Augustyniak:  Katalogi  testamentów  mieszkańców  miast  z  terenów  Korony  i 
Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku. 

 prof. dr hab. Andrzej Karpiński: Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI‐XVIII wieku i ich następstwa 
ekonomiczne, społeczne i kulturalne. 

 dr hab. Dariusz Kołodziejczyk, prof. UW: Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją, krajami Kaukazu i 
Powołżem. Edycja wyboru dokumentów. 

 dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW: Urzędnicy i urzędy Królestwa Polskiego (1815‐1914) 
 Dr  hab.  Ryszard  Kulesza, prof.  UW :  Antyczna  Sparta.  Spartańska  rzeczywistość  i mit  spartański w 

polskiej i europejskiej nauce oraz memoire collective. 
 prof.  dr  hab. Mirosław  Nagielski:  Korespondencja wojskowa  hetmana  Janusza  Radziwiłła w  latach 

1646‐1655. 
 dr Artur Markowski : Pogromy. Przemoc  kolektywna wobec  Żydów na  ziemiach polskich w XIX – XX 

wieku i jej wpływ na relacje polsko‐żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość. 
 dr Łukasz Niesiołowski‐Spanó: Egea i Lewant na przełomie epoki brązu i żelaza. 

 
oraz tłumaczenia na język angielski książek: 
 

 Urszula Augustyniak: Rzeczpospolita polsko‐litewska  (XVI‐XVIII wiek). Państwo‐społeczeństwo‐kultura, 
wydanej pierwotnie pt. Historia Polski 1572‐1795, Warszawa 2008 (część I). 

 Jarosław Czubaty: Księstwo Warszawskie (1807‐1815), Warszawa 2011. 
 Krystyna Stebnicka: Tożsamość diaspory. Żydzi w Azji Mniejszej okresu cesarstwa, Warszawa 2011. 
 Maciej Ptaszyński: Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach 

Pomorskich XVI/XVII w., Warszawa 2011. 
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CHCEMY  WIĘCEJ?  ‐ GRANTY  EUROPEJSKIEJ  RADY  ROZWOJU  (ERC) 

 
Granty  Europejskiej  Rady  Rozwoju  (dalej  zwane  grantami  ERC)  są  przeznaczone  na  finansowanie  projektów 
badawczych, których  tematyka przekracza granice dzisiejszej wiedzy. Projekty  realizowane przez krajowe  lub 
międzynarodowe zespoły badawcze, składane są przez lidera zespołu ("głównego naukowca") pochodzącego z 
dowolnego kraju, wraz z instytucją goszczącą zlokalizowaną w kraju członkowskim lub stowarzyszonym.  
Najbliższa edycja grantów Europejskiej Rady Rozwoju będzie przeprowadzona w ramach programu badań UE: 
Horyzont  2020  (Horizon  2020:  2014‐2020).  Terminy  i  szczegóły  dotyczące  aplikacji  na  rok  2014  nie  zostały 
jeszcze  w  większości  ustalone.  Sądząc  po  praktyce  lat  ubiegłych,  należy  spodziewać  się  następujących 
konkursów: 

• Granty  dla  badaczy  rozpoczynających  niezależną  karierę   (ERC  Starting  Grant)  adresowane  są  do 
naukowców, którzy mają doświadczenie naukowe od 2 do 9 lat po uzyskaniu stopnia doktora. 
Wysokość grantu w 2013 roku: 1,5 mln EUR (w szczególnych przypadkach 2 mln EUR).  
Czas trwanie projektu: 5 lat 

• Grant dla badaczy u progu  samodzielności naukowej  (ERC Consolidator Grants) adresowane są do 
naukowców,  którzy  są od 7 do  12  lat po doktoracie. Grant ma wzmocnić  ich  samodzielne badania  
i grupę badawczą.  
Wysokość grantu w 2013 roku : 2 mln EUR (w szczególnych przypadkach 2,75 mln EUR).  
Czas trwanie projektu: 5 lat 
Najbliższy termin składania wniosków: 23.02.2013. 

• Granty dla badaczy zaawansowanych   (ERC Advanced Grants) ma umożliwić wybitnym specjalistom 
przeprowadzenie nowatorskich projektów dających nowe perspektywy badawcze w ich dziedzinach. 
Wysokość grantu w 2013 roku: 2,5 mln EUR (w szczególnych przypadkach 3,5 mln EUR).  
Czas trwanie projektu: 5 lat 

Granty ERC do zdobycia w dalszej perspektywie: 

• Grant dla współpracujących grup badawczych (Synergy Grants) 

• Granty dla badaczy, którzy już dostali wcześniej granty ERC (Proof of Concept) 
 
 
Na  stronie  ERC  (http://erc.europa.eu/) można  znaleźć  szczegółowe  informacje w  tym m.in.  przewodnik  dla 
składającego wniosek oraz przykłady wniosków, które uzyskały  finansowanie.  Informacje w  języku polskim są 
dostępne  na  stronie  Krajowego  Punktu  Kontaktowego  Programów  Badawczych  UE 
(http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/2.html). Możliwe  są  także  indywidualne  konsultacje  z  dr. Wiesławem 
Studenckim,  Koordynatorem  Programu  POMYSŁY  w  7.  Programie  Ramowym  UE 
(wieslaw.studencki@kpk.gov.pl),  oraz  udział  w  warsztatach  dla  wnioskodawców  (najbliższe  odbędą  się  w 
Instytucie Fizyki PAN, 22.01.2013). 
Informacji  w  sprawie  przygotowania  budżetu,  krótkiego  opisu  projektu,  zgodności  wniosku  z  wymogami 
formalnymi  etc.  udziela  Biuro Obsługi  Badań  ‐  Sekcja  Obsługi Międzynarodowych  Programów  Badawczych: 
Magdalena Stępień (mstepien@adm.uw.edu.pl) oraz Diana Pustuła (diana@adm.uw.edu.pl). 
 
 

na górę   
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 NAGRODA  CLIO  WYDZIAŁU  HISTORYCZNEGO  UW    

 
Laureatami nagrody Clio Wydziału Historycznego UW w roku 2012 w kategorii „Monografie  i syntezy” zostali 
wyróżnieni: 
 
nagrodą I stopnia:  

 dr  hab. Marek  Węcowski  za  książkę  Sympozjon  czyli  wspólne  picie.  Początki  greckiej  biesiady 
arystokratycznej (IX‐VII wiek p.n.e.), Warszawa 2011,  

nagrodą II stopnia: 
 dr hab. Krzysztof Skwierczyński za książkę Mury Sodomy. Piotra Damianiego Księga Gomory i walka z 

sodomią wśród kleru, Kraków 2011, 
nagrodą III stopnia: 

 dr Maciej Ptaszyński za książkę Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w 
Księstwach Pomorskich XVI/XVII w., Warszawa 2011. 

 
Wyróżnienia otrzymali:  

 prof. Wojciech  Fałkowski  za  książkę  Wielki  Król.  Ideologiczne  podstawy  władzy  Karola  Wielkiego, 
Kraków 2011, 

 dr hab. Krystyna  Stebnicka  za książkę Tożsamość diaspory.  Żydzi w Azji Mniejszej okresu  cesarstwa, 
Warszawa 2011. 
 

na górę   

 NAGRODA  KLIO  POROZUMIENIA  WYDAWCÓW  KSIĄŻKI  HISTORYCZNEJ  

 
Laureatem  nagrody  KLIO  Porozumienia  Wydawców  Książki  Historycznej  I  stopnia  w  kategorii  monografii 
naukowych został dr Marcin Zaremba za książkę Wielka trwoga. Polska 1944–1947, Kraków 2012. 
 
 

na górę   

NAGRODA  FUNDACJI  NA  RZECZ  NAUKI  POLSKIEJ  DLA  PROF.  EWY WIPSZYCKIEJ 

6 grudnia 2012, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie po raz 21. zostały 
wręczone  Nagrody  Fundacji  na  rzecz  Nauki  Polskiej.  Wśród  osób  nagrodzonych 
statuetką  „Polskiego  Nobla”  była  także  prof.  Ewa  Wipszycka,  przez  wiele  lat 
związana z Instytutem Historycznym.  

 

 

 

 
na górę   
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 NOMINACJA  PROFESORSKA  DLA  PROF.  ANDRZEJA  SZWARCA 

 
30  listopada  2012  z  rąk  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Bronisława 
Komorowskiego, nominację profesorską otrzymał prof. Andrzej Szwarc.  
 
 
 
 
 

 
na górę   

 MACIEJ  MYCIELSKI  WICEPRZEWODNICZĄCYM  RADY  NAUKOWEJ  IH  UW  

 
Podczas  posiedzenia  Rady  Naukowej  Instytutu  Historycznego  UW  14  listopada  2012 wiceprzewodniczącym 
Rady został wybrany dr hab. Maciej Mycielski. 
 

NOWY  ZARZĄD  FUNDACJI  „KLIO” 

 
21 listopada 2012 został wybrany nowy zarząd Fundacji „Klio” w skład którego weszli: dr hab. Michał Leśniewski 
(prezes), dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW  (wiceprezes), dr Natalia Królikowska, Dominik Purchała  i dr 
Mateusz Wilk. 
 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW  PRZEZ FUNDACJĘ „KLIO” 

Fundacja  „Klio”  umożliwia  alokację  darowizn  i  dotacji  przeznaczonych  na  działalność  naukową  
i  popularnonaukową  zarówno  pracowników,  jak  i  studentów  Instytutu  Historycznego.  Sprawozdanie  
z  działalności  w  2011  roku  pokazuje,  że  ta  możliwość  uzyskania  dodatkowych  środków  nie  jest  w  pełni 
wykorzystywana  przez  społeczność  IH.  Z  tego  względu  Zarząd  Fundacji  zwraca  się  z  prośbą  do wszystkich 
zainteresowanych  o  pomysły  dotyczące  wykorzystania  Fundacji  do  pozyskiwania  środków  na  działalność 
naukową i popularnonaukową (fundacjaklio@gmail.com). 

na górę   

 ZEBRANIA  NAUKOWE 

MEDIEWISTYCZNE I NOWOŻYTNE SEMINARIUM DOKTORSKIE IH UW 
(poniedziałki  17.15, sala 125) 

 
7 stycznia 2013 

 mgr  Jakub  Lorenc,  mgr  Krzysztof  Mrozowski:  „Nowi  obywatele  Starej  Warszawy  u  schyłku 
średniowiecza (1508‐1526)?” 

 
14 stycznia 2013 

 dr Grzegorz Pac (IH UAM): „Królowa Niebios i ziemska władczyni w źródłach ikonograficznych z Anglii i 
Rzeszy w X‐XI wieku” 
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ŚREDNIOWIECZNE I NOWOŻYTNE SEMINARIUM DOKTORSKIE ZESPOŁU HISTORII KULTURY 
STAROPOLSKIEJ  

(wtorki  16.45, sala 125) 
 
18 grudnia 2012 

 mgr  Bernadetta Manyś  (IH  UAM):  „Zawarcie  związku małżeńskiego  przez mieszczan wileńskich w 
latach 1733‐1763 w świetle zachowanych dokumentów z kościoła p.w. św. św. Janów” 

8 stycznia 2013 
 mgr  Kamil  Frejlich  (IH UW):  „Metodologia,  stan  i perspektywy badań nad  seksualnością w  Europie 

wczesnonowożytnej” 
22 stycznia 2013  

 mgr Andrea Mariani  (IH UAM): „Osobisty wymiar więzi klientalnych na przykładzie  jezuitów z kręgu 
Radziwiłłów nieświeskich (1720‐1773)” 

SEMINARIUM DOKTORSKIE PROF. MAŁGORZATY KARPIŃSKIEJ, PROF. JOLANTY SIKORSKIEJ‐
KULESZY, PROF. GRAŻYNY SZELĄGOWSKIEJ I PROF. ANDRZEJA SZWARCA ORAZ ZEBRANIA 
ZESPOŁU BADAWCZEGO HISTORII SPOŁECZNEJ XIX I XX WIEKU 

(poniedziałki  17.00, sala A) 
 
14 stycznia 2013 

 dr Katarzyna Sierakowska (IH PAN): „Głód, śmierć i migracje. I wojna światowa w oczach świadków” 
 

ZEBRANIE NAUKOWE ZAKŁADU HISTORII NOWOŻYTNEJ 
 
16 stycznia 2013, godzina 16.00 

 mgr  Zbigniew  Chmiel:  „Rozwój  kariery  polityczno‐wojskowej  Stanisława  Lanckorońskiego  
w pierwszych latach powstania Chmielnickiego (1648 ‐ 1651)” 

 

SPOTKANIA ZAKŁADU HISTORII XX WIEKU 
(czwartki  15.00, sala 124) 

 
20 grudnia 2012 

 dr Paweł Skibiński: „Polityka religijna Hiszpanii narodowej w czasie hiszpańskiej wojny domowej 1936‐
1939” 

24 stycznia 2013 
 dr Błażej Brzostek: „Uniwersytet Warszawski w okresie stalinowskim” 

SEMINARIUM DOKTORSKIE PROF. MARCINA KULI, PROF. WŁODZIMIERZA BORODZIEJA I 
PROF. JERZEGO KOCHANOWSKIEGO.  

(czwartki  17.00, sala A) 
 
17 stycznia 2012 

 Tomasz Leszkowicz (IH PAN): „Polski Internet <<historyczny>>” 
na górę   
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 ANKIETA  2012  –  SPRAWOZDANIE  PRACOWNIKÓW  IH  UW    

   

 
 
Dyrekcja  Instytutu Historycznego UW uprzejmie prosi wszystkich pracowników o wypełnienie Ankiety 2012 – 
sprawozdania  z  pracy  naukowej  w mijającym  roku.  Sprawozdanie  składa  się  z  dwóch  części:  Ankieta  I  to 
Państwa bibliografia za rok 2012, drugą część sprawozdania będą Państwo wypełniać z użyciem formularza – 
Ankieta II. Terminem ostatecznym wypełnienia obu ankiet jest 21 stycznia 2013 godz. 8.00. 
  Do  obu  części  ankiety  można  zalogować  się  przez  stronę  informacyjną  Ankiety: 
http://www.bihuw.pl/ankieta. 
 
 
 

na górę   

 NOWE  KSIĄŻKI  I  TOMY  CZASOPISM  

 

Urszula Kosińska
August  II  w  poszukiwaniu  sojusznika. Między  aliansem wiedeńskim  i 
hanowerskim (1725‐1730)  
 
 
 
Neriton, Instytut Historyczny UW 
Warszawa 2012 
ISBN 978‐83‐7543‐227‐5 
Stron: 557 
Oprawa: twarda 
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Oczami  agenta.  Środowiska  naukowe  i  archiwalne  w  doniesieniach
 TW. „ZYG” ‐ Zygmunta Kolankowskiego 
Oprac. Alicja Kulecka, Tadeusz P. Rutkowski 
 
 
 
 
 
 
Neriton, Instytut Historyczny UW 
Warszawa 2012 
ISBN 978‐83‐7543‐236‐7 
Stron: 556 
Oprawa: miekka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Łukasz Niesiołowski‐Spanò
Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych 
 
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
 
 
 
 
 
 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Toruń 2012 
ISBN: 978‐83‐231‐2943‐1 
Stron: 598 
Oprawa: twarda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  10 

 
 

Kenneth Pennington
Władca  i  prawo  (1200‐1600).  Suwerenność  monarchy  a  prawa 
poddanych w zachodnioeuropejskiej tradycji prawnej 
Przekład Anna Pysiak  
Redakcja naukowa Jerzy Pysiak 
 
Seria: Biblioteka Humanisty 
 
 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 
Warszawa 2012 
ISBN 978‐83‐235‐0974‐5 
Stron: 316 
Oprawa: miekka 
 
 
 
 
 
 

 

Przegląd Historyczny
Tom CIII, 2012, Zeszyt 2 
 

DiG 
Warszawa 2012 
ISSN: 0033‐2186 
Stron: 246 
Oprawa: miękka 
 
ROZPRAWY  ‐ W. SZYMBORSKI —  „Ma  ten Kościół Odpusty wielkie na 
czasy  pewne,  ma  y  Reliquii  SS.  Bożych  niemało...”  —  próba 
rekonstrukcji  średniowiecznych  nadań  odpustowych  związanych  ze 
świątynią oo. franciszkanów w Krakowie / M. KUPCZEWSKA — Potoccy 
herbu  Pilawa  —  mechanizmy  kariery  rodu  w  XVI/XVII  wieku  / 
D. ŁUKASIEWICZ — Uwagi o położeniu chłopów pod zaborem pruskim 
(Prusy Południowe  i  Zachodnie) w  końcu XVIII  i na początku XIX w.  / 
P  SZLANTA— Odepchnięci  od  Stołu  Pańskiego.  Zajścia w  kościele  św. 
Pawła w Berlinie w 1914 r. i ich reperkusje,  
PRZEGLĄD  BADAŃ  ‐  R.  KULESZA  —  Aleksander  Wielki  i  Aleksander 
Bajeczny.  (Aleksandra  dzieje  bajeczne?  Pseudo‐Callisthenes  Historia 
Alexandri Magni/Pseudo—Kallistenes Romans o Aleksandrze, przekład, 
wstęp  i komentarz Krzysztof Nawotka)/ P. NOWAK — Rzekome drugie 
imię Mieszka I w Dagome iudex/  
DYSKUSJE ‐ A. ŁUKASZEWICZ — O Dagome iudex czyli papirus a sprawa 
polska 
RECENZJE  ‐ M.  KOPCZYŃSKI —  Bóg,  natura,  kultura —  trwanie  życia 
a płeć.  (Agnieszka Fihel, Pleć a  trwanie  życia. Analiza demograficzna)/ 
A. SZWARC — Dziewiętnastowieczne Mazowsze w syntetycznym ujęciu 
(na  marginesie  pracy:  Dzieje  Mazowsza  lata  1795‐1918,  t.  III,  red. 
Janusz Szczepański)/ M. GÓRNY — Rasizm  i komparatystyka  (Grzegorz 
Krzywiec, Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886‐
1905)) 



 

  11 

 
 

Jerzy Pysiak
Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów 
 
 
 
 
 
 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 
Warszawa 2012 
ISBN: 978‐83‐235‐0863‐2 
Stron: 472 
Oprawa: miekka 
 
 
 
 
 
 

 

Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej 
Red. Alicja Kulecka 
 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 
Warszawa 2012 
ISBN 978‐83‐235‐1000‐0 
Stron: 538 
Oprawa: miękka 
 
 
W. KRAWCZUK ‐ Metrykanci koronni w Warszawie/ I. MAMCZAK‐
GADKOWSKA ‐ Archiwa warszawskie w Polsce niepodległej (1918‐
1939)/ A. ROSA ‐ Archiwiści warszawscy a toruńska archiwistyka 
uniwersytecka/ T. MATUSZAK ‐ Piotrkowski epizod życia zawodowego 
archiwistów warszawskich/ T. P. RUTKOWSKI – Naczelna Dyrekcja 
Archiwów Państwowych i jej pracownicy jako obiekt działań 
operacyjnych Służby Bezpieczeństwa w latach 70. i 80./ J. KROCHMAL ‐ 
Nazwy Archiwum Głównego w XIX w./ K. DOWGIAŁO ‐ Archiwum 
Archidiecezjalne Warszawskie ‐ rys historyczny/ F. KWIATEK ‐ Zbiory 
fotograficzne Narodowego Archiwum Cyfrowego ‐ wczoraj, dziś, jutro/ 
J. STASIAK ‐ Archiwum Polskiej Akademii Nauk wśród archiwów 
warszawskich/ A. BELKA ‐ Próby rekonstrukcji zasobu Archiwum 
Miejskiego w Warszawie w pierwszych latach po II wojnie światowej 
(wybrane problemy)/ A. BARSZCZ ‐ Kadry archiwum zakładowego 
Prezydium Rady Ministrów / Urzędu Rady Ministrów w latach 1945‐
1996/ R. LEŚKIEWICZ ‐ Powstanie i działalność archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej ‐ bilans 11 lat istnienia/ A. BARTOSZEWICZ ‐ Księgi 
miejskie w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Stan opracowania i 
możliwości badawcze/ P. DYMMEL ‐ Józefa Siemieńskiego wkład do 
teorii edytorstwa dawnych tekstów/ H. WAJS ‐ Prekursorzy 
standaryzacji opisu archiwalnego ‐ Teodor Wierzbowski i Adam Wolff/ 
U. KACPERCZYK ‐ Koncepcja opracowania inwentarzy idealnych akt 
urzędów i instytucji z epoki stanisławowskiej i jej realizacja podjęte w 
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przewodniku Archiwum Głównego Akt Dawnych/ A. KULECKA ‐ 
Inspiracje francuską i niemiecką myślą archiwalną w środowisku 
archiwistów warszawskich (1918‐1989)/ A. G. DĄBROWSKI ‐ Problemy 
zarządzania dokumentacją w urzędach administracji państwowej w 
świetle referatu Józefa Stojanowskiego z 1937 r./ A. CHODKOWSKA ‐ 
Piotr Bańkowski ‐ redaktor „Archeionu”/ A. ZIELIŃSKI ‐ Grzegorz 
Jakubowski (1954‐2001). Dyrektor Centralnego Archiwum Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, pierwszy dyrektor Biura Udostępniania i 
Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej. Sylwetka 
praktyka/ S. CIARA ‐ Jadwiga Karwasińska (1900‐1986). Kustosz 
Archiwum Głównego Akt Dawnych, badaczka polskiego średniowiecza, 
edytorka źródeł/ J. ŁOSOWSKI ‐ Wspomnienia Kazimierza Konarskiego z 
okresu wojny jako obraz przeżyć jednostki w czasie zmagań z dwoma 
systemami totalitarnymi/ I. M. DACKA‐GÓRZYŃSKA ‐ Profesor Stefan 
Krzysztof Kuczyński i jego dorobek archiwalny (1938‐2010)/ B. 
BORKOWSKI ‐ Warszawa w archiwaliach inżyniera Juliana Adama 
Majewskiego/ I. FLORCZAK ‐ Adam Moraczewski ‐ historyk i archiwista 
Warszawy (1907‐1941)/ N. BUJNIEWICZ, A. ZAJAS ‐ Bronisław 
Pawłowski i Bolesław Waligóra ‐ szefowie Archiwum Wojskowego w 20‐
leciu międzywojennym/ U. KOWALCZYK ‐ Anna Maria Przybyłowiczowa 
(1902‐1968) ‐ historyczka, archiwistka, bibliotekarka/ A. OSTROWSKA ‐ 
Franciszka Ramotowska (1922‐2003)/ A. LASKOWSKA ‐ Spuścizna 
Witolda Suchodolskiego ‐ problemy opracowania i wartości źródłowej/ 
A. WAJS ‐ Profesor Irena Sułkowska‐Kurasiowa/ R. JANKOWSKI ‐ 
Profesor Teresa Zielińska ‐ archiwista i historyk Archiwum Głównego 
Akt Dawnych/ V. URBANIAK ‐ Archiwum partnerem szkoły w procesie 
kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży/ W. WOŹNIAK ‐ Zadania 
Narodowego Archiwum Cyfrowego w zakresie gromadzenia, 
przechowywania i udostępniania dokumentów elektronicznych/ W. 
WOŹNIAK ‐ Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) jako 
przyszłość systemów informatycznych w archiwach państwowych. 
 

   

na górę   

 ZAPROSZENIE NA  SPOTKANIE  OPŁATKOWE  IH  UW    

 
Dyrektor  Instytutu  Historycznego  Uniwersytetu  Warszawskiego,  dr  hab.  Dariusz  Kołodziejczyk  prof.  UW, 
serdecznie  zaprasza  pracowników  i  doktorantów  Instytutu  Historycznego  Uniwersytetu  Warszawskiego  na 
spotkanie opłatkowe, które odbędzie się we czwartek 20 grudnia 2012 r. o godz. 16.30 w lektorium Biblioteki 
IH UW. 
 
 
 
 
Uprzejmie prosimy o przekazywanie wszelkich uwag oraz informacji, które Państwa zdaniem zasługują na 
notkę w e‐Newsletterze, na adresy: p.kroll@uw.edu.pl i nataliakrolikowska@wp.pl.  
 

 


