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PODSTAWOWE INFORMACJE O INSTYTUCIE STUDIÓW
POLITYCZNYCH PAN
Rok 2017 był dla Instytutu pierwszym rokiem pracy w ramach nowego cyklu
parametryzacyjnego. Poprzedni zakończył się bardzo wysoką oceną naszych czteroletnich dokonań
naukowych. Instytut zachował kategorię „A”, uzyskując bardzo dobre wyniki w poszczególnych
kryteriach oceny. Co więcej, po raz pierwszy znaleźliśmy się na czele rankingu wszystkich placówek
naukowych o profilu politologicznym w kraju.
Rok 2016, bezpośrednio poprzedzający ewaluację, był czasem wyjątkowo wysokiej mobilizacji
wszystkich pracowników, o czym świadczy chociażby łączna liczba opublikowanych wtedy prac. Jak
wykazano w ubiegłorocznym sprawozdaniu, zakończył się on bilansem aż 263 publikacji. Zgodnie z
wcześniej ukształtowaną dynamiką, pierwszy rok po takiej silnej mobilizacji zamyka się niższymi
wynikami publikacyjnymi, porównywanymi rok do roku. Było ich w roku minionym łącznie 184 (3
artykuły w czasopismach naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych, 66
artykuły w czasopismach zamieszczonych w części B wykazu oraz 4 artykuły w czasopismach
zamieszczonych w części C wykazu; 14 monografii autorskich, 82 rozdziały w monografiach
naukowych oraz 7 redakcji naukowych monografii wieloautorskich). Dla przykładu, w roku 2012,
zamykającym poprzednią parametryzację, wykazać mogliśmy 247 publikacji, a w roku 2013,
rozpoczynającym cykl nowy – 168. Trzeba dodać, że w roku 2017 w ISP zatrudnionych było 78
pracowników naukowych i inżynieryjno-technicznych, podczas gdy w roku 2013 – o 6 więcej (84).
W roku sprawozdawczym ISP był wydawcą „Kultury i Społeczeństwa”, t. LXI, nr 1-4 (koedycja
z Komitetem Socjologii PAN); „Rocznika Polsko-Niemieckiego”, nr 25, z.1, z.2; „Studiów
Politycznych”, tom 45 (2017), nr 1-4; „Civitas. Studia z filozofii polityki”, nr 19 (rocznik 2016), nr 20
(rocznik 2017).
W roku 2017 realizowano w ISP PAN 26 projektów badawczych, finansowanych w większości
ze środków uzyskanych w konkursach NCN (16), ale też MNiSW (6). Były też wykonywane projekty
(4) finansowane z innych źródeł – przez European Research Network, Narodowe Centrum Kultury,
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz
Nauki. Kontynuowalismy też współpracę naukową w ramach 5 umów zawartych z takimi partnerami
zagranicznymi jak: Centre National de la Recherche Scientifique (Francja), Uniwersytet im. Jurija
Fedkowicza

w

Czerniowicach

(Ukraina),

Instytut

Gospodarki

Światowej

i

Stosunków

Międzynarodowych Rosyjskiej Akadmii Nauk oraz Instytut Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk,
Litewskie Centralne Archiwum Państwowe oraz School of International Studies of Jawaharlal Nehru
(Indie). Ponadto, wprawdzie bez zawartych porozumień, ale w sposób ciągły, Instytut współpracuje z
13 zagranicznymi instytutami naukowymi.
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W ramach działalności statutowej realizowano w ISP PAN 32 zadania badawcze. Ich ilość,
uległa wyraźnemu zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2016, gdy realizowano ich 25. Wzrosła w tej
liczbie lość zadań indywidualnych i grupowych, podejmowanych obok wspólnych zadań
ogólnozakładowych. Realizowane badania statutowe zawierały się w czterech, typowych dla ISP PAN
profilach tematycznych: 1. Państwo – Demokracja – Transformacja, 2. Pamięć społeczna i historia, 3.
Ład europejski – Ład Globalny – Bezpieczeństwo Międzynarodowe, 4. Myśl polityczna.
W ramach pierwszego bloku tematycznego (Państwo – Demokracja – Transformacja)
realizowano 9 zadań badawczych, w tym 3 ogólnozakładowe, 4 grupowe i 2 indywidualne. Zadania
zakładowe są zawsze najbardziej złożone konceptualnie, skupiają wielu wykonawców i są z reguły
wieloletnie. W roku 2017 znalazły się wśród nich: „Przemiany systemów społeczno-politycznych- nowe
perspektywy teoretyczne i podejścia badawcze” (Zakład Systemów Społeczno-Politycznych), „Udział
społeczeństwa w procesach decyzyjnych państwa” (Zakład Badania Elit i Instytucji Władzy),
„Rekonstrukcja mechanizmów zarządzania w PRL różnymi dziedzinami życia państwa i
społeczeństwa” (Zakład Najnowszej Historii Politycznej).
W profilu „Pamięć i historia” realizowano więcej, bo 14 zadań badawczych. Zainteresowania
badaczy z tego obszaru były też w sposób wyraźny bardziej rozproszone. Dominowały tu zadania
indywidualne (8). Realizowano też w tym profilu 2 duże projekty ogólnozakładowe: „Studia nad
‘polityką siłową’ stosowaną przez Rosję i ZSRR wobec państw i ich obywateli w strefie położonej
miedzy Bałtykiem a Morzem Czarnym” (Zakład Analiz Problemów Wschodnich) i „Polsko-niemieckie
zbieżności i rozbieżności interesów przed i po 1989 roku” (Zakład Studiów nad Niemcami).
Realizowane były ponadto 4 zadania grupowe (w ramach Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich oraz
Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich).
W profilu 3. Ład europejski – Ład Globalny – Bezpieczeństwo Międzynarodowe realizowano
8 zadań, w tym 1 zakładowe: „Procesy integracji i dezintegracji w Europie XXI wieku. Aspekty
polityczne, społeczne, ekonomiczne i międzynarodowe” (Zakład Europeistyki), 3 grupowe (Zakład
Bezpieczeństwa Globalnego i Studiów Strategicznych) oraz 4 indywidualne (po 2 w każdym z
wymienionych Zakładów).
W ramach obszaru związanego z zagadnieniami myśli politycznej realizowano 1 duże, wspólne
zadanie zakładowe: „Nowoczesność, kryzys i nowe dyskursy płci” (Zakład Filozofii Polityki).
Realizowano ponadto kilka projektów indywidualnych, które związane są z przygotowywanymi
przez pracowników ISP PAN rozprawami doktorskimi lub habilitacyjnymi. Zwraca uwagę, że badaczy
ISP łączy bez wątpienia podejście dynamiczne do badanych zjawisk politycznych i społecznych w
rozległej perspektywie czasowej, poszukiwanie mechanizmów tej dynamiki, natury procesów
budowania, przebudowy, rozpadu i zmiany ładów zbiorowych. Dla lepszej realizacji zadań i
wykorzystania w pełni istniejącego potencjału Instytutu korzystne jest tworzenie interdyscyplinarnych
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zespołów, przełamujących strukturę zakładową Instytutu. Jest to możliwe, dzięki zbieżnym
zainteresowaniom badawczym, realizowanym dotąd oddzielnie – w ramach odrębnych projektów kilku
zakładów badawczych. I tak, na przykład, problematyką postaw i zachowań politycznych zajmują się
równolegle badacze z Zakładu Systemów Społeczno-Politycznych i z Zakładu Badania Elit i Instytucji
Władzy. Z kolei zainteresowanie problematyką pamięci zbiorowej i polityki pamięci jest wspólne
niektórym badaczom z Zakładu Systemów Społeczno-Politycznych, Zakładu Najnowszej Historii
Politycznej (pierwszy obszar tematyczny) oraz Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich (profil

2).

Obiecujący i rozwojowy wydaje się też zapoczątkowany już kierunek badań nad społeczeństwem
obywatelskim i ruchami społecznymi (Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych i Zakład
Badania Elit i Instytucji Władzy).
Sześciu młodych badaczy zrealizowało też w minionym roku swoje indywidualne projekty
badawcze, korzystając przy tym ze środków, jakie uzyskali w postępowaniu konkursowym w ramach
V edycji wewnętrznego konkursu na projekty badawcze i prace rozwojowe.
W strukturze ISP PAN działa też Archiwum Partii Politycznych, wykonujące swoje zadania we
współpracy z wieloma zewnętrznymi instytucjami, takimi jak: Ośrodek Karta, Europejskie Centrum
Solidarności, Muzeum Historii Polski czy IPN. Z gromadzonych w nim systematycznie danych
korzystać mogą członkowie wszystkich zespołów badawczych, jak również badacze zewnętrzni.
Aktywność ISP PAN, związana z kształceniem i rozwojem kadry naukowej i prowadzona w
minionym roku zakończyła się jedną nominacją profesorską oraz uzyskaniem stopnia doktora
habilitowanego przez jednego z naszych pracowników. Rada Naukowa ISP PAN nadała też jednej
osobie stopień doktora habilitowanego, a 6 osobom – stopień doktora, w tym jednej osobie w systemie
cotutelle z Instytutem Studiów Politycznych (Science Po) w Paryżu.
Pracownicy ISP PAN byli też w roku 2017 aktywni jako organizatorzy i współorganizatorzy
konferencji międzynarodowych (6) i krajowych oraz jako ich uczestnicy, wygłaszając 159 referatów
(40 wystąpień na konferencjach za granicą, 33 na międzynarodowych konferencjach w kraju i 86 na
konferencjach krajowych). Prowadzili też działalność dydaktyczną w wielu ośrodkach naukowych w
kraju, np.: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Uczelnia Łazarskiego, Collegium
Civitas czy Uniwersytet SWPS.
W 2002 roku Instytut Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas rozpoczęły prowadzenie
wspólnych, dwuletnich studiów podyplomowych, dających możliwość zdobycia lub uzupełnienia
wiedzy z socjologii lub nauk o polityce. Studia podyplomowe trwają cztery semestry i kończą się
świadectwem ukończenia. Dają one teoretyczne i metodologiczne podstawy do drugiego etapu nauki,
jakim jest praca nad rozprawą doktorską pod okiem opiekuna naukowego, a następnie jej obrona w ISP
PAN. W minionym roku wznowiono nabór na studia i przyjęto 8 słuchaczy. Kontynowane były również
indywidualne prace absolwentów z ich opiekunami naukowymi z ISP PAN w ramach drugiego etapu
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nauki. Ponadto ISP kształci w ramach ośmiosemestralnych studiów doktoranckich w zakresie socjologii
i nauk o polityce. Aktualnie jest 7 słuchaczy z poprzednich edycji z ich opiekunami naukowymi z ISP.
Jak co roku, niektórzy nasi pracownicy zostali uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami. Prof.
Paweł Machcewicz uzyskał nagrodę The International Chair in the History of the Second World War,
przyznaną przez Université Libre de Bruxelles. Prof. Grzegorz Motyka został nagrodzony za książkę
Wołyń 43’ w konkursie na Książkę Historyczną Roku im. Oskara Haleckiego, a Prof. Wojciech
Roszkowski uzyskał Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2017. Z kolei dr Anna
Ciepielewska–Kowalik otrzymała Wyróżnienie w Konkursie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce
Społecznej PAN na najlepsze prace o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym w dziedzinie
polityki społecznej, a dr Jakub Wysmułek – wyróżnienie im. Profesora Stefana K. Kuczyńskiego za
prace z dziedziny nauk pomocniczych historii i źródłoznawstwa. Pięciu pracowników ISP PAN
uzyskało zagraniczne stypendia badawcze: Katarzyna Golik w Centro Studi sulla Cina Contemporanea
w Rzymie, prof. Paweł Machcewicz w Wissenchaftskolleg w Berlinie, dr Krzysztof Persak w Friedrich
Schiller Universitaet w Jenie, dr Jakub Wysmułek korzystał ze stypendium badawczego Fundacji
Lanckorońskich w Wiedniu, a Jakub Wódka - w Weatherhead Center for International Affairs
Uniwersytetu Harvarda w Cambridge MA. Dr Agnieszka Cianciara odbyła miesięczny staż badawczy
w Instytucie Studiów Politycznych w Lyonie, połączony z cyklem wykładów.
Dwaj nasi profesorowie zostali też w minionym roku uhonorowani odznaczeniami: Profesor
Józef Fiszer – Medalem Uniwersytetu Warszawskiego w uznaniu zasług w rozwoju współpracy
naukowej z Instytutem Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
przyznany przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, a Profesor Krzysztof Jasiewicz – Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

*
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OPIS PRAC BADAWCZYCH I WYNIKÓW BADAŃ

Zakład Systemów Społeczno-Politycznych
Prof. dr hab. B.W. Mach, prof. dr hab. A. Szpociński, prof. dr hab. A. Manterys, dr I.
Sadowski, dr J. Wysmułek, mgr M. J. Dąbrowski
Tytuł zadania: „Przemiany systemów społeczno-politycznych – nowe perspektywy
teoretyczne i podejścia badawcze” (wykonawcy: prof. dr hab. B.W. Mach, prof. dr hab. A.
Szpociński, prof. dr hab. A. Manterys, dr I. Sadowski, dr J. Wysmułek, mgr M. J. Dąbrowski)
Rok 2017 był pierwszym rokiem realizacji przez Zakład nowego zadania badawczego. Celem
prac w minionym roku, był przegląd i systematyzacja nowych kierunków badawczych w naukach
społecznych oraz podjęcie badań empirycznych inspirowanych przez te kierunki. Prace te dotyczyły w
roku 2017 problematyki: (1) uwarunkowań przebiegu reform niektórych polskich instytucji; (2) strategii
polityk historycznych w odniesieniu do spornych zdarzeń historycznych w relacjach z innymi narodami;
(3) kształtowania się relacji międzyetnicznych w świecie współczesnym na tle przemian historycznych;
(4) problematyki sprawstwa, działania, instytucji, sieci i więzi społecznej w nowej socjologii relacyjnej
oraz (5) głosowania i długofalowych zmian w preferencjach politycznych polskiego społeczeństwa.
Wyniki prac nad analizą uwarunkowań reform polskich instytucji opublikowano w „Studiach
Politycznych” w artykule „Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa: tradycje, stan
badań, perspektywy.” Pracowano dalej nad przeglądem i systematyzacją teoretycznych i empirycznych
ustaleń dotyczących problematyki instytucjonalnej inercji, którą obszernie przedstawiono w tym
artykule (Ireneusz Sadowski). Cennym forum dla prezentowania i krytykowania prac Zakładu było
współprowadzone przez Ireneusza Sadowskiego w ISP PAN seminarium „Nowy instytucjonalizm –
teorie i badania” (http://instytucjonalizm.uw.edu.pl/). Seminarium to, po trzech już latach
funkcjonowania, stało się stałym, uznanym elementem polskiego życia naukowego.
W ramach studiów nad strategiami prowadzenia polityk historycznych w odniesieniu do sporów
i konfliktów historycznych w relacjach z innymi narodami opublikowano artykuł „Inteligencja –
tożsamość – etnocentryzm” w tomie Polska – Rosja. Poszukiwanie nowej tożsamości. Podobieństwa i
różnice oraz

złożono do druku artykuł Dwie okupacje, który wyjdzie po niemiecku w tomie

przygotowanym przez Fundację Eberta, artykuł Upamiętnienia w monografii Stare i nowe tendencje w
obszarze pamięci społecznej oraz artykuł Sites of Memory, który został opublikowany w „Tekstach
Drugich” (Andrzej Szpociński).
Wyniki prac nad relacjami międzyetnicznymi w kontekście historii dawnej i niedawnej
opublikowano w monografii Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego
Księstwa Litewskiego do roku 1975 i dwóch artykułach: Pomnik sprawiedliwych Polaków? Analiza
przypadku sporu o kształt polityki pamięci oraz Ślady historycznego doświadczenia w wyborach
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życiowych współczesnych Polaków w tomie zbiorowym Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce:
Ramy, właściwości, epizody (Jakub Wysmułek).
W ramach prac nad socjologią relacyjną opublikowano w roku 2017 dwa artykuły: Relational
sociology paradigms oraz Commentary on Pierpaolo Donati’s ‘What does a good life mean in a
morphogenetic society? The viewpoint of relational sociology’ w „Stanie Rzeczy” oraz kontynuowano
prace nad aparaturą pojęciową teorii socjologicznych i możliwością jej stosowania w badaniach
empirycznych, których celem jest opublikowanie monografii Zarządcy wrażeń. Paradygmat Cooleya
(Aleksander Manterys). Prace nad socjologią relacyjną pozostają w związku z zakładowymi badaniami
nad sieciami społecznymi, które opisano w opublikowanym w roku 2017 rozdziale Jednostka i jej
otoczenie społeczne jako przedmiot badań socjologicznych (Bogdan W. Mach, Aleksander Manterys i
inni) w tomie Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat? Księga Jubileuszowa prof. E.C. Króla
Prace nad polską makropolityką, w tym preferencjami i głosowaniem w perspektywie krótko- i
długoterminowej, obejmowały dalsze systematyzacje koncepcyjne i analizy empiryczne prowadzące do
artykułów pod roboczymi tytułami Voter attachment and party competition in Poland: Voting in
networks (Bogdan W. Mach, Ireneusz Sadowski) i Long-term political preferences in Poland (Bogdan
W. Mach, Michał Dąbrowski). W projektach tych uczestniczy John E. Jackson z University of Michigan
– długoletni współpracownik ISP PAN. W przypadku tego ostatniego projektu chodzi przede wszystkim
o skonstruowanie skomplikowanego zbioru danych obejmujących lata 1990-2017. W pracy tej
współpracujemy z CBOS i GUS, a zasadniczą rolę w technicznej opiece nad projektem pełni mgr Michał
Dąbrowski. Prace nad makrospołecznym wymiarami polityki łączą się z tradycyjnie obecnym w
Zakładzie zainteresowaniem problematyką mobilności społecznej. Ich wyrazem w roku 2017 była praca
nad wzorami mobilności społecznej w Polsce w latach 1982-2017 (Bogdan W. Mach we współpracy z
Henrykiem Domańskim z IFiS PAN).
Ważnymi pracami Zakładu w ub.r. była także ostatnia faza realizacji uzyskanego z NCN (w
ramach programu „Harmonia”) dużego grantu „Ludzie w sieciach: Wpływ kontekstu społecznego na
jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury społeczeństwa” (kierownik: Bogdan W. Mach).
Doprowadziły one do przygotowania dwóch książek, które są w końcowym stadium wydawniczej
produkcji. Pierwsza z nich to monografia Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego w
funkcjonowaniu jednostek (pod redakcją Bogdana W. Macha i Ireneusza Sadowskiego), a druga to EgoCentered Networks in Contemporary Poland (pod redakcją Bogdana W. Macha, Aleksandra Manterysa
i Ireneusza Sadowskiego).
Prace zakładowe w roku 2017 obejmowały także działania przygotowawcze do starania się o
nowe granty na temat: (a) bezpieczeństwa narodowego (koncepcję przedstawiono w roku 2016 w
referacie “Kooperacja i wrażliwość obywatelska jako czynniki wzmacniające bezpieczeństwo
narodowe”, Bogdan W. Mach i inni) i (b) biografii transformacyjnych szczególnie wyselekcjonowanych
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kohort polskiego społeczeństwa (koncepcję przedstawiono w przygotowanej

aplikacji do NCN,

Ireneusz Sadowski i inni).
Do prac zakładowych można też zaliczyć w roku 2017 działalność pracowników Zakładu na
rzecz organizacji i ewaluacji nauki polskiej. Bogdan W. Mach działał jako członek Komitetu Socjologii
Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nadzorującego pracę naukowej stacji PAN w Brukseli, a Ireneusz
Sadowski jako bardzo aktywny ewaluator powołany przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych
przy MNiSW.
Uogólnienie i podsumowanie merytorycznych osiągnięć prac zakładowych w roku 2017
obejmują następujące wnioski i ustalenia na temat nowych perspektyw teoretycznych i podejść
badawczych w analizach systemów społeczno-politycznych: (1) nowe wersje analiz instytucjonalnych,
rozwijane we współczesnych naukach społecznych, stwarzają unikalną i atrakcyjną poznawczo
perspektywę łączenia socjologii, politologii i historii w naukę interdyscyplinarną i innowacyjną, co
dotyczy instytucji rozumianych zarówno szeroko, jak i wąsko; (2) „history counts” – historia się liczy.
Doświadczenia historyczne, przeżywanie i interpretowanie historii są ważnymi determinantami
indywidualnych i zbiorowych wyborów, zachowań, sporów i konfliktów. Ważnym zadaniem nauk
społecznych jest wypracowanie metod pozwalających na ustalenie, które elementy pamięci historycznej
stają się realną podstawą doniosłych relacji społecznych, a które są „powierzchniowym” zaledwie
wyrazem życia społecznego; (3) polsko-rosyjskie i polsko-niemieckie strategie i polityki historycznokulturowe w odniesieniu do spornych zdarzeń wykazują podobieństwa i różnice, które są osadzone w
zróżnicowanych kontekstach kulturowych trzech narodów i zmieniają się wraz ze zmianami tych
kontekstów; (4) „nowa socjologia relacyjna” to coraz bardziej precyzyjnie sformułowana całościowa
wersja socjologii, a w jej ramach „zarządzanie wrażeniami” to podstawowy mechanizm stanowienia
porządku interakcyjnego i organizacyjnego zarówno na poziomach mikro, jak i makro. Analizy
indywidualnych sieci (ego-centered personal networks) znajdują przekonujące uzasadnienia w
koncepcjach nowej socjologii relacyjnej; (5) preferencje polityczne i sposoby głosowania w Polsce po
roku 1989 nasuwają przypuszczenie, że polska scena polityczna pomimo znacznej „obrotowości”
(zmienności związanej z powstawaniem i zanikiem partii politycznych i afiliacji z nimi) charakteryzuje
się rodzajem „ultrastabilności” odzwierciedlającej historycznie ukształtowane podziały społecznokulturowe; (6) choć rezultaty wyborcze zawsze istotnie zależą od wydarzeń punktowych,
incydentalnych, to ich zasadniczą komponentą są długofalowe trendy o podłożu strukturalnym. Choć o
rezultatach wyborów parlamentarnych w Polsce w 2015 roku zdecydowała również katastrofalna
kampania prezydencka Bronisława Komorowskiego, to rezultaty te są lepiej wyjaśniane przez już dużo
wcześniej obserwowane trendy opuszczania PO przez niektóre grupy wyborców.
Wyniki osiągnięte przez pracowników Zakładu w roku 2017 przedstawiono nie tylko w
publikacjach. Dorobek ten wykorzystywano też obszernie w referatach na konferencjach krajowych i
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międzynarodowych – wygłoszono na nich łącznie dwadzieścia referatów. Prace Zakładu związane z
grantem przedstawiano także w Internecie na stronie prowadzonej przez Zakład i w infografice.

Zakład Badania Elit i Instytucji Władzy
Prof. dr hab. E. Nalewajko, prof. dr hab. J. Wasilewski, dr hab. I. Pańków, dr A.
Radiukiewicz, dr A. Machcewicz, dr W. Betkiewicz, dr M. Kotnarowski, mgr P. Maranowski
Tytuł zadania 1: „Udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych państwa” (wykonawcy:
prof. dr hab. E. Nalewajko, prof. dr hab. J. Wasilewski, dr hab. I. Pańków, dr A.
Radiukiewicz, dr W. Betkiewicz, mgr P. Maranowski)
Celem badania jest diagnoza sposobu funkcjonowania instytucji obywatelskiej inicjatywy
ustawodawczej oraz próba oceny jej skuteczności. Poszukiwana jest odpowiedź na pytania o społeczne
i polityczne uwarunkowania tej skuteczności oraz o bariery jej osiągania. Szczególnym przedmiotem
zainteresowania są bariery leżące w relacjach elit politycznych i społeczeństwa oraz w ich
wyznacznikach sytuacyjnych i kulturowych.
W minionym roku prowadzone były analizy zgromadzonych danych, w tym pogłębione studia
przypadków inicjatyw, opracowywane według takich wspólnych kategorii, jak: natura problemu
społecznego, charakterystyka racjonalności i tożsamości aktorów, ich relacje wzajemne oraz stosunki z
otoczeniem, oszacowanie skuteczności inicjatywy.
Analizy wykazały między innymi, jak pojęcie obywatelskości wykorzystywane jest w
parlamentarnych debatach poświęconych inicjatywom obywatelskim do walki o władzę, do zdobywania
dominacji drogą narzucania własnych znaczeń i definicji, do zyskiwania dodatkowej legitymizacji
politycznej i podejmowania prób delegitymizowania innych uczestników procesów decyzyjnych.
Pokazano też, ujmując OIU na tle porównawczym, jak silne napięcia systemowe towarzyszą wszędzie
jej stosowaniu: z jednej strony, systematycznie poddawana jest próbom podporządkowania ze strony
instytucji przedstawicielskich, z drugiej – przyczyniać się może do kwestionowania ich prawomocności.
Szczegółowa analiza przypadku inicjatywy o charakterze światopoglądowym dowodzi, w jaki sposób
narzędzie to służyć może artykulacji i budowaniu kapitału społecznego, mającego destrukcyjny wpływ
na podstawowe nawet zasady demokratycznego państwa – w tym przypadku jego światopoglądową
neutralność. Analiza procesu deliberacji towarzyszącej sejmowym pracom nad tym projektem wykazała
też, że inicjatywa obywatelska może się również przyczyniać do rozniecania i eskalacji konfliktów
grupowych oraz służyć lobbingowi politycznemu. A także nieformalnym grom o władzę,
przejawiającym się w przetargach i rywalizacji aktorów politycznych o wpływ nie tylko na treść
konkretnej ustawy, ale i określonych, bardziej ogólnych reguł systemowych.
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Wyniki przedstawiono w dwóch artykułach, opublikowanych w czasopismach naukowych oraz
trzech opracowaniach stanowiących szkice do przygotowywanych artykułów. Napisano też dwa
opracowania poświęcone rekrutacji i wymianie elit samorządowych w ujęciu teoretycznym i
empirycznym.

Tytuł zadania 2: „Tożsamość zbiorowa i społeczna członków ruchu społecznego Komitet
Obrony Demokracji (KOD)” (wykonawcy: dr A. Radiukiewicz)
Tematem projektu jest odpowiedź na szeroko rozumiane pytanie o to, kim są uczestnicy KODu – innymi słowy dotyczy ono tożsamości działaczek i działaczy Komitetu Obrony Demokracji.
Dotychczas przeprowadzono wywiady z działaczkami i działaczami KOD-u, dokonano
transkrypcji wywiadów, opracowano klucz kodowy (m.in. na podstawie studiów literaturowych) i
zakodowano wywiady (wstępna analiza).
W odniesieniu do narracji nt. protestów, główne pytanie sformułowane w analizie dotyczyło
sposobu, w jaki KODerki i KODerzy zaprezentowali podczas wywiadów organizowane przez Komitet
protesty. Dla odtworzenia obrazu tych zgromadzeń uczestnicy wywiadów kreślili wizerunek własnej
grupy (sposobu, w jaki działa), a także wskazywali na tych, od których się ona różni. Na podstawie
analizy postawiona została teza, że treści, którymi wypełniano tę różnicę, mają swe źródło w regułach
stanowiących od dłuższego czasu podstawę funkcjonowania sfery publicznej w Polsce.
W odniesieniu do tożsamości KODerów: Wyniki analiz pozwoliły odpowiedzieć na istotne w
procesie definiowania tożsamości pytanie o to, od kogo i jak różnią się uczestnicy Komitetu Obrony
Demokracji. Najczęściej wskazywanym „obcym” w tym kontekście okazali się wyborcy Prawa i
Sprawiedliwości, dla charakterystyki których uczestnicy wywiadów czerpali z powszechnych
wyobrażeń na temat tzw. „Ciemnogrodu” i homo sovieticusa. Rezultaty analiz odsłaniają zatem
podzielane przez badanych rozumienie ”innych”, składające się na ten aspekt tożsamości badanego
ruchu społecznego, który za Baumanem określić można jej nieodłącznym dopełnieniem i źródłem.
Wreszcie, jak pokazano, wizerunek zwolenników partii rządzącej został stworzony, m.in. w oparciu o
pewien wyobrażony podział. W tym sensie podział ów, jako istotny element praktyki dyskursywnej
ruchu, jest jednoczący dla jego uczestników – stanowi podstawę wspólnoty.
Wyniki ze wstępnej analizy danych zaprezentowano podczas dwóch konferencji pt. „Dobre
Połączenia Nauki społeczne a podzielone wspólnoty”, w Zielonej Górze 16-17 maja 2017 roku oraz
podczas ogólnopolskiego Seminarium Naukowego „Dyskurs manifestacji obywatelskich w przestrzeni
publicznej w Polsce 2010-2017. Warsztaty analizy dyskursu”, w Poznaniu, 30-31 maja 2017 roku.
Ponadto został przygotowany artykuł naukowy pt. „Podział jako podstawa wspólnoty” i następnie
złożony do recenzji w czasopiśmie naukowym „Kultura i Społeczeństwo”. Aktualnie trwają też prace
nad przygotowaniem monografii.
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Tytuł zadania 3: „Geografia wyborcza Polski 2014-2015” (wykonawcy: dr M. Kotnarowski)
U podstaw projektu leży potrzeba określenia na ile społeczne charakterystyki terenów, na
których żyją wyborcy, miało wpływ na ich zachowania wyborcze w wyborach parlamentarnych
przeprowadzonych w latach 2011 i 2015.
Prowadzone analizy oparte są, z jednej strony, na danych dotyczących sytuacji społecznoekonomicznej polskich gmin, a z drugiej – na wynikach głosowania w tych samych gminach. Jednostką
analizy są tutaj polskie gminy w liczbie 2 475. Badanie obejmuje więc całą populację polskich gmin. W
analizach uwzględniono takie cechy społeczno-ekonomiczne gmin, jak stopa bezrobocia, poziom
dochodów gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz saldo migracji na poziomie gminy. Jeżeli
chodzi o dane wyborcze, to wzięto pod uwagę poziom poparcia wyborczego głównych partii
startujących w analizowanych wyborach. Dodać tu należy, że poziom poparcia dla każdej z partii
przedstawiony był jako odsetek wyborców danej partii w grupie wszystkich uprawnionych do
głosowania. Zarówno danych dotyczących sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin, jak i danych
wyborczych użyto na dwa sposoby: jako zmienne pozycyjne i jako zmienne dynamiczne. Dane
pozycyjne dotyczą poziomu danego parametru w określonym punkcie czasu, zaś dane dynamiczne
dotyczą zmiany danego parametru w okresie między wyborami. Zmiennymi o charakterze pozycyjnym
były więc: stopa bezrobocia, dochód i saldo migracji w roku poprzedzającym wybory (odpowiednio
2010 i 2014) oraz poparcie dla partii w dniu wyborów (odpowiednio dla wyborów przeprowadzonych
w roku 2011 i 2015). Z kolei zmiennymi o charakterze dynamicznym były: zmiana stopy bezrobocia,
dochodu oraz salda migracji między rokiem poprzedzającym wybory a rokiem poprzednich wyborów
(dla wyborów przeprowadzonych w roku 2011 była to zmiana między latami 2007 a 2010, dla wyborów
przeprowadzonych w roku 2015 była to zmiana między latami 2011 a 2014) oraz zmiana poparcia dla
poszczególnych partii między wyborami przeprowadzonymi w roku 2011 a wyborami
przeprowadzonymi w roku 2015.
W świetle prowadzonych analiz, dość wyraźne potwierdzenie uzyskały hipotezy wywiedzione
z modelu głosowania klasowego. Poziom poparcia takich partii, jak PO, Nowoczesna, Razem i Ruch
Palikota zależał od sytuacji społeczno-ekonomicznej terenów, na których odbywało się głosowanie. PO
(w obu analizowanych elekcjach), Nowoczesna i Razem (w wyborach przeprowadzonych w roku 2015)
miały tym większe poparcie, im mniejszy był poziom bezrobocia, większa zamożność gmin oraz
pozytywne saldo migracji. Podobnie pozytywne saldo migracji sprzyjało głosowaniu na Ruch Palikota
(w wyborach 2011 roku). Sytuacja społeczno-ekonomiczna gmin miała więc związek z wynikami
głosowań, co więcej – związek był raczej trwały, o czym świadczą podobne zależności odnotowane dla
PO w wyborach 2011 i 2015. Ponadto, różne wskaźniki sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin (poziom
bezrobocia, dochód, saldo migracji) w spójny sposób wiązały się z zachowaniami wyborczymi. Z
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drugiej strony, dość słabe potwierdzenie empiryczne znalazł model głosowania ekonomicznego.
Zależności związane z tym modelem były albo słabe, albo nie występowały w ogóle.
Wyniki zrealizowanego badania przygotowane są do publikacji w formie artykułu w
czasopiśmie naukowym.

Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych
Dr hab. M. Danecka, dr Z. Kinowska, dr A. Ciepielewska-Kowalik, dr A. Kęska, mgr J.
Mirosław, mgr R. Pląsek, mgr J. Cieślar
Tytuł zadania 1: „Polska rzeczywistość instytucjonalna i problemy społeczne”
(wykonawcy: dr hab. M. Danecka, dr A. Kęska, mgr J. Cieślar, mgr R. Pląsek, mgr J.
Mirosław)
Celem zadania było pogłębienie wiedzy na temat zachodzących zjawisk społecznych i
konsekwencji wynikających z funkcjonującego porządku instytucjonalnego. Głównymi obszarami
badania natomiast była polityka społeczna i pomoc społeczna (ujęcia lokalne, ogólnopolskie i
międzynarodowe; współczesne i historyczne); rynek pracy, polityka edukacyjna, problem dziedziczenia
statusu społecznego i nierówności materialne, socjologia rodziny (funkcje i struktura), metodologia
badań społecznych.
Istotnym elementem prac zespołu było przeprowadzenie badania terenowego pod tytułem
„Instytucja pieczy zastępczej w Polsce. Funkcje rodziny a dziedziczenie statusu społecznego". Badanie
realizowane było w terminie listopad – grudzień 2017 roku. Dotychczas przeprowadzono 12 wywiadów
pogłębionych w instytucjach realizujących zadania z zakresu pieczy zastępczej w Kielcach.
Zaplanowano jeszcze 24 wywiady w Gliwicach i Głogowie. W sumie zaplanowane jest pozyskanie 36
wywiadów

z

dyrektorami

instytucji,

pracownikami

socjalnymi,

opiekunami

zastępczym,

koordynatorami, asystentami, sędziami i kuratorami. Wraz z wynikami poprzedniego badania
pilotażowego prowadzonego w Warszawie i Łomży, planowane jest otrzymanie kompleksowej próby
badawczej z instytucji realizujących funkcję opiekuńczą wobec dzieci odebranych rodzicom. Są to
innowacyjne rozwiązania instytucjonalne. Instytucje te wykorzystują pewną prawną swobodę do
realizacji zadań z zakresu pomocy rodzinie na poziomie powiatowego samorządu terytorialnego.
Wyniki badania potwierdzają hipotezę, że bez względu na system organizacyjny, dzieci objęte
tymczasową pieczą zastępczą są ofiarami konserwatywnego podejścia do kwestii rodziny i błędnie
pojmowanego „interesu dziecka”. W obecnym systemie prawnym, ubocznym negatywnym skutkiem
dbałości o zachowanie więzi rodzinnych (rodzin biologicznych) jest blokada awansu społecznego.
Dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych nie mają szans awansu społecznego i narażone są na
dziedziczenie wykluczenia społecznego i materialnego. W Polsce nie działa lub jest bardzo ograniczona
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kontrola społeczna nad funkcjonowaniem środowiska rodzinnego. Udział systemu instytucjonalnego i
rodzin zawodowych jest marginalny. System pieczy zastępczej nie jest odpowiednio dostosowany do
potrzeb, w sensie jakościowym i ilościowym. Z relacji ekspertów wynika, że konserwatywne stereotypy
stoją w sprzeczności z szansą na poprawę bytu i przyszłości dzieci z rodzin patologicznych.
Kompetencje opiekunów zastępczych i wypełniane przez nich funkcje powinny być poszerzane i
indywidualnie dopasowane do potrzeb dzieci. Wbrew założeniom twórców systemu pieczy zastępczej,
opieka ta jest obarczona negatywną opinią społeczną, podobnie jak klasyczna pomoc społeczna. W tym
kontekście planowana likwidacja tradycyjnej instytucjonalnej pieczy zastępczej w formie domów
dziecka (reforma ma zakończyć się w 2020 roku) i utworzenie rodzinnych domów dziecka powinno stać
się priorytetowym i strategicznym działaniem władz samorządowych w zakresie realizacji szeroko
pojętej pomocy społecznej.
Uzyskane wnioski z badań w Polsce należy poddać konfrontacji z pracami zagranicznych
partnerów zajmujących się systemami funkcjonującymi w obrębie pieczy zastępczej. Zasadne stało się
poszukiwanie partnerów w krajach, które realizują funkcje opiekuńcze zgodnie z opracowanymi
modelami: marginalnym (np. Wielka Brytania), mieszanym (np. Niemcy), społecznym (np. Norwegia).
Wyniki analizy zebranych materiałów w drodze badań empirycznych prowadzonych w roku
2016 i roku 2017 oraz analiza literatury polskiej i zagranicznej stały się pretekstem do nawiązania
kontaktów międzynarodowych w celu nawiązania współpracy w roku 2018. Zespół uznał, że
opracowane w zeszłym roku modele funkcji opiekuńczej państwa wobec dzieci objętych pieczą
zastępczą oraz uzupełnienie badania tegorocznymi obserwacjami wymagają weryfikacji z udziałem
ekspertów zagranicznych. Zostały nawiązane kontakty z socjologiami i politologami z uniwersytetów
w Norwegii i Wielkiej Brytanii. W Norwegii: prof. Marit Skivenes z Uniwersytetu w Bergen oraz prof.
Jan Storo z Oslo i Akershus University College of Applied Sciences (w przyszłym roku planowane jest
zorganizowanie wspólnego seminarium). W Wielkiej Brytanii: Paul Adams, Coram Baaf Adoption
Fostering Academy London, prof. Alieen Novat, The Fostering Network, London, prof. Andrea Diss,
Rees Centre for Research on Fostering and Education, University of Oxford. Zespół w dalszym ciągu
oczekuje na potwierdzenie kontaktu z Uniwersytetem w Monachium oraz z prof. Vanią Pinto z REES
Centre w kwestii badań pieczy zastępczej w Portugalii.
Pozyskane kontakty posłużą do nawiązania współpracy z zagranicznymi ośrodkami
badawczymi i instytucjami, dzięki której możliwe będą zagraniczne badania terenowe, wymiana
informacji i materiałów oraz perspektywa opublikowania wyników badań w czasopiśmie zagranicznym
(np. „Journal of European Social Policy”).
Wyniki prac Zakładu zostały przedstawione w następujących publikacjach: M. Danecka, Piecza
zastępcza w Niemczech, „Studia Politica Germanica”; M. Danecka, Dziecko w pieczy zastępczej.
Problem dziedziczenia statusu społecznego, w: Z. Galor, S. Kalinowski, U. Kozłowska, Marginalizacja
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a rozwój społeczny – między teraźniejszością a przeszłością; M. Danecka, Uwaga: nadchodzi pomoc!,
„Kultura i Społeczeństwo”, M. Danecka, Prawie jak w domu, „Kultura i Społeczeństwo”; A. Kęska,
Axiomatic determination of a class of ordinal variation measures, „Studies in Logics, Grammar and
Rethorics”; R. Pląsek, Szkolnictwo wyższe – między utopijną wizją a rzeczywistością, w: J. Gromysz, R.
Włodarczyk (red.), Utopia a edukacja, tom 1. O wyobrażeniach świata możliwego.
Efekty badania będą przedstawione również w dwóch monografiach: (1) M. Danecka, A. Kęska,
R. Pląsek, Dylematy pieczy zastępczej; (2) R. Pląsek, K. Chaczko, M. Brenek, Organizacja opieki i
pomocy społecznej w Polsce 1918-2018. Podręcznik akademicki; i artykule w czasopiśmie naukowym:
(3) M. Danecka, Dobro dziecka w systemie pieczy zastępczej.

Tytuł zadania 2: „Perspektywy rozwoju koprodukcji na przykładzie wybranych
szczegółowych polityk publicznych (polityka edukacji i pomocy społecznej)”
(wykonawcy: dr A. Ciepielewska-Kowalik)
Realizacja zadania ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat koprodukcji w Polsce.
Przedmiotem prowadzonych badań była próba zdefiniowania roli organizacji trzeciego sektora w
formułowaniu i realizacji wybranych obszarów: polityki edukacyjnej i pomocy społecznej. Do
osiągnięcia tego celu ma posłużyć stworzona przez Adama Kęskę baza danych SPSS z badań
pilotażowych z 2016 roku. Dokonano również wstępnej analizy danych ilościowych z bazy MEN w
zakresie zmian w społecznych organach prowadzących (organizacje non profit) placówki szkolne
(szkoły podstawowe i gimnazja).
Trwają prace nad artykułem: A. Ciepielewska-Kowalik, Co-production in Poland: From the
recognition to research? Ze względu na urlop macierzyński Anny Ciepielewskiej-Kowalik (14.04.201710.06.2018) dalsza realizacja zadania została wstrzymana.

Tytuł zadania 3: „Problematyka wielokulturowości w dobie kryzysu migracyjnego”
(wykonawcy: dr Z. Kinowska)
W 2017 roku były kontynuowane prace w ramach tematu indywidualnego dr Zofii Kinowskiej.
Celem zadania jest poszerzenie wiedzy o fenomenie wielokulturowości integracyjnej w Australii i
wpływie polityki wielokulturowości na tamtejszą Polonię. Prace badawcze prowadzone były w Polsce
i Australii: kwerenda biblioteczna w Sydney (UTS) w bibliotece uniwersyteckiej (ANU) oraz w
zbiorach biblioteki narodowej w Canberze, wywiady pogłębione (w sumie 18) z przedstawicielami
środowiska polonijnego w Australii, w tym polskiej dyplomacji. Rozpoczęto też prace nad
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przeprowadzeniem w 2018 roku badania internetowego badającego specyfikę AIPA i poczucie
tożsamości narodowej jej działaczy.
W ramach realizacji tego zadania został opublikowany artykuł: Zofia Kinowska i Ly Ly Lim,
The challenges of building a diverse society. Australian inspirations, Studia Polityczne nr 3.
Trwały także prace nad wspólną monografią Zofii Kinowskiej, Jana Pakulskiego oraz Andrew
Jakubowicza pod roboczym tytułem Embracing Migrations: The Future of Integrative Multiculturalism.
Książka ukaże się w roku 2018.
Praca nad monografią Australijskiego Instytutu Spraw Polskich i z dotychczas zebrane dane
wskazały szczególnie ciekawy wątek transnarodowości tej organizacji. Działalność AIPA ma
specyficzną formę “transnarodowej przestrzeni społecznej” i tworzy międzynarodowy kapitał
społeczny. W odróżnieniu od innych organizacji polonijnych działających w Australii AIPA ma bardziej
uniwersalny, pomostowy charakter. Wydaje się to być związane z poziomem integracji jej członków do
życia w społeczeństwie australijskim. Obserwując zmiany australijskiej Polonii od czasów powojennych
do dziś, można zobaczyć jak w soczewce przebieg grupowych mechanizmów adaptacyjnych w
poszczególnych głównych falach migracji (powojenna i solidarnościowa) w kolejnych fazach ich
integracji. Wydaje się, że te procesy znajdują swoje odzwierciedlenie w charakterze i ewolucji instytucji
tworzonych przez polskich migrantów w różnych okresach.
Zebrane dotychczas dane (dot. Polonii australijskiej i AIPA) zostały wykorzystane do
przygotowania referatu (współautor: prof. Jan Pakulski) pt. „Polish Migrants and Organizations in
Australia”. Referat ten został wygłoszony 7 grudnia 2017 roku na międzynarodowej konferencji w
Sydney „Stranger in a strange land: The social observer as analyst and critic” – Andrew Jakubowicz
Retirement Conference. Prawdopodobnie zostanie opublikowany w 2018 roku, w zbiorze
pokonferencyjnym.

Tytuł zadania 4: “Comparative analyses on social enterprises in Central and Eastern
Europe/ new EU member states (Poland, Hungary, Czech Republic and Croatia)”
(wykonawca: A. Ciepielewska-Kowalik)
Celem naukowym prowadzonych badań jest wzrost wiedzy na temat typologii i modeli
przedsiębiorstw społecznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym nowych państwach
członkowskich Unii Europejskiej.
Przeprowadzone zostały analizy porównawcze w zakresie ilościowym i jakościowym (ecosystem) przedsiębiorstw społecznych w wybranych krajach europejskich.
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Efektem prac jest przygotowanie 2 rozdziałów naukowych w monografii naukowej pod red. J.
Defourny et al., Social Enterprise Models Across the World, EMES Network, Brussels: (1)
Ciepielewska-Kowalik, A., Vidovič, D., Kiss, J., Hubai, L., Legnerová, K., and Dohnalová, M., The
Influence of Historical and Institutional Legacies of Post-Socialist Regimes on the Present-Day Social
Enterprises in Central and Eastern Europe; (2) Baturina, D., Beshevska, M., Kiss, J. CiepielewskaKowalik, A., The Role of External Funding in CEE and SEE Countries (oba rozdziały ukażą się w
wydawnictwach EMES Newtork, na przełomie 2018/2019).
Wyniki badań były również zaprezentowane na 6th International Research Conference on Social
Enterprise, 03-06/07/2017, Louvain-La-Neuve (Belgia).
Warto również wspomnieć o kontynuacji badań i analiz w ramach programu EMPOWER-SE
(akcja COST nr CA16206) finansowanego przez Komisję Europejską (2017-2021), dr A. CiepielewskaKowalik kieruje grupą roboczą Working Group 4: Education and Dissemination.

Zakład Najnowszej Historii Politycznej
Prof. dr hab. A. Friszke, prof. dr hab. A. Paczkowski, prof. dr hab. P. Machcewicz, dr hab. I.
Słodkowska, dr hab. P. Sowiński, dr hab. P. Osęka, dr hab. A. Leszczyński, dr K. Persak
Tytuł zadania: „Rekonstrukcja mechanizmów zarządzania w PRL różnymi dziedzinami
życia państwa i społeczeństwa” (wykonawcy: Prof. dr hab. A. Friszke, prof. dr hab. A.
Paczkowski, prof. dr hab. P. Machcewicz, dr hab. I. Słodkowska, dr hab. P. Sowiński, dr hab.
P. Osęka, dr hab. A. Leszczyński, dr K. Persak)
Prace Zakładu koncentrują się w trzech przyjętych w 2013 roku kierunkach działalności, które
zastąpiły realizowany przez wiele lat ramowy program „Władza i społeczeństwo 1944-1990”. Zgodnie
z przyjętym założeniem zawężenia i skonkretyzowania kierunków prac, były one realizowane w
następujących węzłowych kierunkach:
(1) rozliczenia z przeszłością, w tym zmiany instytucjonalne i problem pamięci. Badania te
podejmują zwłaszcza profesorowie Andrzej Paczkowski i Paweł Machcewicz w ramach uzyskanego
grantu NCN, który był realizowany w bieżącym roku. Ponadto dr K. Persak, przez większość okresu
sprawozdawczego przebywający na stypendium w Jenie, pracował nad książką poświęconą tym
zagadnieniom. Najważniejszym osiągnięciem z tego zakresu jest książka Pawła Machcewicza Muzeum,
zawierająca dzieje budowania Muzeum II wojny światowej i konfliktu wokół niego w latach 2015-17,
który jest wyrazem podejścia do przeszłości, wyobrażeń o relacjach władzy politycznej z polityką
historyczną. Należy w tym punkcie wymienić referat prof. Paczkowskiego „Sprzeczne narracje”
dotyczący sporu o stan wojenny i różne narracje tego dramatu. Do tego nurtu badań można też zaliczyć
książkę dr hab. A. Leszczyńskiego Dlaczego Polacy tak bardzo nie lubią swojego kraju…, która ma być
opublikowana wiosną 2018 r.
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(2) polityczne i społeczne aspekty funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa w systemie
komunistycznym. Badania w tym temacie, oparte na archiwaliach zgromadzonych w IPN, prowadził
prof. Paczkowski, prof. Friszke, dr hab. Sowiński. Należy w tym punkcie wymienić przede wszystkim
dalsze prace, w tym rozległe kwerendy archiwalne, prof. Paczkowskiego nad monografią wywiadu. W
tym punkcie mieszczą się także systematyczne kwerendy A. Friszke, których efekty szerzej są
sprawozdawane w punkcie 3. W „Kwartalniku Historycznym” opublikowany został artykuł A. Friszke
dotyczący bilansu represji w stanie wojennym (internowani, uwięzieni, skazani, amnestionowani), a w
„Więzi” dokument źródłowy dotyczący zamierzenia wytoczenia sprawy karnej L. Wałęsie w 1983 r.
Dla porządku należy w tym miejscu wspomnieć też grant krajowy dr hab. Piotra Osęki „Utrwalacze”,
poświęcony socjologii pracowników SB.
(3) Solidarność i instytucje władzy – przebieg kryzysu ustrojowego i transformacji. Badania w
tym zakresie realizowali prof. Friszke, dr. hab. Sowiński, dr hab. Leszczyński. Część prac wykonywana
była w ramach grantu „Solidarność – korzenie i dynamika, nowe podejścia do ruchu społecznego”.
Należy tu wymienić monografię A. Friszke Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ
‘Solidarność’ i KSS ‘KOR’. W monografii analizowane są przygotowania do najważniejszego procesu
(dwóch procesów), które miały się odbyć i potwierdzić słuszność wprowadzenia stanu wojennego oraz
zniszczyć legendę „Solidarności”. Przebieg przygotowań śledczych został omówiony w kontekście
polityki państwa, w tym stosunków z Kościołem i państwami Zachodu. Ten kontekst wpłynął
ostatecznie na rezygnację władz z przeprowadzenia procesu i uwolnienia więźniów (1984). Tym samym
zamierzenia początkowe nie zostały zrealizowane, powstały natomiast warunki do wytworzenia reguł
gry między trzema podmiotami (władza, Kościół, przywódcy Solidarności), co kilka lat później
umożliwi podjęcie negocjacji o zmianach ustrojowych.
Do tego projektu badawczego należy też przypisać opracowanie dzienników Wiktora
Woroszylskiego i obszerny (100 stron), oparty w przeważającej części na kwerendach archiwalnych,
wstęp A. Friszke ukazujący drogę życia i aktywności autora, w połowie dotyczący zaangażowania w
działania poprzedzające powstanie „Solidarności” i jej działalność, zwłaszcza w stanie wojennym i
latach następnych. Mieści się w tym zakresie również większość artykułów A. Friszke. Tego tematu
dotyczy również praca dr hab. A. Leszczyńskiego – poprowadzenie cyklu rozmów z psychologami J.
Reykowskim i J. Grzelakiem oraz M. Koftą, jak też A. Friszke o przygotowaniach i przebiegu Okrągłego
Stołu, przy którym dwaj pierwsi byli negocjatorami. W tym wątku mieszczą się prace Pawła
Sowińskiego dotyczące różnych aspektów działania niezależnego ruchu wydawniczego i jego
kontaktów zarówno z polską emigracją, jak i agendami amerykańskimi. Należy wspomnieć o
opublikowaniu przez P. Sowińskiego artykułu pt. Spy in Underground. Polish Samizdat Stories w
monografii zbiorowej (Apor P., Horváth S., Mark J., Secret Agents and Memory of Everyday

Collaboration in Communist Eastern Europe). Jest to kolejne po opublikowanym w 2016 roku tomie
Duplicator Underground. The Independent Publishing Industry in Communist Poland 1976-1989
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zaprezentowanie tematu niezwykle ważnego, a mało obecnego na rynku czytelnika anglojęzycznego.
Paweł Sowiński prowadził także badania archiwalne w Londynie, których efekty poznamy zapewne w
przyszłym roku.
Do tego wątku badawczego należą prace dr hab. Słodkowskiej, skoncentrowane na roku 1989 i
latach późniejszych. Są one realizowane w ramach projektu badawczego NPRH, którego I. Słodkowska
jest kierownikiem. W ramach działalności statutowej kierowała Archiwum Partii Politycznych oraz
prowadziła kwerendy do trzech tematów, mieszczących się w omawianym nurcie badań.
Spośród ważnych i pracochłonnych prac nie wszystkie mieszczą się w tak zakreślonym
schemacie. Przede wszystkim, nie obejmuje on badań nad emigracją, które w stopniu ograniczonym,
ale są podejmowane. Należy w tym punkcie wskazać prace prof. Machcewicza o Radiu Wolna Europa.
Dziejów emigracji w zasadniczym stopniu dotykają prace dr hab. Sowińskiego dotyczące programu
książkowego. Ten kierunek badań będzie rozwijany przez niektórych pracowników Zakładu, choć
raczej jako wątek uboczny wobec głównych nurtów badań.
W zakreślonych ramach głównych nurtów badań nie mieszczą się prace dotyczące centrum
władzy w PRL i jego relacji z życiem społecznym, choć prace na ten temat powstają. Tak też należałoby
zakwalifikować niektóre prace przygotowywane przez prof. Paczkowskiego, zwłaszcza dotyczące
relacji między kierownictwem partii-państwa a wywiadem. W tym nurcie mieści się obszerna
monografia A. Friszke i jego wstęp do dzienników Woroszylskiego.
Wyróżnikiem metodologicznym prac Zakładu są rozległe i pracochłonne kwerendy źródłowe
(archiwalne). Nie wszystkie przygotowywane i przewidywane do publikacji w roku 2017 publikacje
zdołały się ukazać. Niektóre musiały być przesunięte na rok 2018.
W badaniach, ale przede wszystkim w upowszechnianiu ich wyników w formie publikacji oraz
konferencji, Zakład współpracował z instytucjami krajowymi (po ostatnich zmianach osłabły kontakty
z Instytutem Pamięci Narodowej) i zagranicznymi, m.in. z Institut d`histoire du temps présent (CNRS,
Paryż) w ramach SIECI „Eurhist XX”, Laboratoire d`Analyses des Systèmes Politiques (CNRS, Paryż)
czy Imre Kertesz Kolleg (Uniwersytet w Jenie). Trzeba podkreślić zaangażowanie przebywającego na
urlopie prof. Stoli we współpracę z kilkoma projektami międzynarodowymi, m. in. Eurhist, udział w
zespole redakcyjnym pisma „East European Politics and Societies” (ministerialna lista „A”), a także
jako prowadzącego serię „Warsaw studies in contemporary history” na rzecz wydawnictwa Peter Lang
International Academic Publishers.
Pracownicy zakładu byli aktywni w popularyzacji nauki na najwyższym poziomie jako
zaproszeni do wygłoszenia wykładów publicznych w renomowanych instytucjach, uczestnicy
programów radia i telewizji, wywiadów prasowych, paneli dyskusyjnych, zamykających konferencje
np. organizowane przez uniwersytety lub w dyskusjach nad wydanymi książkami.
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Zakład kontynuował prowadzenie Konwersatorium z Najnowszej Historii Polski (odbywa się
od 1991 r.), które jest jedną z najważniejszych w Polsce inicjatyw integrujących środowisko historyków
dziejów najnowszych.
Trzeba też zauważyć systematyczną działalność już od lat dr hab. Pawła Sowińskiego w
organizowaniu seminarium „Solidarność. Nowe podejścia do analizy ruchu społecznego”.

Archiwum Partii Politycznych (Zespół dokumentacyjny przy Zakładzie
Najnowszej Historii Politycznej)
Dr hab. I. Słodkowska
W 2017 roku prace zespołu polegały na dokumentacji działalności i myśli programowej
polskich partii politycznych. Zbierane były materiały i dokumenty w siedzibach i agendach partii oraz
poprzez strony partyjne www.
Podjęte zostały dwa nowe tematy badawcze: think tanki oraz „młodzieżówki” polskich partii
politycznych. Trwały intensywne prace przygotowawcze do otwarcia strony www. Prowadzone były
kwerendy i analizy na temat metodologii badań: pozyskiwanie, archiwizacja, opracowywanie i
udostępnianie dokumentów w cyfrowej rzeczywistości nauki. Na tej podstawie przeprowadzana jest
modernizacja i reorganizacja struktury Archiwum oraz zasad zbierania, archiwizowania i
opracowywania zbiorów. Prace zostaną zakończone w I kw. 2018 roku.
Z zasobów Archiwum skorzystało (na miejscu lub przez Internet) dla potrzeb pracy naukowej
kilkadziesiąt osób (większość parokrotnie). Kierownik archiwum omawia z tymi osobami ich temat
badawczy i udziela wskazówek odnośnie prowadzonej kwerendy w zasobach Archiwum, literatury
przedmiotu itp.
Została przeprowadzona kwerenda badawcza „Partie i ugrupowania polityczne w Polsce 19881993”. Realizowano projekt badawczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Na
podstawie tych badań przygotowano kilkanaście analiz i artykułów na potrzeby przygotowywanych
publikacji (z tematyki historii i działalności OKP 1989-1991, ruchu komitetów obywatelskich 19891992; systematycznie uzupełniano stronę internetową projektu: www.dokumenty-przelomu.pl;
przygotowywano publikacje monograficzne (4) oraz blok tematyczny artykułów do „Studiów
Politycznych”. Przygotowano wystąpienia na konferencjach i seminariach, w tym: „Przemiany idei
społeczeństwa obywatelskiego” (seminarium „Społeczeństwo obywatelskie w historii myśli społecznej
i politycznej”, Stowarzyszenie Pro Publico Bono, Warszawa, 14.09.2017 r.); udział w debacie
„okrągłego stołu” pt. „Nasze kłopoty z partiami”, Fundacja im. St. Batorego, Warszawa, 23.11.2018 r.;
uczestnictwo w „Archiwa Przełomu 1989-1991”, projekt Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP
pod honorowym patronatem Prezydenta RP; uczestnictwo w VI. seminarium projektu „Archiwa
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Przełomu 1989-1991”, Warszawa, 6.12.2017 r.; „Patriotyzmy polskich polityków wczoraj i dziś”, udział
w zebraniach i pracach zespołu pod kierownictwem, prof. Joanny Kurczewskiej, Zakład Socjologii
Teoretycznej i Zespołu Socjologii i antropologii Kultury IFiS PAN).

Zakład Dziejów Ziem Wschodnich
Dr hab. T. Stryjek, dr hab. G. Motyka, dr hab. A. F. Baran, dr M. Zajączkowski, dr P.
Adamczewski, mgr K. Zacharuk, mgr D. Moskwa
Tytuł zadania 1: „Represje komunistyczne wobec podziemnego ruchu oporu oraz
mniejszości narodowych w latach 1944-1953” (wykonawcy: prof. dr hab. G. Motyka, dr
hab. A.F. Baran, dr M. Zajączkowski)
W ramach zadania zamierzono osiągnięcie dwu celów. Pierwszy z nich, to pogłębienie badań i
na podstawie ich wyników zsyntetyzowane opracowanie zwalczania polskiego zbrojnego ruchu oporu
przez komunistyczny aparat represji. Głównie prowadzono badania nad biografią ważnej postaci
polskiego ruchu oporu, Jana Rodowicza „Anody”. Efektem prac jest opublikowany artykuł autorstwa
dr hab. A. F. Barana, pt. Niezłomny. O Janie Rodowiczu „Anodzie” („Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana
Pawła II”, KUL, t. 116 (2016) nr 4). Ponadto, pogłębiono również ustalenia nt. biografii innego dowódcy
podziemia, mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, a także prowadzono badania nad działalnością
ZHP poza granicami kraju jako instytucji utrzymującej kontakty z opozycją w Polsce. Wynikiem prac
jest również złożony do redakcji „Kultury i Społeczeństwa” tekst Marzenie o zmianie narodowego
imaginarium. Uwagi o książce Andrzeja Ledera (A. Leder, Prześniona rewolucja, Krytyka Polityczna,
Warszawa 2014), który ukaże się w nr 1/2018. Autor, Grzegorz Motyka, wszedł w niej w polemikę z
tezami autora, wskazując, iż ruch oporu w Polsce, zarówno wobec okupacji hitlerowskiej i sowieckiej
w latach 1939-1944, jak następnie pod rządami komunistycznymi, miał przede wszystkim chłopski
charakter. Zatem symbolika tego ruchu pozostaje ważną częścią tradycji tej najliczniejszej wówczas
klasy społecznej w Polsce, której przedstawiciele walczyli nie tylko o przywrócenie niepodległości
państwa, ale także o równość społeczną.
Drugi cel to pogłębienie badań i na podstawie ich wyników zsyntetyzowane opracowanie
działalności ukraińskiego podziemia w Polsce, w latach 1944-1953. Prace w tym obszarze polegały
głównie na przygotowaniu i przeprowadzaniu przez członków Zespołu konferencji pt. „Akcja ‘Wisła’
w 1947 roku: wydarzenia, konteksty, współczesna kwalifikacja”, w której uczestniczyło 16 referentów
z 7 jednostek naukowych z Polski, Ukrainy i Czech. Konferencja podsumowała dotychczasowy stan
badań nad deportacją Ukraińców i Łemków przez państwo polskie. Została wpisana w cykl obchodów
70. rocznicy tego wydarzenia. Przeprowadzono także kwerendy archiwalne w celu przygotowania w
następnych latach monografii nt. działalności podziemia ukraińskiego w Polsce po II wojnie światowej.
Owocem były teksty dr M. Zajączkowskiego: Stosunki polsko-sowieckie na Wołyniu 1943-1944 w
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świetle dokumentów czerwonych partyzantów, w: Sowieci a polskie podziemie 1943-1946. Wybrane
aspekty stalinowskiej polityki represji, red. Ł. Adamski, G. Motyka, G. Hryciuk, Warszawa 2017, s.
107-162; „Legenda w najlepszym wypadku…” Kilka uwag na marginesie wojennych losów Stanisława
Basaja „Rysia”, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, nr 1(29); „Sformować dywizje siekierników –
postrach Lachów”. Przyczynek do genezy i charakteru akcji antypolskiej OUN-B i UPA na
Chełmszczyźnie w pierwszej połowie 1944 roku , „Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, nr 1(29).

Tytuł zadania 2: „Pamięć zbiorowa o wydarzeniach epoki 1939-1991 i polityka wobec niej
(polityka historyczna) na Ukrainie na tle innych państw EŚW” (wykonawcy: dr hab. T.
Stryjek, dr P. Adamczewski, mgr K. Zacharuk, mgr D. Moskwa)
W zadaniu założono osiągnięcie dwu celów: (1) ustalenie, w jakich kierunkach ewoluuje
polityka pamięci Ukrainy po rewolucji 2014 roku i jaki to ma wpływ na jej sytuację wewnętrzną (w tym
proces transformacji i przemiany tożsamościowej) oraz międzynarodową (zwłaszcza w stosunkach z
Rosją i Polską) oraz (2) zbadanie, w jaki sposób w przemianach na Ukrainie odnajduje się mniejszość
polska i z jakich elementów konstruuje ona swoją tożsamość.
Na podstawie analizy przemian na Ukrainie w okresie 1991-2014 oraz po rewolucji godności
przygotowano dwa artykuły podsumowujące rolę odegraną przez władze państwa i innych aktorów
politycznych w kształtowaniu symboli historycznych oraz tożsamości zbiorowej (Through memory to
integrity: The case of Ukraine. What 1991 meant for Ukrainians before 2014 and what it means today,
„Studia Polityczne” nr 3(45)/2017, s. 153-176; Ukraine between the EU and Russia since 1991: Does it
have to be a battlefield of memories? (tekst złożony do publikacji w pracy zbiorowej nt. nowych badań
pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej, która ukaże się pod red. Małgorzaty Grajper-Głowackiej i
Anny Wylegały w 2018 r., w Stanach Zjednoczonych.
T. Stryjek – jako członek Grupy Dialogu Polsko-Ukraińskiego – uczestniczył w przygotowaniu
raportu eksperckiego „Priorytetowe Partnerstwo. Wspólna wizja stosunków polsko-ukraińskich”; G.
Motyka i M. Zajączkowski brali udział w działalności Forum Historyków Polskich i Ukraińskich przy
IPN i UIPN, wygłosili referaty nt. poszczególnych epizodów i faz konfliktu polsko-ukraińskiego w
latach 1939-1947.
T. Stryjek i K. Zacharuk (wraz z J. Konieczną-Sałamatin) przygotowali opracowanie „Ukraińcy
o historii, kulturze i stosunkach polsko-ukraińskich. Raport z badania ilościowego i jakościowego”
(zlecenie Narodowego Centrum Kultury), w którym wykorzystali wyniki badań zrealizowanych w
poprzednim roku. Badania te przyniosły ważne ustalenia, m.in. na temat współczesnego ukraińskiego
panteonu bohaterów narodowych, a także stosunku społeczeństwa ukraińskiego do takich aktów
polskiej polityki pamięci, jak uchwała Sejmu z VII 2016 r., kwalifikująca zbrodnię wołyńską jako
ludobójstwo.
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Badano również politykę pamięci współczesnej Rosji, odzwierciedloną w rosyjskich
programach i podręcznikach do nauczania historii, na przykładzie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej oraz
przedstawieniach Ukrainy i Ukraińców w rosyjskich narracjach dotyczących wojny i ich związków z
konfliktem o Krym i Donbas. Rezultatem są dwa teksty: Russia: An incessant battle for education, w:
„Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym” wyd.
Uniwersytetu

im. M. Kopernika w Toruniu; Putinowska wizja oświaty ze Stalinem w tle, w: „New

Eastern Europe”.
K. Zacharuk kontynuowała przygotowywanie rozprawy doktorskiej nt. pamięci i tożsamości
Polaków na współczesnej Ukrainie. Jako ekspert Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie
uczestniczyła w tworzeniu narzędzi służących animacji działalności mniejszości polskiej w tym
państwie. Wygłosiła referat nt. tożsamości tej mniejszości na międzynarodowym kongresie
„(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities” w Atenach. We współpracy z A.
Cianciarą przygotowała artykuł Party membership in Ukraine, który został złożony do wydania w
książce nt. uczestnictwa i członkostwa w partiach politycznych w poszczególnych współczesnych
państwach europejskich. Pozycja ukaże się w Stanach Zjednoczonych w 2018 r.

Zakład Analiz Problemów Wschodnich
Dr hab. W. Jarząbek, Prof. dr hab. Grzegorz Nowik, prof. dr hab. Krzysztof Jasiewicz, dr
Martyna Rusiniak-Karwat, dr Paweł Rokicki, dr Zbigniew Palski, mgr Anna Dzienkiewicz
Tytuł zadania 1: „Studia nad ‘polityką siłową’ stosowaną przez Rosję i ZSRS wobec
państw i ich obywateli w strefie położonej między Bałtykiem a Morzem Czarnym”
(wykonawcy: prof. dr hab. G. Nowik, prof. dr hab. K. Jasiewicz, dr Z. Palski, dr M. RusiniakKarwat, dr P. Rokicki, mgr A. Dzienkiewicz)
W 2017 roku kontynuowano badania nad określeniem specyficznych aspektów (celów i
metod) „siłowej” polityki zagranicznej prowadzonej przez ZSRS. Pracownicy realizujący swoje
indywidualne projekty przedstawili w okresie do maja 2017 roku wyniki swoich badań i odbyły się
nad nimi dyskusje.
Plan został zrealizowany częściowo. Z planowanych konferencji zorganizowano dwie: „Dialog
dwóch kultur” (międzynarodowa konferencja polsko-ukraińska, Krzemieniec, Ukraina, 3-6.09.2017 r.);
„Żydzi w krajach bloku sowieckiego w epoce stalinizmu (polityka narodowościowa ZSRS)” we
współpracy z KUL, Instytut Historii, Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w EŚW, październik
2017 r. Wygłoszone zostały referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych (G. Nowik, M.
Czernicka, P. Rokicki), a także wykłady i komunikaty na zaproszenie instytucji krajowych i
zagranicznych; przygotowano recenzje prac do druku oraz popularyzowano wiedzę w audycjach
radiowych i telewizyjnych.
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Tytuł zadania 2: „Obywatele ZSRS i państw podbitych w epoce stalinizmu – represje i ich
skutki, życie codzienne pod okupacją sowiecką” (wykonawcy: prof. dr hab. K. Jasiewicz)
Celem badań była, jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, rekonstrukcja sowieckiego
modelu ekspansji imperium z pomocą jednostek „narodowych” i „narodowych” rządów przyjaźnie
usposobionych – zapewne przez sowiecką agenturę tradycyjną i tzw. wpływu – do władz ZSRS i
ideologii komunistycznej. Przeprowadzono krótką kwerendę w Wilnie, tym razem badania
skoncentrowano na projektowanej jednostce „polskiej”, do której kadrę kompletowano w latach 19391940 spośród jeńców oficerskich obozów jenieckich (Kozielsk, Starobielsk).
Korzystając ze wcześniejszych kwerend, a także – i przede wszystkim – z gruntownej analizy
istniejącej literatury przedmiotu, w tym fundamentalnych edycji dokumentów źródłowych, udało się
napisać i opublikować trzy duże artykuły monograficzne (a dodatkowo jeden został przyjęty do druku
w „Studiach Politycznych”), poświęcone zasadom selekcji zdobycznego kontyngentu ludzkiego. Brak
środków na wyjazdy zagraniczne, jak również złe perspektywy odnoszące się do udostępniania
archiwaliów do tego typu badań przez stronę rosyjską, spowodowały, że nie zostały podjęte w tym
zakresie żadne starania. Trzeba mieć nadzieję, iż przyszły rok przyniesie jakieś zmiany.

Tytuł zadania 3: „Próby wdrożenia koncepcji federacyjnej Józefa Piłsudskiego, poprzez
realizację sojuszu polsko-ukraińskiego w latach 1918–1920” (wykonawcy: prof. dr hab. G.
Nowik)
Tematem badań jest ustalenie teoretycznych wyznaczników i określenie specyficznych
aspektów (celów i metod) „siłowej” polityki wewnętrznej oraz „siłowej” polityki zagranicznej
prowadzonej przez ZSRS (w porównaniu z okresem przed 1917 roku i po 1990 roku), wobec własnych
obywateli oraz obywateli państw b. strefy imperialnej Rosji i b. ZSRS (wobec tzw. limitrofów), a także
brak poszanowania dla demokratycznych zasad i podstawowych praw człowieka tak w polityce
zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Jednym z elementów tej analizy są studia nad charakterem dominacji
imperialnej uzewnętrznianej w przestrzeni publicznej, jako szczególny wyraz polityki historycznej na
obszarze b. Rosji (po 1917 roku) oraz b. ZSRS (po 1990 roku). Analiza sytuacji geostrategicznej na
obszarze postimperialnej Rosji, rewolucji i wojny domowej, jako warunków budowy niepodległej
Ukrainy związanej sojuszem polityczno-wojskowym z Polską.
Efektem prac będzie przygotowanie kolejnego tomu materiałów źródłowych dotyczących
stosunków polsko-ukraińsko-sowieckich w 1920 roku, analiza i opracowanie ich oraz przygotowywanie
wstępu i zakończenia. W ramach tego przedstawione będą elementy polityki zagranicznej sowieckiej
Rosji wobec Ukrainy i Polski oraz instrumenty oddziaływania na ich sprawy wewnętrzne oraz
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przygotowanie studium nt. myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, w tym odbudowy państwa w
konfrontacji z sowiecką ideą „eksportu rewolucji”.
Wyniki zostały przedstawione na polsko-węgierskiej konferencji naukowej w Krakowie, z
referatem „Polska i Węgry wobec rewolucji w Rosji i jej eksportu w latach 1918-1920”. Równie
istotnym aspektem badań było przygotowanie programu międzynarodowej konferencji „Dialog dwóch
kultur”, która odbyła się we wrześniu 2017 r. w Krzemieńcu na Ukrainie.

Tytuł zadania 4: „Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości Polskiego Państwa
Podziemnego na obszarze województw północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w
konfrontacji z polityką okupantów sowieckiego, litewskiego i niemieckiego”
(wykonawcy: dr P. Rokicki)
U podstaw projektu leży opis i analiza funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości Polskiego
Państwa Podziemnego na obszarze województw północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w
konfrontacji z polityką okupantów sowieckiego, litewskiego i niemieckiego.
W ramach badań została przeprowadzona kwerenda archiwalna w Wilnie (13–17 XI 2017 r.) w
LCVA i LYA. Trwają także prace nad monografią pt. Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa
Podziemnego w okręgach wileńskim i nowogródzkim (nowe ustalenia faktograficzne, analiza kilku
kluczowych spraw karnych, uzupełnianie danych biograficznych sędziów i podsądnych).
Wyniki prac zostały przedstawione w biograficznym artykule o Stanisławie KrajowskimKukielu, który był sędzią konspiracyjnego Sądu Specjalnego w Wilnie, pt. Adwokat Stanisław
Krajowski-Kukiel, działacz wileńskiej konspiracji („Palestra” 2017, nr 13). Wygłoszono także referat,
pt. „Żydzi w partyzantce sowieckiej na Wileńszczyźnie 1942–1944 i ich późniejsze losy” na
międzynarodowej konferencji naukowej w Lublinie, 19-20 X 2017 roku.

Tytuł zadania 5: „Żydzi represjonowani politycznie przez polskie władze komunistyczne
w latach 1945-1957” (wykonawcy: dr M. Rusiniak-Karwat)
Celem badań jest określenie sposobów i stopnia represji politycznych władz polskich wobec
Żydów oraz ustalenie „oficjalnych” przyczyn ich aresztowań. M.in. badana jest kwestia, czy miały one
wpływ na stosunki polsko-żydowskie oraz budowanie dyplomatycznych stosunków polsko-izraelskich
w latach 1948-1957.
Zadanie było zaplanowane na dwa lata. W 2017 roku kontynuowano kwerendy archiwalne oraz
biblioteczne w Polsce. W ramach badań nad tematem pojawiły się nowe nazwiska – osób, które zostały
represjonowane politycznie. Przy czym, w wielu przypadkach, np. w Dzierżoniowie, dane takie zostały
zebrane na podstawie inskrypcji nagrobnych na cmentarzu żydowskim.
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Dane pozyskane do chwili obecnej ukazują ogrom skali represji, w tym zwiększają tworzony
wykaz osób aresztowanych, pozbawionych życia, a też ukazują nowe powody aresztowań, nie tylko z
powodu swojego pochodzenia, ale również z powodu wojennych losów – w tym pobytu w niemieckich
nazistowskich obozach zagłady (np. Rudolf Reder, ocalony z Bełżca), jak i też zastosowanie różnych
schematów aresztowań i sądów (administracyjne i wojskowe) wobec tych samych „przewinień”.
Dzięki

prowadzonym

badaniom

możliwe

będzie

pokazanie

represyjnej

polityki

komunistycznych władz PRL wobec mniejszości narodowej, jaką stanowili Żydzi i ich konsekwencji
nawet w czasach współczesnych.
Uzyskane wyniki zostały przedstawione podczas zebrania Zakładu, również podczas udziału w
konferencjach w Toronto i Sztokholmie. Poza tym część zostanie przedstawiona na Międzynarodowej
konferencji naukowej, organizowanej przez Muzeum Polin razem z Instytutem Historycznym UW w
dniach 13-15 marca 2018 r. pt. „Marzec ’68 po pięćdziesięciu latach”, referat pt.: „The hunt for a Zionist
element. Aftermath of the March in the Polish province”/”Polowanie na element syjonistyczny. Pokłosie
Marca na polskiej prowincji” (potwierdzony udział).
Rok ten był owocny w publikacje, będące efektem prowadzonych prac. Zostały przygotowane:
krytyczne wydanie zapisków Marka Edelmana wraz z opracowaniem; wersja angielska artykułu
(pierwotnie napisany i planowane było wydanie w j. polskim) Bundists under the Soviet Occupation;
korekta artykułu: Polityka sowiecka wobec bundowców na Wileńszczyźnie (1939 – lato 1941).
Artykuły te są także pokłosiem zrealizowanego (lata 2014-2016) grantu NCN Preludium 5 nr
2013/09/N/HS3/02852, „Polityka władz sowieckich wobec żydowskich socjalistów – Żydowskiej Partii
Robotniczej Bund – w latach 1939-1957”. W druku są jeszcze 2 artykuły w jęz. angielskim, których
publikacja zaplanowana jest na 2018 r.
Zorganizowana została także konferencja międzynarodową we współpracy z dr hab. Sabiną
Bober na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt. „Żydzi w krajach bloku wschodniego w epoce
stalinizmu (polityka narodowościowa ZSRS)”.

Zakład Bezpieczeństwa Globalnego i Studiów Strategicznych
Prof. dr hab. W. J. Dziak, Prof. dr hab. A.Z. Kamiński, dr hab. A. Burakowski, dr A.
Kloskowska-Dudzińska, dr T. Paszewski, mgr K. Golik, mgr M. Tomczak, mgr T. Szulc
Tytuł zadania 1: „Realizacja polityk chińskich wobec Polski” (wykonawcy: prof. dr hab.
W.J. Dziak, mgr M. Tomczak, mgr K. Golik)
Postawiony cel badawczy, czyli wpływ stosunków chińsko-północnokoreańskich na relacje
polsko-chińskie, został wybrany słusznie, albowiem rozwój sytuacji międzynarodowej potwierdził
znaczenie aktualności i wagę konsekwencji tej sytuacji, szczególnie gdy Polska zacieśnia stosunki z
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Chinami (np. Inicjatywy Nowego Szlaku Jedwabnego), w realiach narastającej rywalizacji chińskoamerykańskiej w regionie i na świecie.
Dokonano pełnej penetracji archiwalnej w archiwum MSZ oraz w archiwach prywatnych osób
politycznie znaczących i związanych z ww. obszarem badawczym. Wszystkie materiały i dokumenty
zostały uporządkowane, posegregowane i w roku 2018 staną się przedmiotem wnikliwej analizy i
krytycznej oceny. Rok 2018 będzie rokiem konsumpcji zebranego materiału i publikacji efektów
dotychczasowej pracy. Zakłada się publikację dwóch monografii.
W roku 2017 udało się nie tylko dotrzeć do interesujących materiałów archiwalnych, zebrać je
i uporządkować, ale, nade wszystko, zewidencjonować łącznie ponad 3 tys. stron podstawowych
dokumentów i materiałów. Zebrano relacje 18 ambasadorów, polityków i uczonych, którzy posiadali
wiedzę na ww. temat. Efektem będą dwie monografie stanowiące całkowicie nowe zjawisko na polskim
rynku naukowym. W 2017 roku, efektem realizacji zadania były dwie monografie: Mao Ze-Dong.
Ontologia władzy (s. 803) oraz Chińsko-sowiecki spór graniczny (s. 400).
Prace mają pionierski charakter i zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym oraz na
potrzeby naukowe coraz liczniejszej grupy uczonych zajmujących się problematyką chińską, koreańską
czy, szerzej, azjatycką. Wyniki pracy będą ważnym źródłem wiedzy dla polskich instytucji rządowych,
MSZ, Ministerstwa Rozwoju, rządu, Kancelarii Prezydenta. Przesłaniem jest więcej pragmatyzmu, a
mniej romantyzmu w relacjach z tak wielkim mocarstwem, jak Chiny. Należy rozpoznać prawdziwą
naturę reżymu autorytarnego i totalitarnego, aby bez złudzeń, marzeń i zwidów podchodzić do relacji z
państwem, którego celem jest osłabienie naszego najważniejszego sojusznika, Stanów Zjednoczonych.
Nie należy mieć najmniejszych wątpliwości co do prawdziwych intencji Chin wobec Polski.

Tytuł zadania 2: „Globalne i regionalne zakłócenia równowagi polityczno-gospodarczej w
relacjach między państwami” (wykonawcy: prof. dr hab. A.Z. Kamiński, dr T. Paszewski,
mgr T. Szulc)
W ramach zadania prof. A.Z. Kamiński zajmował się zagadnieniami uwarunkowań równowagi
regionalnej; dr Paszewski realizował zadanie nt. bezpieczeństwa Polski w nowych uwarunkowaniach
międzynarodowych. Drugim obszarem jego pracy była problematyka relacji USA-Chiny i
bezpieczeństwa w regionie Pacyfiku.
Efektem prac prowadzonych przez prof. A.Z. Kamińskiego są dwa teksty: Kamiński A.Z. et al.,
Regional Orders: Structural Sources of Europe’e Divide, „Studia Polityczne”, nr 3/2017; Kamiński
A.Z., „Political economy of Belorussian-Russian conundrum: Between a rock and a hard place”,
konferencja „Belarus in Contemporary Geopolitics”, Instytut Historii Białoruskiej Akademii Nauk,
Konrad-Adenauer Foundation, Mińsk, 30-31.03.2017; hasło “Geopolityka” dla pracy encyklopedycznej
przez prof. W. Morawskiego. Wynikami badań dr T. Paszewskiego są natomiast: artykuł w
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punktowanym czasopiśmie naukowym (lista B MNiSW) Paszewski T., Wojna hybrydowa, atak z
zaskoczenia i wojna ograniczona a zagrożenie militarne ze strony Rosji, „Myśl Ekonomiczna i
Polityczna” oraz rozdział do książki Unia Europejska wobec sporów terytorialnych w regionach mórz
wschodnio-chińskiego i południowo-chińskiego.

Tytuł zadania 3: „Strategiczna wydolność państwa jako problem w badaniach
teoretycznych i empirycznych” (wykonawcy: prof. dr hab. A.Z. Kamiński, dr A.
Kloskowska-Dudzińska)
W 2017 roku prof. Kamiński kontynuował badania nad teoretycznymi i empirycznymi
aspektami wydolności państwa. W ramach tej tematyki powstały dwa teksty: Autorytaryzm,
republikanizm a zmiana ustroju: Niccolo Machiavelli, Mancur Olson, Ian Bremmer, „Studia
Polityczne” nr 1/2017; Instytucja obywatela, społeczeństwo obywatelskie, ustrój państwa
(przygotowane do publikacji); oraz teksty publicystyczne: III PR. Między Redaktorem a Prezesem?,
„Rzeczy Wspólne”, vol. 24. Nr 1/2017; hasło „Korupcja” dla pracy encyklopedycznej przegotowywanej
przez prof. W. Morawskiego.
Dr A. Dudzińska kontynuowała realizację badań nad instytucjonalnymi uwarunkowaniami
mechanizmów samoregulacji państwa w obszarze legislacji oraz realizacji polityk publicznych. W
ramach tego zadania opracowywała bazy danych parlamentarnych, obejmujące 18 lat (5 kadencji
Sejmu), m.in. zakodowała część cech jakościowych (tematy projektów ustaw) za pomocą
międzynarodowej klasyfikacji. Kontynuowała też pracę nad monografią nt. funkcjonowania systemu
politycznego w Polsce. Przygotowała dwie publikacje, które ukażą się w 2018 r.: Poland: Opposition
in the Making (współautorka), w: Opposition Parties in European Legislatures. Responsivness without
Responsibility, pod red. E. de Giorgi, Gabrielle Ilonszki, Routledge; Status i funkcje ustawy
okołobudżetowej, w: Szkice z teorii tworzenia prawa i technik legislacyjnych, red. M. Kłodawski, Wyd.
Sejmowe.
W

ramach

podnoszenia

kompetencji

naukowych

uczestniczyła

w

warsztatach

metodologicznych 6th ECPR Winter School in Methods and Techniques w Bambergu. Udzieliła
kilkunastu wywiadów radiowych, prasowych i telewizyjnych nt. zmiany konstytucji, systemu
politycznego, ordynacji wyborczej oraz zmian na scenie politycznej.

Tytuł zadania 4: „Procesy patrymonializacji chińskiego niematerialnego dziedzictwa
kulturalnego” (wykonawcy: mgr M. Tomczak)
Temat pojawił się w wyniku realizacji wcześniejszych badań chińskiej siły miękkiej, jako
praktyczny rezultat współpracy przy organizacji Forum Eksperckiego dotyczącego niematerialnego
dziedzictwa kulturowego Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Po okresie intensywnej
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odbudowy gospodarczej Chiny zaczęły inwestować także w kulturowy rozwój społeczeństwa, wzmogły
też aktywność w polityce zagranicznej. Jedną z metod legitymizacji władzy jest polityczne
odrestaurowanie zaplecza kulturowego i odniesienie się do klasycznych chińskich wartości, które mają
spajać zróżnicowane etnicznie społeczeństwo. Współczesny dobór dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza
niematerialnego, dostarcza ciekawego materiału na ten temat. Obiektem badań jest sposób, w jaki Chiny
współpracują w tym zakresie z UNESCO oraz wynikające stąd korzyści Chin na arenie
międzynarodowej.
Chiny są jednym z beneficjentów programów UNESCO wsparcia ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego. Wcześnie dostrzegły korzyści wizerunkowe na arenie międzynarodowej
płynące z poprawy kondycji kultury tradycyjnej. Jednocześnie, narzędzia oferowane przez UNESCO są
doskonałym sposobem wsparcia unifikacji kulturowej kraju. Istotne jest jednak uznanie zasług Chin w
ochronie tych elementów kultury, które w ostatnim dziesięcioleciu, bez wsparcia państwa i uwagi
ekspertów, niechybnie zaczęłyby zanikać. Metody zarządzania dziedzictwem kulturowym są nie tylko
wyrazem dążenia Partii do nieustannej legitymizacji władzy i wyciszania potencjalnych konfliktów
społecznych powodowanych zarówno konsekwencjami nierówności społecznych, jak i wynikających
ze wzrastającego poziomu świadomości zarówno społecznej, jak i etnicznej. Są też ucieleśnieniem
wielowiekowej tradycji konfucjańskiej, według której dobra władza troszczy się o społeczeństwo i
zarządza każdym projektem zgodnie z rytuałami powszechnie przyjętymi. Ochrona dziedzictwa
kulturowego w Chinach jest bardzo inspirującym materiałem do badań nad przeplataniem się wpływu
konfucjanizmu na społeczeństwo z jego oddolną potrzebą wyrażania własnej woli i kształtowania
społeczeństwa obywatelskiego zgodnie z chińską specyfiką.
W 2017 roku prace polegały na prześledzeniu działalności Chińskiej Republiki Ludowej w
UNESCO i dziesięciu lat implementacji Konwencji z 2003 roku dotyczącej ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju instytucji państwowych powstałych w wyniku ratyfikacji
Konwencji. Rezultaty opisane zostały w artykule naukowym, który opublikowany będzie na początku
roku 2018 w „Santander Art and Culture Law Review” pt. “China as a model member-state of UNESCO
in implementing the 2003 ICH Convention? Reasons, benefits and critics”. Rezultaty analizy 39
chińskich elementów wpisanych na listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO ogłoszone
zostały na konferencji organizowanej przez Wydział Orientalistyki UW w maju 2017 roku i stanowić
będą podstawę do analizy zjawiska apropriacji kulturowej w kontekście chińskich relacji
międzynarodowych, z której relacja wygłoszona została w Duisburgu na międzynarodowych
warsztatach naukowych. Planowany wyjazd badawczy do Guangzhou został przesunięty na grudzień
2017 roku, by umożliwić udział w zamkniętej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Sun
Yatsena i rozmowy z chińskimi i amerykańskimi antropologami biorącymi w niej udział.
Wyniki badań zostaną również wykorzystane w powstającej pracy doktorskiej, częściowo
zostały także zamieszczone w artykule naukowym oraz w relacji wygłoszonej podczas
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międzynarodowych warsztatów naukowych w Duisburgu, zorganizowanych przez IN-EAST Institute
of East Asian Studies, w grudniu 2017 roku.

Zakład Europeistyki
Prof. dr hab. J. Fiszer, prof. dr hab. R. Żelichowski, dr A. Cianciara, dr D. OrzechowskaSłowikowska, dr A. Chojan, dr P. Olszewski, dr J. Wódka, mgr M. Czasak
Tytuł zadania 1: „Procesy integracji i dezintegracji w Europie w XXI wieku. Aspekty
polityczne, społeczne, ekonomiczne i międzynarodowe” (wykonawcy: prof. dr hab. J.M.
Fiszer, dr J. Wódka, dr P. Olszewski, dr D. Orzechowska-Słowikowska)
Badania miały na celu rozpoczęcie analizy procesów i zjawisk zarówno pozytywnych, jak i
negatywnych, zachodzących obecnie w Unii, a szczególnie słabnących w ostatnich latach procesów
integracyjnych i nasilających się zjawisk dezintegracyjnych oraz ukazanie ich przesłanek i skutków
dla UE i rozwoju sytuacji w Europie, w kontekście kształtującego się nowego ładu w świecie. Celem
było opracowanie prognozy dalszego rozwoju Unii, jej miejsca i roli na arenie międzynarodowej.
W badaniach został położony nacisk na metodę porównawczą, na analizę i opis zjawisk i
procesów międzynarodowych w świetle teorii neorealistycznej, teorii instytucjonalno-prawnej,
systemowej i paradygmatu geopolitycznego. Pracownicy opublikowali liczne artykuły naukowe oraz
pracowali nad przygotowaniem kilku monografii, w tym: Polska i Ukraina w procesie transformacji,
integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej (współautorstwo prof. J.M.
Fiszer).
Pracownicy Zakładu koncentrowali się na opisie i analizie sytuacji w UE oraz różnych
problemów, szans i zagrożeń dla Europy, na opracowaniu prognozy co do dalszego rozwoju Unii;
weryfikowali hipotezy i tezy badawcze, szukali odpowiedzi na pytania dotyczące zagrożeń dla UE,
tego, jakim podmiotem jest dziś Unia, jakie ma pozytywne i negatywne cechy jej system polityczny w
świetle Traktatu z Lizbony, co ułatwia, a co ogranicza jej rozwój i aktywność na arenie
międzynarodowej, jaka rolę winna odgrywa w przyszłości (aktywną czy pasywną), jakie skutki
pociągnie za sobą Brexit, czy kryzys uchodźczy zahamuje proces integracji i czy doprowadzi do
rozpadu UE, czy może odwrotnie…
Efekty badań były przedmiotem prezentacji na licznych konferencjach i seminariach
naukowych, a także w publikacjach naukowych i ekspertyzach. Rezultaty badawcze pracowników
mają duże znaczenie teoretyczne i utylitarne. Stanowią wkład w rozwój nauk społecznych, w pewnym
sensie będąc badaniami pionierskimi, jako że dotyczą problemów społecznych, politycznych i
międzynarodowych in statu nascendi.
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Tytuł zadania 2: „Zróżnicowana integracja w Unii Europejskiej” (wykonawcy: dr A.
Cianciara)
U podstaw badania leży identyfikacja i konceptualizacja procesów i mechanizmów kontestacji,
zróżnicowania i dezintegracji w Unii Europejskiej w kontekście kryzysu strefy euro, kryzysu
migracyjnego i tzw. Brexitu.
W 2017 roku prowadzono prace zgodnie z przyjętym harmonogramem, tj. (a) utworzono zespół
badawczy (ISP PAN, IE UW, Kolegium Europejskie w Natolinie); (b) przeprowadzono wstępne prace
koncepcyjne (konsultacje zespołu) i kwerendę (Biblioteka Centrum Europejskiego w Natolinie,
Biblioteka Sciences Po Lyon). Celem badań było w szczególności dokonanie systematyzacji
istniejących definicji, podejść i typologii zróżnicowanej integracji.
Wygłoszono 2 referaty na konferencjach krajowych oraz opublikowano recenzję (objętość: 1
strona) monografii S. Fabbrini (2015), Which European Union? Europe After the Euro Crisis w “Journal
of Common Market Studies” 55:1, 2017 (lista A).

Tytuł zadania 3: „Małe państwa i terytoria specjalne UE wobec napływu uchodźców”
(wykonawcy: prof. dr hab. R. Żelichowski)
Wyspy europejskie Morza Śródziemnego odgrywają ważną rolę w masowej migracji ludności
z terenów objętych wojną w Afryce czy na Bliskim Wschodzie. Ich droga do Europy prowadzi przez
wyspy greckie i włoskie oraz terytoria zamorskie Hiszpanii (np. Ceuta oraz Mellila). Celem badania
prowadzonego w latach 2016-2017 są skutki migracji dla społeczności tak specyficznych obszarów,
jakimi są wyspy tego regionu.
Badania dotyczące realizowane były we współpracy ze studentami-doktorantami i ich
opiekunami naukowymi z ISP PAN i Collegium Civitas oraz Zakładu Geografii Politycznej w Katedrze
Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego.
W dniu 19 maja 2017 roku zorganizowana została warsztatowa konferencja naukowa pt. „Droga
usiana drutami – imigrancka odyseja do Europy”. Wyniki przeprowadzonych badań, przedyskutowane
podczas konferencji, zostaną opublikowane w kolejnym tomie serii „Małe państwa, regiony i wyspy
Europy”.

Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich
Prof. dr hab. W. Roszkowski, prof. dr hab. W. Materski, dr hab. A. Orzelska-Stączek, dr P.
Codogni, dr P. Kowal, dr K. Świder, mgr M. Wojnar
Tytuł zadania 1: „Polityka historyczna Rosji” (wykonawcy: prof. dr hab. W. Materski)
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W 2017 roku, w ramach realizacji tego zadania, została prowadzona uzupełniająca kwerenda
materiałowa w bibliotekach i Internecie. Porządkowano uzyskane materiały i przeprowadzono ich
weryfikację, a następnie, w oparciu o nie, napisano kolejne rozdziały monografii.
Analiza zgromadzonych materiałów pozwoliła ustalić prawidłowości rządzące rosyjską
(sowiecką) polityką historyczną – w dużym stopniu niezależne od epoki i typu ustroju. Zaliczyć do nich
można dążenie do silnej, wertykalnej władzy, czerpiącej legitymizację z odpowiednio spreparowanej
argumentacji historycznej. Taką prawidłowością jest też mesjanizm religijno-państwowy, ideologiczny,
czerpiący z mitu Rosji jako Trzeciego Rzymu, a w okresie sowieckim – Rosji (ZSRR) jako ideologa i
przewodnika międzynarodowego ruchu komunistycznego (robotniczego), realizującego swoją misję
doprowadzenia świata do powszechnej, bezpaństwowej, pozbawionej antagonistycznych klas
szczęśliwości przez instytucję Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu). W odniesieniu do
okresu współczesnego, a więc Rosyjskiej Federacji (po 1991 roku) sformułowano tezę, iż jej polityka
historyczna jest polityką eklektyczną, zawierającą elementy wzajemnie sprzeczne, dobierane doraźnie,
w sposób trywialnie pragmatyczny, celem osiągania konkretnych rezultatów cząstkowych. Sąsiadują w
niej obok siebie mit Wielkiej Wojny Narodowej 1941-1945, Lenin, Stalin, Mikołaj II, admirał Kolczak,
Iwan Groźny, Włodzimierz Wielki itd., w zależności od doraźnej potrzeby, bez respektowania tzw.
prawdy obiektywnej.
Uzyskane wyniki prezentowano w mediach oraz w wywiadzie na stronie internetowej Instytutu.
Wiadomo, iż już w tym roku praca weszła jako lektura zalecana studentom fakultetów historycznych w
Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie oraz na Uniwersytecie Łódzkim.

Tytuł zadania 2: „Rola ministrów spraw zagranicznych w kształtowaniu polskiej polityki
zagranicznej w latach 2004-2014” (wykonawcy: dr hab. A. Orzelska-Stączek, dr P. Kowal)
Koncepcją projektu jest 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
roku, a końcową – rok 2014.
Zadanie zakończyło się przedstawieniem wyników badań na międzynarodowej konferencji
naukowej – 11th Pan-European Conference on International Relations w dniach 13-16 września 2017
roku w Barcelonie. Konferencja była organizowana przez European International Studies Association
(EISA) i Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). W panelu pt. „Analysing Foreign Policy”
został wygłoszony referat na temat wpływu polaryzacji polskiej sceny politycznej na politykę
zagraniczną.
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Efektem prac prowadzonych w ramach tego zadania jest publikacja książki pt. Ministrowie
spraw zagranicznych Polski w latach 2004–2014: Stefan Meller, Anna Fotyga, Radosław Sikorski, ISP
PAN, Warszawa 2016.

Tytuł zadania 3: „Rosyjski imperializm w kontekście geopolitycznym” (wykonawcy: dr K.
Świder)
Celem realizacji zadania badawczego jest zaproponowanie autorskiego wyjaśnienia rosyjskiego
imperializmu i jego uwarunkowań geopolitycznych.
W 2017 roku została przeprowadzona kwerenda biblioteczna i internetowa. Dr K. Świder
zapoznawał się z koncepcjami i teoriami na temat imperializmu jako takiego, przeprowadził analizę
fenomenu i rosyjskiej specyfiki tego zjawiska, zajął się tworzeniem siatki merytorycznej i konspektu
pod wnioski o projekty badawcze z zakresu tej problematyki, a także konstruowanie struktury
przyszłych artykułów i monografii.
Rezultatem badań są artykuły w polskich renomowanych periodykach („Studiach
Politycznych”, „Myśli Ekonomicznej i Politycznej”), a także rozdziały w monografiach. W pierwszym
etapie tego dwuletniego (2017-2018) programu badawczego są prowadzone badania nad rozpadem
(przyczynami, przebiegiem i skutkami) formacji imperialnych powstałych na obszarze Eurazji
(Imperium Rosyjskiego, Związku Radzieckiego).
Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w dalszych etapach badawczych, których finalizacją
mają być monografie autorskie dotyczące rosyjskiego imperializmu.

Tytuł zadania 4: „Walka bez przemocy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej”
(wykonawcy: dr P. Codogni)
Celem projektu jest zbadanie przykładów oporu społecznego w Europie Środkowo-Wschodniej.
Jednak przez większość 2017 roku kontynuowano prace związane z oporem społecznym/walką bez
przemocy na Zachodnim Brzegu Jordanu. Efektem tego jest druga wersja dwóch pierwszych rozdziałów
oraz pierwsza wersja trzeciego – największego rozdziału monografii poświęconej tej tematyce.
Rozdział ten jest analizą współczesnego, tj. pierwsza i druga dekada XXI w., oporu społecznego
Palestyńczyków wobec okupacji Zachodniego Brzegu przez Izrael. Szczególnie dużo miejsca autorka
poświęca w niej bezpośrednim formom oporu społecznego, zwłaszcza demonstracjom przeciwko
murowi i osiedlom żydowskim. Niemniej przygląda się również pośrednim formom oporu, które
zawierają się w haśle to exist is to resist (co można przetłumaczyć jako „istnienie oznacza opór” lub też
„oporem jest samo istnienie”). Prace te będą zakończone w pierwszym kwartale 2018 roku, na kiedy to
jest zaplanowane zakończenie prac nad pisaniem całej monografii. Podczas prac nad książką
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opracowano również dwa artykuły – jeden o pierwszej intifadzie na Zachodnim Brzegu, a drugi o
rozprzestrzenianiu się fali demonstracji przeciwko budowie muru, a szczególnie o aktywności wioski
Bilin. Artykuły te będą zaproponowane do druku w pierwszym kwartale 2018 roku Jeden z nich, pod
koniec stycznia 2018 roku, będzie przekazany do recenzji w czasopiśmie „Revue d'études comparatives
Est-Ouest”.
Pod koniec roku kontynuowano prace nad tematyką oporu społecznego, ale już w kontekście
Europy Środkowo-Wschodniej. W ostatnich miesiącach prace polegały głównie na kwerendach
książkowych mających na celu wybranie kilku wydarzeń z XX i XXI w. w regionie, które mogłyby
posłużyć jako przykłady oporu w regionie. W tym momencie prace ograniczały się właśnie do
kwerendy. Kolejnym etapem będzie selekcja wydarzeń i próba ich analizy.

Tytuł zadania 5: „Wielka zmiana. Koniec naszej belle époque” (wykonawcy: prof. dr hab.
W. Roszkowski, dr P. Kowal)
W 2017 roku prof. W. Roszkowski kontynuował badania, które mają doprowadzić do wydania
w 2018 roku książki dotyczącej ośmiu lat rządów PO i PSL, w latach 2007-2015. W rezultacie powstał
zarys faktografii tego okresu o objętości około 15 arkuszy, wymagający uzupełnienia o pogłębione
analizy. Za wcześnie jest na prezentację wszystkich wniosków z tych badań, ale z pewnością jednym z
nich będzie stwierdzenie, iż rok 2015 przyniósł w Polsce (tak jak 2016 rok w niektórych innych krajach)
zakończenie pewnej epoki złudzeń co do możliwości politycznych liberalnej demokracji. Ponadto prof.
Roszkowski prowadzi kwerendy mające na celu zgromadzenie materiałów do pracy nad szerszym
ujęciem tematu „wielkiej zmiany” w kontekście światowym, a więc uwzględniającym nie tylko
przemiany w układzie sił w świecie, ale także przemiany cywilizacyjne. Prace te będą trwały zapewne
także w 2018 roku, a ich zakończenie można dziś planować na rok 2019. W zadaniu tym mieści się
także praca dr Pawła Kowala na temat kształtowania się polityki wschodniej Polski w okresie przełomu
ustrojowego z końca lat osiemdziesiątych i początku lat dziewięćdziesiątych.

Tytuł zadania 6: „Stosunki ukraińsko-węgierskie na Zakarpaciu” (wykonawcy: mgr M.
Wojnar od września 2017 r.)
Głównym tematem zadania jest analiza relacji węgiersko-ukraińskich w aspekcie polityki
pamięci na terenie obwodu zakarpackiego. W ramach projektu przygotowywany jest artykuł naukowy
zatytułowany Między widmem ‘Wielkich Węgier’ a obrazem regionu wielu kultur. Ukraińcy wobec
węgierskich miejsc pamięci na Zakarpaciu. Celem przygotowywanego opracowania jest przedstawienie
ukraińskiej recepcji węgierskiej polityki pamięci względem obwodu zakarpackiego. Spór o historię jest
jedną z kilku sfer (oprócz języka, szkolnictwa oraz zagadnienia tzw. przycisańskiego okręgu
wyborczego), które stanowią zarzewie sporu między pewnymi kręgami społeczności ukraińskiej
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Zakarpacia a mniejszością węgierską. Miejscem pamięci budzącymi największy sprzeciw wśród części
środowisk ukraińskich jest znajdujący się na Przełęczy Wereckiej pomnik poświęcony „zajęciu
ojczyzny” (honfoglalás) przez plemiona węgierskie pod przywództwem Arpada. Sporo kontrowersji
związanych jest również z pojawianiem się na Zakarpaciu pomników mitycznego ptaka Turula, które
przez ukraińskie środowiska narodowe i nacjonalistyczne oceniane są jako element węgierskiego
rewizjonizmu i imperializmu. Równocześnie można postawić hipotezę badawczą, iż temperatura tegoż
sporu jest zauważalnie niższa, aniżeli, np. w przypadku polsko-ukraińskich konfliktów pamięci na
terenie Lwowa czy szerzej Galicji Wschodniej, zaś obecność węgierskich miejsc pamięci w przestrzeni
publicznej jest łatwiej akceptowalna. Zgodnie z kolejną hipotezą cząstkową stan ten powodowany jest
przez zupełnie inną rzeczywistość polityczną obwodów lwowskiego i zakarpackiego. O ile na terenie
obwodu lwowskiego dużą rolę w życiu politycznym i społecznym odgrywają organizacje „strażników
pamięci”, wśród których można wymienić organizacje przesiedleńców z Polski czy partię „Swoboda”,
to na Zakarpaciu rzeczywistość polityczna zdominowana jest przez projekty polityczne o charakterze
biznesowym. Taki charakter ma zarówno partia Jedyne Centrum kierowana przez Wiktora Bałohę, jak
również miejscowy Blok Petra Poroszenki, czy stanowiące w znacznym stopniu pozostałość po Partii
Regionów ugrupowania: Odrodzenie czy Blok Opozycyjny. We współczesnej rzeczywistości
politycznej na terenie Zakarpacia organizacje mniejszości węgierskiej takie jak Towarzystwo
Węgierskiej Kultury Zakarpacia (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) stanowią klucz do
uzyskania przewagi politycznej w zdominowanych przez Węgrów częściach obwodu zakarpackiego
(południowe części regionów berehowskiego, wynohradiwskiego, użhorodskiego). Z tego względu
ukraińscy politycy, którzy współpracują z organizacjami mniejszości węgierskiej czynią daleko idące
koncesje pod adresem węgierskiej pamięci. Przykładem tego jest uczestnictwo gubernatora obwodu
Hennadija Moskala czy kierownika Zakarpackiej Rady Obwodowej Mychajły Riwisa w
uroczystościach poświęconych pamięci powstańców Franciszka Rakoczego II pod pomnikiem
mitycznego ptaka Turula we wsi Wyłok. Z kolei organizacje strażników pamięci narodowej są znacznie
słabsze, aniżeli po drugiej stronie Karpat („Swoboda” nie ma ani jednego deputowanego w radzie
obwodowej). Aby ostatecznie zweryfikować powyższą hipotezę prowadzona jest analiza treści
dotyczących historii publikowanych w miejscowych środkach masowego przekazu, a także w
dokumentach ukraińskich partii politycznych na Zakarpaciu. W przypadku nie potwierdzenia się
założonej hipotezy cząstkowej, uzyskane wyniki będą punktem wyjścia dla analizy innego zagadnienia
– polityki węgierskiej wobec obwodu zakarpackiego i skuteczności tejże.
W upływającym okresie dokonano analizy lokalnych mediów (Zakarpattia Onlaine, „Nowyny
Zakarpattia”, mukachevo.net etc.) pod kątem poszukiwanych treści, a także w dniach 12-18 listopada
mgr M. Wojnar odbył wyjazd badawczy na Zakarpacie, którego celem było zgromadzenie potrzebnej
literatury, a także przeprowadzenie rozmów z miejscowymi politykami, dziennikarzami i działaczami
społecznymi. Przeprowadzono pięć wywiadów, m.in. z zakarpackim historykiem Serhijem Fedaką,
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działaczką lokalnej „Swobody” – Iryną Harmasij, ekspertem zajmującym się prawami człowieka –
Wołodymyrem Feskowem, berehowskim dziennikarzem – Ołehem Suprunenką i redaktorką naczelną
gazety „Nowyny Zakarpattia” – Myrosławą Hałas. Z kilkoma osobami, z którymi nie udało się spotkać
w Użhorodzie oraz Berehowie, M. Wojnar będzie rozmawiał w najbliższych dniach za pośrednictwem
Skype'a. Celem prowadzonych rozmów było uzyskanie informacji na temat ogólnej sytuacji politycznej
w obwodzie zakarpackim, a także na temat konfliktów pamięci pomiędzy Ukraińcami i Węgrami w tym
regionie. Dzięki wywiadom udało się nie tylko ustalić kilka nowych miejsc pamięci będących
zarzewiem konfliktu ukraińsko-węgierskiego (pomniki m.in. Sándora Petőfiego i Marii Teresy w
Użhorodzie), lecz również zrozumieć szczegóły lokalnej polityki (m.in. konflikt między rodziną
Bałohów a gubernatorem Hennadijem Moskalem). Mimo, że rozmowy te miały służyć, przede
wszystkim, zlokalizowaniu źródeł, M. Wojnar nie wyklucza, iż niektóre ich fragmenty wykorzysta
również bezpośrednio podczas przygotowania omawianego tekstu. Oprócz tego udało się uzupełnić
literaturę przedmiotu. Wśród zgromadzonych prac na osobne wymienienie zasługuje praca: Elektoralni
procesy Ukrajiny w rehionalnomu wymiri: Bukowyna i Zakarpattia, red. A Kruhłaszow, M. Tokar',
Użhorod 2014.
W oparciu o uzyskane wyniki powstanie artykuł naukowy, który wstępnie będzie skierowany
do „Studiów Politycznych” (lista B). Opracowany materiał służyć może jako materiał porównawczy dla
osób zajmujących się polsko-ukraińskim konfliktem pamięci na terenie Galicji i Wołynia.

Zakład Studiów nad Niemcami
Prof. dr hab. P. Madajczyk, dr hab. W. Jarząbek, dr P. Popieliński, dr J. Szymoniczek, mgr A.
Przybyll, mgr P. Andrzejewski
Tytuł zadania 1: „Polsko-niemieckie zbieżności i rozbieżności interesów przed i po 1989
roku” (wykonawcy: prof. dr hab. P. Madajczyk, dr hab. W. Jarząbek, dr P. Popieliński, mgr
P. Andrzejewski, mgr A. Przybyll)
U podstaw realizowanego w 2017 roku badania znalazła się analiza polityki międzynarodowej
oraz problemów etnicznych i wielokulturowości w państwie narodowym i relacjach polsko-niemieckich
w kontekście środkowoeuropejskim.
W obszarze polityki międzynarodowej badania prowadziła prof. Wanda Jarząbek. W ramach
prac nad zaplanowaną publikacją przeprowadziła kwerendę w archiwum Fundacji F. Eberta. Ze względu
na obciążenie zobowiązaniami dotyczącymi obozu w Gusen, plany związane z konferencją nt. praw
człowieka zostały przesunięty na okres późniejszy.
Wzmocniono badania nad znaczeniem II wojny światowej w relacjach polsko-niemieckich,
czego dotyczą prace mgr A. Przybyll, prof. W. Jarząbek i prof. P. Madajczyka (w tym dyskusje o
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genocydzie i dorobku Rafała Lemkina). Prowadzono kwerendy biblioteczne, oraz przygotowania do
uzyskania grantu badawczego.
Nadal prowadzone są prace nad zagadnieniem mniejszości narodowych. Pracownicy Zakładu
uczestniczyli, zgodnie z planami, w pracach Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Współpraca ta
będzie kontynuowana. W fazie końcowej znajdują się także prace dr. P. Popielińskiego nad rozprawą
habilitacyjną „Problemy i sukcesy pierwszego ćwierćwiecza istnienia mniejszości niemieckiej w III
Rzeczypospolitej Polskiej. Integracja społeczna mniejszości niemieckiej a jej działalność społecznokulturalna i polityczna”.
Efektem dotychczas prowadzonych badań jest ukazanie się polskiej i niemieckiej wersji
publikacji pod współredakcją prof. Madajczyka Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w
Polsce w latach 1945-1989. Wyszła jego książka Między biopolityką a etnopolityką. Prof. Madajczyk
opublikował w „Przeglądzie Zachodnim” artykuł o propagandzie i wpływie agresji rosyjskiej na
Ukrainę na politykę niemiecką. Prof. Jarząbek wygłosiła referat na konferencji w Niemczech oraz
oddała do druku dwa artykuły, z których jeden ukazał się, a drugi oczekuje na publikację w
wydawnictwie PWN. W ramach prac nad projektem badań antypolonizmu w Niemczech, mgr
Andrzejewski przygotował artykuł dotyczący zagadnienia zastosowania teorii kolonialnej i
postkolonialnej do realiów Europy Środkowej i Wschodniej. Dr Popieliński opublikował artykuł
dotyczący sytuacji Sinti i Romów w RFN. Wydane zostały dwa numery „Rocznika PolskoNiemieckiego”.
Zgodnie z planami aktywniej objęto badaniami Austrię, której dotyczy praca doktorska mgr.
Andrzejewskiego, gotowa w wersji roboczej. Wiedzę w tym obszarze wykorzystał prof. Madajczyk i
mgr Andrzejewski, komentując wybory w Austrii. Prof. Madajczyk komentuje także na bieżąco sytuację
polityczną w Niemczech.
Prof. Jarząbek wykorzystuje swoją wiedzę dla aktywności w Gusen Memorial Committee, a
prof. Madajczyk w działalności Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Pileckiego.

Tytuł zadania 2: „Sytuacja społeczno-prawna Sinti i Romów w RFN przed i po
zjednoczeniu Niemiec” (wykonawcy: dr P. Popieliński)
Głównym tematem projektu jest zbadanie sytuacji społeczno-prawnej Sinti i Romów przed i po
zjednoczeniu Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem ukazania uwarunkowań prawnych i
społecznych Sinti i Romów w RFN w ostatnich 3 dekadach. Badanie ma na celu wyjaśnienie meandrów
uzyskania przez Sinti i Romów statusu mniejszości narodowej w RFN, dogłębne przeanalizowanie oraz
ukazanie, jak przebiega proces ich integracji społecznej, z jakimi problemami społecznymi zmagają się
od lat, a zwłaszcza w jaki sposób są oni postrzegani przez niemieckie społeczeństwo i jaki jest stosunek
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Niemców do nich. Przy tym zostaną ukazane: powstanie, działanie oraz skutki antycyganizmu oraz jak
państwo niemieckie zapobiega temu zjawisku.
Ze względu na pisanie dysertacji habilitacyjnej przez dr P. Popielińskiego kontynuacja badań
została ograniczona do zbierania najnowszych materiałów i danych dotyczących Sinti i Romów w RFN.
Owocem dotychczasowych badań jest opublikowanie kilku artykułów naukowych w monografiach i
czasopismach.

Tytuł zadania 3: „PCK – studium organizacji (na tle innych organizacji społecznych)”
(wykonawcy: dr J. Szymoniczek)
Celem badań jest pokazanie wpływu, jaki Polski Czerwony Krzyż miał 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 tę organizację.
Przedmiotem badań jest blisko 100-letnia działalność Polskiego Czerwonego Krzyża jako 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.
Prowadzone badania mają także określić jakie znaczenie ma Polski Czerwony Krzyż dla
dokumentowania dziejów i wydarzeń w Polsce. Badania spuścizny PCK mają nieocenione 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. Na koniec – badania wnoszą wiele do teorii
organizacji, mogą służyć poznaniu instytucji społecznych tego typu.

Zakład Filozofii Polityki
Dr hab. N. Gładziuk-Okopień, mgr Szymon Bródka, mgr Michał Pospiszyl, mgr Bartosz
Wójcik
Tytuł zadania: „Nowoczesność, kryzys i nowe dyskursy płci” (wykonawcy: dr hab. N.
Gładziuk-Okopień, mgr Szymon Bródka, mgr Michał Pospiszyl, mgr Bartosz Wójcik)
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Polska opinia publiczna ostatnimi czasy poddana została dramatycznym narracjom na temat
nadciągającej „rewolucji genderowej” i 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? Podstawowe pytanie badawcze jest zatem następujące: dlaczego dyskurs zaniku tradycyjnej
relacji płci czy „wojny płci” tak łatwo wynurza się podczas politycznie i społecznie burzliwych
momentów nowoczesności? I dlaczego „kryzys nowoczesności”, zazwyczaj diagnozowany z
konserwatywnego punktu widzenia, ujmowany jest kontradyktoryjnie jako efekt z jednej strony –
radykalnej „wojny płci”, z drugiej zaś – radykalnego „zaniku płci”?
W roku 2017, podczas dyskusji seminaryjnych, pracownicy Zakładu Filozofii Polityki
podejmowali różnorakie tematy dotyczące skomplikowanych relacji nowoczesność – płeć. W ramach
realizowanego przez zespół statutowego zadania badawczego wypracowany został program oraz
zorganizowana i przeprowadzona krajowa konferencja naukowa, zatytułowana „Nowoczesność, kryzys,
nowe dyskursy płci”, która odbyła się w siedzibie ISP PAN (1.07.2017 roku).
Na forum tej konferencji wygłoszone zostały przez wszystkich pracowników ZFP następujące
referaty: (1) Nina Gładziuk: „Otto Weiningera kłopoty z biseksualnością. Rozdroża nowej andrologii”;
(2) Bartosz Wójcik: „Antygona Hegla i nowoczesny podmiot kobiecy”; (3) Szymon Bródka:
„Nowoczesność archaiczna. Lilith jako prefigura femme fatale”; (4) Michał Pospiszyl: „Czarownice i
narodziny kapitalizmu”.
Dzięki pogłębionym dyskusjom seminaryjnym nad wygłoszonymi podczas konferencji
referatami, pracownicy ZFP opracowali cztery artykuły realizujące statutowe zadanie badawcze. Trzy z
nich złożone zostały do bieżąco przygotowywanego numeru 21 pisma „Civitas. Studia z filozofii
polityki”, które ukaże się w pierwszym kwartale roku 2018. Natomiast M. Pospiszyl opracował i złożył
do publikacji w piśmie „Teksty drugie” wcześniej deklarowany artykuł recenzyjny zatytułowany
Biologia Hitlera omawiający dwie ważne publikacje (Timothy Snyder, Czarna Ziemia. Holokaust jako
ostrzeżenie, Kraków 2015 oraz Klaus Theweleit, Męskie fantazje, Warszawa 2015). Trzy wcześniejsze
artykułu wejdą w skład nr 21 „Civitas…”, poświęconego problematyce relacji nowoczesność – płeć.

*
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V. edycja konkursu wewnętrznego na projekty badawcze i prace rozwojowe
młodych pracowników naukowych, zatrudnionych w ISP PAN
w latach 2016/2017
Na realizację projektów stanowiących pomoc dla młodych naukowców mających ambicję realizowania
własnych projektów badawczych lub rozwijania swego udziału w życiu naukowym w Polsce i poza
granicami kraju, Instytut otrzymał w 2016 r. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwotę
56 160 zł.
W konkursie wzięło udział 7 osób (w tym 1 doktorantka ISP PAN). Komisja konkursowa przyjęła
wszystkie wnioski jako spełniające kryteria badań naukowych i prac rozwojowych oraz uznała je za
potencjalnie wartościowy wkład do wiedzy naukowej w tym segmencie, który jest rozwijany w
Instytucie.
Ostatecznie, z dofinansowania zrezygnowała doktorantka ISP PAN, mgr Anna Wirowska, która
otrzymała pełne finansowanie swojego projektu z innego źródła. W roku 2016 i na początku 2017 roku,
projekty realizowało więc sześciu młodych naukowców. Wszyscy oni ukończyli z sukcesem
zaplanowane prace, co znalazło odbicie w złożonych przez nich sprawozdaniach oraz w ocenie Komisji
oceniającej rezultaty V. edycji Konkursu.
Poniżej przedstawiono krótkie omówienie realizowanych projektów oraz ich wyniki:
*
Mgr Piotr Andrzejewski – Geneza antypolonizmu w świetle teorii kolonialnej i postkolonialnej
W ramach projektu przeprowadzono kwerendy oraz odbyła się wizyta badawcza na Uniwersytecie w
Getyndze. Zebrana literatura oraz pogłębione wywiady z zajmującymi się problematyką kolonializmu
socjologami, antropologami oraz historykami z Centrum Badań nad Indiami Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu w Getyndze uporządkowały stan badań i pozwoliły dokonać przełożenia
teorii postkolonialnej na realia Europy Środkowo-Wschodniej.
Wykonawcy projektu udało się ustalić zasadność stosowania teorii kolonialnej i postkolonialnej w
opisie zjawisk zachodzących w Europie Środkowo-Wschodniej. Konkluzje mieszczą się na kilku
płaszczyznach: 1) teoria (post)kolonialna, zajmująca się relacjami władzy oraz historią mentalności,
może z powodzeniem zostać przeniesiona na grunt europejski. Literatura niemiecka XIX wieku, a
zwłaszcza ta pochodząca z Prus, przepełniona jest kolonialnymi kodami kulturowymi stosowanymi w
stosunku do ziem polskich pod zaborami. Potwierdza to polska literatura doby rozbiorowej, w której
pojawiają się wątki strukturalnie podobne i porównywalne, np. z literaturą ludów afrykańskich. Także
podczas II wojny światowej zarówno w kierownictwie III Rzeszy, jak i we wspomnieniach szeregowych
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żołnierzy, można znaleźć kolonialną perspektywę; 2) istnieją systemowe i instytucjonalne ramy
wykorzystywane w Afryce i Europie Środkowej, na których opiera się ciągłość niemieckiego
kolonializmu; 3) udaną kolonizacją ziem z zaborów Rzeczypospolitej próbowano udowodnić, że
Niemcy są narodem zdolnym do uczestnictwa w światowej kolonizacji. Również brutalna okupacja,
przesiedlenia i ludobójstwo dokonane w Europie, jeśli umieści się je w globalnej perspektywie
przemocy, wykazują liczne paralele z zachowaniami potęg kolonialnych w swoich koloniach.
Przyjęcie perspektywy postkolonialnej otwiera liczne pola badawcze. Nie są one ograniczone tylko do
literaturoznawstwa. Z powodzeniem można ją zastosować także w politologii czy socjologii oraz
dokonać reinterpretacji już ustalonych faktów i narracji historiograficznych. Powyższy projekt jest
jednym z małych kroków w tym kierunku.
Rezultaty badań zawiera artykuł naukowy opublikowany w „Roczniku Polsko-Niemieckim” (nr 25, z.
2/2017); były one promowane w wystąpieniu nt. „Teoria kolonialna jako sposób interpretacji relacji
polsko-niemieckich”, w ramach otwartych zebrań Zakładu Studiów nad Niemcami; zebrane materiały
były pomocne przy poprawieniu wniosku NCN Sonata Współczesne oblicza antypolonizmu w
Niemczech. Przyczyny, charakter, zasięg, ewaluacja.

Dr Agnieszka Cianciara – Kontestacja Unii Europejskiej: aktorzy, areny, narracje
Celem naukowym projektu było udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób narracje kontestujące
polityki (decyzje i działania) w imię realizacji interesów partykularnych (partyjnych i narodowych)
mogą wpływać na delegitymizację całego systemu (Unii Europejskiej)?
W projekcie dobrano 2 studia przypadku, które pozwalają na analizę mechanizmów kontestacji
prowadzonej

przez partie

polityczne

i

organizacje

pozarządowe na arenie europejskiej

(ponadnarodowej) i krajowej (państwo członkowskie); a także w odniesieniu do narracji obejmujących
politykę unijną (klimatyczną) i relacje zewnętrzne UE z wybranymi sąsiadami (Ukraina i Rosja).
Analizowano wzrost kontestacji prowadzonej przez eurosceptyczne frakcje polityczne w Parlamencie
Europejskim (PE) w odniesieniu do unijnej polityki wobec Ukrainy i Rosji w latach 2014-2015 po
wyborach z 2014 r. i jej wpływ na rolę PE w kształtowaniu unijnej polityki zagranicznej. Jeśli pozycja
Parlamentu w unijnej grze instytucjonalnej w obszarze polityki zagranicznej jest zależna od
normatywnego aktywizmu parlamentarzystów oraz zdolności do zebrania silnej większości głosującej
za rezolucjami zorientowanymi na wartości, to rosnąca kontestacja wewnętrzna może owocować
słabszym wpływem na Komisję i Radę. W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: na ile wzrost liczby
eurosceptyków po wyborach do PE z maja 2014 r. przełożył się na ich rosnący wpływ na stanowiska
PE w polityce zagranicznej?, poddano analizie ilościowej i jakościowej 16 rezolucji przyjętych w 7. i 8.
kadencji PE. Wykazano, że bezpośredni wpływ eurosceptyków na treść rezolucji właściwie nie istnieje
i to się nie zmieniło po wyborach z 2014 r. Jednak liczniejsi eurosceptycy stali się lepiej słyszalni
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podczas debat plenarnych. Ponadto, koalicje głosujące za rezolucjami stały się mniejsze, zarówno pod
względem liczby grup politycznych je popierających, jak i pod względem liczby oddanych za
rezolucjami głosów. Tendencja ta nie jest jednak tylko efektem wzrostu liczby deputowanych
eurosceptycznych, ale także zmieniającego się składu większościowej koalicji.
Celem projektu było też pogłębienie rozumienia wzorów kontestacji Unii Europejskiej w Europie
Środkowo-Wschodniej, na przykładzie Polski i unijnej polityki klimatycznej. Badaniom towarzyszyły
3 założenia: 1) polityka klimatyczna nie jest kontestowana jedynie przez organizacje biznesu, ale także
przez aktorów szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego; 2) dokonano konceptualizacji gry
politycznej wokół polityki klimatycznej przy pomocy podziału/rozłamu na orientacje kosmopolityczne
i narodowe; 3) istnienie zarówno partyjnych, jak i pozapartyjnych aktorów, będących producentami
narracji kontestujących, opartych zarówno na orientacjach kosmopolitycznych, jak i narodowych.
W narracji zidentyfikowanych aktorów społeczeństwa obywatelskiego, kontestujących politykę z
pozycji narodowych, polityka klimatyczna UE jest nieefektywna i szkodliwa, niezbędne staje się zatem
wyjaśnienie, dlaczego UE tę politykę kontynuuje. Jednocześnie, aktorzy społeczeństwa obywatelskiego,
którzy produkują narracje kontestacji w odniesieniu do polityki klimatycznej UE, są aktywni głównie
na poziomie krajowym. Dominację takiego działania można wyjaśnić zarówno strategicznymi
preferencjami eurosceptycznych aktorów, jak i negatywną percepcją struktury szans na poziomie UE,
gdzie instytucje unijne postrzegane są jako zamknięte i nie reagujące na głos obywateli.
Efektem badań jest:
a) wygłoszenie referatów na 3 konferencjach naukowych, w tym dwóch międzynarodowych:


konferencja SGEU ECPR: Trydent 16-18.06.2016, referat pt. „Kontestacja polityki UE
wobec Ukrainy i Rosji w Parlamencie Europejskim 2014-2015” (ang. Contesting EU
policy towards Ukraine and Russia in the European Parliament 2014-2015);



konferencja SG ECPR: Praga 07-10.09.2016, referat pt. „Kontestacja unijnej polityki
klimatycznej w Polsce: społeczeństwo obywatelskie i polityka interesu narodowego”
(ang. Contesting EU climate policy in Poland: civil society and politics of national
interest);



XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny: Gdańsk 14-17.09.2016, referat pt.
„Kontestacja

Unii

Europejskiej:

aktorzy

pozarządowi

i

polityka

interesu

międzynarodowego”;
b) publikacja 2 artykułów naukowych w j. angielskim:


'Contestation of EU policy towards Ukraine and Russia in the European Parliament'
[artykuł w recenzji w periodyku "Acta Politica" - lista A: 30 punktów].
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'Contesting EU climate policy in Poland: civil society and politics of national interest'
["Prakseologia" - lista B: 13 punktów]

Ponadto, wyniki zostaną częściowo wykorzystane w rozprawie habilitacyjnej wykonawczyni projektu.

Mgr Katarzyna Golik – Przemiany edukacji Ojratów w Ujgurskim Regionie Autonomicznym
Xinjiang
Badanie dotyczyło oceny zmian stanu wielojęzycznej edukacji Ojratów (Mongołów Zachodnich) w
Ujgurskim Regionie Autonomicznym Xinjiang w Chińskiej Republice Ludowej, na tle sytuacji tej
narodowości w Mongolii Wewnętrznej. Ponieważ ani dokumenty dotyczące edukacji, ani rozmówcy
nie dostrzegali wpływu reformy edukacji z lat 2010-2020, ten wątek badań został zmodyfikowany.
Przebieg procesów edukacyjnych w Xinjiangu okazał się odmienny niż w Mongolii Wewnętrznej, w
której wpływ reformy jest silniej odczuwalny. Dostrzeżono natomiast wpływ ruchów oddolnych tej
mniejszości na kształt mongolskiej oświaty. Z przeprowadzonych badań terenowych wynika, że
społeczności mongolskie współpracowały z rządami terenowymi poprzez swoich przedstawicieli w
aparacie partyjnym, na tych terenach, gdzie były wystarczająco dobrze zorganizowane i
reprezentowane, dzięki czemu potrafiły wpłynąć na politykę edukacyjną nawet przy braku formalnej
autonomii. W rezultacie badanie pośrednio wykazało raczej niedostrzegany w literaturze naukowej
element samorządności w najbardziej zmilitaryzowanym regionie Chin, jakim jest Xinjiang.
Projekt był realizowany poprzez wizytację szkół i uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych oraz pogłębione
wywiady z nauczycielami, urzędnikami związanymi z oświatą oraz uczniami.
W czasie realizacji badań okazało się, że dostępne w chińskim Internecie informacje odnośnie
istniejących placówek edukacyjnych mongolskich są bardzo niekompletne (przede wszystkim, brak
informacji o klasach mongolskich w ramach szkół kazachskich i chińskich) i nieaktualne (informacje
sprzed ponad dziesięciu lat o placówkach, które nie istnieją). W następstwie konieczne był
modyfikowanie na bieżąco listy miejscowości, połączone z niemożnością odwiedzin części
interesujących ośrodków w danym czasie. Udało się zapoznać z podręcznikami używanymi w
dydaktyce oraz z organizacją szkolnictwa, różniącą się w poszczególnych regionach.
Chociaż wyodrębnienie jednostek autonomicznych daje konkretne narzędzia polityki edukacyjnej i
kulturalnej, wyraźnie widać, że ważną rolę odgrywa też mobilizacja społeczności lokalnych oparta na
mongolskich kadrach partyjnych, które działają na rzecz swojego ludu. Wszyscy działacze, zasłużeni
na rzecz odtwarzania oficjalnej edukacji mongolskiej, nie tylko byli członkami Partii, ale też zajmowali
aktualnie lub w przeszłości stanowiska w rządzie terenowym. Inaczej było w przypadku szkolnictwa
społecznego, które nie miało ścisłych związków z aparatem partyjnym. Dość zaskakującą okazała się
sytuacja, gdy, przy braku autonomii, Mongołowie w Ałtaju i Borjin posiadają własne klasy
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dwujęzyczne, czyli byli de facto w podobnej sytuacji jak ich pobratymcy w Arshan, który podlega pod
mongolską prefekturę autonomiczną Bortala. Wyraźnie też inne wspólnoty mongolskie, przy braku
autonomii, nie zdołały wprowadzić mongolskiego do szkół publicznych, co jest powszechne w Dolinie
Ili. Na podstawie przebadanych przykładów można stwierdzić, że polityka rządów terenowych jest
istotna dla edukacji mongolskiej, jednak formalna autonomia lub jej brak nie stanowi czynnika
decydującego. Choć czasem władze terenowe mogą utrudniać rozwój edukacji mongolskiej, jednak na
ogół tolerują ruchy oddolne na jej rzecz – nawet w szczególnie niespokojnym regionie Ili.
Popularyzacja i konsultacja wyników:


Konsultacja i prace nad zarysem dalszych badań w trakcie wyjazdu podczas spotkań w Guldży
(Yining), Urumczi i Pekinie, maj 2016;



IPSA 24th World Congress of Political Science wraz referatem Opportunities and Challenges
of Ethnic Minority Education in People’s Republic of China, Uniwersytet Adama
Mickiewicza/IPSA,

23-28.07.2016

(anglojęzyczny

artykuł

na

podstawie

szkicu

przedstawionego podczas konferencji w trakcie prac);


Dyskusja w ramach: Workshop: The Frontier of Northeast Asian Industrialization: The Long
Perspective (1895 - now), Uniwersytet Duisburg-Essen, 14.11.2016;



Dyskusja w ramach: The 8th CEA (Europe) and 27th CEA (UK) Annual Conference,
Uniwersytet Duisburg-Essen, 1-3.09.2016;



Nawiązania do badań podczas trzech audycji radiowych w TOK FM pt.: "Dlaczego mongolskie
zapasy nie są nudne", "Scheda po Czyngis-chanie", "Społeczeństwo obywatelskie w Chinach";



Zgłoszenie wysłane do rozpatrzenia na międzynarodową konferencję Uniwersytetu Goettingen
(po której planowana jest też publikacja pokonferencyjna), która ma się odbyć w styczniu
2018 r.

Mgr Paweł Maranowski – Elity sądownicze w Polsce: zasoby i autonomia
Podjęto następujące kroki badawcze:
1. Skonstruowanie trzech narzędzi badawczych (scenariusze wywiadów, stworzone oddzielnie
dla sędziów TK, sędziów NSA, SN i KRS, członków Parlamentu oraz przedstawicieli
organizacji pozarządowych);
2. Pilotaż narzędzi badawczych;
3. Dobór respondentów metodą opartą na dostępności badanych oraz metodą kuli śnieżnej;
4. Realizacja wywiadów pogłębionych;
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5. Realizacja transkrypcji z wywiadów pogłębionych.
Zadania w punkcie nr 1, 2 oraz 3 realizowane były we własnym zakresie przez wykonawcę projektu
(działanie niefinansowane z dotacji). Jakościowa analiza treści materiału empirycznego zebranego w
ramach projektu realizowana była we własnym zakresie przez wykonawcę projektu.
Podstawowym problemem, który podejmuje projekt jest autonomia elit sędziowskich w polskim
systemie demokratycznym. Zgodnie z przyjętą perspektywą demo-elitarną elity sędziowskie rozumiane
są tutaj jako grupa osób zajmująca najwyższe stanowiska w różnych instytucjach sądownictwa o
szczególnych znaczeniu dla podtrzymania systemu politycznego, takich jak Trybunał Konstytucyjny,
Sąd Najwyższy, czy też Naczelny Sąd Administracyjny. Jak każda z elit państwowych, tak i elity
sędziowskie posiadają pewien określony zakres władzy, który definiowany jest w teorii demo-elitarnej
jako autonomia. Zakres tej autonomii jest względny i uzależniony od autonomii pozostałych elit, w tym
w szczególności elit politycznych. O szerokości autonomii świadczy zakres władzy rozporządzania
pewnymi konkretnymi zasobami – w przypadku elit sądowniczych będzie to, na przykład wpływ na
interpretacje prawa czy też możliwość wydawania wyroków.
Celem projektu była próba odpowiedzi na pytanie o zakres autonomii elit sędziowskich w relacji do
innych elit państwowych (politycznych) oraz obywatelsko-eksperckich (organizacji pozarządowych).
W oparciu o wybrany kontekst teoretyczny postawiono hipotezę, że pomimo formalnie istniejącego
trójpodziału władzy zapisanego w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. oraz szerokiej
formalnej niezależności i niezawisłości sędziów, autonomia elit sądowniczych nie jest bezwzględna, a
ich decyzje (przynajmniej niektóre) nie są niezależne od władzy innych elit. Relacje pomiędzy elitami,
podstawą których jest wpływ jednych elit na drugie, związane są z walką o kontrolę nad zasobami, które
są jednocześnie głównym czynnikiem konstytuującym różnorodne elity. Szczególna uwaga skupiona
jest na zasobach związanych z procesem selekcji elit sądowniczych, który może być ograniczany przez
elity polityczne. Wpływ elit politycznych na zasoby rekrutacji i selekcji elit sądowniczych jest
zagrożeniem dla równowagi elit, która jest warunkiem podstawowym istnienia demokracji liberalnej,
zaś całkowita niezależność elit sądownictwa w aspekcie kontroli kanałów rekrutacji i procesów selekcji
może doprowadzić do korporatyzacji i oligarchizacji jednej z najważniejszych władz w państwie. Celem
jest przedstawienie współczesnego obrazu elity sędziowskiej, jej sposobu myślenia na temat własnej
roli i miejsca w systemie władzy oraz opinii na temat państwa i jego najważniejszych instytucji, czyli
pośrednio – przedstawienie socjologicznego obrazu polskich elit sądowniczych.
Dane empiryczne zebrane w ramach przeprowadzonych socjologicznych badań jakościowych na elitach
sądownictwa, politycznych i organizacji obywatelskich pozwoliły osiągnąć zakładany cel.
Przeprowadzone wywiady jakościowe z przedstawicielami trzech grup respondentów pozwoliły
uzyskać subiektywne opinie i osobiste narracje. Wstępna jakościowa analiza treści materiału
empirycznego skłania do następujących wniosków:
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1. Obserwowalny jest niewielki stopień dostosowania teorii demo-elitarnej do warunków Polski, o
czym świadczy, m.in. brak wykształcenia się silnej i niezależnej – od elit politycznych – elity
sądownictwa. Stan ten wynika z zasad formalnych i nieformalnych (np. kultura polityczna), na
podstawie których funkcjonują władze polityczne i władze sądownicze w Polsce. Analiza
wypowiedzi respondentów wskazuje na przeniesienie siły ciężkości w stronę instytucji i
komponentów demokratycznych bardziej niż na zasady rządów prawa, które gwarantowałyby
większą niezależność i władze elit sądownictwa.
2. Brak jest w polskim społeczeństwie silnej elity sądowniczej, która mogłaby sprzeciwić się
decyzjom i stanowić równowagę dla władzy elit politycznych.
3. Zdaniem elit sądownictwa, gwarancją ich niezależności jest możliwość kontrolowania procesów
selekcji na stanowiska sędziowskie w instytucjach sądownictwa. Jeśli chodzi o sędziów SN oraz
NSA autonomia elit sędziowskich jest zapewniona poprzez istnienie Krajowej Rady
Sądownictwa, w skład której wchodzą w większości sędziowie. Jednak sędziowie TK również
uważają się za autonomicznych względem elit politycznych, chociaż są przez nich bezpośrednio
wybierani.
4. Brak dobrej komunikacji z obywatelami stworzył – zdaniem elit sądownictwa – negatywny obraz
wymiaru sprawiedliwości w oczach obywateli, wykorzystywany w sposób populistyczny przez
elity polityczne oraz w celach instrumentalnych i doraźnej polityki zmierzającej do uzyskania
władzy.
5. Elity sądownicze definiują demokrację z pozycji urzeczywistniania zasad trójpodziału władzy i
rządów prawa. Rządy prawa wraz z zasadą konstytucjonalizmu i podziału władz stają się więc
formułą legitymizującą władzę sędziów.
6. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mają znikomy wpływ na działania elit sądownictwa
oraz elit politycznych. Elity te dostrzegają potrzebę funkcjonowania organizacji obywatelskich,
które wypełniają niedostatki systemu, ale nie traktują ich jako równoprawnych aktorów w
systemie władzy.
Materiał empiryczny zgromadzony w wyniku przeprowadzonych wywiadów poddany został
jakościowej analizie treści. Wnioski z tej analizy oraz ich egzemplifikacje w postaci cytatów
pochodzących z wywiadów zostaną zamieszczone w rozdziale empirycznym pracy doktorskiej.

Dr Daria Orzechowska – Udana integracja? Kazus Archidiecezji Marsylii
Bezpośrednim powodem podjęcia badań była publikacja dwóch artykułów na temat integracji
społeczności muzułmańskiej z mieszkańcami Marsylii („Marsylia, miasto upadłe”, „Wprost”, X.2012
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oraz „Marsylski melanż”, „National Geographic”, XI.2012). Oba artykuły traktują o integracji
muzułmanów w Marsylii, z tą różnicą że w pierwszym owa integracja została ukazana jako proces
zakończony niepowodzeniem, w drugim zaś – odwrotnie.
Także zaangażowanie Kościoła katolickiego w procesie integracji muzułmańskich imigrantów,
począwszy od 2010 r., jest w przypadku Francji o tyle ciekawe i jednocześnie skomplikowane, że
Francja jest państwem laickim. Marsylia jest drugim po Paryżu największym skupiskiem społeczności
muzułmańskiej we Francji. W wyniku niekontrolowanego napływu uchodźców i nielegalnych
imigrantów, wywołanego wydarzeniami Wiosny Arabskiej, całkowita liczba wyznawców islamu we
Francji z roku na rok wzrasta. Napływ imigrantów wymusza na Francji zmianę dotychczas stosowanej
polityki integracji mniejszości. Zmiana ta stanowi wyzwanie nie tylko dla państwa i jego organów, ale
również dla szeroko pojmowanych instytucji społecznych, w tym dla Kościoła katolickiego.
Badania miały charakter interdyscyplinarny, uwzględniający uwarunkowania, m.in. historyczne,
geograficzne, kulturowe i polityczne Marsylii. Realizowane były zarówno na płaszczyźnie analizy
teoretycznej (analiza dokumentów źródłowych), jak i empirycznej (badania terenowe) i pozwoliły
ukazać rolę Kościoła katolickiego w procesie integracji muzułmanów w tym mieście oraz wypełnić lukę
w polskiej literaturze przedmiotu (artykuł naukowy).
Z uwagi na brak literatury przedmiotu do tak sformułowanego tematu dokonano ogólnego rozeznania
uwzględniającego specyfikę Marsylii oraz stanowiska Archidiecezji Marsylii wobec procesu integracji
imigrantów muzułmańskich. W tym celu wykonawczyni projektu:
1. odbyła wizytę studyjną w Archidiecezji Marsylii, w trakcie której dokonała kwerendy
materiałów źródłowych (opracowań Sekretariatu Biskupów Francji na rzecz Dialogu z
Islamem)

ukazujących

stanowisko

Marsylii

wobec

procesu

integracji

imigrantów

muzułmańskich;
a) przeprowadziła konsultacje naukowe z siostrą Colettą Hamzą, odpowiedzialną za relacje owej
Archidiecezji z muzułmanami, oraz z polskim księdzem, Michałem Bendykiem, sprawującym
posługę w kościele St. Henri, mieszczącej się w muzułmańskiej dzielnicy l’Estaque.
Wybór na badania dzielnicy l’Estaque nie był przypadkowy: jest ona zaliczana do tzw. quartiers les
plus inégalitaires de France, zaś w kościele St. Henri wykonawczyni przeprowadziła konsultację
naukową z polskim księdzem, naocznym świadkiem ewolucji Kościoła Katolickiego we Francji.
Potwierdza się teza, że Kościół Katolicki we Francji zmaga się z malejącą liczbą osób praktykujących,
a pustoszejące kościoły zamieniane są coraz częściej na meczety.
Zakupiono niezbędne monografie naukowe, których tematyka pozwoliła zorientować się głębiej w
badanej problematyce.
Zamach terrorystyczny przeprowadzony w Nicei przyczynił się do podjęcia decyzji o dokonaniu
obserwacji zachowań społecznych także w miejscu tego tragicznego wydarzenia. Przeprowadzono w
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sumie 15 rozmów. Wyniki rozmów stanowią część artykułu naukowego stanowiącego efekt końcowy
projektu.
Ostatnim etapem badań było poddanie wyników badań analizie teoretycznej, która objęła aspekt
naukowego zdefiniowania postawy Kościoła katolickiego w Marsylii wobec procesów integracji
imigrantów. Tłem dla tej analizy stanowiły rozważania socjologów, politologów i kulturoznawców nt.
republikańskiego modelu integracji i procesów integracyjnych imigrantów muzułmańskich w drugiej
dekadzie XXI wieku.
Rezultaty badawcze obejmują napisanie artykułu pt. Udana integracja? Kazus Archidiecezji Marsylii.
Ukazanie specyfiki Marsylii było możliwe dzięki zastosowaniu metody komparatystycznej –
porównaniu cech dwóch francuskich metropolii o największej liczbie muzułmanów: Marsylii i Paryża.
Ukazano także imigrantów muzułmańskich jako uczestników społeczności lokalnej Marsylii, w tym
przypadku Archidiecezji Marsylii, w której występują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i
potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca. Postawiono
tezę, że elementami konstytuującymi ową społeczność lokalną są: a) przestrzeń i terytorium; b)
społeczne interakcje zachodzące między zamieszkującymi terytorium osobami; c) wspólne więzi ludzi
i instytucji, co sprawia że zbiorowość charakteryzuje się wewnętrznym zintegrowaniem, i co z kolei
umożliwia podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów; d)
poczucie przynależności do miejsca zamieszkania.
Rezultatem niniejszego projektu jest także artykuł pt. Styl polityczny Marine Le Pen. Sukcesja rodzinna
(„Civitas. Studia z filozofii i polityki” nr 18, 2016, s. 306-324). W tym artykule podjęto rozważania nt.
determinantów stylu politycznego Marine Le Pen – jednej z najbardziej jaskrawych i kontrowersyjnych
osób na scenie politycznej.
Wykonawczyni wzięła też udział w konferencji naukowej pn. „Prawne aspekty polityki migracyjnej
Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich” organizowanej, m.in. przez
KUL, 8.IV.2016 r. Tematem wystąpienia było omówienie wyników badań dotyczących procesów
adaptacyjnych społeczności muzułmańskiej na przykładzie Warszawy i Marsylii.

Mgr Rafał Pląsek – Analiza podręczników do przedmiotu szkolnego „podstawy przedsiębiorczości”
w odniesieniu do zasad społecznej gospodarki rynkowej oraz ideologicznych założeń neoliberalizmu
Wstępna kwerenda została dokonana już na etapie przygotowywania wniosku. Zarys teoretyczny pracy
powstał na podstawie zakupionej literatury, a następnie dokonano wyboru 6 podręczników, wydanych
w latach 2002-2015, do analizy.
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Treści podręczników zostały poddane kodowaniu (główne kody: przedsiębiorczość, osoba
przedsiębiorcza, rynek – opis, zadania i funkcje, państwo – opis, zadania i funkcje, relacje państwo –
rynek, interwencje państwa w rynek, społeczna gospodarka rynkowa, polityka społeczna, ocena
procesów gospodarczych), po czym ujęte zostały w następujących kategoriach, stanowiących oś
strukturalną pracy:
- przedsiębiorczość i cechy osoby przedsiębiorczej;
- rynek i gospodarka rynkowa,
- relacje państwa i rynku (w tym również wskazanie na obecność zagadnień odnoszących się
bezpośrednio do społecznej gospodarki rynkowej oraz zagadnienia dotyczące obywatela i kwestii
społecznych).
W wyniku analizy powstał artykuł pt. „Dyskurs podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość oraz
relacje państwa i rynku w podręcznikach szkolnych”.
Przedmiot szkolny „podstawy przedsiębiorczości”, z uwagi na problemowy zakres treści, oddziaływać
może na kształtowanie wiedzy, podstaw i umiejętności w kontekście relacji obywatela, państwa i rynku.
Zgodnie z art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podstawę ustroju gospodarczego kraju stanowi
„społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej
oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych”. Celowym zdaje się jednak postawienie
pytania, w jakim zakresie treści znajdujące się w podręcznikach do przedmiotu „podstawy
przedsiębiorczości” korespondują z założeniami społecznej gospodarki rynkowej. Poruszono też wątek
odniesień wspomnianych treści do założeń neoliberalizmu, koncepcji, która, przynajmniej
dyskursywnie, zdaje się dominować we współczesnym dyskursie ekonomicznym.
Analizując metodą jakościową wybrane podręczniki do przedmiotu szkolnego „podstawy
przedsiębiorczości”, wykonawca wskazuje zarówno na treści odwołujące się do zasad społecznej
gospodarki rynkowej, jak również na te, które nawiązują do ideologicznych założeń koncepcji
neoliberalnych. Projekt jest głosem w aktualnej dyskusji na temat stanu edukacji ekonomicznej w
polskiej szkole.
Przedsiębiorczość prezentowana w podręcznikach ogranicza się do kilku wymiarów, z widoczną
przewagą koncepcji psychologicznej. Autorzy analizowanych podręczników zwracają uwagę na
koncepcję wyczucia sytuacji rynkowej – zauważyć więc można nadreprezentację podejść poziomu
mikro. Poziom makro, odnoszący się do środowiska, w którym zachodzi proces przedsiębiorczości,
rozwijany jest zazwyczaj raczej w odniesieniu do szerszego opisu instytucji i procesów gospodarczych.
Praktycznie nie jest poruszana perspektywa ujmująca przedsiębiorczość jako formę „walki” z szeroko
pojętym wykluczeniem.
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W zakresie modeli przedsiębiorczości dominuje podejście ukształtowane na gruncie etyki
protestanckiej, łączone z elementami modeli rodzinnego – przedsiębiorczość ma służyć rynkowemu
zaspokajaniu potrzeb jednostki i jej bliskich. W odniesieniu do modelu opartego na katolickiej nauce
kościoła, w podręcznikach występują jedynie fragmentaryczne nawiązania do roli przedsiębiorczości w
realizacji przedsięwzięć społecznych (pomijając dość enigmatycznie wspominane „cele społeczne”).
Takie ujęcie przedsiębiorczości nawiązuje do niektórych założeń koncepcji neoliberalnych, hołdujących
podobnym ideom.
Część autorów wprost zauważa idealistyczny charakter gospodarki czysto rynkowej, większość skupia
uwagę na potrzebie interwencji państwa – motywowanej zarówno argumentami związanymi z
(nienazwanymi zazwyczaj wprost) koncepcjami ułomności rynku, jak i kwestiami czysto społecznymi.
W efekcie mamy prezentowaną wizję rynku, który winien być synergicznie powiązany z państwem,
dzięki czemu oba podmioty mogą funkcjonować sprawniej. Do pełnego obrazu społecznej gospodarki
rynkowej brakuje z pewnością częstszych nawiązań do idei solidarności, dialogu oraz współpracy
partnerów społecznych. W tym zakresie podręczniki odnoszą się nie tyle do deklaratywnych idei
zapisanych w Konstytucji, co do praktyki życia społeczno-gospodarczego.
Bazując na analizowanych podręcznikach, nie sposób stwierdzić kategorycznie przewagi idei
nawiązujących do koncepcji neoliberalnych. Z kolei idea społecznej gospodarki rynkowej,
prezentowana wprost tylko w części podręczników, znajduje jedynie częściowe odzwierciedlenie w
opisach wzajemnych relacji państwa i rynku. Społeczna gospodarka rynkowa winna zapewniać
równowagę między wolnością działalności gospodarczej, własnością prywatną oraz solidarnością,
dialogiem i współpracą partnerów społecznych. Analizowane podręczniki prezentują z kolei wizje
gospodarki, w której trzeci człon jest zdecydowanie mniej istotny.
Autorzy podręczników przedstawili ład społeczno-gospodarczy w formie możliwie bliskiej temu, co
zaobserwować można w przestrzeni społeczno-gospodarczej kraju. Społeczna gospodarka rynkowa,
chociaż jest podstawą ustroju gospodarczego Polski, w rzeczywistości jawi się bardziej jako
niezrealizowana deklaracja niż jako termin opisujący rzeczywistość.

*
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Turcji – polityka zagraniczna i wewnętrzna, Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury
EPISTEME, Kraków 2016, ss? (ISBN 978-83-7759-047-8)
Wódka J.: Türkiye’nin Ekonomik Ortağı Olarak Polonya: Geleceğe Bir Bakış, w: Atasoy E., Wendt J.
A.: Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti, Beta Basim, Stambuł 2017, ss. 473-484
(ISBN 6053339113)
Wysmułek J.: Pomnik Sprawiedliwych Polaków? Analiza przypadku sporu o kształt polityki pamięci, w:
Kurczewska J., Karkowska M. (red): Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce: ramy,
właściwości, epizody, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2016, ss. 433-450 (ISBN
978-83-7683-130-5)
Wysmułek J., Wysmułek I.: Ślady historycznego doświadczenia w wyborach życiowych współczesnych
Polaków, w: Kurczewska J. Karkowska M. (red.): Przemiany kulturowe we współczesnej
Polsce: ramy, właściwości, epizody, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2016, ss.
204-224 (ISBN 978-83-7683-130-5)
Zajączkowski M.: Stosunki polsko–sowieckie na Wołyniu 1943-1944 w świetle dokumentów czerwonych
partyzantów, w: Motyka G., Adamski Ł., Hryciuk G. (red.): Sowieci a polskie podziemie 19431946. Wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia, Warszawa 2017, ss. 105-162 (ISBN 978-83-64486-48-7)
Żelichowski R.: Niderlandy – mały sąsiad wielkich Niemiec, w: Szymoniczek J. (red.): Jak patrzeć na
Polskę, Niemcy i świat? Księga jubileuszowa profesora Eugeniusza Cezarego Króla, Instytut
Studiów Politycznych PAN, BELLONA, Warszawa 2017, ss. 840-871 (ISBN 987-83-6409163-6)
Żelichowski R.: Belgia, w: Wojtaszczyk K. A., Szymańska J.: Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania,
istota, następstwa, Instytut Europeistyki, WDNPiSM, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
2016, ss. 460-478 (ISBN 978-83-7545-736-0)
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Żelichowski R.: Niderlandy, w: Wojtaszczyk K. A., Szymańska J.: Uchodźcy w Europie.
Uwarunkowania, istota, następstwa, Instytut Europeistyki, WDNPiSM, Uniwersytet
Warszawski, Warszawa 2016, ss. 479-497 (ISBN 978-83-7545-736-0)
Żelichowski R.: Flemings over the border. Nord-Pas-de-Calais – Picardie, w: Sobczyński M.,
Barwiński M.: Borderlands of Nations, Nations of Borderlands, University of Lodz, Silesian
Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź-Opole 2017, ss. 149-173 (ISBN 978-837126-330-9)
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REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE
Realizowane w ramach działalności statutowej placówki

Tytuł projektu

Kierownik/uczestnicy
projektu

Okres
realizacji

Przemiany systemów społeczno-politycznych –
nowe perspektywy teoretyczne i podejścia
badawcze

prof. dr hab. Bogdan W.
Mach

2017-2019

Udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych
państwa

prof. dr hab. Ewa Nalewajko

2015-2017

Geografia wyborcza Polski 2014-2015

dr Michał Kotnarowski

2014-2017

Tożsamość zbiorowa i społeczna członków ruchu
społecznego Komitet Obrony Demokracji (KOD)

dr Anna Radiukiewicz

2017-2019

Polska rzeczywistość instytucjonalna i problemy
społeczne

dr hab. Marta Danecka

2016-2019

Perspektywy rozwoju koprodukcji na przykładzie
wybranych szczegółowych polityk publicznych
(polityka edukacji i pomocy społecznej)

dr Anna CiepielewskaKowalik

2017-2020

Comparative analyses on social enterprises in
Central and Eastern Europe/ new EU member
states (Poland, Hungary, Czech Republic and
Croatia)

dr Anna CiepielewskaKowalik

2017-2018

dr Zofia Kinowska

2017-2019

Problematyka wielokulturowości w dobie
kryzysu migracyjnego
Rekonstrukcja mechanizmów zarządzania w PRL
różnymi dziedzinami życia państwa i
społeczeństwa

prof. dr hab. Andrzej Friszke

Archiwum Partii Politycznych ISP PAN

dr hab. Irena A. Słodkowska

ciągłe

Represje komunistyczne wobec podziemnego
ruchu oporu oraz mniejszości narodowych w
latach 1944-1953

prof. dr hab. Grzegorz
Motyka

2017-2019

Pamięć zbiorowa o wydarzeniach epoki 19391991 i polityka wobec niej (polityka historyczna)
na Ukrainie na tle innych państw EŚW

dr hab. Tomasz Stryjek

2017-2019
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2017

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

Obywatele ZSRS i państw podbitych w epoce
stalinizmu – represje i ich skutki, życie codzienne
pod okupacją sowiecką

prof. dr hab. Krzysztof
Jasiewicz

2017

Próby wdrożenia koncepcji federacyjnej Józefa
Piłsudskieg, poprzez realizację sojuszu– polskoukraińskiego w latach 1918–1920

prof. dr hab. Grzegorz Nowik

2017

Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości
Polskiego Państwa Podziemnego na obszarze
województw północno-wschodnich II
Rzeczypospolitej w konfrontacji z polityką
okupantów sowieckiego, litewskiego i
niemieckiego

dr Paweł Rokicki

2017

Żydzi represjonowani politycznie przez polskie
władze komunistyczne w latach 1945-1957

dr Martyna Rusiniak-Karwat

2017

prof. dr hab. Waldemar J.
Dziak

2017

Globalne i regionalne zakłócenia równowagi
polityczno-gospodarczej w relacjach między
państwami

prof. dr hab. Antoni Z.
Kamiński

2016-2017

Strategiczna wydolność państwa jako problem w
badaniach teoretycznych i empirycznych

prof. dr hab. Antoni Z.
Kamiński

2017

mgr Marta Tomczak

2017

Procesy integracji i dezintegracji w Europie w
XXI wieku. Aspekty polityczne, społeczne,
ekonomiczne i międzynarodowe

prof. dr hab. Józef M. Fiszer

2017-2020

Małe państwa i terytoria specjalne UE wobec
napływu uchodźców

dr hab. Ryszard Żelichowski

2017-2019

dr Agnieszka Cianciara

2017-2019

prof. dr hab. Wojciech
Materski

2017

dr Paulina Codogni

2017

Realizacja polityk chińskich wobec Polski

Procesy patrymonializacji chińskiego
niematerialnego dziedzictwa kulturalnego

Zróżnicowana integracja w Unii Europejskiej
Polityka historyczna Rosji

Walka bez przemocy w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej
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Wielka zmiana. Koniec naszej belle époque

prof. dr hab. Wojciech
Roszkowski

2017-2018

dr hab. Agnieszka OrzelskaStączek

2015-2017

dr Konrad Świder

2017-2018

prof. dr hab. Piotr Madajczyk

2013-2018

Polski Czerwony Krzyż – studium organizacji
(na tle innych organizacji społecznych)

dr Joanna Szymoniczek

2015-2017

Sytuacja społeczno-prawna Sinti i Romów w
RFN przed i po zjednoczeniu Niemiec

dr Paweł Popieliński

2017-2018

Nowoczesność, kryzys i nowe dyskursy płci

dr hab. Nina Gładziuk

2015-2017

Rola ministrów spraw zagranicznych w
kształtowaniu polskiej polityki zagranicznej w
latach 2004-2014 (W. Cimoszewicz, A. D.
Rotfeld, S. Meller, A. Fotyga, R. Sikorski)
Rosyjski imperializm w kontekście
geopolitycznym
Polsko-niemieckie zbieżności i rozbieżności
interesów przed i po 1989 roku

własne (granty)

Tytuł projektu

Kierownik
projektu

Model decydowania politycznego małych państw na
arenie międzynarodowej na przykładzie polityki
zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 19932012

dr Piotr A. Bajda

Solidarność – geneza rewolucji, mobilizacja i
demobilizacja ruchu. Solidarność – nowe podejścia
do ruchu społecznego(NPRH)

dr hab. Marcin
Zaremba

Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością
od czasów II wojny światowej (HARMONIA)

prof. dr hab. Andrzej
Paczkowski

Ludzie w sieciach: wpływ kontekstu społecznego na
jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury
społeczeństwa (HARMONIA)

prof. dr hab. Bogdan
W. Mach

„Skok w nowoczesność”. Polityka wzrostu w krajach
peryferyjnych 1943-1980". Angielski przekład i
wydanie monografii (NPRH)

dr Adam Leszczyński

Tłumaczenie na język angielski i publikacja w formie
elektronicznej książki Marcina Zaremby:
„Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm.

dr hab. Marcin
Zaremba
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Okres
realizacji
2012-2017

2013-2018

2014-2018

2014-2018

2014-2017

2014-2017

Nacjonalistyczna legitymizacja władzy
komunistycznej w Polsce” (NPRH)
Tłumaczenie na język angielski i publikacja w formie
elektronicznej książki Marcina Zaremby: „Wielka
Trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na
kryzys”(NPRH)
Dokumenty przełomu. Polska transformacja
ustrojowa w latach 1989-1991 w dokumentach
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Komitetu
Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ
„Solidarność” oraz Komitetów Obywatelskich
„Solidarność”(NPRH)
Studium przypadku SS-Sonderkommando
Dirlewanger – oddziały i jednostki obcokrajowców w
zmaganiach wojennych dwóch imperiów (III Rzeszy i
ZSRR) w latach 1940-1945 (PRELUDIUM)

2014-2017
dr hab. Marcin
Zaremba

2014-2018
dr hab. Inka
Słodkowska

mgr Hubert Kuberski

2015-2018

Zróżnicowana integracja i perspektywy akcesyjne
Turcji a potencjał geopolityczny Unii
Europejskiej(SONATA)

dr Jakub Wódka

2016-2019

Koprodukcja usług społecznych na przykładzie
polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po
1989 r. (SONATA)

dr Anna CiepielewskaKowalik

2016-2019

dr hab. Tomasz G.
Grosse

2016-2019

O ekonomicznych podstawach supremacji
geopolitycznej (OPUS)
Elita post-transformacyjna a elita Polski należącej
do Zachodu. Reprodukcja czy wymiana?(OPUS)
„Utrwalacze”. Portret zbiorowy kadr aparatu
bezpieczeństwa PRL 1944-1990 (OPUS)

dr Witold Betkiewicz
dr hab. Piotr Osęka

2016-2019

2016-2018

Historyczne i współczesne międzynarodowe aspekty
operacji "Wisła" w 1947 r.: współpraca polityczna i
wojskowa Polski, ZSRR i Czechosłowacji,
propagandowe uzasadnienia wysiedleń i zwalczania
partyzantki, współczesne zagraniczne odbicia w
historiografii i polityce pamięci (OPUS)

dr hab. Grzegorz
Motyka

Polityka kształtowania tożsamości państwowej w
wieloletnich państwach Kaukazu Południowego
(FUGA)

dr Adamczewski
Przemysław

2016-2019

Kultury historyczne w procesie przemian:
uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we
współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej
(OPUS)

dr hab. Tomasz
Stryjek

2017-2020
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2016-2019

Filozofia i negatywności Hegla i Zizka
(PRELUDIUM)

mgr Bartosz Wójcik

2017-2020

dr hab. Paweł
Sowiński

2017-2020

Więzienia w Polsce 1944-1956 - formy i mechanizmy
budowania relacji społecznych oraz strategie
przetrwania w warunkach sytemu więziennego
kształtowanego przez państwo autorytarne
(SONATA)

dr Anna Machcewicz

2017-2020

Lwów w czasach Martina Grunewega (1582-1602):
Studium relacji międzyetnicznych i międzyreligijnych
we wczesnonowożytnym mieście (MINIATURA)

dr Jakub Wysmułek

2017-2018

Realizacja przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz
dialogu i porozumienia w stosunkach polskorosyjskich -przeprowadzenie szkolenia-warsztatów
„Ochrona kultur i języków grup mniejszościowych.
Polskie doświadczenia dla Kaukazu
Północnego(Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia (VI Otwarty Konkurs na
Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na
Rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach PolskoRosyjskich)

dr Przemysław
Adamczewski

2017

projekt dot. wydania monografii pt. Trójkąt
Weimarski. Geneza i działalność na rzecz integracji
Europy w latach 1991-2016 (dofinansowanie z
Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki)

prof. dr hab. Józef M.
Fiszer

2017-2018

Projekt polegający na stworzeniu raportu z badań nt.
pamięci zbiorowej mieszkańców Ukrainy z
uwzględnieniem stosunków polsko-ukraińskich
(Narodowe Centrum Kultury)

dr hab. Tomasz
Stryjek

2017

Program książkowy dla Polski 1956-1989 (OPUS)

c) finansowane przez inne podmioty/instytucje krajowe, np. zlecane placówce
bezpośrednio przez resorty
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przyznało dotację celową na prowadzenie w
2017 roku badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,
służących rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich,
finansowanych w wewnętrznym trybie
konkursowym

VI. WEWNĘTRZNY
KONKURS DLA MŁODYCH
NAUKOWCÓW
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d) finansowane przez podmioty/instytucje zagraniczne (np. ramowe Programy UE;
programy NATO)

Tytuł projektu
European Network on Contemporary History –
EURHIST XX

Kierownik
projektu

Okres
realizacji

Instytut Studiów
Politycznych PAN

Od 2008

e) dofinansowywane przez Polską Akademię Nauk w ramach umów o współpracy
naukowej PAN z innymi akademiami

Tytuł projektu
Instytut Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk,
Instytut Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk –
Reguły polityki w procesie transformacji
systemowej w Polsce i w Rosji
Litewska Akademia Nauk (Litewskie Centralne
Państwowe Archiwum, Litewskie Archiwum Akt
Specjalnych, The Genocide and Resistance
Research Centre of Lithuania) – Kresy Wschodnie:
Represje okupantów oraz postawy ludności polskiej i
litewskiej, 1939-1953
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Kierownik
projektu

Okres
realizacji

vacat

2008-2017

Prof. dr hab. K.
Jasiewicz

2010-

KSZTAŁCENIE (ROZWÓJ) KADR NAUKOWYCH
Uzyskane tytuł i stopnie naukowe pracowników placówki w roku sprawozdawczym
- profesora:
Grzegorz Motyka: nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu naukowego profesora
nauk humanistycznych, 09.02.2017 r.

- doktora habilitowanego:
Leszczyński A.: Rada Naukowa Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w
oparciu o monografię: Leszczyński A.: "Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach
peryferyjnych, 1943-1980", nadała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w
zakresie socjologii, 26.09.2017 r.

- doktora:

Tytuł i stopnie naukowe nadane przez placówkę w roku sprawozdawczym innym
pracownikom niż własnym
- doktora habilitowanego:
Bayer J.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN, w oparciu o monografię: Dziak W. J.,
Bayer J.: Tybet. Szkice z Dziejów chińsko-tybetańskich, nadała stopień doktora habilitowanego
nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, 29.09.2017 r.

- doktora:
Olechnowicz M. P.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN w oparciu o rozprawę
doktorską: Kontrterroryzm w polityce bezpieczeństwa antyterrorystycznego Rzeczypospolitej
Polskiej, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Kuby Jałoszyńskiego i dr Jarosława Stelmacha
(promotor pomocniczy), nadała stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce,
23.06.2017 r.
Wejman T. J.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN w oparciu o rozprawę doktorską: Współpraca
Francji i Maroka w latach 1956-2011 jako przykład stosunków Północ-Południe, napisaną pod kierunkiem
prof. dr hab. Stanisława Parzymiesa, nadała stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce,
29.09.2017 r.
Jasiński Ł. W.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN w oparciu o rozprawę doktorską:
Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w
Polsce 1945-1989, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Machcewicza i dr Mariusza
Zajączkowskiego (promotor pomocniczy), nadała stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o
polityce, 29.09.2017 r.
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Fliflet A.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN w ramach Cotutelle z Instytutem Studiów
Politycznych w Paryżu (umowa) w oparciu o rozprawę doktorską: Nieuchwytna profesjonalizacja
doradztwa politycznego. Analiza doradców premierów w demokratycznej Polsce (1989-2014)/The Elusive
Professionalization of Political Counsel. A study of prime ministerial advisers in democratized Poland
(1989-2014), napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Nalewajko oraz prof. dr hab Georges Minka
(kopromotor), nadała stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, 24.11.2017 r.
Osińska M.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN w oparciu o rozprawę doktorską: Międzymiejsce.
Współczesny Hongkong w poszukiwaniu własnej tożsamości, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Adama
Jelonka, nadała stopień doktora nauk społecznych w zakresie socjologii, 24.11.2017 r.
Słęcki M.: Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN w oparciu o rozprawę doktorską: Narodowy
konserwatyzm. Działalność i myśl polityczna polskich ugrupowań narodowo-konserwatywnych w latach
1918-1928, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Stawrowskiego, nadała stopień doktora nauk
społecznych w zakresie nauk o polityce, 24.11.2017 r.

Promotorstwo
Promotorstwo pracy doktorskiej / magisterskiej / licencjackiej – w roku obrony pracy
Fiszer J. M.: Promotor 2 prac magisterskich.
Machcewicz P.: Promotor doktoratu Ł. Jasińskiego Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej
Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce 1945-1989, ISP PAN.
Manterys A.: Promotor 2 prac magisterskich.
Nalewajko: Promotorka doktoratu Anny Fliflet The Elusive Professionalisation of Political Counsel. A
Study of Prime Ministerial Advisers in Democratised Poland (1989-2014), w systemie cotutelle:
ISP PAN w Warszawie i Instytut Studiów Politycznych Science Po w Paryżu.
Nowik G.: Promotor 2 prac magisterskich.
Orzelska-Stączek A.: Promotorka 5 prac magisterskich i 5 licencjackich.
Radiukiewicz A.: Promotorka 2 prac magisterskich.
Sadowski I.: Promotor doktoratu M. Skowrońskiej Mechanizmy określające dystans społeczny wobec
osób homoseksualnych na przykładzie Białegostoku i powiatu białostockiego, Uniwersytet w
Białymstoku.

Recenzja pracy doktorskiej
Fiszer J. M.: 1) Recenzent pracy doktorskiej K. Decko, pt.: Negocjacje Unii Europejskiej ze Stanami
Zjednoczonymi. Analiza siły negocjacyjnej Unii Europejskiej z perspektywy teorii gier na
wybranych przykładach, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Politologii; 2) recenzent pracy
doktorskiej M. Smutek, pt.: Ewolucja instytucji wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych.
Kamiński A.Z.: Recenzent pracy doktorskiej I. Wysmułek, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2017 r.
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Madajczyk P.: Recenzent pracy doktorskiej K. Kończal, pt.: Plundering of German Property and
Reconstruction of Social Order in Post-War Central Europe, Europejski Instytut Uniwersytecki,
Florencja.
Manterys A.: Recenzent pracy doktorskiej J. B. Motrenko, pt.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej
socjologii. Studium teoretyczne kręgu myślowego Stefana Nowaka, Uniwersytet Warszawski,
Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii.
Materski W.: Recenzent pracy doktorskiej A. Sylburskiej, pt.: Działalność polskiej placówki
dyplomatycznej na Węgrzech (1946-1956), Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu
Łódzkiego.
Nowik G.: 1) Recenzent pracy doktorskiej M. Kolmasiaka, pt.: Muzeum Józefa Piłsudskiego w
Belwederze 1935-1939, Akademia Jana Długosza w Częstochowie; 2) recenzent pracy
doktorskiej P. Kajzera, pt.: Mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w latach
1935–1989, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
Stola D: Ocena dorobku kandydata - doktorat honoris causa - Timothy Snyder’a, Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Traba R.: Recenzent pracy doktorskiej M. Popiołek, pt.: Odbudowa, która zaczęła się przed wojną,
Technische Universität Berlin.

Recenzja pracy / dorobku habilitacyjnego
Fiszer J. M.: Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr M. Żejmo: Stosunki polsko-szwajcarskie.
Przeszlość i terażniejszość, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Instytut Studiów Politycznych
PAN.
Gładziuk N.: Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr L. Nowaka: Zielony konserwatyzm
amerykańskiego Południa, wyd. Rambler, Warszawa 2015, Wydział Nauk Politycznych i
Studiów Międzynarodowych UW.
Kamiński A. Z.: Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr R. Włoch: Globalne przez narodowe. Euro
2012 w Polsce, Wydział Filozofii i Socjologii UW.
Manterys A.: 1) Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr K. Pietrowicza: Podejścia sieciowe w
socjologii. Przyczółki, splecenia i przeobrażenia dyscypliny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Socjologii; 2) recenzja w przewodzie
habilitacyjnym dr A. Kacperczyk: Społeczne światy: teoria — empiria — metody badań. Na
przykładzie społecznego świata wspinaczki, Uniwersytet Łódzki, Wydział EkonomicznoSocjologiczny.
Materski W.: Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr S. Rudnickiego: Suspilni intieriesy polskoj
nacionalnoj mienszyni u polityko-kulturnomu prostori niezależnoj Ukrajiny, Instytut Studiów
Politycznych PAN.
Stryjek T.: Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr G. Skrukwy: O czarnomorską Ukrainę. Procesy
narodowotwórcze w regionie nadczarnomorskim w ukraińskiej perspektywie historycznej,
Uniwersytet Adama Mickiewicza.
Szpociński A.: Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr M. Kępińskiego, Instytut Antropologii i
Etnologii PAN.
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Traba R.: Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr D. Sajewskiej: Nekroperformans. Kulturowa
rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny, Uniwersytet Warszawski.
Wasilewski J.: 1) Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr J. Koniecznej-Sałamatin: Uniwersalność i
swoistość procesów transformacyjnych w społeczeństwie ukraińskim w perspektywie badań nad
wartościami, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii; 2) Recenzja w przewodzie
habilitacyjnym dr R. Mińskiego: Aktualność myśli Roberta Michelsa, Instytut Socjologii UAM.

Wniosek (opinia) w sprawie profesury
Fiszer J. M.: Ocena dorobku dr hab. K. Gomółki w związku z wnioskiem o nadanie tytułu profesora.

Opinia dla Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych
Fiszer J. M.: 1) Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr A. Szymańskiej; 2) recenzja w przewodzie
habilitacyjnym dr Renaty Mieńkowskiej-Norkiene.
Żelichowski R.: Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr B. Czarneckiej, Wydział Filologiczny,
Zakład Niderlandystyki, Uniwersytet Wrocławski.
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UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH
Rodzaj konferencji

Nazwa konferencji

Organizator,

miejsce, data

współorganizatorzy

„Pamięć historyczna i badanie
historii współczesnej w kontekście
stosunków polsko-austriackich w
XX w.”, Warszawa, 14.07.2017 r.

Österreichische Botschaft Warschau, Instytut Historii PAN im.
T. Manteuffla, Instytut Studiów
Politycznych PAN, Warszawa

x

“’Common Destiny’ or a ‘Train
Crash’? The Future of EU-Turkey
Relations”, Warszawa, 14.06.2017 r.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Instytut Studiów
Politycznych PAN

x

„Nowoczesność, kryzys, nowe
dyskursy
płci”,
Warszawa,
1.07.2017 r.

Instytut Studiów Politycznych
PAN

x

„60 lat po podpisaniu Traktatów
Rzymskich. Zróżnicowana integracja Europy. Co dalej z Unią
Europejską”, Warszawa, 22.05.2017
r.

Centrum Naukowe Uczelni
Łazarskiego, Instytut Studiów
Politycznych PAN

x

„Unia Europejska po Brexicie –
szanse i zagrożenia”, Warszawa,
11.05.2017 r.

Centrum Naukowe Uczelni
Łazarskiego, Instytut Studiów
Politycznych PAN

„Historia jako narzędzie legitymizacji polityki zagranicznej”,
Warszawa, 7.03.2017 r.

Niemiecki Instytut Historyczny
w Warszawie, Instytut Studiów
Politycznych PAN

„Ludzie w sieciach. Wstępne
wyniki badań, teoria, metodologia”, Jabłonna, 31.03-1.04.2017 r.

Instytut Studiów Politycznych
PAN

„Droga usłana drutami – imigrancka odyseja do Europy”, Warszawa,
19.05.2017 r.

Zakład Europeistyki Instytutu
Studiów Politycznych PAN,
Katedra Geografii Politycznej,
Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Collegium Civitas

„Akcja ‘Wisła’ w roku 1947:
wydarzenia, konteksty, współczesna kwalifikacja”, Warsza-wa,
24.04.2017 r.

Instytut Studiów Politycznych
PAN
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krajowa

międzyn
arodowa

x

x

x

x

x

„Żydzi
w
krajach
bloku
wschodniego w epoce staliniz-mu
(polityka narodowościowa ZSRS)”,
Lublin, 19-29.10.2017 r.

Pracownia Dziejów Mniejszości
Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL,
Instytut Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk

x

„Polskie i ukraińskie drogi do
niepodległości”,
konferencja
historyczna w ramach: „Dialog
Dwóch Kultur 2017”, Krzemie-niec,
4-9.09.2017 r.

Instytut Studiów Politycznych
PAN; Muzeum Józefa Piłsudskiego, Muzeum Juliusza Słowackiego; Muzeum Jarosława Iwaszkiewicza, Akademia Pedagogiczno-Humanistyczna w Krzemieńcu

x

Udział w konferencjach naukowych międzynarodowych:


w kraju:

Andrzejewski P., The influence of nation building on transitional justice in Austria after the World War
II, konferencja pt. “Transitive Justice. Creating Norms and System Change”, Nicolaus
Copernicus University, Toruń, Polska, 7-8 lipca 2017 r.;
Chojan A., Contemporary challenges in Poland and beyond, konferencja pt. “Poland at the Crossroads”,
Uczelnia Łazarskiego, Citzens of Europe, Yuriy Fedkovych Cernivtsi National University,
Polish Robert Schuman Foundation Warsaw, 17-19 listopada 2017 r.;
Chojan A., Ciągłość i zmiana w stosunkach polsko-ukraińskich w świetle starań Ukrainy o członkostwo
w UE (2004-2017), konferencja pt. „Ukraina i jej aspiracje do członkostwa w Unii
Europejskiej”, WNPiSM UW, Warszawa, 27 listopada 2017 r.;
Cianciara A., Szymański A., Differentiated Integration, Turkey and the European Union - Chance for
the Accession or Alternative Form of Close Relations?, UACES 47th Annual Conference,
University Association for Contemporary European Studies / Uniwersytet Jagielloński,
Kraków, 4-6 września 2017 r.;
Cianciara A., Stability, security, democracy: explaining shifts in the narrative of the European
Neighbourhood Policy, UACES 47th Annual Conference, University Association for
Contemporary European Studies / Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 4-6 września 2017 r.;
Golik K., Borderland policies as a pattern for developing OBOR, konferencja pt. "Global Consequences
of One Belt, One Road", Uniwersytet Warszawski, 7 czerwca 2017 r.;
Jarząbek W., Österreich aus Sicht des polnischen kommunistischen Regimes, konferencja pt.
„Historische Gedachtniss und Zeitgeschichtsforschung im Kontext der polnisch-österreichichen
Beziehungen”, IfK Graz, ISP, IH, Ambasada Austrii, Warszawa, 13-14 lipca 2017 r.;
Kowal P. R., The Jagiellonian idea as one of the key elements of the Pope’s political concepts (19782005), Warsaw East European Conference, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 11 lipca 2017
r.;
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Materski W., W kleszczach: Pakt Ribbentrop-Mołotow, konferencja pt. „Pamięć historyczna i badanie
historii współczesnej w kontekście stosunków polsko-austriackich w XX wieku”, Instytut
Studiów Politycznych PAN, Instytut Historii PAN i Ludwig Boltzmann-Institut für
Kriegsfolgen-Forschung, Warszawa, 14 lipca 2017 r.;
Materski W., Katyń w sowieckiej/rosyjskiej polityce historycznej, konferencja pt. „Dotyk Katynia.
Zbrodnia Katyńska w perspektywie międzynarodowej. Polityka, tożsamość, narracje”, Fundacja
im. Janusza Kurtyki, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa, 23 listopada 2017 r.;
Materski W., Współdziałanie polityczno-wojskowe II Rzeczypospolitej z Republiką Gruzińską 19181920, III Konferencja Polsko-Gruzińskiej Komisji Historyków, Uniwersytet Warszawski,
Instytut Pamięci Narodowej, Ambasada Gruzji w Polsce, Warszawa, 27-28 listopada 2017 r.;
Motyka G., Wołyń 43’: polsko-ukraiński konflikt pamięci, konferencja pt. „Pamięć zbiorowa, pojednanie
i stosunki międzynarodowe”, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 7 czerwca 2017 r.;
Nowik G., Realizacja umowy Piłsudski–Petlura, kwiecień–październik 1920 r., konferencja Dialog
Dwóch Kultur 2017, ISP PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum im. A. i J.
Iwaszkiewiczów w Stawisku, Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, Akademia
Humanistyczno-Pedagogiczna w Krzemieńcu, Krzemieniec, Ukraina, 4-7 września 2017 r.;
Nowik G., Jednostki Błękitnej Armii w wojnie Rosji bolszewickiej z Polską w 1920 roku, konferencja pt.
„Błękitna Armia i jej dowódca gen. Józef Haller, Centralna Biblioteka Wojskowa, Wojskowe
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej, 5 października 2017 r.;
Nowik G., Finlandia i Polska jako obiekt agresji bolszewickiej Rosji 1918-1920, konferencja pt.
„Polsko-fińskie relacje wojskowe i polityczne w latach 1917–1946”, Muzeum Łazienki
Królewskie, Ambasada Finlandii w Polsce, Warszawa, 16 października 2017 r.;
Orzelska-Stączek A., The impact of political polarization on Polish foreign policy, 11th Pan-European
Conference on International Relations, European International Studies Association (EISA) i
Institut Barcelona, Barcelona, 13-16 września 2017 r.;
Osęka P., Me or We? The Generation Concept and the Memory of 1968 in the Life Stories of Polish
Activists, konferencja pt. Gender, „Generations, Communism in Central and South-Eastern
Europe: Concepts, Discourses, and Practices”, IBL PAN, IFIS PAN, Universität Leipzig,
Warszawa, 16-18 listopada 2017 r.;
Persak K., Kwalifikacja prawna Akcji "Wisła", konferencja pt. „Akcja ‘Wisła’ w roku 1947: wydarzenia,
konteksty, współczesna kwalifikacja”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 24
kwietnia 2017 r.;
Radiukiewicz A., Podział jako podstawa wspólnoty – o tożsamości działaczy Komitetu Obrony
Demokracji, konferencja pt. „GOOD CONNECTIONS – Social Sciences and Divided
Communities”/DOBRE POŁĄCZENIA – Nauki społeczne a podzielone wspólnoty, Wydział
Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 16-17 maja
2017 r.;
Rokicki P., Żydzi w partyzantce sowieckiej na Wileńszczyźnie 1942–1944 i ich późniejsze losy,
konferencja pt. „Żydzi w krajach bloku wschodniego w epoce stalinizmu (polityka
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narodowościowa ZSRS)”, Instytut Studiów Politycznych PAN; Pracownia Dziejów
Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL, Lublin, 19-20 października
2017 r.;
Rusiniak-Karwat M., Polscy „bieżeńcy” żydowskiego pochodzenia na Wileńszczyźnie (1939-1941),
Międzynarodowa konferencja Żydzi w krajach bloku wschodniego w epoce stalinizmu (polityka
narodowościowa ZSRS), Instytut Studiów Politycznych PAN; KUL – Pracownia dziejów
mniejszości narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin, 19-20 października 2017
r.;
Rusiniak-Karwat M., Reakcja żydowska na wybuch wojny niemiecko-sowieckiej na Wileńszczyźnie, V
Międzynarodowa Konferencja Kresowa. Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku,
Muzeum Górnośląskie, Bytom, 23-24 listopada 2017 r.;
Stryjek T., Udział w dyskusji recenzenckiej nt. maszynopisu książki Anny Procyk Young Europe and
the Birth of Modern Nationalism in the Slavic World, 15th conference “Recovering forgotten
history. The image of East-Central Europe in English-language academic and text books”,
Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej (Uczelnia Łazarskiego) oraz
Georgetown University, Kraków, 21 czerwca 2017 r.;
Stryjek T., Rewizyta w świecie ideologii. Źródła do dziejów Ukrainy czytane dwadzieścia lat później
przez tego samego historyka, konferencja pt. „Wokół rewizyt badawczych i reinterpretacji
socjologicznych danych jakościowych”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 1
grudnia 2017 r.;
Szpociński A., O pojęciu kultury historycznej, seminarium pt. „Kultury historyczne w procesie
przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i
Wschodniej” Start Projektu (w ramach grantu NCN nr: UMO-2016/21/B/HS3/03415)”, ISP
PAN, Collegium Civitas, Warszawa, 5-6 czerwca 2017 r.;
Szpociński A., Historia badań nad pamięcią społeczną w Polsce, seminarium pt. „Kultury historyczne
w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie
Środkowej i Wschodniej” Start Projektu (w ramach grantu NCN nr: UMO2016/21/B/HS3/03415)”, ISP PAN, Collegium Civitas, Warszawa, 5-6 czerwca 2017 r.;
Szymoniczek J., Nazizm oczami Hansa-Jürgena Massaquoi – czarnoskórego dziecka, konferencja pt.
„Między ofiarą a sprawcą zbrodni”, Fundacja na rzecz MDSM, Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau. Partnerzy: Fundacja im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce,
MCEAH w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Stutthof w Sztutowie,
Fundacja Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz–Birkenau, Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katedra UNESCO ds. Edukacji o
Holokauście UJ, Oświęcim, 8-11 czerwca 2017 r.;
Świder K., Rosyjskie elity władzy w procesie transformacji postkomunistycznej w latach 90. XX wieku,
konferencja pt. „Między Unią Europejską a Eurazją. Przestrzeń poradziecka wobec szans i
zagrożeń”, Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności, Komisja
Medioznawcza Polskiej Akademii Umiejętności, Wydział Politologii Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Państwa i Prawa im.
Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Ukrainy, Polskie Towarzystwo Naukowe w
Żytomierzu, Kraków, 23-24 listopada 2017 r.;
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Tomczak M., New Silk Road and its discourses, konferencja pt. „Global consequences of One Belt, One
Road”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 7 czerwca 2017 r.;
Wódka J., (De)democratization. Turkish Domestic Politics, konferencja pt. „‘Common Destiny’ or a
‘Train Crash’? The Future of EU-Turkey Relations”, ISP PAN, Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych, Warszawa, 14 czerwca 2017 r.;
Wójcik B., Wolność jest niewolą. Hegel i dialektyka radykalna, konferencja pt. „Dobrowolna Niewola
– od La Boètie do Kołakowskiego”, Archiwum Warszawskiej Szkoły Historyków Idei, Instytut
Filozofii i Socjologii PAN, Ośrodek Kultury Francuskiej UW, Warszawa, 21 czerwca 2017 r.;
Wójcik B., From ‘The Science of Logic’ to the Finland Station. Hegel, Lenin and Revolution,
konferencja pt. „The Russian Revolution and the History of Ideas”, The Warsaw School of the
History of Ideas Archive The Department of the History of Modern and Contemporary
Philosophy of the Institute of Philosophy and Sociology at the Polish Academy of Sciences,
Warszawa, 8-10 listopada 2017 r.;
Wysmułek J., Four Nations in One Town? Introduction to the Multi-Cultural Society of Premodern
Lviv, konferencja pt. „Różnorodność etniczna i wyznaniowa w dawnej Rzeczypospolitej w
perspektywie porównawczej”, Instytut Historyczny PAN i Niemiecki Instytut Historyczny w
Warszawie, 19-21 czerwca 2017 r.;



za granicą:

Adamczewski Przemysław, Польский миф Кавказа, konferencja pt. XVII Международная школаконференция по фольклористике, социолингвистике и культурной антропологии
"Фальсификации и ошибки в фольклористике и культурной антропологии", Центр
типологии и семиотики фольклора РГГУ, Pieriesławl-Zalesskij, Rosja, 4-10 maja 2017 r.;
Burakowski A., Ceausescu between myth and reality. Image of Ceausescu in Romania and abroad after
1989, konferencja pt. „Ideologies, values and political behaviours in Central and Eastern
Europe”, Universitatea de Vest, Timisoara, Rumunia, 24-25 marca 2017 r.;
Ciepielewska-Kowalik A., Vidovic D., Kiss J., Hubai L., Legnerova K., Dohnalova M., The influence
of historical and institutional legacies of post-Socialist regimes on the present-day entreprises
in Central and Eastern Europe, 6th EMES International Research Conference on Social
Enterprise "Social Enterprise for Sustainable Societies", EMES & Interdisciplinary Research
Centre on Work, State and Civil Society (Universite catholique de Louvain; the Social
Entreprise Belgian Interuniversity Attraction Pole (Univ. catholique de Louvain), Louvain-laNeuve, Belgia, 3-6 lipca 2017 r.;
Golik K., Economic corridor in Mongolia – the project of uncertainty, konferencja pt. „Chinese Social
Sciences Forum( 2017): International Forum on China-Mongolia-Russia Economic Corridor
and Regional Cooperation in Northeast Asia”, Instytut Badań Pogranicza Chińskiej Akademii
Nauk Społecznych, Hohhot, ChRL, 13 października 2017 r.;
Golik K., Recent changes in the legal environment and their impact on Chinese investments abroad,
The Fourth High-Level Think Tanks Symposium of China and Central & Eastern European
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Countries „China-CEEC Cooperation: Prospects for the Next Five Years”, Instytut Badań
Europejskich Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, Pekin, ChRL, 17-19 grudnia 2017 r.;
Golik K., China – CEE Cooperation Initiative: Recent Dynamics, konferencja pt. „Strategic Power
without Normative Intentions: A New Paradigm in International Relations? The Case of China”,
Uniwersytet Duisburg-Essen, Duisburg, Niemcy, 4-5 grudnia 2017 r.;
Jarząbek W., V4, Polish foreign policy and the challenges facing contemporary Europe, konferencja pt.
„Identities in Europe, European Identity”, Adenauer Stiftung, Fund. Karolyi, Fehérvárcsurgó,
Węgry, 24-25 marca 2017 r.;
Jarząbek W., Gomułka, konferencja pt. „Ostpolitik and détente policy in Brezhnev Era”, K. Adenauer
Stiftung, Rosyjska Akademia Nauk, Instytut L. Bolzmana, Moskwa, Rosja, 26-28 kwietnia 2017
r.;
Jarząbek W., Poland and IFN, konferencja pt. „The INF Treaty of 1987”, IfZ Berlin, KKK, Berlin,
Niemcy, 30 listopada – 2 grudnia 2017 r.;
Jarząbek W., Changing Security Patterns – the EU and NATO Enlargement, konferencja pt. „The EU
Role in Global Security from Maastricht to the Present”, Departament Nauk Politycznych,
Uniwersytet Rzymski III, Rzym, Włochy, 16-17 października 2017 r.;
Kamiński A.Z., Kamiński B., Belarus – Russia conundrum: Between a rock and a hard place,
konferencja pt. „Belarus in the Current Geopolitical Processes”, National Academy of Sciences
of Belarus and Adenauer Stiftung, Mińsk, Białoruś, 30-31 kwietnia 2017 r.;
Kinowska Z., Pakulski J., Polish migrants and organizations in Australia, konferencja pt. „Stranger in
a Strange Land”, University of Technology Sydney, Sydney, Australia, 7-8 grudnia 2017 r.;
Kotnarowski M., On the way to an initial alignment - institutionalisation of political competition in New
Democracies. The case of Poland 1991-2011 or class voting in Poland after 1989, 24th
International Conference of Europeanists, Council of European Studies, University of Glasgow,
Glasgow, Wielka Brytania, 14-15 lipca 2017 r.;
Kowal P.R., Prometeizm po prometeizmie, konferencja pt. „Wybitne postacie prometeizmu. Henryk
Józewski i jego spuścizna w 125. rocznicę urodzin”, Uniwersytet Łucki i partnerzy, Łuck,
Ukraina, 26 października 2017 r.;
Machcewicz P., Museum of the Second World War: Intersections of history, memory and politics, 4th
Conference of International Federation for Public History, International Federation for Public
History, Associazione Italiana di Public History, Rawenna, Włochy, 5-9 czerwca 2017 r.;
Machcewicz P., A return to a ‘single truth’? What does renationalization of historiography mean for an
enlightened, critical multiperspective examination of history?, Körber History Forum.
Connecting History and Politics, Körber-Stiftung, Berlin, Niemcy, 16-17 czerwca 2017 r.;
Machcewicz P., How can a democratic civil society resist authoritarianism, konferencja pt. „Fascism
and Antifascism in Our Time – Critical Investigations”, Institut fur Sozialforschung, Rutgers
University, Universitat Luneburg, Hamburg, Niemcy, 1-3 listopada 2017 r.;
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Machcewicz P., Patriotic war zone: Politics of history in Poland, konferencja pt. „Historical Politics
and new Nationalism in Contemporary Europe”, Heinrich Böll Foundation, Berlin, Niemcy, 1011 października 2017 r.;
Machcewicz P., Museum of the Second World War in Gdańsk: Crossroads of history, memory and
politics, konferencja pt. „The Role of Encyclopedic Museums in Complex Political Times”,
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Drezno, Niemcy, 13-15 września 2017 r.;
Madajczyk P., Forced migrations of the Poles, konferencja pt. „Forced migrations under communist
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Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 9-10 listopada 2017 r.;
Paczkowski A., Stanisław Mikołajczyk, szkic do portretu politycznego, konferencja pt. „Miejsce PSL w
walce o wolność”, Instytut im. M. Rataja, Warszawa, 13 stycznia 2017 r.;
Paczkowski A., Stan wojenny - mniejsze zło?, konferencja pt. „Sprzeczne narracje. Historia powojenna
Polski”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 19-20 stycznia 2017 r.;
Pląsek R., Treści w podręcznikach do przedmiotu szkolnego "podstawy przedsiębiorczości" a zasady
społecznej gospodarki rynkowej oraz ideologiczne założenia neoliberalizmu, IX
Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 „Interdyscyplinarność kluczem do
rozwoju”, Fundacja Tygiel, Lublin, 18-19 marca 2017 r.;
Pląsek R., Kontrolne aspekty funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce, konferencja pt. „Komu służy
i jak działa kontrola społeczna?”, IPSiR UW, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa,
17 marca 2017 r.;
Pląsek R., Społeczna gospodarka rynkowa w podręcznikach szkolnych, Kongres Młodej Nauki, Portal
Zatoka Nauki, Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, Samorząd Doktorantów
Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, Gdańsk, 22-24 września 2017 r.;
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Popieliński P., Przydrożne kapliczki na Warmii jako element dziedzictwa kulturowego regionu, XI
Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Język. Religia. Tożsamość”, Katedra Języka i
Komunikacji Religijnej Wydziału Humanistycznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w
Gorzowie Wielkopolskim oraz Instytut Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wielkopolskim,
Głogów, 23-26 kwietnia 2017 r.;
Popieliński P., Wzajemny stosunek między ludnością ukraińską a niemiecką na Ziemiach Północnych i
Zachodnich po Akcji Wisła, konferencja pt. „Drogą pamięci i pojednania. W 70-tą rocznicę
Akcji Wisła 1947-2017”, Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych Akademii im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie
Wielkopolskim, Związek Ukraińców w Polsce – Koło w Gorzowie Wielkopolskim,
Zjednoczenie Łemków – Koło w Gorzowie Wielkopolskim, Polskie Towarzystwo Historyczne
– Oddział w Gorzowie Wielkopolskim oraz Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie
Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, 18-19 maja 2017 r.;
Pospiszyl M., Łaciński galenizm i narodziny biologicznej koncepcji ciała politycznego, konferencja pt.
„Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI–XVIII W.):
miejsca spotkania, miejsca konfliktu”, Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych UMP oraz
Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Poznań, 7-8 grudnia 2017 r.;
Pospiszyl M., Czarownice i narodziny kapitalizmu, konferencja pt. „Nowoczesność, kryzys, nowe
dyskursy płci”, Zakład Filozofii Polityki ISP PAN oraz redakcja czasopisma „Civitas. Studia z
Filozofii Polityki”, Warszawa, 1 lipca 2017 r.;
Radiukiewicz A., „Wszyscy są naprawdę uśmiechnięci i zadowoleni na tych marszach” - obraz
protestów Komitetu Obrony Demokracji jako element budowania tożsamości, seminarium pt.
„Dyskurs manifestacji obywatelskich w przestrzeni publicznej w Polsce 2010-2017. Warsztaty
analizy dyskursu, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Konsorcjum
Naukowe Analiza Dyskursu oraz Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, Poznań, 30-31 maja
2017 r.;
Rokicki P., Dramatyczne losy ludności wiejskiej na terenie województwa wileńskiego po 17 IX 1939 r.,
konferencja pt. „Martyrologia wsi polskiej na ziemiach utraconych w latach 1939–1953”,
Centralna Biblioteka Rolnicza, Warszawa, 24.10.2017 r.;
Roszkowski W., Szanse Trójmorza, konferencja pt. „Myśleć globalnie, działać regionalnie”, Polskie
Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Kraków, 9 XI 2017 r.;
Sadowski I., Homogeniczność kręgów społecznych we współczesnej Polsce, konferencja pt. „Ludzie w
sieciach”, ISP PAN, Jabłonna, 31 marca – 1 kwietnia 2017 r.;
Sadowski I., Zatrudnienie – zjawisko rynkowe czy sieciowe?, konferencja pt. „Ludzie w sieciach”, ISP
PAN, Jabłonna, 31 marca – 1 kwietnia 2017 r.;
Słodkowska I. A., Przemiany idei społeczeństwa obywatelskiego, seminarium pt. „Społeczeństwo
obywatelskie w historii myśli społecznej i politycznej”, Stowarzyszenie Pro Publico Bono,
Warszawa, 14.09.2017 r.;
Szpociński A., Stosunek do przeszłości a relacje społeczne, konferencja pt. „Ludzie w sieciach”, ISP
PAN, Jabłonna, 31 marca – 1 kwietnia 2017 r.;

94

Szpociński A., Uniwersum kultury jako narzędzie badawcze, konferencja pt. „Kultury kultury
historycznej”, Instytut Historii UAM, Poznań, 26-27.06.2017 r.;
Szpociński A., Historia nauka a pamięć społeczna - transfer wiedzy i wartości, konferencja pt. „Metody
badań jakościowych w dydaktyce historii”, Zakład Dydaktyki Historii UAM, Poznań, 24 - 25
listopada 2017 r.;
Szpociński A., Pamięć społeczna w epoce globalizacji, konferencja pt. „Historia - pamięć –
świadomość”, Organizator Oddział IPN we Wrocławiu, Wrocław, 29 -30 listopada 2017 r.;
Świder K., Zagrożenie terrorystyczne na obszarze postradzieckim, konferencja pt. „Współczesne
dylematy bezpieczeństwa państwa”, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Oddział Warszawa,
Warszawa, 12 maja 2017 r.;
Świder K., Rosyjska perspektywa bezpieczeństwa globalnego, seminarium pt. „Współczesne aspekty
bezpieczeństwa”, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Oddział Warszawa, Warszawa, 15
lutego 2017 r.;
Świder K., Potencjał modernizacyjny rewolucji bolszewickiej, konferencja pt. „Rewolucja w myśli i
praktyce politycznej”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 25 października 2017 r.;
Tomczak M., Analiza chińskiego niematerialnego dziedzictwa kulturowego wpisanego na listy
UNESCO w kontekście procesów patrymonializacyjnych, konferencja pt. „Między Wschodem
a Zachodem, między Północą a Południem”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2224.05.2017 r.;
Wojnar M., Kresy jako ukraińskie ziemie etniczne: ukraińska narodowa terytorializacja i jej wpływ na
pamięć o stosunkach polsko-ukraińskich na współczesnej Ukrainie, konferencja pt. „Pamięć
Kresów – Kresy w pamięci”, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Muzeum w
Gliwicach, Gliwice, 25-27 X 2017 r.;
Wójcik B., Antygona Hegla i nowoczesny podmiot kobiecy, konferencja pt. „Nowoczesność, kryzys,
nowe dyskursy płci”, Zakład Filozofii Polityki ISP PAN oraz redakcja czasopisma „Civitas.
Studia z Filozofii Polityki”, Warszawa, 1 lipca 2017 r.;
Wójcik B., Dialektyczna rewolucji: Lenin i Hegel, seminarium pr. „Dobra wspólne i granice
kapitalizmu”, Czasopismo naukowe „Praktyka Teoretyczna”, Instytut Filozofii UAM, Poznań,
30.11.2017 r.;
Wysmułek J., Uchodźcy wyobrażeni. Czyli o społecznych i kulturowych uwarunkowaniach niechęci
Polaków do uchodźców, konferencja pt. „Ludzie w sieciach”, ISP PAN, Jabłonna, 31 marca – 1
kwietnia 2017 r.;
Żelichowski R., Niderlandy na rozdrożu. Droga do przodu czy powrót do źródeł?, konferencja pt. „60
lat po podpisaniu Traktatów Rzymskich. Zróżnicowana integracja Europy. Co dalej z Unią
Europejską?”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Centrum Naukowe Uczelni Łazarskiego,
Warszawa, 22 maja 2017 r.;
Żelichowski R., Od kultury powitania do kultury odrzucenia – dwie strony tej samej imigranckiej
monety, konferencja pt. „Droga usiana drutami – imigrancka odyseja do Europy”, Zakład
Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 19 maja 2017 r.
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EKSPERTYZY I OPINIE NAUKOWE

Autor: dr hab. Stryjek Tomasz (wraz z dr Joanną Konieczną-Sałamatin – Instytut Socjologii
UW)
Instytucja: Narodowe Centrum Kultury,
Tytuł: Analiza spójności i trafności przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych,
Data: 21 grudnia 2016 r.;
Autor: dr hab. Stryjek Tomasz (wraz z dr Joanną Konieczną-Sałamatin – Instytut Socjologii
UW)
Instytucja: Narodowe Centrum Kultury,
Tytuł: Ukraińcy o historii, kulturze i stosunkach polsko-ukraińskich. Raport z badania
ilościowego i jakościowego,
Data: maj 2017 r.
Autor: dr Popieliński Paweł - wraz z dr Magdaleną Lemańczyk (Instytut Kaszubski),
Instytucja: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Polsce (Opole),
Tytuł: Mniejszość niemiecka w województwie opolskim: początki i pierwsze lata
funkcjonowania 15 DFK (adres: http://haus.pl/pliki/cbmn/2-pawelpopielinski.pdf),
Data: 12.2016 r.;
Autor: dr Radiukiewicz Anna
Instytucja: Fundacja Wiedza Lokalna,
Tytuł: Biografie Rakowca,
Data: listopad 2017 r. (bez umowy z ISP PAN);
Autor: dr Cianciara Agnieszka,
Instytucja: European Union Horizon 2020 (Grant Agreement No 692976),
Tytuł: FEUTURE EU 28 Country Report: Poland,
Data: March 2017 (bez umowy z ISP PAN).
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


Nagroda lub wyróżnienie międzynarodowe o szczególnym znaczeniu (prestiżu):

Golik K.: stypendium na udział w szkole letniej „Understanding global China” / Summer
school July 2017, przyznane przez Centro Studi sulla Cina Contemporanea (CSCC) – Rome
University of Tor Vergata, 24-28 lipca 2017 r.
Machcewicz P.: Nagroda „The International Chair in the History of the Second World War”,
przyznana przez Université Libre de Bruxelles.


Co najmniej 3-miesięczy pobyt w uczelni notowanej w Academic Ranking of
World Universities lub w renomowanym ośrodku naukowym w ramach
prestiżowego stypendium (np. Humboldta lub Fulbrighta):

Persak K.: Stypendium Naukowe na Imre Kertesz Kolleg – Friedrich Schiller Universitaet,
Jena, Niemcy, 1.05.2017 - 28.02.2018 r.
Wódka J.: Fellow w ramach programu Weatherhead Scholars Program, pobyt w
Weatherhead Center for International Affairs, Uniwersytet Harvarda, Cambridge MA, USA,
sierpień 2017 – styczeń 2018 r.


Co najmniej 3-miesięczne stypendium w innym ośrodku zagranicznym lub w
krajowej jednostce kategorii naukowej A+ lub A, ewentualnie w podmiocie
wdrażającym wyniki badań:

Machcewicz P.: Stypendium badawcze na Wissenchaftskolleg zu Berlin, 18 września 201715 lipca 2018 r., Berlin, Niemcy.



Ogólnopolska nagroda naukowa o szczególnym znaczeniu (prestiżu) – np.
nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ministerialna, towarzystwa
naukowego itp.:

Ciepielewska-Kowalik A.: Wyróżnienie w Konkursie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce
Społecznej PAN na najlepsze prace o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym w
dziedzinie polityki społecznej, przyznane przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej
PAN, październik 2017.
Fiszer J. M.: Medal Uniwersytetu Warszawskiego w uznaniu zasług w rozwoju współpracy
naukowej z Instytutem Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych, przyznany przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab.
Marcina Pałysa, grudzień 2017.
Jasiewicz K.: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski na podstawie Postanowienia
Prezydenta RP z dn. 16 lipca 2016 r., nr 335-2016-1, wręczony w dniu 11 listopada 2017 r. w
Suwałkach przed frontem kompanii honorowych służ mundurowych z woj. podlaskiego i
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wojskowych jednostek miejscowego garnizonu oraz zaprzyjaźnionych jednostek z terenu
Mazur.
Motyka G.: Nagroda „Książka historyczna Roku im. Oskara Haleckiego” za książkę Wołyń
43', przyznana przez Jury wyłonione przez IPN, NCK, PR, TVP, 24 listopada 2017
Motyka G.: Nagroda KLIO II stopnia za książkę Wołyń 43', przyznana przez Porozumienie
Wydawców Książki Historycznej, 30 listopada 2017 r.
Roszkowski W.: Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2017 za książkę
Świat Chrystusa, przyznana przez Jury Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, 1.04.2017 r.
Wysmułek J.: 1-miesięczne stypendium badawcze w Wiedniu, przyznane przez Fundację
Lanckorońskich i Fundację z Brzezia Lanckorońskich, 20.06.2017 r.
Wysmułek J.: Wyróżnienie im. Prof. Stefana K. Kuczyńskiego za prace z dziedziny nauk
pomocniczych historii i źródłoznawstwa, przyznane przez „Studia Źródłoznawcze”,
20.11.2016 r.
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WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ

W 2017 roku współpraca naukowa pracowników Instytutu z instytucjami i badaczami z
zagranicy przybierała zróżnicowane formy, takie jak: 1) udział w projektach i sieciach
międzynarodowych; 2) dłuższe pobyty badawcze (co najmniej 3 miesiące) i krótsze pobyty studyjne lub
badawczo-dydaktyczne na zagranicznych uczelniach; 3) staże odbywane w Instytucie przez naukowców
z zagranicy; 4) organizacja konferencji międzynarodowych przez Instytut i udział pracowników
Instytutu w konferencjach organizowanych zagranicą; 5) udział w organizacjach międzynarodowych
(ISP PAN na poziomie instytucjonalnym i poszczególnych pracowników na poziomie indywidualnym).
W ramach realizowanej od 2016 roku strategii umiędzynarodowienia Instytutu, podjęto w 2017
roku następujące działania: a) w celu zwiększenia liczby zagranicznych publikacji z IF – organizacja
warsztatów prowadzonych przez Krzysztofa Jasiewicza z Washington & Lee University (USA),
redaktora naczelnego prestiżowego periodyku East European Politics and Society (czerwiec 2017); b)
ponadto, stworzono system motywacji finansowych dla pracowników publikujących w czasopismach z
IF; c) w celu zwiększenia skuteczności pracowników w ubieganiu się o krajowe i międzynarodowe
granty i stypendia – stworzono system wewnętrznego recenzowania (konsultowania) wniosków
grantowych i stypendialnych; d) położono nacisk na rozwój współpracy międzynarodowej poprzez
organizację konferencji międzynarodowej we współpracy i z udziałem zagranicznych ośrodków
akademickich i think-tanków (przykładowo: w czerwcu 2017 roku Instytut zorganizował we współpracy
z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych (PISM) konferencję na temat stosunków UE – Turcja
z udziałem naukowców i analityków z Sabanci University, University of Graz i Carnegie Europe oraz
rozpoczął organizację wspólnej konferencji z Uniwersytetem w Lille, Francja, dotyczącej
zagranicznych związków „Solidarności”, która odbędzie się w Warszawie w maju 2018 roku).

Udział w międzynarodowych projektach i sieciach badawczych:
W 2017 roku 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 hab. 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 powielania schematów historii narodowej na poziomie UE.
Dr Agnieszka Cianciara, w ramach współpracy z TEPSA (TransEuropean Political Science
Association) uczestniczyła – jako podwykonawca – w realizacji projektu FEUTURE na temat
99

przyszłości stosunków Unii Europejskiej z Turcją. Projekt jest finansowany ze środków Komisji
Europejskiej (Horyzont 2020), a jego liderem jest Uniwersytet w Kolonii. Ponadto, dr Cianciara
dołączyła w 2017 roku do zespołu międzynarodowego projektu badawczego „Wissen ist Macht.
Wissenschaftliche Politikberatung und Lobbyismus im politischen Entscheidungsprozess” (2016-2018),
realizowanego przez Viadrina Center Borders in Motion i finansowanego przez Polsko-Niemiecką
Fundację na rzecz Nauki oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Dr Anna Ciepielewska-Kowalik jest członkiem Zarządu EMES International Research Network
od 2015 roku. Współpraca z tą organizacją w ramach badań nad przedsiębiorczością społeczną
zaowocowała udziałem dr Ciepielewskiej-Kowalik w COST Action pt. „Empowering the next
generation of social entreprise scholars”, w której badaczka reprezentuje ISP PAN.
Dr Agnieszka Dudzińska bierze udział w projekcie COMPARE-Net, afiliowanym przy
Instytucie Badań Parlamentarnych, Niemcy, dotyczącym współpracy w obszarze badań reprezentacji
politycznej, w którym uczestniczą badacze z wielu ośrodków europejskich (w tym: Uniwersytet w
Walencji, Hiszpania, Uniwersytet M. Lutra w Halle Wirtemberg, Uniwersytet Korwina w Budapeszcie,
Węgry, Uniwersytet Umeå, Szwecja, Uniwersytet Swansea, Walia, SWPS, Polska). Celem jest
stworzenie porównawczej bazy danych nt. reprezentacji politycznej.
Warto również odnotować inicjatywy współpracy międzynarodowej, które dopiero się
kształtują, jak np. nawiązanie kontaktów przez zespół kierowany przez dr hab. M. Danecką (Zakład
Przemian Społecznych i Instytucjonalnych) z socjologami i politologami z państw skandynawskich i
Wielkiej Brytanii, w zakresie problematyki pieczy zastępczej. Planowane jest rozszerzenie kontaktów
na środowiska naukowe w Niemczech i w Portugalii.
Ponadto, w drugiej połowie 2017 roku Instytut otrzymał propozycję wejścia do konsorcjum
(lider: University of Southern Denmark, prof. Trine Flockhart) MOW–Changes, które będzie ubiegało
się o grant Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Instytut ma być liderem jednego
z ośmiu Work Packages, a w przypadku sukcesu w konkursie, projekt będzie realizowany w latach 20192021.

Pobyty badawcze i studyjne pracowników Instytutu w zagranicznych jednostkach:
Dr Agnieszka Cianciara: Institut d'études politique de Lyon (Sciences Po Lyon), Francja. Pobyt
miał charakter dydaktyczno-badawczy. Dr Cianciara prowadziła w języku angielskim zajęcia z
europeistyki (kurs na temat Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – 20 godz. oraz wykłady gościnne na temat
polityki zagranicznej UE i reprezentacji interesów w UE) oraz nawiązała kontakty, które umożliwią
przyszłą współpracę w zakresie studiów europejskich z IEP Lyon oraz z Instytutem Studiów
Zaawansowanych w Lyonie.
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Dr Zofia Kinowska: University of Technology, Sidney, Australia. Celem badawczym jest ocena
wpływu polityki wielokulturowości władz australijskich na tamtejszą Polonię.
Dr Michał Kotnarowski: Uniwersytet LUISS Guido Carli w Rzymie (Włochy). Celem pobytu
studyjnego miało być przygotowanie projektu badawczego „Issue Yield model of party competition and
voting behavior”, dotyczącego zachowań wyborców oraz sposobów komunikacji z nimi partii
politycznych. Badanie będzie dotyczyło polskich wyborów w 2019 roku i będzie przedmiotem wniosku
grantowego do NCN. Kolejnym etapem będzie realizacja szerszych badań porównawczych oraz
aplikacja o grant ERC.
Prof. Paweł Machcewicz: pobyt badawczy w Wissenschaftskolleg zu Berlin (2017/2018).
Temat badawczy: “Retributive Justice after World War II and the Fall of Dictatorial Regimes in Europe,
Latin America, and South Africa: A Comparative Approach”.
Dr Krzysztof Persak: Stypendium Naukowe na Imre Kertesz Kolleg – Friedrich Schiller
Universitaet, Jena, Niemcy, 1.05.2017 – 28.02.2018 r.
Dr Jakub Wódka: pobyt w Weatherhead Center for International Affairs, Uniwersytet Harvarda,
Cambridge MA, USA, praca nad tematem: „Turcja jako średnia potęga”, sierpień 2017 – styczeń 2018
r.

Nawiązane

kontakty umożliwią

w

przyszłości

organizację

seminariów

i

konferencji

międzynarodowych oraz mają szansę zaowocować wspólnymi publikacjami z wiodącymi na świecie
naukowcami zajmującymi się Turcją i jej rolą w zmieniającym się ładzie międzynarodowym.

Stażyści zagraniczni i gościnne wykłady naukowców z zagranicy:
Kontakty

międzynarodowe

pracowników

Instytutu

owocują

umiędzynarodowieniem

prowadzonych w ISP PAN seminariów, które zdobyły już sobie renomę w środowisku krajowym.
Doskonałym przykładem jest cykliczne seminarium „Nowy instytucjonalizm – teoria i praktyka”,
organizowane przez dr Ireneusza Sadowskiego (Zakład Systemów Społeczno-Politycznych) we
współpracy z dr Mikołajem Pawlakiem z UW. Przykładowo, jesienią 2017 r., jako keynote speaker
wystąpił podczas seminarium dr Ulrich Meyer (Uniwersytet Techniczny w Monachium), z prezentacją
„The institutionalization of an envisioned future. Sensemaking and field formation in the case
of Industrie 4.0 in Germany”. Seminarium przyciągnęło też profesorów o światowej renomie: Roya
Suddaby’ego (University of Victoria, Kanada) i Sabinę Siebert (University of Glasgow, Wlk. Brytania).
Od lat Instytut jest atrakcyjnym miejscem odbywania stażów naukowych dla młodych
pracowników nauki oraz tych z doświadczeniem zawodowym, z całego świata, a szczególnie z
ośrodków na wschód od Polski. W tym roku, w związku z realizacją grantu Centrum PolskoRosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w zakresie działań na rzecz zachowania języków mniejszości
narodowych szkolili się w ISP PAN działacze organizacji pozarządowych oraz instytucji naukowych z
regionu Kaukazu. Mieliśmy też wizytę prof. Dongmei Chu z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych
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oraz dr Iryny Adamskiej z Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie (szczegóły tych wizyt poniżej).
Staż odbywała także mgr Paula Beger z Uniwersytetu w Lipsku.
Prof. Dongmei Chu z Institute of Chinese Borderlands Studies, CASS, Chiny; 5-16 grudnia
2017 r.; celem pobytu były konsultacje z polskimi badaczami nt. projektu współdziałania między
Chinami a Polską w kontekście perspektyw programu „Nowy Jedwabny Szlak” i „Pasa
Gospodarczego”. Badanie uwzględnia integrację europejską w ramach UE oraz wpływ współpracy
gospodarczej z Chinami na sytuację państw wschodniego obszaru Unii Europejskiej.
Paula Beger – doktorantka z Institut für Politikwissenschaft, Leipzig Universität, Niemcy; 13
listopada – 3 grudnia 2017 r.; prowadziła badania do pracy doktorskiej pt. „Asylum and Refugee Policy
in the Visegrád states in the process of institutional change”.
Iryna G. Adamska – dr historii z Dpartment of History of Art, Faculty of History, Taras
Schevchenko Kyiv University, Ukraina; 11-27 sierpnia 2017 r.; celem stażu było zaznajomienie się z
prowadzeniem i wynikami badań interdyscyplinarnych w ISP PAN oraz zebranie materiałów do
prowadzonej przez p. Adamską pracy naukowej i dydaktycznej.
Siedem osób z Federacji Rosyjskiej, w ramach warsztatu realizowanego dzięki dofinansowaniu
z Centrum Polsko-Rosyjskiego Porozumienia i Dialogu dr P. Adamczewskiego: Ilez Matijew, Zuchra
Guczetl, Chajbula Chajbulajew, Said-Hassan Muschadżijew, Rustam Begeułow, Nabizat Chajbulajewa,
7-12 sierpnia 2017 r.; zaproszone osoby reprezentowały instytucje naukowe oraz organizacje
pozarządowe z Kaukazu – warsztaty nt. zachowania języka lokalnej mniejszości;

Organizacja konferencji międzynarodowych i udział w zagranicznych konferencjach
naukowych:
W 2017 roku Instytut współorganizował 6 międzynarodowych konferencji naukowych, zaś jego
pracownicy wygłosili łącznie ponad 70 referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych.
W szczególności, w czerwcu 2017 roku ISP PAN zorganizował we współpracy z Polskim
Instytutem Spraw Międzynarodowych – PISM konferencję na temat stosunków UE – Turcja, z udziałem
naukowców i analityków z Sabanci University, University of Graz i Carnegie Europe. Pozyskane
wówczas kontakty, wraz z kolejnymi kontaktami nawiązanymi przez dr Jakuba Wódkę podczas
stypendium na Harvard University oraz w ramach wyjazdów badawczych finansowanych z grantu NCN,
umożliwią dalsze rozwijanie współpracy, w konsekwencji organizację kolejnych wydarzeń, publikacje
w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych (planowany special issue prestiżowego periodyku
„Turkish Studies” IF: 1.029) oraz budowanie międzynarodowych konsorcjów badawczych.
Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych zaowocował dalszą współpracą w
przypadku dr Martyny Rusiniak-Karwat – jej udział w kongresie zorganizowanym przez Society for
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Socialist Studies i Ryerson University w Toronto (Kanada), skupiającym naukowców badających losy
Żydów w XX wieku, umożliwił następnie organizacją międzynarodowej konferencji w Polsce, która
ukazała aktualny stan badań nad polityką narodowościową prowadzoną w epoce stalinizmu (konferencja
„Żydzi w krajach bloku wschodniego w epoce stalinizmu (polityka narodowościowa ZSRS)”, Lublin,
19–29.10.2017 r.)
Bardzo ważna część zagranicznej współpracy naukowej ISP PAN dotyczący niełatwych
kontaktów z naszymi sąsiadami i koncentruje się na badaniach dotyczących przeszłości i współczesności
relacji polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich. Doskonałym przykładem była,
zorganizowana na początku 2017 roku w Warszawie, konferencja międzynarodowa pt. „Akcja ‘Wisła’
w 1947 roku: wydarzenia, konteksty, współczesna kwalifikacja”, w której uczestniczyło 16 referentów
z 7 jednostek naukowych z Polski, Ukrainy i Czech. Konferencja podsumowała dotychczasowy stan
badań nad deportacją Ukraińców i Łemków przez państwo polskie. Została wpisana w cykl obchodów
70. rocznicy tego wydarzenia.
Jeśli chodzi o zachodniego sąsiada, to zespół kierowany przez prof. Piotra Madajczyka
wzmocnił badania nad znaczeniem II wojny światowej w relacjach polsko-niemieckich, czego dotyczą
prace, a także dyskusje o genocydzie i dorobku Rafała Lemkina. Podjęto temat zagłady polskiej
inteligencji w kontekście badań nad obozem w Gusen (czemu sprzyja udział prof. Wandy Jarząbek w
Gusen Memorial Committee). Podjęto również współpracę z Niemieckim Instytutem Historycznym w
Warszawie. Ponadto, wyniki badań są upowszechniane w Niemczech dzięki nieocenionej pracy
wykonywanej przez Centrum Badań Historycznych w Berlinie, którym kieruje prof. Robert Traba,
pracownik ISP PAN, niestrudzony poszukiwacz wszystkiego, co łączy oba narody, szczególnie w
optyce tzw. małych ojczyzn. Prof. Traba bierze udział w licznych inicjatywach łączących badaczy
polskich i niemieckich, jak np. IV. Kongres Niemieckich Badań Polonoznawczych, udział w sekcji:
„Geschichte anwenden! Zu Methoden und Konzepten der Analyse angewandter Geschichte im deutschpolnischen Kontaktbereich” we Frankfurcie nad Odrą.
ISP PAN patronował ponadto dorocznemu festiwalowi poświęconemu „Dialogowi dwóch
kultur”: polskiej i ukraińskiej, w Krzemieńcu, podczas którego poruszano zagadnienia od literatury do
badań nad historią obu narodów. Jest to wielkie, kilkudniowe wydarzenie, które swoją
wszechstronnością ujawnia wagę przywiązywaną do bezpośrednich kontaktów społecznych i
naukowych w obu krajach.

Udział w organizacjach międzynarodowych i w międzynarodowym życiu naukowym
środowiska:
Instytut jest członkiem stowarzyszonym European Consortium for Political Research (ECPR). Podobnie
jak w latach poprzednich kilku pracowników ISP PAN wzięło udział w konferencjach i warsztatach
międzynarodowych organizowanych przez ECPR.
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Prof. Bogdan 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.
Prof. Dariusz Stola jest przedstawicielem ISP PAN w Radzie sieci „The European Network on
Contemporary History (EURHISTXX)”, koordynowanej przez Institut d’histoire du temps présent
(CNRS).
Adamczewski P.: członek redakcji „Вестник майкопского государственного технологического
университета” (od 2017 r.);
Ciepielewska-Kowalik A.: 1) członkini Zarządu EMES International Research Network (od 2015 r.); 2)
Coordinator – EMPOWER-SE COST (no. 16206), Working Group 4: Education and Dissemination –
koordynowanie prac grupy naukowej (od 2017 r.);
Fiszer J. M.: 1) członek oraz ekspert w „EURO-TEAM. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w
Warszawie” (od 2008 r.);
Kowal P.: członek Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa (od 2016 r.);
Machcewicz P.: 1) członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej (od 2012 r.); 2) członek komitetu
redakcyjnego „Taylor & Francis Digital Resource: Cold War Eastern Europe” (od 2016 r.); 3) członek
rady programowej „Liberation Route Europe” (od 2016 r.);
Madajczyk P.: 1) współprzewodniczący Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (od 2016 r.);
Materski W.: 1) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Pro Georgia. Journal of Kartvelological
Studies” – lista B MNiSW (od 1993 r.); 2) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Achali da
uachlesi istoriis sakitchebi” – brak na liście MNiSW (od 2007 r.); 9) członek Polsko-Białoruskiej Grupy
Historyków (od 2010 r.); 3) członek Komisji Historycznej Polsko-Gruzińskiej (od 2015 r.);
Motyka G.: 1) Członek Polsko-Ukraińskiej Komisji Podręcznikowej, MEN (od 2001 r.); 2) członek
Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków (od 2015 r.); 3) członek Forum Polsko-Ukraińskiego (od 2013
r.); 4) członek jury IX. Konkursu im. Jerzego Giedroycia organizowane przez MSZ dla najlepszych
ukraińskich prac licencjackich, magisterskich, doktorskich na tematy polsko-ukraińskie (od 2014 r.);
Paczkowski A.: 1) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Journal of Cold War Studies” – lista
A MNiSW (od 2005 r.); 2) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Cold War History” – lista A
MNiSW (od 2005 r.);
Stola D.: 1) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „East European Politics and Societies” – lista
A MNiSW (od 2010 r.); 2) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Polish American Studies” –
brak na liście MNiSW (od 2015 r.); 3) członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej (od 2015 r.); 4)
członek Rady Naukowej Europejskiej Sieci Pamięć i Sprawiedliwość (od 2010 r.); 5) członek Rady
Naukowej Institute for Human Sciences w Wiedniu (od 2015 r.); 6) członek Rady Naukowej Domu
Spotkań z Historią w Warszawie (od 2008 r.);
Traba R.: 1) współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i
Geografów przy polskim przedstawicielstwie UNESCO; 2) Przewodniczący Rady Ekspertów i członek
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Rady Zarządzającej polsko-niemieckiego projektu „Podręcznik do nauczania historii”; 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
Forschungsstelle Osteuropa przy Uniwersytecie w Bremie; 8) członek Rady Programowej
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; 14) członek
Grupy Eksperckiej „Kopernik”; 15) członek Rady Naukowej Giessner Zentrum Östliches Europa na
Uniwersytecie w Giessen; 16) członek Zarządu Historischer Verein für Ermland (Münster) (od 2010 r.);
Zajączkowski M.: stały członek Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków (od 2015 r.).

Umowy i porozumienia o współpracy naukowej zawarte przez jednostkę z partnerem
zagranicznym
kraj

partner

nazwa dokumentu

okres
obowiązywania

Francja

Centre National de la
Recherche Scientifique

Agreement to create the European
Research Network (GDRE)
“European Network on
Contemporary History –
EURHISTXX”

2008-

Ukraina

Uniwersytet im. Jurija
Fedkowicza w
Czerniowcach

Umowa o współpracy w zakresie
prowadzenia i koordynowania
wspólnych zadań naukowobadawczych

2013-

Federacja Rosyjska

Instytut Gospodarki
Światowej i Stosunków
Międzynarodowych
Rosyjskiej Akademii
Nauk oraz Instytut
Socjologii Rosyjskiej
Akademii Nauk

Umowa o współpracy dot.
realizacji projektów naukowych
będących obszarem wspólnego
zainteresowania, związanych z
działalnością Stron, w tym
projekty międzynarodowe,
realizowane w ramach UE i WNP,
i innych”

2013-

Litwa

Litewskie Centralne
Archiwum Państwowe

Wspólny projekt badawczy między
ISP PAN a LCVA pn. „Kresy
Wschodnie: Represje okupantów
oraz postawy ludności polskiej i
litewskiej, 1939-1953”

2014-2017
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Indie

School of International
Studies of Jawaharlal
Nehru

Umowa o współpracy dot.
kształcenia i badań naukowych

2017-

Zagraniczne instytucje naukowe, z którymi jednostka współpracuje w sposób ciągły bez
zawartego porozumienia:
1. National Security Archives (USA);
2. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (RFN);
3. Johns Hopkins University (USA);
4. Uniwersytet w Trydencie (Europejskie Centrum Badań nad Spółdzielczością i
Przedsiębiorstwami Spółdzielczymi) (Włochy);
5. European Science Foundation (porozumienie na szczeblu PAN);
6. Max Planck Institut w Getyndze (RFN);
7. Hertie School of Governance (Berlin - RFN);
8. Corvinus University of Budapest (Węgry)
9. Nova University w Lizbonie (Portugalia)
10. Trans European Political Science Association (TEPSA)

Wnioski:
Od 2016 roku Instytut konsekwentnie realizuje strategię umiędzynarodowienia poprzez: a)
zwiększenie liczby publikacji zagranicznych, w szczególności w prestiżowych czasopismach
międzynarodowych z IF; b) zwiększenie mobilności badaczy (pobyty badawcze, wizyty studyjne,
konsultacje, dydaktyka itd. pracowników Instytutu w ośrodkach zagranicznych, przyjmowanie badaczy
z zagranicy w Instytucie); c) organizację większej liczby seminariów i konferencji międzynarodowych
z udziałem naukowców z wiodących ośrodków zagranicznych. W 2017 roku obserwowaliśmy
obiecującą tendencję wzrostową we wszystkich tych wymiarach, jednak pełna ocena będzie możliwa z
uwzględnieniem nieco dłuższego okresu 3-4 lat, to jest w 2020 roku.
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INNE FORMY AKTYWNOŚCI MERYTORYCZNEJ PRACOWNIKÓW
Inne formy aktywności naukowej pracowników (np. recenzje dla NCN, recenzje
wydawnicze, itp.)
Adamczewski P., recenzja „Rocznika Ruskiej Bursy” 2017, dla Stowarzyszenia Ruska Bursa, 2017;
Baran A, F., recenzent tomu: "Ethos", kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL – Lublin, tom: 1(117) z
2017 r.; recenzent tomu: „Biografistyka Pedagogiczna”, rocznik, Instytut Pedagogiki KUL –
Lublin, tom 1 z 2016 r.;
Burakowski A., recenzja książki R. Chris Davis, Between the Sacred and the Profane: Clericalism, the
Sciences, and the Romanian-Hungarian Contest for the Moldavian Csangos, University of
Wisconsin Press, Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, czerwiec 2017;
recenzja książki A. Pop-Săileanu, "Să trăiască partizanii până vin americanii", Instytut Pamięci
Narodowej, październik 2017 r.;
Cianciara A., członek Zespołu Ekspertów, Narodowe Centrum Nauki, 2016; recenzent: czasopismo
„Politeja’ (Uniwersytet Jagielloński) - lista B, czasopismo „Geopolitics” (Taylor & Francis) lista A, czasopismo „Przegląd Europejski” (Uniwersytet Warszawski) - lista B, czasopismo
„FUTURES” (Elsevier) - lista A;
Czasak M., recenzja książki: T. Młynarski, M. Tarnawski, Źródła energii i ich znaczenie dla
bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2016, ss.
230, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 4/2016, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2017 r.,
listopad 2016 r.; recenzja książki: Pierre Buhler, O potędze w XXI wieku, Wydawnictwo
Akademickie Dialog, Warszawa 2014, ss. 516, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 1/2017,
Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2017 r., luty 2017 r.;
Fiszer J.M., recenzje wydawnicze – 8, dla Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego, od 2005 r.;
recenzje szczegółowe (wydawnicze): dla redakcji kwartalnika ISP PAN pt. „Studia Polityczne”
- 9 (od 2010 roku); dla redakcji rocznika Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pt.
„Rocznik Integracji Europejskiej” – 6 (of 2015 r.); redakcji studencko-doktoranckiego
czasopisma naukowego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego – 1, (Kraków); dla Wydawnictwa BONAMI w Poznaniu – 3 (od 2013 r.);
Jarząbek W., recenzje wydawnicze dla: „Pamięć i Sprawiedliwość” (2017), IPN (od 2011 r.), Szkoły
Głownej Handlowej (od 2010 r.), „Journal of Cold War Studies” (2017);
Jasiewicz K., recenzja maszynopisu pt. „Historyczno-wychowawcze znaczenie „Kresów” II
Rzeczypospolitej jako kulturowego fundamentu biografii oraz duszpastersko-pedagogicznej
misji ks. Henryka Nowika (XX-XXI w.) autorstwa oznaczonego kodem BP2017.2.15.A, 2017
r.; recenzja wydawnicza maszynopisu pt. „Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 19391941, autorstwa Dmitriya Panto i Wojciecha Łukaszuna”, Muzeum II Wojny Światowej w
Gdańsku, 2017 r., recenzent tomu: „Niepodległość” R. LXVI: 2017, Narodowe Centrum
Kultury; 2017 r.,
Kinowska Z., przygotowanie recenzji wydawniczej dla „Studiów Politycznych”, wrzesień 2017 r.;
Kloskowska-Dudzińska A., recenzja wydawnicza artykułów naukowych – 2, dla czasopisma
„Wrocławskie Studia Politologiczne”, 2017 r.;
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Kotnarowski M., recenzja w 2017 r. artykułu dla czasopisma naukowego: „American Political Science
Review” (50 punktów na liście A czasopism naukowych MNISW), „East European Politics and
Societes” (25 punktów na liście A czasopism naukowych MNISW), „Polish Sociological
Review” (25 punktów na liście A czasopism naukowych MNISW), Studia Polityczne (13
punktów na liście C czasopism naukowych MNISW), „Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria
Nowa”;
Mach B. W., recenzja wydawnicza dla Wydawnictwa SCHOLAR, 2017 r.;
Madajczyk P., ekspert w: projekt badawczy „Doświadczenie dwóch totalitaryzmów – interpretacje”,
Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. W. Pileckiego, 2017 r.;
Manterys A., recenzent „Polish Sociological Review”, od 2014; recenzent „Forum Socjologiczne”, od
2016 r.; recenzent, ekspert w Narodowym Centrum Nauki; członek zespołu Komitetu
Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, od 2016 r.; recenzent wydawniczy Wydawnictwa
Naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2015 r.;
Materski W., recenzent zewnętrzny „Kwartalnika Historycznego” (IH PAN), od 2007 r.; recenzent
wewnętrzny: „Kwartalnik Historyczny", od kilkunastu lat; „Studia z Dziejów Rosji i Europy
Środkowo-Wschodniej", od ponad 20 lat; „Studia Polityczne”, od ponad 20 lat; czasopismo
internetowe „Komunizm.net.pl. Struktury-ludzie-dokumentacja”, od 2017 r.; recenzent
Narodowego Centrum Nauki, od 2011 r.; recenzent pracy: T. Wolsza, "To co widziałem
przekracza swą grozą najśmielsze fantazje". Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących
Katyń w 1943 roku, Warszawa 2015, „Kwartalnik Historyczny” English Language Edition, od
2017 r.; juror konkursu o nagrodę im. prof. Waldemara Michowicza, Wydział Politologii
Uniwersytetu Łódzkiego, od 2013 r.; juror Konkursów: o nagrodę im. prof. Tomasza
Strzembosza, Kapituła Nagrody, od 2010 r., o nagrodę „Przeglądu Wschodniego”, Studium
Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2011 r.; recenzje wydawnicze dla:
Instytutu Pamięci Narodowej, od 2004 r.; Prowadzenie panelu „Operacja polska NKWD aspekt terenowy” na międzynarodowej konferencji „Operacja polska NKWD 1937-1938.
Przywracanie pamięci o zbrodni”, dla Kancelarii Prezydenta RP i Instytutu Pamięci Narodowej,
28 września 2017 r.;
Nowik G., recenzje wydawnicze: Dzienniki Michała Romera 1911-1918, poprawki i uzupełnienia do
opracowania redakcyjnego, wstęp do publikacji fragmentu - 3 tomy, ISP PAN, Ośrodek Karta,
styczeń-grudzień 2017 r.; Listy rodziny Massalskich z frontu i na front 1914-1921, poprawki i
uzupełnienia opracowania redakcyjnego, Archiwum Państwowe w Kielcach, luty-marzec 2017
r.; książki (w języku ukraińskim) prof. Andrija Rukkasa Razem z Wojskiem Polskim. Armia
Ukraińskiej Republiki Ludowej 1920, IPN Warszawa, kwiecień 2017 r.; książki dr Adama
Tulińskiego 6. Armia Wojska Polskiego 1920, IPN Warszawa, maj 2017 r.; książki prof. Janusza
Ciska Słownik biograficzny Legionistów Polskich 1914-1918, MKiDN, maj-czerwiec 2017 r.;
książki pod red. prof. Marka Kornata: Andràs Hory – „Martwa placówka”. Wspomnienia i
korespondencja posła Królestwa Węgier w Warszawie 1935–1939, IPN, lipiec-sierpień 2017 r.;
Orzelska-Stączek A., recenzje wydawnicze 2 artykułów w czasopiśmie naukowym „Warsaw East
European Review”, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, lipiec 2017.
Osęka P., konsultacje merytoryczne przy wystawie „Obcy w domu. Wokół marca'68”, Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN, lipiec 2016 r.;
Paczkowski A., recenzja projektu grantowego nr 11H17017985, NPRH, 2017 r.; recenzje wydawnicze
2 książek i 3 artykułów naukowych, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Znak, ISP PAN,
IH PAN;
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Pańków I., recenzje wydawnicze artykułów dla czasopism: „Studia Polityczne”, „Zoon Politicon”, od
stycznia 2017 r.;
Popieliński P., recenzent „Przeglądu Historycznego” (lista recenzentów 2017 r.), recenzja artykułu
recenzyjnego pt.: Polsko-niemieckie miejsca pamięci / Deutsch-Polnische Erinnerungsorte … o
przekraczaniu ‘granic’ i otwarciu się na ‘nowe’; ekspert zewnętrzny Komisji ds. Weryfikacji
Efektów Uczenia się Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Uczelni Łazarskiego – przy
rekrutacji studentów na kierunek Międzynarodowe Stosunki Polityczne Wydziału Ekonomii i
Zarządzania na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, październik 2017 r.; [wraz z M. Lemańczyk]
opublikowanie artykułu pt. Mniejszość niemiecka w województwie opolskim: początki i pierwsze
lata funkcjonowania 15 DFK, http://www.haus.pl/pliki/cbmn/2-pawelpopielinski.pdf, Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2016 r.;
Radiukiewicz A., recenzje wydawnicze dla czasopisma „Zoon Politicon”, od 2016 r.;
Rusiniak-Karwat M., recenzja wydawnicza książki Frani Eisenbach-Haverland i Dany Boimare „Tak
długo, jak będę żyć”. Tarnów, Plaszow, Birkenau i inne miejsca, Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Biuro Badań Historycznych w Warszawie, styczeń 2017 r.;
Sadowski I., otwarte, interdyscyplinarne seminarium organizowane wspólnie przez ISP PAN i WSNSiR
UW „Nowy instytucjonalizm: teorie i badania”, od 2015 r.;
Słodkowska I., recenzje wydawnicze, IPN, kwiecień 2017 r.;
Sowiński P., członek zespołu ekspertów NCN, od 2017 r.;
Stryjek T., recenzje książek: Johannes Remy, Brothers or Enemies: the Ukrainian National Movement
and Russia, from the 1840s to the 1870s, University of Toronto Press, Toronto, Buffalo, 2016,
“Acta Poloniae Historica”, vol. 115 (2017), 2017 r.; Mariusz Sawa, Ukraiński emigrant.
Działalność i myśl Iwana Kedryna-Rudnyckiego (1896-1995), IPN, Lublin 2016, Więź, nr 3
(669), rok LX, 2017 r.; Wywiad pt. Pamięć o akcji „Wisła", „Znak”, VII-VIII 2017, nr 746747, 2017 r.;
Szpociński A., uczestnictwo w Komisji d/s przewodu habilitacyjnego dr Małgorzaty GłowackiejGrajpert (jako członek Komisji), Instytut Socjologii UW, maj 2017 r.;
Szymoniczek J., kierownik projektu "Niemcy 1945-1950. Dokumentacja losów", Ośrodek KARTA, od
2016 r.;
Świder K., recenzje artykułów dla czasopism: „Stosunki Międzynarodowe - International Relations”,
„Studia Polityczne”, od 2016 r.;
Wasilewski J., recenzja wydawnicza książki „Demokratyczny Audyt Polski 2” pod red. Radosława
Markowskiego, jednorazowa;
Wójcik B., recenzje wydawnicze dla czasopisma „Praktyka Teoretyczna”, od grudnia 2016 r.
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Działalność ekspercka w organizacjach rządowych i NGO, obejmująca również
ekspertyzy dla instytucji publicznych – w danym roku, gdy osoba występuje jako ekspert
(doradca) z podanym zatrudnieniem w ISP PAN na liście ekspertów danej instytucji
Kloskowska-Dudzińska A.: 1) Członkini Komisji Ekspertów ds. Niepełnosprawności – działalność
bieżąca przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; 2) członkini Grupy Sterującej – działanie 4.1
POWER, bieżąca działalność przy Ministerstwie Rozwoju.
Kotnarowski M.: 1) „Evaluating Croatia’s Active Labor Market Policies 2010-2013” dla World Bank
(Bank Światowy) – The Jobs Gateway in South Eastern Europe (ekspertyza dostępna pod
linkiem:
http://www.hzz.hr/UserDocsImages/Sumarno%20evaluacijsko%20izvješće_ENG_Vanjska%2
0evaluacija%20mjera%20aktivne%20politike%20tržišta%20rada%202010%20-2013.pdf); 2)
„Badania segmentacyjne w dziedzinie praktyk kulturalnych – studium metodologiczne” dla
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Biura Kultury.
Kowal P.: Udział w międzynarodowej grupie ekspertów przygotowujących raport “(Re-)Engaging our
Partners to the East What the Weimar Triangle should do for the Eastern Partnership” (zespół:
Laure Delcour, FMSH, EU-STRAT project, Paris; Paweł Kowal, ISP PAN, Warsaw; Barbara
Kunz, Cerfa Ifri, Paris; Kai-Olaf Lang, SWP, Berlin; Florent Parmentier, Sciences Po, Paris;
Daniel Szeligowski, PISM, Warsaw; Elsa Tulmets, Centre Marc Bloch, Berlin) – Fundacja
Genshagen.
Nowik G.: Konsultacja charakteru, zakresu i sposobu obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
1920 r. dla miasta st. Warszawy.
Sadowski I.: Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Zespół Ekspertów ds. nauk społecznych – ocena
jednostek naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Stryjek T.: „Priorytetowe Partnerstwo. Wspólna wizja stosunków polsko-ukraińskich” dla Forum
Polska-Ukraina. Grupa Dialogu Polsko-Ukraińskiego (ekspertyza dostępna pod linkiem:
http://www.batory.org.pl/upload/files/pdf/Priorytetowe_Partnerstwo.pdf).
Ukielski P.: „Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw
regionu”
dla
Klubu
Jagiellońskiego
(ekspertyza
dostępna
pod
linkiem:
http://cakj.pl/2016/11/30/mapa-trojmorza-przeglad-punktow-wspolnych-i-rozbieznosci-wpolityce-12-panstw-regionu/).
Żelichowski R.: Przygotowanie Uchwały Rady m.st. Warszawa w sprawie obchodów 100. rocznicy
uzyskania przez Polskę niepodległości w mieście stołecznym dla Domu Spotkań z Historią.

Udział w festiwalach nauki, wystąpienia popularyzujące naukę (radio, telewizja,
czasopisma, wykłady popularne itp.)
Adamczewski P.: kierownik projektu „Ochrona języków i kultur grup mniejszościowych. Polskie
doświadczenia dla Kaukazu Północnego” współfinansowanego przez Centrum PolskoRosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Andrzejewski P.: 1) Wystąpienie w Polskim Radiu 24, pt. „Populizm a wybory w Holandii”, 15.03.2017
r.; 2) wystąpienie w Radiu Poznań, komentarz do wyborów parlamentarnych w Czechach,
25.10.2017 r.
Baran A. F.: 1) Artykuł pt. Młodość Hieronima Dekutowskiego opublikowany w okolicznościowym
dodatku do „Tygodnika Nadwiślańskiego” (nr 37/2017), przygotowanym z okazji uroczystości
oficjalnego odsłonięcia pamiątkowego muralu poświęconego postaci mjr. cc. H.
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Dekutowskiego „Zapory” (17 września 2017 r., Tarnobrzeg ul. Wyspiańskiego 24)., 14.09.2017
r.; 2) promocja książki pt. Z tymi co zostali… Harcerskie relacje Warszawa – Londyn (19451990), Baran A. F. (ISP PAN, Warszawa 2016), w ramach programu międzynarodowej
konferencji naukowej pt. „Światowe harcerstwo. Związek Harcerstwa Polskiego na obczyźnie
1939–2016” (Pionki – Radom) – Blok I: Harcerstwo w kraju i na obczyźnie (1911-1991).
Burakowski A.: 1) bardzo częste wywiady w mediach, głównie dla Polskiego Radia przez cały 2017
rok; 2) spotkanie eksperckie, otwarte dla publiczności, w Fundacji Republikańskiej, wykład nt.
aktualnej sytuacji politycznej w Rumunii, 7.03.2017 r.; 3) artykuł pt. „Indusi na swoim”,
„Pomocnik Historyczny” – dodatek do tygodnika „Polityka”, nr 3/2017, s. 128-135, czerwiec
2017 r.
Cianciara A.: 1) Udział w kilkunastu audycjach radiowych i telewizyjnych: Radio TOK FM, Polskie
Radio 24, Program 1 Polskiego Radia, Polsat News (tematyka: Partnerstwo Wschodnie, Brexit,
Francja, polska polityka zagraniczna) przez cały 2017 r.; 2) organizacja i moderacja debat
europejskich (Biblioteka miasta stołecznego Warszawy na Koszykowej), 2.03., 6.04., 1.06.,
7.09., 9.11., 7.12.2017 r.; 3) udział w panelu eksperckim w ramach XV Forum Polityki
Zagranicznej organizowanego przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 9.11.2017 r.
Czernicka M.: Cykliczne publikowanie komentarzy politycznych dotyczących aktualnej sytuacji
politycznej i społecznej w Mołdawii na stronie internetowej Zakładu Europejskich Studiów
Subregionalnych Instytutu Europeistyki WNPiSM UW, w zakładce „Wieści ze Wschodu”,
(http://eurosubregionalne-ie.uw.edu.pl/wiesci-ze-wschodu): 1. „Mołdawia bez wsparcia
finansowego w Unii Europejskiej”, 2. „Spór o udział mołdawskich żołnierzy w manewrach na
Ukrainie”.
Danecka M.: Współorganizacja uroczystości i wystąpienie na spotkaniu poświęconym pamięci prof.
Marii Jarosz i książce Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo, 26.01.2017 r.
Dziak W. J.: 1) artykuł popularnonaukowy, pt.: Nieskuteczne sankcje, w: „Polska Zbrojna”, nr 11,
listopad 2017 r.; 2) wywiad Słońce i Księżyc chciano zamienić miejscami, w: „Rzeczpospolita”;
3) wywiad Spełniony totalitaryzm, w: „Dziennik Gazeta Prawna” nr 78(4477), 21-23.04.2017
r.; 4) liczne wystąpienia w telewizji, m.in. w TVN 24, TVN, Polsat Info itp., przez cały 2017 r.
Fiszer J. M.: 1) udział w wielu dyskusjach telewizyjnych jako komentator i ekspert, m.in. w Dzienniku
TVP I, Telewizja Polsat News 2, Polskie Radio 24, kilkanaście razy, m.in.: 7 stycznia, 12 lutego,
13 marca, 23 maja, 13 czerwca 2017 rok, 29 wrzesień 2017 rok itd.; 2) tekst pt. Państwo i jego
interesy narodowe w Unii Europejskiej na przykładzie Polski. Szanse i zagrożenia, w
„Biuletynie Analiz i Opinii” nr 01/2017 (26), ss. 17; 3) tekst pt. Polityka Niemiec wobec Rosji
w XXI wieku. Szanse i zagrożenia dla Polski i Europy, w „Biuletynie Analiz i Opinii”, nr
02/2017(27), ss. 19; 4) tekst pt. Kryzys na Ukrainie i jego konsekwencje międzynarodowe dla
regionu, Europy i świata, w „Biuletynie Analiz i Opinii”, nr 03/2017(28), ss. 22; 5) tekst pt.
Perspektywy Unii Europejskiej po Brexicie i jej rola w nowym ładzie globalnym, w „Biuletynie
Analiz i Opinii”, nr 04/2017(29), ss. 23; 6) recenzja do kwartalnika „Studia Polityczne” z
książki: Krystyna Gomółka, Polityka Polski wobec studentów, doktorantów i stażystów z państw
poradzieckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 311, 5.11.2017 r.; 7) recenzja
w języku angielskim z książki: K. Szczerski, Utopia Europejska. Kryzys integracji i polska
inicjatywa naprawy, Wydawnictwo Biały Kruk Sp. z o.o., Kraków 2017, ss. 255, w kwartalniku
„Studia Polityczne”, nr 4-2015, s. 228- 234, 16.11.2017 r.
Friszke A.: Napisanie artykułu pt. Skrytka pod podłogą. 'Wpadka' Władysława Bartoszewskiego w 1945
r. i jej konsekwencje, w czasopiśmie „Więź” (nr 2/2017, s. 63-73).
Golik K.: 1) Recenzja: Wielki Gracz, „Azja-Pacyfik. Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka” 19/2016;
2) komentarz do wyników wyborów prezydenckich w Mongolii w programie „To Był Dzień Na
Świecie” w Polsat News, 12.07.2017 r.; 3) udział w audycjach TOK FM „Off Czarek” pt.
„Pokoju i spokoju w nowym roku… w Chinach i Mongolii” (27.01.2017), „W co wierzą
współcześni Mandżurowie” (31.07.2017), „Kiedy Mandżurowie Chiny podbijali” (10.08.2017),
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„Wewnętrzny orientalizm w pięciu smakach” (17.08.2017); 4) wypowiedź dla Chińskiego
Radia Międzynarodowego na temat zmiany regulacji wpływających na dynamikę inwestycyjną
Chin w krajach EŚW, 18.12.2017 r.
Jasiewicz K.: 1) publicystyka historyczna w „Zakazanej Historii”: Ocalić Ziemię, „Zakazana Historia”
nr 2, luty 2017, s. 8-10; Rachunek sumienia i obrachunek kosztów zbędnych, „Zakazana
Historia” nr 3, marzec 2017, s. 8-11; Opluty bohater. W obronie generała Władysława Andersa,
„Zakazana Historia” nr 3, marzec 2017, s. 52-57; Żałoba jako sfeminizowana zabawa,
„Zakazana Historia” nr 4, kwiecień 2017, s. 8-11; Totalna Targowica, „Zakazana Historia” nr
5, maj 2017, s. 8-11; I Ukraina stworzyła Boga..., „Zakazana Historia” nr 6, czerwiec 2017, s.
8-11; Obława i... po obławie, „Zakazana Historia” nr 7, lipiec 2017, s. 8-13; Złote rady uczonych
w Piśmie, „Zakazana Historia” nr 9, wrzesień 2017, s. 8-11; Mętlik w głowie, czyli analitycy,
artyści, eksperci, legendy, profesorowie.., „Zakazana Historia” nr 10, październik 2017, s. 8 –
11; Ja, Frank…, „Zakazana Historia” nr 11, listopad 2017, s. 8-11; j.w. przedruk w: „Bez
Cenzury” 2017, nr 13, z 23 XI- 5 XII, s. 20-22; Szpiedzy są wśród nas, „Zakazana Historia nr
11, listopad 2017, s. 28-31; 2) publicystyka historyczna w „Historii do Rzeczy”: Żymierscy,
czyli „czwórka z Krakowa”, „Historia do Rzeczy”, nr 3, marzec 2017, s. 62-64; „Raj” Żydów
w państwie Stalina, „Historia do Rzeczy”, nr 6, czerwiec 2017, s. 32-34; Bilans zbrodni. Wywiad
Macieja Rosalaka z KJ, „Historia do Rzeczy”, nr 7, lipiec 2017, s. 10-13; Specsłużby Moskwy,
„Historia do Rzeczy”, nr 9, wrzesień 2017, s. 59-61; 3) publicystyka historyczna w „W Sieci
Historii”: Gorączka ukraińska, „W Sieci Historii”, nr 4, kwiecień 2017, s. 69-71; Ziemiańskie
echa Katynia, „W Sieci Historii”, nr 7, lipiec 2017, s. 68-71; Teoria akupunktury, czyli walka
Dawida z Goliatem, „W Sieci Historii”, nr 9, wrzesień 2017, s. 68-70; Sól Kresów Wschodnich,
„W Sieci Historii”, nr 10, październik 2017, s. 71-73; 4) publicystyka historyczna w „W Sieci”
(„Sieci Prawdy”) Wychowałem się w cieniu tej tragedii. Emilia Świętochowska rozmawia z KJ,
„W Sieci”, nr 29 z 17-23 lipca 2017, s. 64-66; 5) publicystyka historyczna w „Do Rzeczy”:
Historia kłamstwa katyńskiego, „Do Rzeczy” nr 15/217 z 10-17 kwietnia 2017, s. IV-XI; Gott
mit uns, „Do Rzeczy” nr 42 z 16-22 października 2017, s.82-84; 6) działalność popularyzatorska
w mediach elektronicznych: wypowiedź o Obławie Augustowskiej, TV Republika, 12.07.2017;
program poświęcony Obławie Augustowskiej, TV Republika, 12.07.2017; Czym była Obława
Augustowska?, TVP Info,12.07.2017; Pamięć o Obławie Augustowskiej, Radio Niepokalanów,
25.09.2017 i powtórzenia; 7) wystąpienie, pt. Religia jako czynnik budujący postawy
patriotyczne, w: Obchody 72. rocznicy Obławy Augustowskiej, Giby, 16.07.2017; 8)
wystąpienie, pt. Znaczenie odzyskania niepodległości w 1918 roku, w: Obchody 99. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości, Suwałki, 11.11.2017 r.; 9) Kogo zabić, a kogo wykorzystać?
Rekonstrukcja zasad sowieckiej selekcji w zbrodni katyńskiej, w: Zbrodnia Katyńska. Polska a
Rosja. Wyjście z kryzysu prawdy 1940-2016, red. M. Tarczyński, Warszawa 2017 („Zeszyty
Katyńskie” nr 26).
Kamiński A. Z.: Artykuł o charakterze publicystyczny, pt.: III RP. Między Redaktorem a Prezesem?. w
piśmie „Rzeczy Wspólne” [#24 (1/2017) ss. 84-97].
Kinowska Z.: Udział w popularno-naukowej audycji radiowej red. Katarzyny Jankowskiej, Program
Pierwszy Polskiego Radia; audycja dotycząca działalności prof. Jerzego Zubrzyckiego,
27.09.2017 r.
Kloskowska-Dudzińska A.: 1) „Natura sejmowego kryzysu” – referat w Klubie Jagiellońskim,
24.01.2017; 2) wywiad przeprowadzony przez Mateusza Rzemka w Telewizji
„Rzeczpospolitej”: Zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności, 27.02.2017; 3) Wywiad
przeprowadzony przez Jolantę Ojczyk w Telewizji „Rzeczpospolitej”: Nieprawidłowości w
procesie legislacyjnym, 19.05.2017; 4) wypowiedź dla Gazety Prawnej: artykuł Sylwii
Czubkowskiej Domy Przemocy Społecznej: Totalna kontrola i dożywotnia śmierć cywilna,
14.05.2017; 5) „Rzeczpospolita” autorski artykuł Z konstytucją jak z jajkiem, 26.06.2017; 6)
wypowiedź dla „Gazety Wyborczej”: artykuł Kacpra Sułowskiego Program 'Za życiem' trafia
do konsultacji. Rodzicom niepełnosprawnych będzie łatwiej?, 19.05.2017; 7) wystąpienie w
PR24, komentarz do referendum konstytucyjnego przed konferencją NSZZ „S” w Gdańsku,
24.08.2017; 8) wystąpienie w PR24 komentarz do referendum konstytucyjnego po konferencji
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NSZZ „S” w Gdańsku, 28.08.2017; 9) Polskie Radio 24 Temat dnia/Gość dnia PR24 (rozmawia
Mateusz Maranowski), o zapowiadanym powstaniu partii Jarosława Gowina, 3.11.2017; 10)
Polskie Radio 24 Temat dnia/Gość dnia PR24 (rozmawia Krzysztof Grzybowski) o
wzmacnianiu pozycji Gowina przez powołanie nowej partii Porozumienie, 6.11.2017; 11)
Dziennik Regionów w TVP3, komentarz do wsparcia rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem
przez samorządy, 9.11.2017; 12) komentarz w Rzeczpospolitej o proponowanych zmianach w
ordynacji wyborczej, 13.11.2017.
Kowal P. R.: 1) Paweł Kowal, Oligarchat i rewolucja (1991-2014). Przypadek Ukrainy, „Nowa Europa.
Przegląd Natoliński”, numer specjalny 1(7)/2017 s. 42-70; 2) opracowanie źródła: Paweł
Kowal, Zapomniana wizyta. Raport Mieczysława Obiedzińskiego na temat wizyty kardynała
Józefa Glempa na Białorusi w 1988 roku, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2/2017, s. 137147; 3) „Trzy Rewolucje” projekt realizowany w ramach Collegium Europejskiego w Natolinie,
środki Komisji Europejskiej przekazane do CoE (N); 4) recenzja artykułu dla „East European
Politics and Societies and Cultures”, wrzesień 2017; 5) prowadzenie zajęć w ramach Young
Policy Advisers Course – Kyrgyzstan, 25-29.11.2017 r; 6) wykład w Uniwersytecie Trzeciego
Wieku Collegium Civitas „Wojciech Jaruzelski. Paradoksy życiorysu” (2 razy po 1,5 h),
5.06.2017; 7) Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności, wykład „Pięć kręgów Imperium”,
10.06.2017; 8) dyskusja w Klubie Inteligencji Katolickiej Patriotyzm trzeba wciąż wymyślać na
nowo (publikacja Więź 4/2017), 20.06.2017; 9) dyskusja redakcyjna Więzi „Obudzimy się w
innej Europie?” (publikacja Więź 2/2017); 10) debata „Sąsiedztwo, migracje, granice” w
ramach konferencji „Debata o przyszłości Unii Europejskiej – bezpieczeństwo i pozycja w
świecie”, Fundacja K. Pułaskiego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,
3.07.2017; 11) udział w dyskusji „The Geopolitics of Europe” , w ramach Vaclav Havel
European Dialogues, The Vaclav Havel Library, Praga, 15.05.2017; 12) Ostrawa, udział w
dyskusji w ramach festiwalu Colours of Ostrava, „Historical memory in Eastern Europe and
Russia Voices of Freedom” (Paweł Kowal (PL), Miroslav Michela (CZ), Václav Bělohradský
(CZ), Mikuláš Kroupa (CZ) Host: Maciej Ruczaj), 21.07.2017; 13) Ostrawa, udział w dyskusji
w ramach festiwalu Colours of Ostrava „RUSSIA: The creation of Empire – from the middle
ages to the creation of the USSR Voices of Freedom Stage” (Paweł Kowal (PL), Martin C Putna
(CZ) Host: Petruska Sustrova), 22.07.2017; 14) Letnia Szkoła Leszka Balcerowicza, wykład
„Rosja jako imperium”, Tarczyn, 26.09.2017; 15) Collegium Nobilium Opoliense, Wykład
„Pięć kregów Imperium”, Warszawa, 29.09.2017; 16) udział w debacie The Russian-Ukrainian
War – Conclusions for European Security, Warsaw Security Forum, Warszawa, Fundacja im.
K. Pułaskiego, 8.11.2017.
Leszczyński A.: 1) kilkadziesiąt obszernych artykułów prasowych poświęconych popularyzacji historii
w dodatku „AleHistoria” do „Gazety Wyborczej”, ok. 20 tekstów o stosunkach
międzynarodowych w tygodniku „Polityka”, oraz komentarze w radiu TOK FM; 2) udział w
programach publicystycznych poświęconych polityce krajowej i historii w TVP (przede
wszystkim w programie „Bez Retuszu”).
Machcewicz A.: 1) artykuł popularyzujący naukę w miesięczniku „Newsweek Historia” 09/2017; 2)
artykuł popularyzujący naukę w „AleHistoria”, dodatku do Gazety Wyborczej, 17.09.2017.
Machcewicz P.: 1) liczne wywiady prasowe, radiowe i telewizyjne na temat Muzeum II Wojny
Światowej i polityki historycznej; 2) artykuł popularnonaukowy: Od mitu do Brexitu,
„Polityka”, nr 20 (3110), 17.05-23.05.2017.
Mach B. W.: Obszerny wywiad na temat programu badawczego POLPAN (http://polpan.org/opolpanie/historia-polpanu/).
Madajczyk P.: 1) redakcja i wstęp wydania polskiej wersji: Adam Dziurok, Piotr Madajczyk, Sebastian
Rosenbaum (red.), Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 19451989, IPN KŚZPNP – ISP PAN, Warszawa 2016; 2) wydanie angielskiej wersji: Piotr
Madajczyk, Grzegorz Motyka, Wanda Jarząbek, Mariusz Zajączkowski, Tomasz Stryjek,
Joanna Szymoniczek, Social Engineering in Central and South-East Europe in the Twentieth
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Century Reconsidered, ISP PAN, Warszawa 2017; 3) Radio Jedynka, PR24, TokFM, Radio
Szczecin – około 30 wystąpień (Niemcy, Austria, Unia Europejska); 4) publikacja Chronicles
of Terror. Warsaw, Warszawa 2017. Wstęp: Testyfying of Atrocities: The Main Comission for
the Investigation of German Crimes in Poland, s. 26-35; 5) niemiecka wersja polskiego
wydania: A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum (red.), Die deutsche Minderheit in Polen
und die Kommunistischen Behörden 1945-1989. Redakcja i wstęp: Forschungen zur Geschichte
der polnischen Deutschen in der Volksrepublik Polen 1944/45 bis 1989, s. 9-30.
Maranowski P.: 1) zajęcia w szkole Warsaw Bilingual School / Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im.
Profesora Władysława Bartoszewskiego, popularyzujące wiedzę socjologiczną wśród dzieci ze
szkół podstawowych pt. „Wilcze dzieci – o procesach socjalizacji”, 10.10., 17.10.,24.10.2017;
2) zajęcia w szkole Warsaw Bilingual School / Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Profesora
Władysława Bartoszewskiego popularyzujące wiedzę socjologiczną wśród dzieci ze szkół
podstawowych pt. „Mój idol – o bohaterach kultury popularnej”, 5.12., 12.12.2017.
Materski W.: 1) wywiad dla PAP: W. Materski o rewolucji lutowej w Rosji, 12.03.2017; 2) wywiad dla
„Dziennika Polskiego”: Zbrodnia katyńska jest nadal wielką tajemnicą. Z prof. Wojciechem
Materskim rozmawia Włodzimierz Knap, 2.05.2017; 3) wywiad dla portalu dzieje.pl: Prof.
Materski: w rosyjskiej polityce historycznej Polska to symbol zdrajcy Słowiańszczyzny,
26.08.2017; 4) wywiad dla strony internetowej ISP PAN i youtube: Rozmowy z autorami. Z
prof. Wojciechem Materskim o książce Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki
historycznej – rozmawia Adam Leszczyński, 1.10.2017; 5) udział w programach telewizyjnych
przez cały 2017 rok; 6) udział w programach radiowych przez cały 2017 rok; 7) wywiad dla
Polskiego Radia 24: Od cara do „cara”. Rosja żyje „trzecim Rzymem”. Z prof. Wojciechem
Materski rozmawia Piotr Pogorzelski, 15.10.2017.
Moskwa D.: 1) Organizacja VI. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kaukaz – historia,
przemiany, perspektywy”, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, „Kaukaz-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość” Czasopismo Naukowe IH UR, 1213.10.2017; 2) artykuł naukowy pt. „Memoriał” – kilka słów o polityce historycznej Rosji w
„Forum Wschodnie. Rocznik Interdyscyplinarny” (przyjęcie do druku).
Nowik G.: 1) wykład „Aresztowania w Warszawskich Grupach Szturmowych w marcu 1943 r.” – IPN
Łódź, UŁ, Klub gen. Grota-Roweckiego, 13.06.2017; 2) wykład „Stanisław Broniewski - Orsza
- Harcerz, Żołnierz, Obywatel, Naukowiec” – Muzeum Powstania Warszawskiego, 20.06.2017;
3) film „Węgierski Korytarz” (Węgrzy a Powstanie Warszawskie – komentarz historyczny) –
Muzeum Powstania Warszawskiego, promocja filmu – maj 2017; 4) (godzinna) audycja
radiowa w TOK FM: „Przewrót majowy – dylematy Józefa Piłsudskiego”, 12.05.2017; 5)
nagranie dla TVP Historia: „Śmierć Józefa Piłsudskiego”, maj 2017; 6) konsultacja historyczna
i rola narratora historycznego w dokumentalnym filmie fabularuzowanym „Bitwa Niemeńska
1920 r.”, wrzesień-listopad 2017; 7) kilkadziesiąt (trwających od 5 minut do 1 godziny)
wywiadów i audycji radiowo-telewizyjnych, TVP Historia, TVP 3, Polsat, Polast Nevs, Polskie
Radio 1, 2, 3, 24, TOK FM, RDC, dotyczących: świąt narodowych: 3 Maja, 15 sierpnia, 11
listopada, wyborów do Sejmu Ustawodawczego, Aktu 5 listopada, Polskiej Organizacji
Wojskowej, Legionów, stosunków odradzającej się Polski z sąsiadami 1918–1922; zbrodni
katyńskiej, agresji sowieckiej i niemieckiej w 1939 r.; bitwy warszawskiej, Józefa Piłsudskiego,
Odrodzenia Rzeczypospolitej w 1918 r., myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, Odsieczy
Lwowa, stosunków polsko-litewskich 1918-1922; 8) konsultacja naukowa wystaw
(tłumaczonych na wszystkie języki, prezentowanych we wszystkich polskich placówkach
dyplomatycznych oraz ośrodkach kultury polskiej): „Józef Piłsudski – polityk i mąż stanu Polski
i Europy” (organizator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Muzeum Józefa Piłsudskiego);
„Marian Fuks – fotografik II Rzeczypospolitej” (organizator Dom Spotkań z Historią); 9)
artykuły: Deklaracja Niepodległości 16 XI 1918 r.; Zwołanie Sejmu Ustawodawczego 19181919; Przewrót społeczny w majestacie prawa dla Dodatku specjalnego „Plus-Minus” –
„Rzeczpospolita”, 1.12.2017 r; 10) Nowik G. (red.): Dialog Dwóch Kultur, tom XI, Instytut
Studiów Politycznych PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum im. A. i J.
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Iwaszkiewiczów w Stawisku, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, FPPnW, Senat
RP, Warszawa 2017, ss. 448 (ISBN 2082-3274), 3-10.09.2017.
Orzelska-Stączek A.: 1) dyskutant (zapowiedziany w programie konwencji) w panelu pt. „Unia
Europejska – analiza stanu integracji w perspektywie 60-lecia Traktatów Rzymskich”,
Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski), VII Konwencja
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Myśleć globalnie, działać regionalnie
Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych”, organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych Wydział Studiów Międzynarodowych i
Politycznych Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków, 9.11.2017; 2) organizacja debaty z panem Robertem Szadurskim z
Departamentu Polityki Europejskich MSZ; debata odbyła się na forum Zakładu Europy
Środkowo-Wschodniej, dotyczyła współpracy regionalnej na przykładzie wybranych
ugrupowań regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Inicjatywy Środkowoeuropejskiej,
9.10.2017; 3) publikacja artykułu pt. Działalność ministra spraw zagranicznych Stefana Mellera
(31.10.2005 – 9.05.2006) w świetle modeli decyzyjnych G. Allisona, w: M. Pietrasiak, J.
Ciesielska-Klikowska, S. Kosmynka (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa. Wymiar
europejski, Warszawa PTSM i Rambler, 2017, s. 79-93 (jest to skrócona wersja artykułu
opublikowanego wcześniej w „Studiach Politycznych”); 4) udzielenie wywiadu pani Chu
Dongmei z Chinese Academy of Social Sciences, 13.12.2017; 5) udzielenie wywiadu pani mgr
Pauli Beger z Universität Leipzig, 29.11.2017.
Osęka P.: 1) wykład popularyzatorski w Muzeum PRL w Krakowie oraz (dwukrotnie) w Muzeum
POLIN; 2) wystąpienia w mediach – komentarze historyka: TOK FM, TVN 24, Polsat News,
Telewizja Agora.
Paczkowski A.: Udział w programach publicystycznych telewizji (TVN24, TVNBis, Polsat News,
Polsat2, Superstacja) i radia, wywiady w prasie, około 15-20 w ciągu całego 2017 roku.
Pańków I.: 1) Wywiad dla „Nesweek’a”, nr 15/2017; 2) Klub psychologiczny – człowiek w
poszukiwaniu sensu – wykłady w UTW CC, styczeń – grudzień 2017; 3) Klub książki –
literatura piękna jako źródło wiedzy psychologicznej i socjologicznej, styczeń – grudzień 2017;
4) Kierowanie UTW CC i programowanie zajęć w UTW CC, styczeń – grudzień 2017.
Pląsek R.: Recenzja książki: Piotr Binder, Młodzi a bieda. Strategie radzenia sobie w doświadczeniach
młodego pokolenia wsi pokołchozowych i popegeerowskich, „Praca Socjalna” 2017, Nr 1,
Wydawnictwo APS.
Popieliński P.: Wystąpienie na otwartym spotkaniu Zakładu Studiów nad Niemcami ISP PAN na temat:
Co osiągnęła a czego nie mniejszość niemiecka w Polsce podczas 25-lat swojego oficjalnego
istnienia?, 14.03.2017.
Pospiszyl M.: 1) nierecenzowany artykuł: Pospiszyl, M., 2017, Historie marginesów, „Nowe Peryferie”,
http://nowe-peryferie.pl/index.php/2017/04/historia-marginesow/; 2) recenzja z książki
Pracownik umysłowy i inne pisma Jana Wacława Machajskiego pt. Skomunikować wielość,
„Partyka Teoretyczna”, http://www.praktykateoretyczna.pl/michal-pospiszyl-skomunikowacwielosc/; 3) wywiad wokół mojej książki, przeprowadził Jakub Majmurek: Ludowa historia
PRL ciągle czeka na napisanie, http://krytykapolityczna.pl/kultura/historia/pospiszyl-ludowahistoria-prl-ciagle-czeka-na-napisanie/; 4) recenzja z książki Dyktatura. Od źródeł nowożytnej
idei suwerenności do proletariackiej walki klas pt. Iluzjonista Carl Schmitt, Miesięcznik Znak,
kwiecień 2017, nr 743; 5) tłumaczenie z języka angielskiego [wraz z Bartoszem Wójcikiem]
tekstu Kristin Ross „Rimbaud i historia przestrzenna”; 6) redakcja [wraz z Katarzyną Czeczot i
Wiktorem Marcem] 23. numeru „Praktyki Teoretycznej”.
Radiukiewicz A.: Wystąpienie podczas debaty organizowanej przez Komitet Obrony Demokracji
„Społeczny ruch protestu. Między nadzieją a zawodem”, 11.05.2017.
Rokicki P.: Popularyzacja nauki na imprezie masowej „8. noc w Instytucie Lotnictwa” w Warszawie,
prezentującej badania naukowe dla lotnictwa i kosmosu (dla kilkudziesięciu tys. uczestników);
prezentacja gier lotniczych o tematyce edukacyjno-historycznej, 13.10.2017.
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Rusiniak-Karwat M.: 1) Udział w dyskusji razem z prof. Ewą Pałasz-Rutkowską organizowanej przez
Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami, Warszawską Szkołę Filmową i Ambasadę Japonii po
pokazie filmu Persona non grata w ramach cyklu „Obrazy Historii”, 15.03.2017; 2) spotkanie
autorskie dot. monografii Nowe życie na zgliszczach. Bund w Polsce w latach 1944-1949,
prowadzone przez Jasia Kapelę w Centrum Kultury Jidysz w Warszawie, 23.04.2017; 3)
ankieta: najważniejsze zjawiska w obszarze kultury pamięci w 2016 r. przeprowadzona przez
Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. W. Pileckiego w Warszawie; [online]
https://obnt.pl/pl/aktualnosci/ankieta-najwazniejsze-zjawiska-w-obszarze-kultury-pamieci-w2016-r-martyna-rusiniak-karwat/, 16.01.2017; 4) udział w programie Tanie Dranie,
prowadzonym przez Krzysztofa Kłopotowskiego i Jakuba Moroza na temat: „Czy Holocaust
był wyjątkowy”, w TVP Kultura, 29.03 (nagranie), 3.04.2017 (emisja); 5) Stokrotka z Treblinki.
Część 3: Epilog - film dokumentalny w reżyserii Włodzimierza Ziółkowskiego przy współpracy
z Tadeuszem Pawlickim, 2013/2017; https://www.youtube.com/watch?v=tipyy9AxQyM wykorzystanie wypowiedzi w filmie na temat karnego obozu pracy Treblinka I; 6) XIV Festiwal
Kultury Żydowskiej. Warszawa Singera. Sesja naukowa: „Droga młodych. Wychowanie,
polityka i kultura wizualna”. Sesja w 120-lecie powstania Bundu. Referat: Nowa droga
młodych. Cukunft w Polsce po 1945 roku, 31.08.2017; 7) udział w audycji radiowej Off Czarek
w TOK FM na temat książki Nowe życie na zgliszczach. Bund w Polsce w latach 1944-1949,
15.09.2017; 8) rozmowa z Magdaleną Dubrowską, Nieznane wspomnienia z warszawskiego
getta, „Gazeta Wyborcza. Co jest grane”, 15.09.2017; 9) wywiad w TVP Polonia w programie
Halo Polonia - prowadzenie Grzegorz Miśtal; http://halopolonia.tvp.pl/33894134/270920172220 [wejście 31:45 (ostatni rozdział)]; 10) Radio dla Ciebie; audycja Wieczór RDC,
prowadzenie Agnieszka Lipka Barnett [http://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-nieznanezapiski-o-getcie-warszawskim/], 30.09.2017; 11) Polskie Radio program 2; Poranek Dwójki;
rozmawiał Marcin Pesta [http://www.polskieradio.pl/8/404/Artykul/1872335,Nieznanezapiski-Edelmana-o-getcie], 2.10.2017; 12) Informacyjna Agencja Radiowa, wywiad udzielony
Agacie Woźniak na temat Nieznanych zapisków o getcie warszawskim
[http://wiadomosci.com/wydano-niepublikowane-wspomnienia-marka-edelmana/], 2.10.2017;
13) TVP Warszawa; Telewizyjny Kurier Warszawski - podsumowanie dnia: 02.10.2017 wypowiedź na temat książki Nieznane zapiski o getcie warszawskim; prowadzenie Agnieszka
Mieleszkiewicz [https://warszawa.tvp.pl/34227504/02102017], 2.10.2017; 14) promocja
książki Nieznane zapiski o getcie warszawskim - udział w dyskusji, prowadzenie dr hab. Alina
Molisak, współudział z Aleksandrem Edelmanem, 2.10.2017; 15) Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana, Łódź. 8. rocznica śmierci Marka Edelmana, spotkanie promujące książkę: Nieznane
zapiski o getcie warszawskim, prowadzenie Joanna Podolska, współudział z Aleksandrem
Edelmanem, 3.10.2017; 16) Radio Łódź – wypowiedź, 3.10.2017; 17) Radio Żak – wypowiedź,
3.10.2017; 18) TVP Łódź – wypowiedź, 3.10.2017; 18) Polska Akademia Umiejętności,
Kraków, wykład: Bund w Polsce w latach 1944-1949. Odbudowa czy samozniszczenie?,
4.10.2017; 19) Radio Lublin – wypowiedź, 19.10.2017; 19) TVP Lublin, udział w programie
To nas dotyczy link: http://lublin.tvp.pl/34461777/19-pazdziernika-2017, 19.10.2017; 20) TVP
Lublin, wypowiedź dla programu Panorama Lubelska, 19.10.2017.
Sowiński P: 1) Schabowy po drukarsku popularnonaukowy artykuł w „Mówią Wieki”, maj 2017; 2)
godzinny wywiad w programie III PR na temat tak zwanej akcji rozdawniczej w czasach zimnej
wojny, lipiec 2017; 3) godzinny wywiad w programie III PR z okazji rocznicy święta 1 maja,
1.05.2017.
Stola D.: 1) wykład „Polin: A Museum of Jewish life in a site of the Holocaust”, Konsulat Generalny w
Nowym Jorku, 5.04.2017; 2) wykład „POLIN: a museum of Jewish life in a site of the
Holocaust” w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Kopenhadze, Centrum Kultury
Żydowskiej, 5.06.2017; 3) wykład „Ilu Żydów było w Polsce? Repatriacja i emigracja 19451968” w Muzeum POLIN, 18.05.2017; 4) organizacja i prowadzenie debaty głównej Festiwalu
Nauki „Prawda historyczna: jak unikać fałszu?” w Muzeum POLIN, 26.09.2017; 5) udział w
Radzie Festiwalu Nauki, Warszawa, od 2014 r.
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Stryjek T.: 1) wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas pt. „Laicyzacja oraz
stosunki państwo – kościoły w historii Europy”, 21.04.2017; 2) wykład dla Uniwersytetu
Trzeciego Wieku Collegium Civitas pt. „Czy reformacja zmieniła bieg historii? Rozważania o
specyfice dziejów krajów protestanckich po 1517 r.”, 13.11.2017; 3) Polskie Radio: audycja
red. Bartosza Panka. Temat: Henryk Józewski, 11.01.2017; 4) Tok fm: audycja Pierwsze
śniadanie red. Piotra Maślaka. Temat: Akcja „Wisła”, 28.04.2017; 5) Narodowe Centrum
Kultury: prezentacja raportu z badań „Ukraińcy o historii, kulturze i stosunkach polskoukraińskich”, 25.05.2017; 6) Konferencja prasowa w siedzibie PAP, temat: raport z badań
„Ukraińcy o historii, kulturze i stosunkach polsko-ukraińskich”, 29.05.2017; 7) Tok fm: audycja
Pierwsze śniadanie red. Piotra Maślaka, temat: Reparacje niemieckie po II wojnie światowej,
17.08.2017; 8) Tok fm: audycja Pierwsze śniadanie red. Piotra Maślaka, temat: 100-lecie
rewolucji październikowej, 7.11.2017.
Szymoniczek J.: 1) Redaktor portalu internetowego Pol-Int. Interdyscyplinarnie, od 2013 r.; 2) Niewola
po wojnie – Kontest. KARTA nr 91, 2017; 3) Co się stało z Niemcami po II wojnie światowej?
Audycja w TOK FM, 18.05.2017; 4) Hans Jürgen Massaquoi – czarnoskóry chłopiec w III
Rzeszy, audycja Eureka w Polskim Radiu, 5.01.2017; 5) Losy Niemców na Ziemiach
Odzyskanych, audycja Eureka w Polskim Radiu, 16.06.2017.
Tomczak M.: 1) Wywiad w radiu TOK FM na temat stosunków między Chinami a Watykanem,
21.02.2017; 2) udział w programie stacji telewizyjnej Ale Kino w NC+ w panelu eksperckim
dotyczącym rozwoju Chin, 27.11.2017. - data emisji: 28.12.2017.
Traba

R.:
1)
wystąpienie
w
radio
„Obozy
w
Funkhaus
Europa”
http://www1.wdr.de/mediathek/av/audio-posuchaj-rozmowy-z-prof-robertem-traba-104.html,
2017; 2) Debata poranka: Prof. Jan Żaryn, prof. Robert Traba i Maciej Rosalak o Muzeum II
Wojny Światowej i polityce historycznej w Polsce, Polskie radio 24, 23.03.2017; 3) ViadrinaPreis für Deutsch-Polnische Schulbuchkommission, Inforadio, Andreas Oppermann,
07.06.2017; 4) uroczyste przemówienie z okazji Dnia Upamiętniającego ofiary wojny i
przemocy, Cmentarz Wojennym Golm, 19.11.2017; 5) „Relacje polsko-żydowskie w czasie II
wojny światowej” – wykład i dyskusja po prezentacji filmu „Pokłosie”, Potsdam, 13.11.2017;
6) „Homo viator – Homo migrant”, udział w dyskusji w ramach promocji 58. numeru
czasopisma „Borussia. Kultura. Historia. Literatura”, Olsztyn, 20.01.2017; 7) „Okupacja
niemiecka ziem polskich 1939-1945. Co pamiętamy i co wiemy?”, udział w Debatach
Czwartkowych Wydziału Nauk Historycznych, Toruń, 19.01.2017; 8) „Niemiecka okupacja
Polski w pamięci i w badaniach”, udział w dyskusji podczas prezentacji książki „Fikcyjna
rzeczywistość”, wydanej pod redakcją Roberta Traby, Katarzyny Woniak i Anny WolffPowęskiej, Poznań, 18.01.2017; 9) "Europäische Bürger/-innen von morgen? Der Beitrag des
Geschichtsunterrichts”, udział w forum podczas targów edukacyjnych didacta, Stuttgart,
15.02.2017; 10) „Gedenken an das Ende des 1. Weltkrieges”, udział w worshopie, Berlin,
17.02.2017; 11) „Odzyskane? Postulowane? Zintegrowane?”, udział w debacie o tożsamości
Ziem Zachodnich i Północnych, Wrocław, 3.03.2017; 12) udział w spotkaniu Rady
Programowej nowego Muzeum Gdańska, Gdańsk, 28.03.2017; 13) udział w dyskusji
panelowej: „Oddzielna! Czy wspólna? Czy wspólne przepracowanie pamięci stworzy szansę
lepszego zrozumienia historii?” [„Geteilt! Gemeinsam? Führt der Weg zum gegenseitigen
Verständnis von Polen und Deutschen über die gemeinsame Aufarbeitung der
Vergangenheit?”], Landeszentrale für politische Bildung, Berlin, 30.11.2017; 14) IV Kongres
Niemieckich Badań Polonoznawczych, udział w sekcji: „Geschichte anwenden! Zu Methoden
und Konzepten der Analyse angewandter Geschichte im deutsch-polnischen Kontaktbereich”,
Frankfurt/Oder, 24.03.2017; 15) XXI Interdyscyplinarne Seminarium Historyczne, udział w
dyskusji nad książka dr. hab. Piotra Witka: „Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne
studium z historii wizualnej oraz prezentacja Polsko-niemieckich miejsc pamięci”, Hermanów,
19-21.05.2017; 16) III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, udział w dyskusji
panelowej: „Pamięć dziedziców dawnej Rzeczypospolitej - wspólna czy skonfliktowana?”,
Kraków, 11-13.10.2017; 17) III Międzynarodowa Konferencja „Polska i Niemcy w Europie:
Pogranicza”, wygłoszenie wstępu do modułu pt. „Dziedzictwo kulturowe”, Kolonia, 1.12.2017.
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Ukielski P.: 1) udział w programie telewizyjnym TVP Historia „Nowe Ateny” poświęconym reformie
Grabskiego, 19.04.2017; 2) wykład o Grupie Wyszehradzkiej dla grupy młodzieży gimnazjalnej
w Cieszynie, 21.06.2017; 3) udział w dyskusji nad książką Istvana Kovacsa „Cud nad Wisłą i
nad Bałtykiem. Piłsudski – Katyń – Solidarność” zorganizowanej przez Muzeum Historii
Polski, 22.05.2017; 4) udział w debacie „Ziemie Zachodnie i Północne w kontekście polityki
pamięci i relacji międzynarodowych”, zamykającej spotkanie inaugurujące działalność Sieci
Ziem Zachodnich i Północnych, 19.06.2017; 5) wywiad dla słowackiego portalu postoj.sk o
współczesnej polskiej polityce „Smolensk je najdôležitejšia udalosť od pádu komunizmu v
Poľsku”, 10.04.2017; 6) wykład „Polska polityka historyczna. Potrzeba, sposoby prowadzenia,
zagrożenia” dla uczestników szkoły zimowej Instytutu Tertio Millenio w Wadowicach,
14.02.2017.
Wojnar M.: 1) Artykuł publicystyczny na łamach miesięcznika „Nowa Konfederacja” pt. Suwerenność
potrzebuje konkretów, 05.09.2017; 2) artykuł publicystyczny na łamach portalu „Nowej Europy
Wschodniej” (new.org.pl) pt. Edukacyjna wojna o Zakarpacie, 18.10.2017; 3) komentarz
bieżący na łamach miesięcznika „Nowa Konfederacja”, Nie San Escobar, a spokój uratuje
relacje Warszawa – Kijów, 03.11.2017; 4) wywiad z Szefem Gabinetu Prezydenta RP
Krzysztofem Szczerskim na łamach miesięcznika „Nowa Konfederacja” pt. Na romantyzm w
polityce niestety nie ma miejsca, 03.11.2017; 5) wywiad z lwowskim historykiem Ołeksandrem
Zajcewem pt. Bandera bez cenzury w czasopiśmie „Nowa Europa Wschodnia” nr 6/2017,
listopad-grudzień 2017; 6) wywiad z lwowskim historykiem Wasylem Rasewyczem pt.
Nacjonalizm jako zagrożenie dla jedności Ukrainy w czasopiśmie „Arcana” nr 5/2017, listopad
2017; 7) recenzja książki Grzegorza Skrukwy O czarnomorską Ukrainę Procesy
narodowotwórcze w regionie nadczarnomorskim do 1921 roku w ukraińskiej perspektywie
historycznej pt. Przewodnik po historii południowej Ukrainy w czasopismie „Arcana” nr 5/2017,
listopad 2017; 8) recenzja książki Piotra Eberhardta Słowiańska Geopolityka. Twórcy rosyjskiej,
ukraińskiej i czechosłowackiej geopolityki oraz czechosłowackiej geopolityki oraz ich koncepcje
ideologiczno-terytorialne w czasopiśmie „New Eastern Europe” nr 5/2017, wrzesieńpaździernik 2017.
Wójcik B.: 1) recenzja w dziale „Co czytać?” „Praktyki Teoretycznej” pt. Wyklęte ludy ziemi,
30.03.2017; 2) recenzja w dziale „Co czytać?” „Praktyki Teoretycznej” pt. Lenin w kontekście,
13.11.2017.
Zacharuk K.: Wykład w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego na temat: O meandrach
poznania naukowego. Nie tylko poważnie, 30.09.2017.
Zajączkowski M.: 1) spotkania autorskie wokół książki Pod znakiem króla Daniela. OUN-B i UPA na
Lubelszczyźnie 1944-1950: Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, 27.02.2017,
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, 27.04.2017, Miejska Biblioteka Publiczna w
Szczecinie,22.06.2017, Chełmska Biblioteka Publiczna w Chełmie, 26.06.2017, Księgarnia
Libra PL w Rzeszowie, 30.11.2017; 2) udział razem z Arkadiuszem Karbowiakiem („Historia
Do Rzeczy”), Grzegorzem Motyką (ISP PAN), Janem Pisulińskim (UR) i Magdaleną
Semczyszyn (IPN Szczecin) w panelu dyskusyjnym wokół książki Pod znakiem króla
Daniela..., Dom Spotkań z Historią w Warszawie, 22.03.2017; 3) udział w IV posiedzeniu
Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków w Krakowie; wygłoszenie referatu: Kwestia polska w
programie i ideologii ukraińskiego podziemia 1939-1945, 27-30.03.2017; 4) udział razem z
Janem Pisulińskim i Rafałem Wnukiem w debacie: „Akcja specjalna >Wisła<< w świetle
najnowszych badań, współczesnych kontekstów i ocen”, Centrum Spotkań Kultur w Lublinie,
8.06.2017; 5) w ramach Przystanku Historia IPN udział w spotkaniu zatytułowanym: „Stanisław
Książek >>Wyrwa<<, >>Rota<<, >>Turia<< (1909-2006): pedagog, społecznik, żołnierz,
konspirator, kombatant” w Muzeum Broni i Fortyfikacji "Arsenał" w Zamościu, 9.06.2017; 6)
prowadzenie panelu dyskusyjnego wokół książek Jana Pisulińskiego: Akcja specjalna
>>Wisła<< oraz Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944–1947,
Dom Polonii w Warszawie, 20.09.2017; 7) udział w V posiedzeniu Polsko-Ukraińskiego Forum
Historyków w Czerkasach; wygłoszenie referatu: Chełmszczyzna / Lubelszczyzna w roku 1944,
19-22.10.2017; 8) udział razem z Grzegorzem Hryciukiem, Łukaszem Adamskim i Maciejem
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Wyrwą w debacie: „Sowieckie represje przeciwko Polakom. Stan i perspektywy badań”
zorganizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Centrum Dialogu
Przełomy w Szczecine, 25.10.2017; 9) udział w dwóch audycjach Małgorzaty Frymus
"Posydeńki" w Radio Szczecin, 2.07, 23.07.2017; 10) udział w nagraniu na temat akcji „Wisła”
(1947) wyemitowanym w „Panoramie Lubelskiej”, 31.07.2017; 11) Ci, którzy pozostali ludźmi
(z Mariuszem Zajączkowskim rozmawiała Katarzyna Płachta), „Rzeczpospolita”, 27.07.2017;
12) nominacja książki Pod znakiem króla Daniela. OUN-B i UPA na Lubelszczyźnie 1944–1950
do nagrody w kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w
XX wieku” w ramach X edycji konkursu Książka Historyczna Roku, 1.10.2017.
Żelichowski R.: 1) Debaty Międzynarodowe, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, ul. Koszykowa,
Niderlandy, temat: „Królestwo Niderlandów bez tajemnic”, 9.11.2017; 2) Polkowice Śląskie,
Miedziane dni Królestwa Niderlandów, referat Holandia czy Niderlandy- co powinniśmy
wiedzieć o przyjaznym nam kraju leżącym nad Renem, Mozą i Skaldą?, 23.11.2017.
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UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH
Adamczewski P.: 1) kierownik projektu badawczego, pt. „Polityka kształtowania tożsamości
państwowej w wieloetnicznych państwach Kaukazu Południowego”, finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu FUGA; 2) kierownik projektu badawczego, pt.
„Dokumenty dotyczące Kaukazu i kontaktów polsko-kaukaskich, przechowywane w Bibliotece
Książąt Czartoryskich w Krakowie”, finansowanego przez Fundację Lanckorońskich.
Betkiewicz W.: Kierownik projektu badawczego, pt. „Elita post-transformacyjna a elita Polski należącej
do Zachodu. Reprodukcja czy wymiana?”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w
ramach konkursu OPUS.
Cianciara A.: Uczestniczka projektu badawczego NCN, pt. „Zróżnicowana integracja i perspektywy
akcesyjne Turcji a potencjał geopolityczny Unii Europejskiej”, kierowanego przez dr J. Wódkę.
Ciepielewska-Kowalik A.: Kierowniczka projektu badawczego, pt. „Koprodukcja usług społecznych na
przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r.”, finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu SONATA.
Fiszer J. M.: 1) kierownik projektu badawczego, pt. „Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rzecz
integracji Europy w latach 1991-2018”, finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na
Rzecz Nauki; 2) uczestnik projektu badawczego, finansowanego przez Komisję Europejską UE,
pt. „EUCRIS: European Union in Crisis: What is Wrong and How to Fix It.”, kierowanego przez
prof. zw. dr hab. Janusza J. Węca.
Friszke A.: Uczestnik projektu badawczego, finansowanego przez MNiSW w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki, pt. „Solidarność – geneza rewolucji, mobilizacja i
demobilizacja ruchu. Solidarność, nowe podejście do ruchu społecznego”, kierowanego przez
prof. dr hab. M. Zarembę.
Golik K.: Kierowniczka projektu badawczego, pt. „Uwarunkowania lokalne procesów edukacyjnych
Mongołów w Mandżurii”, realizowanego w ramach VI Wewnętrznego Konkursu na Projekty
Badawcze Realizowane przez Młodych Naukowców, finansowanego przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Jasiewicz K.: Kierownik projektu badawczego, pt. „Kresy Wschodnie: Represje okupantów oraz
postawy ludności polskiej i litewskiej 1939-1959”, finansowanego przez Polską Akademię
Nauk, w ramach Umowy o Współpracy Naukowej między PAN a Litewską Akademią Nauk.
Kęska A.: Uczestnik projektu badawczego NCN, pt. „Koprodukcja usług publicznych na przykładzie
polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r.”, kierowanego przez dr
A.Ciepielewską-Kowalik.
Kinowska Z.: Uczestniczka projektu badawczego, finansowanego przez MNiSW w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, pt. „Dokumenty Przełomu. Polska
Transformacja ustrojowa w dokumentach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Komitetu
Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” oraz Komitetów Obywatelskich
„Solidarność””, kierowanego przez dr hab. Irenę A. Słodkowską.
Kotnarowski M.: 1) uczestnik projektu badawczego NCN, pt. „Wiedza Polityczna w Polsce”,
kierowanego przez dr hab. M. Cześnika; 2) uczestnik projektu badawczego NCN, pt. „Co
wypełnia próżnię socjologiczną? Reinterpretacja tezy Stefana Nowaka z perspektywy sieciowej,
na przykładzie zachowań na rynku pracy”, kierowanego przez dr M. Pawlaka; 3) uczestnik
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projektu badawczego NCN, pt. „Technologie informacyjne w polityce publicznej. Krytyczna
analiza profilowania bezrobotnych w Polsce”, kierowanego przez dr K. Sztandar-Sztanderską.
Machcewicz A.: Kierowniczka projektu badawczego, pt. „Więzienia w Polsce 1944-56 - formy i
mechanizmy budowania relacji społecznych oraz strategie przetrwania w warunkach sytemu
więziennego kształtowanego przez państwo autorytarne”, finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki, w ramach konkursu SONATA.
Machcewicz P.: 1) uczestnik projektu badawczego NCN, pt. „Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z
przeszłością od czasów II wojny światowej”, kierowanego przez prof. A. Paczkowskiego; 2)
uczestnik projektu badawczego MNiSW, pt. „Materiały i dokumenty do dziejów Rozgłośni
Polskiej Radia Wolna Europa 1952-1975”, kierowanego przez prof. dr hab. Rafała
Habielskiego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
Mach B. W.: Kierownik projektu badawczego, pt. „Ludzie w sieciach: Wpływ kontekstu społecznego
na jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury społeczeństwa”, finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu HARMONIA.
Manterys A.: Uczestnik projektu badawczego NCN, pt. „Ludzie w sieciach: wpływ kontekstu
społecznego na jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury społeczeństwa”, kierowanego
przez prof. dr hab. B. W. Macha.
Maranowski P.: Uczestnik projektu badawczego NCN, pt. „Elita post-transformacyjna a elita Polski
należącej do Zachodu. Reprodukcja czy wymiana?”, kierowanego przez dr W. Betkiewicza.
Moskwa D.: Uczestniczka projektu badawczego NCN, pt. „Stosunki między władzą sowiecką a polskim
państwem podziemnym 1943-1945”, kierowanego przez prof. dr hab. G. Motykę.
Motyka G.: Kierownik projektu badawczego, pt. „Historyczne i współczesne międzynarodowe aspekty
operacji "Wisła" w 1947 r.: współpraca polityczna i wojskowa Polski, ZSRR i Czechosłowacji,
propagandowe uzasadnienia wysiedleń i zwalczania partyzantki, współczesne zagraniczne
odbicia w historiografii i polityce pamięci”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w
ramach konkursu OPUS.
Olszewski P.: Uczestnik projektu badawczego NCN, pt. „O ekonomicznych podstawach supremacji
geopolitycznej”, kierowanego przez dr hab. G. G. Grossego.
Orzechowska-Słowikowska D.: Kierowniczka projektu badawczego, pt. „Udana integracja? Kazus
Archidiecezji Marsylii”, realizowanego w ramach V Wewnętrznego Konkursu na Projekty
Badawcze Realizowane przez Młodych Naukowców, finansowanego przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Osęka P.: 1) kierownik projektu badawczego, pt. „Utrwalacze”. Portret zbiorowy kadr aparatu
bezpieczeństwa PRL 1944-1990”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach
konkursu OPUS; 2) uczestnik projektu badawczego, finansowanego przez MNiSW w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, pt. „Solidarność - geneza rewolucji, mobilizacja
i demobilizacja ruchu. Solidarność, nowe podejście do ruchu społecznego”, kierowanego przez
prof. dr hab. M. Zarembę.
Paczkowski A.: Kierownik projektu badawczego, pt. „Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością
od czasów II wojny światowej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach
konkursu HARMONIA.
Pląsek R.: 1) kierownik projektu badawczego, pt. „Analiza podręczników do przedmiotu szkolnego
„wiedza o społeczeństwie” w odniesieniu do zasad społecznej gospodarki rynkowej oraz
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ideologicznych założeń neoliberalizmu”, realizowanego w ramach VI Wewnętrznego Konkursu
na Projekty Badawcze Realizowane przez Młodych Naukowców, finansowanego przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2) kierownik projektu badawczego, pt. „Analiza
podręczników do przedmiotu szkolnego „podstawy przedsiębiorczości” w odniesieniu do zasad
społecznej gospodarki rynkowej oraz ideologicznych założeń neoliberalizmu”, realizowanego
w ramach V Wewnętrznego Konkursu na Projekty Badawcze Realizowane przez Młodych
Naukowców, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Radiukiewicz A.: Uczestniczka projektu badawczego NCN, pt. „Elita post-transformacyjna a elita
Polski należącej do Zachodu. Reprodukcja czy wymiana?”, kierowanego przez dr W.
Betkiewicza.
Sadowski I.: Uczestnik projektu badawczego NCN, pt. „Ludzie w sieciach: wpływ kontekstu
społecznego na jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury społeczeństwa”, kierowanego
przez prof. dr hab. B. W. Macha.
Słodkowska I.: 1) kierowniczka projektu badawczego pt. „Dokumenty przełomu. Polska transformacja
ustrojowa w latach 1989-1991 w dokumentach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego,
Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” oraz Komitetów
Obywatelskich „Solidarność”, realizowanego w ramach Narodowego Programy Rozwoju
Humanistyki, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2)
uczestniczka projektu badawczego, finansowanego przez Zakład Socjologii Teoretycznej i
Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury IFiS PAN, pt. „Patriotyzmy polskich polityków
wczoraj i dziś”, kierowanego przez prof. dr hab. Joannę Kurczewską.
Sowiński P.: 1) kierownik projektu badawczego, pt. „Program książkowy dla Polski 1956-1989”,
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS; 2) uczestnik
projektu badawczego, finansowanego przez MNiSW w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki, pt. „Solidarność – geneza rewolucji, mobilizacja i demobilizacja ruchu.
Solidarność, nowe podejście do ruchu społecznego”, kierowanego przez prof. dr hab. M.
Zarembę.
Stryjek T.: 1) kierownik projektu badawczego, pt. „Kultury historyczne w procesie przemian:
uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej”,
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS; 2) uczestnik
projektu badawczego, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury, pt. „Ukraińcy o
historii, kulturze i stosunkach polsko-ukraińskich”; 3) uczestnik projektu badawczego NCN, pt.
„Historyczne i współczesne międzynarodowe aspekty operacji "Wisła" w 1947 r.: współpraca
polityczna i wojskowa Polski, ZSRR i Czechosłowacji, propagandowe uzasadnienia wysiedleń
i zwalczania partyzantki, współczesne zagraniczne odbicia w historiografii i polityce pamięci”,
kierowanego przez prof. dr hab. G. Motykę.
Wasilewski J.: Uczestnik projektu badawczego NCN, pt. „Elita post-transformacyjna a elita Polski
należącej do Zachodu. Reprodukcja czy wymiana?”, kierowanego przez dr W. Betkiewicza.
Wojnar M.: Uczestnik projektu badawczego NCN, pt. „Kultury historyczne w procesie przemian:
uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej”,
kierowanego przez dr hab. T. Stryjka.
Wódka J.: 1) kierownik projektu badawczego, pt. „Zróżnicowana integracja i perspektywy akcesyjne
Turcji a potencjał geopolityczny Unii Europejskiej”, finansowanego przez Narodowe Centrum
Nauki, w ramach konkursu SONATA; 2) uczestnik projektu badawczego NCN, pt. „Między
uczciwymi a sfałszowanymi. Wybory jako kluczowe uwarunkowanie 'granicznego reżimu
politycznego' – Turcja w perspektywie porównawczej”, kierowanego przez dr hab. Adama
Szymańskiego.
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Wójcik B.: Kierownik projektu badawczego, pt. „Filozofia negatywności: Hegla i Žižka”,
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu PRELUDIUM.
Wysmułek J.: 1) kierownik projektu badawczego, pt. „Cztery narody w jednym mieście. Analiza
dawnych i współczesnych dyskursów o wielokulturowym społeczeństwie przednowoczesnego
Lwowa”, realizowanego w ramach VI Wewnętrznego Konkursu na Projekty Badawcze
Realizowane przez Młodych Naukowców, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego; 2) kierownik projektu badawczego, pt. „Lwów w czasach Martina
Grunewega (1582-1602): Studium relacji międzyetnicznych i międzyreligijnych we
wczesnonowożytnym mieście”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach
konkursu MINIATURA; 3) uczestnik projektu badawczego NCN, pt. „Ludzie w sieciach:
wpływ kontekstu społecznego na jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury
społeczeństwa”, kierowanego przez prof. dr hab. B. W. Macha.
Zacharuk K.: Kierownik projektu badawczego, pt. „W poszukiwaniu wyznaczników wspólnoty polskiej
mniejszości zamieszkującej Ukrainę. Krytyczna analiza zawartości współczesnej prasy
polonijnej z Ukrainy”, realizowanego w ramach VI. Wewnętrznego Konkursu na Projekty
Badawcze Realizowane przez Młodych Naukowców, finansowanego przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Zajączkowski M.: 1) uczestnik projektu badawczego NCN, pt. „Historyczne i współczesne
międzynarodowe aspekty operacji "Wisła" w 1947 r.: współpraca polityczna i wojskowa Polski,
ZSRR i Czechosłowacji, propagandowe uzasadnienia wysiedleń i zwalczania partyzantki,
współczesne zagraniczne odbicia w historiografii i polityce pamięci”, kierowanego przez prof.
dr hab. G. Motykę; 2) uczestnik projektu badawczego, finansowanego przez Instytut Pamięci
Narodowej, pt. „Ziemie polskie pod okupacją 1939-1945”, kierowanego przez dr M. Przegiętkę.
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UDZIAŁ W ŻYCIU NAUKOWYM ŚRODOWISKA
Członkostwo z wyboru i pełnione funkcje w krajowych, zagranicznych, międzynarodowych
organizacjach (ciałach eksperckich) i instytucjach naukowych oraz komitetach redakcyjnych
czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym (w tym pełnienie funkcji redaktora
naczelnego)
Adamczewski P.: 1) członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; 2) członek Вестник
майкопского государственного технологического университета (od 2017 r.).
Baran A. F.: Członek Rady Fundacji im. Tomasza Strzembosza (od 2008 r.).
Bródka S.: Sekretarz redakcji czasopisma „Civitas. Studia z filozofii polityki” – lista B MNiSW (od
2015 r.).
Ciepielewska-Kowalik A.: 1) członkini Zarządu EMES International Research Network (od 2015 r.); 2)
członkini komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego "Zeszyty Społeczeństwa
Obywatelskiego" (od 2015 r.); 3) Coordinator – EMPOWER-SE COST (no. 16206), Working
Group 4: Education and Dissemination – koordynowanie prac grupy naukowej (od 2017 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.).
Fiszer J. M.: 1) wiceprzewodniczący oraz członek Komitetu Nauk Politycznych PAN (od 2015 r.); 2)
Redaktor Naczelny czasopisma „Myśli Ekonomiczna i Polityczna”– lista B MNiSW (od 2010
r.); 3) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Przegląd Politologiczny” – lista B MNiSW
(od 1996 r.); 4) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Studia Polityczne” – lista B
MNiSW (od 2010 r.); 5) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Stosunki
Międzynarodowe - International Relations” – lista B MNiSW (od 2014 r.); 6) ekspert w Ośrodku
Przetwarzania Informacji (OPI) (od 2013 r.); 7) członek oraz ekspert w „EURO-TEAM.
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie” (od 2008 r.).
Friszke A.: 1) członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej (2011-2016); 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 Kapituły Nagrody im B. Geremka przy Kolegium Europejskim w
Natolinie (od 2014 r.); 9) członek Komitetu Nauk Historycznych PAN (od 2015 r.).
Gładziuk N.: Członkini Rady Naukowej ISP PAN (od 2013 r.).
Jarząbek W.: 1) członkini Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Rocznik Polsko-Niemiecki” – lista B
MNiSW (od 1999 r.); 2) członkini Rady Recenzyjnej czasopisma „Studia Zachodnie”.
Jasiewicz K.: 1) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Studia Polityczne” – lista B MNiSW (od
2015 r.); 2) członek Komitetu Naukowego czasopisma „Studia i Materiały Centralnej Biblioteki
Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” (od 2016 r.); 3) członek Rady Naukowej ISP
PAN (od 2002 r.); 4) członek Rady Naukowej rocznika „Dialog dwóch kultur” (od 2016 r.).
Kamiński A. Z.: 1) członek Rady Naukowej ISP PAN (od 1994 r.); 2) członek Narodowej Rady
Rozwoju, Sekcja Bezpieczeństwa Międzynarodowego (od 2016 r.).
Kotnarowski M.: Członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Kultura i Społeczeństwo” – lista B
MNiSW (od 2017 r.).
Kowal P.: 1) redaktor Naczelny czasopisma „Warsaw East European Review” – lista B MNiSW (od
2016 r.); 2) Członek zespołu redakcyjnego czasopisma „New Eastern Europe” - lista B MNiSW
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(od 2016 r.); 3) Przewodniczący Stacji Naukowej PAN w Kijowie (od 2014 r.); 4) Członek Rady
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu (od 2014 r.); 5)
członek Zespołu Doradczego ds. Zagranicznych Stacji Naukowych PAN (od 2015 r.); 6)
członek Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa (od 2016 r.).
Machcewicz P.: 1) członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej (od 2012 r.); 2) członek Rady
Muzeum PRL (od 2014 r.); 3) członek Rady Redakcyjnej serii wydawniczej „Polskie
Dokumenty Dyplomatyczne” (od 2015 r.); 4) członek komitetu redakcyjnego „Taylor & Francis
Digital Resource: Cold War Eastern Europe” (od 2016 r.); 5) członek rady programowej
„Liberation Route Europe” (od 2016 r.).
Mach B. W.: 1) członek Komitetu Socjologii PAN (od 2017 r.); 2) członek Komitetu Redakcyjnego
czasopisma „Studia Polityczne” – lista B MNiSW (od 2000 r.); 3) członek Komitetu
Nadzorującego pracę stacji PAN w Brukseli (od 2014 r.); 4) członek Rady Naukowej ISP PAN
(od 2000 r.); 5) członek Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (od 2015 r.).
Madajczyk P.: 1) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Dzieje Najnowsze” – lista C MNiSW
(od 2010 r.); 2) Redaktor Naczelny czasopisma „Rocznik Polsko-Niemiecki” – lista B MNiSW
(od 2008 r.); 3) współprzewodniczący Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (od 2016
r.); 4) członek Rady Naukowej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej (od 2015 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) przewodniczący Zespołu Stałego
Narodowego Centrum Nauki (od 2016 r.).
Materski W.: 1) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Dzieje Najnowsze” – lista C MNiSW
(od 1996 r.); 2) Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Studia z Dziejów Rosji i Europy
Środkowej” – lista C MNiSW (od 1984 r.); 3) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Pro
Georgia. Journal of Kartvelological Studies” - lista B MNiSW (od 1993 r.); 4) członek Komitetu
Redakcyjnego czasopisma „Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw
Bałtyckich” - lista B MNiSW (od 2009 r.); 5) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma
„Studia Politologica Ucraino-Polona” - lista B MNiSW (od 2011 r.); 6) członek Komitetu
Redakcyjnego czasopisma „Nowa Polityka Wschodnia” - lista B MNiSW (od 2011 r.); 7)
członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Achali da uachlesi istoriis sakitchebi” – brak na
liście MNiSW (od 2007 r.); 8) wiceprzewodniczący Rady Naukowej ISP PAN (od 2015 r.) 9)
członek Polsko-Białoruskiej Grupy Historyków (od 2010 r.); 10) członek Komisji Historycznej
Polsko-Gruzińskiej (od 2015 r.); 11) członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od
2011 r.); 12) członek Rady Programowej Centrum Badań nad Pokojem im. Prof. Waldemara
Michowicza (od 2012 r.; 13) wiceprzewodniczący Rady Programowej ISP PAN i Collegium
Civitas (od 2012 r.).
Moskwa D.: 1) zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Kavkaz-Przeszłość-TeraźniejszośćPrzyszłość” – brak na liście MNiSW (od 2016 r.); 2) członkini redakcji czasopisma „Forum
Wschodnie. Rocznik Interdyscyplinarny” – brak na liście MNiSW (od 2016 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 PolskoUkraińskiego (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.).
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.).
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Nowik G.: 1) członek Rady Naukowej ISP PAN (od 2010 r.); 2) członek Rady Naukowej Muzeum
Powstania Warszawskiego (od 2010 r.); 3) członek Rady Naukowej Muzeum Wojska w
Białymstoku (od 2011 r.); 4) członek Rady Naukowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w
Sulejówku (od 2014 r.).
Olszewski P.: 1) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” – lista
B MNiSW (od 2012 r.); 2) kierownik Centrum Naukowego ISP PAN i Uczelni Łazarskiego (od
2015 r.).
Paczkowski A.: 1) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Journal of Cold War Studies” – lista
A MNiSW (od 2005 r.); 2) członek Rady Naukowej Muzeum Historii Żydów Polskich (od 2015
r.); 3) członek Rady Naukowej Muzeum Powstania Warszawskiego (od 2013 r.); 4) członek
Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Cold War History” – lista A MNiSW (od 2005 r.); 5)
Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Polska 1944/45 - 1989. Studia i materiały” – brak na
liście MNiSW (od 2015 r.); 6) członek Rady Naukowej ISP PAN.
Popieliński P. 1) członek Rady Naukowej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Polsce (od 2015
r.); 2) członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Studia – konteksty pogranicza” – brak na
liście MNiSW (od 2016 r.); 3) Sekretarz redakcji czasopisma „Rocznik Polsko-Niemiecki” –
lista B MNiSW (od 2010 r.).
Roszkowski W.: 1) przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Historii Polski (od 2015 r.); 2) Redaktor
Naczelny czasopisma „Studia Polityczne” – lista B MNiSW (od 1993 r.); 3) członek Jury
konkursu „Książka historyczna roku”, organizowanego przez Polskie Radio, Telewizję Polską,
Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Centrum Kultury (od 2016 r.); 4) członek Jury konkursu
na książkę historyczną im. Tomasza Strzembosza, organizowanego przez Fundację im.
Tomasza Strzembosza (od 2012 r.); 5) członek Jury konkursu na scenariusz filmu
historycznego, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego (od 2016 r.); 6) Przewodniczący Zespołu d.s. Polityki Historycznej,
Narodowe Centrum Kultury (od 2016 r.); 7) Wiceprzewodniczący Rady Numizmatycznej
Narodowego Banku Polskiego (od 2016 r.).
Słodkowska I.: 1) sekretarz Rady Programowej „Archiwa Przełomu 1989 – 1991” - Wspólny Projekt
Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP (od
2017 r.); 2) przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Archiwum Solidarności (od
2015 r.); 3) członkini Rady Naukowej „Laboratorium Więzi – Centrum Analiz Społecznych i
Dialogu” (od 2014 r.); 4) sekretarz naukowy serii wydawniczej „Wybory w wolnej Polsce” (od
2013 r.).
Sowiński P.: Członek Zarządu Stowarzyszenia Archiwum Solidarności (od 2015 r.).
Stola D.: 1) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „East European Politics and Societies” – lista
A MNiSW (od 2010 r.); 2) Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Polish American
Studies” – brak na liście MNiSW (od 2015 r.); 3) członek Komitetu Nauk Historycznych PAN
(od 2016 r.); 4) członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN (od 2009 r.); 4) członek
Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej (od 2015 r.); 5) członek Rady Naukowej Europejskiej
Sieci Pamięć i Sprawiedliwość (od 2010 r.;); 6) członek Rady Naukowej ISP PAN (od 2001 r.);
7) członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW (od 2008 r.;); 8) członek Rady
Naukowej Institute for Human Sciences w Wiedniu (od 2015 r.); 9) członek Rady Naukowej
Domu Spotkań z Historią w Warszawie (od 2008 r.).
Szpociński A.: 1) członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 1967 r.); 2) członek Polskiego
Towarzystwa Wiedzy Politycznej (od 1997 r.); 3) członek Zespołu Ekspertów Narodowego
Centrum Nauki (wrzesień 2016 r.); 4) członek Rady Naukowej Wydawnictwa Scholar (od 2007
r.).
Świder

K.: Sekretarz (wiceprzewodniczący)
Geopolitycznego (od 2014 r.).

Oddziału

126

Warszawa

Polskiego

Towarzystwa

Traba R.: 1) współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i
Geografów przy polskim przedstawicielstwie UNESCO; 2) Przewodniczący Rady Ekspertów i
członek Rady Zarządzającej polsko-niemieckiego projektu „Podręcznik do nauczania historii”;
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 Programowej 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; 14) członek
Grupy Eksperckiej „Kopernik”; 15) członek Rady Naukowej Giessner Zentrum Oestliches
Europa na Uniwersytecie w Giessen; 16) członek Zarządu Historischer Verein für Ermland
(Münster) (od 2010 r.); 17) członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Dyskursywna
dydaktyka historii – Public History i myślenie historyczne”.
Wódka J.: 1) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Securitologia” – lista B MNiSW (od 2014
r.); 2) członek Polskiego Towarzystwo Nauk Politycznych.
Zajączkowski M.: Stały Członek Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków (od 2015 r.).
Żelichowski R.: 1) członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Studia Polityczne” – lista B MNiSW
(od 2004 r.); 2) członek Rady Programowej „Kroniki Warszawy” (od 2015 r.).
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DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
L.p.

Imię i nazwisko

Ilość

Tytuł wykładu/seminarium

godz.

Nazwa placówki
naukowo –
dydaktycznej

1.

2.

3.

30

Europejska Polityka Sąsiedztwa

50

Globalizacja i regionalizacja

50

Problemy globalne

50

Transformacja w Europie
Środkowo-Wschodniej i
społeczna gospodarka rynkowa

Chojan A.

Cianciara A.

15

Międzynarodowe Organizacje
Bezpieczeństwa

20

Integracja europejska

20

Transakcje w handlu
zagranicznym

20

European Neighbourhood Policy
(Europejska Polityka
Sąsiedztwa)

Institut d'Etudes
Politiques de Lyon
(France)

4

Polityka społeczna wobec
bezrobocia

Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej
w Ostrołęce

20/semestr

Współczesne społeczeństwo
polskie

Danecka M.

25/semestr Polityka społeczna w Polsce cz.1
60
4.

5.

Fiszer J. M.

Gładziuk N.

Uczelnia Łazarskiego

Międzynarodowe stosunki
polityczne

Państwowa Wyższa
Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w
Łomży

Uczelnia Łazarskiego

60

Seminarium magisterskie

30

Unia Europejska w świecie

30

Philosophy

Collegium Civitas

90

History of Poland and the
Neighboring Countries. Why the
Past is such an important Factor
in Politics of the CentralEuropean Countries

Program CIEE
afiliowany na SGH
Warszawa

128

6.

Golik K.

30

Warsztaty i konwersatorium

Uniwersytet SWPS

7.

Kotnarowski M.

60

Statistics 2

Uniwersytet SWPS

14

Wojna w tradycji państwowości
białoruskiej, rosyjskiej i
ukraińskiej

Centralny Ośrodek
Szkolenia ABW w
Emowie

42

Konflikty międzynarodowe i ich
drogi ich rozwiązania (przykład
wojny w Donbasie)

Akademia Marynarki
Wojennej w Gdyni

15/semestr

Polska polityka wschodnia

kierowanie
Podyplomowymi
Studiami Wschodnimi
SEW UW

30

Prawo wspólnotowe i integracja
europejska

Wyższa Szkoła Turystyki
i Ekologii w Suchej
Beskidzkiej

25

Makrostruktury

Collegium Civitas

50

Historia prawa polskiego

50

Powszechna historia prawa

50

Polityka zagraniczna Polski

50

Jednostka i społeczeństwo

50

Klasyczne teorie socjologiczne

20

Emocje w życiu publicznym

50

Współczesne teorie
socjologiczne

20

Seminarium magisterskie

53

Statystyka dla socjologów

40

Zaawansowane techniki badań
ilościowych

8

Metody badań społecznych

20

Seminarium Najnowszej Historii
Polski

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kowal P.

Mach B. W.

Madajczyk P.

Manterys A.

Maranowski P.

Nowik G.
20

Ruch młodzieży w Polsce w
XIX-XX w.
129

Uczelnia Łazarskiego

Collegium Civitas

Collegium Civitas

Polsko-Japońska
Akademia Technik
Komputerowych

Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego

10

14.

15.

Olszewski P.

Orzelska-Stączek
A.

Seminarium Odrodzenia i wojen
o granice Rzeczypospolitej
1918-1921

10

Główne nurty myśli Politycznej
Józefa Piłsudskiego

30

Współczesne Systemy
Polityczne

30

Integracja Europejska

30

EU Common Foreign and
Security Policy

60

Prawo dyplomatyczne

100

Nauka o państwie

50

Organizacje międzynarodowe

50

Metodologia stosunków
międzynarodowych

100

Seminaria dyplomowe

Muzeum Józefa
Piłsudskiego

Uczelnia Łazarskiego

Coventry University /
Uczelnia Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego

16.

Pańków I.

20

Kobiety i polityka

Collegium Civitas

17.

Pląsek R.

32

Metodologia badań
jakościowych

Uniwersytet Warszawski

16/semestr

seminarium magisterskie

80/semestr

Analiza danych jakościowych
(Atlas. ti - poziom rozszerzony)

30

Historia powszechna po 1956 r.

50

Historia społeczna Europy

50

Historia powszechna 1914-1956

30

Przemiany w powojennej
Europie

10

Warsztat doktoranta

Collegium Civitas

8

Niderlandy współcześnie

Uniwersytet Warszawski

18.

19.

20.

Radiukiewicz A.

Stryjek T.

Collegium Civitas

Collegium Civitas

Żelichowski R.
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DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI NAUKOWEJ INSTYTUTU STUDIÓW POLITYCZNYCH
PAN W 2017 ROKU

Biblioteka Instytutu Studiów Politycznych PAN gromadzi publikacje dotyczące
problematyki podejmowanej w badaniach pracowników 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; polityki międzynarodowej, filozofii polityki, socjologii
oraz historii. Znaczną część zbiorów stanowią publikację w języku polskim, ale gromadzone są
książki także w języku angielskim, niemieckim, francuskim, rumuńskim, czeskim, słowackim,
ukraińskim, litewskim oraz rosyjskim. Publikacje wpływają do biblioteki w ramach zakupów
krajowych i zagranicznych, wymiany międzybibliotecznej oraz darów.
W roku 2017 księgozbiór powiększył się o 220 tomy. W tym z kupna przybyły 134
tomy: 62 tomy z kupna krajowego oraz 72 tomy z kupna zagranicznego, na łączną sumę 1
6927,66 zł. Z wymiany krajowej i zagranicznej przybyło 86 tomów na sumę 3141,90 zł. Na
dzień 31 grudnia 2017 r. ogółem biblioteka posiada 21 654 tomy na łączną sumę
670 482,73 zł. Regularnie prowadzona jest selekcja księgozbioru.
W 2017 roku biblioteka nabyła pierwsze książki elektroniczne, które cieszą się dużym
zainteresowaniem.
W roku 2017 wpłynęło do biblioteki 155 woluminów wydawnictw ciągłych na łączną
sumę 5888,30 zł. Łącznie biblioteka posiada 7 073 woluminów czasopism naukowych na sumę
782 048,75 zł. Ponadto biblioteka prenumeruje dzienniki, tygodniki i dwutygodniki („Gazeta
Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Newsweek Polska”, „Forum”, „Polityka”, „Tygodnik
Powszechny”, „Tygodnik Lisieckiego Do Rzeczy”, „Nasze Słowo”) oraz elektroniczną wersję
czasopisma ciągłego „Komunikaty z badań CBOS” wraz z serią „Opinie i Diagnozy” (łącznie
1 254 zł rocznie).
Aby ułatwić naszym pracownikom dostęp do najnowszych wyników badań oraz myśli
dominujących w światowej nauce, w 2017 roku biblioteka po raz kolejny uczestniczyła w
konsorcjum Cambridge University Press i wykupiła roczną prenumeratę czasopism
elektronicznych w kolekcji HSS Collection (koszt to 5 354,08 zł). Dodatkowo biblioteka
wykupiła subskrypcję online kolekcji czasopism Project MUSE, Social Sciences Collection
(kosztem 8 263,25 zł). W kolejnych latach planowana jest kontynuacja subskrypcji wyżej
wymienionych baz, a nawet ich poszerzenie (od 2018 biblioteka ISP PAN uczestniczy w
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konsorcjum Taylor & Francis). Biblioteka należy do konsorcjum Krajowych Licencji
Akademickich zapewniających dostęp do publikacji Elsevier, Springer i Wiley, czasopism
„Nature” i „Science” oraz baz danych Scopus oraz Web Knowledge.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych pracowników, podobnie jak w poprzednich
latach, tak i 2017 roku, biblioteka wykupiła roczny dostęp do Archiwum „Gazety Wyborczej”
(2 502,93 zł); Archiwum „Rzeczpospolitej” (2 202,93 zł) oraz do e-Dziennika „Gazeta
Prawna” (895 zł).
Biblioteka korzysta z programu PROLIB – abonament roczny dostępu do systemu
wynosi 4 428,00 zł. Baza zawiera informacje o książkach, czasopismach, doktoratach oraz
czytelnikach, daje możliwość zamawiania oraz rezerwowania wybranych pozycji i jest na
bieżąco aktualizowana. Biblioteka zmieniła program biblioteczny z programu WINISIS na
system PROLIB w 2014 roku, dlatego wciąż prowadzone są pracę związane ze szczegółowym
jej sprawdzeniem i poprawieniem błędów zarówno merytorycznych, jak i literówek.
Biblioteka ISP PAN prowadzi wymianę publikacji z 22 placówkami zagranicznymi i 39
krajowymi. W 2017 roku wysłaliśmy 194 książek i 171 numerów czasopism.
Z biblioteki korzystają pracownicy Instytutu, pracownicy innych jednostek naukowych
(również zagranicznych), doktoranci, studenci studiów podyplomowych oraz stacjonarnych i
każda osoba zainteresowana zgromadzonymi książkami lub czasopismami. Aktualnie czytelnia
dysponuje trzema miejscami do pracy oraz pięcioma 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, Instytutu Historii 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 nienajlepsze warunki, jakie w nich panują. Dodatkowo magazyny te są zlokalizowane w kilku
miejscach, co utrudnia korzystanie z nich (np. książki muszą być zamawiane dzień wcześniej).
Ponosimy także duże nakłady finansowe na zapewnienie właściwych warunków dla
przechowywanego w tych magazynach zespołu bibliotecznego (osuszacze i klimatyzatory
pracujące 24 godziny na dobę).
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W roku 2018 biblioteka będzie nadal gromadziła ważne i niezbędne do 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 nadal będzie wzbogacała księgozbiór o wydawnictwa
elektroniczne, co, m.in. umożliwia korzystanie z nich kilku osobom jednocześnie.

*
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