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Rok 2015 przyniósł usilne działania na rzecz uzyskania jak najlepszych efektów pracy 

naukowej osób zatrudnionych w ISPPAN w związku ze zbliżającym się nieuchronnie 

momentem kolejnej oceny parametryzacyjnej za lata 2013-2016. 

Kwestią, która wzbudziła zrozumiałe poruszenie Dyrekcji i pracowników Instytutu, 

stało się podjęcie przez władze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzji, 

poważnie obniżającej, o 8 % w stosunku do roku ubiegłego, poziomu dotacji statutowej na 

rok 2015. Intensywne konsultacje z innymi instytutami społecznymi i humanistycznymi 

Wydziału I PAN, wspierane przez władze Wydziału I PAN, przyniosły wyjaśnienie wielu 

istotnych zagadnień w relacjach instytutów PAN z kierownictwem resortu nauki, w tym 

uzyskanie zapewnienia, że podobnych działań resort nie będzie podejmował do końca 

bieżącego okresu parametryzacyjnego. Okazało się, że dzięki ożywionym kontaktom 

dyrektorów instytutów Wydziału I PAN, uzupełnionymi o spotkania z przewodniczącym 

Rady Dyrektorów Instytutów PAN, podniósł się poziom integracji zainteresowanych 

placówek, co przyniesie z pewnością pozytywny skutek na przyszłość.  

Ważnym elementem działalności ISP PAN w omawianym okresie były obchody 25-

lecia Instytutu w dniach 7-8 grudnia 2015 roku. Obejmowały one nie tylko część oficjalną z 

udziałem wiceprezesa PAN, prof. Edwarda Nęcki, i dziekana, prof. Stanisława Filipowicza, 

dyrektorów innych Instytutów PAN oraz licznych przedstawicieli środowiska naukowego 

Warszawy i innych ośrodków. Integralnym fragmentem uroczystości jubileuszowych stała 

półtoradniowa konferencja naukowa, poświęcona bezpośrednim i długofalowym 

konsekwencjom spotkania Wielkiej Trójki w Jałcie w lutym 1945 roku. Konferencja miała 

charakter międzynarodowy; obok polskich naukowców z referatami wystąpili również znani 

badacze z Niemiec i Rosji. Dzięki wsparciu ze strony Fundacji Współpracy Polsko-

Niemieckiej i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia doszło do bardzo 

interesującej i stojącej na dobrym poziomie naukowej konfrontacji poglądów w kwestiach 

nadal bardzo żywotnych, dotyczących nie tylko przeszłości, ale i przyszłości stosunków 

międzynarodowych w skali globalnej. Uwagę obserwatorów zwrócił bardzo liczny udział 

uczestników konferencji, a także wysoka, choć utrzymana we właściwych ramach, 

temperatura dyskusji.  

Spośród licznych, wartościowych publikacji wydanych przez ISP PAN w roku 2015, 

warto wyróżnić obszerną, ponad dziewięćsetstronicową książkę Lechosława Gawlikowskiego  

pt. Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe. Autor, w latach 1972-

1994 zastępca dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE, poświęcił kilkanaście lat pracy na 

stworzenie niezwykle ważnego dzieła z punktu widzenia dziejów najnowszych Polski. 

Pierwszy nakład rozszedł się niemal natychmiast, trwają prace nad wznowieniem.  
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Opis prac badawczych i wyników badań 

 

ZAKŁAD SYSTEMÓW SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH 

Rok 2015 był dla Zakładu drugim rokiem realizacji trzyletniego projektu pod ogólnym 

tytułem „Jednostki i instytucje: podmiotowość i kontekst w transformacji systemu i 

przebiegu biografii społecznych”. Na projekt zbiorowy w roku 2015 złożyły się cztery 

indywidualne projekty pracowników Zakładu. Nawiązywały one do prac zapoczątkowanych 

w poprzednim roku i koncentrowały się na relacjach zachodzących między działającą 

jednostką a społeczno-kulturowym otoczeniem (kontekstem) jej działania. Projekty te 

realizowały na różne sposoby założenie, w myśl którego transformacje systemów dokonują 

się poprzez odwzorowaną w biografiach społecznych współzależność między instytucjami 

strukturą społeczną a indywidualną podmiotowością. W analizach ilościowych i 

jakościowych udokumentowano wyraźnie większe zróżnicowanie wschodnioniemieckich niż 

polskich biografii  transformacyjnych. Z kolei dane dotyczące przebiegu biografii w Irlandii – 

kraju, w którym wystąpił bardzo mocno kryzys ekonomiczny poprzedniej dekady – wskazują, 

że nie tyle problemy ekonomiczne, co raczej związane z migracjami problemy kulturowe, 

mają największe znaczenie dla myślenia o Unii Europejskiej jako instytucjonalnej grze o 

sumie zerowej lub niezerowej. W ramach badań nad instytucjami, w analizach danych 

polskich i ukraińskich, wskazano na praktyczne i teoretyczne znaczenie refleksji 

neoinstytucjonalnej podkreślającej wagę interakcji między kontekstem społecznym a 

indywidualną sprawczością podmiotów społecznych. W badaniach nad polityką historyczną 

jako kontekstem kształtowania więzi i tożsamości w przestrzeniach publicznej i prywatnej, 

teoretycznie rozwinięto i usystematyzowano, na podstawie materiałów empirycznych, ważne 

rozróżnienia pamięć/niepamięć oraz wiedza/niewiedza. W badaniach nad teoriami 

socjologicznymi, na przykładzie teorii Cooleya, postawiono i uzasadniono tezę, że 

„zarządzanie wrażeniami” jest podstawowym mechanizmem stanowienia porządków 

interakcyjnych i instytucjonalnych. 

Szczegółowe rezultaty czterech projektów indywidualnych przedstawiono niżej w 

charakterystyce osiągnięć poszczególnych pracowników Zakładu.  

Dr Ireneusz Sadowski: podzadanie pn. „Kontekstowe uwarunkowania 

funkcjonowania społeczeństw i jednostek: perspektywa neoinstytucjonalna i 

biograficzna”: kontynuacja studiów nad wzajemnym powiązaniem instytucji społecznych i 

biografii jednostek. W ich ramach opublikowano teksty, przedstawiono referat na 
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międzynarodowej konferencji, a także zainicjowano stałe, interdyscyplinarne seminarium pn. 

„Nowy Instytucjonalizm – teorie i badania" (instytucjonalizm.uw.edu.pl).  

W „Przeglądzie Socjologicznym”, w artykule Współczesne spojrzenie na instytucje: 

ewolucja pojęć, problem modelu aktora i poziomy analizy instytucjonalnej, dr I. Sadowski 

przedstawił główne zagadnienia współczesnej teorii instytucjonalnej, uwzględniając ich 

ewolucję w kierunku większej sprawczej roli działających jednostek. W roku 2015 pracował 

też nad trzema artykułami dotyczącymi relacji między społeczeństwem, elitami, partiami i 

instytucjami państwa w latach 1989-2014 w Ukrainie. Dwa z nich powstały w ramach 

międzynarodowego projektu EastPAC i dotyczyły wpływu kontekstu społecznego, 

politycznego i instytucjonalnego na strategie klasy politycznej i wyniki wyborów, trzeci zaś 

dotyczył przemian postaw i tożsamości w okresie od odzyskania przez Ukrainę niepodległości 

po roku 2014. Ostatni z tych tekstów ukazał się jeszcze w roku 2015, prace nad dwoma 

pozostałymi zakończą się w roku 2016. Dr Sadowski kontynuował także pracę nad artykułem, 

który dotyczy ewolucji w polskim społeczeństwie postaw społeczno-politycznych, będących 

pochodną efektów wieku, kohorty oraz okresu historycznego.  

Należy przypomnieć, że dr Sadowski, podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, 

zebrał literaturę do swoich badań, przygotowując się koncepcyjnie i metodologicznie do 

kolejnych prac. Dodać wreszcie trzeba, że dr Sadowski jest najbardziej aktywnym 

uczestnikiem finansowanego przez NCN projektu badawczego „Ludzie  w sieciach: Wpływ 

kontekstu społecznego na jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury społeczeństwa", w 

którym biorą udział pracownicy Zakładu  (pod kierunkiem prof. Bogdana W. Macha). 

Wynikiem realizacji podzadania pn. „Zarządzanie wrażeniami i analiza 

strategiczna jako aspekty studiów nad podmiotowością i kontekstami społecznymi” 

miała być monografia Zarządcy wrażeń. Paradygmat Cooleya, nad którą prof. A. Manterys 

pracuje od dłuższego czasu. Zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2016 roku. W 

monografii postawiono tezę, że zarządzanie wrażeniami jest podstawowym mechanizmem 

stanowienia porządku interakcyjnego i porządku organizacyjnego. Rekonstruuje ona 

stanowiska Cooleya w zderzeniu z tzw. mainstreamem, wyznaczanym przez dokonania 

Durkheima, oraz odpowiada na pytanie, czy i w jakim stopniu tak zrekonstruowany 

„paradygmat” może okazać się owocny w obszarze mikrosocjologii i organization studies. 

Praca przyjęła już wyraźną strukturę, grupującą trzy fundamentalne zagadnienia: (1) relacja 

jednostka–społeczeństwo; (2) sympatia/współodczuwanie jako protoforma więzi społecznych 

i porządku społecznego; (3) jaźń i osoba. Umożliwia to nieprzerwaną pracę nad książką, jej 

dokończenie oraz sformułowanie problemu porządku społecznego w kategoriach relacyjnych. 

http://instytucjonalizm.uw.edu.pl/
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Prof. Manterys pracuje również nad tekstem o przedmiocie poznania w socjologii. 

Zadanie ma charakter metateoretyczny i jest refleksją nad statusem przedmiotu socjologii, 

odwołującą się do dokonań filozofii nauki i współczesnej socjologii wiedzy oraz 

analogicznych rozważań prowadzonych w innych dyscyplinach, w szczególności psychologii 

społecznej i politologii. Publikacja artykułu powinna mieć miejsce w pierwszym półroczu 

roku 2016. 

Jak w poprzednich latach Aleksander Manterys pełnił  funkcję redaktora prestiżowej 

serii „Współczesne teorie socjologiczne”, a także recenzenta wydawniczego, m.in. w „Polish 

Sociological Review” i „Zagadnieniach Naukoznawstwa”, oraz aktywnego recenzenta i 

organizatora w Narodowym Centrum Nauki. W 2015 roku został członkiem Komitetu 

Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Opublikował dwa artykuły: 

Постсоциалистическая трансформация и социологическая теория (w książce 

Социально-политическое развитие России и Польши на современном этапе, Moskwa 

2015) oraz Bilans transformacji: jedna czy wiele Polsk? – esej („Przegląd Socjologiczny” 

2014, 64/4). Przedstawił też (wraz z Bogdanem W. Machem i Andrzejem Szpocińskim) dwa 

referaty na konferencjach międzynarodowych. Referaty te nawiązują do nowatorskich ujęć 

problematyki bezpieczeństwa narodowego, którą, być może, w formie grantu, Zakład zajmie 

się w przyszłości z perspektywy odpowiadającej jego naukowemu profilowi – to znaczy z 

perspektywy analizy systemowej odwołującej się do sprawczości podmiotowo i kontekstowo 

zorientowanego działania aktorów społecznych. 

W 2015 roku Aleksander Manterys złożył też do druku artykuł Darwin et consortes 

(„Kultura i Społeczeństwo”). 

Podzadanie pn. „Polityka historyczna i zbiorowe identyfikacje jako kontekst 

społeczny w kształtowaniu więzi i tożsamości”: podstawowym celem badań była 

rekonstrukcja zmiennych polityk historycznych w Polsce od zakończenia II wojny światowej, 

ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji po roku 1989. Najogólniej rzecz ujmując, każda 

polityka historyczna ma charakter dwutorowy: jest jednocześnie polityką pamięci i polityką 

zapominania. W roku sprawozdawczym nacisk został położony przede wszystkim na politykę 

niepamięci. Zdecydowały o tym, jak pisze dr hab. Andrzej Szpociński, dwa względy. Po 

pierwsze, istnieje zasadnicza różnica między polityką niepamięci przed rokiem 1989 i po tej 

dacie. Po drugie, temat niepamięci jest w socjologii w zasadzie nieopracowany. W 

konsekwencji, chcąc pokazać empiryczne zmiany w polityce niepamięci, należy najpierw 

uporać się z kwestiami teoretycznymi. W ramach prowadzonych badań opublikował on 

ważny dla przyszłości tej dziedziny badań artykuł pt. Polityka historyczna PRL w latach 
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1948-95. Studium przypadku (w: I. Skórzyńska, D. Skotlarczyk, S. Jankowiak (red.) 

Społeczeństwo PRL. Kultura. Pamięć, Instytut Historii UAM, Poznań 2015) oraz złożył do 

druku artykuł pt. O niepamięci inaczej (do  książki Niepamięć wojny/Vergessenheit des 

Krieges). W publikacjach tych teoretycznie rozwinął i usystematyzował rozróżnienia 

pamięć/niepamięć oraz wiedz/niewiedza. 

W roku 2015 Andrzej Szpociński brał udział w trzech konferencjach 

międzynarodowych i dwóch krajowych oraz licznych seminariach. Warto szczególnie 

podkreślić jego udział w Komitecie Organizacyjnym V seminarium polsko-niemieckiego 

Niepamięć wojny (międzynarodowe seminarium organizowane  przez Instytut Historii UAM, 

Wydział Historyczny UAM, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg w Halle, Ośrodek 

Etnologii i Antropologii Współczesności Polskiej Akademii Nauk oraz „Memoria” Cultural 

Foundation, Bukareszt). Swą działalnością w roku 2015 Andrzej Szpociński dowiódł, że jest 

znaczącym polskim ekspertem do spraw polityk pamięci/niepamięci i konfliktów 

pamięci/niepamięci w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Podzadanie pn. „Konteksty i biografie: polska transformacja i kryzys irlandzki 

jako przykłady”: w roku 2015 prof. dr hab. Bogdanowi W. Machowi, mimo rozszerzenia 

tekstu o wątki dotyczące aktualnie ważnego problemu migracji,  nie udało się opublikowanie 

w „Economics of Transition” artykułu Attitudes about EU Expansion and Zero-Sum Thinking: 

Ireland as an Important Test, napisanego wraz z Johnem E. Jacksonem z University of 

Michigan. Po „revise and resubmit” tekst został ponownie wysłany do redakcji – nie ma 

jednak jeszcze od niej odpowiedzi. Jeśli tekst nie zostanie zaakceptowany przez „Economics 

of Transition”, w roku 2016 zostanie opublikowany po angielsku w Polsce. 

Trwała praca nad materiałami  do artykułu pod roboczym tytułem Pokolenie przełomu 

1989 w Polsce – analiza danych jakościowych i ilościowych oraz próba porównania sytuacji 

w Polsce i Niemczech. Przygotowano, w związku z tym, dane ilościowe, wykonano analizy 

dokumentujące wyraźnie większe niż w Polsce zróżnicowanie wschodnio-niemieckich 

biografii transformacyjnych. Trwa analiza danych jakościowych (wywiady biograficzne 

zrealizowane w Polsce i w Niemczech). Prace te doprowadzą w roku 2016 do obszernego 

artykułu, być może docelowo do monografii. Są też one pomyślane jako „przygotowanie 

terenu” pod ewentualny, przyszły grant zakładowy. 

W roku 2015 Bogdan W. Mach przygotował i złożył do druku trzy inne teksty, które 

ukażą się drukiem w roku 2016. Pierwszy to rozdział Social Mobility in Education and 

Occupation, 1982–2006 (wraz z H. Domańskim i D. Przybyszem) w książce  Dynamics of 

Class and Stratification in Poland, CEU Press. Drugi to rozdział Konstytuowanie 



 

9 
 

bezpieczeństwa w późnonowoczesnym porządku społecznym. Rama koncepcyjna i ilustracja 

empiryczna (wraz z A. Manterysem i A. Szpocińskim) w tomie poświęconym zagadnieniom 

bezpieczeństwa narodowego. Tekst trzeci to artykuł o problematyce sieci we współczesnej 

socjologii (wraz z pozostałymi pracownikami Zakładu) w tomie dedykowanym prof. 

Cezaremu E. Królowi. W dużej części gotowa jest też, znacznie rozszerzona o analizę 

ostatnich wyborów parlamentarnych, angielska wersja tekstu o politycznych implikacjach 

zmian generacyjnych w polskim elektoracie (wraz z Johnem E. Jacksonem i Ireneuszem 

Sadowskim). Zainteresowanie tym tekstem wyraził „Polish Sociological Review”.  

Warto dodać, że Bogdan W. Mach, jako członek Komitetu Ewaluacji Jednostek 

naukowych i przewodniczący jednej z komisji Komitetu, bierze aktywny udział w 

popularyzacji zagadnień związanych z ewaluacją w nauce. Występował w lutym i wrześniu 

2015 roku na dużych konferencjach zorganizowanych w MNiSW, a w grudniu 2015 roku – na 

zebraniu Dyrektorów Instytutów Socjologii. 

O Zakładzie ogólnie: Ważnym osiągnięciem Zakładu w 2015 było realizowanie 

uzyskanego z Narodowego Centrum Nauki (w ramach programu Harmonia) dużego 

trzyletniego grantu „Ludzie w sieciach: Wpływ kontekstu społecznego na jednostkę i jego rola 

w kształtowaniu struktury społeczeństwa” (kierownik Bogdan W. Mach). W grancie tym 

pracownicy Zakładu współpracują z naukowcami z USA i Wielkiej Brytanii oraz z polskimi 

badaczami spoza Zakładu. W pierwszej połowie 2015 roku przeprowadzono badanie 

pilotażowe. Przyniosło ono obszerny materiał, który został wykorzystany w przygotowaniu 

badania głównego. Badanie to rozpocznie się w trzeciej dekadzie stycznia 2016 roku. 

Szczególnie podkreślić należy sukces zakładowego Seminarium o 

neoinstytucjonalizmie organizowanego przez dr Sadowskiego. Choć seminarium rozpoczęło 

się niedawno, ma ono już liczne grono oddanych i aktywnych uczestników. „Problemem” 

Zakładu są awanse naukowe pracowników – profesury Aleksandra Manterysa i Andrzeja 

Szpocińskiego oraz aktywne działania dr Sadowskiego w kierunku habilitacji. Powstała w 

Zakładzie struktura jest wyraźnie niezrównoważona – trzech profesorów belwederskich i 

kandydat do szybkiej habilitacji. W tej sytuacji istnieje paląca konieczność zatrudnienia w 

Zakładzie na etacie dodatkowej młodej osoby. Pracownicy Zakładu coraz silniej orientują się 

na granty badawcze. Jak wspomniano wcześniej, Zakład realizuje w tej chwili duży grant 

NCN i trwają działania przygotowawcze do dwóch nowych grantów: na temat 

bezpieczeństwa narodowego i biografii transformacyjnych na bazie doświadczeń „pokolenia 

1989”. 
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Zakład Badania Elit i Instytucji Władzy 

W mijającym roku członkowie Zespołu rozpoczęli realizację nowego tematu badawczego pn. 

„Udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych państwa”. Przedmiotem badania jest 

instytucja ustawodawczej inicjatywy obywatelskiej w Polsce. Stanowi ona  typowy dla 

repertuaru demokracji bezpośredniej mechanizm wpływania przez obywateli  na decydowanie 

o szczególnie istotnych dla nich sprawach. Jest też z założenia ważnym, konstytucyjnym 

dopełnieniem przyjętego w Polsce ustrojowego modelu demokracji przedstawicielskiej. 

Kluczowe pytanie dotyczy tego, jak w praktyce współistnieją ze sobą instrumenty 

przynależne obu  tym modelom. 

Zgodnie z harmonogramem zaplanowanych na 2015 rok prac udało się zrealizować  

wszystkie zadania związane z tym tematem. Przeprowadzono: (1) badania literaturowe, 

które potwierdziły znaczny  deficyt badań i opracowań poświęconych podjętej przez Zespół 

problematyce. Wśród doniesień z badań dostępny jest jedynie raport Instytutu Spraw 

Obywatelskich (INSPRo) z roku 2012 pt. „Obywatele decydują. Obywatelska Inicjatywa 

Ustawodawcza  jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich”, który napisali trzej 

autorzy – A. Rytel-Warzocha,  P. Wziębło i M. Herrmann. Istnieje też ważny, ale skromny, 

tekst G. Makowskiego pt. „Obywatelska inicjatywa ustawodawcza – prawo i praktyka” , 

włączony do obszernego opracowania wyników badania „Diagnoza stany partycypacji 

publicznej w Polsce”, przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych w ramach 

Programu Społeczeństwa Obywatelskiego w roku 2010. W obiegu są też z reguły lapidarne, 

szczegółowe ekspertyzy pracowników Biura Analiz Sejmowych, dotyczące – konkretnie – 

miejsca kwestii inicjatyw obywatelskich w Regulaminie Sejmu (O.W. Sypniewski), regulacji 

odnoszących się do obowiązku konsultacji projektów obywatelskich (J. Mordwiłko) i 

uprawnień przedstawiciela komitetu inicjatywy ustawodawczej (A. Szmyt). Kilka 

użytecznych  dla dalszych badań opracowań  sporządzili też przedstawiciele nauk prawnych, 

w tym K. Eckhardt i M. Zieliński. 

Dokonany przegląd literatury pozwolił potwierdzić wstępne przypuszczenia Autorów 

badania na temat niezwykle sporadycznego korzystania przez obywateli z tego mechanizmu. 

W dodatku, często sięgają po niego wyłącznie w celach artykulacyjnych, bez przekonania o 

skuteczności wdrożenia całej, prawem przewidzianej procedury. Co więcej, statystyki 

pokazują, że niezwykle mało z projektów, nawet tych już wprowadzonych na  parlamentarną 

ścieżkę legislacyjną, kończy się pozytywnym dla wnioskodawców rozstrzygnięciem (w 

połowie 2015 roku było to 8 projektów z ponad 100 zgłoszonych od początku obowiązywania 
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ustawy). Tym ważniejsze staje się prześledzenie przyczyn tego stanu rzeczy. (2) 

Zidentyfikowanych zostało 28 projektów obywatelskich, które znalazły się w sejmie 

minionej kadencji z tytułu kontynuacji prac lub też wniesionych jako nowe. Przegląd ich 

zawartości i trybu prac, jakim były poddane, pozwolił na wstępne uporządkowanie zbioru i 

dokonanie podstawowej  kategoryzacji, niezbędnej do wyłonienia badanych przypadków w 

sposób celowy. W ramach tych kategorii wyróżniono a) projekty zakończone (zarówno z 

sukcesem, jak  w wyniku odrzucenia lub wycofania) i b) projekty w toku (na różnych etapach 

postępowania). Przypadki projektów zostały też podzielone za względu na ich autorów (a) 

indywidualny/zbiorowy; b) społeczne organizacje pozarządowe/grupy interesu, w tym 

korporacje i związki zawodowe/grupy nieformalne/partie i ugrupowania polityczne). 

Postanowiono uwzględnić w dalszych analizach kategorie motywacji tych aktorów i ich 

przywódców oraz sposobów i strategii podejmowanych przez nich działań na różnych etapach 

postępowania nad projektem ustawy. Następnie wyłoniono węższy zbiór złożony z 11 

przypadków i dokonano jego podziału. Obejmuje on  wszystkie, wskazane we wstępnej 

kategoryzacji, typy analityczne. Członkowie Zespołu zadeklarowali, którymi z nich (każda 

osoba miała do wyboru dwa) będą zajmowali się w kolejnych latach. Planowane są 

pogłębione studia tych przypadków. Zaistniała też dodatkowa potrzeba odtworzenia intencji 

ustawodawcy i porównania ich z praktyką funkcjonowania uchwalonego prawa. W tym celu 

analizom poddane zostaną prace legislacyjne nad stosownymi zapisami, przyjętymi w 

Konstytucji RP oraz Ustawie z roku 1999 (stąd nieparzysta liczba badanych przypadków, 

gdyż jedna osoba zajmie się realizacją tego nowego zadania).  

Członkowie Zespołu zrealizowali też większość z pozostałych zadań planowych: a) 

sukcesem zakończone zostało postępowanie doktorskie A. Radiukiewicz nt. „Socjalizacja 

obywatelska w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego”; na tej podstawie przygotowano 

do publikacji monografię, będącą znacznie zmienioną wersją rozprawy doktorskiej (pt. Dobry 

obywatel, klient czy ekspert? Rozumienie i urzeczywistnianie roli działacza i działaczki 

organizacji społecznych); b) obroniona została rozprawa doktorska pt. „Zachowanie 

wyborcze w III RP w perspektywie ekonomicznej teorii głosowania (M. Kotnarowski); c) 

przygotowano artykuł przeznaczony do publikacji w anglojęzycznym czasopiśmie naukowym 

(„Meanings and Practices of Civic Activity Among Polish Activists” – A. Radiukiewicz); d) 

powstała kolejna część rozprawy doktorskiej P. Maranowskiego (obecnie zaawansowanie 

pracy przekroczyło 1/3 zaplanowanej zawartości); e) napisany został obszerny fragment 

zbiorowej monografii pt. Wybory samorządowe 1990. Zmiana ustrojowa i społeczna (obecnie 

w pracach redakcyjnych, po recenzji – E. Nalewajko); f) opublikowano dwie monografie 
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zbiorowe (M. Kotnarowski); g) opublikowano trzy artykuły w polskich czasopismach 

naukowych (dwa autorstwa P. Maranowskiego i jeden – W. Betkiewicza); h) członkowie 

zespołu wygłosili 13 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych (W. Betkiewicz, 

M. Kotnarowski,  P. Maranowski, A. Radiukiewicz). 

Nie udało się zrealizować kilku zadań: a) publikacji na temat wybranej polityki 

rządowej (ze względu na większe od zakładanego zaangażowanie w opracowanie raportu, 

zamieszczonego na stronach internetowych ISP PAN i podsumowującego zespołowy projekt 

badawczy  – E. Nalewajko); b) publikacji na temat wybranej polityki rządowej (z uwagi na 

poszerzenie założeń projektu i przez to części eksploracyjnej – I. Pańków); c) 10 wywiadów z 

transkrypcjami (ze względu na zmianę kolejności prac nad rozprawą doktorską i 

przygotowywanie w pierwszej kolejności jej  teoretycznej części – P. Maranowski); d) zbioru 

danych na temat radnych sejmików (ze względu na zmianę struktury Zakładu, gdyż zadanie 

planowane było dla 2 osób – W. Betkiewicz, P. Grzelak).                 

 

Zakład Przemian Społecznych i Gospodarczych    

W roku 2015 Zespół realizował, zgodnie z planowanym zadaniem, temat badawczy pn. 

„Polska rzeczywistość instytucjonalna, gospodarcza i społeczna w drugiej dekadzie XXI 

wieku”. W ramach zadania realizowano dwa tematy badawcze: 

1. Źródła i konsekwencje nierówności materialnych i społecznych. Efektem realizacji 

badania jest publikacja: Maria Jarosz, Marek W. Kozak, Eksplozja nierówności? (ISP PAN i 

Oficyna Naukowa, 2015). Analiza tematu wskazała, że współcześnie charakterystyczny jest 

ilościowy i jakościowy przyrost nierówności o zróżnicowanych źródłach i formach. 

Nierówności mają postać tradycyjnych zróżnicowań (np. dochodowych), jak i nowych, 

związanych z rozwojem technologii (np. wykluczenie informatyczne). Brak uznanych zasad 

sprawiedliwości społecznej i szeroka akceptacja elit, głównie liberalnych, dla powstających 

nierówności zagrażają samemu rozwojowi.   

2. Polska rzeczywistość instytucjonalna i społeczna na przykładzie znaczenia i 

wizerunku pieczy zastępczej. W ramach  prac nad tym tematem wykonano następujące 

zadania: 1) opracowano koncepcję badawczą, narzędzia badawcze – scenariusze wywiadów 

pogłębionych z przedstawicielami instytucji pieczy zastępczej oraz z rodzinami zastępczymi 

(w sumie 6 scenariuszy); 2) zrealizowano 8 wywiadów pilotażowych; 3) Zespół wystąpił na 

konferencji naukowej „Role rodzinne – między przystosowaniem a kreacją” (Uniwersytet im. 

A. Mickiewicza, Wydział Socjologii, Poznań 5 listopada 2015) z dwoma referatami: M. 



 

13 
 

Danecka, J. Cieślar, Portret rodzin zastępczych w przekazie medialnym oraz Z. Kinowska, A. 

Kęska, Znaczenie pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu patologiom społecznym. Na podstawie 

wystąpień zostały przygotowane artykuły, które ukażą się w publikacji pokonferencyjnej w 

roku 2016.  

Na podstawie wstępnych wyników badania przygotowano projekt grantu do NCN  

(OPUS) pt.: Funkcja prospołeczna w systemie pieczy zastępczej (kierownik: M. Danecka) – 

projekt nie uzyskał jednak akceptacji. Planowane jest ponowne złożenie w roku 2016. Wyniki 

prac badawczych są wykorzystane do przygotowania artykułu dla „Kultury i Społeczeństwa” 

(planowana publikacja w 2016 roku).  

Wyniki badania wskazują, że w obecny układ organizacyjny pieczy zastępczej 

wbudowany jest konflikt. Rodzice biologiczni, objęci wsparciem pomocy społecznej, często 

rywalizują z opiekunami zastępczymi. Rodziny zastępcze są pozbawione odpowiedniego 

wsparcia społecznego i organizacyjnego. Uwidoczniła się głęboka frustracja opiekunów 

zastępczych z powodu braku współpracy z rodzicami biologicznymi i bezowocnych starań 

zmiany ich postaw życiowych. Funkcja prospołeczna nie jest realizowana z powodu 

sprzecznych wzorów przekazywanych dzieciom i permanentnego poczucia tymczasowości 

wpisanego w pieczę zastępczą. Brak realizacji funkcji prospołecznej może prowadzić do 

reprodukcji zjawisk patologicznych i utrwalania nierówności społecznych. Z analizy 

wizerunku medialnego wynika, że temat rodzin zastępczych jest rzadko poruszany w prasie – 

częściej w lokalnej niż w ogólnopolskiej. Portret rodzin zastępczych rysuje się w barwach 

neutralno-negatywnych. Za mało jest pozytywnego przekazu na temat rodzin zastępczych, a 

szczególnie dotyczącego ich skuteczności w wypełnianiu funkcji prospołecznej oraz 

sukcesów wychowanków rodzin zastępczych. Kontekst ukazywania tematu jest najczęściej 

negatywny – przestępstwa i patologie w rodzinach zastępczych oraz rzadziej biologicznych.  

Ponadto, w roku 2015, członkowie Zespołu uczestniczyli w szkoleniu „Granty 

badawcze i możliwości rozwoju kariery  naukowej w programie HORYZONT 2020”, które 

odbyło się w Warszawie 18 marca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.   

 

Zakład Organizacji Not-for-Profit 

Od przełomu XX i XXI w. w państwach Europy Zachodniej na znaczeniu zyskuje koncepcja 

koprodukcji (co-production), która rozumiana jest jako współuczestniczenie obywateli 

zrzeszonych w organizacjach obywatelskich w programowaniu i realizacji polityk 

publicznych, tzn. w planowaniu (co-governance) i zarządzaniu (co-management) usługami 
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społecznymi, jak również w ich bezpośrednim świadczeniu (co-production). Ma to prowadzić 

do poprawy dostępności i jakości usług społecznych, przy jednoczesnym zamrożeniu kosztów 

ich produkcji po stronie sektora publicznego. W ostatnich latach zwraca się również uwagę na 

fakt, że koprodukcja, angażując obywateli, służy łagodzeniu kryzysu deficytu demokracji 

przedstawicielskiej, będąc tym samym istotnym czynnikiem zmiany społecznej. 

W Polsce jednak problematyka koprodukcji nie stanowi przedmiotu zainteresowania 

przedstawicieli elit politycznych ani praktyków działających w sferze usług publicznych. 

Badania naukowe nad tym zjawiskiem są niezwykle rzadko podejmowane i najczęściej nie 

dotyczą koprodukcji sensu stricte (jak, m.in. badania dotyczące partycypacji obywatelskiej) 

lub analizują jej stan i perspektywy rozwojowe w zakresie wybranych typów usług 

publicznych i szczegółowych polityk publicznych. Tymczasem, po 25 latach od 

zapoczątkowania przebudowy polskiego modelu społecznego, wyraźnie widać, iż 

dotychczasowa formuła welfare state, z bipolarnym (państwowo-rynkowym) paradygmatem 

w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych wyczerpuje się. Ma to związek zarówno z coraz 

większą dywersyfikacją potrzeb społecznych zestawianych z rosnącym rozwarstwieniem 

materialnym ograniczającym parytet nabywczy konsumentów po stronie sektora for-profit, 

jak również narastającymi ograniczeniami budżetowymi sektora publicznego jako producenta 

usług publicznych. W takiej sytuacji jednym z rozwiązań jest wdrażanie idei koprodukcji jako 

narzędzia odpowiadającego na pluralizm potrzeb społecznych i realne możliwości 

świadczeniodawców usług społecznych. 

Z tego względu Zakład podjął w 2015 roku próbę szczegółowego zbadania stanu 

wdrożenia idei koprodukcji w Polsce, jak również określenia jej perspektyw rozwojowych w 

analizowanym okresie, na przykładzie wybranych polityk publicznych, w tym polityki 

edukacyjnej oraz pomocy społecznej. Celem naukowym prowadzonych badań jest wzrost 

wiedzy naukowej poświęconej tej problematyce. Przedmiotem prowadzonych badań jest 

zarówno udział organizacji obywatelskich w planowaniu i programowaniu analizowanych 

polityk, jak również ich wpływ na implementację tych polityk. 

Celem było pokazanie stanu wdrożenia koprodukcji w wybranych politykach 

publicznych w Polsce. Przeprowadzono, przede wszystkim, analizy teoretyczne, 

uwzględniające udział organizacji non-profit w dwóch fazach wybranych polityk publicznych 

(programowaniu i implementacji). Analizy te oparto na źródłach zastanych, w tym 

ogólnodostępne dane GUS oraz literatura zagraniczna i krajowa. W toku badań stwierdzono, 

że koprodukcja w obu badanych politykach publicznych powinna być traktowana szerzej niż 

jako tylko jedna z form partycypacji publicznej, która – mimo iż stanowi jeden z elementów 
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zaplecza teoretycznego koprodukcji – z analitycznego punktu widzenia nie jest jej 

synonimem. Utożsamianie obu pojęć nie wyczerpuje problematyki udziału trzeciego sektora 

jednocześnie w stanowieniu i realizacji polityki publicznej. Brak wyraźnego odniesienia do 

faz polityki publicznej skutkuje z kolei niedostatecznym rozpoznaniem potencjału 3. sektora 

w demokratyzacji współczesnych welfare state. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, kiedy 

ujęcie koprodukcji jako jednej z form partycypacji zawęża udział trzeciego sektora wyłącznie 

do wypełniania luk w działalności państwa i sektora komercyjnego, ale nie traktuje 

koprodukcji jako ważnego narzędzia zmiany społecznej i demokratyzowania polityk 

publicznych. Ponadto stwierdzono, że stan wdrożenia koprodukcji jest odmienny w obu 

analizowanych politykach publicznych, podobnie jak odmienne jest nasilenie poszczególnych 

form koprodukcji w polityce edukacyjnej i pomocy społecznej. Uznano również za zasadne 

prowadzenie dalszych analiz w tym kierunku, co znalazło przełożenie w przygotowaniu 

wniosku Sonata do NCN. Wyniki tych badań były prezentowane na konferencji EMES w 

Helsinkach. 

 

Zakład Najnowszej Historii Politycznej 

Zadanie pn. „Polityczne i społeczne aspekty funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa w 

systemie komunistycznym” (prof. A. Friszke, prof. A. Paczkowski, prof. D. Stola, dr P. 

Osęka, dr. K. Persak) 

 Prof. A. Friszke: Badania prowadzono w oparciu o dokumenty archiwalne 

zgromadzone w IPN. Efektem jest ukończenie monografii pt. Między wojną a więzieniem, 

poświęconej środowiskom akademickiej młodzieży katolickiej w okresie 1945-53, ich 

inwigilacji i likwidacji przez Urząd Bezpieczeństwa, a także związanym z tym śledztwom. 

Trzeba zaznaczyć, że jest to pierwsze źródłowe opracowanie tematu. W toku realizacji 

przeanalizowano około 100 jednostek archiwalnych (wykazane w bibliografii książki) na 

następującej zasadzie: udało się na początku (dość przypadkowo, na zasadzie „stogu siana” 

obejmującego ok. 100 jednostek archiwalnych) odnaleźć 2 teczki poświęcone Sodalicji 

Mariańskiej oraz 2 dotyczące grupy „Dziś i Jutro”, które zawierały ważne materiały (analizy i 

oceny oraz doniesienia agentów). Na podstawie znajdujących się w nich nazwisk ok. 100 

osób, często mało znanych lub nieznanych, przeanalizowano które z nich miały założone 

teczki osobowe, a następnie objęto analizą każdą z nich. Poszczególne teczki liczą od 10 do 1 

000 stron. Kwerendą objęto więc średnio 5-10 tys. stron materiałów archiwalnych, w tym akta 

śledztw (przesłuchania oskarżonych, koncepcje procesów, sprawy odpryskowe itd.) Ten 
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materiał był głównym materiałem źródłowym do odtworzenia dziejów opisywanych 

środowisk. Osobno przeprowadzono badanie prasy – trzy tygodniki w latach 1945-50 (w tym 

„Tygodnik Warszawski” do 1948) oraz dziennik „Słowo Powszechne”, analizując artykuły 

publicystyczne w każdym z nich. Analiza zawarta w książce opiera się więc na obu tych 

metodach – analiza materiałów policyjnych oraz lektura prasy. Na koniec opracowane 

fragmenty przekazano do przeczytania żyjącym uczestnikom wydarzeń dla ewentualnej 

weryfikacji danych zaczerpniętych z akt policyjnych. Wykorzystano także pozostawione 

wspomnienia zmarłych, znajdujące się w rękach ich następców (dwa przypadki).  

 Według podobnego mechanizmu prowadzone są badania archiwalne w innych 

opisywanych sprawach (wcześniej przy opracowywaniu „Rewolucji Solidarności” oraz, 

rozpoczęte w 2014 i kontynuowane w 2015 roku, badania dotyczące środowiska socjalistów 

w latach 40. i 50.) 

 Monografia stanowiąca wynik badania ukazała się w 2015 roku. Pozostałe wyniki 

obejmują dwa artykuły, z których jeden stanowi „przymiarkę” do wspomnianej monografii, 

zaś drugi (rozdział w monografii zbiorowej) opisuje – głównie na podstawie materiałów 

władz bezpieczeństwa – przeobrażenia w środowiskach katolików świeckich w okresie 1945-

50. Tego okresu dotyczą także trzy rozdziały w monografii dotyczącej wywiadu. Referat 

przygotowany na konferencję mówi o stanie badań na temat wywiadu. 

 Wykorzystanie wyników w nauce historycznej polega na popularyzowaniu ich 

wyników, czemu służy książka i podejmowane zabiegi, by doprowadzić jej główne tezy do 

wiadomości szerszej (promocje, wywiady w czasopismach, publikacje częściowych wyników 

badań także w czasopismach, ewentualnie wywiady radiowe). W obu referowanych, 

głównych pracach (Rewolucja Solidarności oraz Między wojną a więzieniem) tak właśnie 

postępowano. Ponadto wygłoszono referaty zawierające główne tezy książki na seminarium w 

ISP PAN oraz na Szkole Letniej IPN do grona ok. 20 doktorantów z różnych miast Polski. W 

październiku 2015 roku dyskutowano o książce z badaczami z KUL. Innym rodzajem 

udostępnienia były konsultacje z Andrzejem Wielowieyskim dotyczące jego 

opracowywanych do druku wspomnień i przekazanie mu kilku dotyczących go dokumentów 

znalezionych w czasie kwerendy. Wyniki tych badań udostępniono także (maszynopis 

książki) Andrzejowi Brzezieckimu, co pozwoliło mu pełniej przedstawić w przygotowywanej 

do druku biografii T. Mazowieckiego odpowiednie fragmenty.  

 Pośrednie wykorzystanie – nie wiadomo na ile skuteczne – polega na 

przedstawieniu innym badaczom opisanej wyżej metodologii (potrzeba szukania materiałów 

dotyczących każdego, nawet potencjalnie nieistotnego uczestnika badanych zdarzeń, gdyż 
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mogą się tam znajdować materiały dotyczące wątku głównego. Wiąże się z tym przesłanie 

ogólne: jedynie szczegółowe i rozległe badania pozwalają na ukazanie sensu zdarzeń i jedynie 

na nich można budować ogólniejsze hipotezy.  

 Innym efektem badań w tym temacie jest praca prof. A. Paczkowskiego nad 

monografią wywiadu Polski Ludowej (złożenie do wydawnictwa na początku 2016 roku) oraz 

trzy obszerne artykuły jego autorstwa. 

Zadanie pn. „Solidarność i instytucje władzy – przebieg kryzysu ustrojowego i 

transformacji” (prof. A. Paczkowski, dr A. Leszczyński) 

Dr P. Osęka: W 2014 roku została napisana, a w 2015 roku opublikowana książka 

My, ludzie z Marca, stanowiącą podstawę wszczęcia przewodu habilitacyjnego autora. 

Książka pokazuje, w jaki sposób Pokolenie’68 współtworzyło i kształtowało ruch 

„Solidarności”. Wyniki badań były upowszechniane podczas: spotkania promocyjnego w 

DSH (marzec 2015 r.); dyskusji panelowej poświęconej książce w klubie Kultury Liberalnej 

(marzec 2015 r. ); dyskusji poświęconej książce w radio TOK FM (marzec 2015 r.); dyskusji 

poświęconej książce w programie III PR  (kwiecień 2015 r.); dyskusji poświęconej książce na 

seminarium w Zakładzie Badań nad Historią Polski po 1945 r., w Instytucie Historii PAN 

(czerwiec 2015 r.); spotkania autorskiego w trakcie festiwalu „Literacki Sopot” (sierpień 2015 

r.). 

Dr hab. Paweł Sowiński: W roku sprawozdawczym pogłębiono badania nad 

środowiskiem działaczy drugiego obiegu wydawniczego. Przeprowadzano kwerendy 

archiwalne w Instytucie Pamięci Narodowej oraz dwa wywiady pogłębione i dwie rozmowy 

ze świadkami wydarzeń. Poddano również analizie źródła drukowane. Wygłoszono dwa 

referaty na konferencjach naukowych. Materialnym wynikiem tych wszystkich zabiegów są 

maszynopisy łącznie o objętości około 6 arkuszy wydawniczych. Artykuł pt. „’Printers of the 

Minds’…” został w 2015 roku przyjęty do druku przez Slavica Publishers w USA, drugi 

wciąż  czeka na druk w londyńskim wydawnictwie Berghahn Books. 

Za pomocą perspektywy makro- i mikro-historycznej zintegrowano szczegółowe 

ustalenia źródłowe z zachodnimi teoriami ruchów społecznych i literaturą ogólniejszą, np. w 

opracowywanym tekście o Niezależnej Oficynie Wydawniczej wykorzystano siatkę 

pojęciową i koncepty literatury amerykańskiej poświęconej zjawiskom protestów społecznych 

w różnych częściach świata. I tak, przykładowo, zastosowano w nowy sposób termin 

„zewnętrzna interwencja w ruch społeczny”. W przygotowywanym równolegle tekście o 

historii powstania Konspiry (wywiady z przywódcami podziemnej „Solidarności”) 

interesującym posunięciem okazało się skupienie uwagi na dotychczas mało opisanych, 
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transnarodowych połączeniach między krajowym ruchem wydawniczym a jego 

emigracyjnymi i amerykańskim sprzymierzeńcami. W wyniku tego zabiegu rozszerzono 

perspektywę oglądu genezy pojawiania się wydawnictw niezależnych lepiej rozumiejąc ich 

intelektualne i materialne zaplecze. 

Wynikiem w tym obszarze badawczym była monografia prof. A. Paczkowskiego pt. 

Revolution and Counterrevolution in Poland 1980-1989, opublikowana w USA, a także jego 

artykuł pt. Twenty five years ‘after’. Mieści się tu także wywiad dr A. Leszczyńskiego z 

Januszem Lewandowskicm, a także jego praca o pomocy rozwojowej, czy artykuł A. 

Friszkego Rok 1989. Bilans zamknięcia – bilans otwarcia. Dr hab. I. Słodkowska była 

współautorką monografii Plakat wyborczy w wolnej Polsce oraz książki Wybory 

samorządowe 1990 (w ramach grantu NPRH), a także opracowała t. II materiałów w serii 

„Wybory w wolnej Polsce” (w ramach prac Archiwum Partii Politycznych ISP PAN).  

Zadanie pn. „Rozliczenia z przeszłością: zmiany instytucjonalne i problem pamięci” 

(grant NCN – prof. A. Paczkowski i prof. P. Machcewicz; poza tym: prof. D. Stola, dr K. 

Persak, dr A. Leszczyński) 

 Prof. P. Machcewicz zajmował się tematyką wpływu Radia „Wolna Europa” na 

sytuację w Polsce i w krajach za „Żelazną Kurtyną”. Radio Wolna Europa przez cały okres 

wojny miało kluczowe znaczenie z punktu widzenia podważania monopolu informacyjnego i 

ideologicznego rządzących. Prowadzone badania analizują rzeczywisty wpływ RWE na 

sytuację w Polsce i – porównawczo – w innych krajach bloku radzieckiego.  W  2015 roku  

kontynuowane były badania nad linią programową RWE, a zwłaszcza wpływem na nią 

poszczególnych środowisk i struktur: polskiego zespołu RWE, amerykańskiego kierownictwa 

RWE i władz USA. Badane były również kontakty RWE z różnymi środowiskami w Polsce. 

W 2015 roku kontynuowane były także prace and przygotowaniem i opracowaniem tomu 

dokumentów programowych RWE, którego publikacja planowana jest w 2016 roku, pod 

tytułem Radio Wolna Europa: między Monachium, Waszyngtonem i krajem. 

Prof. nadzw. dr hab. Inka Słodkowska: najważniejsze kierunki pracy naukowej, 

realizowane w okresie od lutego 2015 roku do stycznia 2016 roku,  były zgodne z planami 

badawczymi przedstawionymi w czasie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w 

Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej ISP PAN w 2015 roku. Wyznaczone były w 

ramach dotychczasowych prac badawczych na obszarze najnowszej politycznej i społecznej 

historii Polski, obejmujących:  

-  badania nad rozwojem demokratycznego systemu politycznego ze szczególnym 

uwzględnieniem okresu przejścia do demokracji i gospodarki rynkowej;  
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- badania nad genezą demokratycznej sceny politycznej w Polsce, obejmujące 

zwłaszcza okres od powstania Solidarności poprzez czas przełomu systemowego i lata 

transformacji ustrojowej do końca okresu konsolidacji demokratycznej (1997 r.); 

- teoria i praktyka społeczeństwa obywatelskiego oraz transformacji demokratycznej.  

W 2015 roku wykonano następujące prace badawcze i kwerendy archiwalne:  

1. Dokumentacja do tematu „Partie i ugrupowania polityczne w Polsce 1988 – 1993” – 

Archiwum Partii Politycznych PAN, Biblioteka Sejmowa, Archiwum Senatu; 

2. Dokumentacja do tematu „Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych  KKP/KK NSZZ 

<Solidarność> i jego Rada Programowa (marzec – grudzień 1981 r.)” – Archiwum KK NSZZ 

„Solidarność” w Gdańsku, archiwum prywatne.  

Rezultaty prac nad tym tematem przedstawiono jako referat pt. „Ośrodek Prac 

Społeczno-Zawodowych  KKP/KK NSZZ <Solidarność> i jego Rada Programowa (marzec – 

grudzień 1981 r.). Historia i charakterystyka działalności oraz  dorobku ekspercko-

badawczego” na konferencji „Od nadziei do niepodległości. NSZZ <Solidarność> 1980-

1989/90” (org. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 16-18.09.2015 r.); 

3. Dokumentacja do tematu „Plakat Solidarności 1980-1989” – Archiwum Senatu RP, 

Archiwum Prezydenta RP, Wydziału Muzealiów Biblioteki Sejmowej, Europejskie Centrum 

Solidarności, Archiwum Partii Politycznych ISP PAN, archiwa prywatne.  

Efektem tych prac jest książka pt. Plakat ‘89, która została złożona do  druku w Wydawnictwie 

Sejmowym (ukaże się w 2016 roku). Prof. nadzw. dr hab. I. Słodkowska jest autorką koncepcji tej 

książki, układu i prezentacji materiału ilustracyjnego oraz  dwóch z czterech rozdziałów 

merytorycznych. Przeprowadziła również kwerendę muzealną i archiwalną. Współautorami książki są 

wybitni historycy sztuki: Małgorzata Biernacka oraz Jerzy Brukwicki. W kolejnych rozdziałach tej 

publikacji omawiane są następujące tematy: historia wyborów 1989 roku i przebieg kampanii wyborczej 

zarówno strony solidarnościowej, jak i rządowej; analiza artystyczna plakatów z wyborów 1989 r., ich 

autorzy oraz rola kulturowo-społeczna; kampania wizualna Solidarności w wyborach 1989 roku i 

przebieg akcji plakatowej;  geneza i historia plakatu Solidarności w latach 1980-1989, jego autorzy i 

znaczenie dla rozwoju sztuk plastycznych w Polsce. W całej publikacji prezentowane są szeroko plakaty 

Solidarności z lat 1980-1989, zebrane w wyniku szerokiej kwerendy archiwalnej, a w części albumowej 

zamieszczone zostały plakaty z wyborów czerwcowych 1989 (zarówno Solidarności, jak i strony rządowej); 

4.  Dokumentacja do tematu „Opozycyjni studenci Warszawy 1975-1980” – archiwa 

prywatne. Jest to kontynuacja badań nad tematem, którego realizacja trwa już od kilku lat. W 

tym roku zostanie opublikowany artykuł, będący posumowaniem dotychczasowych prac nad 

tym tematem.  
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* 

Wiele ważnych i pracochłonnych opracowań nie mieści się w przyjętym planie zadań na rok 

2015. Plan ten nie obejmuje badań nad emigracją, które podejmowane są w Zakładzie na 

marginesie głównych obszarów badawczych. Nie mieszczą się tu także prace dotyczące 

centrum władzy w PRL i jego relacji z życiem społecznym, np. złożona do druku monografia 

A. Friszkego o ZHP w okresie 1956-63, jak również opracowanie wywiadów T. Torańskiej 

„Aneks”, zawierające wywiady z dygnitarzami PZPR do roku 1970. Ten nurt badań zostanie 

podjęty w roku 2016, choćby w związku z rocznicą wydarzeń 1956 roku. 

Pracownicy Zakładu byli aktywni w różnych formach popularyzacji nauki na 

najwyższym poziomie jako uczestnicy paneli dyskusyjnych, zamykających konferencje, np. 

organizowane przez IPN lub w przygotowywanych przez IPN lub Dom Spotkań z Historią 

dyskusjach promocyjnych nad wydanymi książkami. Uczestniczyli także z referatami w 

Szkole Letniej Historii najnowszej, organizowanej przez IPN dla doktorantów z różnych 

ośrodków akademickich. Wymienić tu należy również artykuły i wywiady na łamach 

poważnej prasy codziennej oraz w tygodnikach. 

 

Archiwum Partii Politycznych ISP PAN (prof. nadzw. dr hab. I. Słodkowska - p.o. 

kierownika Archiwum) 

Jest to stały projekt badawczy w ramach działalności statutowej ISP PAN. Zadania Archiwum 

w 2015 roku wykonywał zespół złożony z prof. nadzw. dr hab. I. Słodkowskiej i jednego 

pracownika zatrudnionego na umowę o dzieło w wymiarze 40 godz. w miesiącu. Były to 

następujące zadania:  

1. Dokumentacja działalności i myśli programowej polskich partii politycznych: 

zbieranie materiałów i dokumentów w siedzibach i agendach partii oraz poprzez partyjne 

strony www; bieżące opracowywanie zebranych dokumentów; kwerenda prasowa; 

gromadzenie oraz stałe uzupełnianie literatury dotyczącej partii politycznych; 

2. Udostępnianie zasobów APP-ISP PAN: zbiorów dokumentów w postaci tradycyjnej 

i elektronicznej oraz  księgozbioru; 

4. Digitalizacja zbiorów APP ISPPAN; 

 5. Współpraca z następującymi instytucjami: Archiwum Państwowej Komisji 

Wyborczej, Archiwum Senatu, Biblioteka Sejmowa i Archiwum Sejmu, Archiwum KK 

NSZZ „Solidarność”, placówki archiwalne i inne instytucje badawcze oraz biblioteki; 

6. Uzupełnienie braków w Archiwum, powstałych w odniesieniu do 2014 roku; 
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7.  Realizacja zadań serii wydawniczej „Wybory w wolnej Polsce”. 

Ukazał się drugi tom serii pt. Eurowybory 2014 ze wstępem prof. dr. hab. Józefa M. 

Fiszera. Jako redaktor serii, prof. nadzw. dr hab. I. Słodkowska  przygotowała koncepcję tej 

publikacji, kierowała kwerendą badawczą, dokonała wyboru i opracowania dokumentów, 

wykonała redakcję naukową całości publikacji, dokonała wyboru autora i zamówienia 

artykułu wprowadzającego. 

Tom ten zawiera dokumenty i materiały programowe 12 ogólnopolskich komitetów 

wyborczych, informacje o komitetach wyborczych, listy kandydatów oraz wyniki 

eurowyborów 2014 roku. Dokumenty programowe i inne materiały wyborcze pochodzą ze 

zbiorów APP ISP PAN, natomiast pozostałe informacje zostały udostępnione dla potrzeb 

niniejszej publikacji przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Ponadto prof. nadzw. dr hab. I. Słodkowska jest kierownikiem projektu badawczego 

NPRH, zaplanowanego na lata 2014-2018, pt. „Dokumenty Przełomu. Polska 

transformacja ustrojowa w dokumentach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, 

Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” oraz Komitetów 

Obywatelskich „Solidarność”: w projekcie uczestniczy kilkanaście osób, które realizują 

liczne zadania badawcze. W 2015 roku byli to: prof. zw. dr hab. Ewa Nalewajko, prof. zw. dr 

hab. Jerzy Bartkowski, prof. nadz. dr hab. Agnieszka Kastory, prof. nadz. dr hab. Małgorzata 

Biernacka, prof. nadz. dr hab. Irena Anna Słodkowska, dr Grzegorz Majchrzak, dr Zofia 

Kinowska, dr Sebastian Ligarski, dr Marta Marcinkiewicz, dr Barbara Post, mgr Jerzy 

Brukwicki, mgr Tomasz Kozłowski. Obowiązki sekretarza grantu pełni mgr Ewa Żebrowska.  

W 2015 roku przeprowadzone zostały szerokie kwerendy badawcze w archiwach i 

bibliotekach (Archiwum Senatu, Biblioteka Sejmowa, Archiwum KK NSZZ „Solidarność”, 

Europejskie Centrum Solidarności, Archiwum Prezydenta RP, Archiwum IPN, Archiwum 

Ossolineum, archiwa i biblioteki lokalne oraz archiwa prywatne) oraz w internecie. 

Pozyskano liczne dokumenty i inne materiały źródłowe, które zostały uporządkowane i 

opracowane. Przeprowadzono również wywiady ze świadkami historii wedle specjalnie 

opracowanych wytycznych. Zgromadzona została literatura przedmiotu (książki, czasopisma i 

materiały audiowizualne). Uruchomiona została strona internetowa projektu www.dokumenty-

przelomu.pl  

Na podstawie przeprowadzonych badań, kwerend i wywiadów napisanych zostało 

kilkanaście analiz (working papers) i artykułów (jeden artykuł ukazał się już drukiem, kilka  

zostało złożonych do druku).  
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Przygotowana została do druku monografia książkowa pt. Wybory samorządowe 1990. 

Książka została złożona jesienią 2015 roku do  druku w Dziale Wydawniczym ISP PAN, jest 

obecnie w trakcie ostatnich prac redakcyjnych, po pozytywnej recenzji wydawniczej (ukaże 

się w roku 2016). Zespół autorów tworzą specjaliści z dziedziny politologii, socjologii, prawa 

i historii, którzy podejmowali już w swoich badaniach temat reformy samorządowej: prof. dr 

hab. E. Nalewajko, prof. dr hab. Jerzy Bartkowski, dr hab. I. Słodkowska, dr Barbara Post. 

Przygotowana do druku publikacja obejmuje następujące zagadnienia: historia reformy 

samorządowej, rola rządu Tadeusza Mazowieckiego, prace legislacyjne w latach 1989 – 1990, 

rola Senatu i Sejmu, przygotowania do reformy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i 

ruch komitetów obywatelskich,  działalność szkoleniowa, przebieg kampanii wyborczej i 

wybory samorządowe 1990 r. (reagreagacja danych), proces budowy struktur nowej 

administracji lokalnej. 

 

Zakład Dziejów Ziem Wschodnich  

Temat: „Różne formy oporu wobec systemu sowieckiego na terenach byłej II RP i ich 

odbicie w dyskusjach we współczesnej historiografii polskiej i ukraińskiej”: przedmiotem 

badań są różne formy oporu wobec systemu komunistycznego na ziemiach byłej II 

Rzeczypospolitej od 1939 roku do upadku ZSRR, a także dyskusje toczące się wokół tych 

kwestii w historiografiach narodowych Polski i Ukrainy. Celem jest uzyskanie możliwie 

spójnego obrazu postaw ludności zamieszkującej te ziemie (Polacy, Ukraińcy, Białorusini, 

Litwini, Żydzi) wobec systemu sowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem konspiracji i 

oporu zbrojnego. Dotychczas historycy reprezentujący poszczególne kraje Europy 

Wschodniej koncentrowali się na badaniu „własnych”, antyradzieckich ruchów oporu. W 

sytuacji słabego przenikania się, a jedynie konkurowania ze sobą, dyskursów poszczególnych 

historiografii narodowych, próba niezależnego spojrzenia na współczesne interpretacje tego 

tematu może przyczynić się do zmniejszenia różnic i kształtowania wspólnie uzgodnionego 

ujęcia dziejów Europy Wschodniej w XX wieku. 

 Zgodnie z założeniami, rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji tego zadania. W 

trakcie jego trwania, uczestnicy prowadzili badania porównawcze na terenie Litwy, Łotwy, 

Estonii, Białorusi i Ukrainy, co zaowocowało szeregiem publikacji. W 2015 roku ukazała się 

książka M. Zajączkowskiego Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji 

niemieckiej 1939-1944. Już dziś, jak się wydaje, można ją uznać za najważniejszą pozycje 

traktującą o stosunkach polsko-ukraińskich w trakcie II wojny światowej na Lubelszczyźnie i 
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istotnym głosem w debacie dotyczącej założeń polskiej polityki wobec przeszłości (polityki 

historycznej) „na odcinku ukraińskim”. 

 Aktualnie dr Zajączkowski przygotowuje publikację monografii OUN-B i UPA na 

Lubelszczyźnie lipiec 1944-1947. Niezależnie od tego, uczestnicy projektu złożyli do druku 3 

artykuły (nt. obławy rawskiej 1944 roku; działań NKWD na Lubelszczyźnie oraz walk 

prowadzonych przez UPA w Lubelskiem). 

 Drugim podzadaniem w ramach tematu zakładowego jest „Polityka historyczna 

(polityka wobec pamięci) w wybranych państwach Europy Wschodniej i Środkowej 

(Ukraina, Białoruś, Rosja, Chorwacja)”. Badanie tej problematyki wydaje się ważne w 

sytuacji, w której w ostatnich latach, w państwach sąsiadujących z Polską od wschodu 

(podobnie, jak w niej samej) doszło do zinstytucjonalizowania troski o zbiorową pamięć 

wydarzeń XX stulecia, zaś umacnianie identyfikacji obywateli ze wspólnotą narodową 

poprzez utożsamianie z bohaterską przeszłością poprzednich pokoleń uznano za jeden z 

obowiązków władz państwowych. 

 Zmieniająca się sytuacja międzynarodowa (rewolucja Majdanu na Ukrainie, aneksja 

przez Rosję Krymu, walki z rosyjskimi separatystami toczone we wschodniej Ukrainie, 

przyjęty 9 kwietnia 2015 roku w Radzie najwyższej Ukrainy pakiet ustaw dekomunizujących, 

uznający faktycznie UPA za formację narodowowyzwoleńczą) skłoniły uczestników projektu 

do bardziej szczegółowych badań wybranych aspektów nowej rzeczywistości: ukraińsko-

rosyjskiej wojny informacyjnej związanej z kryzysem w Europie Wschodniej i 

międzypaństwowego konfliktu o granice; polsko-ukraińskiego konfliktu pamięci wokół oceny 

zbrodni wołyńsko-galicyjskiej 1943-1945 roku; społecznej roli historyków i historiografii 

wobec przełomu zapoczątkowanego ukraińską rewolucją; polityki pamięci na tle przemian 

społeczno-politycznych na Ukrainie po Rewolucji Godności i jej aspektami 

międzynarodowymi. 

 W ramach badania polityki pamięci na tle przemian społeczno-politycznych na 

Ukrainie po Rewolucji Godności, T. Stryjek prowadził monitoring ukraińskich mediów 

elektronicznych (serwisy informacyjne, fora dyskusyjne, strony internetowe naczelnych 

organów państwowych i instytucji badawczych) w celu uchwycenia przemian opinii 

publicznej odnośnie koncepcji strategicznego rozwoju Ukrainy w stronę integracji z UE i 

światem zachodnim lub z Rosja i Unią Eurazjatycką. Analizowana była ocena przez opinię 

publiczną polityki reformatorskiej obecnych władz. Szczególnie – przemiany opinii odnośnie 

symboli przeszłości, w tym odbiór przez społeczeństwo ustaw dekomunizujących. Ponieważ 

ustawy te dotyczyły wspólnych tematów historii Polski i Ukrainy oraz Rosji i Ukrainy, 
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badania objęły także reakcje na politykę pamięci Ukrainy opinii publicznej i władz obu tych 

państw. 

 W społeczeństwie ukraińskim toczą się obecnie głębokie przemiany tożsamościowe 

(antysowietyzm, rozgraniczenie z Rosją jako sferą dominacji autorytaryzmu i stosowania siły 

w stosunkach międzynarodowych, rosnące poczucie godności narodowej, także w stosunkach 

z zachodnimi sąsiadami), które wpłyną na ostateczny wybór przez nie koncepcji 

strategicznego rozwoju państwa. Na obecnym etapie nie można jeszcze z całą pewnością 

powiedzieć, że wybór ten został dokonany. Z drugiej strony – UE też jeszcze nie podjęła 

zasadniczej decyzji co do miejsca Ukrainy w swej polityce. 

 Efektem były wystąpienia na konferencjach, m.in. „Polska polityka wschodnia” 

(Wrocław), a także artykuły publikowane na łamach „Kultury i Społeczeństwa”. Efektem 

końcowym pozostaje przygotowanie w 2017 roku tomu studiów pokazującego w aspekcie 

porównawczym politykę historyczną prowadzoną w państwach Europy Wschodniej i 

Środkowej. Wyniki badań zostały także wykorzystane w dialogu historycznym między Polską 

a Ukrainą, w dyskusji historycznej między Polską a Rosją, w różnych formach działalności 

eksperckiej i doradczej. 

 

Zakład Analiz Problemów Wschodnich 

Temat badawczy: „Studia nad ‘polityką siłową’ stosowaną przez ZSRR wobec państw i 

ich obywateli w strefie położonej między Bałtykiem a Morzem Czarnym”: zadaniem 

badawczym było zestawienie katalogu typowych elementów „polityki siły” oraz ustalenie, 

czy zjawisko to jest typowe dla państw obszaru euroazjatyckiego, a w jakim stopniu 

pogłębione przez totalitarny system komunistyczny. Realizując to zadanie, pracownicy 

analizowali zjawiska polityki kolonialnej Japonii i ZSRR wobec Chin i Mongolii, Mongolii 

wobec Tybetu (obszar azjatycki). Analizy te służyły porównaniom z własnymi badaniami 

dotyczącymi represji i „polityki siłowej” ZSRR wobec państw i obywateli strefy 

„międzymorza” z uwzględnieniem sowieckiej polityki „eksportu rewolucji”, „rewolucji 

proletariackiej”, „czystek etnicznych” i „rusyfikacji” (w kontekście d. imperialnej idei 

zbierania ziem ruskich) itp.  

 Wyniki badań koncentrowały się na sformułowaniu zasadniczych wniosków 

związanych ze stosowaniem „polityki siłowej”. Od czasu przewrotu bolszewickiego w Rosji 

nasilały się zjawiska charakterystyczne dla jej realizacji zarówno w wymiarze wewnętrznym, 

jak i – w pierwszym rzędzie – wobec tzw. limitrofów, z intencją jej stosowania w całym 
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świecie opanowanym przez radykalną ideologię bolszewicką. Istotnym zagadnieniem jest 

relacja między założeniami ideologii bolszewickiej a „siłowymi” metodami jej wdrażania. 

Wraz z upływem czasu te metody stały się immanentną cechą systemu totalitarnego, służąc 

bardziej realizacji imperialnych aspiracji sowieckiej Rosji niż wdrażaniu ideologii, która stała 

się jedynie legitymacją dla polityki siłowej. 

 Badania dotyczące różnych okresów i różnych obszarów owej polityki przez 

bolszewicką Rosję pozwalają na sformułowanie modelowych rozwiązań, wśród których 

charakterystyczne są zjawiska: agresja zbrojna (od Ukrainy po Afganistan w latach 1918-

1980) pod pozorem tzw. bratniej pomocy, narzucanie „obcych” form i składów rządów (np. w 

1918 i 1920 roku – „Polrewkom”, „wybory jesienne 1939 roku na terenie tzw. zachodniej 

Białorusi i Ukrainy”, wojna grudniowa z Finlandią), inżynieria społeczna z użyciem różnego 

rodzaju metod: fizyczna eliminacja elit innych niż sowieckie (rewolucyjny terror, głodomór, 

wielka czystka, operacja polska, zbrodnia katyńska itp.), deportacje (Polaków z Kresów 

Wschodnich, Tatarów Krymskich), wywłaszczenia (upaństwowienie gospodarki i ziemi, 

kolektywizacja, polityka podatkowa itp.) Służą one upowszechnieniu zjawiska strachu 

wymuszającego posłuszeństwo, paraliżującego próby sprzeciwu, a także praktyka „kreowania 

wroga”, służąca uprawomocnieniu kolejnych faz „polityki siłowej”. Działania te są 

sprzęgnięte z intensywną propagandą opartą na odwróceniu pojęć i terminologii, z 

zachowaniem dekoracyjnych form przedstawicielskich (w tym zwasalizowanie taktycznych, 

czasowych współpracowników i sojuszników). 

 Podzadania badawcze, składające się na realizację tematu ogólnego to: 

1. „Działalność opozycji demokratycznej w II połowie XX wieku w krajach b. 

ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem działalności rosyjskiego i 

międzynarodowego Stowarzyszenia Memoriał w zakresie badania represji wobec 

narodów ZSRR i ościennych”: zestawienie różnego rodzaju przedsięwzięć 

Memoriału na rzecz rehabilitacji ofiar i upowszechnienia wiedzy o zbrodni katyńskiej 

w Rosji oraz badanie poszczególnych fal represji sowieckich 1939-1956, w tym 

wobec b. żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, obywateli II RP 

zamieszkałych na terenach wschodnich, którzy w latach 1946-1947 powrócili do 

rodzinnych stron przyłączonych do ZSRR (ustalenie list powracających i zesłanych 

oraz skali i geografii represji wobec żołnierzy armii Andersa, którzy po powrocie byli 

poddawani różnym formom represji i szykan z powodów politycznych i w dniu 1 

kwietnia 1951 roku wysiedleni wraz z rodzinami do obwodu irkuckiego (ok. 4,5 

tysiąca osób; zestawienie różnych metod stosowania represji przez organa władzy 
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wobec tzw. andersowców; ustalenie podobieństw i różnic deportacji z początku lat 40. 

I 50. (mgr A. Dzienkiewicz); 

2. „Nierozwiązane kwestie historyczne (zbrodnia katyńska i obawa augustowska) 

jako czynnik destrukcyjny we współczesnych stosunkach polsko-rosyjskich”: 

ustalenie cech specjalnych miejsc egzekucji i wyegzemplifikowanie dziewięciu 

hipotetycznych sowieckich technik przeprowadzania masowych egzekucji; ustalenie 

związków między genezą, celem i metodami przeprowadzenia zbrodni katyńskiej i 

obławy augustowskiej (prof. K. Jasiewicz); 

3. Analizą sowieckiej polityki lat 1918-1920 służącej uzasadnieniu polityki 

„eksportu rwolucji” oraz „polityki pokojowej” oraz postaw mniejszości 

narodowych wobec odrodzonej Polski 1918-1922 zajął się prof. G. Nowik. W 

wyniku badań ustalono chronologię i periodyzację wojny między Polską a Rosją 

bolszewicką (1918-1920); podjęto próbę ustalenia genezy wojny i zdefiniowania 

agresora w kontekście III Konwencji haskiej o rozpoczęciu działań wojennych; 

przeanalizowanie języka sowieckiej propagandy służącego „eksportowi” rewolucji; 

ustalono datę decyzji Lenina o rozpoczęciu nowego etapu wojny z Polską w 1920 

roku; ustalono dominujące postawy mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i żydowskiej 

na podstawie komunikatów wywiadowczych Oddziału II NKWD w okresie 

wkraczania, odwrotu i powrotu Wojska Polskiego na Kresy w latach 1919-1920. 

4. „Badanie irredenty ukraińskiej, walczącej z okupacją sowiecką w latach 1944-

1948 na obszarze b. województw południowo-wschodnich II RP” oraz 

„’Nowomowa’ w tradycyjnym nazewnictwie dotyczącym zwalczania ruchów 

zbrojnych” (dr Z. Palski): sporządzenie szczegółowego ordre de bataille sowieckich 

Wojsk Wewnętrznych biorących udział w tłumieniu irredenty ukraińskiej w latach 

1944-1949; zestawienie szczegółowego, imiennego wykazu strat dowódców UPA i 

działaczy OUN poległych w walkach z aparatem bezpieczeństwa ZSRR (z podaniem 

funkcji, daty śmierci oraz okoliczności śmierci); wykonanie opisu podstawowych 

zasad walki sowieckich Wojsk Wewnętrznych; opracowanie imiennego wykazu strat 

żołnierzy sowieckich Wojsk Wewnętrznych, poległych w bitwie pod Hurbami 

(Gurbami) – największym starciu WW z UPA; sporządzenie szczegółowego wykazu 

aktywności sowieckich WW w walce z irredentystami ukraińskimi w latach 1944-

1949. 

5. Badanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości Polskiego Państwa 

Podziemnego w okręgach wileńskim i nowogródzkim, w konfrontacji z polityką 
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okupantów: ZSRR, Litwy i Niemiec w latach II wojny światowej (dr P. Rokicki): 

ustalenie niemieckiej perspektywy postrzegania polskiego sądownictwa podziemnego 

w Wilnie, w tym uchwycenie momentu zidentyfikowania przez okupanta 

niemieckiego funkcjonowania polskiego sądownictwa, odtworzenie działań 

represyjnych podjętych przez okupanta wobec polskiego społeczeństwa w odwecie za 

egzekucje prowadzone przez AK na kolaborantach oraz ocena skuteczności tychże 

działań niemieckich; zdefiniowanie charakterystycznych cech polskiego sądownictwa 

podziemnego w badanym regionie, na tle reszty okupowanego kraju, w szczególności 

– Generalnego Gubernatorstwa. Jedną z tych cech okazał się niespotykany nigdzie 

indziej rozrost sądownictwa polowego w oddziałach partyzanckich AK, dostrzegalny 

zarówno pod względem liczby zorganizowanych organów sądowych, jak i ilości 

zaangażowanych do nich kadr, liczby przeprowadzonych spraw sądowych oraz 

rozległości obszaru objętego jurysdykcją tychże sądów polowych. Ustalenie 

powojennych losów licznej grupy osób skazanych przez Wojskowe Sądy Specjalne, 

które uniknęły wykonania orzeczonych wobec nich kar śmierci. 

6. „Oficerowie LWP narodowości żydowskiej w latach 1943-1949: 

nadreprezentatywność – rzeczywistość czy mit?” (dr M. Rusiniak-Karwat): 

ustalono genezę kształtowania się korpusu oficerskiego KWP, w tym w szczególności 

korpusu oficerów polityczno-wychowawczych, wśród których wyróżniała się zwarta 

grupa d. członków KPP, w której to grupie dominowały osoby pochodzenia 

żydowskiego. Prześledzenie, m.in. Ksiąg zmian imion i nazwisk oficerów WP (wbrew 

prawu zmian takich mógł dokonywać minister Obrony Narodowej, a nie sąd) 

pozwoliło na ustalenie grupy osób pochodzenia żydowskiego, przebiegu ich karier, a 

także ustalenie zjawiska nadreprezentatywności, którego skala była tym większa, im 

wyższych stanowisk służbowych dotyczyła. Na stanowiskach kierowniczych (np. 

Główny Zarząd Informacji) w kontrwywiadzie wojskowym oficerowie narodowości 

żydowskiej stanowili 25-30% kadry kierowniczej. 

 

Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych 

Temat badawczy pn. „Obszary zapalne w ramach ładu światowego” był realizowany przez 

prof. A.Z. Kamińskiego i dr T. Paszewskiego. Celem badań było zbadanie wpływu na 

bezpieczeństwo Polski trzech równoległych procesów: a) ewolucji globalnej i regionalnej 

polityki bezpieczeństwa USA w kontekście wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych 
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(zwłaszcza rywalizacji geopolitycznej w Azji-Pacyfiku), b) zmian zachodzących w celach, 

pozycji i funkcjonowaniu NATO i UE c) zmian następujących za wschodnią granicą Polski.  

Jednym z wyników tego zadania był tekst (autorstwa prof. A.Z. Kamińskiego) 

przygotowany do publikacji w pracy zbiorowej pt. „Koalicje, strategie, bezpieczeństwo 

regionalne: Polska w zmiennym otoczeniu geopolitycznym”. W pracy zastosowano 

zaproponowany przez Etel Solingen model typów bezpieczeństwa regionalnego do badania 

geopolitycznego otoczenia Polski oraz debat jego dotyczących w ciągu ostatnich stu lat. 

Innym wynikiem jest tekst pt. „Regional outcomes in Post-Communist Europe: Why it has 

not become zone of stable peace”, który stanowi próbę połączenia dwu odmiennych podejść 

teoretycznych do badania bezpieczeństwa regionalnego Europy Środkowo-Wschodniej. 

Pierwsze rozwinięte zostało we wspomnianej pracy Etel Solingen i dotyczy bezpośrednio 

uwarunkowań bezpieczeństwa regionalnego; drugie – w pracy Darona Acemoglu i Jamesa 

Robinsona, i obejmuje problematykę czynników rozwoju gospodarczego. Połączenie obu 

podejść w jednym modelu analitycznym pozwoliło spojrzeć na geopolityczne uwarunkowania 

bezpieczeństwa Europy, ze szczególnym uwzględnieniem jej części środkowo-wschodniej, z 

nowej perspektywy łączącej problematykę bezpieczeństwa regionalnego z potencjałem 

rozwojowym państw. 

Z kolei dr T. Paszewski pracował, m.in. nad monografią dotyczącą kwestii 

bezpieczeństwa RP w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych oraz nad artykułem pt. 

„Russian military challenge to North Central Europe and the problem of Western threat 

perception”. 

Przedmiotem badań mgr T. Szulca jest problematyka globalnych i regionalnych 

zakłóceń równowagi polityczno-gospodarczej w relacjach między państwami. W tym 

kontekście zajmuje się transformacją rosyjskiego sektora naftowego w latach 1999-2008 oraz 

jego rolą, przy uwzględnieniu determinantów zewnętrznych, w budowaniu rosyjskiej pozycji 

mocarstwowej. Badany jest wpływ zmian w cenach ropy naftowej na rynkach światowych i 

ich wpływ na budżet Federacji Rosyjskiej, a przez co także i na koniunkturę gospodarczą. 

Podejmuje też kwestię zmian własnościowych w sektorze naftowym i ich związkiem z 

sytuacją polityczną. 

Temat badawczy nr 2: „Strategiczna wydolność państwa jako problem badań 

teoretycznych i empirycznych” (prof. A.Z. Kamiński): przedmiotem artykułu pt. „Siły 

motoryczne rozwoju społeczno-gospodarczego: refleksje na kanwie koncepcji Acemoglu-

Robinsona” jest krytyczna ocena koncepcji rozwoju polityczno-gospodarczego, 

zaproponowanej w pracy tych dwóch znanych autorów, w celu oceny jej przydatności w 
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niektórych badaniach prowadzonych w Zakładzie. Prof. Kamiński opracował też raport z 

badań („Constitutional engineering and the post-Communist transitions to democracy”, 

którego pierwsza wersja została przedstawiona podczas międzynarodowej konferencji w 

Kijowie. Raport łączy tematykę „inżynierii konstytucyjnej” jako ogólnego podejścia do 

projektowania instytucji publicznych oraz ich efektów, zastosowanego w analizie 

przebudowy ustrojowej w świecie postkomunistycznym. Jest to podejście porównawcze, 

którego celem jest identyfikacja czynników sprawczych leżących u podstaw przyjęcia jednej z 

trzech omówionych w tekście ścieżek rozwojowych. Wreszcie artykuł pt. „Ścieżki 

transformacji pokomunistycznych z perspektywy podejścia Acemoglu i Robinsona: instytucje 

społeczne a dynamika zmiany” stanowi próbę weryfikacji: 1) trafności hipotez dotyczących 

wskazanych przez Acemoglu i Robinsona mechanizmów rozwoju gospodarczego oraz 

przydatności ich typologii instytucji do badania porównawczych procesów transformacyjnych 

w świecie pokomunistycznym; 2) przydatności publikowanego wcześniej modelu ścieżek 

transformacji pokomunistycznych i ich efektów instytucjonalnych jako narzędzia badań. 

Artykuł nawiązuje do próby oceny miejsca oraz zalet i słabości teorii Acemoglu i Robinsona 

przedsatwionej w innym artykule. 

Dr hab. A. Kloskowska-Dudzińska kontynuowała badanie pn. „Parliamentary 

opposition in EU member states under pressure”, kierowanego przez prof. Elisabeth De 

Giorgi (NOVA University, Lisbon) i prof. Gabriellę Ilonszki (Corvinus University). W 

ramach projektu zakodowano zmienne do zbioru danych dotyczących procesu legislacyjnego. 

Badania były podstawą referatu wygłoszonego wspólnie z dr W. Betkiewiczem na konferencji 

międzynarodowej. Przygotowywana jest publikacja w języku angielskim. 

Mgr Grzegorz Gałczyński rozwijał w roku 2015 zainteresowania badawcze z 

dziedziny wydolności instytucjonalnej państwa, w szczególności zaś badał przemiany w 

gospodarce wodnej polski, trendów światowych w zakresie kształtowania sprawnych 

instytucji, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz szeroko rozumianej problematyki 

zarządzania publicznego (public governance). W ramach zadań nawiązał liczne kontakty z 

przedstawicielami władz samorządowych (wywiady dotyczące wspólnot gruntowych, spółek 

wodnych), organów administracyjnych (rozmowy i konsultacje dotyczące systemu gospodarki 

wodnej w Polsce), jak również z placówkami badawczymi. 
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Zakład Europeistyki 

W  2015 roku Zakład Europeistyki ISP PAN prowadził  badania – zgodnie z planem – nad 

dwoma głównymi następującymi tematami badawczymi: 

1. Perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie. Aspekty polityczne, 

ekonomiczne, kulturowe i międzynarodowe; 2. Euroregiony – stan obecny i perspektywy. 

Powyższe tematy, wzajemnie się implikujące, dotyczyły integracji europejskiej, a 

zwłaszcza Unii Europejskiej, jej problemów politycznych, ekonomicznych, kulturowych oraz 

międzynarodowych, a także perspektyw jej rozwoju w kontekście kształtującego się systemu 

międzynarodowego. Badania nad tymi tematami, zgodnie z przyjętym na 2015 rok 

harmonogramem, miały na celu sporządzenie obiektywnej diagnozy Unii Europejskiej, a więc 

analizę i opis jej obecnego stanu oraz jej różnych problemów, szans i zagrożeń, a także 

opracowanie prognozy co do jej dalszego rozwoju, miejsca i roli na arenie międzynarodowej 

w warunkach kształtującego się dziś na świecie nowego porządku międzynarodowego. 

Ponadto celem badań tak indywidualnych, jak i zespołowych Zakładu było zweryfikowanie 

przyjętych w planie badawczym na 2015 rok hipotez i tez oraz udzielenie odpowiedzi na 

postawione pytania dotyczące Unii Europejskiej, jej problemów politycznych, społecznych i 

ekonomicznych oraz polityki wewnętrznej i międzynarodowej obecnie i w przyszłości. 

Między innymi: jakim podmiotem (aktorem) jest dziś Unia Europejska oraz jakie pozytywne i 

negatywne cechy ma jej system polityczny w świetle Traktatu z Lizbony?; co ułatwia, a co 

ogranicza (hamuje) jej rozwój i aktywność na arenie międzynarodowej?; jaką rolę może Unia 

Europejska odgrywać dziś, a jaką powinna odgrywać w przyszłości, w wielobiegunowym 

świecie, pasywną czy aktywną? Poza tym badania te miały również na celu  pokazania 

znaczenia Unii Europejskiej dla Polski oraz dla jej polityki wewnętrznej i zagranicznej. 

Tak jak do tej pory oraz zgodnie z przyjętymi założeniami i celami badawczymi, również 

w 2015 roku w badaniach tych i będących ich efektem publikacjach naukowych, został 

położony nacisk na analizę i opis prowadzonych w świetle teorii neorealistycznej, teorii 

instytucjonalno-prawnej i paradygmatu geopolitycznego, trzech następujących, wzajemnie się 

implikujących problemów oraz ich przesłanek: 

1. Obecny ład międzynarodowy i jego ewolucja w kierunku systemu multipolarnego; 

2. Szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej dziś i w multipolarnym świecie; 

3. Zadania dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, aby Unia nie rozpadła się i 

mogła nadal odgrywać pozytywną rolę  dla Europy, także dla Polski oraz aktywną rolę 
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w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza w walce o pokój i bezpieczeństwo na 

świecie. 

Efektem badań naukowych prowadzonych przez Zakład Europeistyki w 2015 roku tak 

indywidualnych, jak i zespołowych, są liczne konferencje i seminaria naukowe oraz 

publikacje naukowe o charakterze analityczno-prognostycznym, w tym: prace zwarte 

(monografie, syntezy, prace zbiorowe), artykuły, obszerne studia, ekspertyzy i raporty 

opublikowane na łamach periodyków naukowych w kraju i za granicą. 

Konkludując, Zakład Europeistyki w 2015 roku de facto  wykonał w całości przyjęte do 

realizacji zadania badawcze. Efekty badań Zakładu Europeistyki mają istotne znaczenie 

teoretyczne, zwłaszcza dla rozwoju takich nauk społecznych, jak politologia, stosunki 

międzynarodowe i europeistyka, a także duże znaczenie utylitarne, w tym dla Unii 

Europejskiej i polskiej polityki zagranicznej, zwłaszcza dla naszej polityki unijnej dziś i w 

przyszłości. 

Trzeba też tu wspomnieć o dwudziestu sześciu zorganizowanych przez Zakład 

Europeistyki w 2015 roku otwartych seminariach naukowych i opublikowanych na stronach 

internetowych kolejnych czterech „Biuletynach Analiz i Opinii”, które z pewnością 

przyczyniły się do upowszechniania wyników  naszych badań naukowych i wiedzy na temat 

integracji europejskiej oraz Unii Europejskiej. 

Ponadto w roku 2015 pracownik Zakładu Europeistyki, dr Jakub Wódka wygrał konkurs 

na realizację projektu badawczego w ramach programu „Sonata”, finansowanego przez 

Narodowe Centrum Nauk, a dwóch pracowników, tj. doktor  Paweł Olszewski i profesor 

Józef  M. Fiszer złożyli 13 grudnia 2015 roku granty na konkurs NCN w ramach programu 

„Opus”. 

Euroregiony, stan obecny i perspektywy: celem tego zadania było zbadanie, na wybranych 

przykładach osiągnięć Euroregionów, zmian, jakich dokonały one w strukturach regionalnych 

sąsiadujących państw, gospodarce, kulturze i świadomości ich mieszkańców.  

W latach 2014- 2015, w oparciu o grupę studentów-doktorantów oraz ich opiekunów 

naukowych ISP PAN i Collegium Civitas oraz Zakładu Geografii Politycznej w Katedrze 

Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, przeprowadzono 

zaplanowane badania, którymi kierował prof. dr hab. R. Żelichowski i które dotyczyły 

kilkunastu regionów, w tym: Regionu Oresund (DK/SE), Euroregionu Karelii (FI/RU), 

Europaregionu Tirol-Südtirol/ Alto Adige-Trentino (AT/IT) i Regionu Eems-Dollard 

(DE/NL), Euroregionu Pro Europa Viadriena (DE/PL), Euroregionu Spree-Neiße-Bober 

(DE/PL), oraz Euroregionu Łyna-Ława (PL/RU), Euroregionu Puszcza Białowieska (PL/BY), 
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Euroregionu Silesia (CZ/PL), Euroregionu Glacensisa także Euroregionu Baltic 

PL/SE/LT/LV/DK/RU). W dniu 15 maja 2015 roku badania zakończyła prezentacja ich 

wyników podczas konferencji-warsztatu pt. „Współpraca transgraniczna – Euroegiony”.  

Badania pokazały, że idea euroegionów cieszy się zainteresowaniem wszystkich państw Unii 

Europejskiej. Istniejące regiony okrzepły strukturalnie i wypracowały metody współpracy 

transgranicznej, które pozwalają im rozwiązywać lokalne problemy. Sprawdził się sposób 

finansowania euroregionów, które coraz lepiej wykorzystują dostępne środki. Nieco gorzej 

wygląda współpraca regionów na polskiej „ścianie wschodniej”, co jest wynikiem obecnej 

sytuacji politycznej. Raporty z regionów objętych zadaniem badawczym w na lata 2014-2015 

dostępne będą w formie książkowej.   

 

Zakład Europy Środkowo-Wschodniej 

„Zbrodnie komunistyczne. Aspekt prawny i historyczny” (prof. dr hab. W. 

Roszkowski). Książka pod tytułem Communist Crimes. A Legal and Historical Study o 

objętości około 20 arkuszy została złożona i opublikowana w Instytucie Pamięci Narodowej. 

Zawarta jest w niej analiza prawnych podstaw definicji zbrodni komunistycznych w sensie 

praw krajowych i prawa międzynarodowego oraz ideologicznych korzeni, z których wyrastał 

totalitaryzm komunistyczny w praktyce, a także, w ujęciu historycznym, analiza 

poszczególnych rodzajów zbrodni dokonywanych w XX wieku przez różne reżimy totalitarne 

o charakterze komunistycznym. Nowością tej pracy jest systematyzacja pojęć oraz bogata 

egzemplifikacja rozmaitych rodzajów zbrodni. Publikacja książki w języku angielskim w 

przyszłym roku może pomóc IPN w dystrybucji zawartych w niej treści na arenie 

międzynarodowej. 

Temat badawczy: „Rola ministrów spraw zagranicznych w kształtowaniu 

polskiej polityki zagranicznej w latach 2004-2014” (dr hab. A. Orzelska, dr Paweł 

Kowal): celem naukowym projektu było udzielenie odpowiedzi na pytanie o determinanty, 

które w największym stopniu wpłynęły na rolę poszczególnych ministrów spraw 

zagranicznych w kształtowaniu polskiej polityki zagranicznej. Początkową cezurę badanego 

okresu wyznacza akcesja Polski do UE w 2004 r., a końcową – rok 2014.  

W 2015 roku część projektu, realizowana przez dr hab. Agnieszkę Orzelską-Stączek, 

koncentrowała się na działalności dwóch ministrów spraw zagranicznych – Anny Fotygi oraz 

Stefana Mellera. W tym okresie można wskazać dwie główne grupy determinantów 

wpływające na ich działalność. Z jednej strony, podkreślić należy uwarunkowania 
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wewnętrzne, zwłaszcza polaryzację sceny politycznej.  Z drugiej strony, dużą rolę odgrywały 

dynamiczne zmiany w środowisku międzynarodowym Polski. W badaniu wskazano na 

zmieniający się model decyzyjny w polskiej polityce zagranicznej po 2004 roku, 

uwzględniając w szczególności model racjonalnego aktora (RAM) i political bargaining. 

Można stwierdzić, że w przypadku S. Mellera, jego aspiracje i oczekiwania wyraźnie 

rozminęły się z powierzaną mu de facto rolą, co doprowadziło do jego ustąpienia. Jego 

następczyni, A. Fotyga nie aspirowała do roli głównego architekta polityki zagranicznej, ale 

koncentrowała się na realizacji określonego kierunku działań. Zgodnie z założeniami, w 2015 

roku napisano dwa artykuły dotyczące roli wspomnianych wyżej ministrów (powinny zostać 

opublikowane w 2016 roku). Ponadto ukazały się dwa artykuły dotyczące wybranych 

aspektów polskiej polityki zagranicznej, w tym artykuł o „błędzie krymskim” polskiego MSZ. 

Powstały też dalsze fragmenty pracy ujmującej całość analizy roli ministrów spraw 

zagranicznych RP w kształtowaniu polskiej polityki zagranicznej. 

W ramach realizacji swojej części ww. zadania statutowego, dr Paweł Kowal 

przeprowadził w 2015 roku dwie kwerendy archiwalne. Pierwsza kwerenda dotyczyła genezy 

polskiej polityki wschodniej, począwszy od okresu, gdy ministrem spraw zagranicznych był 

Krzysztof Skubiszewski. W ramach realizacji tego zadania przygotowywany jest wybór 

polskich dokumentów dyplomatycznych. Została przygotowana wstępna wersja wstępu do 

tego wyboru dokumentów oraz zakwalifikowano odpowiednie dokumenty do publikacji, 

przeprowadzono wstępne prace przygotowawcze odnośnie do opracowania ponad 100 

dokumentów dyplomatycznych, z których zasadnicza większość nie była dotąd znana polskim 

badaczom i opinii publicznej ze względu na obowiązującą klauzule tajności. Analiza ta służy 

ukazaniu procesu kształtowania pozycji ministra spraw zagranicznych w polskim systemie 

ustrojowym i ma pomóc wyjaśnić jego rolę po akcesji do UE. 

Dr Paweł Kowal przeprowadził także kwerendę archiwalną dotyczącą polskiego 

zaangażowania w powstawanie programu Partnerstwa Wschodniego w latach 2007-2009, 

szczególnie w okresie, gdy ministrem spraw zagranicznych był Radosław Sikorski. 

Przedmiotem badania były relacje polskiego MSZ i innych urzędów z odpowiednikami w 

Szwecji oraz instytucjami UE. Główne pytanie badawcze dotyczyło roli polskiego szefa 

dyplomacji w kształtowaniu polskiej polityki zagranicznej we wspomnianym okresie. W 

ramach tego zadania przygotowywane były referaty i wystąpienia konferencyjne oraz plan 

publikacji omawiającej wkład Rzeczypospolitej Polskiej w tworzenie polityki wschodniej 

Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Partnerstwa Wschodniego. Wyniki 
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kwerendy zostały uwzględnione w opublikowanych pracach, a także znajdą odzwierciedlenie 

w opracowaniach naukowych zaplanowanych na kolejne lata. 

Kolejne zadanie realizowane w Zakładzie to badanie nt.: „Transformacja ustrojowa 

państw Europy Środkowo-Wschodniej” (dr hab. Adam Burakowski): celem badania była 

odpowiedź na pytanie o to, jaką drogą poszły państwa postkomunistyczne Europy Środkowo-

Wschodniej, które przystąpiły do Unii Europejskiej. W jaki sposób definiują one swoje 

interesy? Czy są w stanie działać wspólnie, czy raczej uwypuklają swą odrębność? Na jakich 

płaszczyznach możliwa jest ich współpraca i jakie czynniki o tym decydują? Czy możemy 

mówić o środkowoeuropejskim modelu transformacji ustrojowej albo o środkowoeuropejskim 

modelu integracji europejskiej? Na ile struktura polityczna, gospodarcza i społeczna krajów 

regionu jest podobna, a na ile różna? 

Projekt obejmuje komparatystyczny opis systemów politycznych i wydarzeń po 1989 

roku w krajach regionu. W projekcie uwzględnione miały zostać kraje, które wyzwoliły się od 

komunizmu i w ciągu ostatnich 25 lat zostały przyjęte do Unii Europejskiej. Państwa te łączy 

nie tylko wspólnota losu, lecz również podobna struktura społeczna i gospodarcza, zbliżone 

problemy (jak np. korupcja, emigracja) oraz fakt, że wszystkie one pragną być 

równoprawnymi członkami europejskiej wspólnoty. 

Niestety nie doszło do realizacji żadnego z planowanych efektów z powodu przejścia 

dwóch pozostałych osób zgłoszonych do tego zadania na urlopy bezpłatne w ISP PAN.  

Niemniej dr hab. A. Burakowski poświęcił się zbieraniu materiałów nt. sytuacji 

politycznej w Rumunii i Bułgarii oraz porządkowaniu uzyskanej wiedzy. Jednym z efektów 

tych działań był referat pt. „Determinanty stabilności rumuńskiego systemu politycznego” 

wygłoszony na konferencji „Kształtowanie się ładu demokratycznego w państwach Europy 

Środkowej i Bałkanów” zorganizowanej przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego w kwietniu 2015 roku. 

Poza zadaniem statutowym dr hab. A. Burakowski opublikował dwa artykuły. Tekst 

„Europeizacja grup interesu w Republice Mołdawii w kontekście Partnerstwa Wschodniego” 

(„Społeczeństwo i polityka”, 2015, 2(43),napisany w ramach grantu NCN pt. „Europeizacja 

partii politycznych i grup interesu w kontekście Partnerstwa Wschodniego”, którego 

kierownikiem jest dr Agnieszka Cianciara) przedstawia pozycję poszczególnych grup 

interesu, grup biznesowych, branżowych, mniejszości etnicznych (Gagauzów) wobec 

integracji europejskiej. Została pokazana proeuropejska działalność jednego z największych 

mołdawskich biznesmenów, Vladimira Plahotniuca, a także stanowisko innych 

przedstawicieli kół biznesowych względem tej kwestii. Osobnym zagadnieniem jest 
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stanowisko mniejszości etnicznych: Słowian (Ukraińców i Rosjan) oraz Gagauzów, którzy 

posiadają autonomię. Gagauzowie opowiadają się przeciwko integracji europejskiej i 

przeprowadzili referendum w tej sprawie we własnej społeczności. 

Celem monografii współautorstwa A. Cianciary, A. Burakowskiego, P. Olszewskiego 

i J. Wódki: Europeizacja partii politycznych i grup interesu w krajach Partnerstwa 

Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej (ISP PAN, Warszawa 2015) jest 

pogłębiona refleksja o charakterze teoretycznym i empirycznym, dotycząca procesów 

europeizacji krajowych aktorów życia politycznego, gospodarczego i społecznego 

w państwach, które nie są członkami Unii Europejskiej i nie mają oficjalnie sformułowanej 

perspektywy akcesji, lub taka perspektywa formalnie istnieje, ale politycznie jest mało 

wiarygodna. Kluczowe jest pytanie o granice europeizacji oraz przekształcanie jej impulsów 

przez krajowych aktorów, pragnących wykorzystać dostarczane zasoby unijne do budowy 

własnej pozycji i realizacji partykularnych interesów politycznych i gospodarczych, oraz 

poszukujących w procesie europeizacji dodatkowych źródeł legitymizacji swoich działań na 

arenie wewnętrznej i międzynarodowej. 

W ramach grantu NCN pt. „Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością od 

czasów II wojny światowej” (kierownik grantu: prof. dr hab. Andrzej Paczkowski) powstały 2 

teksty. Pierwszy z nich, zatytułowany „Rozliczenia ze zbrodniami wojennymi w Rumunii” 

przestawia historię rozliczeń ze zbrodniami wojennymi w Rumunii. Szczególnie 

uwzględnione zostały następujące kwestie: a) stan prawny (legislacyjny), w tym korzystanie z 

istniejących już przepisów (np. kodeksów) i wprowadzanie nowych instrumentów prawnych; 

b) działania pozaprawne (bezprawne), czyli „rozliczenia” podejmowane ad hoc, bez regulacji 

prawnych; c) rozmiary: rodzaje kar, ilość skazanych, wysokość wyroków, wykonywanie 

wyroków śmierci; także w ramach działań pozaprawnych; d) siły polityczne opowiadające się 

za rozliczaniem i przeciwne im; e) związek rozliczania z procesem stopniowej komunizacji 

(sowietyzacji) państwa, a w tym: czy zasadna jest teza, iż rozliczenia (w tym poza prawne) 

stanowiły w rękach partii komunistycznej instrument „rewolucji społecznej”, były kierowane 

przeciwko „klasom posiadającym” jako takim, a współpraca z III Rzeszą (kolaboracja) była 

pretekstem; operowanie w wywodzie pojedynczymi (wybranymi) casusami; f) cezury: 

początek zjawiska, apogeum, zakończenie (wygasanie); g) rola sowieckiej administracji 

wojskowej w działaniach rozliczeniowych; h) tendencje (działania) do rewizji działań 

rozliczeniowych po roku 1989. 
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Drugi, pt. „Rozliczenia ze zbrodniami wojennymi w Bułgarii” przestawia historię 

rozliczeń ze zbrodniami wojennymi w Bułgarii. Szczególnie uwzględnione zostały 

analogiczne, co w przypadku rozliczeń w Rumunii kwestie. 

Oprócz tego A. Burakowski napisał 2 artykuły. Pierwszy, pt. „Din istoria relaţiilor 

româno-polone. Vizita lui Wojciech Jaruzelski în România, iunie 1982”, który został 

opublikowany w rumuńskim punktowanym (10 punktów) czasopiśmie naukowym „Arhivele 

Totalitarismului”. Drugi, zatytułowany „Partia Zwykłego Człowieka – nowa jakość w 

indyjskiej polityce?”, który został przyjęty do publikacji w „Przeglądzie Orientalistycznym”. 

Dr hab. A. Burakowski pracuje również intensywnie nad amerykańskim wydaniem 

książki pt. Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceauşescu 1965-1989” w Stanach 

Zjednoczonych. Do końca 2015 roku autor planuje zakończenie wzbogacania tekstu o 

dodatkowe źródła archiwalne i na początku 2016 roku przekazanie całości tekstu do 

tłumaczenia. 

Dr Paulina Codogni podjęła podtemat badawczy pn. „Opór obywatelski/walka bez 

przemocy”. Efektem tegorocznej pracy było zebranie wielu materiałów na temat strategii, 

taktyki i metod walki bez przemocy, w tym strajków głodowych. W wyniku prowadzonych 

badań dr Codogni napisała i opublikowała artykuł pt. „Protesty głodowe jako taktyka walki 

bez przemocy”, który ukazał się w „Civitas. Studia z filozofii Polityki”. Omyłkowo pod 

artykułem nie pojawiła się informacja o afiliacji autorki w ISP PAN (błędnie podano afiliację 

Collegium Civitas). W 2015 roku dr Codogni pracowała również nad monografią poświęconą 

walce bez przemocy na terenie Palestyny – od początku XX w. aż po dzień dzisiejszy, ze 

szczególnym uwzględnieniem okresu od 2002 roku, kiedy to władze Izraela zdecydowały o 

budowie muru oddzielającego Zachodni Brzeg od Izraela. W ramach przygotowań do pisania 

autorka zdobyła wiele materiałów: publikacji, artykułów, a także odbyła ponadmiesięczną 

wizytę badawczą na Zachodnim Brzegu. Jednym z jej podstawowych celów było zebranie 

materiałów na miejscu, w tym przeprowadzenie wywiadów z lokalnymi aktywistami oraz 

badaczami tego zagadnienia. Na koniec roku prace nad książką były w fazie końcowej – 

zebrane zostały już wszystkie materiały i autorka kończy ich opracowywanie.  Zamknięcie 

pracy nastąpi pod koniec lutego 2016 roku. 

Prof. dr hab. Wojciech Materski kontynuował i zakończył realizację dwuletniego 

projektu badawczego pt. „Projektowanie ładu powojennego na konferencjach Narodów 

Zjednoczonych 1943-1945”, którego celem było ukazanie roli mniejszych państw w procesie 

konstruowania międzynarodowego ładu pokojowego po drugiej wojnie światowej. 

Udowodnienie, iż nie tylko mocarstwa – tzw. Wielka Trójka (Wielka Czwórka), ale też inne 
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państwa koalicji antyfaszystowskiej i stowarzyszone z nimi, w szczególności państwa 

Ameryki Łacińskiej, wniosły do tego procesu ważny wkład. Tę tezę generalną, wynikającą z 

zebranego materiału, przeprowadzono analizując w postaci wyodrębnionych rozdziałowo 

wątków poszczególne aspekty tematu, łączące się z kolejnymi specjalistycznymi 

konferencjami Narodów Zjednoczonych, które miały miejsce od wiosny 1943 roku do 

zakończenia wojny w Europie. Z tak pomyślanego rozwinięcia tematu, w roku 

sprawozdawczym opublikowano zarazem dwa wyimki artykułowe – o konferencjach w 

Mexico City i w San Francisco. We wszystkich tych tekstach akcent położono na aktywną 

rolę, jaką odegrał w dyskusjach koncepcyjnych nad zagwarantowaniem w przyszłości 

trwałego pokoju, uniknięciem katastrofy nowego konfliktu na skalę światową, a następnie 

rzeczywistym konstruowaniu ładu powojennego, rząd polski na wychodźstwie w Londynie, 

który jednakże po konferencji jałtańskiej i zgodzie Anglosasów na sowiecką strefę dominacji 

w Europie od wszystkich tych prac został odsunięty. Podjęte w latach 1943-1945 także za 

sprawą mniejszych państw decyzje przyczyniły się do ukształtowania ładu 

międzynarodowego, który mimo szeregu wstrząsów przetrwał próbę czasu, a jego kontury są 

dobrze czytelne we współczesnym świecie. 

Dr Konrad Świder realizował zadanie badawcze pn. „Geopolityczne wyobrażenia 

rosyjskich elit władzy – w odniesieniu do Rosji i świata”. Celem realizacji tego 

indywidualnego zadania badawczego było zaproponowanie autorskiego wyjaśnienia 

wyobrażeń geopolitycznych przejawianych przez rosyjskie elity władzy – w okresie od 

rozpadu ZSRR do czasów współczesnych. Celowi temu ma służyć próba opisu (zrozumienia i 

wyjaśnienia) wyobrażeń tych elit na temat pozycji i roli geopolitycznej Rosji jako państwa i 

mocarstwa. Podjęty zatem został problem geopolitycznego postrzegania przez rosyjskie elity 

władzy obszaru postradzieckiego (tj. „bliskiej zagranicy”), Europy, Azji oraz Stanów 

Zjednoczonych, a także pozycjonowania przez rosyjskie elity rządzące miejsca Rosji w 

globalnym systemie międzynarodowym. Liczba mnoga „rosyjskie elity władzy” odnosi się tu 

do dwóch okresów w najnowszej (postradzieckiej) historii Rosji: elita epoki jelcynowskiej 

oraz elita epoki putinowskiej (z „interwałem” miedwiediewowskim). Ponadto z tymi 

zadaniami korespondują cele realizowane w ramach grantu NCN „Sekularyzacja myślenia 

politycznego w Rosji. Przejście od religijnej idei ‘właściwego istnienia’ do koncepcji 

imperium i geopolityki”. Efektem pracy w ramach tego zadania są: a) monografia autorska 

Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie Związku 

Radzieckiego) (objętość 17 ark. wyd.); b) artykuł „Klub Izborski wobec Ukrainy”, który 

ukazał się w „Studiach Politycznych” (nr 2(38), 2015); c) rozdział pt. „Rosyjskie koncepcje 
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oraz strategie bezpieczeństwa narodowego” w książce Bezpieczeństwo Europy. Aspekty 

geopolityczne (red. T. Z. Leszczyński, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2015); a 

także funkcja jednego z głównych redaktorów książki Współczesna Ukraina – trwałość czy 

rozpad? (Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Warszawa – Kraków 2015); ponadto dr 

Świder opatrzył tę książkę wstępem i zakończeniem. 

W sierpniu 2015 roku złożony został do „Studiów Politycznych” artykuł Kultura 

strategiczna Rosji w świetle rosyjskich koncepcji i strategii bezpieczeństwa narodowego; trwa 

oczekiwanie na jego recenzję i publikację. 

Dr Świder sfinalizował i finalizuje ponadto jeszcze kilka artykułów, korespondujących 

z ww. grantem, ale które ukazały się/ukażą się dopiero w przyszłym roku. Są to następujące 

teksty: „Niemieckie inspiracje rosyjskiej geopolityki”; „Osobliwości metodologiczne 

rosyjskiej geopolityki”; „Geopolityka jako światopogląd władzy w Rosji”; „Konflikt w 

Naddniestrzu jako rezultat radzieckiej polityki administracyjnej. Konsekwencje geopolityczne 

dla regionu”. Kontynuując wcześniejsze zainteresowania autora regionem Bałkanów, napisał 

on artykuł pt. „Konflikty serbsko-islamskie w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku” (trwa 

poszukiwanie wydawcy). Ponadto autor wziął udział w następujących krajowych 

konferencjach naukowych z własnym referatem: „Islam we współczesnym świecie” 

(organizator: PTG, 29 marca 2015 r.; miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 

Edukacji Narodowej, Kraków); III Kongres Politologii (organizator: Uniwersytet Jagielloński, 

22–24 września 2015 r.; miejsce: UJ, Kraków); „Geopolityka w XX i XXI wieku” 

(organizator: ISP PAN, Uczelnia Łazarskiego, Akademia Obrony Narodowej, 27 października 

2015 r.; miejsce: Uczelnia Łazarskiego, Warszawa); VII Zjazd Geopolityków Polskich 

(organizator: PTG, 12–13 grudnia 2015 r.; miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 

Edukacji Narodowej, Kraków). 

Formami upowszechniania wyników badań były też: wygłoszenie wykładu 

„Geopolityka we współczesnym świecie – powrót do „koncertu mocarstw”?” dla Akademii 

Radia Wnet oraz udział w audycji „Geopolis” Radia Wnet (o zaangażowaniu Rosji w konflikt 

w Syrii). 

 

Zakład Studiów nad Niemcami 

W roku 2015 Zakład realizował dalszy etap projektu pt. „Polsko-niemieckie zbieżności i 

rozbieżności interesów przed i po 1989 roku”. Jak dotychczas, obejmował on przede 

wszystkim dwa obszary: 1) polityka międzynarodowa, możliwości realizacji w ówczesnych 
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uwarunkowaniach polskich interesów narodowych, oraz tzw. miękkie narzędzia polityki 

zagranicznej (kultura, pomoc humanitarna i rozwojowa); 2) porównawcze spojrzenie na 

problemy wynikające z napięcia między państwem narodowym a tradycją wielokulturowości, 

w tym zagadnienia mniejszości narodowych i pamięci o wielokulturowości. 

W zakresie badań nad polityką zagraniczną, kontynuowane były badania nad rolą 

kultury w relacjach polsko-niemieckich oraz kulturą polską w 1968 roku. Ważnym obszarem 

badań, do których prowadzono kwerendy archiwalne i biblioteczne, jest historia stosunków 

polsko-niemieckich w układzie międzynarodowym lat 70. i 80. Przesunięciu na rok 2016 

uległy dwie publikacje zwarte dotyczące tego zagadnienia, jednakże na podstawie 

prowadzonych badań powstał artykuł oraz referaty konferencyjne. 

Wzmocnieniu uległy badania nad Austrią, która ma być w przyszłości silniej 

uwzględniana w pracach Zakładu. Obecnie analizowane są główne osie narracji oraz 

najważniejsze procesy historyczne w austriackich podręcznikach szkolnych. W tej 

perspektywie, której najważniejszym elementem w XX wieku jest nie II wojna światowa, ale 

jej skutki dla Austrii, analizowany jest proces odgraniczania się Austrii od Niemiec 

politycznie i, po części, kulturowo.  

W zakresie badań narodowościowych, w końcowej fazie znajdują się prace nad 

publikacją w języku polskim i niemieckim pt. Władze komunistyczne wobec ludności 

niemieckiej w Polsce 1945-1949. Pracownicy uczestniczyli w pracach Centrum Badań 

Mniejszości Niemieckiej przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. 

Wspomnieć tu trzeba dwa panele dyskusyjne, z których szczególnie istotny był panel gdański, 

poświęcony relacjom Solidarność a mniejszość niemiecka w latach 80. XX wieku – 

problematyka ta pozostaje wciąż słabo zbadana. 

Ze względu na aktualność problematyki, prof. P. Madajczyk przygotował, zamiast 

planowanego wznowienia książki Czystki etniczne i klasowe w Europie w XX wieku, 

opracowanie Między fundamentalizmem a asymilacją. Muzułmanie w Niemczech. Wskazuje w 

nim na wyjątkowy charakter trudności integracji muzułmanów w społeczeństwie niemieckim. 

Na bieżąco monitorowane jest zagadnienie antypolonizmu w Niemczech oraz 

działalność mniejszości niemieckiej w Polsce (zakończono realizację indywidualnego 

podzadania badawczego dotyczącego kwestii sukcesów i porażek I ćwierćwiecza istnienia 

mniejszości niemieckiej w III RP – zarys społeczno-polityczny). 

 

Zadanie badawcze pn. „PCK – studium organizacji” (dr Joanna Szymoniczek): 

przedmiotem badań jest blisko 100-letnia działalność Polskiego Czerwonego Krzyża jako 
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organizacji biorącej aktywny udział w życiu kraju i w wydarzeniach znaczących w jego 

historii – ze specyfiką właściwą organizacji będącej stowarzyszeniem krajowym 

Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, działającej na podstawie konwencji genewskich i 

ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu. Celem badań jest pokazanie wpływu, jaki ta 

organizacja miała na przebieg sytuacji w kraju i jak sytuacja polityczna w kraju i na arenie 

międzynarodowej wpływała na funkcjonowanie, działalność i możliwość realizacji 

statutowych i konwencyjnych celów przez PCK. Prowadzone badania mają także określić 

jakie znaczenie ma Polski Czerwony Krzyż dla dokumentowania dziejów i wydarzeń w 

Polsce. Badania spuścizny PCK mają nieprzecenione znaczenie dla kultury, ponieważ historia 

PCK jest swoistym odzwierciedleniem historii Polski na tle europejskim w działaniach ludzi 

tej organizacji i jej klientów. Równolegle do lepiej znanej historii politycznej – historii wojen 

i przemian instytucjonalnych – możemy za jej sprawą przybliżyć się do historii prywatnej, 

cywilnej, możemy szczegółowo opisać nie tylko losy tej organizacji, która uczestniczyła i 

uczestniczy w ważnych wydarzeniach, a na co dzień prowadzi systematyczną działalność 

pomocową, lecz także poznać dzieje i problemy poszczególnych ludzi, którzy zwykle 

pozostają anonimowi. Wiedza taka wiele mówi o złożoności i wielowarstwowości kultury. 

Badania mogą wiele wnieść do teorii organizacji, służyć poznaniu instytucji społecznych tego 

typu. 

 

Zakład Filozofii Polityki  

Zadanie badawcze pn. „Nowoczesność, kryzys i nowe dyskursy płci” (dr hab. Nina 

Gładziuk, mgr Szymon Bródka, mgr Michał Pospiszyl): polska opinia publiczna ostatnimi 

czasy poddana została dramatycznym narracjom na temat nadciągającej „rewolucji 

genderowej”, na temat wyjątkowego zagrożenia, jakie „ideologia gender” sobą reprezentuje. 

Zawsze  mgliście przedstawiana ideologia genderowa  urosła do rangi apokaliptycznej plagi 

powodującej rozkład tradycyjnej rodziny i tradycyjnego społeczeństwa. W kontekście tej 

nowej „wojny kulturowej” skoncentrowanej wokół płci intrygującym i bez wątpienia ważkim 

naukowo projektem jest przebadanie, czy dramatyczne dyskursy na temat „rewolucji 

genderowej” nie są powtarzającym się tematem w pisarstwie na temat nowoczesności i jej 

kryzysów. Czy w innym miejscu i w innym czasie kryzys nowoczesności nie był również 

problematyzowany jako efekt dyslokacji płci i rodzaju? Dlaczego dyskurs zaniku tradycyjnej 

relacji płci czy „wojny płci” tak łatwo wynurza się podczas politycznie i społecznie 

burzliwych momentów nowoczesności?  
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Podczas dyskusji seminaryjnych, w ramach realizowanego przez Zakład Filozofii 

Polityki projektu badawczego, zespół podejmował tematy odnoszące się do różnych wątków 

problematyki „kryzysu płci”, jaka często pojawia się w dyskursach nowoczesności. W ramach 

refleksji nad problemem,  prof. Nina Gładziuk kontynuowała rozpoczętą wcześniej, rozległą 

kwerendę materiału dotyczącą apokaliptycznie rozumianego „kryzysu męskości”, szczególnie 

w obszarze niemieckich nurtów pesymizmu kulturowego i rewolucji konserwatywnej. W 

ramach pracy nad poświęconą temu tematowi przyszłą monografią autorka opracowała dwa 

artykuły. Jeden z nich, zatytułowany jest „Przemoc w imaginarium faszystowskim”, drugi zaś 

„Teutoński las. Wotaniczna interpretacja źródeł faszyzmu”. Pierwszy z nich był również 

podstawą referatu przedstawionego przez autorkę na konferencji „Konstelacje przemocy” 

zorganizowanej przez Zakład Filozofii ISP PAN oraz redakcję pisma Civitas. Studia z 

Filozofii Polityki.  

Uczestnictwa w statutowym zadaniu badawczym podjęli się również Szymon Bródka 

oraz Michał Pospiszyl. Pierwszy zajął się zbieraniem materiału, na podstawie którego 

rozpoczął pracę nad tematem kulturowego toposu kobiety-zdrajczyni. Drugi natomiast 

opracował studium „Między męskim prawem a słabą mesjańską siłą – Walter Benjamin i 

święty Paweł”, która weszła w skład złożonej przez niego do publikacji monografii 

zatytułowanej  Zatrzymać historię. Walter Benjamin i czas anomii (IBL PAN, 2015). 

 

Zakład Azji i Pacyfiku – Centrum Badań Azji Wschodniej 

Temat pn. „Azja Wschodnia na politycznej i gospodarczej mapie świata w perspektywie 

najbliższej dekady” był realizowany przez zespół początkowo dwu-, a następnie 

trzyosobowy (prof. W.J. Dziak, mgr K. Golik, do których dołączyła mgr M. Tomczak). 

Zakład kontynuował pracę nad podstawowym projektem, czyli kwestią bezpieczeństwa w 

Azji Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki północnokoreańskiej, 

japońskiej i chińskiej oraz kwestii zmiennych relacji zewnętrznych w stosunkach Chin z 

najbliższymi sąsiadami. 

Będąca wynikiem badań prof. Dziaka (we współpracy z dr J. Bayerem) książka pt. 

Historia polityczna Chin 1839-2014. Kronika najważniejszych wydarzeń, stanowi 

chronologiczne ujęcie najważniejszych dat najnowszej historii Chin, z podkreśleniem 

szczególnie krytycznej oceny etapów, które miały wpływ na rozwój współczesny tego kraju. 

Obecnie trwają prace nad drugą monografią, która zawierać będzie analizę najważniejszych 

procesów społecznych i politycznych towarzyszących rozwojowi Chin w ostatnim stuleciu. 
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Celem podjętych badań będzie zasadnicza polemika z oficjalnymi historycznymi i 

politologicznymi wydawnictwami ukazującymi się w Chinach, które mają się nijak do 

prawdziwej, żywej i autentycznej historii tego wielkiego państwa, wkrótce największej potęgi 

ekonomicznej świata. 

Zakończono również pracę nad pierwszym tomem monografii, która ma stanowić 

wybór dokumentów archiwalnych dotyczących Chin w wydarzeniach polskiego Października 

1956 roku. Zespół postawił sobie za cel zebranie i ocenę, na ile stanowisko Chin wpłynęło na 

politykę władz radzieckich wobec Polski w tym okresie. Na tom składają się dokumenty 

uzyskane podczas kwerend w Archiwum Akt Nowych, Instytucie pamięci narodowej i 

archiwum MSZ. 

Dalszemu poszerzeniu i pogłębieniu podlegało podzadanie badawcze dotyczące 

polityki narodowościowej ChRL. Projekt ten, w ramach IV edycji konkursu na projekty 

badawcze dla młodych naukowców, realizowała mgr K. Golik. Była to kontynuacja badań z 

lat poprzednich. Projekt obejmuje zagadnienie polityki edukacyjnej mniejszości etnicznych w 

ChRL. Analizie poddano procesy narodowościowe i ich kształtowanie za pomocą narzędzi w 

postaci edukacji. Podstawą badań były materiały źródłowe (dokumenty, podręczniki oraz 

wywiady zebrane podczas badań terenowych). Zostały one skonfrontowane z istniejącymi 

opracowaniami naukowymi. Badano procesy tak odgórne, jak i oddolne w zakresie budowy 

narodów oraz konflikty wynikające z przeciwstawnych tendencji w tym zakresie. W 2015 

roku badania zostały poszerzone o wieloetniczne obszary prowincji Yunan i Sichuan. Dzięki 

temu możliwe było badanie, poza izolowanymi społecznościami Mongołów i Mandżurów, 

także społeczności Tajów i Tybetańczyków. 
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(CHP), „Journal of Balkan and Near Eastern Studies” 2015, nr, ss. 1-18 

(opublikowano online dnia 6.11.2015 r., nr DOI: 10.1080/19448953.2015.1106112) – 

20 pkt. 

Nałęcz S., Leś E., Pieliński B.: Poland: A New Model of Government-Nonprofit Relations for 

the East?, „Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations” 

2015, nr 26, ss. 2351-2378 (nr DOI: 10.1007/s11266-015-9653-4) – 30 pkt. 
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b) Nieposiadających IF, wymienionych w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

Andrzejewski P.: Antypolonizm w prasie NPD po 1990 roku, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 

2015, nr 23, ss.124-150 – 12 pkt. 

Andrzejewski P.: Prawdziwe zjednoczenie Europy, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2015, nr 23, 

ss.234-252 – 12 pkt. 

Burakowski A.: Europeizacja grup interesu w Republice Mołdawii, „Społeczeństwo i 

Polityka. Pismo Edukacyjne” 2015, nr 2(43)/2015, ss. 29-43 – 8 pkt. 

Chojan A.: Sytuacja międzynarodowa Polski oraz jej polityka zagraniczna w latach 2002-

2005, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2015, nr 2, ss. 168-197 – 13 pkt. 

Cianciara A.: Europeizacja społeczeństwa obywatelskiego w krajach Partnerstwa 

Wschodniego? Casus Ukrainy i Gruzji, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo 

Edukacyjne” 2014, nr 4(41)/2014, ss. 25-42 – 8 pkt. 

Cianciara A.: Differentiated Integration and the Future of Europe. Debate in Poland, 

„Yearbook of Polish European Studies” 2014, nr 17, ss. 167-189 – 10 pkt. 

Ciepielewska-Kowalik A.: Public Policy on Social Enterprises in Poland: The Impact of 

Tradition and Transition, „Studia Polityczne” 2015, nr 2(38), ss. 75-99 – 13 pkt. 

Ciepielewska-Kowalik A.: Rola sektora publicznego oraz prywatnego (for i non-profit) w 

zmniejszaniu różnic w edukacji przedszkolnej w Polsce AD2013. Zmodyfikowany 

model mieszany czy prywatyzacja usług przedszkolnych?, „Problemy Wczesnej 

Edukacji” 2014, nr 3(26), ss. 64-76 – 14 pkt. 

Ciepielewska-Kowalik A.: Współczesne przemiany europejskich modeli opieki nad dziećmi a 

model polski (na przykładzie zmian w latach 2007-2012), „Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 364, ss. 145-159 – 10 pkt. 

Codogni P.: Protesty głodowe jako taktyka walki bez przemocy, „Civitas. Studia z filozofii 

polityki” 2014, nr 16, ss. 55-68 – 7 pkt. 

Fiszer J. M.: Wspólnota euroatlantycka i jej perspektywy w nowym systemie 

międzynarodowym, część I, „Studia Polityczne” 2015, nr 1(37), ss. 93-111 – 13 pkt. 

Fiszer J. M.: Wspólnota euroatlantycka i jej perspektywy w nowym systemie 

międzynarodowym, część II, „Studia Polityczne” 2015, nr 2(38), ss. 183-207 – 13 pkt. 

Fiszer J. M.: Polska po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej. Próba bilansu 

(2004-2014), „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 4/2014, ss. 7-31 – 14 pkt.  

Golik K.: Recenzja: Chiny czasu przemian (Rob Gifford, Chińska droga. Podróż w głąb 

Państwa Środka, tłum. Joanna Gilewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2013), „Azja-Pacyfik. Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka” 2014, nr 

17/2014, ss. 222-230 – 6 pkt. 

Golik K.: Czym jest naród Państwa Środka? Zmiany narracji o stosunkach etnicznych w 

Chinach współczesnych, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i 

Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2014, nr 31/2014, ss. 243-264 – 13 pkt. 
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Holzer J., Stępniewska-Holzer B.: Egipskie dni gniewu, „Studia Polityczne” 2015, nr 1(37), 

ss. 21-45 – 13 pkt. 

Jarosz M.: Wykluczeni, „Studia Polityczne” 2015, nr 1(37), ss. 191-213 – 13 pkt. 

Jarosz M.: Korupcja, „Studia Polityczne” 2015, nr 2(38), ss. 99-121 – 13 pkt. 

Jarosz M.: Wykluczenie z życia, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2015, tom 26, ss. 

59-86 – 8 pkt. 

Jarosz M.: Artykuł recenzyjny nt. książki „Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i 

średnich przedsiębiorstw prywatnych” (red. J.Gardawski), „Ekonomista” 2015, nr 1, 

ss. 145-151 – 12 pkt. 

Jarząbek W.: Rząd Polski na Wychodzstwie wobec zbrodni niemieckich w Polsce, 1939-1943. 

Uwagi do problemu, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2015, nr 23, ss.104-124 – 12 pkt. 

Jasiewicz K.: Siedemdziesiąta rocznica Obławy Augustowskiej. W poszukiwaniu genezy 

ostatniej zbrodni sowieckiej na obywatelach polskich w lipcu 1945 roku, „Studia 

Polityczne” 2015, nr 3(39), ss. 41-55 – 13 pkt. 

Kamiński A. Z.: Polska racja stanu w refleksji Adolfa Bocheńskiego i Juliusza 

Mieroszewskiego, „Sprawy Międzynarodowe” 2014, nr 4/2014, ss. 91-110 – 12 pkt. 

Kowal P.: Kluczowe elementy stanowiska Polski wobec polityki wschodniej Unii Europejskiej, 

„Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2015, nr 1(48), ss. 159-183 – 13 pkt. 

Kowal P.: Diplomacy of Pastoral Letters, „New Eastern Europe” 2015, nr 5(XVIII/2015), ss. 

68-77 – 5 pkt. 

Machcewicz P.: Droga do Norymbergi. Geneza sądowych rozliczeń ze zbrodniami III Rzeszy, 

„Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej” 2015, nr 

1(25), ss. 79-111 – 10 pkt. 

Manterys A.: Bilans transformacji: jedna czy wiele Polsk? – esej, „Przegląd Socjologiczny” 

2014, nr 63/4, ss. 157-163 – 15 pkt. 

Maranowski P.: Elity administracyjne państwa w procesach stanowienia prawa, „Studia 

Polityczne” 2015, nr 3(39), ss. 55-79 – 13 pkt. 

Materski W.: Konferencja w México City w 1945 roku, „Studia Polityczne” 2015, nr 1(37), ss. 

45-65 – 13 pkt. 

Materski W.: Konferencja w San Francisco w 1945 roku, „Studia Polityczne” 2015, nr 3(39), 

ss. 11-25 – 13 pkt. 

Motyka G.: „Antypolska akcja”. Ludobójcza czystka etniczna przeprowadzona przez OUN-B 

i UPA w latach 1943-1945, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia 

nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2013, t. 35, z. 4, ss. 27-39 – 14 pkt. 

Motyka G.: Ćwiczenia z polityki wobec pamięci, „Kultura i Społeczeństwo” 2015, Tom LIX, 

nr 2, ss. 247-257 – 14 pkt.  

Orzelska-Stączek A.: „Błąd krymski” jako efekt myślenia grupowego? Polska wobec aneksji 

Krymu, „Studia Polityczne” 2015, nr 3(39), ss. 129-149 – 13 pkt. 
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Orzelska-Stączek A.: Współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej w polskiej 

polityce zagranicznej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2015, nr 2, ss. 238-262 – 13 

pkt. 

Paczkowski A.: W pogoni za złotem, czyli operacja „TUN”, „Studia Polityczne” 2015, nr 1 

(37), ss. 65-92 – 13 pkt. 

Popieliński P.: Etniczność i narodowość rdzennych mieszkańców Górnego Śląska po 1989 

roku, „Poznańskie studia slawistyczne” 2015, nr 8, ss. 136-151 –  9 pkt. 

Popieliński P.: Problematyka mniejszości niemieckiej w kontekście zmian stanu liczebności z 

perspektywy 25 lat oficjalnego istnienia tej mniejszości narodowej w Polsce, 

„Przegląd Narodowościowy” 2015, nr 4, ss. 33-49 – 6 pkt. 

Rusiniak-Karwat M.: Głos krytyczny o Notatkach Emanuela Ringelbluma na łamach „Unzer 

Tsait” (kreowanie pamięci historycznej), „Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History 

Quarterly” 2015, nr 4, ss. 640-649 – 8 pkt. 

Sadowski I.: Współczesne spojrzenie na instytucje: ewolucja pojęć, problem modelu aktora i 

poziomy analizy instytucjonalnej, „Przegląd Socjologiczny” 2014, nr LXIII/3, ss. 89-

114 – 15 pkt. 

Sowiński P.: Zewnętrzna interwencja: amerykański program książkowy, emigracyjni 

pośrednicy, korytarze wyjazdowe do Europy Wschodniej 1956-1989, „Studia 

Polityczne” 2015, nr 3(39), ss. 25-41  – 13 pkt. 

Stryjek T.: Głód w latach 1932-1933 w historiografii ukraińskiej i w konstrukcji 

nowoczesnego mitu fundacyjnego Ukrainy, „Civitas. Studia z filozofii polityki” 2014, 

nr 16, ss. 13-55 – 7 pkt. 

Stryjek T.: Debata o dekomunizacji na Ukrainie w 2015 roku: jak politycy „wygrali” z 

intelektualistami, „Kultura i Społeczeństwo” 2015, Tom LIX, nr 2, ss. 117-147 – 14 

pkt.  

Szymoniczek J.: Instytucjonalizacja współpracy w zakresie grobownictwa wojennego, 

„Rocznik Polsko-Niemiecki” 2015, nr 23, ss. 88-104 – 12 pkt. 

Szymoniczek J.: Działalność humanitarna – niesienie pomocy czy przemysł?, „Civitas. Studia 

z filozofii polityki” 2014, nr 16, ss. 89-105 – 7 pkt. 

Świder K.: Klub Izborski wobec Ukrainy, „Studia Polityczne” 2015, nr 2(38), ss.121-139 – 13 

pkt. 

Wódka J.: Granice Europy. Perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej, „Studia Polityczne” 

2015, nr 1(37), ss. 113-139 – 13 pkt. 

Wódka J.: The foreign policy of Turkey. Between transatlanticism and orientalism, 

„Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2014, nr 44/4, ss. 89-100 – 14 pkt. 

Żelichowski R.: Nowy ład na Antylach Holenderskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia 

Geographica Socio-Oeconomica” 2014, nr 17, ss. 251-273 – 8 pkt. 

 

 



 

49 
 

c) Wyróżnionych przez European Reference Index for the Humanities (ERIH), wymienionych 

w części C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Burakowski A.: Din istoria relaţiilor româno-polone. Vizita lui Wojciech Jaruzelski în 

România, iunie 1982, „Arhivele Totalitarismului” 2015, nr 88-89/3-4/2015, ss. 145-

156 – 10 pkt. 

Jasiewicz K.: Zrusyfikowany gruziński Azjata, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 1, ss. 233-243 – 

10 pkt. 

Paczkowski A.: Razem czy osobno: próba „organicznego połaczenia” wywiadów Polski 

Ludowej w latach 1947-1950, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 4, ss. 119-146 – 10 pkt. 

Stola D.: Opening a Non-exit State: The Passport Policy of Communist Poland, „East 

European Politics and Societies” 2015, Tom 29, nr 1, ss. 96-119 – 10 pkt.  

Stola D., Keck-Szajbel M.: Crossing the Borders of Friendship: Mobility Across Communist 

Borders, „East European Politics and Societies” 2015, Tom 29, nr 1, ss. 92-95 – 10 

pkt. 

 

 

d) W innych zagranicznych czasopismach naukowych w językach kongresowych 

Golik K.: “Internal Orientalism” in the Context of a State-Nation Building Process in the 

People’s Republic of China, „Dálný východ” 2014,  Ročník IV, ss. 34-49. 

Sowiński P.: CIA Covert Book Program: the Book Programs in Poland, „CWIHP E-dossier” 

2015, nr 64, ss. 1-12. 

Stola D.: From Transgressive Micro-events to Mass Disengagement from the State: 

International Migrations from Communist Poland, „Divinatio” 2015, nr 39-40, ss. 

203-222. 

Traba R.: Brauchen wir eine neue Debatte? Der 1. September 1939 und sein Erinnern. Ein 

Essay, „Geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlicher Anzeiger 150” 2015, nr 1+2.  

Traba R.: Editorial, „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der 

Polnischen Akademie der Wissenschaften” 2015, nr 8-9/2015. 

Traba R., Hahn H. H.: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte: Zur Genese einer Idee, „Historie. 

Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der 

Wissenschaften” 2015, nr 8-9/2015. 

Wódka J.: The rise of Turkey and Poland: Implications for Economic Cooperation, „The 

Polish Quarterly of International Affairs” 2015, nr 24/1/2015, ss. 97-111. 

 

 

e) W innych krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych 

Baran A. F.: Był człowiekiem wolnym. Biografia prof. dr. hab. Tomasza Strzembosza, 

„Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” 2014, nr 10, ss. 88-94. 
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Cianciara A.: Alternatywne wizje integracji europejskiej, „Biuletyn Analiz i Opinii” 2015, nr 

2(19), ss. 1-9. 

Dziak W. J.: Tybet a komunistyczne Chiny (1949-1951), „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 

2015, nr 8, ss. 104-127. 

Fiszer J. M.: Unia Europejska z perspektywy 10 lat od rozszerzenia na Wschód i jej 

perspektywy, „Biuletyn Analiz i Opini” 2015, nr 1(18), ss. 1-8. 

Fiszer J. M.: Czy Rosja pod rządami Władimira Putina zagraża Europie i światu?, „Biuletyn 

Analiz i Opini” 2015, nr 3(20), ss. 1-10. 

Fiszer J. M.: Kto wygrał II wojnę światową, a kto przegrał pokój? Refleksje na kanwie 70-tej 

rocznicy zakończenia II wojny światowej, „Biuletyn Analiz i Opini” 2015, nr 4(21), ss. 

1-9. 

Jarosz M.: Samobójstwa w czasach kryzysu, „Suicydologia” 2015, nr VII, ss. 5-17. 

Kowal P.: Gdy imperium maszeruje, „Nowa Europa Wschodnia” 2015, nr 3-4.   

Machcewicz P.: Golden Harvest: Engagierte Geschichte, „Historie. Jahrbuch des Zentrums 

für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften” 2015, 

nr 8, ss. 294-303. 

Maranowski P., Winczorek J.: Komunikacja w sądach po reformie Kodeksu postępowania 

cywilnego z maja 2012 r., „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2014, nr 1, ss. 209-243. 

Materski W.: Sawieckaja agresija 17 wierasnia 1939 g. w kantekstie daktryny biaspieki 

miżwajennaj Polszczy, „Arche [Mińsk]” 2015, nr 5, ss. 56-73. 

Materski W.: Katyń, „Arche [Mińsk]” 2015, nr 5, ss. 17-22. 

Nowik G.: Próba ustalenia terminu decyzji Lenina o nowym etapie wojny z Polską w 1920 

roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2015, nr 3(253), ss. 63-84. 

Nowik G.: Twórczość Juliusza Słowackiego jako inspiracja wizji i myśli politycznej Józefa 

Piłsudskiego, „Dialog dwóch kultur” 2014, Rocznik IX, zeszyt 1, ss. 93-108. 

Popieliński P.: Muzułmański Cmentarz Tatarski w Warszawie. Historia i teraźniejszość, 

„Rocznik Tatarów Polskich” 2015, nr II(XVI), ss. 105-115.  

Sadowski I.: Tabu III sektora, „Animacja Życia Publicznego. Analizy i Rekomendacje” 2014, 

nr 18, ss. 22-26.  

Sowiński P.: 80 kilomterów od żelaznej kurtyny. Wiedeńska księgarnia Zofii Reinbacher, 

„Wolność i Solidarność” 2015, nr 8, ss. 76-91. 

Szulc T.: Ukraina – rosnący potencjał niestabilności, „Raport WTO” 2015, nr 1, ss. 40-52. 

Szulc T., Zieliński Z.: Grom i Piorun nie dla MON, „Raport WTO” 2015, nr 3, ss. 4-13. 
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Wydawnictwa własne Instytutu Studiów Politycznych PAN 

Publikacje zwarte 

Adamowicz A.: Państwo patronalne. Relacje władzy i podległości w małej wspólnocie 

lokalnej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015 r., ss. 325. 

Dudzińska A.: System zamknięty. Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego, Instytut 

Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015 r., ss. 160. 

Fiszer J. M. (red.): Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe 

otwarcie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015 r., ss. 456. 

Jasiewicz K.: ONI. Okupacyjny aparat sowiecki na Kresach Północno-Wschodnich w latach 

1939-1941, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015 r., ss. 577. 

Kinowska Z.: „Można zakasać rękawy”. Aktywność obywatelska kobiet w środowisku 

lokalnym, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015 r., ss. 285. 

Madajczyk P.: Między fundamentalizmem a asymilacją. Muzułmanie w Niemczech, Instytut 

Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015 r., ss. 266. 

Materski W.: Współkonstruktorzy ładu powojennego. Konferencje Narodów Zjednoczonych 

1943-1945, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015 r., ss. 220. 

Rokicki P.: Glinciszki i Dubinki. Zbrodnie wojenne na Wileńszczyźnie w połowie 1944 roku i 

ich konsekwencje we współczesnych relacjach polsko-litewskich, Instytut Studiów 

Politycznych PAN, Warszawa 2015 r., ss. 384.  

Roszkowski W.: East Central Europe. A Concise History, Instytut Studiów Politycznych 

PAN, Warszawa 2015, ss. 531. 

Słodkowska I. (red.): Eurowybory 2014, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 

2015, ss. 439. 

Świder K.: Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie Związku 

Radzieckiego), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015, ss. 382. 

Zajączkowski M.: Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 

1939-1944, Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Pamięci Narodowej 

O/Lublin, Warszawa 2015 r., ss. 504. 

Żelichowski R.: Baarle Nassau-Hertog, Instytut  Studiów Politycznych PAN, Warszawa 

2015r., ss. 396 + XXXIII (foto). 

 

Prace zbiorowe i wybory dokumentów 

Cianciara A., Burakowski A., Olszewski P., Wódka J.: Europeizacja partii politycznych i 

grup interesu w krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii 

Europejskiej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015, ss. 376. 

Dziak W. J., Bayer J.: Historia polityczna Chin 1839-2014, Instytut Studiów Politycznych 

PAN, Warszawa 2015, ss. 536. 
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Koedycje 

Friszke A.: Między wojną a więzieniem 1945-1953. Młoda inteligencja katolicka, Biblioteka 

Więzi, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015 r., ss. 416. 

Gawlikowski L.: Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe, Instytut 

Studiów Politycznych PAN, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 

2015 r., ss. 918. 

Jarosz M., Kozak M. W.: Eksplozja nierówności?, Instytut Studiów Politycznych PAN, 

Oficyna Naukowa, Warszawa 2015, ss. 240. 

Kęska A.: Metody opisu statystycznego zmiennych porządkowych, Instytut Studiów 

Politycznych PAN, Oficyna Naukowa, Warszawa 2015 r., ss. 228. 

Wódka J. (red.): „Nowa” Turcja. Aspekty polityczne, gospodarcze, społeczne, Instytut 

Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2015, ss. 312. 
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Wykaz monografii naukowych i podręczników akademickich autorstwa, współautorstwa lub 

pod redakcją pracowników placówki 

 

a) autorstwo monografii lub podręcznika w języku kongresowym 

Gurjanow A., Dzienkiewicz A., Raczynski A.: Ubity w Katyni, Stowarzyszenie Memoriał, 

Wydawnictwo Zwienia, Moskwa 2015, ss. 932. 

Jarosz M.: Bearing Witness. A Personal Perspective on Sixty Years of Polish History, 

Transaction Publishers, New Brunswick and London 2015, ss. 260. 

Markowski R., Kotnarowski M., Wenzel M., Żerkowska-Balas M.: Democratic Audit of 

Poland 2014, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2015, ss.188. 

Materski W., Kornat M.: Between Peace and War. Essays on Polish Diplomacy in 1918-1945, 

Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2015, ss. 164. 

Paczkowski A.: Revolution and Counterrevolution in Poland, 1980-1989: Solidarity, Martial 

Law, and the End of Communism in Europe, University of Rochester Press, New York 

2015, ss. 486. 

Roszkowski W.: East Central Europe. A Concise History, Instytut Studiów Politycznych 

PAN, Warszawa 2015, ss. 531. 

Traba R.: Der politische Katholizismus im Ermland. Eine Studie zur deutsch-polnischen 

Beziehungsgeschichte 1871-1914, Aschendorff-Verlag, Münster 2016, ss. 398. 

Traba R.: The Past in the Present: The Construction of Polish History, Peter Lang Verlag, 

Frankfurt am Main 2015, ss. 333. 

 

b) Autorstwo monografii lub podręcznika w języku niekongresowym (w języku polskim lub 

innym obcym) 

 

Adamowicz A.: Państwo patronalne. Relacje władzy i podległości w małej wspólnocie 

lokalnej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015, ss. 325. 

Cianciara A., Burakowski A., Olszewski P., Wódka J.: Europeizacja partii politycznych i 

grup interesu w krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii 

Europejskiej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015, ss. 376. 

Dudzińska A.: System zamknięty. Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego, Instytut 

Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015, ss. 160. 

Dziak W. J., Bayer J.: Historia polityczna Chin 1839-2014, Instytut Studiów Politycznych 
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Traba R., Żytniec R.: Ziemie Odzyskane / utracony Heimat. Ludzkie dramaty i koniunktury 

polityczne, w: Hahn H. H., Traba R. (red.): Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. I: 

Wspólne/Oddzielne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.  

Traba R., Hahn H. H.: O czym (nie) opowiadają polsko-niemieckie miejsca pamięci. 

Wprowadzenie, w: Hahn H. H., Traba R. (red.): Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 

I: Wspólne/Oddzielne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.  

Wódka J.: Współpraca gospodarcza Polski i Turcji. Stan obecny i perspektywy rozwoju, w: 

Pastusiak L.: 600 lat stosunków dyplomatycznych Polska-Turcja, Vistula. Akademia 

Finansów i Biznesu, Warszawa 2015, ss. 83-102. 

Wódka J.: Relacje cywilno-wojskowe. Aspekty instytucjonalne, w: Wódka J.: „Nowa” Turcja. 

Aspkety polityczne, gopsodarcze, społeczne, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 

2015, ss. 111-135. 

Żelichowski R.: Stosunki polsko-holenderskie w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, 

w: Fiszer J.M. (red.): Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Instytut 

Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015, ss. 244-268. 

 

 

e) Redakcja naukowa monografii lub podręcznika w język kongresowym 

Traba R., Hahn H. H. (red.): Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, t. I: Geteilt / Gemeinsam, 

Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag 2015, ss. 818. 

Traba R., Loew P. O.(red.): Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, t. V: Erinnerung auf 

Polnisch. Texte zu Theorie und Praxis des sozialen Gedächtnisses, Paderborn: 

Ferdinand Schöningh Verlag 2015, ss. 423. 
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f) Redakcja naukowa monografii lub podręcznika w języku niekongresowym (języku polskim 

lub innym obcym) 

 

Fiszer J.M. (red.): Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Instytut Studiów 

Politycznych PAN, Warszawa 2015, ss. 456. 

Słodkowska I. (red.): Eurowybory 2014, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 

2015, ss. 439. 

Stryjek T. (red. t. LIX/2 czasopisma „Kultura i Społeczeństwo”): Ukraina przed przełomem 

2014 roku i po, Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN, 

Warszawa 2015, ss. 264. 

Świder K., Stec A., Leszczyński T. Z. (red.): Współczesna Ukraina – trwałość czy rozpad?, 

Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Warszawa 2015, ss. 240. 

Wódka J. (red.): „Nowa” Turcja. Aspekty polityczne, gospodarcze, społeczne, Wydawnictwo 

ASPRA-JR, Warszawa 2015, ss. 312. 

Traba R., Liżewska I., Brakoniecki K. (red.): Czas przekraczania granic. Antologia Borussii 

1990-2015, Narodowe Centrum Kultury, WK Borussia 2015.   

 

Traba R., Thünemann H. (red.): Myślenie historyczne, t. I: Jörn Rüsen: Nadawanie 

historycznego sensu, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015, ss. 468. 

 

Traba R., Thünemann H. (red.): Myślenie historyczne, t. II: Świadomość i kultura historyczna, 

Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015, ss. 428. 

 

Traba R., Hahn H. H. (red.):  Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. I: Wspólne / Oddzielne, 

Scholar, Warszawa 2015, ss. 761. 

Traba R., Hahn H. H. (red.): Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. II: Wspólne / Oddzielne, 

Scholar, Warszawa 2015, ss. 672. 
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Realizowane projekty badawcze 

 

 

Realizowane w ramach działalności statutowej placówki 

Tytuł projektu Kierownik/uczestnicy 

projektu 

Okres 

realizacji 

Jednostki, instytucje: podmiotowość i kontekst w 

transformacji systemu i przebiegu biografii 

społecznych 

prof. dr hab. Bogdan W. 

Mach 

2014-2016 

Udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych 

państwa 

prof. dr hab. Ewa Nalewajko  2015-2017 

Geografia wyborcza Polski 2014-2015 dr Michał Kotnarowski 2014-2015 

Polska rzeczywistość instytucjonalna, gospodarcza 

i społeczna w drugiej dekadzie XXI w 

dr hab. Marta Danecka 2014-2016 

Stan wdrożenia różnych form partycypacji 

społecznej w usługach społecznych, szczególnie w 

zakresie koprodukcji. Perspektywy rozwojowe 

koprodukcji na przykładzie wybranych polityk 

publicznych 

p.o. kierownika dr Joanna 

Szymoniczek 

od 2015 

Przenikanie wydawnictw emigracyjnych do 

radzieckiej Europy w latach 1956-1980, ze 

szczególnym uwzględnieniem Polski tego okresu 

dr hab. Paweł Sowiński od 2015 

Polityczne i społeczne aspekty funkcjonowania 

aparatu bezpieczeństwa w systemie 

komunistycznym 

prof. dr hab. Andrzej Friszke 

od 2015 

„Solidarność” i instytucje władzy - przebieg 

kryzysu ustrojowego i transformacji 

prof. dr hab. Andrzej 

Paczkowski 

od 2015 

Wpływ Radia Wolna Europa na sytuację w Polsce i 

w krajach za Żelazną Kurtyną w latach 1950-1989 

prof. dr hab. Paweł 

Machcewicz 

od 2015 

Archiwum Partii Politycznych ISP PAN p.o. kierownika dr hab. Irena 

A. Słodkowska 

ciągłe 

Różne formy oporu wobec systemu sowieckiego na 

terenach byłej II RP i ich odbicie w dyskursach we 

współczesnej historiografii polskiej i ukraińskiej  

dr hab. Grzegorz Motyka ciągłe 

Polityka historyczna (polityka wobec pamięci) 

prowadzona na Ukrainie, Białorusi oraz w Rosji (w 

mniejszym stopniu także w Chorwacji i Serbii) 

dr hab. Tomasz Stryjek od 2015 
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Studia nad „polityką siłową” stosowaną przez 

ZSRR wobec państw i ich obywateli w strefie 

położonej między Bałtykiem a Morzem Czarnym 

prof. dr hab. Grzegorz Nowik 2015-2017 

Strategiczna wydolność państwa jako problem dla 

badań teoretycznych i empirycznych 

prof. dr hab. Antoni Z. 

Kamiński 

2011-2014 

Obszary zapalne w ramach ładu światowego dr Tomasz Paszewski od 2015 

Perspektywy Unii Europejskiej w 

wielobiegunowym świecie. Aspekty polityczne, 

ekonomiczne, kulturowe i międzynarodowe 

prof. dr hab. Józef M. Fiszer 2012-2016 

Euroregiony, stan obecny i perspektywy dr hab. Ryszard Żelichowski od 2015 

Transformacja ustrojowa państw Europy 

Środkowo-Wschodniej 
dr hab. Adam Burakowski od 2015 

Praktyki codzienności jako forma walki bez 

przemocy 

dr Paulina Codogni od 2015 

Zbrodnie komunistyczne. Aspekt prawny i 

historyczny 

prof. dr hab. Wojciech 

Roszkowski 

od 2015 

Rola ministrów spraw zagranicznych w 

kształtowaniu polskiej polityki zagranicznej w 

latach 2004-2014 (W. Cimoszewicz, A. D. Rotfeld, 

S. Meller, A. Fotyga, R. Sikorski) 

dr hab. Agnieszka Orzelska-

Stączek 

od 2015 

Polsko-niemieckie zbieżności i rozbieżności 

interesów przed i po 1989 roku 

prof. dr hab. Piotr Madajczyk od 2013 

Polski Czerwony Krzyż – studium organizacji dr Joanna Szymoniczek od 2015 

Geopolityczne wyobrażenia rosyjskich elit władzy – 

w odniesieniu do Rosji i świata 

dr Konrad Świder od 2015 

Dyplomatyczna konstrukcja ładu powojennego 

(1943-1945) 

prof. dr hab. Wojciech 

Materski 

od 2015 

Nowoczesność, kryzys i nowe dyskursy płci dr hab. Nina Gładziuk od 2015 

Stosunki polsko-chińskie w latach 1956-57 prof. dr hab. Waldemar J. 

Dziak 

2014-2015 
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b) własne (granty) 

Tytuł projektu Kierownik 

projektu 

Okres 

realizacji 

Model decydowania politycznego małych państw na 

arenie międzynarodowej na przykładzie polityki 

zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-

2012 

dr Piotr A. Bajda 

2012-2015 

Elity administracyjne i polityczne państwa: kariery, 

tożsamości, relacje 

prof. dr hab. 

Ewa Nalewajko 

2012-2015 

Europeizacja partii politycznych i grup interesu w 

kontekście Partnerstwa Wschodniego 

dr Agnieszka 

Cianciara 

2013-2015 

W czyim interesie? – polityka niemiecka PRL w 

latach 1944/45-1989/90 

dr hab. Wanda 

Jarząbek 

2012-2015 

Inżynieria społeczna. Projekty kształtowania państw 

narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci 

historycznej: Chorwacja, Niemcy, Polska i Ukraina 

w XX wieku 

prof. dr hab. Piotr 

Madajczyk 

2013-2016 

Polityka władz sowieckich wobec żydowskich 

socjalistów - Żydowskiej Partii Robotniczej Bund w 

latach 1939-1957 

dr Martyna Rusiniak-

Karwat 

2014-2016 

Solidarność – geneza rewolucji, mobilizacja i 

demobilizacja ruchu. Solidarność nowe podejścia do 

ruchu społecznego 

dr hab. Marcin 

Zaremba 

2013-2016 

Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością 

od czasów II wojny światowej 

prof. dr hab. Andrzej 

Paczkowski 

2014-2017 

Ludzie w sieciach: wpływ kontekstu społecznego na 

jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury 

społeczeństwa 

prof. dr hab. Bogdan 

W. Mach 

2014-2017 

„Skok w nowoczesność”. Polityka wzrostu w krajach 

peryferyjnych 1943-1980". Angielski przekład i 

wydanie monografii 

dr Adam Leszczyński 

2014-2016 

Tłumaczenie na język angielski i publikacja w formie 

elektronicznej książki Marcina Zaremby: 

„Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. 

Nacjonalistyczna legitymizacja władzy 

komunistycznej w Polsce”  

dr hab. Marcin 

Zaremba 

2014-2016 

Tłumaczenie na język angielski i publikacja w formie 

elektronicznej książki Marcina Zaremby: „Wielka 

Trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na 

kryzys” 

dr hab. Marcin 

Zaremba 

2014-2016 
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Dokumenty przełomu. Polska transformacja 

ustrojowa w latach 1989-1991 w dokumentach 

Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Komitetu 

Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ 

„Solidarność” oraz Komitetów Obywatelskich 

„Solidarność” 

dr hab. Inka 

Słodkowska 

2014-2018 

Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji. 

Przejście od religijnej koncepcji „właściwego 

istnienia” do koncepcji imperium i geopolityki 

dr hab. Włodzimierz 

Marciniak 

2014-2016 

National and European Governance: Polish and 

Norwegian Cooperation Towards More Efficient 

Security, Energy and Migration Policies 

dr Krzysztof 

Kasianiuk 

2013-2015 

Studium przypadku SS-Sonderkommando 

Dirlewanger - oddziały i jednostki obcokrajowców w 

zmaganiach wojennych dwóch imperiów (III Rzeszy i 

ZSRR) w latach 1940-1945 

mgr Hubert Kuberski 2015-2016 

 

c) finansowane przez inne podmioty/instytucje krajowe, np. zlecane placówce 

bezpośrednio przez resorty 

 

IV WEWNĘTRZNY  

KONKURS DLA MŁODYCH 

NAUKOWCÓW 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przyznało dotację celową na prowadzenie w 2015 

roku badań naukowych lub prac rozwojowych 

oraz zadań z nimi związanych, służących 

rozwojowi młodych naukowców oraz 

uczestników studiów doktoranckich, 

finansowanych w wewnętrznym trybie 

konkursowym 

 

d) finansowane przez podmioty/instytucje zagraniczne (np. ramowe Programy UE; 

programy NATO) 

Tytuł projektu Kierownik 

projektu 

Okres 

realizacji 

Regime and Society in Eastern Europe (1956-1989). 

From Extended Reproduction to Social and Political 

Change  

prof. dr hab. Dariusz 

Stola 

2011-2015 

European Network on Contemporary History – 

EURHIST XX 

 

prof. dr hab. Dariusz 

Stola 

od 2008 
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e) dofinansowywane przez Polską Akademię Nauk w ramach umów o współpracy 

naukowej PAN z innymi akademiami 

 

Tytuł projektu Kierownik 

projektu 

Okres 

realizacji 

Instytut Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk, 

Instytut Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk – 

Reguły polityki w procesie transformacji systemowej 

w Polsce i w Rosji 

dr hab. Włodzimierz 

Marciniak 

2008-2013 
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Kształcenie (rozwój) kadr naukowych 

uzyskane tytuł i stopnie naukowe pracowników placówki w roku sprawozdawczym 

 

- profesora: 

 

Manterys A.: Nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu naukowego 

profesora nauk humanistycznych, 17.07.2015 r. 

Nalewajko E.: Nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu naukowego 

profesora nauk humanistycznych, 2.04.2015 r. 

 

 

- doktora habilitowanego: 

 

Baran A. F.: Rada Naukowa Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego im. Jana Pawła II nadała stopień doktora habilitowanego nauk 

humanistycznych w zakresie nauk o polityce, 11.02.2015 r. 

Burakowski A.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, na 

podstawie monografii: System polityczny współczesnej Rumunii, nadała stopień 

doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, 25.09.2015 r. 

Danecka M.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, na 

podstawie monografii: Partycypacja wykluczonych. Wyzwanie dla polityki społecznej, 

nadała stopień doktora habilitowanego nauk społecznych zakresie nauk o polityce, 

30.01.2015 r. 

 

- doktora: 

 

Radiukiewicz A.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN w oparciu o rozprawę 

doktorską: Socjalizacja obywatelska w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, 

napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Edmunda Wnuk-Lipińskiego oraz prof. dr hab. 

Bogdana W. Macha nadała stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o 

polityce, 27.02.2015 r. 

 

Kotnarowski M.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN w oparciu o rozprawę 

doktorską: Zachowania wyborcze w IIIRP z perspektywy ekonomicznej teorii 

głosowania, napisaną pod kierunkiem dr hab. Radosława Markowskiego nadała 

stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o  polityce, 27.11.2015 r. 
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Tytuł i stopnie naukowe nadane przez placówkę w roku sprawozdawczym innym 

pracownikom niż własnym 

 

- doktora habilitowanego: 

 

Łukasiewicz S.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, na 

podstawie publikacji: Partia w warunkach emigracji. Dylemty Polskiego Ruchu 

Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” 1945-1994, nadała stopień doktora 

habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, 26.06.2015 r. 

Pleskot P.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, na 

podstawie monografii: Kłopotliwa Panna S. Postawy polityczne Zachodu wobec 

„Solidarności” na tle stosunków z PRL (1980-1989), nadała stopień doktora 

habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, 27.02.2015 r. 

Strnad G.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, na 

podstawie monografii: Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1958-2008. 

Zmiana i kontynuacja, nadała stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w 

zakresie nauk o polityce, 25.09.2015 r. 

 

 - doktora: 

 

Machcewicz A. M.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN w oparciu o 

rozprawę doktorską: Strajki w Trójmieście w sierpniu 1980 r. Genza i mechanizmy 

buntu społecznego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Friszke nadała 

stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o  polityce, 27.11.2015 r. 

Majewski M.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN w oparciu o rozprawę 

doktorską: Kontrwywiad PRL wobec Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Andrija 

Melnyka w latach 1944-1989, napisaną pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Motyki 

nadała stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o  polityce, 27.11.2015 r. 

Sajewski K. K.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN w oparciu o rozprawę 

doktorską: Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania stabilizacji systemu politycznego 

w KRLD, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Waldemara J. Dziaka nadała stopień 

doktora nauk społecznych w zakresie nauk o  polityce, 27.02.2015 r. 

 

3. Promotorstwo oraz recenzje w przewodach na stopnie i tytuły naukowe 

 

Dziak W. J.: Promotor doktoratu Krzysztofa Sajewskiego: Wewnętrzne i zewnętrzne 

uwarunkowania stabilizacji systemu politycznego w KRLD (Instytut Studiów 

Politycznych PAN). 

Fiszer J. M.: 1) Ocena dorobku dr hab. Jacka Czaputowicza w związku z wnioskiem o 

nadanie tytułu profesora (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW); 2) 

promotor 21 prac magisterskich i 9 licencjackich. 
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Friszke A.: 1) Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr Sławomira Łukasiewicza: Partia w 

warunkach emigracji. Dylemty Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i 

Demokracja” 1945-1994 (Instytut Studiów Politycznych PAN); 2) promotor doktoratu 

Anny Machcewicz: Strajki w Trójmieście w sierpniu 1980 r. Genza i mechanizmy 

buntu społecznego (Instytut Studiów Politycznych PAN). 

Kamiński A. Z.: 1) Ocena dorobku dr hab. Jana Mieciejewskiego w związku z wnioskiem o 

nadanie tytułu profesora (Uniwersytet Wrocławski);  2) recenzja w przewodzie 

habilitacyjnym dr Kaji Gadowskiej: Dysfunkcje administracji (Uniwersytet 

Jagielloński); 3) promotor 1 pracy magisterskiej. 

Król E. C.: Promotor 2 prac magisterskich. 

Manterys A.: Promotor 3 prac magisterskich i 7 licencjackich. 

Materski W.: 1) Ocena dorobku dr hab. Nikołaja Iwanowa w związku z wnioskiem o nadanie 

tytułu profesora (Wydział Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego);  2) 

recenzja w przewodzie habilitacyjnym: a) dr Doroty Suli: Powroty ludności polskiej z 

byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918-1937 (Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu), b) dr Roberta Kuśnierza: Ukraina w latach czystek i 

terroru (1934-1938) w obserwacjach i analizach MSZ oraz wywiadu wojskowego 

Drugiej Rzeczypospolitej (Instytut Historii PAN). 

Motyka G.: Promotor doktoratu Marcina Majewskiego: Kontrwywiad PRL wobec Organizacji 

Ukraińskich Nacjonalistów Andrija Melnyka w latach 1944-1989 (Instytut Studiów 

Politycznych PAN). 

Nalewajko E.: Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr Adama Burakowskiego: System 

polityczny współczesnej Rumunii (Instytut Studiów Politycznych PAN).  

Nowik G.: 1) Ocena dorobku dr hab. Zbigniewa Gnat-Wieteski w związku z wnioskiem o 

nadanie tytułu profesora (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego); 2) promotor 

4 prac magisterskich. 

Olszewski P.: Promotor 12 prac magisterskich i 2 licencjackich. 

Orzelska-Stączek A.: Promotorka 2 prac magisterskich i 5 licencjackich. 

Paczkowski A: Ocena dorobku dr hab. Nikołaja Iwanowa w związku z wnioskiem o nadanie 

tytułu profesora (Wydział Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego). 

Pańków I.: Promotorka 1 pracy magisterskiej. 

Roszkowski W.: Ocena dorobku dr hab. Marka Wierzbickiego w związku z wnioskiem o 

nadanie tytułu profesora (Instytut Studiów Politycznych PAN). 

Stola D.: Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr Piotra Osęki: My, ludzie z Marca. 

Autoportret pokolenia ’68 (Wydział Historyczny UW). 

Stryjek T.: 1) Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr Romana Wysockiego: W kręgu 

integralnego nacjonalizmu. Czynny nacjonalizm Dmytra Doncowa na tle myśli 

nowoczesnych Romana Dmowskiego (Instytut Historii Uniwersytetu Marii 

Skłodowskiej Curie w Lublinie); 2) promotor 3 prac magisterskich. 
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Szpociński A.: Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr Mikołaja Mikulskiego:  Znaczenie 

rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej. 

Świder K.: Promotor pomocniczy doktoratu Krzysztofa Sajewskiego: Wewnętrzne i 

zewnętrzne uwarunkowania stabilizacji systemu politycznego w KRLD (Instytut 

Studiów Politycznych PAN). 
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Upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych 
 

Organizacja i współorganizacja konferencji i sympozjów 

 

 

Nazwa konferencji 

miejsce, data 

Organizator, 

współorganizatorzy 

Rodzaj konferencji 

Social engineering. Projects of the 

nation-state building and their 

representation in historiography 

and historical memory: Croatia, 

Germany, Poland and Ukraine in 

twentieth century, Warszawa, 25-

26.02.2015 r. 

Instytut Studiów Politycznych 

PAN, Instytut Herdera w 

Marburgu 

Międzynarodowa 

Wojna Rosji z Ukrainą. Wyzwania 

dla bezpieczeństwa Europy 

Środkowo-Wschodniej, Warszawa, 

10.03.2015 r. (seminarium 

naukowe) 

Instytut Nauk Politycznych i 

Spraw Międzynarodowych 

Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, Instytut Studiów 

Politycznych PAN, Fundacja 

Konrada Adenauera, Fundacja 

Rozwoju KUL 

Krajowa 

Współpraca transgraniczna - 

Euroregiony, Warszawa, 

15.05.2015 r. 

 

 

Instytut Studiów Politycznych 

PAN, Collegium Civitas, Zakład 

Geografii Politycznej w Katedrze 

Geografii Politycznej i Studiów 

Regionalnych Uniwersytetu 

Łódzkiego 

Krajowa 

Solidarność. Nowe podejścia do 

analizy ruchu społecznego, 

Warszawa, 16.05.2015 r. 

Instytut Studiów Politycznych 

PAN, Biuro Edukacji Publicznej 

IPN 

Krajowa 

Federalizm szansą czy 

zagrożeniem dla Unii 

Europejskiej?, Warszawa, 

21.05.2015 r. 

Instytut Studiów Politycznych 

PAN, Komitet Nauk Politycznych 

PAN 

Krajowa 

„Nowa zimna wojna?” Niemcy, 

Rosja i Unia Europejska w 

poszukiwaniu pokoju, Lublin, 

1.06.2015 r. 

Centrum Naukowe Instytutu 

Studiów Politycznych PAN i 

Uczelni Łazarskiego, Instytut 

Nauk Politycznych i Spraw 

Międzynarodowych KUL, 

Katedra Stosunków 

Międzynarodowych, Fundacja 

Konrada Adenauera w Polsce 

Krajowa 

Kto wygrał II wojnę światową? 

Kto przegrał pokój?, Warszawa, 

25.06.2015 r. 

Instytut Studiów Politycznych 

PAN, Fundacja Współpracy 

Polsko-Niemieckiej 

Międzynarodowa 
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Konstelacje przemocy, Warszawa, 

3.10.2015 r. 

Instytut Studiów Politycznych 

PAN, redakcja czasopisma 

„Civitas. Studia z Filozofii 

Polityki” 

Krajowa 

Geopolityka w XX i XXI wieku, 

Warszawa, 27.10.2015 r. 

Instytut Studiów Politycznych 

PAN, Akademia Obrony 

Narodowej, Uczelnia 

Łazarskiego, Polskie 

Towarzystwo Geopolityczne 

Krajowa 

Unia Europejska i jej peryferie: 

Pożegnanie z Europeizacją?, 

Warszawa, 2.11.2015 r. 

(seminarium naukowe) 

Instytut Studiów Politycznych 

PAN 

Krajowa 

Gra o świat: w stronę nowej 

Jałty?, Warszawa, 7-8.12.2015 r. 

Instytut Studiów Politycznych 

PAN 

Międzynarodowa 

 

 

Referaty wygłoszone na konferencjach i zjazdach w kraju 

 

Andrzejewski P.: Nation Building in Postwar Austria – referat; konferencja: „Social 

engineering. Projects of the nation-state building and their representation in 

historiography and historical memory: Croatia, Germany, Poland and Ukraine in 

twentieth century”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Leibniz Gemeinschaft, 

Warszawa, 25-26.02.2015 r. 

Andrzejewski P.: Imperialism, tradition and persistant factors in Soviet/Russian foreign 

policy – referat; konferencja: „History and Politics. Remembrance as Legitimation”, 

Copernicus Graduate School, Toruń, 6-9.07.2015 r. 

Andrzejewski P.: Trwałe czynniki w rosyjskiej polityce zagranicznej – referat; konferencja: 

„Gra o świat: w stronę nowej Jałty”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 

7-8.12.2015 r. 

Betkiewicz W.: Kariery zawodowe elity politycznej i administracyjnej: podobieństwa i 

różnice – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III Ogólnopolski Kongres 

Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 r. 

Betkiewicz W.: Proces rządowej legislacji: empiryczna rekonstrukcja z wykorzystaniem pojęć 

nowej analizy instytucjonalnej – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III 

Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 

r. 

Burakowski A.: Determinanty stabilności rumuńskiego systemu politycznego – referat; 

konferencja: „Kształtowanie się ładu demokratycznego w państwach Europy 

Środkowej i Bałkanów”, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa, 15.04.2015 r.  
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Burakowski A.: Perfectly formated partners – reflections after Chancellor Merkel's visit to 

India, October 2015 – referat; konferncja: „Europe in Emerging Asia”, Szkoła Wyższa 

Psychologii Społecznej, Jadavpur University, Kolkata, Centrum Studiów Polska-Azja, 

Warszawa, 09.11.2015 r. 

Chojan A.: Stanowisko RFN wobec kryzysu ukraińskiego – interes polityczny czy 

gospodarczy? – referat; konferencja: „’Nowa zimna wojna?’ Niemcy, Rosja i Unia 

Europejska w poszukiwaniu pokoju”, Centrum Naukowe ISP PAN i Uczelni 

Łazarskiego, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Katedra 

Stosunków Międzynarodowych, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Lublin, 

1.06.2015 r. 

Cianciara A.: Europa jako „klub klubów” – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III 

Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 

r. 

Cianciara A.: Europeizacja zewnętrzna i „strategiczny konstruktywizm” w analizie relacji 

Unii Europejskiej z jej wschodnimi sąsiadami – referat; konferencja: „Odsłony 

Polityki” III Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-

24.09.2015 r. 

Cianciara A.: Strategie zewnętrznego zarządzania (external governance) Unii Europejskiej na 

przykładzie Republiki Mołdawii – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III 

Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 

r. 

Cianciara A.: Stability – democratization dilemma: Narratives of European Neighbourhood 

Policy – referat; konferencja: „European Narratives”, Instytut Europeistyki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 24-26.09.2015 r. 

Cianciara A.: Unia Europejska wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie – referat; konferencja: 

„Konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie dla bezpieczeństwa europejskiego w 

XXI wieku”, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 29.05.2015 r. 

Cianciara A.: Partie polityczne na Ukrainie: europeizacja czy instrumentalizacja? – referat; 

konferencja: „Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych aspektach”, Instytut 

Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 29.09.2015 r. 

Danecka M.: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – referat; 

konferencja: „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Uniwersytet 

Rzeszowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rzeszów, 24-25.09.2015 r. 

Danecka M., Cieślar J.: Portret rodzin zastępczych w przekazie medialnym – referat; 

konferencja: „Role rodzinne – między przystosowaniem a kreacją”, Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 5.11.2015 r. 

Dzienkiewicz A.: Teatr w Workucie we wspomnieniach Michała Bauera – żołnierza AK, 

więźnia GUŁAG-u w latach 1944-1946 – referat; konferencja: „Gułag. Struktury, 

kadry, więźniowie / Gułag. Struktury, kadry, zakliuczennyje”, Instytut Historii i 

Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia 

w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Regionalne w Bełchatowie oraz Urząd do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Bełchatów, 2-3.12.2015 r. 
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Fiszer J. M.: Dlaczego integracja europejska znalazła się w kryzysie? Szanse i zagrożenia dla 

UE-aspekty teoretyczne i utylitarne – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III 

Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 

r. 

Fiszer J. M.: Nowe wizje integracji europejskiej w czasie kryzysów – referat; konferencja: 

„Odsłony Polityki” III Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, 

Kraków, 22-24.09.2015 r. 

Fiszer J. M.: Unia Europejska jako federacja demokratycznych państw narodowych – referat; 

konferencja: „Federalizm szansą czy zagrożeniem dla Unii Europejskiej?”, Zakład 

Europeistyki ISP PAN, Komitet Nauk Politycznych PAN, Warszawa, 21.05.2015 r. 

Fiszer J. M.: Geopolityka – teoria naukowa czy paradygmat badawczy? – referat; 

konferencja: „Geopolityka w XX i XXI wieku”, Instytut Studiów Politycznych PAN, 

Warszawa, 27.10.2015 r. 

Fiszer J. M.: Skutki wojny rosyjsko-ukraińskiej dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-

Wschodniej – referat; konferencja: „Wojna Rosji z Ukrainą. Wyzwania dla 

bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej”, Instytut Studiów Politycznych PAN, 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada 

Adenauera, Lublin, 10.03.2015 r. 

Fiszer J. M.: Cele i zadania polityki zagranicznej i militarnej Rosji pod rządami Władimira 

Putina – referat; konferencja: „Imperium – Związek – Federacja. Ciągłość i zmiany w 

polityce oraz życiu społecznym Rosji”, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 

Warszawa, 2.06.2015 r. 

Fiszer J. M.: Kto wygrał II wojnę światową, a kto przegrał pokój. Analiza historyczno-

politologiczna – referat; konferencja: „Kto wygrał II wojnę światową? Kto przegrał 

pokój?”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Fundacja Współpracy Polsko-

Niemieckiej, Warszawa, 25.06.2015 r. 

Fiszer J. M.: Geopolityczne i geoekonomiczne aspekty europeizacji Ukrainy i jej perspektywy 

– referat; konferencja: „Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach”, 

Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, Ambasada Ukrainy w 

Polsce, Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód, Warszawa, 29.09.2015 r.  

Fiszer J. M.: Nowy, pojałtański ład globalny: bipolarny czy multipolarny? Próba prognozy – 

referat; konferencja: „Gra o świat: w stronę nowej Jałty?”, Instytut Studiów 

Politycznych PAN, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawa, 7-

8.12.2015 r. 

Friszke A.: Konfrontacje wokół polityki władz RP na emigracji w Zeszytach Historycznych – 

referat; konferencja: „Zeszyty Historyczne z perpsektywy półwiecza”, Instytut 

Pamięci Narodowej, Fundacja Kultury Paryskiej, Warszawa, 20-21.10.2015 r. 

Friszke A.: Opozycja w PRL a Jałta – referat; konferencja: „Jałta – rzeczywistość, mit i 

pamięć”, Instytut Pamięci Narodowej, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II 

wojny światowej, Gdańsk, 19-20.02.2015 r. 
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Friszke A.: Władza wobec Solidarności 1980-1981 – referat; konferencja: „Solidarność – 

dziedzictwo, dylematy, kontrowersje”, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Łodzi, 

Łódź, 2.09.2015 r. 

Friszke A.: Władysław Bartoszewski 1922-2015 – referat; konferencja: „Pod prąd, pamięć, 

pojednanie”, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 14.09.2015 r.  

Friszke A.: PPS a Bund – referat; konferencja: „Bund. Żydowscy socjaliści XIX i XX w.”, 

Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne Warszawa w Europie, Żydowski Instytut 

Historyczny, Warszawa, 24.11.2015 r.  

Gałczyński G.: System instytucjonalny państwa w świetle teorii policentryzmu – analiza 

reformy gospodarki wodnej w Polsce – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III 

Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 

r. 

Gładziuk N.: Przemoc w imaginarium faszystowskim – referat; konferencja: „Konstelacje 

przemocy”, Zakład Filozofii Polityki ISP PAN oraz redakcja czasopisma naukowego 

pt. „Civitas. Studia z Filozofii Polityki”, Instytut Studiów Politycznych PAN, 

Warszawa, 3.10.2015 r. 

Golik K.: Integracja czy kontestacja? Wybrane paradoksy mongolsko-chińskiej kultury 

masowej – referat; konferencja: „Konteksty chińskiej kultury popularnej”, Uniwersytet 

Warszawski, Warszawa, 24.05.2015 r. 

Golik K.: Reforma edukacji etnicznej w Chińskiej Republice Ludowej: Analiza szkolnictwa w 

Konfederacjach Alaszan i Xiliin Gol – referat; konferencja: „Stare / nowe. Oblicza 

zmiany”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 26-28.03.2015 r. 

Golik K.: The exception that proves the rule: Modern Mongolian history in a textbook – 

referat; konferencja: Międzynarodowe warsztaty „The Hulunbuir and Transbaikalia 

playground. Microphysics of power on the Sino-Russian border”, Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza, Poznań, 29-31.01.2015 r. 

Golik K.: Geografia mitologii narodowej Mandżurów – referat; konferencja: „Mythical 

cosmos. Now and Then”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 21-22.03.2015 r. 

Golik K.: Mongolising the Sinicization? Remarks on Some Recent Changes in Education of 

Mongols in PRC – referat; konferencja: „Mongolia and the Mongols: Past and 

Present”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 23-24.11.2015 r. 

Jarosz M.: Samobójstwa w socjologii – referat; konferencja: „Samobójstwa w ujęciu 

socjologicznym, psychiatrycznym i kryminologicznym”, Suicydologia, Warszawa, 

27.05.2015 r. 

Jarosz M.: Najnowsze tendencje wzrostu nierówności materialnych i społecznych – referat; 

konferencja: „XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy”, Instytut Wschodni, Krynica, 8-

10.09.2015 r. 

Jarząbek W.: Problem praw człowieka w stosunkach PRL z zachodnimi sygnatariuszami Aktu 

Końcowego KBWE w latach 1975-1980 – referat; konferencja: „PRL na pochylni 

1975-1980”, Instytut Pamięci Narodowej, Arłamów, 10-12.06.2015 r. 



 

76 
 

Jarząbek W.: Dyskusje nad przeszłością i jej przezwyciężeniem a kształtowanie polityki wobec 

mniejszości ukraińskiej po 1989 r. – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III 

Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 

r. 

Jasiewicz K.: Mechanizmy zbrodni katyńskiej zastosowane do Obławy Augustowskiej. 

Rekonstrukcja pośrednia – referat; konferencja: „Obława Augustowska – lipiec 1945”, 

Oddział IPN w Białymstoku, Augustów, 27.06.2015 r. 

Jasiewicz K.: Fale radiowe w walce obozu londyńskiego o „rząd dusz” i model powojennego 

państwa polskiego – referat; konferencja: „90 lat Polskiego Radia – historia, program, 

technika”, Polskie Radio, Warszawa, 2-3.05.2015 r. 

Kamiński A. Z.: Ordynacja wyborcza: wybór kultury politycznej – referat; konferencja: 

„Forum Debaty Obywatelskiej”, Prezydent RP, Warszawa, 17.06.2015 r. 

Kamiński A. Z.: Integracja regionu ABC a bezpieczeństwo Polski – referat; konferencja: 

„Kongres Forum dla Wolności i Rozwoju”, Katowice, 28-30.10.2015 r. 

Kamiński A. Z.: Security in Central Europe: The German-Russian-Ukrainian Triangle – 

referat; konferencja: „Russia and Its Neighbours: Warsaw East European Conference”, 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 10-13.07.2015 r. 

Kinowska Z., Kęska A.: Znaczenie pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu patologiom 

społecznym – referat; konferencja: „Role rodzinne – między przystosowaniem a 

keacją”, Instytut Socjologii UAM, Polskie Towarszystwo Socjologiczne, Poznań, 

5.11.2015 r. 

Kloskowska-Dudzińska A.: „Maszynka do głosowania”. Legitymizowanie decyzji rządu jako 

główna funkcja parlamentu – referat; konferencja: „Pozycja ustrojowa władzy 

wykonawczej we współczesnym świecie”, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział 

Prawa, Białystok, 25-26.06.2015 r. 

Kloskowska-Dudzińska A.: Proces legislacyjny w perspektywie socjologicznej – referat; 

konferencja: „Odsłony Polityki” III Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet 

Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 r. 

Kotnarowski M., Pawlak M.: Getting a job in Poland: The conditions and effects of informal 

acquisition of employment – referat; konferencja: „Social Boundaries of Work: The 

varieties of informal work in contemporary societies”, Sekcja Socjologii Pracy 

Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Socjologii Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, Zielona Góra, 12-13.11.2015 r. 

Kotnarowski M., Pawlak M.: The Strength of Weak Identifications? – referat; konferencja: 

„The Paradox of Paradox? Workshop on Contradictions, Ironies and Surprises in Law, 

Economy and Society”, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa, 11-

12.05.2015 r. 

Kotnarowski M.: New dimension of political competition: Liberal vs. Solidary Poland – 

referat; konferencja: „ECPR Joint Session”, European Consortium for Political 

Research, Warszawa, 29.03-02.04. 2015 r. 
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Kowal P.: The doctrine of Giedroyc as a universal answer to the Kremlin's imperial policy – 

referat; konferencja: „Warsaw East European Conference 2015”, Studium Europy 

Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski, 10-13.07.2015 r. 

Kowal P.: „Błąd krymski” Zachodu, czyli przyczyny dla których ośrodki analityczne „nie 

przewidziały” polityki Rosji wobec Ukrainy polegającej na aneksji i interwencji 

militarnej – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III Ogólnopolski Kongres 

Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 r. 

Kowal P.: Listy biskupów jako narzędzie polityki pamięci i kształtowania relacji 

międzypaństwowych (w relacjach z Niemcami, Rosją i Ukrainą) – referat; konferencja: 

„Odsłony Polityki” III Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, 

Kraków, 22-24.09.2015 r. 

Król E. C.: Od wrogości do dobrego sąsiedztwa. Polacy i Niemcy w splocie dziejów – referat; 

konferencja: „Od wyzwolenia do pojednania”, Międzynarodowy Dom Spotkań 

Młodzieży, Oświęcim, 30.05.2015 r. 

Król E. C.: Prasa, teatr, film, książka. Okupacja niemiecka – referat; konferencja: „Po jednej i 

drugiej stronie linii Ribbentrop–Mołotow. Okupacja niemiecka i sowiecka ziem 

polskich w latach 1939-1941 w porównaniu”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 

30.09.2015 r. 

Król E. C.: Geopolityka w cieniu swastyki i jej agonia – referat; konferencja: „Geopolityka w 

XX i XXI wieku”, Instytut Studiów Politycznych, Uczelnia Łazarskiego, Akademia 

Obrony Narodowej, Warszawa, 27.10.2015 r. 

Król E. C.: Piłsudski i … Goebbels – referat; konferencja: „Myśli polityczna Józefa 

Piłsudskiego”, Instytut Historii PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, 

Warszawa, 1.12.2015 r. 

Machcewicz P.: Jak powstawało Muzeum II Wojny Światowej – referat; konferencja: „Jak 

robimy muzea?” ,Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa, 12.01.2015 r. 

Machcewicz P.: Historyk w muzeum – referat; konferencja: „Od Ibrahim ibn Jakuba do 

Anielewicza” 6. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji otwarcia wystawy 

stałej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie”, Muzeum Historii 

Żydów Polskich/Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa, 11-14.05.2015 r. 

Machcewicz P.: Wykład inauguracyjny; konferencja: „II wojna światowa. Edukacja i pamięć 

dla pokoju”, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Społecznych, Dom 

Spotkań z Historią, Warszawa, 27-28.04.2015 r. 

Madajczyk P.: Polityka narodowościowa ZSRR jako narzędzie porządkowania sowieckiej 

strefy wpływów (plany i pierwszy okres powojenny) – referat; konferencja: „Pod 

czerwoną gwiazdą. Aspekty sowieckiej obecności w Europie Środkowo-Wschodniej 

w 1945 roku”, Instytut Pamięci Narodowej, Gliwice, 11-12.06.2015 r. 

Madajczyk P.: „Tragedia Górnośląska” jako narzędzie kształtowania mniejszości 

narodowych i etnicznych – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III Ogólnopolski 

Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 r. 

Manterys A., Mach B. W., Szpociński A.: Konstytuowanie bezpieczeństwa w 

późnonowoczesnym porządku społecznym. Rama koncepcyjna i ilustracja empiryczna 
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– referat; konferencja: „Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej 

na rzecz społeczeństwa”, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Zakład 

Socjologii Grup Dyspozycyjnych Uwr, 7-8.05.2015 r. 

Maranowski P.: Analiza danych zastanych, doświadczenia zagraniczne, propozycje rozwiązań 

systemowych – referat; konferencja: „Kongres Poradnictwa Prawnego i 

Obywatelskiego”, Instytut Prawa i Społeczeństwa, Warszawa, 2-4.02.2015 r. 

Maranowski P.: Elity administracyjne państwa w procesach stanowienia prawa – referat; 

konferencja: „Odsłony Polityki” III Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet 

Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 r. 

Materski W.: Jałta jako kluczowy etap finalizacji ładu powojennego – referat; konferencja: 

„Gra o świat: w stronę nowej Jałty?”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 

7-8.12.2015 r. 

Motyka G.: Skazani na konflikt pamięci? Polska i ukraińska polityka historyczna – referat; 

konferencja: „Polska Polityka Wschodnia 2015”, Kolegium Europy Wschodniej, 8-

10.10.2015 r. 

Matuszewska J.: „Łaska nieodparta” sekularyzacji: dekonstrukcja/rekonstytuowanie 

podmiotu w zmieniającej się strukturze władzy – referat; konferencja: „Odsłony 

Polityki” III Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-

24.09.2015 r. 

Nowik G.: Między wojną a pokojem – Bitwa Niemeńska a rokowania ryskie – 20.IX-18.X 

1920 r. – referat; konferencja: „95. rocznica Bitwy Niemeńskiej”, Uniwersytet im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Starostwa Powiatowe w Sejnach, Augustowie i 

Suwałkach, Sejny, 19.09.2015 r. 

Nowik G.: Najcenniejsze źródło Churchilla – największy polski sukces w światowej 

kryptologii – referat; konferencja: „Polska Myśl Techniczna w II wojnie światowej. W 

70 rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie”, Centralna Biblioteka 

Wojskowa, Wojskowa Akademia Techniczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

Instytut Historii Nauk PAN, Warszawa, 8.05.2015 r. 

Nowik G.: Sojusz Piłsudski–Petlura, jako próba realizacji koncepcji federacyjnej. Ukraina w 

geopolitycznych planach Józefa Piłsudskiego – referat; konferencja: „Myśl Polityczna 

Józefa Piłsudskiego – Miejsce Polski w Europie”, Instytut Historii PAN, Muzeum 

Józefa Piłsudskiego, Warszawa, 23.06.2015 r. 

Nowik G.: Józefa Piłsudskiego koncepcja rozegrania Bitwy Warszawskiej – referat; 

konferencja: „Bitwa Warszawska 1920. Zwycięstwo, które zobowiązuje”, Centralna 

Biblioteka Wojskowa, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Burmistrz Wołomina, Park 

Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej, Warszawa, 27.10.2015 r. 

Nowik G.: Miejsce Węgier, Rumunii i Czechosłowacji w geopolitycznej wizji Józefa 

Piłsudskiego – referat; konferencja: „Myśl Polityczna Józefa Piłsudskiego II. Miejsce 

Polski w Europie”, Instytut Historii PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Warszawa, 

1.12.2015 r. 

Nowik G.: Dzień zwycięstwa – dzień klęski – zakończenie II wojny światowej z polskiej 

perspektywy – referat; konferencja: „Częstochowianie w czasie II wojny światowej”, 
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Prezydent m. Częstochowa, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 

Częstochowa, 7.05.2015 r. 

Olszewski P.: Wschód i Zachód – gdzie jest centrum a gdzie peryferia? – referat; konferencja: 

„’Nowa zimna wojna?’ Niemcy, Rosja i Unia Europejska w poszukiwaniu pokoju”, 

Centrum Naukowe ISP PAN i Uczelni Łazarskiego, Instytut Nauk Politycznych i 

Spraw Międzynarodowych KUL, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Fundacja 

Konrada Adenauera w Polsce, Lublin, 1.06.2015 r. 

Olszewski P.: Polityka zagraniczna Unii Europejskiej jako element kształtowania współpracy 

regionalnej na Bałkanach – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III Ogólnopolski 

Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 r. 

Olszewski P.: Europeizacja a konflikt macedońsko–albański – referat; konferencja: „Unia 

Europejska i jej peryferie. Pożegnanie z europeizacją?”, Instytut Studiów Politycznych 

PAN, Warszawa, 2.11.2015 r.  

Orzechowska-Słowikowska D.: Unia Europejska a imigracja z Afryki i Bliskiego Wschodu w 

latach 2010-2015 – referat; konferencja: „Współczesny kryzys migracyjny w Europie. 

Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne”, Międzyinstytutowy Zakład 

Badań nad Migracją UKSW, Warszawa, 15.12.2015 r. 

Orzechowska-Słowikowska D.: Obojętność czy racjonalizm? Francja wobec napływu 

muzułmańskich imigrantów po 2010 r. – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III 

Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 

r. 

Orzechowska-Słowikowska D.: Islam – niechciane dziecko Francji? Próba syntezy – referat; 

konferencja: IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. „Religia a społeczno-

polityczne zmiany współczesnego świata”, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, 

Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, 17-20.06.2015 r. 

Orzelska-Stączek A.: TTIP jako krok ku konsolidacji wspólnoty euroatlantyckiej – implikacje 

dla Polski – referat; konferencja: „Geneza, przesłanki, cele i perspektywy podpisania 

TTIP”, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, 7.05.2015 r. 

Orzelska-Stączek A.: Polska polityka zagraniczna a współpraca regionalna w Europie 

Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014 – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” 

III Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-

24.09.2015 r. 

Orzelska-Stączek A.: „Błąd krymski” jako efekt myślenia grupowego? Polska polityka 

zagraniczna wobec aneksji Krymu w 2014 r. – referat; konferencja: „Odsłony 

Polityki” III Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-

24.09.2015 r. 

Paczkowski A.: Odpowiedź „Solidarności” i opozycji na generalską kontrrewolucję – referat; 

konferencja: „S – dziedzictwo, dylematy, kontrowersjeolidarność Polaków”, Instytut 

Pamięci Narodowej, Łódź, 2-3.09.2015 r. 

Paczkowski A.: Zbrodnia, kara, mściwość: polskie rozliczenia przestępstw okupacyjnych i 

kolaboracji z niemieckim okupantem – referat; konferencja: „Political and Transitional 
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Justice in Germany, Poland and the USSR from the 1930s-1950s”, Deutsche 

Historische Institut i Instytyt Pamięci Narodowej, Warszawa, 12-14.03.2015 r. 

Paczkowski A.: Reakcja historyka na galerię powojenną – referat; konferencja: „Od Ibrahim 

ibn Jakuba do Anielewicza” 6. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 

otwarcia wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie”, 

Muzeum Historii Żydów Polskich/Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa, 11-

14.05.2015 r. 

Palski Z.: Bitwa gorlicka 1915 r. i jej znaczenie – stan badań po 100 latach – referat; 

konferencja: „Lotnictwo w przełamaniu Gorlickim 1915 r. Spojrzenie po 100 latach w 

rocznicę wydarzeń”, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Muzeum 

Lotnictwa w Krakowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Starostwo 

Powiatowe w Gorlicach, Szymbark k/Gorlic, 24.04.2015 r. 

Palski Z.: Pochówki żołnierzy Armii Czerwonej na ziemiach polskich w latach 1944-1945 – 

referat; konferencja: X Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa 

„Życiodajna śmierć; pamięci Elizabeth Kübler-Ross” / VII Podlaska międzynarodowa 

konferencja naukowo-szkoleniowa „15 lat zakładu zintegrowanej opieki medycznej”, 

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 

w Białymstoku, Białystok, 23-26.04.2015 r. 

Palski Z.: Ustalanie tożsamości żołnierzy Armii Czerwonej poległych w Polsce (1944-1962) – 

referat; konferencja: X Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa 

„Życiodajna śmierć; pamięci Elizabeth Kübler-Ross” / VII Podlaska międzynarodowa 

konferencja naukowo-szkoleniowa „15 lat zakładu zintegrowanej opieki medycznej”, 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, 23-26.04.2015 r. 

Paszewski T.: Wojna hybrydowa, wojna ograniczona, czy atak z zaskoczenia. Tradycyjne 

zagrożenia militarne w Europie Północno-Wschodniej – referat; konferencja: 

„Geopolityka w XX i XXI wieku”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Uczelnia 

Łazarskiego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 27.10.2015 r. 

Pląsek R.: Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne w Polsce – narzędzia włączającej zmiany 

czy marginalizacji ubóstwa? – referat; konferencja: „Oblicza nierówności społecznych 

– marginalizacja”, Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie; Zespół ds. Dobrych Praktyk, Warszawa, 19.11.2015 r. 

Pląsek R.: Kształcenie uniwersyteckie – między utopijną wizją a rzeczywistością – referat; 

konferencja: „Utopia a edukacja”, Instytut Pedagogiki UWr., Oddział Wrocławski 

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Wrocław, 28.09.2015 r. 

Pląsek R.: Przemiany polskiego systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – realna 

inkluzja czy działania pozorne? – referat; konferencja: „Przemiany w systemie 

wsparcia rodziny we współczesnej Polsce”, Studencki Krąg Korczakowski, 

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Rzeszów, 10.12.2015 r. 

Popieliński P.: Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach na tle religijnym w I połowie 

XX wieku – referat; konferencja: IX Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna 

„Język. Religia. Tożsamość”, Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Instytut Biskupa Wilhelma Pluty w 

Gorzowie Wielkopolskim, Głogów, 12-15.04.2015 r. 
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Popieliński P.: Wpływ Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku 

regionalnym na funkcjonowanie środowiska mniejszości niemieckiej w Polsce – 

referat; konferencja: „Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Między lękiem i nadzieją. 

10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o 

języku regionalnym”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 7-8.05.2015 r. 

Popieliński P.: Uwarunkowania prawne i społeczne Sinti i Romów w RFN w przeszłości i 

teraźniejszości – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III Ogólnopolski Kongres 

Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 r. 

Popieliński P.: Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym 

jako narzędzie państwa polskiego wobec mniejszości żyjących w Polsce. Case study 

mniejszość niemiecka – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III Ogólnopolski 

Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 r. 

Popieliński P.: Tatarski mizar w Warszawie miejscem ostatniego spoczynku dla muzułmanów 

w Polsce – referat; konferencja: „Tatarzy w Polsce po 1945 roku. Tatarska tożsamość 

wobec asymilacji”, Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzka i Miejsca 

Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim, Miejski Ośrodek Sztuki w 

Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, 6-7.10.2015 r. 

Radiukiewicz A.: Rola społeczna dyrektora departamentu jako element tożsamości społecznej 

– referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III Ogólnopolski Kongres Politologii, 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 r. 

Radiukiewicz A.: Kultura na wysypisku – o polityce publicznej w obszarze kultury – referat; 

konferencja: „Odsłony Polityki” III Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet 

Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 r. 

Radiukiewicz A.: Organizacje pozarządowe czy sieci działaczy – nowy aktor na starej scenie? 

– referat; konferencja: „Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń”, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 23.10.2015 r. 

Radiukiewicz A.: Bycie działaczką/działaczem organizacji – definicje i praktyki w 

organizacjach o lewicowym i prawicowym charakterze – referat; konferencja: 

„Filozofia i ruchy społeczne”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 26-

27.09.2015 r. 

Radiukiewicz A.: Być narkomanem – o roli strategii radzenia sobie z piętnem – referat; 

konferencja: „Uzależnienia – nauka dla praktyki”, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii, Warszawa, 2-3.12.2015 r. 

Rokicki P.: Wileńska rezurekcja. Święta Wielkanocy na wyzwolonych przez Armię Krajową 

obszarach archidiecezji wileńskiej wiosną 1944 r. – referat; konferencja: „Od ‘Vixdum 

Poloniae unitas’ do ‘Totus Tuus Poloniae populus’”. Wileńska prowincja kościelna w 

latach 1925–1992”, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Białystok, 

18-21.10.2015 r. 

Roszkowski W.: Polskie spojrzenie na geopolityczne konsekwencje konferencji jałtańskiej – 

referat; konferencja: „Gra o świat: w stronę nowej Jałty?”, Instytut Studiów 

Politycznych PAN, Warszawa, 7-8.12.2015 r. 
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Rusiniak-Karwat M.: Masowe groby ofiar w obozach śmierci w dobie Holokaustu – referat; 

konferencja: X Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa „Życiodajna 

śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross” / VII Podlaska międzynarodowa konferencja 

naukowo-szkoleniowa „15 lat zakładu zintegrowanej opieki medycznej”, Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku, Białystok, 23-26.04.2015 r. 

Rusiniak-Karwat M.: Zostać czy wyjechać? Emigracja i stosunek do niej bundowców w 

Polsce w latach 1945–1950 – referat; konferencja: „Granica szeroko zamknięta. 

Polityczne, prawne i społeczne aspekty ucieczek z Polski Ludowej”, Instytut Pamięci 

Narodowej Oddział w Szczecinie, Szczecin, 22-24.09.2015 r. 

Rusiniak-Karwat M.: Sowietyzm, komunizm i bundowcy – referat; konferencja: „BUND. 

Żydowscy socjaliści XIX i XX w.”, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Warszawa 

w Europie, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa, 24.11.2015 r. 

Rusiniak-Karwat M.: Pochówki w warunkach ekstremalnych. Grzebanie zmarłych w 

niemieckich obozach zagłady w czasach II wojny światowej – referat; konferencja: X 

Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci 

Elizabeth Kübler-Ross” / VII Podlaska międzynarodowa konferencja naukowo-

szkoleniowa „15 lat zakładu zintegrowanej opieki medycznej, Centrum Dydaktyczno-

Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

Białystok, 23-25.04.2015 r. 

Sadowski I.: The shaping of Polish health care. Neoinstitutional perspective on management 

of change – referat; konferencja: „Managing and Organizing in Contexts of Change”, 

European Group for Organizational Studies, Warszawa, 29-30.10.2015 r. 

Słodkowska I.: Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych przy KKP/KK NSZZ "Solidarność" i 

jego Rada Programowa (marzec–grudzień 1981 r.) Historia i charakterystyka 

działalności oraz dorobku ekspercko-badawczego – referat; konferencja: „Od nadziei 

do niepodległości. NSZZ ‘Solidarność’ 1980-1989/90”, Instytut Pamięci Narodowej, 

Warszawa, 16-18.09.2015 r. 

Słodkowska I.: Założenia i głowne idee Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”. 

Sprawozdanie z działalności Rady Programowej Projektu – referat; konferencja: 

„Razem iść do celu. Przegląd archiwów, bibliotek i muzeów polonijnych na 5-lecie 

projektu Archiwa Przełomu 1989-1991”, Szef Senatu, Szef Kancelarii Prezydenta RP, 

Rada Programowa Projektu „Archiwa Przełomu”, Warszawa, 15.06.2015 r. 

Słodkowska I.: Rola Komitetów obywatelskich w wyborach samorządowych 1990 roku – 

referat; konferencja: „25. lecie odrodzenia samorządu. Wybory samorządowe 1990 r. 

w Polsce na tle przemian okresu przełomu (1989-1991)”, Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Chełmie Samorząd Miasta Chełm Vytautas Magnus University (Litwa) 

Prikarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stafanyka (Ukraina) 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Ukraina) 

Національний університет водного господарства та природокористування 

(Ukraina), Chełm, 14.09.2015 r. 

Słodkowska I.: Komitety obywatelskie „Solidarności” a odrodzenie „Samorządnej 

Rzeczypospolitej” – referat; konferencja: Klub „Pochwała Inteligencji” w Wilanowie, 

Warszawa, 13.05.2015 r. 
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Sowiński P.: Książki gratis. Transnarodowa historia „Solidarności” – referat; konferencja: 

„Solidarność –  nowe podejścia do ruchu społecznego”, Instytut Studiów Politycznych 

PAN, Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa, 16.03.2015 

r. 

Sowiński P.: Mały i duży świat książki. Transgraniczne ścieżki „Konspiry” – referat; 

konferencja: „Od nadziei do niepodległości. NSZZ ‘Solidarność’ 1980-1989/1990”, 

Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 16-18.09.2015 r. 

Sowiński P.: Wojna informacyjna. Propaganda PRL wobec mediów emigracyjnych 1980-

1989 – referat; konferencja: „Propaganda w NRD i PRL – tematy, instytucje, 

kampanie”, Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 22-

23.10.2015 r. 

Stola D.: Czym jest emigracja? – referat; konferencja: „Ziemiaństwo polskie na emigracji po 

1939 r.”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 28-30.10.2015 r. 

Stola D.: Uciekinierzy, uchodźcy, emigranci: nazwy i charakter migracji z Polski 

komunistycznej – referat; konferencja: „Granica szeroko zamknięta. Polityczne, 

prawne i społeczne aspekty ucieczek z Polski Ludowej”, Instytut Pamięci Narodowej, 

Szczecin, 22-24.09.2015 r. 

Stola D.: Muzeum Polin: przyczyny sukcesu i wyzwania dla nowego muzeum narracyjnego – 

referat; konferencja: „Muzeum narracyjne: media i metody budowania opowieści”, 

MHŻP, Warszawa, 1.04.2015 r. 

Stola D.: Historical research on obedience – referat; konferencja: „Rethinking Obedience to 

Authority”, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 30.09.-

1.10.2015 r. 

Stryjek T.: Współczesne polskie studium nad tożsamością regionalną w Donbasie (do 2014 r.) 

– referat; konferencja: XV Interdyscyplinarne Seminarium Historyczne, Instytut 

Historii i Instytut Wschodoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Ciążeń, 6-8.03.2015 r. 

Stryjek T.: Socialist Ukraine 1956-1985 as a subject of social history – referat; konferencja: 

13th Conference “Recovering Forgotten History. The Image of East-Central European 

in English-Language Academic Textbooks”, Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej i 

Polityki Społecznej. Akademia Łazarskiego, Warszawa–Kraków–Lwów, 11-

27.06.2015 r. 

Szpociński A.: Doświadczenia przeszłości w miejscach pamięci (Wykład wprowadzający –

Funkcje miejsc pamięci) – referat; konferencja: „Edukacja w miejscach pamięci. 

Przestreń uświadomiona i doświadczona”, Prezydent Wrocławia, Wrocławskie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wrocław, 12-13.06.2015 r. 

Szpociński A.: Funkcje miejsc pamięci – referat; konferencja: „Pedagogika miejsc pamięci”, 

Miejski Ośrodek Szkolenia Nauczycieli w Opolu, Opole, 2-3.10.2015 r. 

Szpociński A.: New forms of patriotism and a sense of mental security. The case of Poland – 

referat; konferencja: „Complex Systems Security Management”, Armed Forces 

Academy of general M. R. Štefánik in Liptovský Mikuláš European Association for 

Security in Krakow Pedagogical University of Krakow College of Public and 
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Individual Security in Krakow University of Wroclaw Police Academy in Bratislav, 

Liptowski Mikułasz, 23- 27.02.2015 r. 

Szpociński A.: O niepamięci inaczej. (Wprowadzenie – Przemiany wojennych „niepamięci”) 

– referat; konferencja: „Niepamięć wojny”, Instytut Historii UAM, Wydział 

Historyczny UAM, Poznań, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg w Halle, 

Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności Polskiej Akademii Nauk, 

Warszawa, „Memoria” Cultural Foundation, Bukareszt, Poznań, 12-14.11.2015 r. 

Szymoniczek J.: Niemieckie groby i cmentarze wojenne oraz miejsca upamiętnienia i pomniki 

symboliczne w działalności Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – referat; 

konferencja: „Wojsko a polityka – relacje na przestrzeni dziejów”, Koło Naukowe 

Historii Krajów Europy Wschodniej, Lublin, 11.12.2015 r. 

Szymoniczek J.: Problemy własności poniemieckiej – referat; konferencja: „Niemcy w Polsce 

– Życie mniejszości niemieckiej w nowej sytuacji w Polsce po roku 1945”, Związek 

Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Opole, 29-31.05.2015 

r. 

Szymoniczek J.: Działalność Niemieckiego Związku Ludowego Opieki nad Grobami 

Wojennymi na terenie byłego ZSRR – referat; konferencja: „Konflikt pamięci? II 

wojna światowa we współczesnej polityce i kulturze państw Europy Wschodniej”, 

Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 22-

23.10.2015 r. 

Szymoniczek J.: Międzynarodowy Czerwony Krzyż w międzynarodowym systemie ochrony 

praw człowieka – referat; konferencja: „Niepaństwowi uczestnicy relacji 

międzynarodowych”, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, 

Instytut Europeistyki UW, Instytut Sądecko-Lubelski, Stary Sącz, 27-29.05.2015 r. 

Szymoniczek J.: Polski Czerwony Krzyż w latach 1945-1989. Między misją a wymaganiami 

władzy – referat; konferencja: „Wyzwoleni, ale nie wolni (1945-1989)”. Konferencja 

w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej, Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 23.05.2015 r. 

Szymoniczek J.: Fotografia w procesie ekshumacji i identyfikacji poległych – referat; 

konferencja: „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki: przedmiot, źródła i 

metody badań w biografii”, Katedra Biografistyki Pedagogicznej KUL i Fundacja 

„Muzyka Kresów”, Lublin, 16-17.04.2015 r. 

Szymoniczek J.: Pomoc dla ofiar tsunami w Azji Południowo-Wschodniej. Uwarunkowania 

kulturowe i społeczne – referat; konferencja: „Systemy ochrony praw człowieka: 

europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery 

realizacyjne”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Ekonomii i 

Administracji), Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich (Zarząd Główny), 

Warszawa, 13-15.04.2015 r. 

Szymoniczek J.: ‘Quiet diplomacy’ jako metoda działania Międzynarodowego Komitetu 

Czerwonego Krzyża – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III Ogólnopolski 

Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 r. 
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Świder K.: Geopolityka jako światopogląd władzy w Rosji. Perspektywa historyczna i ujęcia 

współczesne – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III Ogólnopolski Kongres 

Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 r. 

Świder K.: Antagonizmy serbsko-islamskie w latach 1990-2000 – referat; konferencja: „Islam 

we współczesnym świecie”, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków, 

29.03.2015 r. 

Świder K.: Osobliwości metodologiczne rosyjskiej geopolityki – referat; konferencja: 

„Geopolityka w XX i XXI wieku”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Uczelnia 

Łazarskiego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 27.10.2015 r. 

Świder K.: Konflikt w Naddniestrzu jako rezultat radzieckiej polityki administracyjnej. 

Konsekwencje geopolityczne dla regionu – referat; konferencja: VII Zjazd 

Geopolityków Polskich, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Uniwersytet 

Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 12-13.12.2015 r. 

Wódka J.: Turcja jako przykład „konkurencyjnego autorytaryzmu”? Testowanie koncepcji 

Levitsky’ego i Maya – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III Ogólnopolski 

Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 r. 

Wódka J.: Polska i Turcja jako średnie potęgi. Analiza porównawcza w oparciu o model 5C 

Johna Ravenhilla – referat; konferencja: „Odsłony Polityki” III Ogólnopolski Kongres 

Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-24.09.2015 r. 

Wódka J.: „Geostrategiczna wstrzemięźliwość”. Polityka Turcji wobec konfliktu na Ukrainie 

– referat; konferencja: „Konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie dla 

bezpieczeństwa europejskiego w XXI wieku”, Akademia Obrony Narodowej, 

Warszawa, 28-29.05.2015 r. 

Wódka J.: Turcja jako „państwo centralne”. Geopolityczna narracja jako czynnik definiujący 

turecką politykę zagraniczną – referat; konferencja: „Geopolityka w XX i XXI 

wieku”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Uczelnia Łazarskiego, Akademia 

Obrony Narodowej, Warszawa, 27.10.2015 r. 

Zajączkowski M.: Sowiecka partyzantka na Ukrainie Zachodniej 1941–1944 – referat; 

konferencja: Workshop: „Stosunki między władzą sowiecką a Polskim Państwem 

Podziemnym 1943−1945”, CPRDiP, Warszawa, 17.03.2015 r. 

Żelichowski R.: Euroregion Eem-Dollard – referat; konferencja: „Współpraca transgraniczna 

– Euroregiony”, Instytut Studiów Polityczny PAN, Warszawa, 15.05.2015 r. 

Żelichowski R.: Federalizm Królestwa Belgii – referat; konferencja: „Federalizm szansą czy 

zagrożeniem dla Unii Europejskiej?”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 

21.05.2015 r. 

Żelichowski R.: Flandria – w drodze od państwa federalnego do konfederacji / Procesy 

regionalizacji w Królestwie Belgii w XXI wieku – referat; konferencja: „Odsłony 

Polityki” III Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 21-

23.09.2015 r. 
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Referaty wygłoszone na konferencjach i zjazdach za granicą 

 

Betkiewicz W., Kloskowska-Dudzińska A.: Parliamentary opposition in Poland – referat; 

konferencja: „Contradictions: Envisioning European Futures” 22nd International 

Conference of Europeanists, Council for European Studies, Paryż, 8-10.07.2015 r. 

Cianciara A.: Europeanization or instrumentalization? Comparing legitimacy strategies of 

political parties from Ukraine and Georgia – referat; konferencja: „Contradictions. 

Envisioning European Futures”, Council for European Studies, Paryż, 8-10.07.2015 r. 

Cianciara A.: European policy of Law and Justice government: change or continuity? – 

referat; konferencja: „Effects of Elections in CEE Countries on EU Governance”, 

Central European University, Budapeszt, 30.11.2015 r. 

Ciepielewska-Kowalik A.: In search for a place for the third sector in the Polish welfare 

state: Toward a limited co-production – referat; konferencja: 5th EMES International 

Research Conference „Building a scientific field to foster the social enterprise eco-

system”, EMES International Research Network, Helsinki, 30.06.-3.07.2015 r. 

Ciepielewska-Kowalik A.: Challenges to the development of the social enterprise sector in 

Poland – referat; konferencja: 5th EMES International Research Conference „Building 

a scientific field to foster the social enterprise eco-system”, EMES International 

Research Network, Helsinki, 30.06.-3.07.2015 r. 

Ciepielewska-Kowalik A.: Looking for social enterprise models in Poland: Institutional and 

Historical Context – referat; konferencja: 5th EMES International Research 

Conference „Building a scientific field to foster the social enterprise eco-system”, 

EMES International Research Network, Helsinki, 30.06.-3.07.2015 r. 

Ciepielewska-Kowalik A.: Socio-economic, political and historical context of the emergence 

of the social economy in childcare in Poland (1989-2014). Looking for social 

inclusion and cohesion enhancement – referat; konferencja: „5th CIRIEC International 

Research Conference on Social Economy”, CIRIEC International Research Network, 

Lizbona, 15-18.07.2015 r. 

Golik K.: „Chinese emperor”: Chinggis Khan in PRC’s state doctrine – referat; konferencja: 

„Conference on Religions and Politics in Contemporary Chinese Societies”, 

Uniwersytet Palackiego, Uniwersytet Masaryka, Ołomuniec, 2-4.04.2015 r. 

Golik K.: „For the national unity”: Popular representation of ethnic minorities in the 

People’s Republic of China – referat; konferencja: „Popular Culture and World 

Politics”, Uniwersytet Westminsterski, Londyn, 20-21.11.2015 r. 

Golik K.: Współczesne polskie badania nad Chinami – referat; konferencja: Seminarium 

Instytutu Historii Światowej, Akademia Nauk Społecznych ChRL, Pekin, 22.05.2015 

r. 

Golik K.: 波兰学者对中国研究状况的看法 [Uwarunkowania badań nad Chinami oczami 

polskich badaczy] – referat; konferencja: „Seminarium Instytutu Historii Światowej”, 

Instytut Historii Światowej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, Pekin, 14.12.2015 

r. 



 

87 
 

Jarząbek W.: Foreign correspondents and intelligence – A case study in activity of Polish 

correspondents abroad and foreign correspondents in Poland – referat; konferencja: 

„Need to Know V”, Instytut Pamięci Narodowej, Universytet Greifswald, U. Odensee, 

5-6.11.2015 r. 

Kamiński A. Z.: Regional Outcomes in Postcommunist Transformations – referat; 

konferencja: 8th Ukrainian–Polish Conference, Carpathian National University, 

Jeremche, 25-27.09.2015 r. 

Kamiński A. Z.: Moment konstytucyjny i podstawowe wybory ustrojowe a jakość rządów – 

referat; konferencja: „Politiczni partii i wibory w Ukraini”, Ncjonalna Akademia Nauk 

Ukrainy, Institut Dierżawy i Prawa, Kijów, 24-26.06.2015 r. 

Kamiński A. Z.: Constitutional Engineering and Democratic Transitions – referat; 

konferencja: „The Party System in Ukraine. International Conference”, Olexander 

Razukkov's Center & Konrad Adenauer Foundation, Kijów, 16.09.2015 r. 

Kloskowska-Dudzińska A.: Toothless opposition in Poland? – referat; konferencja: 

„Contradictions: Envisioning European Futures”; 22nd International Conference of 

Europeanists, Council for European Studies, Paryż, 8-10.07.2015 r. 

Kotnarowski M., Pawlak M.: The strength of ties on the Polish labor market: How the 

conditions of local economy impacts on getting a job – referat; konferencja: 12th 

Conference of the European Sociological Association, Instytut Socjologii Czeskiej 

Akademii Nauk, European Sociological Association, Praga, 25-28.08.2015 r. 

Kowal P.: The meaning of the Giedroyc Doctrine – referat; konferencja: „Past as Prelude: 

Polish–Ukrainian Relations for the Twenty First Century”, University of Cambrige, 

Sidney Sussex College, Sidney 30.06.-1.07.2015 r. 

Kowal P.: De 1991 à Maïdan: les trois révolutions – referat; konferencja: „Les relations 

polono–ukrainiennes: entre le passé et le présent”, Société Historique et Littéraire 

Polonaise, Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Paryż, 

4-5.12.2015 r. 

Mach B. W.: New forms of patriotism and a sense of mental security. The case of Poland – 

referat; konferencja: „Complex Systems Security Management”, Armed Forces 

Academy of general M. R. Štefánik in Liptovský Mikuláš, European Association for 

Security in Krakow, Pedagogical University of Krakow, College of Public and 

Individual Security in Krakow, University of Wroclaw, Liptovský Mikuláš, 23-

27.02.2015 r. 

Machcewicz P.: Deportations of the Civilian Populations in the Permanent Exhibition of the 

Museum of the Second World War in Gdańsk (Poland) – referat; konferencja: „World 

War II and the Fate of Civilians in Eastern Europe”, Akademia Kijowsko-

Mohylewska, Fundacja Judaica, Kijów, 30.11.-1.12.2015 r. 

Nałęcz S., Łysoń P.: The Polish experience – Building official statistics of non-profit sector 

and volunteer work in the Central Statistical Office – referat; konferencja: „Putting the 

Third Sector on the Statistical Map of Europe” – an EU research and action 

conference, European Commission – DG Research & Innovation, Bruksela, Belgia, 

1.06.2015 r. 
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Nałęcz S., Leś E.: Poland. Closing the gap between east and west in the sphere of nonprofit 

sector funding – the case of Poland – referat; konferencja: „Government – Nonprofit 

Relations and Nonprofit sustainability: Russia in Comperative Context”, Center for 

Studies of Civil Society and the Nonprofit Sector, Higher School of Economics, 

Moskwa, Federacja Rosyjska, 11-12.11.2015 r. 

Nałęcz S.: The Polish law on public benefit and volunteering – a constitution of the Polish 

non-profit sector – referat; konferencja: „Government – Nonprofit Relations and 

Nonprofit sustainability: Russia in Comperative Context”, Center for Studies of Civil 

Society and the Nonprofit Sector, Higher School of Economics, Moskwa, Federacja 

Rosyjska, 11-12.11.2015 r. 

Nałęcz S.: The Polish 1% tax credit - Does it work? – referat; konferencja: „Government – 

Nonprofit Relations and Nonprofit sustainability: Russia in Comperative Context”, 

Center for Studies of Civil Society and the Nonprofit Sector, Higher School of 

Economics, Moskwa, Federacja Rosyjska, 11-12.11.2015 r. 

Nowik G.: Praca oświatowo-wychowawcza w ukraińskich formacjach wojskowych oraz Armii 

URL 1914-1920 – referat; konferencja: „Dialog dwóch kultur”, Fundacja „Pomoc 

Polakom na Wschodzie”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum J. Słowackiego w Krzemieńcu, Instytut 

Humanistyczno-Pedagogiczny w Krzemieńcu, Muzeum A.I. Iwaszkiewiczów w 

Stawisku, Krzemieniecka Rada Rejonowa, Wydział Kultury Tarnopolskiej 

Administracji Państwowej, Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu oddział 

Kultury i Turystyki Krzemienieckiej Administracji Państwowej, Krzemieniec, 4-

9.09.2015 r. 

Paczkowski A.: Yalta ou le mythe de la trahison – referat; konferencja: „Février 1945, la 

Conférence de Yalta: geopolitique d`un désastre”, Collège Belgique, Académie 

Royale des Sciences, Bruksela, 20-21.02.2015 r. 

Paczkowski A.: Réduire les tensions: tentative des historiens 1997-2001 – referat; 

konferencja: „Les relation entre passé et présent polono–ukrainiens”, Societé 

Historique et Littéraire Polonaise oraz Institut National des Langues et Civilisations 

Orientales, Paryż, 4-5.12.2015 r. 

Palski Z.: Antysowieckie powstanie ukraińskie 1945–1946 – referat; konferencja: „Dialog 

dwóch kultur”, Organizator polski: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, 

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Józefa Piłsudskiego 

w Sulejówku, Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, Krzemieniecka Rada 

Rejonowa, Wydział Kultury Tarnopolskiej Administracji Państwowej Muzeum 

Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu Oddział Kultury i Turystyki Krzemienieckiej 

Administracji Państwowej, Krzemieniec–Lwów, Ukraina, Stawisko, 3-9.09.2015 r. 

Palski Z.: Użycie bojowych środków trujących w I wojnie światowej – prawdziwe zagrożenie 

czy mit? – referat; konferencja: „Człowiek i technika na polach bitew wojen 

światowych”, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Narodowa Akademia 

Wojsk Lądowych im. hetmana Piotra Sahajdacznego we Lwowie, Lwów, 21-

23.10.2015 r. 

Rusiniak-Karwat M.: Żydowski Krzemieniec w latach II Rzeczypospolitej (na podstawie prasy 

żydowskiej) – referat; konferencja: „Dialog dwóch kultur”, Fundacja „Pomoc Polakom 
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na Wschodzie”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w 

Sulejówku, Muzeum J. Słowackiego w Krzemieńcu, Instytut Humanistyczno-

Pedagogiczny w Krzemieńcu, Muzeum A.I. Iwaszkiewiczów w Stawisku, 

Krzemieniecka Rada Rejonowa, Wydział Kultury Tarnopolskiej Administracji 

Państwowej, Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu oddział Kultury i 

Turystyki Krzemienieckiej Administracji Państwowej, Krzemieniec, 4-9.09.2015 r. 

Sowiński P.: Book program for Poland – referat; konferencja: „The Marshall Plan for the 

Mind; the CIA Covert Book Program during the Cold War”, Woodrow Wilson Centre, 

Central Intelligence Agency, Waszyngton, 15.01.2015 r. 

Sowiński P.: Smuggling diaspora. International Literary Centre and the book transfer to 

Eastern Europe – referat; konferencja: „Kolloquium zur ostmitteleuropäischen 

Geschichte”, Bremen, 12.05.2015 r. 

Stola D.: More than reactions to the Holocaust: The Polish government-in-exile policy in 

Jewish matters – referat; konferencja: „The Allied Powers’ Response to the 

Holocaust”, Begin Center, Jerozolima, 18-19.03.2015 r. 

Stola D.: Museum of the History of Polish Jews: A Museum of Life in a Site of the Holocaust – 

referat; konferencja: „International Exchange Program on the Museum Construction 

and Development”, Chengdu Museum Complex, Chengdu, Chiny, 5.09.2015 r. 

Szpociński A.: New forms of patriotism and a sense of mental security. The case of Poland – 

referat; konferencja: „Complex Systems Security Management”, Armed Forces 

Academy of general M. R. Štefánik in Liptovský Mikuláš European Association for 

Security in Krakow Pedagogical University of Krakow College of Public and 

Individual Security in Krakow University of Wroclaw Police Academy in Bratislav, 

Liptowski Mikulasz, 23- 27.02.2015 r. 

Ukielski P.: Responsibility for Communist Crimes – referat; konferencja: „The Criminal 

Legacy of Communism and Nazism”, Estonian Institute of Human Rights, Estonian 

Ministry of Justice, Tallin, 23.08.2015 r. 

Wódka J.: (De)europeanization of Turkish political parties. Micro-level analysis – referat; 

konferencja: UACES 45th Annual Conference, UACES, Bilbao, 7-9.09.2015 r. 
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Ekspertyzy i opinie naukowe 

a) Temat ekspertyzy: Raport z pilotażowego studium przypadku II komponent. Raport 

dla IBE 

b) Wykonawca: dr Anna Ciepielewska-Kowalik A., T. Jagusztyn-Krynicki 

c) Zleceniodawca: Instytut Badań Edukacyjnych, 04.01.2015-15.02.2015, Płock 

 

a) Temat ekspertyzy: Raport z badania różnorodności artystyczno-kulturalnej, Polska 

2009-2014 (Raport dla MKiDN) 

b) Wykonawca: dr Anna Ciepielewska-Kowalik, T. Jagusztyn-Krynicki 

c) Zleceniodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 28-08.2015-

15.12.2015 r., Warszawa 

 

a) Temat ekspertyzy: dot. przyznania Wydziałowi Stosowanych Nauk Społecznych i 

Resocjalizacji UW uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w 

dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej 

b) Wykonawca: prof. dr hab. Maria Jarosz 

c) Zleceniodawca: Centralna Komisja ds. stopni i tytułów naukowych 

 

a) Temat ekspertyzy: Mieszkania wspomagane – prezentacja dla grupy roboczej ds. 

włączenia społecznego 

b) Wykonawca: dr Agnieszka Kloskowska-Dudzińska 

c) Zleceniodawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

 

a) Temat ekspertyzy: Dyplomacja kulturalna Polski wobec Ukrainy w świetle polityki 

Rosji. Analiza i rekomendacje 

b) Wykonawca: dr Paweł Kowal 

c) Zleceniodawca: Instytut Adama Mickiewicza 

 

a) Temat ekspertyzy: Sprawozdanie z dyskusji diagnozującej jakość współpracy 

organizacji pozarządowych z lokalną administracją publiczną w gminie Tarłów w 

2014 roku 

b) Wykonawca: dr Anna Radiukiewicz 

c) Zleceniodawca: Fundacja Rozwoju i Innowacji (EFS, POKL) 

 

a) Temat ekspertyzy: Konsultacja naukowa działań badawczych w ramach projektu 

„Świadectwa XX wieku. Cztery polskie spuścizny opisujące stulecie Europy 

Środkowo-Wschodniej” 

b) Wykonawca: dr Joanna Szymoniczek 

c) Zleceniodawca: Ośrodek KARTA 
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NAGRODY i wyróżnienia 

 

Dziak W. J.: Złoty Krzyż Zasługi, przyznany przez Prezydenta RP. 

Fiszer J. M.: Laureat Nagrody Rektora Uczelni Łazarskiego przyznanej za znakomite 

osiągnięcia w zakresie pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w roku 

akademickim 2014/2015. 

Friszke A.: Nagroda KLIO Stowarzyszenia Wydawców Książki Historycznej za książkę 

Rewolucja Solidarności 1980-1981. 

Motyka G.: Złoty Krzyż Zasługi, przyznany przez Prezydenta RP. 

Roszkowski W.: Wacław Jędrzejewicz History Medal, przyznany przez Józef Piłsudski 

Institute of America, za osiągnięcia w dziedzinie historii Polski i Europy Środkowo-

Wschodniej. 

Ukielski P.: Odznaczenie „Opiekun Miejsc Pamięci”, przyznane przez Radę Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa, za wieloletnią działalność na rzecz upamiętniania i 

popularyzacji wiedzy na temat Powstania Warszawskiego. 
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WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 

 

Informacja o zakresie i wynikach współpracy 

W roku 2015 nie przyniósł rewolucji w aktywności związanej ze współpracą naukową z 

partnerami zagranicznymi. Zasadniczo kontynuowano kierunki współpracy,  głównie zależały one od 

indywidualnej potrzeby i mobilności badaczy zatrudnionych w Instytucie.  

Kontynuowano więc działania mające na celu podniesienie rangi współpracy polsko-

niemieckiej w obszarze badań naukowych, jako że  w opinii PAN „… niemieckie instytuty naukowo-

badawcze są często najważniejszymi partnerami [polskich placówek], wyprzedzając instytucjonalną 

współpracę z USA, Francją czy Wielką Brytanią.” Inicjatywa Centrum Badań Historycznych PAN w 

Berlinie z 2012 roku była kontynuowana w roku sprawozdawczym. Zaangażowanie naszego Instytutu 

jest tym bardziej warte podkreślenia, że dyrektorem Centrum jest również pracownik ISP PAN, prof. 

R. Traba. Ze strony niemieckiej w prace angażuje się Leibniz-Gemeinschaft. W lutym 2015 roku, w 

ramach tej inicjatywy, Instytut zorganizował konferencję naukową nt. „Social engineering. Projects of 

the nation-state building and their representation in historiography and historical memory: Croatia, 

Germany, Poland and Ukraine in twentieth century” (z cyklu pn. „Naukowy dialog transgraniczny: 

realizowane projekty oraz wymiana młodych naukowców”; konferencja dofinansowana była przez 

Polską Akademię Nauk, a partnerem organizatorów był Uniwersytet w Marburgu). 

Również w ramach współpracy realizowanej pod auspicjami PAN, wypełniając zobowiązania 

wynikające ze wspólnego projektu badawczego ISP PAN, Instytutu Socjologii RAN oraz Instytutu 

Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych RAN pt. „Reguły polityki w procesie 

transformacji systemowej w Polsce i w Rosji”, przy okazji uroczystości uświetniających jubileusz 25-

lecia istnienia Instytutu Studiów Politycznych PAN, przedstawiciele Instytutu wzięli udział w konferencji 

pt. „Gra o świat: w stronę nowej Jałty?”, podczas której referaty zaprezentowali współwykonawcy 

ww. wymienionego projektu badawczego. 

W 2015 roku ukazało się angielskie tłumaczenie monografii autorstwa prof. Marii Jarosz pt. 

Bearing Witness. A Personal Perspective on Sixty Years of Polish History (Transaction: 

Publisher of Record in International Social Science, 2015). Po niemieckim tłumaczeniu 

sprzed kilku lat jest to dowód na żywą recepcję osiągnięć polskiej socjologii, a szczególnie w 

wydaniu prof. Marii Jarosz, za granicą. 

1.  Wykaz instytucji, z którymi ISP PAN współpracuje w oparciu o umowy 

1. Centre National de la Recherche Scientifique; 



 

93 
 

2. Rosyjska Akademia Nauk (Instytut Socjologii oraz Instytut Gospodarki Światowej i 

Stosunków Międzynarodowych, Instytut Informacji Naukowej Nauk Społecznych); 

3. European Council for Political Research; 

4. Oxford University; 

5. Litewska Akademia Nauk; 

6. Uniwersytet im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach; 

7. Vrije Universiteit w Brukseli; 

8. Wydział Studiów Kulturowych, Uniwersytet Sofijski. 

2.  Zagraniczne instytucje naukowe, z którymi placówka współpracuje w sposób ciągły bez 

zawartego porozumienia 

1. Stellenbosch University (RPA); 

2. National Security Archives (USA); 

3. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (RFN); 

4. Johns Hopkins University (USA); 

5. Uniwersytet w Trydencie (Europejskie Centrum Badań nad Spółdzielczością i 

Przedsiębiorstwami Spółdzielczymi) (Włochy); 

6. European Science Foundation (porozumienie na szczeblu PAN); 

7. Max Planck Institut w Getyndze (RFN). 

3.  Wyjazdy badawcze, szkoleniowe i inne pracowników Instytutu 

Wyjazdy zagraniczne pracowników Instytutu, podobnie jak w latach ubiegłych, były związane 

przede wszystkim z realizacją przez nich zadań wynikających z podjętych zobowiązań grantowych i 

zadań statutowych. Wyjazdy te obejmowały zarówno pobyty badawcze, jak i upowszechnianie 

wyników prowadzonych badań za granicą. Dużą pomocą w finansowaniu wyjazdów związanych z 

rozwojem naukowym młodych pracowników były granty finansowane ze środków MNiSW, 

przeznaczone na rozwój owych pracowników. Granty są przyznawane w ramach wewnętrznego 

konkursu rozpisanego w Instytucie, umożliwiającego składanie wniosków nie tylko przez 

pracowników przed 35. rokiem życia, ale i doktorantom studium doktoranckiego przy ISP PAN. 

W 2015 roku, dzięki temu grantowi, mogły być kontynuowane badania dotyczące polityki 

edukacyjnej Chin wobec mniejszości etnicznych zamieszkujących regiony Yunnan i Sichuan, 

prowadzone przez młodą badaczkę zatrudnioną w Zakładzie Azji i Pacyfiku. Wyniki tego badania, jak 
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i pozostałych, były popularyzowane na licznych konferencjach naukowych organizowanych przez 

zagraniczne ośrodki badawcze. 

Instytut pozostaje członkiem European Consortium for Political Research, chociaż aktywność 

Instytutu na tym forum zapewne mogłaby być mocniej zaznaczona. 

4.  Goście i stażyści zagraniczni w Instytucie 

1. Mgr Emannuelle Hébert (Université catholique de Louvain, Belgium and Université Paris Ouest, 

Nanterre La Défense, France) – od kwietnia 2015 roku. E. Hébert prowadzi badania z pogranicza nauk 

politycznych i historycznych, których tematyka dotyczy sfery ‘Polish “Reconciliations” since WWII: 

Comparative Analysis of Polish-German, Polish-Ukrainian and Polish-Russian Bilateral 

Commissions’; 

2. Mgr He Feng z Instytutu Historii Powszechnej ChANS, prowadzący badania nad polskim rozwojem 

gospodarczym w okresie historii nowożytnej, dla potrzeb przygotowywanej rozprawy doktorskiej. 

5.  Udział w międzynarodowych programach i projektach naukowych 

1. Gałczyński G.: “National and European Governance: Polish and Norwegian Cooperation 

Towards More Efficient Security, Energy and Migration Policies” (projekt finansowany przez 

NCBiR – Norwegian Financial Mechanism 2009-2014), koordynator: Norsk Utenrikspolitisk 

Institutt – NUPI, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – PISM. 

2. Jarząbek W.: EurhistXX , CC, Oxford University, pod kierunkiem prof. Dariusza Stoli. 

3. Kloskowska-Dudzińska A.: „Parliamentary opposition in EU member states under pressure”, 

kierowany przez prof. Elisabeth De Giorgi (NOVA University, Lisbon) i prof. Gabriellę 

Ilonszki (Corvinus University). 

4. Paszewski T.: “National and European Governance: Polish and Norwegian Cooperation 

Towards More Efficient Security, Energy and Migration Policies” (projekt finansowany przez 

NCBiR – Norwegian Financial Mechanism 2009-2014), koordynator: Norsk Utenrikspolitisk 

Institutt – NUPI, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – PISM. 

5. Stola D.: 1) RESOCEA, Uniwersytet Sofijski, Bułgaria, 2) European Network for 

Contemporary History (EurhistXX), Henry Rousso, 3) „Transformacja lokalnej pamięci o 

przymusowej migracji wskutek II wojny światowej. Miejsca, zagadnienia i podmioty w Łodzi 

po 1989” (Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki), 4) Research Project „Jewish 

Migration Research” (on Migration from Russia and Eastern Europe, 1850-2010), Nevzlin 

Research Center for Russian & East European Jewry, Hebrew University. 

 

 



 

95 
 

1. Najważniejsze kierunki współpracy z zagranicą 

 Trwała realizacja prac w ramach sieci The European Network on Contemporary History 

(EurhistXX), zrzeszającej instytucje badawcze z ponad 10 państw, koordynowanej przez 

Institut d’histoire du temps présent (CNRS). W projekcie, który jest luźną strukturą, udział 

bierze prof. dr hab. Dariusz Stola, a także dr Piotr Osęka. D. Stola jest także przedstawicielem 

Instytutu w Radzie sieci. Sieć służy wymianie informacji naukowej, dyskusjom 

wewnątrzśrodowiskowym, rozwijaniu wspólnych perspektyw i podejść do dziejów 

najnowszych ponad narracjami narodowej wyjątkowości, w szczególności – likwidacji 

skutków podziału historiografii w czasach zimnej wojny i opozycji wobec teleologicznej wizji 

historii Europy, czy powielaniu schematów historii narodowej na poziomie UE.  

 W 2015 roku zakończono realizację projektu badawczego pn. „Regime and Society in Eastern 

Europe (1956-1989). From Extended Reproduction to Social and Political Change” 

(RESOCEA) jako całości, koordynowanego przez Wydział Studiów Kulturowych 

Uniwersytetu Sofijskiego (trwającego od 2011 roku). Projekt opierał się na długiej tradycji 

porównawczych studiów polityczno-historycznych i interdyscyplinarnych oraz na 

teoretycznych wysiłkach mających na celu wyjaśnienie dynamiki społecznej i zmian 

społecznych w Europie Wschodniej. Projekt ten (w części przeznaczonej do realizacji w ISP 

PAN) został zakończony w maju 2014 roku. W ramach projektu prof. D. Stola brał udział w 

redagowaniu tomu zbiorowego, planowanego na 2015, oraz złożył do druku wystąpienie do 

tomu pokonferencyjnego, redagowanego przez IPN. 

 W ramach współpracy z Litewską Akademią Nauk (wspólny, polsko-litewski projekt 

badawczy dotyczący historii Kresów Wschodnich i postaw miejscowej ludności wobec 

okupantów w okresie 1939-1952 i później) realizowano w 2014 roku kilka podtematów 

badawczych, w tym: „Działalność opozycji demokratycznej w drugiej połowie XX wieku w 

krajach byłego ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem działalności rosyjskiego i 

międzynarodowego Stowarzyszenia ‘Memoriał’” oraz „Polski wymiar sprawiedliwości na 

terenie okręgów wileńskiego i nowogródzkiego w latach II wojny światowej”. 

 Od 2013 roku realizowany jest projekt pn. „National and European Governance: Polish and 

Norwegian Cooperation Towards More Efficient Security, Energy and Migration Policies” 

(finansowany przez NCBiR – Norwegian Financial Mechanism 2009-2014), którego 

koordynatorem są: Norsk Utenrikspolitisk Institutt – NUPI, Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych – PISM. Celem projektu jest rozpoznanie możliwości wzajemnego 

dzielenia się doświadczeniami Polski i Norwegii w zakresie systemu politycznego i systemu 

governance oraz rozpoznanie barier wynikających z różnic strukturalnych między oboma 

państwami. Pracownicy Instytutu brali udział we wszystkich podzadaniach owego projektu. 
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7.  Pracownicy ISP PAN w zagranicznych organizacjach naukowych 

1. Prof. B.W. Mach jest reprezentantem Polskiej Akademii Nauk w Standing Committee for 

Social Sciences działającym w ramach Europejskiej Fundacji Nauki oraz był reprezentantem 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w European Collaborative Research Projects 

koordynowanych przez Europejską Fundację Nauki. Reprezentuje także Ministerstwo w 

Grupie Roboczej European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) zajmującej 

się europejską infrastrukturą w naukach społecznych i humanistycznych. 

2. Prof. D. Stola jest przedstawicielem ISP PAN w Radzie sieci „The European Network on 

Contemporary History (EURHISTXX)”, koordynowanej przez Institut d’histoire du temps 

présent (CNRS). 

 

Ocena merytoryczna i wnioski 

Tematyka zagraniczna pozostaje stałym elementem badań prowadzonych w ISP PAN, ze stałą 

dominacją tematyki Unii Europejskiej oraz przemian w Europie Środkowo-Wschodnich w 

programach badawczych Zakładów Instytutu. Szczególny nacisk jest kładziony na zagadnienie szans i 

perspektyw integracji europejskiej oraz miejsca Unii w światowej, globalnej polityce, szczególnie w 

kontekście polityki Wschodniego Partnerstwa. Zagadnienie jest analizowane także pod kątem 

ostatnich wydarzeń na wschodzie Europy, jak i w kontekście rozwoju historycznego regionu.  

Projekty grantowe, realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi, obejmują 

zagadnienie pamięci historycznej i rozliczeń po II wojnie światowej, a także procesy narodotwórcze w 

Europie Środkowej w XIX i XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem polityki ludnościowej na 

tym obszarze). Innym wątkiem są badania dotyczące aspektów „sieciowości” polskiego społeczeństwa 

jako ważnego elementu reinterpretacji klasycznej problematyki więzi społecznej. 

Innym, ciekawym i rozwojowym obszarem zainteresowań naukowych są Chiny i Korea. 

Staraniem kierownicka Zakładu Azji i Pacyfiku, prof. W.J. Dziaka, opracowana została chronologia 

wydarzeń mających wpływ na historię Chin w okresie ostatnich 150 lat. Ta potężna praca 

faktograficzna ma służyć jako pomoc dydaktyczna w wykładaniu historii tego kraju i kontynentu 

azjatyckiego. Wynikiem kontaktów międzynarodowych są też opracowania dotyczące znaczenia 

gospodarki chińskiej dla rozwoju Polski i regionu oraz zagrożeń wynikających z polityki zbrojeń na 

półwyspie koreańskim. 

Zasadniczo wszystkie tematy badawcze, podejmowane w Instytucie, opierają się na mniej lub 

bardziej rozbudowanej współpracy z badaczami zagranicznymi. Wciąż sporo do życzenia 

pozostawiają kontakty instytucjonalne kontakty Instytutu z zagranicznymi ośrodkami badawczymi. 
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INNE FORMY AKTYWNOŚCI MERYTORYCZNEJ PRACOWNIKÓW 

Wykłady, odczyty i inna aktywność naukowa w kraju i za granicą 

Adamczyk K.: Recenzja książki M.Księżopolskiego pt. „Wspólnie czy osobno. Rozważania o 

polityce społecznej” opublikowana na portalu Pol-Int, wrzesień 2015 r. 

Burakowski A.: 1) 1-2 komentarze miesięcznie nt. spraw międzynarodowych (Europa 

Środkowo-Wschodnia i Indie) na antenach Polskiego Radia; 2) artykuł w rumuńskim 

portalu cursdeguvernare.ro na temat relacji polsko-rumuńskich 

http://cursdeguvernare.ro/noua-oportunitate-a-relatiilor-romania-polonia-analistii-

adam-burakowsky-si-armand-gosu-doua-perspective-asupra-unei-relatii-care-

lancezeste-de-doua-decenii.html; 3) moderator, Polsko-Rumuński Okrągły Stół, 

zorganizowany przez Klub Jagielloński przy wsparciu MSZ, 6.11.2015, Akademia 

Ignatianum, Kraków; 4) wystąpienie pt.: O europejskości pro-europejskiej koalicji w 

Mołdawii, podczas seminarium „Europeizacja partii politycznych i grup interesu w 

wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej”, 

Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 2.11.2015 r. 

Cianciara A.: 1) Moderator panelu pt. „Transnationalization of CEEE Economices” na 

konferencji międzynarodowej, Council for European Studies „Contradictions: 

Envisioning European futures”, Paryż, 09.07.2015 r.; 2) moderator i dyskutant w 

panelu pt. „Wyzwania dla systemu politycznego Unii Europejskiej” na konferencji 

ogólnokrajowej pt. „Wyzwania dla Europy” (UW), 11.06.2015 r., Warszawa; 3) 

Moderator panelu pt. „Federalizm – geneza oraz aspekty teoretyczne i koncepcje 

rozwoju” na konferencji ogólnokrajowej pt. „Federalizm szansą czy zagrożeniem dla 

Unii Europejskiej?” (ISP PAN), 21.05.2015 r., Warszawa; 4) komentator w programie 

„To był dzień na świecie” Polsat News 2 oraz w PR 1 Polskiego Radia, Polskim Radiu 

24 i TVP Info; 6) udział w warsztatach ERC Mentoring Scheme organizowanych 

przez Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, 28-29.11.2015. 

Ciepielewska-Kowalik A.: 1) Badania modeli przedsiębiorstw społecznych w Polsce, w 

ramach międzynarodowego projektu ICSEM-EMES, koordynowanie prac 

badawczych w Polsce (badania ilościowe-jakościowe, case study Kraków–Warszawa) 

i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej; rezultat: publikacja naukowa 

Ciepielewska-Kowalik A., Pieliński B., Starnawska M., Szymańska A. (2015), 

Looking for social enterprise models in Poland: Institutional and Historical Context, 

ICSEM Working Papers no. 2015-11, Brussels: ICSEM/ EMES, 01.01.2015-

31.12.2015 r., Warszawa-Kraków; 2) koordynowanie prac badawczych na temat 

nowego systemu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, na zlecenie Instytutu Badań 

Edukacyjnych (IBE), badania w Płocku; rezultat: ekspertyza Ciepielewska-Kowalik 

A., Jagusztyn-Krynicki T. (2015), Raport z pilotażowego studium przypadku II 

komponent. Raport dla IBE, Warszawa: IBE, 04.01.2015-15.02.2015 r., Płock; 3) 

prace w przygotowaniu numeru tematycznego Polityki Społecznej, dotyczącego 

koprodukcji (numer w języku angielskim), w tym redakcja naukowa (razem z dr 

Bartoszem Pielińskim z IPS UW) oraz autorstwo artykułu naukowego. Planowane 

wydanie styczeń/ luty 2016, 01.01.2015-31.12.2015 r., Warszawa; 4) kierowniczka 

badania różnorodności artystyczno-kulturalnej w Polsce i krajach – „Darczyńcach 

Programu EOG (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) w latach 2009-2014. Badanie na 

zlecenie MKiDN”, rezultat: ekspertyza Ciepielewska-Kowalik A., Jagusztyn-Krynicki 
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T. (2015), Raport z badania różnorodności artystyczno-kulturalnej, Polska 2009-2014. 

Raport dla MKiDN, Warszawa: MKiDN, 28-08.2015-15.12.2015, Warszawa. 

Danecka M.: 1) Recenzowanie pięciu artykułów do Zeszytów Naukowych pt.: Nierówności 

społeczne a wzrost gospodarczy pod redakcją naukową prof. dr hab. Michała Gabriela 

Woźniaka: Europejski Fundusz Społeczny jako źródło finansowania spółdzielni 

socjalnych – studium przypadku; Źródła finansowania organizacji pozarządowych w 

Polsce – na przykładzie województwa podkarpackiego; Spółdzielnie socjalne jako 

instytucje odpowiedzialności społecznej; Rozwój innowacji społecznych w Polsce w 

ramach programu Kapitał Ludzki 2007-2013; Budowanie kapitału społecznego 

poprzez kształtowanie postaw (przykład małych miast i obszarów wiejskich 

Małopolski), Uniwersytet Rzeszowski; 2) Recenzowanie projektu badawczego w 

ramach Programu MNiSW Diamentowy Grant, pt.: „Emigracja Polaków do Republiki 

Południowej Afryki od przełomu XIX/XX wieku do schyłkowego okresu epoki 

apartheidu”; 3) recenzowanie projektów badawczych w ramach IV Konkursu dla 

Młodych Naukowców w ISP PAN, marzec-czerwiec 2015 r. 

Dziak W. J.: 1) 16 wywiadów dla prasy, radia i telewizji o tematyce azjatyckiej i rosyjskiej; 2) 

wywiad dla Rzeczpospolitej nr 154, 4-5 lipca 2015, ss. 12-13 pt. „Nikt nie ucieknie 

przed systemem...”; 3) Redakcja naukowa i słowo-opinia na okładce monografii N. 

Levi, pt. „Kto Rządzi w Korei Północnej”, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2014 r.; 

4) Receznja 6 artykułów o tematyce azjatyckiej dla miesięcznika „Bezpieczeństwo 

Narodowe” wydawane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie 

RP. 

Dzienkiewicz A.: 1) Udział we Wspólnym Projekcie Badawczym w Ramach Umowy o 

Współpracy Naukowej między PAN a LAN pt. „Kresy Wschodnie: Represje 

okupantów oraz postawy ludności polskiej i litewskiej, 1939-1959”, kierowanego 

przez prof. dr. hab. Krzysztofa Jasiewicza; 2) wykład popularnonaukowy dla 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Sybiraków w Domu Kultury „Zacisze”, na temat: 

„Archiwum Wschodnie w Ośrodku KARTA” (historia powstania archiwum, 

zgromadzone materiały i ich znaczenie w dokumentowaniu represji sowieckich); 3) 

„Katyń po rosyjsku” – wywiad z Aleksandrem Gurjanowem (Moskwa, 18 września 

2015), „Karta” 2015, nr 85, ss. 142-143; 4) Wystąpienie podczas promocji monografii 

– księgi pamięci pt. Ubity w Katyni wydanej przez rosyjskie Stowarzyszenie 

„Memoriał” - zorganizowanej przez Ośrodek Badań, Informacji i Upowszechniania 

(NIPC) „Memoriał” w Moskwie, 17.09.2015 r. 

Fiszer J. M.: 1) Redaktor naukowy dwóch serii wydawniczych w ISP PAN: 1. Unia 

Europejska we współczesnym świecie – w 2015 roku ukazał się 3 tom w ramach tej 

serii; 2. System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie i jego perspektywy – w 

2015 roku ukazał się już 10. tom w ramach tej serii (książka w języku angielskim); 2) 

organizacja, podczas III Ogólnopolskiego Kongresu Politologii w dniach 22-24 

września 2015 roku, panelu zamkniętego nt. „Nowe modele integracji europejskiej - 

aspekty teoretyczne i utylitarne”. W panelu wzięło udział 7 panelistów i 35 słuchaczy. 

Referaty wygłoszone podczas tego panelu zostaną opublikowane na łamach 

kwartalnika „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” nr 4/2015; 3) recenzja książki: Marian 

Guzek, Capitalism on the Edge, Bonami, Poznań 2015 r., ss. 238, która została 

opublikowana w kwartalniku „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” nr 2/2015; 4) wywiad 

dla Programu I Polskiego Radia nt. „Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Rydze - 
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próba oceny i efekty”, 20 maja 2015 r.; 5) wywiad dla „Gazety Finansowej”, 23-

29.X.2015 r. na temat: „Czy dalsza integracja gospodarczo-walutowa zapewniłaby 

lepsze wskażniki wzrostu gospodarczego na terenie UE?”; 6) recenzja wydawnicza, na 

zlecenie Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 

stycznia 2015 roku, pracy habilitacyjnej Pani dr Krystyny Leszczyńskiej pt. Senat 

Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2011, Lublin 2015, ss.653; 7) recenzja 

wydawnicza książki (pracy habilitacyjnej) dr Marka Rewizorskiego pt. Agora 

interesów. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania, Warszawa 2015, ss. 387, na 

zlecenie Wydawnictwa Difin; 8) recenzja wydawnicza książki: Krystyna Iglicka, 

Katarzyna Maj, Od integracji do partycypacji, Warszawa 2015, ss. 189, na zlecenie 

Wydawnictwa Naukowego SCHOLAR; 9) recenzja wydawnicza rocznika „Studia 

Politica Germanica”, o objętości około 15 arkuszy, na zlecenie Instytutu Stosunków 

Międzynarodowych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego; 10) recenzja książki: 

Konstanty A. Wojtaszczyk, Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich 

przezwyciężania, Warszawa 2015, ss. 451, na zlecenie Instytutu Europeistyki WDiNP 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

Friszke A.: 1) Wywiad dla Józefa Krzyka „’Niebezpieczne pielgrzymki’ (porównanie 

pielgrzymek Jana Pawła II w 1979, 1982, 1987)”, w: „Ale historia”, 30.05.2015; 2) 

„Przesłuchania na UB” – wywiad dla A. Leszczyńskiego, w: „Ale historia”, 

8.06.2015; 3) udział w odnowieniu doktoratu prof. Krzysztofa Pomiana (opracowanie 

jego biogramu politycznego jako materiału do laudacji wygłoszonej przez prof. M. 

Szpakowską (tekst złożony do druku), Uniwersytet Warszawski, 15.05.2015 r; 4) 

udział w promocjach książek o charakterze paneli dyskusyjnych, wykład w Szkole 

Letniej IPN, dwa wykłady Uniwersytet III wieku przy Collegium Civitas; 5) udział w 

panelu pt. „Wpływ rezultatów II wojny światowej na kształtowanie się powojennego 

ładu geopolitycznego w Europie i na świecie” na konferencji pt. „Kto wygrał wojnę? 

Kto przegrał pokój”, ISP PAN, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawa, 

25.06.2015 r.; 6) udział w debacie pt. „Solidarność wobec mniejszości niemieckiej w 

Polsce 1980-89”, podczas konferencji „Solidarność wobec Niemców w Polsce –

Niemcy w Polsce wobec Solidarności”, Gdańsk, 17.11.2015 r.; 7) artykuł w 

czasospiśmie „Więź” (2015, nr 2): Na długi dystans. Życie i świadectwa Władysława 

Bartoszewskiego, ss. 43-52; 8) artykuł w czasospiśmie „Więź” (2015, nr 3) Bilans 

zamknięcia - bilans otwarcia, ss. 76-86; 9) artykuł w czasopiśmie „Nowe Książki” 

(2015, nr 6): Taternicy, ss. 20-21. 

Gałczyński G.: Przygotowanie i współprowadzenie warsztatów z zakresu migracji jako części 

projektu pt. „Mapping Polish and Norwegian Governance: Gaps and Vulnerabilities in 

Security, Energy, and Migration Policies”, stanowiącego wynik badań prowadzonych 

w ramach projektu badawczego pod akronimem GOODGOV (NCBiR), 27 kwietnia 

2015 r., Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 

Gładziuk N.: 1) Wykład w jęz. ang. „Nationalisms in post-Communist Europe: Selective work 

of memory and its consequences” wygłoszony w ramach sesji International Faculty 

Development Seminar (IFDS), 1.07.2015 r., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa; 2) 

wykład w jęz. ang. „Nazi and Communist terror in Warsaw” wygłoszony dla 

studentów amerykanskich w ramach Custom Program for Keene State College, 

19.05.2015 r., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa; 3) konsultacja dla Fundacji na 

rzecz Nauki Polskiej w ramach programu „Monografie FNP”, 25.05.2015, Fundacja 

na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa; 4) udzielenie wywiadu M. Zaborskiemu, 
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zatytułowany „Iluzje i fantomy zmiany”, w: „Psychologia. Newsweek”, nr 2, 2015 

(s.10-14), 14.10.2015 r. 

Golik K.: 1) Wykład „Sport, gry i zabawy Mongołów” otwierający Festiwal Azjatycki: 

Rozrywka w Azji, Uniwersytet SWPS, 24.01.2015 r.; 2) udział w dyskusji „Is China a 

global super-power?” w ramach Chinese-European Partnership For Development 

Conference 2015, 16.04.2015, Szkoła Główna Handlowa; 3) współorganizacja 

spotkania z organizacją pozarządową Youth Voice Forum Politikoffe z Kambodży 

wraz z dyskusją o przemianach politycznych w Polsce i Kambodży, Instytut Studiów 

Politycznych PAN, Warszawa, 18.11.2015 r.; 4) udział w międzynarodowej 

konferencji „The 3rd High-Level Symposium of Think Tanks of China and Eastern 

European Countries”, na zaproszenie Instytutu Badań Europejskich Chińskiej 

Akademii Nauk oraz nawiązanie współpracy badawczej pomiędzy ww. Instytutem, 

Seminarium Instytutu Historii Światowej, Pekin, 15-17.12.2015 r. 

Jarosz M.: 1) Wystąpienie pt. „Polski potencjał bankowy – pomaga czy hamuje polską 

gospodarkę”, podczas posiedzenia Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej 

„Bankowość w służbie gospodarki” (13 marca 2015 r.); 2) wystąpienie pt. 

„Priorytetowe kierunki działań przyjętych do realizacji Strategii Europa 2020 

dotyczących ograniczenia rosnących nierówności materialnych i społecznych w Unii 

Europejskiej, USA i w Polsce”, podczas posiedzenia Komitetu Gospodarczej Myśli 

Strategicznej „Realizacja Strategii Europa 2020” (28 kwietnia 2015 r.); 3) wystąpienie 

pt. „Polityka publiczna na szczeblu regionalnym – nakładanie się kompetencji, brak 

realistycznych wizji i ich koordynowania”, podczas posiedzenia Komitetu 

Gospodarczej Myśli Strategicznej „Rola polityki publicznej” (9 lipca 2015 r.); 4) 

„Zielone Wiadomości” nr 23, rozmowa pt.„Samobójstwa na wsi – ciemna strona 

polskiej modernizacji” (21 lipca 2015 r. –  

http://zielonewiadomosci.pl/tematy/social/samobojstwa-na-wsi-ciemna-strona-

polskiej-modernizacji/); 5) „Tygodnik Wprost”: wywiad pt. „Samotność samobójcy” 

(9-15 listopada 2015 r. – http://www.wprost.pl/ar/524905/); 6) „Newsweek”: wywiad 

Renaty Kim pt. „Ciche śmierci” (3-9 sierpnia 2015 r.); 7) Seminarium Polskiego 

Towarzystwa Ekonomicznego: dyskusja nad książką Eksplozja nierówności?, Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 3 listopada 2015 r.; 8) organizacja i 

moderowanie panelu „Nierówności hamujące rozwój Europy” na XXV Forum 

Ekonomicznym w Krynicy, 8-10 września 2015 r; 9) wystąpienie podczas seminarium 

zorganizowanego z okazji Jubileuszu 90. urodzin prof. Zdzisława Sadowskiego 

„Ewolucja gospodarki rynkowej”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 

18.02.2015 r. 

Jarząbek W.: 1) Współpraca PAN/Leibniz Gemeinschaft, udział w panelach dyskusyjnych, 

np. Seminar „History, Modern Memory, Identity”: wykłady; 2) udział w 11. Debacie 

Lelewelowskiej, wystąpienie pt. „Stosunki międzynarodowe, prawa człowieka i 

koniec zimnej wojny. AK KBWE po 40 latach”, DHI, Warszawa, 2.06.2015 r.; 3) 

udział w panelu pt. „Discussion about genocide and war crimes in Polish-German-

Ukrainian interrelations since 1945” na konferencji „Social Engineering”, ISP PAN, 

Uniwersytet Kijowski, Herder Instuitut, Warszawa, 25-26.02.2015 r.; 4) udział w 

dyskusji „Przegrani i wygrani wojny” na konferencji „Kto wygrał wojnę, kto przegrał 

pokój?”, FWPN, ISP PAN, Warszawa, 25.06.2015 r.; 5)  

Jasiewicz K.: 1) Artykuły popularnonaukowe w tygodnikach i miesięcznikach o 

ogólnopolskim dostępie: Polskie smaki na Krymie, „Zakazana Historia”, styczeń 2015, 
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nr 1, ss. 74-77; <<Śmiały, radziecki prosty człek>> - reaktywacja, „Zakazana 

Historia”, luty 2015, nr 2, s. 70-73; Sowiecki „Bond” z licencją na zabijanie, 

„Zakazana Historia”, kwiecień 2015, nr 4, s. 58-59; Co z tym wschodem, mocium 

panie...? „Zakazana Historia”, lipiec-sierpień 2015, nr 7-8, ss. 24-27; Symboliczny 

Cmentarz Poległych za Wolność i Niepodległość, „Zakazana Historia”, lipiec-sierpień 

2015, nr 7-8, ss. 60-61; Obława Augustowska – rok później, „Zakazana Historia”, 

wrzesień 2015, nr 9, ss. 22-27; Solidarność z egzaltowaną głupotą, „Zakazana 

Historia”, październik 2015, nr 10, ss. 28-33; Klauzula sumienia i klauzula 

integralności w nauce i życiu, „Zakazana Historia”, październik 2015, nr 10, ss. 52-55; 

Gra w historię, „W Sieci Historii”, nr 1, styczeń 2015, s. 81; O potrzebie szerszego 

upamiętnienia dziejów Żydów na ziemiach polskich, „W Sieci Historii”, nr 1, styczeń 

2015, ss. 65-67; Księcia Radziwiłła przygoda z NKWD, „W Sieci Historii”, nr 6, 

czerwiec 2015, ss. 76-78; Dwie twarze kombriga Zarubina, „W Sieci Historii”, nr 9, 

wrzesień 2016, ss. 20-22; Zimowa wojna [wojna sowiecko-fińska 30 XI 1939-12 III 

1940], „W Sieci Historii”, nr 11, listopad 2015, ss. 22-27; Wszyscy przeciw II RP, 

„Historia do Rzeczy” nr 9, wrzesień 2015, ss. 12-15; 2) wykłady i odczyty publiczne: 

„Zbrodnia Katyńska w nowej perspektywie badawczej”, –wykład publiczny w 

Przystanek Historia w Białymstoku, IPN Oddział Białystok, 8 kwietnia 2015 r., 

„Obława Augustowska po 70 latach”, –wykład publiczny w Suwałkach na spotkaniu 

Ambasadorów Ofiar Obławy Augustowskiej, Suwałki, 15 czerwca 2015 r., „Obława 

Augustowska. Sens śmierci za ideały”, –wykład publiczny w Gibach z okazji nadania 

miejscowemu gimnazjum imienia Ofiar Obławy Augustowskiej, Giby, 25 czerwca 

2015 r., „Obława Augustowska-praca na rzecz przywrócenia tej zbrodni w tożsamości 

narodowej Polaków”, –wystąpienie na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Związek 

Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945, Suwałki, 4 październik 2015 r., „Obława 

Augustowska jako składnik regionalnej tożsamości historycznej Ziemi 

Augustowskiej”, –odczyt w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Augustowie, 

Augustów, 16 października 2015 r., „Co się wydarzyło na Kresach Wschodnich w 

1939 r.”, –wykład w Gimnazjum im. Ofiar Obławy Augustowskiej w Gibach, Giby, 

19 października 2015 r., „Szanse cywilizacyjnego postępu Suwalszczyzny wedle 

formuły peryferyjnych obszarów Unii Europejskiej”, –wykład publiczny w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda Szczepanika w 

Suwałkach, Suwałki, 23 października 2015 r., „Rola czynników historycznych w 

rozwoju Polski Północno-Wschodniej od zaborów po współczesność”, –wykład 

publiczny w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 

Białystok, 6 listopada 2015 r.; 3) wywiady, wypowiedzi w radio i tv: „75 rocznica 

Zbrodni Katyńskiej. Historia kłamstwa katyńskiego”, 25 minutowa audycja w: Polskie 

Radio Białystok, 15 kwietnia 2015. Obława Augustowska – jej przebieg i skutki, 

wypowiedź dla TVP Białystok, 15 czerwca 2015 r.; 4) publikacja w książce 

popularnonaukowej: Ostatni Mohortowie. Kresowy i kulturowo-mistyczny kontekst 

Obławy Augustowskiej, w: 70. rocznica martyrologii ofiar Obławy Augustowskiej z 

lipca 1945 r. Misterium patriotyczno-religijne w hołdzie ofiarom Obławy 

Augustowskiej z lipca 1945 r., red. St. Wysocki, Suwałki 2015, s. 3-9, przedruk w: 

„Debata”, (Olsztyn), wrzesień 2015, nr 9, s. 18-21.; 5) udział we Wspólnym Projekcie 

Badawczym w Ramach Umowy o Współpracy Naukowej między PAN a LAN pt. 

"Kresy Wschodnie: Represje okupantów oraz postawy ludności polskiej i litewskiej, 

1939-1959", kierowanego przez prof. dr hab. Krzysztofa Jasiewicza; 6) konkurs 

historyczno-literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć. W poszukiwaniu prawdy o 

Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej”. Białystok 2015, Biuro Poselskie Posła 

Ziemi Suwalskiej Jarosława Zielińskiego – członek Komisji Konkursowej i juror; 7) 
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recenzje wydawnicze: Teresa Kaczorowska, Dzieci Obławy Augustowskiej, recenzja 

wydawnicza dla wyd. Bellona; Recenzja naukowego artykułu: Public Opinion and 

Propaganda in Russia. Short Research Note, dla czasopisma „Polish Sociological 

Review”; 8) wywiady udzielone do prasy: „Gdyby Rosji nie było. Z prof. Krzysztofem 

Jasiewiczem rozmawia Tomasz Karpowicz”, „W Sieci Historii”, nr 5, maj 2015, ss. 

28-31; „Jestem jednym z was. Wywiad Tomasza Kubaszewskiego z Krzysztofem 

Jasiewiczem”, „Nowiny Suwalskie” z 27 października 2015 r., s. 2-4. 

Kamiński A. Z.: 1) Wykład dla Mokotowskiego Uniwersytetu 3-go wieku na temat 

aktualności międzywojennych debat o aspektach geopolitycznych polskiej racji stanu, 

Warszawa, 26.01.2015 r.; 2) Klub „Pochwała Inteligencji”, wykład połączony z 

dyskusją na temat „Systemy wyborcze: wady i zalety”, Tarnowskie Góry, 29.07.2015 

r.; 3) udział w Semianrium Teorii Socjologicznych, IFiS PAN, 16.11.2015 r., 

wystąpienie pt. „Siły motoryczne rozwoju gospodarczego”; 4) udział w Seminarium 

„Nowy instytucjonalizm”, ISP PAN, 26.11.2015 r., wystąpienie pt. „Constitutional 

Engimeering and Postcommunist Transitions”; 5) udział w Semniarium Zakładu 

Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych ISP PAN, 10.12.2015 

r., wystąpienie pt. „Samoorganizacja i oligarchizacja w systemach politycznych: 

przegląd podejść teoretycznych”; 6) udział w Seminarium Klubu Myśli Politycznej 

im. Macieja Płażyńskiego, Instytut Chrześcijańsko-Demokratyczny im. L. J. 

Paderewskiego, Warszawa, 4.02.2015 r., wystąpienie pt. „Polska Racja Stanu w 

Obecnej Sytuacji Międzynarodowej”; 7) artykuł w „Rzeczpospolitej” z 8.06.2015 r. pt. 

„Demokracja na niby”. 

Kowal P.: 1) Wykłady krajowe: „Anatomia doktryny. W poszukiwaniu istoty idei Gieroycia”, 

9 stycznia 2015, European Academy of Diplomacy, Akademia Młodych Dyplomatów, 

KSAP; „Polska Polityka Wschodnia”, 26 stycznia 2015 r., Katolicki Uniwersytet 

Lubelski; „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce”, 5 czerwca 2015 r., Kościan, 

Rada Miasta Kościana; wykład: „Uchodźcy u bram Europy. Ile solidarności, ile 

roztropności?”, 29 października 2015 r., UKSW, Studium Generale Europa; wykład: 

„Unia Europejska dziś i wyzwania na najbliższą przyszłość. Jakiej polityki 

informacyjnej w kwestii integracji potrzebuje Ukraina?”, 20 października 2015 r., 

Kolegium Europy Wschodniej, Study Tours to Poland; Transgraniczne Forum 

Organizacji Pozarządowych, wykład: „Pomoc, współpraca czy wspólny plan w 

relacjach polsko-ukraińskich? Perspektywa społeczna”, 13 czerwca 2015 r., 

Tomaszów Lubelski, Stowarzyszenie Czajnia, Agencja Rozwoju Regionalnego w 

Tomaszowie Lubelskim; 2) referaty i wykłady zagraniczne: w ramach seminarium: 

„Zkouška jednoty. Země V4 a ukrajinská krize”, 28 stycznia 2015 r., Instytut Polski w 

Pradze oraz Klub Jagielloński, Asociace pro mezinárodní otázky, PSSI – Pražský 

Institut Bezpečnostních Studií, Visegrad Plus; Public lecture in Polish on „Warsaw 

Uprising Museum in Warsaw”, 3 lutego 2015 r., University of North Carolina, USA; 

Lecture on „Eastern Policy of the European Union After the 2004 Enlargement”, 4 

lutego 2015 r., University of North Carolina; Lecture on „Ukraine One Year After the 

Maidan: Variations in Developments”, 5 lutego 2015 r., University of North Carolina; 

Lecture on „Eastern Policy of the European Union After”, 2 lutego 2015 r., Duke 

University; „War in the Ukraine: What Next?”, 11 lutego 2015 r., Rhodes College; 

wykład: „Polityka wschodnia Unii Europejskiej”, 26 marca 2015 r., BGU Białoruski 

Uniwersytet Państwowy, Wydział Stosunków Międzynarodowych; International 

Catholic Legislators Network, 6th annual meeting, prowadzenie seminarium: 

„Understanding Russian Foreign Policy: Possible Answers”, 27-29 sierpnia 2015 r., 

Frascati, Włochy; wykład: „Poland, Ukraine and the Eastern Policy of the EU”, 4 
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września 2015 r., University of Alberta, Canada; wykład: „The Eastern Policy of the 

EU:What May Lie Ahead for Ukraine”, 4 września 2015 r., University of Alberta, 

Canada; 3) wystąpienia podczas konferencji: „Forum Europa-Ukraina” (Central 

Europe towards the Ukrainian crisis – is it possible to speak with one voice?); 

wystąpienie w ramach debaty „Rok po Majdanie”, 18 lutego 2015 r., Auditorium 

Maximum UW, NZS; Polsko-Niemieckie Dni Mediów w Szczecinie, udział w 

debacie: „Nauki z kryzysu wokół Ukrainy. Jak Polska i Niemcy mogą w przyszłości 

współdziałać na wschodzie Europy?”, 21 maja 2015 r., Fundacja Współpracy Polsko-

Niemieckiej, Szczecin; udział w debacie w ramach „Warsaw East European 

Conference 2015”: „Russian neo-imperialism. A Myth or a Threat?”, 12 lipca 2015 r., 

Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; wystąpienie w ramach: VOICES 

OF FREEDOM – DISKUSNÍ SCÉNA MODERNÍCH DĚJIN.CZ NA COLOURS OF 

OSTRAVA! Dyskusja: „Máme se bát současného Ruska? Propaganda a realita”, 18 

lipca 2015 r., Ostrava; udział w debacie „Europa Środkowa a Rosja” w ramach Letniej 

Szkoły dla studentów dziennikarstwa, 21 sierpnia 2015, Havlickuv Brod; XXV Forum 

Ekonomiczne w Krynicy, dyskusja: „Relacje Wschodu z Zachodem w nowym 

kontekście geopolitycznym”, 9 września 2015 r., Krynica, Forum Ekonomiczne w 

Krynicy; dyskusja nt. problemu uchodźców w Europie, 23 listopada 2015 r., Instytut 

Myśli Józefa Tischnera; „Nowa konstelacja w Europie: Polska-Ukraina-Niemcy. 

Biznes i polityka. Biznes i polityka”, dyskusja: „Bezpieczeństwo europejskie w 

świetle agresji na Ukrainę”, 12 marca 2015 r., Krzyżowa, Akademia Europejska 

Krzyżowa; „Warsaw Security Forum”, dyskusja: „Eastern Partnership 2.0”, 5 

listopada 2015 r., Warszawa; Spotkanie władz i członków Konfederacji Lewiatan. 

Wystąpienie w ramach sesji: „Europa i świat 2016”, 28 listopada 2015 r., Ossa k. 

Rawy Mazowieckiej; 4) „Droga ku wolności. Cykl lekcji o współczesnej historii 

Polski i Węgier skierowanych dla uczniów w obu tych krajach” (autorstwo, 

opracowanie), Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart 

Fund”; 5) udział w audycjach radiowych i telewizyjnych w charakterze analityka i 

komentatora spraw międzynarodowych, m.in. Polsat, TVP, TVN, Tok FM; 6) 

działalność publicystyczna na tematy międzynarodowe. Stały felieton: „Dziennik 

Polski”, „W sieci historii”, „Wprost”, „Puls. Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Warszawie”, Stałe analizy dla Project Syndicate Polska; 7) X Polsko-

krymskotatarsko-żydowsko-ukraińskie Międzyreligijne Seminarium Młodzieży Arka-

2015, wykład wprowadzający, 21 lipca 2015, Konsulat Generalny RP we Lwowie; 8) 

wykład inaugurujący rok akademicki w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej 

Beskidzkiej „Źródła polskiego myślenia o Wschodzie. Od Józefa Piłsudskiego do Jana 

Pawła II”, 3 października 2015 r., Suchca Beskidzka; 9) interdyscyplinarny projekt 

badawczy „College of Europe” (Campus Natolin) – „Trzy Rewolucje, koncepcja i 

kierownictwo”, 2015-2017; 10) udział w panelu pt. „Jakiej polityki imigracyjnej 

potrzebuje dziś Polska?” podczas Konferencji Krakowskiej „Świat współpracy-świat 

konfrontacji”, Klub Jagielloński, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Kraków, 

15-16 czerwca 2015 r.; 11) udział w panelu pt. „Polska Polityka Wschodnia-sukcesy i 

porażki” podczas konferencji „Polska Polityka Wschodnia 2015”, Kolegium Europy 

Wschodniej, Wrocław, 8-10 października 2015; 12) udział w panelu pt. „Czy Rosja 

jest stracona dla Zachodu?” podczas konferencji „Polska-Niemcy-Rosja-NATO. Czy 

Rosja jest stracona dla Zachodu?”, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa 

Tischnera, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Fundacja Współpracy Polsko-

Niemieckiej, Kraków, 24 listopada 2015 r.; 13) udział w panelu pt. „Polska i Czeska 

Wizja Europy” podczas konferencj pt. „Ani Brat, ani Wielki. Rosja w dyskursie 

publicznym w Polsce i w Czechach”, Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Kolegium 
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Europy Wschodniej, Wrocław, 7 października 2015 r.; 14) udział w konferencji pt. 

„Mniejszości w Polsce i na Ukrainie z perspektywy regionów”, wystąpienie pt. „Rola 

mniejszości polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce jako element relacji polsko-

ukraińskich”, Uniwersytet Opolski, Opole, 20 października 2015 r.; 15) udział w 

panelu „Galicja a Ukraina w Europie – Narodziny Społeczeństwa Obywatelskiego”, 

podczas konferencji „Galicja po Galicji”, Międzynarodowe Centrum Kultury, 

Kraków, 5-6.03.2015 r.; 16) wystąpienie w ramach bloku: „Ukraine – how to grow 

under fire? Polish, EU and global perspective” – referat; konferencja: „Free Market 

Road Show 2015”, Austrian Economics Center, SGH, Forum Obywatelskiego 

Rozwoju, Warszawa, 8.05.2015 r.; 17) udział w panelu „Turning points in European 

integration: governance, politics, identity and education in the EU”, podczas 

konferencji: „Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU education 

and research for smart and inclusive growth”, Warsaw School of Economics 

University of Warsaw University of Gdańsk European Academy of Diplomacy 

Konrad Adenauer Stiftung European Community Studies Association, Warszawa, 14-

15.05 r. 

Król E. C.: 1) Niepublikowane recenzje i ekspertyzy: a) recenzja rozprawy doktorskiej mgr 

Marcina Święcickiego, Krytyka pozytywizmu prawniczego w niemieckiej myśli 

politycznej (Carl Schmitt i Leo Strauss), Toruń 2015, ss. 401, bibliografia, dla 

Wydziału Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydruk ss. 6. 

Obrona z wynikiem pozytywnym odbyła się na Wydziale Politologicznym UMK w 

Toruniu 11 września 2015 r., b) recenzja pracy magisterskiej Agnieszki 

Rencławowicz, Rola propagandy w działalności islamskich organizacji 

terrorystycznych, Warszawa 2015, ss. 72, dla Collegium Civitas, wydruk formularza, 

s. 1. Obrona z wynikiem pozytywnym odbyła się w Collegium Civitas w Warszawie 1 

kwietnia 2015 r; 2) wywiady: a) „Oblicza propagandy. Czym była propaganda 

wczoraj, a czym jest obecnie” rozmowa profesora Eugeniusza Cezarego Króla z 

Krzysztofem Bulskim, „Respublica Nowa”, 2015 nr 1, ss. 48-50, b) „O Puławach, 

Goebbelsie i kłodach pod nogi w karierze naukowej”, rozmowa z red. Januszem 

Michałkiem, „Wspólnota Puławska”, nr 33, 18-14 sierpnia 2015 r., s. 10; 3) obecność 

w radiu i telewizji: a) „Kuchnia historyczna” udział w programie red. Cezarego 

Gmyza na temat Dzienników Josepha Goebbelsa, Telewizja Republika, 14 stycznia 

2015 r., 25 min., b) „Powroty do Warszawy”, wypowiedź w Radiu TOK FM, 21 

stycznia 2015 r., 0, 5 godz., c) „Miejsca pamięci – ich rola w polityce historycznej”, 

udział w dyskusji, PR program I, 22 stycznia 2015 r., 1 godz., d) „Fenomen Friedricha 

Kellnera”, rozmowa o jego Dziennikach, Radio TOK FM, 6 marca 2015 r., 1 godz., e) 

„Goebbels i anty-Goebbels (Friedrich Kellner)”, rozmowa o ich Dziennikach, „Radio 

dla Ciebie”, 20 kwietnia 2015 r., 45 min., f) „Dzienniki Friedricha Kellnera”, 

rozmowa, PR Program II, 21 kwietnia, 45 min., g) „Dyskusja wokół filmu Heimkehr”, 

TVP Historia, 8 maja 2015 r., 1 godz., h) „Zamach na Hitlera 20 lipca 1944 r.”, 

wypowiedź w Radiu TOK FM, 20 lipca 2015 r., 1 godz., i) „Wokół polskiej polityki 

historycznej”, wypowiedź w Radiu TOK FM, 8 sierpnia 2015 r., 1 godz., j) „Przejęcie 

władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera”, wypowiedź w Radiu TOK FM, 14 

września 2015 r., 1 godz., k) „Uchodźcy wczoraj i dzisiaj. Czy powinniśmy się bać?”, 

wypowiedź w Radiu TOK FM, 27 września 2015 r., 1 godz., l) „Wokół rocznicy 

zjednoczenia Niemiec”, wypowiedź w Radiu TOK FM, 2 października 2015 r., 1 

godz., m) „Co dalej z polską nauką?”, wypowiedź w Radiu TOK FM, 16 listopada 

2015 r., 1 godz.; 4) Uniwersytet Trzeciego Wieku Collegium Civitas: a) wykład z 

prezentacją massmedialną „Film i polityka”, 30 stycznia 2015 r., 1,5 godz. + dyskusja, 

b) wykład z prezentacją masmedialną „Los aktora filmowego w PRL, na przykładzie 
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kariery Beaty Tyszkiewicz”, 20 kwietnia 2015 r., 1, 5 godz. + dyskusja, c) wykład 

„Geopolityka – co to jest?”, 15 czerwca 2015 r., 1,5 godz. + 1,5 godz., d) wykład z 

prezentacją massmedialną „Polskie Kresy – pojęcie – historia – współczesność – mit”, 

6 listopada 2015 r., 1,5 godz. + 1,5 godz.; 5) Uniwersytet Trzeciego Wieku, miasto 

Józefów: a) wykład „Geopolityka – czy warto się nią interesować?”, 11 lutego 2015 r., 

1,5 + dyskusja; 6) II Przegląd Filmów Propagandowych, Gdańsk, Muzeum II Wojny 

Światowej, 20-22 maja 2015 r. Projekcja 5 filmów (jeden z nich dwuczęściowy) 

wyprodukowanych w stalinowskim ZSRR, faszystowskich Włoszech, nazistowskich 

Niemczech i w PRL. Wybór i zgromadzenie tytułów, słowo wstępne przed 

projekcjami, komentarz historyczny, moderowanie dyskusji; 7) wykłady, dyskusje i 

prelekcje gościnne: a) wykład w Muzeum Żydów Polskich w Warszawie, Polityka 

Trzeciej Rzeszy wobec mniejszości – Żydzi, Romowie i Sinti, homoseksualiści, 

niepełnosprawni, psychicznie chorzy, , 19 stycznia 2015 r., 2 godz. z dyskusją, b) 

rozmowa wokół książki Jana Lacha Chutor nad Wiedźmą, Szczecin 2015, Księgarnia 

„Moda na czytanie” w Warszawie, 28 stycznia 2015 r., 2 godz., c) wykład dla uczniów 

szkół średnich „Prawda i kłamstwo w przekazie propagandowym – historia i 

współczesność”, Collegium Civitas, wizyta uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego 

im. Józefa Wybickiego z Gdańska, 20 lutego 2015 r., 1,5 godz. + dyskusja, d) udział w 

dyskusji nad polską edycją Dzienników Friedricha Kellnera, wydawca Ośrodek Karta, 

Dom Spotkań z Historią, 21 kwietnia 2015 r., 2,5 godz., e) udział w dyskusji wokół 

filmu dokumentalnego Hitlers Hit Parade, z udziałem producenta filmu Caya 

Wesnigka i polskiego reżysera Macieja Drygasa, Dom Spotkań z Historią, 9 czerwca 

2015 r., 2 godz., f) wykład „Oblicza propagandy politycznej w XX wieku”, Wydział 

Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 11 czerwca 2015 r., 1,5 

godz. + dyskusja, g) prezentacja, komentarz historyczny i moderacja dyskusji do filmu 

Jud Süß (Żyd Süß), Niemcy 1940 r., Oddział IPN w Radomiu, 30 listopada 2015 r. 2 

godz + dyskusja; 8) zainicjowanie, opracowanie koncepcji i prowadzenie cyklu „Przez 

kino do historii” we współpracy z Domem Spotkań z Historią i ISP PAN , kontynuacja 

(ósmy rok działalności): - Długa noc, reż. Janusz Nasfeter, 8 stycznia 2015 r., –Miasto 

nieujarzmione, reż. Jerzy Zarzycki, 12 lutego 2015 r., –Naganiacz, reż. Ewa i Czesław 

Petelscy, 26 marca 2015 r., –Koniec naszego świata, reż. Wanda Jakubowska, 9 

kwietnia 2015 r., –Ostatnie dni, reż. Jan Rybkowski, 7 maja 2015 r., -Zmory, reż. 

Wojciech Marczewski, 18 czerwca 2015 r., –Salto, reż. Tadeusz Konwicki, 25 

czerwca 2015 r. –Gromada, reż. Jerzy Kawalerowicz, 13 sierpnia 2015 r., –Pięciu, reż. 

Paweł Komorowski, 10 września 2015 r., –Przerwany lot, Leonard Buczkowski, 29 

października 2015 r., –Nieznany, reż. Witold Lesiewicz, 19 listopada 2015 r., –

Zadzwońcie do mojej żony, reż. Jaroslav Mach, 17 grudnia 2015 r.; 9) cykl Klubu 

Filmowego „Film w Służbie Propagandy Totalnej”, Dom Spotkań z Historią: -

Camicia nera (Czarna koszula), reż. Alessandro Blasetti, Włochy, 12 marca 2015 r., –

Podnjata celina (Zaorany ugór), reż. Julij Rajzman, ZSRR, 16 lipca 2015 r., -Der 

Herrscher (Władca), reż. Veit Harlan, Niemcy, 15 października 2015 r., –Das weisse 

Band (Biała wstążka), reż. Michael Haneke, 10 grudnia 2015 r.; 10) współorganizacja 

i udział w konferencji naukowej Fundacji Polsko-Niemieckiej i Instytutu Studiów 

Politycznych PAN „Kto wygrał wojnę? Kto przegrał pokój?”, 25 czerwca 2015 r., 

wygłoszenie podsumowania referatów i przebiegu obrad, 20 min.; 11) udział w panelu 

dyskusyjnym w związku z promocją wydawnictwa „Polska pod okupacją 1939-1945”, 

Warszawa 2015, t. 1, 30.09.2015 r., Warszawa. 

Machcewicz P.: 1) Wywiady prasowe: „Gazeta Wyborcza” (25.03.2015), „Pamieć.pl. 

Biuletyn IPN” (maj 2015), „Kultura Liberalna” (5.05.2015), „Polska Agencja 

Prasowa” (1.09.2015); 2) udział w filmie TVP Gorzkie zwycięstwo (emisja 17.05.2015 
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TVP „Historia”; 3) publikacje popularnonaukowe: „Tygodnik Powszechny” 

(17.05.2015); „Mówią Wieki” (maj 2015); 4) udział w konferencji popularnonaukowej 

„Jesteśmy razem”, Kosów Lacki, 21.10.2015; 5) udział w panelu „Jałta-mit i 

rzeczywistość” podczas konferencji „Jałta-rzeczywistość, mit i pamięć”, IPN, 

Europejskie Centrum Solidarnośći, Muzeum II Wojny Światowej, 19-20.02.2015 r; 6) 

udział w dyskucji panelowej: „W pogoni za nowoczesnością: twórcza adaptacja czy 

bierna imitacja? Próba oceny przemian polskich muzeów na przestrzeni ostatnich 

dwóch dekad” podczas I Kongresu Muzealników Polskich, Narodowe Centrum 

Kultury, Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Łódź, 23-25.04.2015; 7) udział w 

Panelu pt. „Kształtowanie pamięci o II wojnie światowej w muzeach historycznych” 

podczas konferencji „Dziedzictwo II wojny światowej z perspektywy 70 lat”, Centrum 

Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Europejskie Centrum Solidarności, 

Muzeum II Wojny Światowej, 7-8.05.2015, Gdańsk; 8) udział w panelu pt. „Koniec II 

wojny światowej. Bilans polityczny, demograficzny, gospodarczy” podczas 

konferencji „Kto wygrał II wojnę światową? Kto przegrał pokój”, ISP PAN, Fundacja 

Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawa, 25.06.2015 r. 

Mach B. W.: 1) Wystąpienia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dwóch 

konferencjach z udziałem środowiska naukowego popularyzujących zasady ewaluacji 

w nauce; 2) wystąpienie popularyzujące zasady ewaluacji w nauce na konferencji 

Dyrektorów Instytutów Socjologii, Instytut Socjologii UW, Warszawa. 

Madajczyk P.: 1) V Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej, debata: „Niemcy w Polsce w 

powojennym czterdziestoleciu: od wysiedleń i odniemczania do legalizacji 

mniejszości”; 2) wywiady w radio nt. problemów uchodźców w Niemczech: Radio24: 

15.09.2015; 2.11.2015, „Zjednoczenie czy wchłonięcie? 25 lat jednych Niemiec”: 

Radio TOK FM 3.10.2015; 3) dyskusja nt. migrantów w Niemczech w Fundacji 

Schumana (Seminarium Polsko-Niemieckie) 22.10.2015 r.; 4) panel dyskusyjny nt. 

„Mniejszość niemiecka wobec Solidarności – Solidarność wobec mniejszości 

niemieckiej”, Gdańsk, 11.2015 r.; 4) udział w panelu „Poland – German 

reconciliation”, podczas konferencji „Reconciliation and Cooperation in Europe after 

WWII – Difficulties, Complexity and Diversity”, Waseda University, Tokio, 

18.06.2015 r. 

Manterys A.: 1) Współczesne Teorie Socjologiczne – seria wydawnicza; Zakład Wydawniczy 

„NOMOS”; udział w Komitecie Redakcyjnym Serii; 2) udział w panelach: „Bilans II 

wojny światowej dla Polski i państw środkowo-wschodniej Europy” oraz „Józef 

Piłsudski i wojna polsko-bolszewicka”, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 

Instytut Historii PAN, 6 maja i 1 grudnia 2015 r. 

Materski W.: 1) Wypowiedzi dla portali internetowych: „Wirtualna Polska”, „Onet”; 2) 

wypowiedzi dla różnych stacji radiowych i telewizyjnych oraz udział w programie 

TVP Historia; 3) artykuł w czasopiśmie „Mówią Wieki” (2015, nr 2), Ponad głowami 

Polaków. Sprawa polska na konferencji w Jałcie ss. 24-28; 4) artykuł w czasopiśmie 

„Mówią Wieki” (2015, nr 2), Gruzja niepodległa, ss. 47-51; 5) artykuł w czasopiśmie 

„Polityka. Pomocnik Historyczny” (2015, nr 2), Bitwa o rubież, ss. 47-55. 

Motyka G.: 1) Przygotowanie i prezentacja wystaw historycznych: współautorstwo wystawy 

pt. „Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń” (polska premiera w 2006 r.), która w 

2015 r. nadal była prezentowana w kraju (m.in. w Krakowie i Czeladzi). W 2015 r. 

ukazała się ona również w rumuńskiej wersji językowej (pt. „Exterminarea elitelor 

poloneze. AcČ iunea AB â Katyń”) i była prezentowana m.in. w Muzeum Narodowym 
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w Bukareszcie (premiera w kwietniu 2015 r.), a także w ukraińskiej wersji językowej, 

która była prezentowana m.in. w Narodowym Muzeum Historii Ukrainy w Kijowie 

(premiera w maju 2015 r.); 2) uczestnictwo w panelu dyskusyjnym „W cieniu 

Sahrynia–Polacy i Ukraińcy na Lubelszczyźnie 1943–1944” z udziałem prof. 

Grzegorza Motyki (ISP PAN), prof. Grzegorza Hryciuka (Uniwersytet Wrocławski), 

prof. Igora Hałagidy (Uniwersytet Gdański, IPN Gdańsk), dr Magdaleny Semczyszyn 

– moderacja (IPN Szczecin), Przystanek Historia, Centrum Edukacyjne IPN im. 

Janusza Kurtyki, Warszawa; 3) udział w dyskusji „Wyzwolenie czy zniewolenie. 

1945”, wespół z prof. J. Eislerem, Płock, Muzeum Secesji, 23.09.2015 r.; 4) udział w 

konferencji popularnonaukowej: „Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-ukrainskie w 

XX wieku”, wygłoszony referat: „Stosunki polsko-ukrainskie w czasie II wojny 

swiatowej”, Instytut Historii Państwowej Wyższej szkoły Wschodnioeuropejskiej w 

Przemyślu, 17.02.2015 r.; 5) artykuł popularnonaukowy Rzeź depolonizacyjna, 

opublikowany w: Kresy Rzeczypospolitej. Dodatek Polityki, s. 126-129; 6) kilkakrotne 

wywiady i komentarze w radio i telewizji (Tok FM, TVN24 BIŚ, TVP INFO) 

dotyczące historii i współczesności Polski i Ukrainy; 7) udział w debacie podczas 

konferencji „Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (1945-1949). W 70-tą rocznicę 

powstania”, Instytut Pamięci Narodowej Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, 

Radom, 8.09.2015 r. 

Nalewajko E.: Opis wyników projektu badawczego pt. „Elity administracyjne i polityczne 

państwa: kariery, tożsamości, relacje. Synteza”, na stronach internetowych ISP PAN. 

Nałęcz S.: 1) Wystąpienie pt. „Woloność i poczucie wpływu na sprawy publiczne w 

badaniach polskiej opinii publicznej oraz w wypowiedziach 50 Polaków i Rosjan – 

bohaterów wystawy” w ramach panelu dyskusyjnego „Польша-Россия. Опыт 

свободы в дискурсе современных поляков и русских” podczas polsko-rosyjskiej 

wystawy „Свобода / Wolność”, w Centrum im. Sacharowa, Moskwa, 30.11.2015 r.; 

2) „Seminar on Volunteer Measurement in Europe”-wystąpienie pt. „After completion 

of the first volunteer work survey-reflections on analysis, interpretation, impact and 

further research”, King Baudouin Foundation, Bruksela, Belgia, 18.03.2015 r. 

Nowik G.: 1) Cykl prelekcji nt. dziejów Łucka, Krzemieńca, Wiśniowca, Żółkwi, Lwowa 

podczas Konferencji międzynarodowej „Dialog Dwóch Kultur”, 3-10.09.2015 r., 

Polska-Ukraina; 2) udział (wraz z prof. Ciskiem, prof. Żarynem, dr Kawęckim) w 

Debacie na Uniwersytecie Warszawskim: „Piłsudski versus Dmowski, wykłady na 

Uniwersytecie III Wieku - Drogi do niepodległości Polski”, 23 IV 2015 r.; 3) udział w 

debacie w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 29 XI 2015 r.; 4) 

konferencja: „Bitwa Warszawska 1920. Zwycięstwo, które zobowiązuje”, udział w 

debacie: „Józefa Piłsudskiego koncepcja rozegrania Bitwy Warszawskiej”, Centralna 

Biblioteka Wojskowa, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Burmistrz Wołomina, Park 

Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej, 23 VI 2015 r.; 5) udział w filmach 

dokumentalnych: „Józef Piłsudski”, „Węgrzy a Powstanie Warszawskie 1944”, 

„Bitwa Warszawska”; 6) udział w programach telewizyjnych „Spór o historię”, 

Enigma”, „Bitwa Warszawska”, „Przewrót majowy"; 7) cykl artykułów 

popularnonaukowych zamieszczonych na stronie internetowej Muzeum Józefa 

Piłsudskiego: Biogram Józefa Piłsudskiego, Bitwa Warszawska 1920 r.; 8) audycje 

radiowe: - PR 1, 2, 3; z okazji świąt państwowych: 3 V, 15 VIII, 11 XI – cykl audycji 

w RDC: „Polskie znaki i symbole narodowe”, „Epilog do Kamieni na Szaniec”, 

„Armia Ochotnicza i Harcerstwo w 1920 r.”, „Pierwsze miesiące niepodległości w 

Warszawie”, „148 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego”; audycje historyczne: PR2 
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„Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego – Wojna z bolszewicką Rosją”; PR1 

„Współtwórcy Niepodległości – Ignacy Jan Paderewski”; 9) artykuły 

popularnonaukowe: Radio, Szyfry i Zwycięstwo; Prekursor Enigmy, w: „Nasz 

Dziennik”, nr 187, 12 VIII 2015 r.; Bitwa Warszawska 1920r., w: „Świat wokół 

Marszałka”, Warszawa -Sulejówek, maj 2015; 10) Przygotowanie recenzji 

wydawniczych prac: Mariusz Kolmasiak, Belweder oraz jego mieszkańcy i 

użytkownicy (1818-2014), Częstochowa 2014; Tomasz Wesołowski, Limes Polonicus. 

Gen. bryg. inż. Józef Burhardt, t. II, Białystok 2015;  Tadeusz Kondracki, To ulica 

Skaryszewska, Warszawa 2015 r.; 11) wywiady dla prasy: „Piłsudski, zjadacze chleba 

i anioły”, dla „Świat wokół Marszałka”, maj 2015, Warszawa-Sulejówek, ss. 1-3; 

„Zwycięstwo polskiego intelektu”, dla tygodnika „Idziemy”, Warszawa, 15 VIII 2015 

r.; „Historia jednej depeszy”, dla tygodnika „Idziemy”, Warszawa 10 XI 2015 r.; 12) 

udział we Wspólnym Projekcie Badawczym w Ramach Umowy o Współpracy 

Naukowej między PAN a LAN pt. „Kresy Wschodnie: Represje okupantów oraz 

postawy ludności polskiej i litewskiej, 1939-1959”, kierowanego przez prof. dr hab. 

Krzysztofa Jasiewicza; 13) opracowanie historii powstania i dziejów polskich pieśni 

hymnicznych, narodowych, żołnierskich, dla Kancelarii Prezydenta RP, (ok. 25 

pieśni); Strona Internetowa kancelarii Prezydenta RP; poprowadzenie koncertów 

polskich pieśni hymnicznych, narodowych,żołnierskich w: Starogardzie Gdańskim, 

Kościerzynie, Sulejówku i Zalesiu Górnym. Gawęda historyczna o dziejach i treści 

pieśni oraz okolicznościach ich powstania, październik 2015 r.; 8, 9, 10 i 11 XI 2015 

r.; 14) Promocja książki Mariana Zacharskiego Kody wojny. Niemiecki wywiad 

elektroniczny w latach 1907–1945 a losy polskich, sowieckich, alianckich kodów i 

szyfrów, Warszawa, 23 X 2015 r.; 15) Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 

Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”; 16) kierujący 

zespołem ds. opracowania scenariusza wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego, 

członek Jury konkursu na koncepcję ekspozycji plastycznej wystawy stałej; 17) udział  

w dyskusji „Nieznane wątki i bohaterowie Bitwy Warszawskiej”, podczas konferencji 

„Bitwa Warszawska - pamięć i znaczenie”, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 

Łodzi, Łódź, 13.08.2015 r. 

Olszewski P.: 1) Seminarium Naukowe organizowane przez: Centrum Naukowe ISP PAN i 

Uczelni Łazarskiego Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, 

Katedra Stosunków Międzynarodowych Fundacja Konrada Adenauera w Polsce: 

„Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową – przykład dla 

Ukrainy”; 2) wyjazd studyjny do Brukseli na zaproszenie Przedstawicielstwa Komisji 

Europejskiej w Polsce, 16-18.11.2015, Bruksela. 

Orzechowska-Słowikowska D.: 1) Wypowiedź na potrzeby artykułu autorstwa Oskara 

Górzyńskiego „Jak integrować muzułmanów? Lekcja z państw zachodnich”, artykuł 

został opublikowany 11 września br. na łamach portalu internetowego Wirtualna 

Polska. Dostęp: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Jak-integrowac-muzulmanow-

Lekcja-z-panstw-zachodnich,wid,17837078,wiadomosc.html?ticaid=115cb6; 2) 

wypowiedź na potrzeby artykułu autorstwa Przemysława Dubińskiego pt. „Abu Bakr 

Al-Baghdadi Człowiekiem Roku?” „Równie kontrowersyjna nominacja, co Hitlera”, 

artykuł został opublikowany w dniu 9 grudnia br. na łamach portalu internetowego 

Wirtualna Polska, dostęp: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027191,title,Abu-Bakr-Al-

Baghdadi-Czlowiekiem-Roku-Rownie-kontrowersyjna-nominacja-co-Hitlera, 

wid,18033295,wiadomosc.html?ticaid=11620e – data wydarzenia: grudzień 2015 r., 

Warszawa; 3) sekretarz serii Małe państwa, regiony i wyspy Europy; 4) wypowiedź na 

potrzeby artykułu autorstwa Przemysława Dubińskiego pt. „MSW Francji zapowiada 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Jak-integrowac-muzulmanow-Lekcja-z-panstw-zachodnich,wid,17837078,wiadomosc.html?ticaid=115cb6
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Jak-integrowac-muzulmanow-Lekcja-z-panstw-zachodnich,wid,17837078,wiadomosc.html?ticaid=115cb6
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zamykanie meczetów. Eksperci komentują: to nic nie zmieni”, artykuł został 

opublikowany w dniu 16 listopada br. na łanach portalu internetowego Wirtualna 

Polska - dostęp: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1017099,title,MSW-Francji-zapowiada-

zamykanie-meczetow-Eksperci-komentuja-to-nic-nie-zmieni, 

wid,17975794,wiadomosc.html?ticaid=115f57; 5) recenzja książki Józef M. Fiszer, 

Dziesięć lat członkostwa w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie [w:] 

„Studia Polityczne”, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, nr 4 

(40), Warszawa 2015; 6) wypowiedź na potrzeby artykułu autorstwa Mai Narbutt pt. 

Miły chłopiec z sąsiedztwa, „W sieci”, nr 47(156), 23-29 listopada, s. 30. 

Orzelska-Stączek A.: 1) Dwumiesięcznik Arcana, nr 125, wywiad pt. „Co to jest błąd 

krymski? – rozmowa z dr hab. Agnieszką Orzelską-Stączek”, październik-listopad 

2015 r.  

Palski Z.: 1) Udział we Wspólnym Projekcie Badawczym w Ramach Umowy o Współpracy 

Naukowej między PAN a LAN pt. „Kresy Wschodnie: Represje okupantów oraz 

postawy ludności polskiej i litewskiej, 1939-1959”, kierownik przedsięwzięcia prof. dr 

hab. Krzysztof Jasiewicz; 2) zorganizowanie i merytoryczna opieka historyczna 

wycieczki III klasy Gimnazjum nr 4 Sióstr Felicjanek im. M.A. Truszkowskiej do 

twierdzy Modlin, 16.04.2015r.; 3) prelekcja dotycząca okoliczności odzyskania przez 

Polskę niepodległości w 1918 r. - XIX LO im. Powstańców Warszawy, 10.11.2015r.; 

4) prelekcja dotycząca okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. 

– Gimnazjum 22 im. Piotra Szembeka, 30.11.2015 r. 

Pańków I.: 1) Autorski cykl wykładów z psychologii społecznej i politycznej, Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, Collegium Civitas, marzec-grudzień 2015 r.; 2) „Rodzina . Miłość . 

Małżeństwo. Macierzyństwo. „Wojny kulturowe” we współczesnej Polsce a polityka”, 

Festiwal Nauki, 22.09.2015 r.; 3) prowadzenie Klubu Książki – literatura piękna jako 

źródło wiedzy psychologicznej i socjologicznej, Collegium Civitas. 

Paszewski T.: Współautorstwo raportu The Euro-Atlantic system in a multipolar world: a 

Forecast, ISP PAN, Logos Verlang Berlin, Warszawa 2015 r. 

Popieliński P.: 1) Wygłoszenie dla mniejszości niemieckiej w Opolu referatu pt.: „25 Jahre 

die deutsche Minderheit in Polen – ihre Probleme und Erfolgen”, Opole, 21.03.2015 

r.; 2) opublikowanie recenzji książki pod red. Zbigniewa Czarnucha, Samozwańcze 

konsulaty. Rzecz o emocjonalnym stosunku Niemców i Polaków do tego samego 

skrawka ziemi, w: „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2015, nr 23; 3) opublikowanie 

recenzji książki Tytusa Jaskułowskiego, Przyjaźń, której nie było. Ministerstwo 

Bezpieczeństwa Państwowego NRD wobec MSW 1974-1990, w: „Rocznik Polsko-

Niemiecki” 2015, nr 23; 4) opublikowanie recenzji książki pod redakcją Sebastiana 

Rosenbauma, Dariusza Węgrzyna pt.: Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego 

Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 roku. 

Faktografia-konteksty-pamięć, w: „Facta Simonides” 2015, nr 1 (8). 

Rokicki P.: 1) Udział we Wspólnym Projekcie Badawczym w Ramach Umowy o Współpracy 

Naukowej między PAN a LAN pt. „Kresy Wschodnie: Represje okupantów oraz 

postawy ludności polskiej i litewskiej, 1939-1959”, kierowanego przez prof. dr hab. 

Krzysztofa Jasiewicza; 2) członkostwo w Radzie Redakcyjnej czasopisma 

popularnonaukowego „Biuletynu IPN »pamięć.pl«”, zajmującego się 

upowszechnianiem wiedzy o historii Polski; 3) przygotowanie i prowadzenie 

objazdowego konwersatorium historycznego dla nauczycieli i studentów „Szlakiem 
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Obławy Augustowskiej” po Polsce i Litwie (m.in. Sztabin, Krasnybór, Augustów, 

Giby, Sejny, Kopciowo, Druskieniki, Dubicze, Ejszyszki, Koniuchy, Wilno, 

Pikieliszki, Glinciszki, Dubinki, Kowno), Polska-Litwa, 10-13.10.2015 r.; 4) 

popularyzacja najnowszej historii Polski na piknikach i innych imprezach masowych, 

z wykorzystaniem historycznych gier planszowych: -XI Małopolski Piknik Lotniczy w 

Krakowie, 27-28 VI 2015 r. (udział w prowadzeniu stoiska z grami edukacyjnymi 

„111. Alarm dla Warszawy” i „7. W obronie Lwowa”) 28–29 VI 2015 r., -VI Noc w 

Instytucie Lotnictwa w Warszawie, 16 X 2015 r. (organizacja i prowadzenie stoiska z 

grami edukacyjnymi „7. W obronie Lwowa” i „303. Bitwa o Wielką Brytanie”), 16 X 

2015 r.; 5) konkurs historyczny: udział w organizacji (m.in. ocena prac) 

ogólnopolskiego konkursu historycznego „70 lat po Obławie Augustowskiej” dla 

nauczycieli historii i studentów; 6) przygotowanie i prezentacja wystaw 

historycznych: współautorstwo wystawy pt. „Zagłada polskich elit. Akcja AB – 

Katyń” (polska premiera w 2006 r.), która w 2015 r. nadal była prezentowana w kraju 

(m.in. w Krakowie i Czeladzi), w 2015 r. ukazała się ona również w rumuńskiej wersji 

językowej (pt. „Exterminarea elitelor poloneze. Acțiunea AB – Katyń”) i była 

prezentowana m.in. w Muzeum Narodowym w Bukareszcie (premiera w kwietniu 

2015 r.) oraz w Kiszyniowie (Mołdawia), a także w ukraińskiej wersji językowej (pt. 

"Знищення польської еліти. Акція «AБ» — Катинь"), która była prezentowana 

m.in. w Narodowym Muzeum Historii Ukrainy w Kijowie (premiera w maju 2015 r.); 

7) publikacja internetowa pt. Zbrodnia dubińska a major "Łupaszko" na stronie 

internetowej: http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/15322,ZBRODNIA-DUBINSKA-A-

MAJOR-LUPASZKOquot.html. 

 

Roszkowski W.: 1) Odczyt „Welcome to Poland. An Introduction to Polish History and 

Culture. Overview of 20th Century History” podczas konferencji IPN „Poland in the 

Heart of European History” z udziałem nauczycieli historii z krajów europejskich, 

24.08.2015, Jabłonna; 2) odczyt „Zbrodnie komunistyczne” w ramach IX Letniej 

Szkoły Historii Najnowszej IPN, 7.09.2015, Radziejowice; 3) odczyt „Korzyści z 

nauki historii” podczas kursu dla nauczycieli Warszawskiego Centrum Innowacji 

Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, 22.09.2015, Warszawa; 4) udział w panelu: „Czy 

grozi nam konflikt zbrojny w Europie?” na konferencji UKSW, 7.05.2015 r.; 5) udział 

w panelu: „The Memory of Economic Crisis” podczas konferencji European Network 

Remembrance and Solidarity, Warszawa, 23.10.2015 r.; 6) publikacja tłumaczenia 

książki Cień Jałty na język słoweński-Senca Jalte. Poročilo, Celjska Mohorjeva 

Družba, Celje-Ljubljana 2015; 7) częsta obecność w programach Polskiego Radia, 

TVP1, TVP Historia, PolsatNews i TV Republika. 

Rusniak-Karwat M.: 1) Redakcja merytoryczna tekstów historycznych o charakterze 

judaistycznym dla portalu internetowego Wirtualny Sztetl oraz ich publikacja na 

portalu; 2) artykuły popularnonaukowe dla portalu Wirtualny Sztetl sztetl.org.pl 

upowszechniającego wiedzę na temat historii i kultury Żydów polskich; 3) udział we 

Wspólnym Projekcie Badawczym w Ramach Umowy o Współpracy Naukowej 

między PAN a LAN pt. „Kresy Wschodnie: Represje okupantów oraz postawy 

ludności polskiej i litewskiej, 1939-1959”, kierowanego przez prof. dr hab. Krzysztofa 

Jasiewicza; 4) artykuł naukowy pt. Warszawski Komitet Bundu, opublikowany na 

stronach Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna w ramach projektu Warszawa 

Etnograficzna http://warszawa.etnograficzna.pl/pl/praha/bund-s-warsaw-committee; 5) 

prelekcje na temat dziejów Żydów i śladów kultury materialnej po Żydach 
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Krzemieńca i Żółkwi podczas Konferencji międzynarodowej „Dialog Dwóch Kultur”, 

Polska-Ukraina, 03-09.09.2015 r. 

Słodkowska I.: 1) Sekretarz serii wydawniczej: „Wybory w wolnej Polsce”; 2) sekretarz Rady 

Programowej projektu „Archiwa Przełomu” pod Honorowym Patronatem Prezydenta 

RP; 3) członkini Rady Redakcyjnej kwartalnika „Więź”; 4) członkini Rady 

Programowej Laboratorium „Więzi”; 5) artykuł pt. „Pospolite ruszenie demokracji”, 

w: „Pamięć.pl” 2015, nr 6/2015, s. 43-47. 

Sowiński P.: 1) Cykliczne seminarium pn. „Solidarność - nowe podejścia do ruchu 

społecznego” prowadzone wraz z Mateuszem Fałkowskim, więcej informacji na 

http://solidarnosc.collegium.edu.pl; 2) tekst do portalu internetowego polskiego radia 

pn. „Nieznany front zimnej wojny 

(http://www.polskieradio.pl/233/4479/Artykul/1438220,Zimna-wojna-na-piora); 3) 

wystąpienie w TVP Historia w programie Mariusza Zaborskiego na temat obchodów 

świąt branżowych w PRL, 5 grudnia 2015 r.; 4) wystąpienie na Seminarium 

doktorskim profesorów Marcina Kuli, Włodzimierza Borodzieja i Jerzego 

Kochanowskiego pt. „System Midena”, Instytut Historyczny Uniwersytetu 

Warszawskiego, 22.01.2015 r.; 5) wystąpienie na konwersatorium z historii 

najnowszej pt. „Kulturowa dyplomacja. Zakazana literatura w drodze do Polski”, 

Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 15.10.2015 r. 

Stola D.: 1) Debata główna Festiwalu Nauki: „Czy pamięć jest w głowach czy pomiędzy 

ludźmi?”, 24.9.2015 r.; 2) „Następstwa II wojny światowej dla Polski” panel 

dyskusyjny w ramach Spotkań pamięci obozu zagłady w Treblince, 21.10.2015 r., 

Kosów Lacki; 3) „Pamięć o Auschwitz a pojednania w Europie” – debata w Instytucie 

Kultury Polskiej UW, 8.06.2015 r, Warszawa; 4) „Czym była Polska Rzeczpospolita 

Ludowa? O naturze i ewolucji PRL” – wykład na seminarium publicznym PAU, 

9.02.2015 r. Kraków; 5) „Polish-Jewish history and the Museum of the History of the 

Polish Jews: representing the past and reconnecting to it” wykład w ramach cyklu 

Tadeusz Mazowiecki Ringvorlesung, Uniwersytet Wiedeński; 6) „One century, three 

Polands: the Second Republic, People’s Poland, and the Third Republic” – Annual 

Kołakowski Lecture, St. Antony College, University of Oxford, 14.02.2015 r.; 7) 

„Competing Victimhoods? How Poles and other Eastern Europeans Commemorate 

their Violent Pasts” – wykład w Trinity College Dublin, 3.02.2015 r.; 8) „Poles, Jews 

and History: an Introduction to POLIN” – Museum of the History of Polish Jews – 

wykład w Pembroke College, University of Oxford, 5.02.2015 r.; 9) „Museum of the 

History of Polish Jews: a new narrative on the past or a new way of showing it?” – 

wykład w Historisches Institut,/Imre Kertesz Kolleg, Universitaet Jena, 4.11.2015 r.; 

10) „The International Migration Regime in Communist Poland: A Failed Experiment 

in Mobilty Control” – wykład w IMIS, Universitaet Osnabrück, 28.01.2015 r.; 11) 

„Post-Holocaust History and the Museum of the History of Polish Jews” – wykład w 

Felix-Nussbaum-Haus, Universitaet Osnabrück, 28.01.2015 r.; 12) udział w panelu 

„The Museum of the History of Polish Jews: A Rethinking of Historical Narratives”, 

podczas konferencji „Polish-Jewish Studies Workshop”, Princeton University, 

Princeton, Nowy Jork, 17-19.04.2015 r.; 13) udział  w panelu, podczas konferencji 

„Tools for cultural pluralism”, UNESCO, Paryż, 2.10.2015 r. 

Stryjek T.: 1) Kilkakrotne wywiady i komentarze w radio (Program 3 PR, Tok FM) dotyczące 

historii i współczesności Ukrainy, np. audycja nt. akcji „Wisła” (1947) w programie 

„Koło historii” w Tok FM; 2) udział w panelu „Państwo a aktorzy społeczni w Polsce 
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w procesie pojednania historycznego z Ukrainą do 2015 r.”, podczas konferencji 

„Polska Polityka Wschodnia 2015”, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego, Wrocław, 8-10.10.2015 r.; 3) udział w panelu „Ukrainian and Croatian 

politics of memory towards nationalistic and communist social engineering since 

1991”, podczas konferencji „Social engineering. Projects of the nation-state building 

and their representation in historiography and historical memory: Croatia, Germany, 

Poland and Ukraine in twentieth century”, Instytut Studiów Politycznych PAN, 

Herder-Institut fur historische Ostmitteleuropa Forschung, Warszawa, 25-26.02.2015 

r. 

Szpociński A.: 1) Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; 2) Członek Polskiego 

Towarzystwa Kulturoznawczego; 3) redaktor naukowy serii wydawniczej Scholar 

Współczesne społeczeństwo wobec przeszłości; 4) udział w komitecie organizacyjnym 

V seminarium polsko-niemieckiego „Niepamięć wojny”. 

Szulc T.: 1) Wywiad dla Jane's Defence Weekly opublikowany w artykule pt. Poland to 

strengthen eastern border w jednym z najlepszym na świcie portali informacyjnych 

zajmującym się problematyką obronności prowadzonych przez Jane's Information 

Group. Dostępny w płatnym serwisie pod adresem: 

http://www.janes.com/article/50553/poland-to-strengthen-eastern-border; 2) program 

w Trójce-Polskiego Radia pt. Czy wspólna armia europejska jest potrzebna?, szersze 

informacje: http://www.polskieradio.pl/9/540/Artykul/1400106,Czy-wspolna-armia-

europejska-jest-potrzebna-; 3) Tomasz Szulc, Zdzisław Zieliński: Zabijanie Pirata, 

„Raport WTO” 2015, nr 04, ss. 4-8. 

Szymoniczek J.: 1) Rekomendacja wydawnicza na potrzeby Ośrodka KARTA Heinz Heger 

„Die Männer mit dem rosa Winkel”; 2) redaktor platformy internetowej „Studia-o-

Polsce.Interdyscyplinarnie” (Pol-Int); 3) udział w audycji „Ile kosztują fundacje?” 

Polskie Radio 24; 4) organizacja obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia Polskiego 

Czerwonego Krzyża: konsultacje naukowe odnośnie konferencji naukowej, publikacji, 

wystawy; 5) współpraca (projekty wydawnicze, warsztaty naukowe, seminaria) z 

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP) Europa-Universität Viadrina; 6) 

współpraca w ramach konsorcjum Otwarte Zasoby Instytutów Naukowych (OZIN)- 

celem konsorcjum jest pozyskanie środków finansowych na realizację projektu w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nowy projekt 

będzie oparty na infrastrukturze, doświadczeniu, wiedzy merytorycznej oraz 

wypracowanym systemie zarządzania i kontroli w ramach projektu Repozytorium 

Cyfrowe Instytutów Naukowych, zrealizowanego w latach 2011-2014; 7) zespół 

roboczy ds. powołania środowiskowych studiów doktoranckich Wydziału 

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych i 

Instytutu Studiów Politycznych PAN. 

Świder K.: 1) Wykład dla Akademii Radia Wnet pt. „Geopolityka we współczesnym świecie 

– powrót do „koncertu mocarstw”?”, Akademia Radia Wnet w Warszawie, 10 

października 2015 r.; 2) gość audycji „Geopolis” Radia Wnet, w której była mowa o 

zaangażowaniu Rosji w konflikt w Syrii, Radio Wnet, Warszawa, 21 października 

2015 r. 

Tomczak M.: 1) Opieka nad badaczem z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, panem He 

Fengiem, październik-listopad 2015 r.; 2) współprowadzenie spotkania z członkami 

organizacji pozarządowej Politikoffe z Kambodży – debata na temat transformacji w 

Polsce i w Kambodży, 18.11.2015 r., ISP PAN, Warszawa. 



 

113 
 

Traba R.: 1) Artykuł pt. „Polska i niemiecka kultura pamięi”, w: Gall A., Grębowiec J., 

Kalicieńska J., Kończal K., Surnyt I.: „Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-

niemieckiego”, t. II, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2015, ss. 40-54 

(http://inspiracje-demo.lightcode.eu/articles/show/44); 2) liczne przedruki artykułów 

w publikacji Liżewska I., Brakoniecki K., Traba R. (red.): „Czas przekraczania granic. 

Antologia Borussii 1990-2015”, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015 r.: - 

„Regionalana” czy „narodowa” , ss. 15-20, - Pamięć i „choroba murów”, czyli o 

obecności Żydów w świadomości zbiorowej Litwinów, Niemców i Polaków, ss. 84-92, 

-W szpagacie ss. 102-104, - Cztery refleksje na temat wyższości mikro- nad 

makroperspektywą, ss. 116-120, - Dom Mendelsohna w Olsztynie, ss. 121-123, - Czas 

na zmianę, ss. 124-126, - „Otwarty regionalizm” – praktyczna filozofia obywatelska, 

ss. 139-146, - „Po zwycięstwach”, czyli o potrzebie nowego zapisywania przeszłości w 

teraźniejszości, ss. 172-177, - Otwartość i wielość, ss. 252-255, - „Ofiara” jako 

centralny motyw polskiej narracji narodowej. Szkic do tematu, ss. 370-379, - Polifonia 

pamięci, ss. 400-404, -My i nasi sąsiedzi. Historia w pamięci zbiorowej Niemców, 

Litwinów i Ukraińców, ss. 405-420, - wspólnie z Bömelburg H-J.: Wspomnienia i 

kultura pamięci. Ucieczka i wypędzenie w niemieckich i polskich relacjach naocznych 

świadków, ss. 440-449, - Historia stosowana. Pamięć i krajobraz jako nośniki badań i 

edukacji historycznej, ss. 450-460, - Quo vadis, historio regionalna?, ss. 461-465, -

Społeczny i naukowy kontekst terminu „Warmia i Mazury”, ss. 467-472, - Pamięć 

zbiorowa i krajobraz kulturowy. Refleksje wokół projektu renowacji cmentarza 

wojennego w Drwęcku (Dröbnitz), ss. 502-513; 3) artykuł: To jeszcze nie finał! 

Przystanek – „Borussia 25” w: publikacji Liżewska I., Brakoniecki K., Traba R. 

(red.): „Czas przekraczania granic. Antologia Borussii 1990-2015”, Narodowe 

Centrum Kultury, Warszawa 2015 r., ss. 7-8. 

Ukielski P.: 1) Wykład poświęcony polskiej historii i współczesnym sporom o politykę 

historyczną dla studentów w Brukseli na zaproszenie Instytutu Polskiego, Bruksela, 

24.09.2015 r.; 2) udział w debacie „Kiedy skończyło się Powstanie Warszawskie?”, 

Warszawa, 6.10.2015 r.; 3) liczne wypowiedzi dla mediów oraz artykuły 

popularyzatorskie w prasie polskiej i zagranicznej; 4) wykład „Operacja Burza” dla 

grupy nauczycieli polonijnych, Obory k. Warszawy, 3.07.2015 r.; 5) trzy spotkania 

autorskie (studenci Uniwesytetu Corviniusa, studenci Uniwersytetu w Pecs, historycy 

z Węgierskiej Akademii Nauk) węgierskiego wydania książki Jesień Narodów, 

Budapeszt, Pecs, 2-4.03.2015 r.; 6) udział w panelu pt. „The planning and execution of 

the division of Europe” podczas konferencji „The Iron Curtain – Consequences of 

WWII”, Platform of European Memory and Conscience, Hungarian Committee of 

National Remembrance, Budapeszt, 5-6.05.2015 r. 

Wódka J.: 1) Komentarz dla wydania głównego Wiadomości TVP 1, odnośnie do wyborów w 

Turcji, 7 czerwca 2015; 2) udział, jako komentator, w audycji radiowej „Więcej 

świata” w PR I, 27 lipca 2015; 3) udział, jako komentator, w audycji „Weekendowy 

poranek” w TOK FM, 12 września 2015; 4) udział, jako komentator, w audycji „Świat 

w powiększeniu” w PR 24, 12 października 2015; 5) udział, jako komentator, w 

audycji w PR 24, 20 października 2015; 6) udział, jako komentator, w audycji 

„Weekendowy poranek” w TOK FM, 24 października 2015; 7) udział, jako 

komentator, w audycji „Pierwsze śniadanie w TOK-u” w TOK FM, 30 października 

2015; 8) udział, jako komentator, w audycji „Świat w powiększeniu” w PR 24, 31 

października 2015; 9) udział, jako komentator, w audycji „Post Factum”, 16 listopada 

2015; 10) udział, jako komentator, w audycji „To był dzień na świecie” w Polsat News 

2, 18 sierpnia 2015; 11) udział w seminarium naukowym pt. „UNIA EUROPEJSKA I 

http://inspiracje-demo.lightcode.eu/articles/show/44
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JEJ PERYFERIE: POŻEGNANIE Z EUROPEIZACJĄ?” promującym książkę 

Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa 

Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej, wygłoszenie referatu pt. 

„Wybory w Turcji: de-europeizacja?”, 2 listopada 2015, Instytut Studiów 

Politycznych PAN; 12) udział, na zaproszenie Polskiego Instytutu Spraw 

Międzynarodowych i Stratejik Arastirmalar Merkezi, w III Polsko-Tureckim 

Okrągłym Stole (seminarium zamknięte), Stratejik Arastirmalar Merkezi (SAM), 2-3 

grudnia 2015; 13) udział w Dahrendorf Forum, 7 grudnia 2015, Berlin; 14) Wydanie 

w języku angielski książki pt. The Euro-Atlantic System in a Multipolar World. A 

Forecast, pod red. prof. dr hab. J.M Fiszera, J. Wódki i in. (tłumaczenie książki z 

języka polskiego). 

Zajączkowski M.: 1) Uczestnictwo w panelu dyskusyjnym „W cieniu Sahrynia–Polacy i 

Ukraińcy na Lubelszczyźnie 1943–1944” z udziałem prof. Grzegorza Motyki (ISP 

PAN), prof. Grzegorza Hryciuka (Uniwersytet Wrocławski), prof. Igora Hałagidy 

(Uniwersytet Gdański, IPN Gdańsk), dr Magdaleny Semczyszyn – moderacja (IPN 

Szczecin), Przystanek Historia, Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, 

Warszawa, 26 marca 2015 r.; 2) uczestnictwo w panelu dyskusyjnym z udziałem dr. 

Grzegorza Kuprianowicza (UMCS) i dr. Adama Puławskiego (IPN Lublin) wokół 

książki Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939–

1944, KUL, 16 kwietnia 2015 r.; 3) uczestnictwo w panelu dyskusyjnym z udziałem 

prof. Jana Pisulińskiego (Uniwersytet Rzeszowski), Tomasza Berezy (IPN Rzeszów) i 

Tomasza Roga (CKiS w Ciszanowie) wokół książki Ukraińskie podziemie…, Centrum 

Kultury i Sportu w Cieszanowie, 29 maja 2015 r.; 4) udział w promocji książki 

Ukraińskie podziemie… zorganizowanej przez Delegaturę IPN w Olsztynie, 16 

września (Olsztyn) i 18 września 2015 r. (Bartoszyce); 5) wykład dla studentów 

kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Katedrze Historii Współczesnej i Ruchów 

Społecznych KUL na temat stosunków polsko-ukraińskich w pierwszej połowie XX 

w., 19 maja 2015 r.; 6) współpraca przy powstaniu filmu dokumentalnego 

dotyczącego wojennych losów dowódcy partyzantki BCh w Hrubieszowskiem 

Stanisława Basaja „Rysia” zrealizowanego przez TVP w cyklu: Było… nie minęło. 

Kronika zwiadowców historii, 9 marca 2015 r. (emisja w TVP Historia); 7) uczestnik 

Centralnego Projektu Badawczego IPN: „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945” 

(koordynator projektu dr Marcin Przegiętka), 2014–2016; 8) uczestnik Oddziałowego 

Projektu Badawczego IPN Lublin: „Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956” (koordynator 

projektu dr Tomasz Osiński), 2013–2016; 9) udział w workshopie: „Social 

engineering. Projects of the nation-state building and their representation in 

historiography and historical memory: Croatia, Germany, Poland and Ukraine in 

twentieth century”, 25-26.02.2015, ISP PAN, IH PAN, Warszawa; 10) udział w 

workshopie: „Stosunki między władzą sowiecką a Polskim Państwem Podziemnym 

1943−1945”, wystąpienie pt. „Sowiecka partyzantka na Ukrainie Zachodniej 1941–

1944”, CPRDiP w Warszawie, 17.06.2015 r.; 11) udział w obradach polskiej grupy 

Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków (PUFH), IPN w Warszawie, 28 lipca 2015 r.; 

12) udział w inauguracyjnych obradach PUFH, Kijów, 3-4 listopada 2015 r. 

Żelichowski R.: Dyskutant w panelu podczas konferencji: „Can Capitalism Survive?”, ISP 

PAN, Uczelnia Łazarskiego, Dziennik Gazeta Prawna, Warszawa, 15.06.2015 r. 
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Udział w projektach badawczych 
 

Adamczyk K.: Uczestniczka projektu badawczego, pt. „Spółdzielnie socjalne w usługach 

wczesnej edukacji i opieki w Polsce. Szansa na upowszechnienie usług społecznych z 

wykorzystaniem kapitału przedsiębiorstw społecznych?”, przyznanego w ramach IV 

Konkursu wewnętrznego dla Młodych Naukowców, finansowanego przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Andrzejewski P.: 1) Kierownik projektu badawczego, pt. „Rozwój i upadek austriackiego 

welfare state”, przyznanego w ramach IV Konkursu wewnętrznego dla młodych 

naukowców, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2) 

kierownik projektu badawczego, pt. „Naród austriacki w austriackich podręcznikach 

szkolnych”, przyznanego w ramach III Konkursu wewnętrznego dla młodych 

naukowców, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 3) 

uczestnik projektu badawczego pt. „Communism's Jewish Question. Jews, Izrael and 

Communist Policy in Czechoslovakia, Hungary, Poland”, kierowanego przez prof. 

Andras Kovacs’a, finansowanego przez Central European University Budapest. 

Betkiewicz W.: Uczestnik projektu badawczego NCN nr 2011/03/B/HS5/00825, kierowanego 

przez prof. dr hab. Ewę Nalewajko: „Elity administracyjne i polityczne państwa: 

kariery, tożsamości, relacje”. 

Burakowski A.: 1) Uczestnik projektu badawczego NCN nr 2012/05/D/HS5/01596, 

kierowanego przez dr A. Cianciarę: „Europeizacja partii politycznych i grup interesu 

w kontekście Partnerstwa Wschodniego”; 2) uczestnik projektu badawczego NCN nr 

2013/10/M/HS3/00577, kierowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Paczkowskiego: 

„Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością od czasów II wojny światowej”.  

Cianciara A.: 1) Kierowniczka projektu badawczego NCN nr 2012/05/D/HS5/01596: 

„Europeizacja partii politycznych i grup interesu w kontekście Partnerstwa 

Wschodniego”; 2) uczestniczka projektu badawczego nr 2013/10/M/HS3/00577: 

„Kara, pamięć i polityka: rozliczenie z przeszłością od czasów II wojny światowej”. 

Ciepielewska-Kowalik A.: 1) Kierowniczka projektu badawczego pt. „Spółdzielnie socjalne 

w usługach wczesnej edukacji i opieki w Polsce. Szansa na upowszechnienie usług 

społecznych z wykorzystaniem kapitału przedsiębiorstw społecznych?”, przyznanego 

w ramach IV Konkursu wewnętrznego dla młodych naukowców, finansowanego przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2) kierowniczka projektu badawczego 

pt. „Usługi opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce po wejściu w życie tzw. ustawy 

przedszkolnej z 2013 r. W stronę modelu mieszanego i koprodukcji, czy 

prywatyzacji?” przyznanego w ramach III Konkursu wewnętrznego dla młodych 

naukowców, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 3) 

kierowniczka projektu badawczego realizowanego w ramach programu promowania 

różnorodności kulturowej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, pt. 

„Ocena wpływu współpracy dwustronnej na osiągnięcie celów programu 

"Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach Europejskiego 

Dziedzictwa Kulturowego"”, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. 

Friszke A.: 1) Kierownik projektu badawczego MNiSW nr 11H 13 03 82: „Świadectwa XX 

wieku. Cztery polskie spuścizny opisujące stulecie Europy Środkowo-Wschodniej”, 
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realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; 2) uczestnik 

projektu badawczego MNiSW nr 0214/NPRH2/H11/81/2013, kierowanego przez dr 

hab. Marcina Zarembę: „Solidarność-geneza rewolucji, mobilizacja i demobilizacja 

ruchu. Solidarność-nowe podejścia do ruchu społecznego”, realizowanego w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

Gałczyński G.: Uczestnik projektu badawczego NCBiR nr Pol-Nor/202499/39/2013, 

kierowanego przez prof. Ole Jacob Sending: „National and European Governance: 

POlish and Norwegian Cooperation Towards More Efficient Security, Energy and 

Migration Policies”. 

Golik K.: Kierowniczka projektu badawczego, pt.: „Sytuacja peryferyjnych mniejszości 

etnicznych Chin Południowo-Zachodnich”, przyznanego w ramach IV Konkursu 

wewnętrznego dla młodych naukowców, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

Jarząbek W.: 1) Kierownicza projektu badawczego NCN nr 2012/05/B/HS3/03879: „W czyim 

interesie? Polityka niemiecka PRL w latach 1944/45-1989; 2) uczestniczka projektu 

badawczego NCN, nr 2012/07/B/HS3/03353, kierowanego przez prof. dr hab. P. 

Madajczyka: „Inżynieria Społeczna. Projekty kształtowania państw narodowych i ich 

obraz w historiografii i pamięci historycznej: Chorwacja, Niemcy, Polska i Ukraina w 

XX wieku”; 3) uczestniczka projektu badawczego IPN, kierowanego przez J. Eislera: 

„PZPR jako centrum władzy”; 4) uczestniczka projektu badawczego IPN, 

kierowanego przez P. Sasankę: „Rok 1956 w stosunkach międzynarodowych”; 5) 

uczestniczka projektu badawczego NCN, kierowanego przez prof. dr hab. Jakuba 

Tyszkiewicza: „Prawa Człowieka w polityce demokratycznej państw zachodnich 

wobec Polski w latach 1975-1981”. 

Kinowska Z.: Uczestniczka projektu badawczego MNiSW nr 11H13046582, kierowanego 

przez dr hab. I. Słodkowską: „Dokumenty Przełomu. Polska Transformacja ustrojowa 

w dokumentach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Komitetu Obywatelskiego 

przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność oraz Komitetów Obywatelskich 

Solidarność”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Humanistyki. 

Kloskowska-Dudzińska A.: Uczestniczka projektu badawczego realizowanego w ramach 

programu Granty na Granty, umowa nr 3270/GG Horyzont 2020/2015/0, kierowanego 

przez prof. dr hab. Piotra Błędowskiego, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

Kotnarowski M.: 1) Uczestnik projektu badawczego NCN nr 2013/11/B/HS5/03545, 

kierowanego przez dr hab. Mikołaja Cześnika: „Wiedza Polityczna w Polsce”; 2) 

uczestnik projektu badawczego NCN nr 2012/07/D/HS6/00977, kierowanego przez 

Mikołaja Pawlaka: „Co wypełnia próżnię socjologiczną? Reinterpretacja tezy Stefana 

Nowaka z perspektywy sieciowej, na przykładzie zachowań na rynku pracy”. 

Król E. C.: Uczestnik projektu badawczego MNiSW nr 11H 13 03 82, kierowanego przez 

prof. dr hab. A. Friszke: „Świadectwa XX wieku. Cztery polskie spuścizny opisujące 

stulecie Europy Środkowo-Wschodniej”, realizowanego w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Humanistyki. 
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Mach B. W.: Kierownik projektu badawczego NCN nr 2013/10/M/HS6/00526: „Ludzie w 

sieciach: Wpływ kontekstu społecznego na jednostkę i jego rola w kształtowaniu 

struktury społeczeństwa”. 

Machcewicz P.: 1) Uczestnik projektu badawczego NCN nr 2013/10/M/HS3/00577, 

kierowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Paczkowskiego: „Kara, pamięć i polityka: 

rozliczenia z przeszłością od czasów II wojny światowej”; 2) uczestnik projektu 

badawczego nr 501/87PH/58, realizowanego w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Humanistyki, kierowanego przez prof. dr hab. Rafała Habielskiego pt. 

„Materiały i dokumenty do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 1952-

1975”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Madajczyk P.: Kierownik projektu badawczego NCN nr 2012/07/B/HS3/03353: „Inżynieria 

Społeczna. Projekty kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii i 

pamięci historycznej: Chorwacja, Niemcy, Polska i Ukraina w XX wieku”. 

Manterys A.: Uczestnik projektu badawczego nr 2013/10/M/HS6/00526, kierowanego przez 

prof. dr hab. B. W. Macha: „Ludzie w sieciach: Wpływ kontekstu społecznego na 

jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury społeczeństwa”. 

Maranowski P.: Uczestnik projektu badawczego NCN nr 2011/03/B/HS/5/00825, 

kierowanego przez prof. dr hab. Ewę Nalewajko: „Elity administracyjne i polityczne 

państwa: kariery, tożsamości relacje”. 

Motyka G.: 1) Uczestnik projektu badawczego NCN nr 2012/07/B/HS3/03353, kierowanego 

przez prof. dr hab. Piotra Madajczyka: „Inżynieria Społeczna. Projekty kształtowania 

państw narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci historycznej: Chorwacja, 

Niemcy, Polska i Ukraina w XX wieku”; 2) kierownik projektu badawczego NCN nr 

2012/06/M/HS3/00284: „Stosunki między władzą sowiecką a polskim państwem 

podziemnym 1943-1945”, realizowanego w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i 

Porozumienia. 

Nalewajko E.: 1) Kierowniczka projektu badawczego NCN nr 2011/03/B/HS/5/00825: „Elity 

administracyjne i polityczne państwa: kariery, tożsamości relacje”; 2) uczestniczka 

projektu badawczego MNiSW nr 11H13046582, kierowanego przez dr hab. I. 

Słodkowską: „Dokumenty Przełomu. Polska Transformacja ustrojowa w dokumentach 

Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Komitetu Obywatelskiego przy 

Przewodniczącym NSZZ Solidarność oraz Komitetów Obywatelskich Solidarność”, 

realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

Nałęcz S.: 1) Uczestnik projektu badawczego Komisji Europejskiej nr 613034/FP7-SSH-

2013-2, kierowanego przez Bernarda Enjolras’a: „The Contribution of the Third 

Sector to Europe’s Socio-economic Development”; 2) uczestnik projektu badawczego 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nr PO PT 2013-2017, kierowanego przez 

Karolinę Goś-Wójcicką: „Pozyskanie nowych wskaźników dotyczących realizacji 

usług publicznych z zakresu partycypacji społecznej”. 

Nowik G.: Kierownik projektu badawczego, wspólnie z dr Markiem Tarczyńskim, pt. 

„Organizacja pracy zespołu badawczego opracowującego i wydającego dokumenty do 

wojny Polski z bolszewicką Rosją 1918-1920”, finansowanego przez Fundację 

Rodziny Józefa Piłsudskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego. 
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Olszewski P.: Uczestnik projektu badawczego NCN nr 2012/05/D/HS5/01596, kierowanego 

przez dr A. Cianciarę: „Europeizacja partii politycznych i grup interesu w kontekście 

Partnerstwa Wschodniego”. 

Orzechowska-Słowikowska D.: Kierowniczka projektu badawczego, pt.: „Drogi asymilacji 

społeczności muzułmańskiej w Warszawie”, przyznanego w ramach IV Konkursu 

wewnętrznego dla młodych naukowców, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

Paczkowski A.: Kierownik projektu badawczego NCN nr 2013/10/M/HS3/00577: „Kara, 

pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością od czasów II wojny światowej”. 

Pańków I.: 1) Uczestniczka projektu badawczego NCN nr 2011/03/B/HS/5/00825, 

kierowanego przez dr hab. Ewę Nalewajko: „Elity administracyjne i polityczne 

państwa: kariery, tożsamości relacje”; 2) uczestniczka projektu badawczego nr 2013-

RO1-GRU06-29570 2, kierowanego przez Martę Goroszkiewicz, w ramach programu 

„Lifelong Learning Programe. European Commision”, pt. „Education opens the door 

to the future - International Coalition to Promote Adult Learning”, finansowanego 

przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie 

się przez całe życie”. 

Paszewski T.: Uczestnik projektu badawczego NCBiR nr Pol-Nor/202499/39/2013, 

kierowanego przez prof. Ole Jacob Sending: „National and European Governance: 

Polish and Norwegian Cooperation Towards More Efficient Security, Energy and 

Migration Policies”. 

Popieliński P.: Uczestnik projektu badawczego, kierowanego przez dr hab. Beatę A. 

Orłowską oraz dr Piotra Krzyżanowskiego, pt. „Stereotypy narodowe: Cygana/Roma, 

Ukraińca, Niemca i Polaka”, finansowanego przez Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim. 

Radiukiewicz A.: 1) Uczestniczka projektu badawczego NCN nr 2011/03/B/HS/5/00825, 

kierowanego przez prof. dr hab. Ewę Nalewajko: „Elity administracyjne i polityczne 

państwa: kariery, tożsamości relacje”; 2) uczestniczka projektu badawczego w ramach 

programu „Obywatele dla Demokracji”, kierowanego przez Marka Troszyńskiego, pt. 

„Sieć tolerancji”, finansowanego w ramach Funduszy EOG. 

Rusiniak-Karwat M.: 1) Kierowniczka projektu badawczego NCN nr 2013/09/N/HS3/02852: 

„Polityka władz sowieckich wobec żydowskich socjalistów – Żydowskiej Partii 

Robotniczej Bund – w latach 1939-1957”; 2) uczestniczka projektu badawczego 

MNiSW nr 11H 13 03 82, kierowanego przez prof. dr hab. A. Friszke: „Świadectwa 

XX wieku. Cztery polskie spuścizny opisujące stulecie Europy Środkowo-

Wschodniej”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Humanistyki; 3) uczestniczka projektu badawczego MNiSW, kierowanego przez dr 

Eleonorę Bergman: „Archiwum Ringelbluma – pełna edycja”, realizowanego w 

ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; 4) uczestniczka projektu 

badawczego Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych, realizowanego w ramach konkursu Forum polsko-czeskie 2014: 

wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014 oraz Komisję Europejską, 

kierowanego przez dr Annę Czyżewską: „Przywracanie wielokulturowej historii 

Warszawy i Pragi”. 
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Sadowski I.: Uczestnik projektu badawczego nr 2013/10/M/HS6/00526, kierowanego przez 

prof. dr hab. B. W. Macha: „Ludzie w sieciach: Wpływ kontekstu społecznego na 

jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury społeczeństwa”. 

Słodkowska I.: Kierowniczka projektu badawczego MNiSW nr 11H 13 0465 82: „Dokumenty 

Przełomu. Polska Transformacja ustrojowa w dokumentach Obywatelskiego Klubu 

Parlamentarnego, Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ 

Solidarność oraz Komitetów Obywatelskich Solidarność”, realizowanego w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

Sowiński P.: Uczestnik projektu badawczego MNiSW nr 0214/NPRH2/H11/81/2013, 

kierowanego przez dr hab. Marcina Zarembę: „Solidarność-geneza rewolucji, 

mobilizacja i demobilizacja ruchu. Solidarność-nowe podejścia do ruchu 

społecznego”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Humanistyki. 

Stola D.: Uczestnik projektu badawczego Nevzlin Research Center for Russian & East 

European Jewry, Hebrew University, kierowanego przez Jonathana Dekel-Chen’a: 

„International Research Project on Migration from Russia and Eastern Europe, 1850-

2010”, realizowanego w ramach Jewish Migration Research. 

Stryjek T.: 1) Uczestnik projektu badawczego NCN nr 2012/07/B/HS3/03353, kierowanego 

przez prof. dr hab. Piotra Madajczyka: „Inżynieria Społeczna. Projekty kształtowania 

państw narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci historycznej: Chorwacja, 

Niemcy, Polska i Ukraina w XX wieku”; 2) uczestnik projektu badawczego NCN nr 

2012/06/M/HS3/00284, kierowanego przez dr hab. Grzegorza Motykę, pt.: „Stosunki 

między władzą sowiecką a polskim państwem podziemnym 1943-1945”, 

realizowanego w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 

Szpociński A.: Uczestnik projektu badawczego nr 2013/10/M/HS6/00526, kierowanego przez 

prof. dr hab. B. W. Macha: „Ludzie w sieciach: Wpływ kontekstu społecznego na 

jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury społeczeństwa”. 

Szymoniczek J.: 1) Uczestniczka projektu badawczego nr NCN nr 2012/07/B/HS3/03353, 

kierowanego przez prof. dr hab. Piotra Madajczyka: „Inżynieria Społeczna. Projekty 

kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci historycznej: 

Chorwacja, Niemcy, Polska i Ukraina w XX wieku”; 2) kierowniczka projektu 

badawczego nr KMN/III-4/2014: „Ofiara i przynależność do narodu sprawców – 

biograficzne stygmaty. Na przykładzie wybranych wspomnień polskich i niemieckich 

więźniarek obozu koncentracyjnego w Ravensbrück”, przyznanego w ramach III 

Konkursu wewnętrznego dla młodych naukowców, finansowanego przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 3) kierowniczka projektu badawczego pt.: „Groby 

żołnierzy austriackich z okresu pierwszej wojny światowej wśród późniejszych 

grobów niemieckich w świetle zbiorów Austriackiego Czarnego Krzyża”, 

przyznanego w ramach IV Konkursu wewnętrznego dla młodych naukowców, 

finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Świder K.: Uczestnik projektu badawczego NCN nr 2013/11/B/HS1/04144, kierowanego 

przez dr hab. Włodzimierza Marciniaka: „Sekularyzacja myślenia politycznego w 

Rosji. Przejście od religijnej koncepcji właściwego istnienia do koncepcji imperium i 

geopolityki”. 
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Wódka J.: Uczestnik projektu badawczego NCN nr 2012/05/D/HS5/01596, kierowanego 

przez dr A. Cianciarę: „Europeizacja partii politycznych i grup interesu w kontekście 

Partnerstwa Wschodniego”. 

Zajączkowski M.: 1) Uczestnik projektu badawczego NCN nr 2012/07/B/HS3/03353, 

kierowanego przez prof. dr hab. Piotra Madajczyka: „Inżynieria Społeczna. Projekty 

kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci historycznej: 

Chorwacja, Niemcy, Polska i Ukraina w XX wieku”; 2) uczestnik projektu 

badawczego NCN nr 2012/06/M/HS3/00284, kierowanego przez dr hab. Grzegorza 

Motykę: „Stosunki między władzą sowiecką a Polskim Państwem Podziemnym 1943-

1945”, realizowanego w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 
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Udział w życiu naukowym środowiska 

 
Udział pracowników w redagowaniu czasopism 

Fiszer J. M.: 1) „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” – część B listy MNiSW – Redaktor Naczelny (od 

2010r.); 2) „Przegląd Politologiczny” – część B listy MNiSW – członek Komitetu 

Redakcyjnego (od 1996 r.); 3) „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” – część B 

listy MNiSW – członek Komitetu Redakcyjnego (od 2014 r.). 

Friszke A.: 1) „Więź” – brak na liście MNiSW – członek Komitetu Redakcyjnego; 2) „Wolność i 

Solidarność” – brak na liście MNiSW – członek Komitetu Redakcyjnego; 3) „Pamięć i 

Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej” – część B listy MNiSW – 

członek Komitetu Redakcyjnego. 

Gładziuk N.: „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” – część B listy MNiSW – Redaktor Naczelna (od 

2014 r.). 

Jarząbek W.: 1) „Rocznik Polsko–Niemiecki” – część B listy MNiSW – członek Komitetu 

Redakcyjnego; 2) „Gdańskie Stosunki Międzynarodowe” – brak na liście MNiSW  – 

recenzent zewnętrzny.  

Kamiński A. Z.: 1) „Sprawy Międzynarodowe” – część B listy MNiSW – członek Komitetu 

Redakcyjnego (od 1993 r.); 2) „Studia Polityczne” – część B listy MNiSW – członek 

Komitetu Redakcyjnego (od 1998 r.). 

Kotnarowski M.: „Stan Rzeczy” [czasopismo naukowe Instytutu Socjologii UW] – brak na liście 

MNiSW – członek zespołu redakcyjnego oraz redaktor statystyczny. 

Kowal P.: „New Eastern Europe” – część B listy MNiSW – członek Komitetu Redakcyjnego (od 2014 

r.). 

Król E.C.: „Rocznik Polsko-Niemiecki” – część B listy MNiSW – członek Komitetu Redakcyjnego. 

Mach B.W.: 1) „Polish Sociological Review” – część A listy MNiSW – członek Komitetu 

Redakcyjnego (od 1990r.); 2) „Studia Polityczne” – część B listy MNiSW – członek Komitetu 

Redakcyjnego (od 2000 r.). 

Madajczyk P.:1) „Dzieje Najnowsze” – część C listy MNiSW – Członek Komitetu Redakcyjnego (od 

2008 r.); 2) „Rocznik Polsko-Niemiecki” – część B listy MNiSW – Redaktor Naczelny (od 

2006 r.); 3) „Studia Śląskie”  – część B listy MNiSW – Członek Komitetu Redakcyjnego (od 

2010 r.). 

Materski W.: 1) „Dzieje Najnowsze” – część C listy MNiSW - Członek Komitetu Redakcyjnego (od 

1996 r.); 2) „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” –  część C listy 

MNiSW – Członek Komitetu Redakcyjnego (od 1984 r.); 3) „Sprawy Międzynarodowe” – 

część B listy MNiSW – Członek Komitetu Redakcyjnego (od 2011 r.); 4) „Pro Georgia. 

Journal of Kartvelological Studies” – brak na liście MNiSW – Członek Komitetu 

Redakcyjnego (od 1993 r.); 5) „Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i 

Państw Bałtyckich” – część C listy MNiSW – Członek Komitetu Redakcyjnego (od 2009 r.); 

6) „Studia Politologica Ucraino-Polona” – brak na liście MNiSW – Członek Komitetu 

Redakcyjnego (od 2011 r.); 7) „Achali da uachlesi istoriis sakitchebi [Prace historii 

powszechnej najnowszej, Tbilisi]” – brak na liście MNiSW – Członek Komitetu 

Redakcyjnego (od 2007 r.); 8) „Nowa Polityka Wschodnia” – część B listy MNiSW – Członek 

Komitetu Redakcyjnego (od 2011 r.).  
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Nalewajko E.: „Studia Polityczne” – część B listy MNiSW – Członek Komitetu Redakcyjnego (od 

2004 r.). 

 

Olszewski P.: „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” – część B listy MNiSW – Członek Komitetu 

Redakcyjnego (od 2010 r.). 

 

Paczkowski A.: 1) „Journal of Cold War Studies” – część C listy MNiSW – Członek Komitetu 

Redakcyjnego (od 1998 r.); 2) „Cold War History” – część C listy MNiSW – Członek 

Komitetu  Redakcyjnego (od 2006 r.); 3) „Journal for Intelligence, Propaganda and Security 

Studies” – brak na liście MNiSW – Członek Komitetu Redakcyjnego (od 2005 r.). 

 

Roszkowski W.: „Studia Polityczne” – część B listy MNiSW – Redaktor Naczelny (od 1993 r.). 

 

Szpociński A.: „Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości” (seria wydawnicza) – 

Redaktor Naukowy (od 2007 r.). 

 

Szymoniczek.: „Rocznik Polsko–Niemiecki” – część B listy MNiSW – członek Komitetu 

Redakcyjnego (od 2005 r.). 

 

Stola D.: 1) „East European Politics and Societies” – część A listy MNiSW – Członek Komitetu 

Redakcyjnego (od 2013 r.); 2) „Pamięć i Sprawiedliwość” – część B listy MNiSW – członek 

Komitetu Redakcyjnego (od 2013 r.); 3) „Polish American Studies”  – część B listy MNiSW – 

członek Komitetu Redakcyjnego (od 2015 r.). 

 

Stryjek T.: „Kultura i Społeczeństwo” – część B listy MNiSW – członek Komitetu Redakcyjnego (od 

2013 r.). 

 

Traba R.: 1) „Historie. Jahrbuch des Zentrums fur Historische Forschung Berlin der Polnischen 

Akademie des Wissenschaften” – brak na liście MNiSW – Redaktor Naczelny; 2) „Borussia. 

Kultura-Historia-Literatura” – brak na liście MNiSW – Redaktor Naczelny; 3) „Kultura i 

Społeczeństwo” – część B listy MNiSW – Członek Komitetu Redakcyjnego. 

 

Wódka J.: 1) „Securitologia” – część B listy MNiSW – członek Komitetu Redakcyjnego (od 2014 r.). 

 

 

Członkostwo w organizacji i rad naukowych w kraju i za granicą 

 

Andrzejewski P.: Członek Copernicus Graduate School (od 2015 r.). 

 

Baran A. F.: 1) Członek Rady Fundacji im. Tomasza Strzembosza (od 2008 r.); 2) Przedstawiciel 

Instytutu Studiów Politycznych PAN w Centrum Naukowym Instytutu Pracy i Polityki 

Socjalnej, Instytutu Studiów Politycznych PAN, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (od 2013 r.). 

 

Chojan A.: 1) Sekretarz Rady Centrum Naukowego Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów 

Politycznych PAN (od 2012 r.); 2) Sekretarz Redakcji Biuletynu Analiz i Opinii Zakładu 

Europeistyki ISP PAN (od 2012 r.). 

 

Ciepielewska-Kowalik A.: 1) Członkini EMES International Research Network (od 2015 r.); 2) 

członkini Rady Naukowej ISP PAN (od 2015 r.). 

 

Codogni P.: Członkini Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji (od 

2012 r.). 
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Dudzińska A.: Członkini Komisji Ekspertów ds. Niepełnosprawności przy Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (od 2015 r.). 

 

Dziak W. J.: 1) Członek Rady Naukowej czasopisma „Gdańskie Studia Azji i Pacyfiku” (od 2006 r.); 

2) członek Rady Programowej czasopisma „Azja-Pacyfik. Społeczeństwo-Polityka-

Gospodarka” (od 1998 r.). 

 

Dzienkiewicz A.: Członkini Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rady Naukowej Zarządu Głównego 

Związku Sybiraków „Zesłaniec” w Warszawie. 

 

Fiszer J. M.: 1) Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN (od 1995 r.); 2) członek Rady Naukowej 

ISP PAN (od 1993 r.); 3) członek Rady Centrum Naukowego Uczelni Łazarskiego i Instytutu 

Studiów Politycznych PAN (od 2012 r.); 4) członek Rady Naukowej Wydawnictwa Adam 

Marszałek w Toruniu (od 2004 r.); 5) członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2008 r.); 

6) Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) (od 2013 r.); 7) Przedstawicielstwo Komisji 

Europejskiej w Polsce (od 2008 r.); 8) Team Europe Komisji Europejskiej UE (od 2008 r.); 9) 

członek Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowej Wyższej Szkoły Menadżerskiej w 

Warszawie (od 2013 r.); 10) członek Rady Naukowej III Kongresu Politologii „Odsłony 

Polityki” (od 2014 r.); 11) członek Strategicznego Forum Bezpieczeństwa przy BBN w 

Warszawie (od 2013 r.); 12) kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych 

Uczelni Łazarskiego w Warszawie (od 1999 r.); 13) członek Senatu Uczelni Łazarskiego (od 

2000 r.); 14) członek Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego (od 200 

r.); 15) członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europeistycznych (od 2015 r.). 

 

Friszke A.: 1) Członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej (od 2011 r.); 2) członek Rady Muzeum 

Historii Polski (od 2011 r.); 3) członek Kolegium Europejskiego Centrum Solidarności (od 

2005 r.); 4) członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2013 r.); 5) członek Rady 

Naukowej ISP PAN; 6) przewodniczący Rady „Archiwa Przełomu 1989-91” (od 2010 r.); 7) 

członek Rady Ośrodka KARTA; 8) członek Jury nagrody im B. Geremka w Kolegium 

Europejskim w Natolinie (od 2014 r.); 9) członek zespołu specjalistycznego do spraw 

oceny wniosków o finansowanie projektów modułu "Umiędzynarodowienie" 

Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2015 r.).  
 

Gładziuk-Okopień: 1) Członkini Polsko–Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (od 2011 r.); 2) członkini 

Rady Naukowej ISP PAN (od 2013 r.). 

 

Jarosz M.: 1) Członkini Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej przy Ministerstwie Gospodarki 

RP (od 2013 r.); 2) przewodnicząca Rady Programowej Suicydologii (od 2015 r.); 3) członkini 

Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN (od 1992 r.). 

 

Jarząbek W.: 1) Członkini Zespołu ds. Stosunków Międzynarodowych, Komitet Badań Historycznych 

PAN; 2) członkini Rady Naukowej Centrum Naukowego Collegium Civitas i Instytutu 

Studiów Politycznych PAN (od 2012 r.); 3) członkini German Studies Association; 4) 

członkini Zespołu ds. Stosunków Międzynarodowych, Komitet Badań Historycznych PAN 

(od 2012 r.); 5) Wydawnictwo Neriton – recenzje na konkursy ministerialne (od 2012 r.); 6) 

International Relations and Diplomacy (od 2014 r.); 7) członkini Rady Recenzyjnej 

czasopisma „Studia Zachodnie” (od 2011 r.); 8) członkini Rady Naukowej ISP PAN (od 2015 

r.); 9) członkini jury Rady Stypendialnej Muzeum Historii Polski (od 2014 r.); 10) 

wydawnictwa IPN (od 2010 r.). 

 

Jasiewicz K.: 1) Członek Rady Naukowej ISP PAN (od 2015 r.); 2) członek Rady Naukowej 

kwartalnika „Studia Polityczne” (od 2015 r.). 

 

Kamiński A. Z.: Członek Rady Naukowej ISP PAN (od 1994 r.). 
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Kotnarowski M.: Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Oddział Warszawski (od 2012 r.). 

 

Kowal P.: 1) Członek Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu 

(od 2011 r.); 2) przewodniczący Rady Programowej Stacji Naukowej PAN w Kijowie (od 

2014 r.); 3) członek Platform of European Memory and Conscience (od 2013 r.); 4) członek 

Forum Dialogu Polsko-Rosyjskiego (od 2011 r.).   

 

Król E. C.: 1) Członek Rady Naukowej ISP PAN (od 2007 r.); 2) przewodniczący Rady Programowej 

półrocznika „Kronika Warszawy” (od 2015 r.). 

 

Mach B.  W.: 1) Reprezentant MNiSW w European Strategy Forum on Reaserch Infrastructure (Social 

Sciences and Humanities Thematic Working Group) (od 2009 r.); 2) członek Rady Naukowej 

Centrum Badania Opinii Społecznej (od 2008 r.); 3) przewodniczący Komisji w Komitecie 

Ewaluacji Jednostek Naukowych przy MNiSW (od 2011 r.); 4) członek Rady Programowej 

Demokratycznego Audytu Polski (wraz z M. Grabowską i J. Wasilewskim) (od 2013 r.); 5) 

członek Komitetu nadzorującego pracę Stacji PAN w Brukseli (od 2014 r.); 6) członek Rady 

Naukowej ISP PAN (od 2000 r.); 7) członek Senatu Collegium Civitas (od 2008 r.); 7) 

członek Rady Naukowej IFiS PAN (od 2015 r.). 

 

Machcewicz P.: 1) Członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej (od 2012 r.); 2) członek Rady 

Historycznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych (od 2013 r.); 3) członek Rady Programowej 

periodyku „Pamięć i Sprawiedliwość” (od 2012 r.); 4) członek Rady Muzeum PRL w 

Krakowie (od 2014 r.); 5) członek Rady Programowej Polskich Dokumentów 

Dyplomatycznych (od 2004 r.). 

 

Madajczyk P.: 1) Przewodniczący Rady Centrum Naukowego Instytutu Studiów Politycznych i 

Uczelni Łazarskiego (od 2012 r.); 2) członek Rady Naukowej Stiftung Flucht, Vertreibung, 

Versöhnung (od 2010 r.); 3) członek Zespołu Historii Stosunków Międzynarodowego 

Komitetu Nauk Historycznych PAN (od 2013 r.). 

 

Manterys A.: 1) Członek Komisji Ekspertów Zespołu HS-6 Narodowego Centrum Nauki (od 2012 r.); 

2) członek Komitetu Naukoznawstwa PAN (od 2015 r.); 3) Collegium Civitas (od 2005 r.). 

 

Maranowski P.: 1) Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Oddział Warszawski (od 2015 

r.); 2) członek Research Committee on Sociology of Law (ISA) (od 2013 r.). 

 

Materski W.: 1) Wiceprzewodniczący Rady Naukowej ISP PAN (od 2015 r.); 2) Wiceprzewodniczący 

Rady Programowej Centrum Naukowego Collegium Civitas i Instytutu Studiów Politycznych 

PAN (od 2012 r.); 3) członek Polsko-Białoruskiej Grupy Historyków (od 2010 r.); 4) członek 

Warszawskiego Towarzystwa Naukowego (od 2010 r.); 5) członek Komisji Historii 

Stosunków Międzynarodowych Komitetu Nauk Historycznych PAN (od 1990r.); 6) członek 

Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN (od 1998r.); 7) członek Jury Nagrody 

prof. Tomasza Strzembosza (od 2009 r.); 8) członek Jury Nagrody "Przeglądu Wschodniego" 

(od 2011 r.); 9) członek Polsko–Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych (od 2008 r.); 10) 

członek Rady Programowej Centrum Badań nad Pokojem im. Waldemara Michowicza (od 

2010 r.); 11) Zgromadzenie Elektorów ds. Instytutu Pamięci Narodowej – 

wiceprzewodniczący (od 2011 r.). 

 

Motyka G.: 1) Członek Polsko-Ukraińskiej Komisji Podręcznikowej, MEN (od 2001 r.); 2) członek 

Rady Instytutu Pamięci Narodowej (od 2011 r.); 3) członek Rady Naukowej ISP PAN (od 

2011 r.); 4) członek Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków (od 2015 r.); 5) członek Forum 

Polsko-Ukraińskiego (od 2013 r.); 6) członek jury IX Konkursu im. Jerzego Giedroycia 

organizowane przez MSZ dla najlepszych ukraińskich prac licencjackich, magisterskich, 

doktorskich na tematy polsko-ukraińskie (od 2014 r.); 7) członek Kolegium Doradczo-

Programowego Centrum Dialogu Przełomu Muzeum Narodowe Szczecin (od 2015 r.). 
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Nalewajko E.: 1) Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Oddział Warszawski; 2) 

członkini Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Edukacji Politycznej; 3) członkini Rady 

Naukowej ISP PAN (od 2004 r.). 

 

Nowik G.: 1) Członek Rady Muzeum Wojska w Białymstoku (od 2012 r.); 2) członek Rady Muzeum 

Powstania Warszawskiego (od 2012 r.); 3) członek Rady Naukowej rocznika „Studia i 

Materiały do Historii Wojskowości” w Białymstoku (od 2012 r.); 4) członek Rady Naukowej 

rocznika „Wrocławskie Studia z Dziejów Wojskowości” (od 2010 r.); 5) recenzent naukowy 

kwartalnika „Przegląd Historyczno-Wojskowy” (od 2011 r.); 6) członek Rady Naukowej 

rocznika „Dialog dwóch kultur” (od 2014 r.); 7) recenzent naukowy „Przeglądu 

Humanistycznego” (od 2014 r.); 8) członek Rady Naukowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w 

Sulejówku (od 2013 r.); 9) członek Rady Naukowej ISP PAN (od 2010 r.). 

 

Olszewski P.: 1) Ekspert Narodowego Centrum Nauki (od 2013 r.); 2) Członek Centrum Naukowego 

Instytutu Studiów Politycznych PAN i Uczelni Łazarskiego (od 2013 r.); 3) Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2014 r.).  

 

Orzelska-Stączek A.: 1) Członkini Rady Naukowej ISP PAN (od 2015 r.); 2) członkini Rady 

Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego (od 2013 r.). 
 

Paczkowski A.: 1) Członek Rady Europejskiego Centrum Solidarności (od 2012 r.); 2) członek Rady 

Muzeum Powstania Warszawskiego (od 2013 r.); 3) członek Rady Muzeum Historii Polski 

(od 2010 r.); 4) członek Rady ds. Historycznych przy Ministrze Spraw Zagranicznych (od 

2013 r.); 5) członek Rady Muzeum Historii Żydów Polskich (od 2015 r.); 6) członek Rady 

Naukowej ISP PAN (od 2013 r.). 

 

Popieliński P.: 1) Sekretarz „Rocznika Polsko-Niemieckiego” (od 2010 r.); 2) członek Grupy 

Roboczej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Polsce (od 2015 r.). 
 

Roszkowski W.: 1) Członek Rady Muzeum Historii Polski (od 2005 r.); 2) członek Rady Programowej 

periodyku "Pamięć i Sprawiedliwość" IPN (od 2002 r.); 3) członek Rady Nadzorczej „Domu 

Historii Europejskiej” w Brukseli (od 2008 r.); 4) członek Jury Konkursu „Książka 

Historyczna Roku” (IPN, Polskie Radio, TVP) (od 2008 r.); 5) członek Kolegium 

Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum „Solidarności” w Gdańsku (od 2008 r.); 

6) Przewodniczący Rady Naukowej ISP PAN (od 2015 r.); 7) członek Rady „Przeglądu 

Wschodniego” (od 1990 r.). 

 

Rusiniak-Karwat M.: Członkini Rady ISP PAN (od 2015 r.). 

 

Sadowski I.: Członek Zespołu Ewaluacji ds. nauk społecznych HS-4 (powołany przez 

Przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych) (od 2013 r.). 

 

Słodkowska I.: 1) Członkini Zespołu Laboratorium Więzi Instytutu Analiz Społecznych i Dialogu (od 

2002 r.); 2) członkini Rady Programowej Projektu: „Archiwa Przełomu 1989-1991 pod 

Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego”, 

który realizowany jest wspólnie przez Kancelarię Prezydenta RP i Kancelarię Senatu RP (od 

2013 r.); 3) Stowarzyszenie Archiwum Solidarności-przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (od 

2014 r.); 4) członkini Rady Naukowej ISP PAN (od 2015 r.) 

 

Stola D.: 1) Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego 

(od 2008 r.); 2) członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN (od 2009 r.); 3) członek Rady 

Naukowej Cité nationale de l'histoire de l'immigration (od 2013 r.); 4) członek Rady 

Naukowej Europejskiej Sieci „Pamięć i Sprawiedliwość” (od 2010 r.); 5) członek Rady 

Naukowej Ludwig Boltzmann Institute for European History (od 2010 r.); 6) członek Komitet 
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Sterujący Eurhist XX – Europejskiej Sieci Instytutów Historii XX w. (od 2006 r.); 7) członek 

Governing Board, Polish Studies Association (od 2010 r.); 8) członek Rady Programowej 

pisma „Pamięć i Sprawiedliwość” (od 2010 r.); 9) członek Rady Naukowej ISP PAN (od 2001 

r.); 10) członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (od 2014 r.); 11) członek 

International Advisory Comitee, Programme on Modern Poland (od 2010 r.); 12) członek 

Rady Festiwalu Nauki w Warszawie (od 2012 r.); 13) członek Kolegium Europejskiego 

Centrum Solidarności w Gdańsku (od 2015 r.); 14) członek Academic Advisory 

Board, Institute for Human Sciences w Wiedniu (od 2015 r.); 15) członek International 

Advisory Committee, Programme on Modern Poland, Oxford University (od 2014 r.); 

16) członek Rady Naukowej platformy studiów o Polsce Pol-Int (od 2014 r.); 17) 

członek Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego (od 2015 r.); 18) członek 

Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (od 2015 r.). 
 

Stryjek T.: 1) Członek Rady Naukowej ISP PAN (od 2011 r.); 2) członek jury IX Konkursu im. 

Jerzego Giedroycia organizowane przez MSZ dla najlepszych ukraińskich prac licencjackich, 

magisterskich, doktorskich na tematy polsko-ukraińskie (od 2015 r.). 

 

Szpociński A.: 1) Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 1967 r.); 2) członek Polskiego 

Towarzystwa Wiedzy Politycznej (od 1997 r.). 

 

Szymoniczek J.: 1) Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Naukowego ISP PAN i 

Collegium Civitas (od 2012 r.); 2) członkini Centrum Naukowego Instytutu Studiów 

Politycznych PAN i Uczelni Łazarskiego (od 2012 r.); 3) członkini Rady Centrum 

Naukowego Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Instytutu Studiów Politycznych PAN i 

Uniwersytetu Warszawskiego (od 2013 r.); 4) członkini Rady Naukowej ISP PAN (od 2012 

r.); 5) członkini redakcji Rocznika Polsko-Niemieckiego (od 2005 r.); 6) p.o. Kierownika 

Zakładu Organizacji Not-for-Profit w ISP PAN (od 2014 r.). 
 

Świder K.: Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (oddział w Warszawie) (od 2014 r.). 

  

Traba R.: 1) Współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej przy polskim 

przedstawicielstwie UNESCO; 2) Przewodniczący Rady Ekspertów projektu „Podręcznik do 

historii. Projekt polsko-niemiecki”; 3) Przewodniczący jury Nagrody Naukowej Ambasadora 

RP w Berlinie; 4) członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej; 5) 

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Stiftung Topographie des Terrors; 6) Członek Rady 

Naukowej Fundacji Ettersberg w Weimarze; 7) członek Rady Naukowej Forcshungsstelle 

Osteuropa przy Uniwersytecie w Bremie; 8) członek Rady Naukowej Międzynarodowego 

Centrum Kultury w Krakowie; 9) członek Rady Naukowej Projektu: „Gedenkstätte Friedhof 

der Märzgefallenen”; 10) członek Rady Naukowej (Wissenschaftsrat) niemieckiego rządu, 

ewoluująca pozauniwersyteckie instytuty naukowe zajmujące się Europą Środkowo-

Wschodnią; 11) członek  Zarządu Polsko–Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków oraz 

Niemiecko–Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury; 12) uczestnik spotkań eksperckich 

białorusko-polskiego okrągłego stołu; 13) członek Kuratorium Stowarzyszenia Wspierającego 

Europejski Uniwersytet Viadrina. 

 

Ukielski P.: 1) Członek Rady Wykonawczej Europejskiej Platformy Pamięci i Sumienia (od 2013 r.); 

2) członek Rady Muzeum Śląskiego (od 2008 r.); 3) członek Rady Ośrodka Pamięć i 

Przyszłość we Wrocławiu (od 2015 r.). 
 

Wódka J.: 1) Członek Rady Ekspertów ds. Rozwoju Programów Nauczania na Wydziale Ekonomii i 

Zarządzania Uczelni Łazarskiego (od 2012 r.); 2) Członek Rady Naukowej Centrum 

Naukowego Instytutu Studiów Politycznych PAN i Uczelni Łazarskiego (od 2012 r.); 3) 

Zastępca kierownika Grupy Badawczej ds. Współczesnej Turcji przy Instytucie Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (od 2014 r.). 
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Zajączkowski M.: Członek Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków (od 2015 r.). 

 

Żelichowski R.: 1) Członek Rady Naukowej ISP PAN (od 1995 r.); 2) członek Zespołu Redakcyjnego 

czasopisma „Studia Polityczne”; 3) Kierownik Działu Dydaktycznego ISP PAN (od 2015 r.); 

4) członek Rady Programowej Kroniki Warszawy (od 2015 r.). 
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DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

L.p. Imię i nazwisko Ilość 

godz. 

Forma zajęć Nazwa placówki 

naukowo – 

 dydaktycznej 

1. Cianciara A. 10 Wykład Collegium Civitas 

2. Codogni P. 

40 Seminarium licencjackie Collegium Civitas 

 60 Seminarium magisterskie 

3. Danecka M. 

45 Wykład 

Państwowa Wyższa Szkoła 

Informatyki i 

Przedsiębiorczości w 

Łomży 

4. Dziak W. J. 180 Wykład Collegium Civitas 

5. Fiszer J. M. 

90 Wykłady monograficzne 

Uczelnia Łazarskiego 

 
90 Seminarium dyplomowe 

60 Konwersatoria 

24 Seminarium doktorskie Collegium Civitas/ISP 

PAN 

6. Friszke A. 48 Wykład Collegium Civitas 

7. Gładziuk N. 60 Wykład w jęz. angielskim Collegium Civitas 

8. Golik K. 10 Wykłady i warsztaty Uniwersytet SWPS 

9. Jarząbek W. 

20 Wykład Szkoła Letnia SGH 

4 Wykład 

Fundacja im. R. Schumana 

I Uniwersytetu 

Warszawskiego 

4 Wykład IFDS 

10. Kloskowska-

Dudzińska A. 5 Ćwiczenia 

Akademia Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej 

11. Kotnarowski M. 20 Wykład ECPR, Ljubljana 

University 

12. Kowal P. R. 

30 Wykład Uniwersytet Warszawski 

14 Wykład Centralny Ośrodek 
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Szkolenia ABW w Emowie 

13. Król E. C. 

20 Wykład Collegium Civitas 

 20 Konwersatorium 

14. Mach B. W. 

20 Wykład licencjacki Collegium Civitas 

 20 Wykład licencjacki 

15. Madajczyk P. 

45 Wykład 

Uczelnia Łazarskiego 

 
30 Seminarium dyplomowe 

30 Konwersatorium 

16. Manterys A. 

30 Wykład 

Collegium Civitas 

 

30 Seminarium 

20 Wykład 

20 Seminarium 

20 Wykład 

10 Translatorium językowe 

20 Seminarium 

20 Seminarium 

30 Seminarium doktoranckie 

17. Maranowski P. 

32 Ćwiczenia Polsko-Japońska Akademia 

Technik Komputerowych 

14 Wykład Collegium Civitas 

 22 Warsztaty 

18. Nowik G. 

20 Wykład Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 

 
20 Wykład 

30 Wykład Muzeum Józefa 

Piłsudskiego 

 
30 Wykład 

30 Seminarium licencjackie 
Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 
30 Seminarium magisterskie 
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30 Seminarium doktorskie 
 

30 Seminarium Muzeum Józefa 

Piłsudskiego 

19. Olszewski P. 210 Wykłady/konwersatoria/seminaria Uczelnia Łazarskiego 

20. 
Orzelska-Stączek 

A. 

30 Wykład 

Uczelnia Łazarskiego 

20 Konwersatorium 

30 Seminarium magisterskie 

30 Wykład 

20 Konwersatorium 

20 Wykład 

20 Konwersatorium 

20 Seminarium dyplomowe 

20 Seminarium magisterskie 

21. Pańków I. 

30 Wykład 

Collegium Civitas 

20 Wykład 

30 Wykład 

20 Konwersatorium 

22. Pląsek R. 32 Konwersatorium Uniwersytet Warszawski 

23. Radiukiewicz A. 

32 Wykład 

Collegium Civitas 
32 Wykład 

24. Stola D. 
4 Wykład Szkoła Letnia i Zimowa 

IPN 

25. Stryjek T. 180 Wykłady/konwersatoria/seminaria Collegium Civitas 

26. Szpociński A. 

276 Wykłady 

Collegium Civitas 

52 Seminarium magisterskie 

27. Szymoniczek J. 

30 Seminarium dyplomowe 
Collegium Civitas 

30 M. A. Seminar 

28. Wódka J. 30 Seminarium magisterskie Collegium Civitas 
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29. Żelichowski R. 

10 Studium doktorskie-opieka 

naukowe 

Instytut Studiów 

Politycznych PAN 

20 

Studium podyplomowe-seminaria 

i opieka naukowa 

Instytut Studiów 

Politycznych PAN, 

Collegium Civitas 

4 Uniwersytet Trzeciego Wieku Collegium Civitas 
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Działalność biblioteki naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN w 

2015 roku 

 

Biblioteka gromadzi literaturę dotyczącą problematyki badawczej Instytutu, w tym 

przede wszystkim pozycje z zakresu nauk o polityce: transformacji politycznej i 

gospodarczej, historii najnowszej Polski oraz Europy ze szczególnym uwzględnieniem 

Europy Środkowo-Wschodniej, Unii Europejskiej i krajów byłego ZSRR; jak również 

polityki międzynarodowej, socjologii oraz filozofii polityki. Znaczną część zbiorów stanowią 

publikacje w języku polskim, ale są gromadzone książki także w języku angielskim, 

niemieckim, francuskim, rumuńskim, czeskim, słowackim, ukraińskim, litewskim oraz 

rosyjskim. Publikacje wpływały do biblioteki w ramach zakupów krajowych i zagranicznych 

oraz wymiany międzybibliotecznej, a także darów.  

W roku 2015 księgozbiór powiększył się o 350 tomów, w tym z kupna przybyło 102 

tomy, z wymiany – 199 tomów, z darów – 49 tomów. Nabyto 37 książek krajowych i 65 

zagranicznych na łączną sumę 11 565,19 zł. Z wymiany krajowej i zagranicznej przybyło 199 

książek na sumę 6 015,53 zł. Regularnie prowadzona jest selekcja księgozbioru. Na dzień 31 

grudnia 2015 r. ogółem biblioteka posiada 21 264 tomy na sumę  628 458,93 zł. 

W roku 2015 wpłynęło do biblioteki 71 woluminów (245 numerów) wydawnictw 

ciągłych na sumę 5 588,95 zł. Łącznie biblioteka posiada 6 830 woluminów czasopism 

naukowych na sumę 771 069,25 zł. Ponadto biblioteka prenumeruje prasę codzienną i 

tygodniki oraz elektroniczną wersję czasopisma ciągłego Komunikaty CBOS wraz z 

dodatkiem Opinie i Diagnozy.  

Aby ułatwić naszym pracownikom dostęp do najnowszych wyników badań oraz myśli 

dominujących w światowej nauce w 2015 roku biblioteka po raz kolejny uczestniczyła w 

konsorcjum Cambridge University Press i wykupiła roczną prenumeratę czasopism 

elektronicznych (koszt to 5 551,69 zł). Dodatkowo biblioteka wykupiła subskrypcję online 

kolekcji czasopism JSTOR – CSP Political Science & Sociology  (koszt to 14 605,84 zł); 

oraz dostęp do bazy Project MUSE, Social Sciences Collection (koszt to 6 542,80 zł). W 

kolejnych latach planowana jest kontynuacja subskrypcji wyżej wymienionych baz. 

Biblioteka należy także do konsorcjum Krajowych Licencji Akademickich zapewniających 

dostęp do publikacji Elsevier, Springer i Wiley, czasopism „Nature” i „Science” oraz baz 

danych Scopus oraz Web i Knowledge. Stworzyliśmy możliwość korzystania z wyżej 
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wymienionych baz w domach naszych pracowników, co cieszy się dużym zainteresowaniem 

z ich strony. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych pracowników 2015 roku biblioteka 

wykupiła roczny dostęp do Archiwum Gazety Wyborczej (kosz to 2 502,93 zł); Archiwum 

Rzeczpospolitej (koszt to 2 202,93 zł) oraz do e-Dziennika Gazeta Prawna (kosz to 895 zł). 

W roku 2014 biblioteka zmieniła program biblioteczny i z systemu WINISIS przeszła 

na system PROLIB. Abonament roczny dostępu do systemu PROLIB wyniósł 4 428 zł. Baza 

zawiera informacje o książkach, czasopismach i doktoratach i jest na bieżąco aktualizowana. 

Baza zawiera jeszcze wiele błędów, dlatego w najbliższych latach planuje się pracę związane 

ze szczegółowym jej sprawdzeniem i poprawieniem.  

Biblioteka ISP PAN prowadzi wymianę publikacji z 22 placówkami zagranicznymi i 

39 krajowymi. W 2015 roku wysłaliśmy 202 książki i 145 numerów czasopism. 

Z biblioteki korzystają pracownicy Instytutu, doktoranci i studenci studiów 

podyplomowych prowadzonych przez Instytut oraz inne placówki naukowe. Czytelnia 

dysponuje 6 miejscami oraz dwoma gniazdami elektrycznymi, może z niej skorzystać każdy. 

Ogólnodostępna jest także pracownia komputerowa. Na terenie Instytutu jest darmowe WiFi. 

 Dodatkowo Biblioteka regularnie wypożycza książki z Biblioteki Uniwersytetu 

Warszawskiego, Biblioteki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz innych placówek 

naukowych. W razie potrzeby książki i czasopisma są sprowadzane z innych bibliotek w 

ramach wymiany międzybibliotecznej. 

 Największym mankamentem w działalności biblioteki jest brak miejsca w 

magazynach i nie najlepsze warunki jakie w nich panują. Dodatkowo magazyny te są 

zlokalizowane w kilku miejscach, co utrudnia korzystanie z nich. Ponosimy także duże 

nakłady finansowe na zapewnienie właściwych warunków dla przechowywanego w tych 

magazynach zespołu bibliotecznego (osuszacze i klimatyzatory pracujące 24 godziny na 

dobę).  

W roku 2016 biblioteka będzie nadal gromadziła ważne i niezbędne dla pracy 

naukowej pozycje książkowe oraz czasopisma. Zapewni dostęp do wszystkich wyżej 

wymienionych baz i archiwów elektronicznych. Będzie prowadziła prace związane 

aktualizacją i weryfikacją bazy danych PROLIB. Ponadto biblioteka rozważa zakup książek 

elektronicznych, co m.in. umożliwiłoby korzystanie z nich kilku osobom jednocześnie.  

 

* 
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Sprawozdanie z realizacji III Konkursu projektów badawczych  

dla Młodych Naukowców 

ISP PAN 2014/2015 

 

W III. edycji Konkursu na projekty badawcze składane przez młodych pracowników nauki w 

ISP PAN udział wzięło 6 osób. W efekcie oceny dokonanej przez Komisję oceniającą złożone 

wnioski dofinansowanie badań otrzymało 5 osób. Projekty odzwierciedlały przeważnie te 

zainteresowania badawcze przejawiane przez naukowców stojących u progu kariery 

zawodowej, które stanowiły obrzeże tematyki podejmowanej i badanej w ramach zadań 

statutowych, monitorowanych przez kierowników zakładów Instytutu. Jeden projekt 

(spośród dwóch złożonych) był autorstwa doktorantki Instytutu, która dzięki grantowi mogła 

zrealizować wywiady w Azerbejdżanie. 

Poniżej zamieszczono raporty ze zrealizowanych przez młodych naukowców projektów 

badawczych. 

* 

mgr Piotr Andrzejewski – „Od totalitaryzmu do demokracji. Austria: kraj i naród po 1945 

roku” 

Przyznane dofinansowanie miało posłużyć i posłużyło do sprecyzowania tematu oraz 

zebrania materiałów potrzebnych do napisania pracy doktorskiej. Jedną z metod 

prowadzących do tego celu było przeprowadzenie konsultacji z austriackimi badaczami 

zajmującymi się powojenną historią Austrii i Europy Środkowej (prof. Oliver Rathkolb, Dieter 

Segert). W dyskusjach z wyżej wymienionymi udało się określić pola badawcze, które nie 

zostały jeszcze poruszone przez obfitą literaturę dotyczącą dziejów Austrii po 1945 roku. 

Planowania praca doktorska skupi się na polityce tworzenia tożsamości narodowej w Austrii 

po 1945 roku, z naciskiem na politykę pamięci oraz na związaną z tym zagadnieniem treść 

podręczników szkolnych obowiązujących w Austrii. 

Pamięć zajmuje szczególne miejsce w procesie budowania tożsamości narodowych. Jest ona 

przedmiotem dociekań ze strony licznych dyscyplin naukowych. Zajmowanie się przeszłością ma 

podwójny wymiar. Pierwszy dotyczy badań naukowych i prób jak najwierniejszej rekonstrukcji 



 

135 
 

przeszłości. Drugi ma charakter polityczny. Przeszłość stanowi, źródło legitymacji reżimów, w tym 

demokratycznych. Jest podstawą prowadzenia polityki historycznej, która wpływa na formowanie się 

i zmianę świadomości i tożsamości narodowych. Najważniejszym i najmocniej oddziaływającym 

elementem polityki historycznej jest bez wątpienia edukacja. Historia jest nauczycielką życia. Nie 

stanowi tylko nauki o przeszłości, ale także jest źródłem wzorów i postaw, które są kluczowe w 

kreowaniu świadomości młodych pokoleń. Nauczanie historii w szkołach służy nie tylko pogłębianiu 

wiedzy. Jest to podstawa budowy nowych obywateli. Nauka o przeszłości ma zatem wydawać owoce 

w przyszłości formując nowe pokolenia. 

Praca doktorska skupia się na procesie tworzenia się nowej, powojennej tożsamości narodowej 

Austriaków. Wpływ edukacji jest nie do przecenienia. Nauka historii w szkole jest najważniejszym 

fundamentem, który konstytuuje świadomość narodową. Dzięki przeprowadzonej w austriackiej  

Bibliotece Narodowej w Wiedniu kwerendzie udało się zebrać materiały pochodzące z szkolnych 

podręczników historii od lat pięćdziesiątych do roku 2002. Ta bogata baza źródłowa jest 

przyczynkiem do napisania jednego z ważniejszych rozdziałów pracy doktorskiej dotyczącej roli 

edukacji w tworzeniu się austriackiej tożsamości narodowej.  

Z wstępnej analizy austriackich podręczników szkolnych można wyszczególnić główne osie narracji 

oraz najważniejsze procesy. Najważniejszym tematem w XX wieku wydaje się nie sama II Wojna 

Światowa, ale jej następstwa dla Austrii. Rezultatem tej wojny o największej doniosłości jest 

odgraniczenie się Austrii od Niemiec politycznie i po części kulturowo. Podkreślana jest katolickość 

Austriaków wobec protestanckich Niemiec. 

Odcinając się od Niemiec, Austria odgranicza się także od swoich słowiańskich i węgierskich korzeni. 

Multikulturowe doświadczenie monarchii Habsburgów zostaje przez Drugą Republikę odrzucone.  

Najważniejszymi toposami tak oddzielonej nowej republiki są: wspólny wysiłek w odbudowie kraju 

(ponad politycznymi podziałami), neutralność kraju jako podstawa niezależności i postawa 

antykomunistyczna. 

Osobny opis należy się najszerzej poruszanemu tematowi, czyli przedstawianiu Austrii jako pierwszej 

ofiary hitlerowskiej agresji. Dopiero w latach osiemdziesiątych podręczniki szerzej zaczynają omawiać 

inne cywilne ofiary II Wojny Światowej oraz wspominać o austriackich sprawcach. Początkowo 

Holokaust i inne zbrodnie nazizmu przedstawiane były ogólnikowo jako upadek cywilizacyjny. 

Dopiero w latach osiemdziesiątych zaczęto personalizować ofiary – zarówno austriackie, jak i 

nieaustriackie.  
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Inne zagadnienia o dużym znaczeniu dla prowadzonych badań, które poruszane są w podręcznikach, 

to rola aliantów w II Wojnie Światowej, w szczególności bombardowania austriackich miast oraz rola 

Armii Czerwonej w „wyzwoleniu” Austrii spod niemieckiego jarzma. 

Prace prowadzone w trakcie realizacji projektu polegały głównie na pozyskaniu literatury z 

Austriackiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz Biblioteki 

Uniwersytetu w Klagenfurcie. Owocem tej kwerendy było skopiowanie i zeskanowanie 

ponad trzydziestu monografii, a także zakup kilkunastu innych książek. 

Efektem jest stworzenie wstępnej wersji pierwszego rozdziału planowanej pracy doktorskiej. 

Dodatkowym profitem płynącym z realizacji projektu jest uzyskanie zgody prof. D. Segerta na 

przyjęcie roli mentora wobec mgr. Andrzejewskiego przy okazji jego aplikacji o Scholarship of 

the Republic of Austria.  

* 

mgr Katarzyna Golik – „Polityka edukacyjna wobec mniejszości mongolskiej w ChRL w 

okresie reformy chińskiej edukacji z lat 2010-2020” 

Celem projektu była identyfikacja procesów zachodzących w sferze edukacji 

mniejszości mongolskiej w Regionie Autonomicznym Mongolii Wewnętrznej (RAMW) w 

Chińskiej Republice Ludowej (ChRL), w okresie reformy chińskiej edukacji z lat 2010-20201. 

Badania te umożliwić miały ocenić pierwsze skutki tej reformy oraz – szerzej – przemiany w 

zakresie zaniedbywanej dotąd przez władze chińskie edukacji obligatoryjnej poza dużymi 

ośrodkami miejskimi. 

I. Przebieg projektu 

I.1. Badania terenowe 

Realizacja projektu przebiegała dwuetapowo: w pierwszym etapie odbył się wyjazd 

do Chin w dniach 7-29 września 2014 r. w celu zebrania materiałów źródłowych, zaś drugim 

etapem była analiza tekstów i wywiadów.  

Badania terenowe polegały na zbieraniu dokumentów źródłowych, stanowiących podstawy 

edukacji dwujęzycznej w Regionie Autonomicznym Mongolii Wewnętrznej oraz wywiady z 

                                                           
1
 Por. Ministerstwo Edukacji ChRL, Outline of China’s National Plan for Medium and Long-term Education 

Reform and Development (2010–2020), Pekin 2010. 
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pracownikami administracji publicznej i systemu edukacji. Badaniem objęte były dwie z 

trzech jednostek odpowiadających szczeblowi prefektury
2
, w których dydaktyka na poziomie 

szkoły podstawowej i średniej niemal całkowicie prowadzona była w normatywnych 

dialektach mongolskich3 uchodzących za najbardziej konserwatywne w zakresie 

podtrzymywania kultury mongolskiej. Dialekty Konfederacji Xiliin Gol, szczególnie dialekt 

czacharski4 jezyka mongolskiego właściwego, wyznaczają standard językowy Regionu 

Autonomicznego Mongolii Wewnętrznej. W Konfederacji Alaszan następuje dość zaskakujący 

proces przejścia z języka ojrackiego5 na rzecz nienormatywnego dla RAMW dialektu, a 

mianowicie dialektu chałchaskiego języka mongolskiego właściwego, będącego dialektem 

urzędowym Republiki Mongolii. Ludność mongolska obu konfederacji plemiennych, Xiliin Gol 

i Alaszan, tradycyjnie zajmowała się wypasem bydła, przez co operuje kodami kulturowymi 

głównego elementu tradycji mongolskiej. W obliczu procesów urbanizacyjnych, wdrażany 

jest program edukacji stanowiący swego rodzaju próbę zachowania równowagi pomiędzy 

potrzebami modernizacyjnymi tej społeczności a przekazywaniem tradycyjnej wiedzy i 

kultury, która w coraz mniejszym stopniu odnosi się do bezpośredniego doświadczenia 

wychowanych w warunkach osiadłych młodszych pokoleń.   

                                                           
2
 Konfederacje i miasta są szczeblem typowym dla RAMW, odpowiadające prefekturom w pozostałych 

częściach ChRL. Por. Jan Rowiński, Wojciech Jakóbiec, System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 72-75. 
3
 Języki, a nawet dialekty mongolskie mogą się różnić do tego stopnia, że stają się wzajemnie niezrozumiałe.   

4
 Pod względem fonetyki wzorcem dla całego RAMW jest dialect czacharski z powiatu Szuluun Chöch. 

5
 Język ojracki używany jest przez Mongołów Zachodnich, zamieszkujących Zachodnie Chiny, Zachodnią 

Mongolię oraz Rosję (Kałmucy). 
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Rysunek.1. Konfederacje Alaszan i Xiliin Gol w Regionie Autonomicznym Mongolii 

Wewnętrznej

 

Źródło: Opracowanie na podstawie mapy z Wikipedii. 

Zgodnie z założeniami projektu, w czasie badań terenowych udało się zebrać 

dokumenty źródłowe - akty prawne oraz podręczniki szkolne, stanowiące ramy i podstawy 

edukacji dwujęzycznej w Regionie Autonomicznym Mongolii Wewnętrznej (RAMW), które 

zostały skopiowane we fragmentach (w formie papierowej lub elektronicznej) lub otrzymane 

w oryginale.  

W trakcie pobytu przeprowadzono również szereg wywiadów z pracownikami 

administracji publicznej i systemu edukacji, które są cennym źródłem informacji na temat 

faktycznego funkcjonowania systemu kształcenia mniejszości mongolskiej. Szczególnie  

cenne okazały się dane o ewentualnym rozszerzeniu programu szkolnego o zajęcia i 

podręczniki ponadprogramowe. Ważny był również wątek reformy chińskiej oświaty, której 

wpływ na zmiany systemu okazał się prawdopodobnie najważniejszym elementem badania. 

Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że w badanym okresie nastąpiła znacząca poprawa 

wcześniej zaniedbanego, czy wręcz zdezorganizowanego, mongolskiego szkolnictwa 

obligatoryjnego.  

Istotnym elementem badań była również współpraca z badaczami mongolskimi z 

Centralnego Uniwersytetu Narodowości w Pekinie i z Akademii Nauk Mongolii Wewnętrznej. 

Po pierwsze,  umożliwiła ona weryfikację doświadczeń jednostkowych i tego, w jakim 

stopniu  są one reprezentatywne dla większych zbiorowości. Na podstawie prowadzonych 
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badań ankietowych i wieloletnich programów współpracy ze szkołami i nauczycielami przez 

oba wspomniane ośrodki, dysponują one unikalną wiedzą odnośnie różnych regionów 

RAMW (a także szerzej – ChRL). Niektóre materiały dydaktyczne były zaskoczeniem nawet 

dla specjalistów6, co wskazuje na zróżnicowanie doświadczeń i efektów szkolnictwa 

mongolskiego w Chinach i jest trudne do wytłumaczenia bez odwołania się do lokalnych 

uwarunkowań. Jednak większość wniosków i obserwacji poczynionych podczas badań była 

zbieżna z badaniami przeprowadzonymi przez naukowców pochodzących z regionu. 

Drugą istotną sprawą było dotarcie do nauczycieli oraz uzyskanie również od nich 

nieformalnych komentarzy odnośnie procesów zachodzących w mongolskim szkolnictwie. W 

społeczeństwach wschodnich niezwykle ważne są znajomości, a współpraca między ludźmi 

jest skuteczniejsza niż pomiędzy instytucjami. Funkcjonowanie w relacjach nieformalnych 

stanowi kapitał zaufania. Współpraca z badaczami mongolskimi stanowiła wsparcie w 

dotarciu do osób i instytucji będących przedmiotem badań. Równie ważna okazała się pomoc 

znajomych spoza świata nauki, którzy mogli mnie polecić. Wieloletnie kontakty z 

mongolskimi intelektualistami uwiarygadniają badacza bardziej niż oficjalne zaświadczenia i 

umożliwiały uzyskanie interesujących informacji. 

I.2. Pozostałe źródła   

W ramach grantu zostały wykonane kopie nie tylko materiałów dydaktycznych, ale 

również następujących, często trudno dostępnych opracowań，w tym m.in.: Raport o 

rozwoju chińskiej edukacji etnicznej7，Antologia akt prawnych [regulujących] politykę 

edukacji etnicznej 8， Iskra wiecznego ognia 9, Język pisany 10, Odwieczna kultura 11. Ponadto 

                                                           
6
 Np. Podręcznik z Mongolskiego Powiatu Autonomicznego Fuxin w prowinicji Liaoning opisany został w: 

Katarzyna Golik, Facing the decline of minority languages: The new patterns of education of Mongols and 
Manchus, Rocznik Orientalistyczny T. LXVII, Z. 1, Warszawa 2014, s. 98. 
7
 吴霓 [Wu Ni]，中国民族教育发展报告 [Raport o rozwoju chińskiej edukacji etnicznej]，教育科学出版社 

[Wydawnictwo Badań nad Edukacją]，Pekin 2012.  
8
 司永成 [Si Yongcheng]，民族教育政策法规选编 [Antologia akt prawnych [regulujących] politykę edukacji 

etnicznej] ， 北京民族教育丛书 [Pekińska seria [o] edukacji etnicznej]，Pekin 2009.  
9
 Čenggeltü, Möngkebulaɣ, Möngkesečen, Möngke ɣal-un oči [Iskra wiecznego ognia], Öbür Mongγol-un 

baɣačud küked-ün keblel-ün qoriy-a [Wydawnictwo Małych Dzieci Mongolii Wenętrznej], Tönglijao 2010. 
10

 Kele bičig [Język pisany], Öbör mongγol-un surγan kümüjil-ün keble-ün qoriy-a [Wydawnictwo Edukacyjne 
Mongolii Wewnętrznej], Kökeqota 2009.  
11

 Möngke sojol [Odwieczna kultura], Ʒekün üƷümüčin qosiɣun-u mongγol dumdadu surɣaɣuli [Śzkoła średnia 
powiatu Wschodni Űdzemczin], Wchodni Űdzemczin 2014. 
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zakupione zostały trzy publikacje: Crafting State-Nations12, Contestation and Adaptation: The 

Politics of National Identity in China13 oraz Collaborative Nationalism14. Crafting State-

Nations stanowi oryginalną refleksję dotyczącą alternatywnego modelu wobec formowania 

się państwa narodowego. Druga publikacja, Collborative Nationalism, to opracowanie 

pochodzącego z Mongolii Wewnętrznej antropologa z Uniwersytetu w Cambridge, który z 

głębokim znawstwem wskazuje na nieoczywiste aspekty sytuacji Mongołów w Chinach. 

Narodowość ta potrafi łączyć manifestację swojej odrębności z lojalnością wobec państwa, 

nie obawiając się wykluczenia społecznego, ale raczej wchłonięcia ich kultury przez główną 

kulturę chińską. Trzecia publikacja, Contestation and Adaptation: The Politics of National 

Identity in China, umieszcza Mongołów w szerszym kontekście innych mniejszości 

etnicznych, co pomoże ocenić, na ile ich przypadek jest typowy dla procesów 

narodowościowych ChRL. 

 

II. Wyniki badań 

II.1. Analiza dokumentów  

W ramach prowadzonego badania istotna wydaje się też odpowiedź na pytanie, czy w 

prawodawstwie chińskim dotyczącym edukacji etnicznej widoczne są zmiany w  podejściu do 

problemów z nią związanych. Podstawą badania była publikacja Antologia akt prawnych 

[regulujących] politykę edukacji etnicznej, która polecana jest przez badaczy polityki 

edukacyjnej jako wybór najważniejszych ustaw z setek aktów prawnych, mogących mieć 

wpływ na politykę edukacyjną mniejszości etnicznych. Niestety, w opracowaniu tym brakuje 

aktów prawnych uchwalonych podczas trwającej dekady, które z punktu widzenia ostatnich 

przemian mogą być istotne. Jednocześnie, skutki ustaw z lat 2000-nych są zauważalne i to 

one w znacznej mierze przygotowały grunt pod wprowadzane reformy edukacji mniejszości 

narodowych w Chinach. Na podstawie wstępnej analizy wybranych aktów prawnych, 

regulujących edukację etniczną, możliwe jest wskazanie pewnych zasadniczych problemów, z 

którymi mierzono się w danym okresie. Zwraca uwagę szczególnie kilka elementów.  

                                                           
12

 Alfred Stepan, Juan J. Linz, and Yogendra Yadav, Crafting State-Nations, India and Other Multinational 
Democracies, The Johns Hopkins University Press 2010. 
13

 Enze Han, Contestation and Adaptation: The Politics of National Identity in China, Oxford University Press, 
Oxford 2013.  
14

 Uradyn E. Bulag, Collaborative nationalism: the politics of friendship on China's Mongolian frontier, Rowman 
& Littlefield Publishers 2010. 

http://muse.jhu.edu/browse/publishers/hopkins
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W latach 80-tych siedem ustaw regulowało finasowanie edukacji etnicznej. Dla 

porównania, w latach 50-tych dwukrotnie uchwalano ważne akty prawne dotyczące sfery 

fiskalnej, w latach 90-tych zagadnienie to zawarto w jednym tekście ustawy, zaś w latach 

2000-nych – dwukrotnie. Z obszarów etnicznych szczególną uwagę poświęcono obszarom 

tybetańskim, głównie Tybetańskiemu Regionowi Autonomicznym, któremu w latach 80-tych 

poświęcono aż 12 regulacji. Za to problem niestabilnego, wieloetnicznego Xinjiangu 

dostrzeżono tylko raz w latach 80-tych, zaś trzykrotnie w 2000-nych. Ponadto w 1998 r. 

przyjęto opinię dotyczącą rozwoju obszarów zachodnich, obejmujących zarówno obszary 

tybetańskie, jak i Xinjiang, co poprzedziło długoletni plan rozwoju tych regionów (tzw. 

Wielkie Otwarcie Obszarów Zachodnich15). Brak specjalnych uregulowań dla Mongolii 

Wewnętrznej na szczeblu centralnym można interpretować jako uznanie sytuacji 

edukacyjnej (oraz społecznej) w tym regionie za stosunkowo stabilną, nawet pomimo 

masowych protestów w 1981 r., których jedną z przyczyn były, m.in. kwestie edukacyjne16.   

Innym ważnym elementem jest pojęcie „jedności narodowej”. Oznacza ono budowę 

wspólnoty między grupami etnicznymi Chin i prawdopodobnie stanowi efekt uznania 

mniejszości etnicznych za część Narodu Państwa Środka17. Pojawia się jako jeden z kilku 

elementów uregulowań, zatem nie jest może ono głównym celem wydanych ustaw, niemniej 

warte odnotowania wydaje się zwrócenie uwagi rządzących na to zagadnienie. „Jedność 

narodowa” pojawiła się w latach 80-tych i 90-tych po jednym razie, za to w latach 2000-nych 

– ośmiokrotnie. Może to pośrednio wskazywać na zwiększenie nacisku na wprowadzanie  

współczesnej koncepcji Narodu Państwa Środka, która upowszechniana może być za pomocą 

systemu edukacji etnicznej18. Równolegle, w ramach prowadzenia polityki narodowościowej, 

postulat uwzględnienia „ducha etnicznego” pojawiał się trzykrotnie w latach 90-tych i raz w 

2000-nych. Wcześniej najwyraźniej nie dostrzegano problemu specyfiki różnych grup 

etnicznych. Zapis ten mógł sprzyjać tworzeniu systemu edukacji dostosowanych do kultur 

mniejszościowych, jednocześnie jego faktyczna implementacja może być bardzo dyskusyjna.    

 
                                                           
15

 Por. Ben Hillman, Unrest in Tibet: Interpreting the Post-2008 Wave of Protest and Conflict, Dálný východ, 

Ročník IV, Univerzita Palackého v Olomouci, Ołomuniec  2014, s. 55. 
16

 Por. William R. Jankowiak, Sex, death and hierarchy in a Chinese city: an anthropological account, Columbia 
University Press, New York 1993. 
17
中华民族 czyli inaczej: naród chiński lub chińska nacja.  

18
 Katarzyna Golik, “Internal Orientalism” in the Context of a State-Nation Building Process in the People’s 

Republic of China, [w:] Dálný východ, Ročník IV, Univerzita Palackého v Olomouci, Ołomuniec 2014, s. 38-42. 
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II.2. Dydaktyka 

Minima programowe przygotowywane przez Urząd Edukacji RAMW na podstawie 

wytycznych Ministerstwa Edukacji w założeniu są też „maksymami programowymi”, gdyż 

mają objąć całość zakresu materiału szkolnego. Założenia programowe są bardzo precyzyjne 

i teoretycznie intensywny program nauczania nie zostawia miejsca na wprowadzanie 

dodatkowych treści. W trakcie realizacji projektu konieczna okazała się rewizja jednego 

elementu badań, mianowicie sylabusów. Program nauczania opracowywane przez Urząd 

Edukacji RAMW bardzo precyzyjnie rozpisuje zakres przedmiotowy na każdej zaplanowanej 

lekcji. Dodatkowo, do najważniejszych zajęć dołączane są poradniki dla nauczycieli, jak 

konkretną lekcję poprowadzić, jakie elementy programu w jakich aspektach rozwijać. 

Okazało się przy tym, że założenia programowe są tak ściśle określone, że praktycznie nie 

zostawiają nauczycielowi zbyt wiele możliwości poszerzania zakresu tematycznego zajęć. 

Ilość materiału przypisanego na każdą lekcję jest znacząca, na dodatek nie można przesunąć 

jego realizacji na kolejną lekcję, bowiem kolejne zajęcia również mają ściśle określony zakres 

tematyczny. Stąd nauczyciele nie muszą, a wręcz nie mogą tworzyć własnych sylabusów, lecz 

jedynie realizować rozpisany na każdą konkretną lekcję program. Nie mogą od niego zbytnio 

odejść, gdyż może się to wiązać z ryzykiem gorszego przygotowaniu uczniów do egzaminu 

państwowego. Nie oznacza to, że nauczyciele nie przygotowują się do zajęć. Bardzo 

dokładne wytyczne oraz konieczność dobrego przygotowania uczniów do egzaminu 

wymuszają na nich dobrą organizację czasu na lekcjach i przygotowanie z prowadzonych 

przedmiotów. System egzaminacyjny wymusza kontynuację tego wzorca dydaktycznego, 

pomimo postulowanych w programie reform zmian współpracy nauczyciela z uczniami.  

Jak już wspominano, program nauczania jest bardzo ściśle określony i w zasadzie nie 

dopuszcza zbyt wiele inwencji własnej nauczycieli. Okazuje się jednak, że wiele zależy od 

lokalnych społeczności. Równolegle do programów Urzędu Edukacji RAMW dotyczących 

minimów programowych, instytucje mongolskie przygotowują uzupełnienie programu 

nauczania o elementy istotne z punktu widzenia ich narodowości. Podczas badań 

terenowych udało się zapoznać z dodatkowymi podręcznikami, pisanymi przez nauczycieli na 

potrzeby dydaktyki w danym regionie. W tym kontekście niezwykle ważne okazały się 

wywiady z pracownikami administracji publicznej i systemu edukacji. Bezpośredni kontakt z 

nauczycielami (i w mniejszym stopniu urzędnikami) pomógł w ocenie faktycznego 
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funkcjonowania systemu edukacji dwujęzycznej. Podobnie, jak w przypadku 

ponadobligatoryjnych podręczników, pomimo konieczności podporządkowania edukacji 

egzaminowi państwowego – gaokao, w niektórych placówkach podejmowane były próby 

rozszerzenia oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia z kultury czy historii Mongołów, jednak 

bez tworzenia podręczników.  

Ważnym celem badania jest uzupełnienie dokonanej w latach 2012-2013 analizy w 

dużej mierze archiwalnych materiałów dydaktycznych, używanych w szkolnictwie w RAMW o 

badanie najnowszych pomocy dydaktycznych. Dzięki temu możliwe jest uchwycenie ewolucji 

tego systemu od lat 80-tych, tj. w okresie ciągłości mongolskiej edukacji zapoczątkowanym 

„reformami i otwarciem”19. Innymi wymiarami, poza czasowym, były też badania nad 

nauczaniem poszczególnych dyscyplin i ich specyficznej problematyki. Do badań służyły 

pomoce dydaktyczne z nauk społecznych i humanistycznych: języka chińskiego, języka 

mongolskiego, historii, nauki o społeczeństwie, nauki o kulturze oraz wychowanie polityczne. 

Wszystkie te dziedziny były analizowane przede wszystkim zgodnie z kryterium kategorii 

kulturowych przekazywanych podczas lekcji. Przykładowo, w zakresie nauczania geografii 

utrzymuje się podwójne nazewnictwo. W oficjalnej dydaktyce wprowadzany jest chiński 

podział administracyjny. Chińskie nazwy są transkrybowane na język mongolski. 

Jednocześnie nauczyciele, ale przede wszystkim rodziny, używają tradycyjnej, mongolskiej 

nomenklatury – jednak jedynie dla własnej prefektury. Następuje wypieranie tradycyjnej 

geografii mongolskiej (nazewnictwa i podziału terytorialnego)20, a zatem i częściowo pamięci 

historycznej, odnośnie obszarów oddalonych od miejsca zamieszkania, czyli zwykle poza 

własną konfederacją plemienną (lub miastem). 

Wracając do reformy oświaty 2010-2020, zdaniem nauczycieli poprawie uległy 

warunki nauczania, jego poziom, także starano się zwiększyć (z różnym na razie skutkiem) 

nacisk na pracę zespołową i aktywność uczniów podczas zajęć. Zwiększono też nacisk na 

kształcenie kadry nauczycielskiej i jej dyscyplinę. Poprawie poziomu nauczania uległo 

zarówno nauczanie języka mongolskiego, jak i chińskiego. Dzięki temu, uczniowie nie muszą 

wybierać chińskich szkół, aby dobrze opanować chiński i być konkurencyjnymi na rynku 

                                                           
19

 Por. Katarzyna Golik, Facing the decline of minority languages: The new patterns of education of Mongols and 
Manchus, Rocznik Orientalistyczny T. LXVII, Z. 1, Warszawa 2014. 
20

 Por. Uradyn E. Bulag, From Yeke-juu league to Ordos municipality: settler colonialism and alter/native 
urbanization in Inner Mongolia, “Provincial China”, Vol. 7, No. 2, October 2002, Routledge 2002. 
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pracy, choć nadal szkoły chińskie dają lepszą znajomość języka chińskiego. Dodatkowo, 

zwiększony popyt instytucji rządowych na mongolskojęzycznych absolwentów i zwiększone 

transfery budżetowe na rzecz rozwoju mongolskojęzycznego systemu nauczania 

spowodowały wyhamowanie odpływu dzieci mongolskich do chińskich szkół, a niekiedy 

wręcz niewielki wzrost liczby uczniów w szkołach mongolskich. Polityka ta sugeruje odejście 

od bezpośredniej sinizacji tej mniejszości, obserwowanej w latach wcześniejszych. 

II.3. Podsumowanie 

W związku z wdrażaniem w ChRL planu reform edukacji 2010-2020, w przyszłości 

możliwe będzie poddanie analizie porównawczej funkcjonowania systemu edukacji etnicznej 

z przeszłości, obecnego okresu przemian i wreszcie – efektów tej transformacji. Jest to 

szczególnie istotne w kontekście zaniedbań rządu centralnego i władz terenowych wobec 

edukacji obligatoryjnej na terenach wiejskich. Z tym, że po 2020 r. znaczna część tych 

obszarów będzie zurbanizowana i zdominowana liczebnie przez Chińczyków Han. W ramach 

reformy oświaty, twórcy mongolskiego nauczania przygotowują się na te przemiany, choć 

sami wyrażają wątpliwości, czy umożliwią one zachowanie żywotności języka 

mniejszościowego.   

 

III. Popularyzacja i konsultacja wyników 

W dniach 29-31 stycznia 2015 r. mgr Katarzyna Golik wzięła udział w 

międzynarodowych warsztatach organizowanych przez Instytut Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza pt. The Hulunbuir and Transbaikalia playground. Microphysics of power on the 

Sino-Russian border, które odbyły się w Poznaniu. Podczas warsztatów wygłosiła referat pt. 

The exception that proves the rule: Modern Mongolian history in a textbook. W planach jest 

też publikacja w tomie pokonferencyjnym. Referat powiązany był z badaniami nad edukacją 

mniejszości mongolskiej przeprowadzonymi w ramach Grantu dla Młodych Naukowców.  

W dniach 26-28 marca 2015 r. odbędzie się ogólnopolska XII Studencko-doktorancka 

Interdyscyplinarna Sesja Humanistyczna „Stare / nowe. Oblicza zmiany”, podczas której 

planowany jest referat pt. Reforma edukacji etnicznej w Chińskiej Republice Ludowej: Analiza 

szkolnictwa w Konfederacjach Alaszan i Xiliin Gol, oparty na wynikach badań realizowanych 

w ramach grantu. 
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W przygotowaniu są kolejne teksty na temat polityki edukacyjnej wobec mniejszości 

etnicznych oraz zawartości podręczników szkolnych na poziomie obligatoryjnym. Ponadto 

wyniki badań będą uwzględnione również w rozprawie doktorskiej. 

* 

Anna Ciepielewska-Kowalik – „Usługi opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce po wejściu w 

życie tzw. ustawy przedszkolnej z 2013 r. W stronę koprodukcji czy prywatyzacji?” 

Przyjęcie ustawy przedszkolnej stanowi w intencji ustawodawcy krok naprzód w 

kierunku nie tylko upowszechnienia edukacji przedszkolnej, ale również włączenia partnerów 

niepublicznych, w tym organizacji non-profit w świadczenie usług przedszkolnych. 

[…] Podstawowym celem ustawy przedszkolnej jest systematyczne zwiększanie 

dostępności wychowania przedszkolnego, który to proces zostanie zakończony 1 września 

2017 r. zapewnieniem wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca realizacji 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 

w których ustawowo zostanie ograniczona wysokość opłat pobieranych od rodziców. 

Osiągnięcie tego celu ma skutkować podniesieniem wskaźnika upowszechnienia wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat do poziomu wymaganego dla państwa członkowskich 

UE w 2020 r., czyli do 90%. Realizacja tego odbywać się ma przez:  

1) wprowadzenie dotacji celowej dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę 

warunków wychowania przedszkolnego, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do 

bezpłatnego wychowania przedszkolnego w takim samym wymiarze (nie krótszym niż 5 

godzin dziennie) w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania 

przedszkolnego znajdujących się na terenie danej gminy, bez względu na prowadzący je 

organ;  

2) ustawowe ograniczenie wysokości opłat pobieranych od rodziców za świadczenia 

udzielane przez publiczne przedszkole oraz publiczną inną formę wychowania 

przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki - od 1 września 2013 r. opłata ta nie może przekraczać 1 zł za 

godzinę zajęć ponad ustalony przez organ prowadzący bezpłatny czas nauczania, 

wychowania i opieki. W kolejnych latach kwota ta będzie podlegała waloryzacji.  
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Do zapewnienia warunków do realizacji obowiązku odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego zobowiązano gminy (art. 14 ust. 4). To zadanie własne gmin jest realizowane 

przez zapewnienie dziecku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w 

następujących typach placówek (art. 14 ust. 4a USO): publicznym przedszkolu lub publicznej 

innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę lub niepubliczne 

organy prowadzące (osoba fizyczna, osoba prawna), położonych na obszarze gminy, lub 

niepublicznym przedszkolu, określonym w art. 90 ust. 1b USO, lub niepublicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c USO, położonych na obszarze 

gminy. W przypadku, kiedy gmina nie jest w stanie zapewnić wszystkim uprawnionym 

dzieciom miejsca realizacji wychowania przedszkolnego, jest zobowiązana do 

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert skierowanego do przedszkoli niepublicznych 

(art. 90.1 ust. 1g). Jeśli w wyniku rozstrzygnięcia tego konkursu nadal będzie brakowało 

miejsc przedszkolnych, gmina organizuje otwarty konkurs ofert dla niepublicznych innych 

form wychowania przedszkolnego (art. 90.1 ust. 1h). Otwarty konkurs ofert przeprowadzany 

jest na zasadach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Wprowadzenie dotacji celowej należy uznać za przełamanie obowiązującego od 1989 

r. paradygmatu wyłącznej odpowiedzialności finansowej gmin za edukację przedszkolną. Z 

tego punktu widzenia można ją zatem uznać za krok milowy, w kierunku współdzielenia 

odpowiedzialności za finansowanie i realizację zadań edukacji przedszkolnej między 

administrację publiczną na poziomie centrum i samorządy. Wprowadzenie dotacji celowej, w 

założeniu ustawodawcy, miało zatem stanowić próbę odpowiedzi na podstawowe zarzuty 

strony samorządowej w sferze oświaty, które koncentrowały się wokół przedmiotowego 

traktowania samorządów, tj. odgórnego narzucania przez rząd nowych celów i rozszerzania 

zadań z zakresu edukacji, bez konsultacji i należytego wsparcia samorządów lokalnych. W 

najnowszej historii oświaty samorządy lokalne wielokrotnie traktowane były jako bezwolny 

wykonawca, a nie równoprawny partner administracji centralnej i rządu. […] W 

rzeczywistości jednak wprowadzenie dotacji celowej na wychowanie przedszkolnej zawiera 

w sobie pewną sprzeczność. Już podczas konsultacji społecznych strona samorządowa, m.in. 

Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP, wskazała, że zgodnie z zasadami 

finansowania zadań publicznych, dotacja celowa służy finansowaniu zadań zleconych, w 

związku z czym na wychowanie przedszkolne, które jest zadaniem własnym gmin, powinna 
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przysługiwać subwencja. Ponadto szacunkowe wyliczenia dokonane przez niektóre 

samorządy, m.in. Miasto Kraków oraz organizacje, w tym Unię Metropolii Polskich, 

dowodziły zaniżenia planowanych kwot dotacji celowej. […] Dodatkowo, zdaniem 

Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, reformy edukacji przedszkolnej, w tym 

zwłaszcza objęcie obowiązkiem przedszkolnym dzieci 5-letnich i zapewnienie prawa do 

edukacji przedszkolnej dzieciom cztero- i trzyletnim, zasadniczo zmieniły kształt zadania 

własnego, jakim jest wychowanie przedszkolne. Z tego względu bardziej zasadne byłoby 

wprowadzenie subwencji, wyliczanej w sposób analogiczny do przyjętego w subwencji 

oświatowej:  

[…] Podkreślić zresztą należy, że wszystkie debaty na temat zmiany sposobu 

finansowania edukacji przedszkolnej podejmowane po 1989 r., również z udziałem 

organizacji non-profit, oświatowych związków zawodowych i przedstawicieli najwyższych 

urzędów państwowych zainteresowanych rozwojem edukacji przedszkolnej, w tym Rzecznika 

Praw Dziecka, dotyczyły objęcia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 

subwencją oświatową. Z tego względu zastosowanie dotacji celowej jako wsparcia w 

realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego uznać można za rozwiązanie 

rewolucyjne […]  

Odrębną kwestię stanowi w ogóle wysokość kwot dotacji celowej na dzieci objęte 

wychowaniem przedszkolnym, które zapisano w ustawie przedszkolnej. Zwracałam już 

uwagę, że w konsultacjach społecznych kwoty dotacji celowej zapisane w projekcie ustawy 

przedszkolnej, a potem przyjęte w tym akcie prawnym, przez stronę samorządową zostały 

uznane jako dalece niewystarczające na pokrycie kosztów rozszerzonych zadań 

przedszkolnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływów od rodziców wskutek ustalenia 

opłat za każdą godzinę ponadwymiarową na poziomie symbolicznej złotówki.  

[…] 

Wprowadzenie mechanizmu dotacji celowej zamiast subwencji oświatowej na 

wychowanie przedszkolne, w opinii przedstawicieli gmin objętych badaniem autorki, budzi 

również inne kontrowersje. Do takich zaliczono brak autonomii samorządu w dysponowaniu 

środkami przyznanymi w ramach dotacji celowej, a zatem, m.in. brak możliwości 

przeznaczenia tych środków na wydatki inwestycyjne, które będę musiały zostać poniesione 

na rozwój wychowania przedszkolnego w gminie w kolejnych latach. Niestety, stanowisko 
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MEN zaprezentowane podczas panelu ekspertów zorganizowanego w maju 2014 r. przez NIK 

w ramach przytoczonych badań kontrolnych, wskazuje, że ta kwestia pozostaje w zasadzie na 

uboczu dotychczasowych dyskusji. Przedstawiciele MEN, podkreślając adekwatność kwot 

dotacji celowych przekazywanych gminom na wychowanie przedszkolne, zdają się 

zapominać, że dotacja celowa podlega ścisłemu rozliczeniu w perspektywie rocznej lub 

analizują potrzeby gmin w wąskim kontekście w perspektywie krótkookresowej (pokrycie 

kosztów zajęć dodatkowych i roczne wydatki na przygotowanie lub poszerzenie bazy). 

Badanie wykazało jeszcze jedną słabość mechanizmu dotacji celowej na zadania z 

zakresu wychowania przedszkolnego, który został wprowadzony ustawą przedszkolną. Z 

perspektywy niepublicznych dostawców usług przedszkolnych, dotacja celowa dla gmin w 

zasadzie nie ma znaczenia. W żadnej z badanych gmin, po wprowadzeniu mechanizmu 

dotacji celowej, nie zwiększono kwoty dotacji przekazywanej placówkom przedszkolnym 

prowadzonym przez podmioty niesamorządowe. Prowadzi to do wniosku, że generalnie 

dodatkowe środki na wychowanie przedszkolne są konsumowane przez gminy na realizację 

zadań przedszkolnych we własnym zakresie, tj. samorządowe placówki wychowania 

przedszkolnego, ale nie są przekazywane na zadania przedszkolne partnerom niepublicznym. 

Taki rozkład środków finansowych z dotacji celowej może w efekcie jedynie pogłębiać 

istniejące podziały między placówkami przedszkolnymi prowadzonymi przez samorządy 

gminne i podmioty prywatne for i non-profit. […] Ustawa przedszkolna może takie rozkłady 

wyostrzyć. Niestety, o ile komercyjni dostawcy usług przedszkolnych są w stanie pozyskiwać 

środki z rynku, kierując swoją ofertę do lepiej uposażonych odbiorców usług, to podmioty 

non-profit, przez zapewnienie maksymalnej otwartości na swoje usługi dla wszystkich 

odbiorców bez względu na ich status społeczno-ekonomiczny, zaczynają działać w 

warunkach jeszcze silniejszej konkurencji lokalnych dostawców. 

[…] Jak wskazano wcześniej, ustawa przedszkolna, nakładając na gminy obowiązek 

zapewnienia dzieciom miejsc realizacji wychowania przedszkolnego, wprowadziła 

rozwiązanie sprzyjające silniejszemu włączeniu partnerów niepublicznych w lokalny model 

świadczenia usług przedszkolnych i zarządzania nimi. Podstawowym narzędziem w tym 

zakresie uczyniono mechanizm otwartego konkursu ofert, przeprowadzany zgodnie z art. 13 

ustawy z dn. 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Mechanizm otwartego konkursu ofert zapisany w ustawie prowadzi do zasadniczej zmiany 
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finansowania przedszkoli niepublicznych, przez wyodrębnienie dwóch grup podmiotów. 

Pierwszą grupę tworzą przedszkola niepubliczne, które po rozstrzygnięciu konkursu będą 

finansowane na zasadach przedszkoli publicznych, tzn. otrzymają dotację w wysokości 100% 

wydatków bieżących na dziecko w przedszkolu samorządowym, pod warunkiem spełnienia 

wymagań stawianym przedszkolom publicznym w zakresie finansowania (maksymalnie 1 zł 

za każdą godzinę ponadwymiarową) i innych wytycznych (m.in. kwalifikacje nauczycieli, 

prowadzenie dokumentacji przedszkola, realizacji programów zawierających podstawę 

programową). Drugą grupę przedszkoli niepublicznych tworzą zaś na mocy ustawy 

przedszkolnej te przedszkola niepubliczne, które nie zdecydują się na przystąpienie do 

otwartego konkursu ofert i przejście na zasady finansowania w wysokości 100% dotacji, w 

związku z czym nie będą zobligowane do spełnienia warunków ograniczających wysokość 

czesnego pobieranego od rodziców, a także innych wymagań stawianych przedszkolom 

publicznym.  

Analiza materiału badawczego wskazuje jednoznacznie, że przyjęte w ustawie 

przedszkolnej zapisy dotyczące zmiany zasad finansowania przedszkoli niepublicznych, wraz 

z mechanizmem otwartego konkursu ofert, w praktyce funkcjonują odmiennie od 

przewidywań ustawodawcy. Mechanizm otwartego konkursu ofert, mimo podkreślanej przez 

respondentów potrzeby silniejszego włączenia podmiotów niepublicznych w system 

przedszkolny, nie spełnia roli, jaką pierwotnie mu przypisano. Tylko w jednej gminie objętej 

badaniem (Marki) ogłoszono otwarty konkurs ofert dla przedszkoli niepublicznych na 

realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, w wyniku którego 

wyłoniono 9 niepublicznych przedszkoli (wszystkie z sektora komercyjnego). W powyższym 

konkursie w Markach nie wzięły udziału podmioty non-profit, co tłumaczyć należy wyraźnym 

zdominowaniem struktury dostawców niepublicznych usług przedszkolnych przez podmioty 

sektora for-profit (w gminie funkcjonuje tylko jedno przedszkole prowadzone przez podmiot 

wyznaniowy – stowarzyszenie zakonne). Dodać należy, że gmina Marki jako pierwsza w 

Polsce przeprowadziła taki konkurs, a w 2015 r. zrealizowano jego drugą edycję. W 

pozostałych gminach objętych badaniem, albo w ogóle nie rozważano zorganizowania 

otwartego konkursu ofert w latach 2015 i 2016, albo, z powodu niemożności samodzielnego 

wywiązania się gminy z nałożonych obowiązków w zakresie zabezpieczenia miejsc dla dzieci 

cztero- i trzyletnich, rozważano włączenie podmiotów niepublicznych, ale z pominięciem 
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otwartego konkursu ofert. Niechęć gmin do wykorzystania omawianego mechanizmu 

wynikała z różnych przyczyn. Po pierwsze, jest to podyktowane wysoką konkurencyjnością 

rynku edukacyjnego w Polsce. W sytuacji, kiedy to nadal gminy, mimo dotacji celowej, 

ponoszą większą część ciężaru finansowania edukacji przedszkolnej i dysponują odpowiednią 

bazą infrastrukturalną na etapie przedszkolnym i ewentualnie zmagają się ze skutkami niżu 

demograficznego w szkołach podstawowych, starają się wykorzystać swoje zasoby, aby nie 

ponosić większych kosztów na przedszkola niepubliczne. Przedstawiciele badanych 

samorządów wskazywali na dokładanie maksymalnych starań do tego, aby zapewnić miejsca 

przedszkolne wyłącznie z wykorzystaniem zasobów własnych gminy. W przypadku lepiej 

uposażonych infrastrukturalnie gmin oznaczało to realizację zadań przedszkolnych we 

własnych placówkach przedszkolnych. Niestety, w niektórych gminach wiejskich i miejsko-

wiejskich z ubogą samorządową bazą przedszkolną wiązało się przesunięciem dzieci 5-

letnich, realizujących obowiązek przedszkolny do szkół podstawowych, które ze względu na 

niż demograficzny dysponują wolnymi zasobami lokalowymi i kadrowymi. Z kolei realizacja 

obowiązku przedszkolnego w tzw. zerówkach przy szkołach podstawowych jest jednym z 

podstawowych obszarów krytyki realizowanej reformy. 

Po drugie, brak zainteresowania mechanizmem otwartego konkursu ofert w 

badanych gminach łączyć należy z brakiem precyzji przepisów ten zapis regulujących. 

Respondenci wskazywali na stosunkową szeroką dowolność w interpretowaniu zapisów 

ustawy i brak pewności co do tego, czy przepisy mogą odnosić się wyłącznie do całych 

placówek niepublicznych, czy dotyczą określonych przez gminę puli miejsc w przedszkolu 

niepublicznym finansowanych w ramach zwiększonej dotacji. Na tę nieścisłość i dowolność w 

interpretacji zwracali też uwagę przedstawiciele badanych organizacji non-profit, a także 

przedstawiciele MEN. Okazuje się, że czynnik ekonomiczny stanowi podstawową przesłankę 

skłaniającą samorządy do niewłaściwego zastosowania przepisów lub ich omijania. […] W 

efekcie zatem może dojść do paradoksu, kiedy w jednym przedszkolu niepublicznym część 

dzieci z tej samej grupy opłacana jest w ramach zwiększonej dotacji publicznej (rodzice płacą 

1 zł za każdą ponadwymiarową godzinę), a pozostali opłacają pełną stawkę czesnego. Taką 

sytuację można zaklasyfikować jako przykład dyskryminacji cenowej, kiedy za tę samą usługę 

różni nabywcy uiszczają różną cenę […] 
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W efekcie przedszkola niepubliczne w niektórych gminach funkcjonują w sytuacji 

wysokiej niestabilności, a także – tam gdzie jest ich dużo – z powodu zmniejszającej się liczby 

dzieci, zaczynają się borykać z problemem wolnych miejsc. Jak przyznają przedstawiciele 

MEN, wskazane praktyki stosowane przez niektóre samorządy wobec przedszkoli 

niepublicznych niestety potwierdzają, że przedszkola niepubliczne nie są traktowane przez 

samorządy jak równoprawni dostawcy usług edukacyjnych, ale mają pełnić wyłącznie funkcję 

substytucyjną dla sektora publicznego, w przypadku jego niewydolności w zakresie 

wywiązywania się z realizacji zadań edukacyjnych.  

[…] Niejednoznaczność przepisów związanych z realizacją mechanizmu otwartego 

konkursu ofert, która wpływa na słabsze niż zakładano włączenie partnerów niepublicznych 

do systemu przedszkolnego, stanowi również efekt „nowości” przyjętych rozwiązań. W 

zasadzie można uznać, że są one w fazie testowej, jeszcze nie do końca poznano mechanizm 

ich przygotowania i działania zarówno po stronie samorządów lokalnych, jak i organów 

prowadzących przedszkola niepubliczne. Brak stosowanych informacji (szkolenia, broszury, 

newslettery wysyłane przez MEN) powoduje, że w wielu gminach przedstawiciele samorządu 

po prostu nie rozumieją zapisów ustawy i z obawy o niewłaściwe ich zastosowanie nie 

decydują się na zorganizowanie konkursu dla przedszkoli niepublicznych. […] Z drugiej 

strony, przedstawiciele przedszkoli niepublicznych, zwłaszcza w gminach wiejskich i miejsko-

wiejskich, nie dysponują wiedzą na temat nowych zapisów i albo zupełnie nie są 

poinformowani o tym, że mogliby skorzystać z nowego sposobu na zwiększenie dotacji, albo 

nie wiedzą, w jaki sposób podjąć rozmowy z przedstawicielami władzy lokalnej, aby 

uruchomić procedurę otwartego konkursu ofert. Tymczasem to właśnie w gminach wiejskich 

i miejsko-wiejskich włączenie dostawców niepublicznych, w szczególności dominujących na 

tych terenach organizacji non-profit, mogłoby stanowić alternatywne wobec krytykowanych 

zespołów szkolno-przedszkolnych, w skład których od 1 września 2016 r. wejdą obecne 

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Pamiętać należy, że od 1 września 2017 

r. gminy będą zmuszone zapewnić miejsca realizacji wychowania przedszkolnego dla każdego 

dziecka w wieku 3 lat, którego rodzice wyrażą gotowość do posłania go do przedszkola. 

Wprawdzie moment zapewnienia miejsc przedszkolnych dzieciom 3-letnim poprzedzi 

uwolnienie miejsc przedszkolnych przez dzieci 6-letnie (od roku szkolnego 2015/2016 

wszystkie sześciolatki będą już realizować obowiązek szkolny w klasach pierwszych szkół 
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podstawowych), to jednak może okazać się, że ograniczone zasoby infrastrukturalno-

kadrowe niektórych gmin na obszarach wiejskich będą generować trudności z zapewnieniem 

miejsc przedszkolnych dla wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat, lub, jak to ma miejsce już teraz 

w wielu gminach w Polsce w odniesieniu do dzieci 5-letnich, miejsca te będą zapewniane w 

ramach szkół podstawowych. Od momentu wprowadzenia obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich, co roku prawie 1/3 z nich wypełnia ten 

obowiązek właśnie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Realizacja 

obowiązku rocznego wychowania przedszkolnego w tzw. zerówkach ulokowanych przy 

szkołach podstawowych jest szczególnie popularna na obszarach wiejskich, gdzie z tych 

placówek korzysta ponad połowa dzieci 5-letnich pozostających w systemie edukacji. 

Tymczasem warto mieć na uwadze, że, jak wskazują wyniki polskich badań (Dąbrowski, Żytko 

2008), lokalizacja klasy zerowej nie pozostaje bez wpływu na osiągnięcia szkolne uczniów. 

Okazuje się, że uczęszczanie do klasy zerowej ulokowanej w przedszkolu przyczynia się w 

większym stopniu do rozwoju umiejętności matematycznych narzędziowych nietypowych 

oraz badawczych, czyli tam gdzie dziecko stosuje ze zrozumieniem posiadaną wiedzę 

matematyczną. W takiej sytuacji w miejsce wymuszonego eksploatowania zasobów 

własnych w postaci zaplecza szkół podstawowych, samorządy wiejskie mogłyby wspomóc się 

potencjałem usługowym organizacji non-profit. Takie zmiany wymagają jednak wiedzy i 

informacji w zakresie możliwości, jakie stworzyła ustawa przedszkolna, zarówno po stronie 

jednostek samorządu terytorialnego, jak i partnerów niepublicznych. Wskazane zatem 

byłoby zorganizowanie przez MEN czytelnej i powszechnej kampanii informacyjnej na temat 

ustawy przedszkolnej, w szczególności mechanizmu otwartego konkursu ofert dla partnerów 

niepublicznych. Na razie jednak, jak wynika z wywiadu z przedstawicielami MEN, taka 

kampania nie jest planowana.  

[…] 

Zainteresowanie przedszkoli niepublicznych przejściem na formułę dotowania 100% 

może się oczywiście w kolejnych latach zmienić. Można postawić tezę, że z powodu zmian 

demograficznych (spadek liczby dzieci w wieku 3-5 lat), reformy obniżającej wiek szkolny 

(uwolnienie miejsc przedszkolnych przez dzieci 6-letnie) w połączeniu z przywiązaniem 

samorządów do realizacji zadań edukacyjnych zasobami własnymi, oraz wprowadzenia 

prawa do wychowania przedszkolnego dla dzieci 4-letnich i 3-letnich, co nasili oczekiwania 
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rodziców wobec gmin w zakresie zagwarantowania tym grupom dzieci miejsc w prawie 

bezpłatnych przedszkolach publicznych, przedszkola niepubliczne zaczną działać w sytuacji 

podwyższonej konkurencyjności. Już teraz Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych, a 

także MEN otrzymują sygnały o malejącej ogólnej liczbie dzieci w przedszkolach i spadku 

zainteresowanie ofertą przedszkoli niepublicznych. Według prognoz resortu oświaty w 2016 

r. do przedszkoli pójdzie o 1/6 mniej dzieci niż w 2015 r. W przypadku największych miast jak 

Warszawa, sytuacja oczywiście różni się w poszczególnych dzielnicach. Zgodnie z danymi 

elektronicznego systemu ewidencji podań dla 3,4,5,6 i 7-latków w mieście stołecznym 

Warszawa, po rekrutacji w 2015 r. wolne miejsca w przedszkolach publicznych jeszcze w 

połowie czerwca, czyli już po zakończeniu procedury odwoławczej i w trakcie postępowania 

uzupełniającego do stołecznych przedszkoli, znalazły się w takich dzielnicach, jak Bemowo, 

Praga-Północ i Mokotów (dostęp 11.06). Z drugiej strony, jak wskazywałam wcześniej, 

Białołęka i Wilanów borykają się od lat z problemem dostępności miejsc przedszkolnych. 

Istotne jest też to, że wolne miejsca w przedszkolach publicznych znalazły się przede 

wszystkim dla dzieci z grup, którym gminy są zobowiązane takie miejsca zapewnić, tj. dzieci 

realizujących obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego (5-latki) i realizujących prawo 

do wychowania przedszkolnego od 1 września 2015 r. (4-latki). W 2015 r. najtrudniej było 

znaleźć miejsce w publicznych przedszkolach dla dzieci 3-letnich i to one są grupą, która 

najliczniej zasili przedszkola niepubliczne. […] 

Z danych zebranych przez Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych wynika, że 

spadek zainteresowania ofertą przedszkoli niepublicznych dotyczy przede wszystkim dzieci 4-

letnich, które zgodnie z ustawą przedszkolną, będą realizować prawo do wychowania 

przedszkolnego od 1 września 2015 r. Można przypuszczać, że podobny proces będzie miał 

miejsce w 2017 r., kiedy prawo do wychowania przedszkolnego zaczną realizować dzieci 3-

letnie. Rekrutacja do przedszkoli w 2015 r. pokazała zatem, że przedszkola niepubliczne z 

powodu pobierania opłat od rodziców stają się stopniowo niekonkurencyjne wobec prawie 

bezpłatnych przedszkoli publicznych. Dlatego już teraz MEN, wiedząc o zachodzących na 

etapie wczesnej edukacji zmianach, nie wyklucza wprowadzenia możliwości rozpoczynania 

edukacji przedszkolnej przez dzieci w wieku dwóch lat. O tej zmianie w resorcie oświaty 

dyskutowano już od 2011 r., a nawet zapisano ją w projekcie ustawy przedszkolnej. Eksperci 

MEN w wywiadach autorki podkreślali, że zmiana ta podyktowana jest, z jednej strony, 
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potrzebą zapełnienia istniejących miejsc przedszkolnych w obliczu zmniejszającej się liczby 

dzieci, z drugiej – potrzebą zapewnienia opieki instytucjonalnej dla dzieci w wieku poniżej 3 

lat, w sytuacji ograniczonej liczby miejsc żłobkowych. Pamiętać należy, że Polska ma jeden z 

najniższych w UE wskaźników objęcia opieką instytucjonalną dzieci w wieku od 0 do lat 3. W 

2013 r. zaledwie 5,7% dzieci z tej grupy wiekowej korzystało z opieki instytucjonalnej, 

chociaż w porównaniu z okresem sprzed kilku lat mamy do czynienia z niewątpliwą poprawą 

(w 2010 r. wskaźnik wyniósł 2,6%). Tymczasem, według celów przyjętych przez Radę Unii 

Europejskiej podczas szczytu w Barcelonie w 2009 r., do 2010 r. państwa członkowskie miały 

zapewnić opiekę instytucjonalną dla przynajmniej 33% dzieci w wieku 0-3 lata. Według 

danych z Informacji dotyczącej realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech 

w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. (MPiPS 2015), niezaspokojone zapotrzebowanie 

na miejsca w instytucjach opieki nad dzieckiem określono na 24 753, w tym w żłobkach – 24 

493, klubach dziecięcych – 144, a u opiekunów dziecięcych – 122 miejsca. W Polsce na 

koniec 2014 r. w zaledwie 23,1% gmin istniały jakiekolwiek formy opieki instytucjonalnej nad 

dzieckiem do lat trzech. Przytoczone dane potwierdzają zatem istnienie głębokiej luki 

usługowej w zakresie opieki instytucjonalnej nad dziećmi poniżej trzeciego roku życia. Z tego 

względu można przyjąć, że proponowane, już po raz kolejny, przez MEN zmiany dotyczące 

obniżenia wieku rozpoczynania edukacji przedszkolnej, mogłyby poprawić sytuację w opiece 

nad dziećmi najmłodszymi przy zmniejszeniu kosztów tej opieki po stronie rodziców, a także 

sprzyjać wykorzystaniu potencjału infrastrukturalnego i kadrowego placówek 

przedszkolnych, w tym prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Propozycja ta budzi 

jednak w społeczeństwie i wśród ekspertów pewne wątpliwości, na co wskazują wyniki 

konsultacji społecznych do projektu ustawy przedszkolnej. Część partnerów społecznych, 

m.in. Stowarzyszenie Rodziców TU i Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych, możliwość 

rozpoczynania edukacji przedszkolnej przez dzieci 2-letnie oceniła pozytywnie, zakładając, że 

jest to rozwiązanie uzupełniające zapisy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. 

Za przyjęciem tego rozwiązania opowiadają się również oświatowe związki zawodowe. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że propozycja obniżenia wieku edukacji przedszkolnej 

znalazła się w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Przedszkole dla 

każdego dziecka”, złożonym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego dwukrotnie, tj. w 2010 

r. i 2013 r.. Z kolei Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Unia Metropolii Polskich, w uwagach 
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konsultujących projekt ustawy przedszkolnej zalecali rozważne procedowanie takiego 

rozwiązania z powodu nieprzygotowania infrastrukturalno-kadrowego przedszkoli na 

przyjęcie dzieci 2-letnich. Faktem jest, że resort oświaty od początku lipca 2015 r. prowadzi 

intensywne prace legislacyjne w celu procedowania proponowanych rozwiązań. W projekcie 

przewidziano możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka, które ukończyło dwa lata w 

sytuacji, kiedy nie dostało się do żłobka (na podstawie decyzji dyrektora placówki). […] 

W założeniu ustawy przedszkolnej, upowszechnienie wychowania przedszkolnego 

jest realizowane przez ustawowe ograniczenie wysokości opłat pobieranych od rodziców za 

świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole oraz publiczną inną formę wychowania 

przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki. […] Wskazywano, że w wyniku omawianego zapisu ustawa 

przedszkolna jest przeciwskuteczna, tzn. zamiast likwidować bariery dostępu do edukacji 

przedszkolnej, pogłębia nierówności w zakresie dostępności dzieci uczęszczających do 

przedszkoli niepublicznych i publicznych do wysokiej jakości programów edukacyjno-

rozwojowych. Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców w jednym z punktów obywatelskiego 

projektu ustawy zmianie ustawy o systemie oświaty („Rodzice chcą mieć wybór”), wpisało 

powrót do stanu sprzed ustawy przedszkolnej w zakresie możliwości finansowania i 

organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach. Projekt ustawy w marcu 2015 r., głosami 

posłów koalicji PO-PSL, został odrzucony. 

Analiza artykułów prasowych i wystąpień medialnych z tamtego okresu wskazuje 

jednak, że w debacie publicznej od września 2013 r. porównywanie oferty zajęć 

dodatkowych między placówkami publicznymi i niepublicznymi opierało się na 

stereotypowym postrzeganiu obu typów placówek. Po pierwsze, przedszkola niepubliczne 

wyraźnie były utożsamiane z placówkami komercyjnymi o rozbudowanej ofercie zajęć 

dodatkowych przeznaczonych dla dzieci w rodzin lepiej uposażonych, działającymi na terenie 

największych aglomeracji miejskich, jak Warszawa, Poznań, Kraków i Gdańsk. W dyskusjach 

natomiast ogóle nie brano pod uwagę przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez 

organizacje non-profit, najczęściej na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Te 

placówki z kolei, z powodu dążenia do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze 

środowisk słabiej rozwiniętych społecznie i gospodarczo, jak wskazują badania autorki, 

świadczą najczęściej usługi przedszkolne, w tym zajęcia dodatkowe lub opłacane przez 
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rodziców na poziomie zapewniającym wysoką dostępność cenową (nie więcej niż 30 zł 

miesięcznie za pełną ofertę). Jest to możliwe dzięki przeznaczeniu części dotacji 

uzyskiwanych od gminy na koszty bieżące przedszkola, w tym właśnie zajęcia dodatkowe, a 

także dofinansowaniu zajęć dodatkowych ze środków pozyskiwanych przez organizacje non-

profit ze źródeł zewnętrznych (np. projekty współfinansowane ze środków unijnych), lub 

wykorzystaniu własnego potencjału kadrowego ze szkół podstawowych, jeśli przedszkola 

działają przy szkołach prowadzonych przez organizacje non-profit. […] 

Czas pokazał, że zapisy ustawy przedszkolnej w zakresie finansowania zajęć 

dodatkowych nie wpłynęły na zubożenie oferty przedszkoli publicznych. Wprawdzie 

informacje pozyskane przez NIK (2014) od wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ze 146 

gmin w Polsce wskazują, że w 27% gmin zrezygnowano z organizacji co najmniej jednego 

rodzaju zajęć dodatkowych, a w 6% zmniejszono ich tygodniowy wymiar, jednak biorąc pod 

uwagę fakt, że zajęcia takie jak rytmika, zajęcia plastyczne i taniec mieszczą się w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego, można postawić tezę, że ten rodzaj zajęć jest 

realizowany w ramach podstawy programowej, a nie zajęć dodatkowych. MEN 

odpowiedziało również na obawy rodziców w kwestii ograniczenia zajęć z języka obcego, 

wpisując od 1 września 2015 r. język angielski do podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. Stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej od roku szkolnego 

2015/2016 nakłada na przedszkola publiczne i publiczne inne formy wychowania 

przedszkolnego obowiązek zapewnienia dzieciom realizującym roczne przygotowanie 

przedszkolne obowiązkową, bezpłatną naukę języka nowożytnego. Od roku szkolnego 

2017/2018 ten obowiązek zostanie rozszerzony na wszystkie dzieci korzystające z 

wychowania przedszkolnego. W żadnej z gmin objętych badaniem autorki w ramach 

niniejszego projektu, po wprowadzeniu w życie ustawy przedszkolnej, nie doszło do 

ograniczenia wymiaru zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych i publicznych innych 

formach wychowania przedszkolnego.  

[…] Zmiana przepisów nie wpłynęła zatem na likwidację zajęć dodatkowych w 

placówkach publicznych, chociaż w przypadku przedszkoli i punktów przedszkolnych 

prowadzonych przez organizacje non-profit spowodowała pewne trudności. Wśród 

najczęściej wymienianych przez organizacje objęte badaniem, były problemy z 

zapewnieniem kadry mającej kwalifikacje i doświadczenie do prowadzenia zajęć 
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dodatkowych, a jednocześnie wyrażającej zgodę na oferowane przez organizacje warunki 

pracy (niska płaca za kilka godzin zajęć w tygodniu). […] 

Inne formy wychowania przedszkolnego, tj. punkty przedszkolne i zespoły 

wychowania przedszkolnego, zostały wprowadzone do ustawy o systemie oświaty w 2007 r. 

Zmiana ta została zrealizowana wskutek aktywności lobbingowej organizacji non-profit i ich 

doświadczenia w prowadzeniu tzw. małych przedszkoli. Placówki te były tworzone i 

prowadzone przez organizacje non-profit w latach 2005-2008 w ramach projektu 

pilotażowego MEN „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej”. Wówczas powstało ponad 

osiemset ośrodków alternatywnej edukacji przedszkolnej, do których uczęszczało ponad 

dziesięć tysięcy dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających na terenach wiejskich. Zdobyte przez 

organizacje non-profit doświadczenia projektowe przyczyniły się nie tylko do umocnienia roli 

fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji non-profit jako dostawców i zarządców usług 

przedszkolnych, ale też przez podjętą aktywność lobbingową wśród przedstawicieli 

wszystkich opcji politycznych w Parlamencie RP, stanowiły doskonały przykład udziału 

organizacji non-profit w wymiarze stanowienia polityki edukacji. 

Po prawie ośmiu latach funkcjonowania w systemie oświaty, inne formy wychowania 

przedszkolnego na stałe wpisały się w krajobraz lokalnych dostawców usług przedszkolnych, 

a w wielu gminach w Polsce mają pozycję monopolistów w świadczeniu tych usług. Należy 

mieć świadomość, że poprawa dostępu do usług przedszkolnych, szeroko dyskutowana w 

debacie publicznej i podkreślana przez przedstawicieli resortu oświaty, nie dokonałyby się 

bez udziału właśnie innych form wychowania przedszkolnego. Dynamika punktów 

przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego osiągnęła siłę, która kilka lat temu 

wydawała się niemożliwa. W latach 2008-2014 liczba dzieci korzystających z usług punktów 

przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego wzrosła prawie sześciokrotnie, a 

odsetek dzieci w tych formach – czternastokrotnie. W tym okresie liczba innych form 

wychowania przedszkolnego wzrosła ponad dziesięciokrotnie, liczba miejsc w tych 

placówkach prawie sześciokrotnie, a liczba zatrudnionych w nich nauczycieli (w przeliczeniu 

na etaty) ponad jedenastokrotnie. Istotny jest fakt, że inne formy wychowania 

przedszkolnego, których potencjał został rozpoznany początkowo przez organizacje non-

profit, obecnie prowadzone są również przez organy prowadzące należące do sektora 

publicznego i komercyjnego: w 2014 r. gminy prowadziły 28,9% innych form wychowania 
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przedszkolnego, 43,5% tych instytucji prowadzona była przez podmioty prywatne for-profit, 

a reszta (24,9%) przez organizacje non-profit. […] 

Niestety najnowsze reformy systemu edukacji, tj. ustawa przedszkolna zdaje się 

marginalizować potencjał usługowy niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, które w roku szkolnym 2014/2015 stanowiły ponad 2/3 (65,7%) ogółu tego 

typu placówek. Proces dyskredytacji niepublicznych punktów przedszkolnych i zespołów 

wychowania przedszkolnego uwidocznił się już na etapie projektu założeń projektu ustawy 

przedszkolnej z 3 października 2012 r. […] Błąd ten, w wyniku aktywności lobbingowej w 

MEN, podjętej przez przedstawicieli organizacji non-profit działających w sferze edukacji 

przedszkolnej, w szczególności Stowarzyszenia Rodziców TU, udało się naprawić. W 

przyjętym kształcie ustawy przedszkolnej niepubliczne inne formy wychowania 

przedszkolnego uznano jako podmioty mogące wspierać gminy w wypełnianiu nowych 

zobowiązań w zakresie realizacji prawa do wychowania przedszkolnego przez dzieci trzy i 

czteroletnie. Niestety, zgodnie z ustawą przedszkolną, dla tej kategorii placówek 

przedszkolnych otwarty konkurs ofert na realizację zadań przedszkolnych przewidziany jest 

dopiero w sytuacji, kiedy wcześniejszy konkurs dla przedszkoli niepublicznych nie 

doprowadzi do zapewnienia miejsc wszystkim uprawnionym dzieciom. […] 

[…] Niż demograficzny w szkołach, który szczególnie dotkliwy jest w gminach 

wiejskich, uwalnia zasoby lokalowe i stanowi problem z niezagospodarowanymi zasobami 

kadrowymi. Z perspektywy ekonomicznej nie dziwią zatem decyzje wielu samorządów o 

eksploatacji lub nawet poszerzeniu bazy tzw. zerówek szkolnych. Z drugiej strony, jak 

wskazałam wcześniej, przesuwanie dzieci 5-letnich do tzw. zerówek ulokowanych przy 

szkołach podstawowych jest jednym z podstawowych obszarów krytyki najnowszych reform 

edukacyjnych. Wydaje się zatem, że w ustawie przedszkolnej podjęto próbę pogodzenia tych 

dwóch odmiennych stanowisk. Ustawa przedszkolna wprowadziła bowiem rozwiązanie, 

zgodnie z którym od 1 września 2016 r. nastąpi przekształcenie z mocy prawa oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych w przedszkola, przy jednoczesnym utworzeniu 

zespołów szkolno-przedszkolnych. To rozwiązanie potraktować można zatem jako prawne 

usankcjonowanie stanu faktycznego, który ma miejsce w wielu gminach w Polsce, a 

szczególnie popularny jest na obszarach wiejskich.  
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Niestety projektowane w związku z tą zmianą rozporządzenie dotyczące warunków, 

jakie musi spełniać lokal powstały w wyniku przekształcenia, zdaniem środowiska organizacji 

non-profit działających na polu polityki edukacyjnej, pogłębiają nierówności sektorowe 

podmiotów, wprowadzając różne przepisy dla organów prowadzących placówki realizujące 

te same zadania. Jak wskazuje Stowarzyszenie Rodziców TU, projektowane zmiany 

wprowadzają podział na przedszkola prywatne, w którym zostały poniesione wysokie koszty 

inwestycyjne, i przedszkola powstałe w wyniku przekształcenia, które takich kosztów nie były 

zmuszone ponieść, oraz podział na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, które 

mogą się przekształcać na mocy projektowanego rozporządzenia i inne formy wychowania 

przedszkolnego, których przekształcenie może być realizowane na zasadach ogólnych, bez 

zastosowania projektowanego rozporządzenia, a zatem bez zastosowania bardziej 

zliberalizowanych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Ponadto, jak wskazuje prezes 

Stowarzyszenia, nowe przepisy tworzą podział na samorządowe oddziały przedszkolne przy 

szkołach podstawowych, które będą mogły finansować dostosowanie z dotacji celowej i 

pozostałe, które takiej możliwości nie mają, chociaż dotacja na dzieci uczęszczające do tych 

oddziałów jest wypłacana samorządom. Jak widać zatem, projektowane rozporządzenie 

podwójnie osłabia pozycję organizacji non-profit świadczących usługi przedszkolne. Dzieje się 

tak z powodu wyjęcia innych form wychowania przedszkolnego, które mogłyby być 

przekształcone w przedszkola, spod korzystnych rozwiązań zawartych w projektowanym 

rozporządzeniu oraz z powodu braku środków finansowych w postaci dotacji celowej na 

ewentualne przekształcenie innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez organizacje non-profit. 

Dlatego Stowarzyszenie Rodziców TU, aby nie marnować potencjału usługowego innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne, proponuje 

uporządkowanie przepisów lokalowych na bazie istniejących już rozwiązań. Według tej 

propozycji należy wprowadzić podział na dwa rodzaje przedszkoli. Pierwszą kategorię 

stanowić miałyby przedszkola małe (jednooddziałowe), które będą korzystać z 

uproszczonych przepisów w zakresie warunków lokalowych przeznaczonych dla innych form 

wychowania przedszkolnego, drugą natomiast przedszkola duże (powyżej jednego oddziału). 

Zdaniem Prezes Stowarzyszenia, takie rozwiązanie, połączone z ustawowym zwiększeniem 

dotacji dla pierwszej kategorii podmiotów do poziomu przewidzianego dla przedszkoli 

niepublicznych, który gwarantuje stabilność finansową, jest w stanie przyczynić się do 
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upowszechnienia usług przedszkolnych bez szkody dla niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego. Warto dodać, że inne organizacje non-profit działające na polu 

edukacji, m.in. Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Federacja Inicjatyw 

Oświatowych i Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych, podczas konsultacji społecznych 

również wskazywały na dyskryminujący podmioty niepubliczne charakter projektowanych 

rozwiązań, a także podkreślały zagrożenie likwidacji wielu oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia i fundacje na terenach wiejskich.  

Badania autorki zrealizowane w gminach wskazały również na obawy samorządów 

dotyczące przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola (mimo zastosowania 

wobec JST zliberalizowanych przepisów ochrony pożarowej). W tym zakresie wskazano na 

potencjalne trudności w zakresie spełnienia wymogów lokalowych, a także podkreślano 

osamotnienie gmin w kwestii interpretacji przepisów prawnych, jak również finansowania 

zmian dostosowujących lokale do nowych wymagań. […] 

 

Metodologia badań 

 

Badanie w ramach niniejszego projektu, zgodnie z przyjętą metodologią, miało 

charakter modułowy, tzn. było realizowane w ramach dwóch, względnie autonomicznych 

części badawczych, tj. badań terenowych i badań eksperckich. Badaniami terenowymi objęto 

wybranych dziewięć gmin (o jedną więcej niż założono we wniosku aplikacyjnym), leżące w 

granicach czterech województw, tj. woj. mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, 

świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Jednostki samorządu terytorialnego w sposób celowy, 

tzn. były to gminy, które były przedmiotem wcześniejszych badań autorki. Badaniami 

eksperckimi objęto dziewięciu ekspertów z dziedziny edukacji i oświaty (o dwóch 

respondentów więcej niż założono we wniosku aplikacyjnym). Szczegółową statystykę próby 

do badań terenowych opisuje tabela 4, a dobór ekspertów tabela 5. Badania miały charakter 

jakościowy, z wykorzystaniem indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) jako 

podstawowej techniki badawczej. Łącznie zrealizowano 25 IDI, w tym 18 w ramach modułu 

badań terenowych (wywiady w placówkach przedszkolnych prowadzonych przez podmioty 

non-profit na terenie badanych gmin i wywiady z przedstawicielami samorządu lokalnego) i 7 
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w ramach modułu badań eksperckich. Badania zrealizowano w terminie październik 2014 – 

lipiec 2015 r. Zebrany materiał badawczy poddano analizie przy użyciu programu 

wspomagającego analizę danych jakościowych (Maxqda), którego zakup sfinansowano ze 

środków projektowych. 

* 

[Raport z badań został oparty na opracowaniu zawierającym wyniki zrealizowanego projektu 

w ramach III Konkursu dla młodych naukowców pod tym samym tytułem, autorstwa dr Anny 

Ciepielewskiej-Kowalik] 

 

* 

 

dr Joanna Szymoniczek – „Ofiara i przynależność do narodu sprawców – biograficzne 

stygmaty. Na przykładzie wybranych wspomnień polskich i niemieckich więźniarek obozu 

koncentracyjnego w Ravensbrück” 

 

Przedmiotem badań były wojenne biografie. Poznanie losów osób, które w okresie 

drugiej wojny światowej były tylko numerami w życiu obozowym, jest przywróceniem im 

indywidualności i osobowości. Pamiętniki i relacje odgrywają tu ważną rolę, dając możliwość 

przedstawienia historii ich życia i prześladowania, a także tego, jak doświadczenia wojenne 

odcisnęły się na ich dalszej egzystencji. Polskiemu czytelnikowi znany jest szereg relacji z 

okresu drugiej wojny, gdyż wielu polskich więźniów obozów opublikowało wspomnienia. 

Dotyczy to także więźniarek obozu kobiecego w Ravensbrück, których losy były przedmiotem 

tego projektu. Część z nich zamknęła się na bolesne wspomnienia, jednak dla sporej grupy 

ważne było ogłoszenie światu, co przeżyły. Swoją i współtowarzyszek gehennę opisały w 

opublikowanych wspomnieniach między innymi Zofia Krzyżanowska, Janina Fabierkiewicz-

Szyrkowa, Wanda Półtawska, Wanda Dobaczewska21. To na nich przeprowadzane były 

pseudomedyczne eksperymenty poświęcone przede wszystkim skuteczności sulfonamidów, 

a także zakażeń przyrannych, regeneracji kości, mięśni i nerwów. Tzw. Króliki stanowiły w 

                                                           
21

 Zofia Krzyżanowska, Czarna flaga, Warszawa 1960; Janina Fabierkiewicz-Szyrkowa, Gdzie nie śpiewały ptaki, Warszawa 
1972; Wanda Półtawska, I boję się snów, Warszawa 1962; Wanda Dobaczewska, Kobiety z Ravensbrück, Warszawa 1946. 
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obozie dość jednolitą i zwartą grupę, większość była bowiem Polkami pochodzącymi z 

Lublina i Warszawy. Ale nie wszystkie. Pozostałe to Niemki, więzione jako przeciwniczki 

ustroju faszystowskiego, za zdradę, zhańbienie rasy, wyznanie czy nieodpowiedni styl życia. 

Przynależność do narodu oprawców nie oznaczała, że nie można było stać się ofiarą 

systemu22. Doskonale pokazuje to Anja Ludholm w swoich wspomnieniach, które ostatnio 

ukazały się w Polsce23. Do obozu w Ravensbrück trafiła wiosną 1944 roku jako więźniarka 

polityczna zadenuncjowana przez ojca. Obóz przeżyła. Udało jej się uciec z marszu śmierci. 

Doświadczenie wojenne naznaczyło ją – podobnie jak inne więźniarki – psychicznie i fizycznie 

na całe życie. Jako Niemka Anja Lundholm znalazła się w obliczu bestialstwa swoich 

współziomków, przede wszystkim niemieckich kobiet. W obozie Lundholm zadała 

współwięźniarce, również Niemce, jakże wstrząsające pytanie: Ty i ja urodziłyśmy się tutaj. 

Wśród tych ludzi. Przeszło ci przez myśl, że spędziłyśmy dzieciństwo wśród masowych 

morderców? Po latach stwierdziła, że to właśnie w  obozie zobaczyła ludzką naturę we 

wszystkich jej odsłonach.  

Celem projektu było pogłębienie wiedzy o faktach z przeszłości oraz 

zobiektywizowanie ich dzisiejszego obrazu w Polsce i Niemczech. Prowadzone badania miały 

odpowiedzieć na pytania o długotrwałe konsekwencje wojennej traumy, zarówno z 

perspektywy ofiary, jak i osób przynależących do narodu kata. Poznanie indywidualnych 

losów jest jednym z elementów zbliżania się narodów dotkniętych historyczną traumą. 

Podstawą badań była analiza dokumentów i prac opublikowanych, kwerenda 

archiwalna w instytucjach gromadzonych dokumentację obozową, przede wszystkim w: 1. 

Muzeum – Miejsce Pamięci Ravensbrück: archiwum, biblioteka, fototeka, medioteka, 

wywiady ze świadkami historii, 2. Archiwum Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego 

Czerwonego Krzyża: dokumentacja polskich więźniarek, na których dokonywano 

eksperymentów pseudomedycznych, ich relacje i wspomnienia oraz kwerenda prasowa i 

biblioteczna. Wykorzystano także – uzyskane podczas wcześniejszej kwerendy – materiały 

przechowywane w Archiwum Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie. 

Jest to dokumentacja przygotowana przez Komitet, który był pośrednikiem i mediatorem, na 

potrzeby procesu odszkodowawczego dla polskich więźniarek, które w obozie poddawane 

były eksperymentom pseudomedycznym. Tematyka obozowa często gości w literaturze, 
                                                           
22

 Stanisław Sterkowicz, Kobiecy obóz koncentracyjny Ravensbrück, Włocławek 2006, s. 33. 
23

 Anja Lundholm, Wrota piekieł. Ravensbrück, Warszawa 2014. 
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dotyczy to także wspomnień więźniów obozów koncentracyjnych, w tym więźniarek obozu w 

Ravensbrück (patrz bibliografia). Jednak z dokumentacji przechowywanej w wyżej 

wspomnianych archiwach wyłania się pełniejszy obraz przedstawianego tematu. To nie tylko 

wspomnienia, zachowane przede wszystkim w formie pisemnej, ale i niezwykle 

emocjonalnych i poruszających ustnych relacjach, ale i dokumentacja medyczna (do której 

dostęp jest częściowy ze względu na to, że zawiera dane wrażliwe), ekspertyzy prawne, 

zachowana dokumentacja obozowa, liczne opracowania, analizy i statystyki. Tylko analiza 

każdego typu dokumentów pozwala na uzyskanie pełnego obrazu omawianego tematu. 

*** 

Początek hitlerowskim obozom koncentracyjnym dało rozporządzenie Hitlera z 28 lutego 

1933 r. o tzw. aresztach ochronnych. Wprowadzało ono sankcje za wystąpienia przeciw 

rządowi, zawieszało wolność obywatelską, zezwalało na więzienie przeciwników 

politycznych. Na jego podstawie kierowano bez śledztwa i wyroków do nieoficjalnych jeszcze 

obozów osoby uznawane za komunistów, marksistów, wrogów narodowego socjalizmu24. 

Pierwszym oficjalnym obozem był utworzony przez Heinricha Himmlera – reichsführera SS i 

dowódcę policji w III Rzeszy – obóz w Dachau, który stał się placówką wzorcową dla kolejno 

powstających. Została określona organizacja wewnętrzna obozu, skład i kompetencje załóg, 

sposób traktowania i karania więzionych w nim osób25. Do obozów trafiali, poza uznanymi za 

przeciwników politycznych reżimu oraz podejrzanymi o działalność na szkodę hitleryzmu, 

przestępcy kryminalni, włóczędzy, członkowie sekt religijnych, homoseksualiści. Do czasu 

wybuchu wojny w obozach w Dachau, Sachsenhausen, Buchenwaldzie, Flossenbürgu, 

Mauthausen, Neuengamme i Ravensbrück więziono już 170 tysięcy osób. Obozy podlegały 

Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy, Głównemu Urzędowi Gospodarki i 

Administracji SS i Inspektorowi Obozów Koncentracyjnych. Kolejny okres organizowania 

obozów koncentracyjnych i obozów masowej zagłady nastąpił po wybuchu II wojny. 

Powstawały na terenie dzisiejszej Polski, następnie Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Francji, 

Danii, Belgii, Holandii, Włoch, Łotwy, Estonii, Norwegii, Węgier, Serbii, Chorwacji, Słowenii, 

Bułgarii i Macedonii. Przetrzymywano w nich inteligencję państw podbitych, kler, osoby 

związane z ruchem oporu, podziemiem, ofiary łapanek ulicznych, jeńców wojennych. Szybko 
                                                           
24

 Grzegorz Łukomski, Eugenika i eksterminacja w przestrzeni historyczno-ideologicznej, [w:] Medycyna na usługach systemu 
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zmieniła się struktura narodowościowa ogółu więźniów. Zaczęli przeważać obywatele 

państw okupowanych. Początkowo, w okresie zwycięstw na frontach, nie widziano w nich 

cennej, niewolniczej siły roboczej. Zasady jej eksploatacji sprecyzowano dopiero wiosną 1942 

roku. Więźniów zaczęto intensywnie wykorzystywać do pracy na rzecz przedsiębiorstw i 

koncernów przemysłu wojennego. Przy lokalizacji nowych obozów brano pod uwagę 

sąsiedztwo zakładów produkcyjnych, a nowe fabryki czy ich filie budowano w pobliżu 

istniejących już obozów, które – początkowo pomyślane jako miejsca izolacji przeciwników 

politycznych – stały się instrumentem terroru i ludobójstwa. W części obozów od 1941 roku 

prowadzono masową eksterminację, przede wszystkim Żydów, Romów i Sinti, za pomocą 

systemu komór gazowych i krematoriów, które służyły mordowaniu systematycznie 

dowożonych więźniów i paleniu tysięcy zwłok dziennie. Na terenie III Rzeszy i państw 

okupowanych zorganizowano w sumie 12 tysięcy obozów koncentracyjnych, w tym obozów 

zagłady. Przeszło przez nie 18 milionów osób, z czego aż 11 milionów zostało 

zamordowanych26. Czym na tym tle wyróżnia się obóz w Ravensbrück? Po pierwsze, był to 

obóz dla kobiet. Po drugie, zapisał się w pamięci świata jako miejsce bestialskich 

eksperymentów pseudomedycznych. 

W Polsce pamiętamy o nim przede wszystkim w związku z pseudomedycznymi 

badaniami poświęconymi skuteczności sulfonamidów. W grupie 86 poddanych im kobiet 74 

stanowiły więźniarki z Polski. Te brutalne i bolesne eksperymenty dotyczyły zakażeń 

przyrannych, regeneracji kości, mięśni i nerwów. Przez współwięźniarki nazywane Kaninchen, 

Lapins, Rabbits, przez prasę anglosaską – Nazi Guinea Pigs, przez polską – Króliczkami, same 

siebie określały mianem Królików27. Swoją i współtowarzyszek gehennę opisały w 

opublikowanych wspomnieniach, między innymi, Zofia Krzyżanowska, Janina Fabierkiewicz-

Szyrkowa, Wanda Półtawska, Wanda Dobaczewska28. Bezpośrednią przyczyną podjęcia 

takich eksperymentów była śmierć w wyniku ran odniesionych w zamachu szefa Głównego 

Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Reinharda Heydricha, która nastąpiła w wyniku zakażenia 

zgorzelą gazową, potocznie nazywaną gangreną. Zdarzenie, któremu mimo usilnych starań 

nie umiano zapobiec, zwróciło uwagę na przyczyny wysokiej śmiertelności walczących na 
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 A CICR, Indeminisation des ex-désportés 1951–1974. Allemagne occidentale (République fédérale d’Allemagne) 1947–
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froncie żołnierzy. Szukano też, między innymi, metody leczenia duru plamistego, metod 

sterylizacji i wkrótce rozszerzono zakres doświadczeń prowadzonych przez lekarzy 

obozowych na początkowo zdrowych więźniach. 

Różne zbrodnicze eksperymenty pseudomedyczne za zgodą kierownictwa SS były 

przeprowadzane nie tylko w Ravensbrück, ale także w innych obozach koncentracyjnych: w 

Buchenwaldzie, Auschwitz-Birkenau, Dachau, Mauthausen-Gusen, Natzweiler-Struthof, 

Neuengamme oraz Sachsenhausen29. Miały pomóc bezpośrednio w rozwiązywaniu 

rozmaitych problemów powstałych na skutek działań wojennych, takich jak choroby zakaźne, 

skomplikowane rany, powikłania ropne. Eksperymentowano też dla celów czysto 

„poznawczych”. W obozach zarówno testowano środki farmaceutyczne, przeprowadzano 

eksperymenty na potrzeby wojska i przemysłu, jak i badano „rasowo-higieniczne koncepcje 

ideologii narodowosocjalistycznej”, szukano metod uzyskania nowej przestrzeni życiowej na 

Wschodzie lub tylko zaspokajano własną ciekawość. Badano wytrzymałość organizmu 

ludzkiego na zmiany ciśnienia atmosferycznego, niską temperaturę i wodę morską, co miało 

służyć opracowaniu metod ratowania zestrzelonych lotników. Dokonywano zabiegów 

transplantacji kości, sterylizacji, eksperymentowano z truciznami, wirusami i bakteriami. 

Prowadzono „badania” nad odkryciem mechanizmu rodzenia się bliźniąt, różnicami 

antropologicznymi w budowie szkieletu ludzkiego itp.30 Praktyki te cechowało okrucieństwo, 

brak zasad humanitarnych i deontologii lekarskiej. Dokonywano ich bez zgody więźniów, w 

nieludzkich warunkach, nie licząc się z możliwością utraty przez nich zdrowia i życia. 

Obejmowane nimi osoby najczęściej umierały lub stawały się kalekami. Często ofiary celowo 
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uśmiercano, aby ukryć fakt dokonania eksperymentu31. Eksperymentowano ze sposobami 

leczenia chorób zakaźnych, prowadzono pseudobadania nad problematyką rasową, 

przeprowadzono doświadczenia z zakresu medycyny wojennej i doświadczenia 

terapeutyczne. Praktykom tym poddawano przede wszystkim cudzoziemców skazanych na 

karę śmierci: Polaków, Rosjan, Żydów, Cyganów. Doświadczenia w Ravensbrück cechowało 

wyjątkowe okrucieństwo i to, że przeprowadzano je na kobietach. Gdzie indziej do takich 

badań, poza próbami sterylizacyjnymi, wyznaczani byli zazwyczaj mężczyźni. Zaskakujący był 

opór więźniarek, na których wykonywano eksperymenty, próbowały się one bronić, 

protestować, udało się nawet powiadomić o prowadzonych badaniach polskie władze 

emigracyjne w Londynie. Władze obozu miały zamiar uśmiercić wszystkie te ofiary 

zbrodniczych badań, które przeżyły eksperymenty. Kilka kobiet rozstrzelano wkrótce po 

dokonanych operacjach, pozostałe miały zginać 4 lutego 1945 roku. Tak się jednak nie stało. 

Chaos spowodowany napływem wielu więźniarek z innych obozów umożliwił przeżycie 

niektórym spośród przeznaczonych na śmierć. Dzięki pomocy innych więźniarek udało im się 

schować w przygotowanych na terenie obozu kryjówkach, kilka pod zmienionymi nazwiskami 

i numerami trafiło do podobozów, w których doczekały końca wojny32.  

Jaka była historia tej placówki? Obóz koncentracyjny dla kobiet w Ravensbrück został 

założony 18 maja 1939 roku i aż do jego likwidacji 30 kwietnia 1945 roku był stopniowo 

powiększany. Lokalizację wybrano ze względu na położenie wioski, z jednej strony otoczonej 

lasami, z drugiej jeziorem Schwedt i rzeką Hawelą, w odległości kilometra od stacji kolejowej 

w Fürstenberga, co pozwalało sprawnie organizować transporty więźniów. Nie bez znaczenia 

była stosunkowo niewielka odległość obozu od Berlina i Oranienburga, gdzie mieściło się 

centrum zarządzania obozami koncentracyjnymi33. Był to jedyny kobiecy obóz 

koncentracyjny na terenach rdzennie niemieckich. Początkowo w Ravensbrück przebywały 

tylko Niemki i Austriaczki uznane za przeciwniczki ustroju faszystowskiego, bądź należące do 

Świadków Jehowy. Po wybuchu II wojny światowej zaczęto wysyłać tam także więźniarki z 

kolejno podbijanych przez Niemcy państw. Kierowano również kobiety przebywające do tej 

pory w innych obozach. Jednocześnie więźniarki skazane w Ravensbrück na zagładę 
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wysyłano do innych obozów, przede wszystkim do Auschwitz, a także do zakładów 

eutanazji34 w Eichbergu i Bernburgu. Zaniechano tego procederu jesienią 1944 roku, kiedy to 

obóz w Ravensbrück sam zaczął pełnić także rolę obozu zagłady.   

Mimo zgładzenia tysięcy chorych i starszych więźniarek zagęszczenie w obozie 

niebezpiecznie rosło, co prowadziło do poważnych trudności zaopatrzeniowych i szerzenia 

się chorób zakaźnych, przede wszystkim tyfusu plamistego. Epidemia tej choroby w styczniu i 

marcu 1945 roku była przyczyną masowych zgonów na terenie obozu. Zwiększenie liczby 

osadzonych wynikało z masowych ewakuacji więźniarek z innych obozów, w miarę jak 

przesuwał się front, oraz napływu Polek aresztowanych po Powstaniu Warszawskim. 

Utworzono kolejne podobozy (było ich aż 34), do których wysyłano tysiące więźniarek, oraz 

zdecydowano się na przekształcenie młodzieżowego obozu karnego w Uckermark, gdzie 

zaczęto umieszczać kobiety chore i niezdolne do pracy. Mimo tych posunięć we wrześniu 

1944 roku konieczne było zorganizowanie dla nowo przybyłych transportów baraku  

namiotowego35. Na kilka tygodni przed zakończeniem wojny, w wyniku działań 

przeprowadzonych przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża oraz stowarzyszenia 

krajowe tej organizacji ze Szwecji i Danii, ewakuowano z obozu 5–7 tysięcy więźniarek. 

Zawdzięczano to staraniom hrabiego Folke von Bernadotte, wiceprzewodniczącego 

Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, który w lutym 1945 roku uzyskał zgodę Himmlera na 

ewakuację do Szwecji skandynawskich więźniów. Zgoda ta objęła część więźniarek innych 

narodowości. Himmler chciał w ten sposób uzyskać szwedzkie poparcie dla swojego planu 

zawarcia separatystycznego pokoju z Anglikami i Amerykanami. W ostatnich dniach kwietnia 

1945 roku rozpoczęła się ewakuacja obozu – kilkanaście tysięcy więźniarek pędzono w 

kolumnach marszowych w kierunku portu w Schwerinie. Tych marszów śmierci nie przeżyło 

szacunkowo 1,5 tysiąca więźniarek, zmarły z wyczerpania lub zostały rozstrzelane. Część 

uwolnionych w czasie marszu przez oddziały brytyjskie lub żołnierzy Armii Czerwonej 

powróciła po kilku dniach do obozu, gdzie pozostało 3 tysiące niezdolnych do marszu 

chorych i skrajnie wyczerpanych więźniów. 30 kwietnia 1945 roku na teren obozu wkroczyli 

żołnierze 49. Armii 2. Białoruskiego Frontu. Obozem kierowała wówczas organizacja 

więźniarek, z Polką Marią Bortnowską na czele. Załoga obozowa opuściła Ravensbrück dzień 
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wcześniej, po zniszczeniu akt i dokumentów obozu oraz kartoteki więźniarek. 

W Ravensbrück więziono ogółem około 133 tysięcy kobiet i dzieci 25 narodowości 

oraz 20 tysięcy mężczyzn. Pierwotnie obóz zaplanowano na jednoczesne przebywanie w nim 

15 tysięcy osób i składał się on z 14 baraków mieszkalnych, szpitala obozowego, tzw. rewiru, 

kuchni i łaźni, a także pomieszczeń dla komendantury i załogi wartowniczej. Już wiosną 1941 

roku, ze względu na duży napływ więźniarek, rozpoczęto rozbudowę, powiększono obóz o 8 

baraków, w kolejnych latach o 12 następnych. W 1941 roku stworzono również obóz dla 

mężczyzn, a rok później „prewencyjny obóz młodzieżowy” Uckermark, w którym przebywały 

młode kobiety i dziewczęta.  

Więźniarki pracowały w zakładach mieszczących się na terenie obozu, przy 

rozładowywaniu wagonów przywożących towary do obozu, pogłębiały stawy, wycinały 

drzewa i trzcinę, karczowały korzenie, prowadziły prace drogowe i ziemne, a od 1942 roku 

wykonywały niewolniczą pracę w znajdujących się w pobliżu obozu 20 halach produkcyjnych 

firmy Siemens & Halske. Zatrudniane też były do pracy w magazynach, biurach, kuchni. Część 

pracowała w podobozach, wykonujących zlecenia na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. 

Zapotrzebowanie na tę pracę wzrosło w 1944 roku, gdy sytuacja na frontach zmusiła Niemcy 

do zwiększania produkcji zbrojeniowej. Wtedy dokonano masowych selekcji wśród 

więźniarek, do pracy potrzebne były tylko kobiety zdrowe i silne36. Pobytu w obozie nie 

przeżyło, według różnych źródeł 28-92 tysięcy więzionych w nim kobiet. Śmiertelność 

wyniosła więc kilkadziesiąt procent. Do końca 1943 roku była jeszcze niewysoka – około 4 

procent; rocznie umierało więc około 400–500 kobiet na przetrzymywanych 10–15 tysięcy. 

Sytuacja zmieniła się w 1944 roku. Wzrost liczby więźniarek dramatycznie pogorszył warunki 

życia w obozie, spowodował zmniejszanie racji żywieniowych, ułatwił szerzenie się chorób 

zakaźnych. Coraz częściej zaczęto więźniarki uśmiercać, a były obóz karny w Uckermark 

zamieniono na obóz zagłady. Tylko w grudniu 1944 roku zmarło więcej więźniarek niż przez 

cały 1943 rok. Z początkiem 1945 roku śmiertelność była jeszcze wyższa, przez pierwsze trzy 

miesiące tego roku zmarło blisko 5 tysięcy kobiet37. W obozie masowo ginęły też dzieci. 

Przywożone były do obozu wraz z matkami. Czekał je tragiczny los, zmuszane do niewolniczej 

pracy umierały z wyczerpania, głodu, chorób. Zmarła także większość z 870 dzieci 

urodzonych w obozie, przeżyło tylko około trzydzieścioro urodzonych pod koniec wojny, 
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które zostały ewakuowane z obozu przez Szwedzki Czerwony Krzyż. Obóz przeżyło około 40 

tysięcy więźniarek, jednak wiele z nich wkrótce zmarło. Inne do końca życia odczuwały 

tragiczne skutki pobytu w Ravensbrück 38.  

 Na zakończenie, dla dopełnienia obrazu, warto dodać kilka słów w powojennej 

historii załogi obozu i samego miejsca. Załoga obozu w Ravensbrück była sądzona przed 

amerykańskim, brytyjskim i francuskim Trybunałem Wojskowym. Komendant obozu, Fritz 

Suhren, i zarządzający pracami więźniarek, Hans Pflaum, zostali skazani na karę śmierci przez 

rozstrzelanie. Wyrok wykonano 12 lipca 1950 roku, gdzieś w lesie między Rastatt i Baden-

Baden. Część załogi była sądzona w latach 1946–48, w siedmiu procesach w Hamburgu. 

Orzeczono 19 wyroków śmierci, m.in. wobec kierownika obozu więźniarek, szefa obozowego 

gestapo, lekarzy obozowych, nadzorczyń i więźniarek funkcyjnych. Pozostałych skazano na 

wieloletnie więzienie, jednak w 1955 roku, po ogłoszeniu amnestii, wszyscy odzyskali 

wolność. Wielu osobom z załogi obozu w Ravensbrück udało się ukryć bądź wyjechać z 

Niemiec i uniknąć w ten sposób kary. 

Profesor Karl Gebhardt – inicjator i wykonawca eksperymentów w obozie, jego 

asystent, Fritz Fischer, i lekarka obozowa, Hertha Oberheuser, byli sądzeni wraz z lekarzami z 

innych obozów – razem ława oskarżonych składała się z 23 osób, w tzw. procesie lekarzy 

(proces USA vs. Karl Brandt i inni) przed Amerykańskim Trybunałem Wojskowym w 

Norymberdze39. Akt oskarżenia obejmował, m.in. prowadzenie doświadczeń na ludziach, 

zakwalifikowane jako zbrodnia przeciw ludzkości (oprócz tego zbrodnicze sprzymierzenie, 

zbrodnie wojenne i inne zbrodnie przeciw ludzkości: zabójstwa nieuleczalnie i umysłowo 

chorych oraz przynależność do organizacji zbrodniczych). W wyroku ogłoszonym 20 sierpnia 

1947 roku Trybunał stwierdził: „te eksperymenty były rażącym zlekceważeniem umów 

międzynarodowych, reguł i zwyczajów prowadzenia wojny oraz zasad wynikających z 

kodeksów karnych wszystkich cywilizowanych państw świata. Eksperymenty na ludziach 

dokonywane w takich warunkach stoją bowiem w jaskrawej sprzeczności z podstawowymi 

zasadami prawa międzynarodowego, które wynikają z przyjętych wśród narodów 
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cywilizowanych zwyczajów, z praw człowieka i z nakazu sumienia publicznego”40. Ogłoszony 

20 sierpnia 1947 roku wyrok był najsurowszym z wyroków wszystkich dwunastu procesów 

norymberskich przeprowadzonych przed amerykańskimi trybunałami wojskowymi po 

zakończeniu głównego procesu hitlerowskich zbrodniarzy wojennych przed 

Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. Siedmiu oskarżonych skazano 

na karę śmierci przez powieszenie, w tym Karla Gebhardta. Wszystkie wyroki wykonano. 

Dziewięciu osobom zasądzono kary dożywotniego lub wieloletniego więzienia. Dożywocie 

otrzymał Fritz Fischer, a na 20 lat skazana została Herta Oberheuser, jedyna sądzona 

kobieta41. Stopniowo jednak kary pozbawienia wolności były łagodzone, Fritz Fischer spędził 

w więzieniu 15 lat, Herta Oberheuser – 10.  

Wiedza o działalności niemieckich lekarzy w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 

wstrząsnęła światową opinią publiczną. Bezpośrednio pod jej wpływem Światowa 

Organizacja Lekarzy zmieniła treść przysięgi lekarskiej, wprowadzając do niej zapis o równym 

traktowaniu pacjentów, bez względu na ich narodowość, religię i poglądy polityczne. 

Trybunał określił również w tzw. kodeksie norymberskim zasady przeprowadzania 

eksperymentów medycznych42. Kodeks ten jest do dziś podstawą regulacji prawnych 

dotyczących prowadzenia badań klinicznych43.  

W 1959 roku na terenie obozu otwarto Narodowe Miejsce Przestrogi i Pamięci 

Ravensbrück, będące jednym z trzech narodowych miejsc pamięci w NRD, a następnie 

muzeum, w którym więźniarki zaczęły gromadzić pamiątki, rysunki, dokumenty z okresu 

pobytu w obozie. Po zjednoczeniu Niemiec i wycofaniu się z części obozowego terenu wojsk 

sowieckich, cały kompleks przejęła Fundacja Brandenburskie Miejsca Pamięci. W dawnym 

więzieniu obozowym utworzono dodatkowe trzy izby pamięci, obok istniejących już 17 

narodowych. Są one poświęcone więźniarkom aresztowanym po zamachu na Hitlera 20 lipca 

1944 roku, Żydom oraz Sinti i Romom. Kolejnym krokiem było utworzenie wystawy na temat 

                                                           
40

 Czesław Kempisty, Wpływ procesów norymberskich przeciw hitlerowskim zbrodniarzom wojennym – lekarzom na etyczno-
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historii obozowego więzienia. Na terenie kompleksu znajduje się także Międzynarodowy 

Ośrodek Spotkań Młodzieży, który jest miejscem edukacji historycznej, nie tylko o losach 

obozu i jego więźniarek44. Ciągle też jeszcze ukazują się publikacje wspomnieniowe – 

podobne do tej oferowanej właśnie polskiemu czytelnikowi – które nie pozwalają zapomnieć 

o tragicznej wojennej przeszłości.  

 

* 

 

mgr Anna Wirowska – „Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób wewnętrznie 

przesiedlonych w Azerbejdżanie” 

 

Projekt został zrealizowany dzięki współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. 

Migracji, oddział w Baku. Dostęp do uchodźców wewnętrznych w Azerbejdżanie jest 

utrudniony ze względu na nieufność środowiska wobec cudzoziemców niezrzeszonych w 

ramach formalnej organizacji. Staż naukowy w Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji 

umożliwił przeprowadzenie badania na grupie 69 osób będących w większości 

beneficjentami programu zakładającego pomoc prawną oraz przyśpieszenie integracji 

uchodźców wewnętrznych ze społecznością lokalną. Dlatego też, należy zakładać, że poziom 

wiedzy ogółu uchodźców nt. przysługujących im praw oraz integracja z lokalną społecznością 

są na poziomie niższym, niż zaprezentowano w wynikach badań.  

Badania terenowe w Azerbejdżanie przeprowadzono przy wykorzystaniu jednej z 

metod  badań jakościowych – ankiety. Ankieta została sporządzona w języku 

azerbejdżańskim i składała się z 31 pytań zamkniętych. Ankietę przeprowadzono w dniach 

19-25.09.2014 w miejscowościach Beylagan, Agjabedi, Agdam z 70 respondentami. 

Uczestnicy badania zostali wybrani na podstawie doboru próby metodą kuli śnieżnej, 

ponieważ dostęp do członków społeczności środowiska uchodźców wewnętrznych jest 

ograniczony, zwłaszcza dla obcokrajowców. 
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Badania miały charakter pilotażowy, zaś jego wyniki zostaną wykorzystane do 

przeprowadzenia badań jakościowych – pogłębionych wywiadów z liderami społeczności  

uchodźców wewnętrznych w Azerbejdżanie. Wyniki badań zostaną umieszczone w formie 

aneksu do pracy doktorskiej. Obecnie prowadzone są negocjacje w sprawie opublikowania 

wyników w jednym z prestiżowych, zagranicznych czasopism anglojęzycznych. 

 

Ankietę oparto na następujących hipotezach badawczych:  

1. Uchodźcy wewnętrzni mają problemy w urzędach wynikające z braku znajomości alfabetu 

łacińskiego. Większość uchodźców wewnętrznych posiada znajomość alfabetu łacińskiego 

(79%), 28% zna tylko cyrylicę. Spośród osób znających jedynie cyrylicę, 25% spotyka 

związane z tym trudności w urzędach, stanowiąc 8% badanej społeczności.  

Hipoteza nr 1 nie została potwierdzona.  

2. Uchodźcy wewnętrzni są obsługiwani w urzędach, tak jak osoby nie posiadające statusu.  

56% badanych określiło poziom obsługi w urzędach jako przeciętny. 

Hipoteza nr 2 została potwierdzona.  

3. Większość uchodźców wewnętrznych uzyskało tymczasowe miejsce zamieszkania.  

57% ankietowanych otrzymało tymczasowe miejsce zamieszkania od władz państwowych, 

jednocześnie 57% z tych osób czekało ponad 5 lat.  

Hipoteza nr 3 została potwierdzona.  

4. Uchodźcy wewnętrzni nie mają satysfakcjonującego dostępu do usług medycznych  

53% ma satysfakcjonujący dostęp do usług medycznych. Najbliższe punkty oferujące pomoc 

znajdują się w odległości do 5 km.  

Hipoteza nr 4 nie została potwierdzona.  

5. Uchodźcy wewnętrzni mają satysfakcjonujący dostęp do szkół  

Odległość między szkołą, a miejscem zamieszkania wynosi do jednego kilometra (46%).  

Hipoteza nr 5 została potwierdzona.  

6. Uchodźcy wewnętrzni nie mają satysfakcjonującego dostępu do urzędów państwowych.  
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Uchodźcy wewnętrzni mieszkają w odległości 6-10 km lub więcej od urzędów państwowych 

(66%).  

Hipoteza nr 6 została potwierdzona.  

7. Uchodźcy wewnętrzni mają przeciętne warunki życia.  

39% uchodźców wewnętrznych określiło swoje warunki życia jako dobre lub bardzo dobre 

39%, 40% jako przeciętne.  

Hipoteza nr 7 nie została potwierdzona.  

8. Uchodźcy wewnętrzni mają problemy z integracją ze społecznością lokalną.  

71% uchodźców wewnętrznych miało przynajmniej od czasu do czasu problemy z integracją 

ze społecznością lokalną, 76% respondentów wyraziło zdanie, że nie czuje się rozumianych w 

lokalnej społeczności.  

Hipoteza nr 8 została potwierdzona.  

9. Uchodźcy wewnętrzni integrują się raczej ze sobą- w pracy i w miejscu zamieszkania. 

W okolicy 91% uchodźców wewnętrznych zamieszkują inne osoby przesiedlone. 53% 

respondentów zadeklarowało, że pracuje razem z uchodźcą wewnętrznym.  

Hipoteza nr 9 została potwierdzona  

10. Większość uchodźców wewnętrznych nie chce wrócić do miejsca poprzedniego 

zamieszkania  

94% uchodźców wewnętrznych chciałoby wrócić do poprzedniego miejsca zamieszkania.  

Hipoteza nr 10 nie została potwierdzona.  

11. Uchodźcy wewnętrzni nie znają praw przysługujących im ze statusu osób wewnętrznie 

przesiedlonych.  

Uchodźcy wewnętrzni zasadniczo słabo znają swoje prawa, wynikające z ustaw specjalnych 

(36%). Jednocześnie osoby przesiedlone wykazują dobrą znajomość niektórych przepisów: 

przepisów dotyczących: tymczasowego lokum (86%), zwolnienia z opłat za media (625) oraz 

bezpłatnego wyksztalcenia do poziomu średniego (56%).  

Hipoteza nr 11 została częściowo potwierdzona.  
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12. Uchodźcy wewnętrzni mają trudności ze znalezieniem pracy i urzędy państwowe im nie 

pomagają.  

62% ankietowanych jest zatrudnionych, natomiast 37% respondentów otrzymało pomoc z 

urzędu w znalezieniu pracy.  

Hipoteza nr 12 nie została potwierdzona.  

13. UW migrują w poszukiwaniu pracy do innych państw. 
 
68% uchodźców wewnętrznych odpowiedziało, że nikt mieszkający w ich gospodarstwie 
domowym nie migrował na okres dłuższy niż rok.  
 
Hipoteza nr 13 nie została potwierdzona.  
 
14. UW nie są usatysfakcjonowani ze swojego poziomu życia.  
 
63% jest przeciętnie zadowolona ze swojego życia.  
 
Hipoteza nr 14 nie została potwierdzona.  
 
15. UW mają neutralny stosunek do polityki władz.  
 
81% wykazuje pozytywny stosunek wobec warunków życia zapewnionych przez władze 
państwowe. Jednocześnie, znajomość przepisów prawych wynikających ze statusu uchodźcy 
wewnętrznego wynosi 36%, a poziom satysfakcji z życia utrzymuje się na poziomie 
przeciętnym (63%).  
 
Hipoteza nr 15 została całkowicie potwierdzona.  
 
 

Badania miały charakter pilotażowy i zakładana jest kontynuacja badań z 
wykorzystaniem metod jakościowych, ponieważ próba jest zbyt mała na rzetelne 
zweryfikowanie postawionych hipotez. Celem drugiej części badania jest przeprowadzenie 
wywiadów pogłębionych z liderami społeczności uchodźców wewnętrznych oraz osób 
formalnie zaangażowanych w pomoc dla tej grupy społecznej.  

 


