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Praca nauczycieli akademickich przebiega na dwu płaszczyznach: pierw
sza, bardziej widoczna, to zajęcia dydaktyczne na uczelni, druga to osobista 
praca naukowa, opierająca się na żmudnej kwerendzie w archiwach i biblio
tekach. Wynikiem tej drugiej jest zarówno dorobek w postaci publikacji, jak 
też osobisty rozwój naukowy pracownika akademickiego, przekładający się 
na uzyskane stopnie i tytuły naukowe. W omawianym tu  okresie dwie osoby 
z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycz
nego UWM, na podstawie przygotowanych prac, uzyskały stopień doktora 
habilitowanego nauk humanistycznych, a kolejnych dwóch pracowników In
stytutu uzyskało stopień naukowy doktora.

K olokw ia habilitacyjne:

1. Dr ZOJA JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW, D ruki cyrylickie  
z  oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, Olsztyn 2003.

Praca stanowi obszerny, systematycznie zbudowany i syntetyczny obraz 
dziejów drukarstwa cyrylickiego, tak ważnego dla zrozumienia historii zróż
nicowanych etnicznie, kulturowo i wyznaniowo terenów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Swoje wnioski autorka oparła na zbadanych de visu 336 egzem
plarzach druków (174 wydań), znajdujących się w kilkudziesięciu bibliote
kach, muzeach i zbiorach prywatnych nie tylko polskich, ale i zagranicznych. 
Zmudne badania identyfikacyjne zdefektowanych egzemplarzy, odkryty ma
teriał archiwalny pozwoliły dr Z. Jaroszewicz-Pieresławcew sprostować myl
ne ustalenia, wprowadzić do obiegu naukowego wydania nieznane bibliogra
fom i uzupełnić historię typografii.

Powyższa rozprawa była podstawą w staraniach o uzyskanie stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Kolokwium odbyło się 28 września 2004 r. na Wydziale Filologicznym Uni
wersytetu Wrocławskiego. Recenzentami pracy dr Z. Jaroszewicz-Pieresławcew 
byli: prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa, prof. zw. w Uniwersytecie War
szawskim, prof. dr hab. Aleksander Naumow, prof. zw. w Uniwersytecie Jagiel
lońskim i prof. dr hab. Telesfor Pozniak, em. prof. zw. Uniwersytetu Wrocław
skiego.
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Zakres kolokwium obejmował historię książki polskiej, wschodnio- i po- 
łudniowosłowiańskiej. Temat wykładu habilitacyjnego brzmiał: Książka a po
lityka. Książka białoruska w latach 1939-1944.

Rada Wydziału przyjęła kolokwium habilitacyjne i wykład, natomiast 
dnia 28 lutego 2005 r. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów Nauko
wych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału o nadaniu stopnia naukowego 
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologii -  histo
rii książki.

2. Dr GRZEGORZ JASIŃSKI, K ościół ew angelick i n a  M azurach  
w X IX  w ieku  (1817-1914), Olsztyn 2003.

Praca przedstawia całościowe opracowanie organizacji i funkcjonowania 
Ewangelickiego Kościoła Unijnego na terenie Mazur w XIX w. Chociaż Ko
ściół ewangelicki na tym obszarze nie tworzył odrębnej struktury admini
stracyjnej, jednak z uwagi na znaczenie kwestii religijnych dla samookreśle- 
nia ludności mazurskiej oraz zróżnicowanie językowe, jego historia stanowi 
przedmiot osobnych badań. Na odrębność Kościoła na Mazurach rzutowały 
również lokalne obyczaje religijne miejscowej ludności, historycznie uwarun
kowany kształt sieci parafialnej oraz specyficzna działalność organizacji ko
ścielnych w wiejskim i małomiasteczkowym środowisku. Dwujęzyczność pa
rafii wywierała wpływ także na duchowieństwo, ograniczając możliwości re
krutacji i narzucając określone, odmienne od obowiązujących na terenach 
monojęzycznych metody pracy. Niezależnie od wypełniania normalnych funk
cji duszpasterskich, duchowni musieli odnosić się do polityki językowej kre
owanej przez państwo pruskie i zwierzchnie władze kościelne wobec ludności 
nieniemieckiej.

Powyższa rozprawa była podstawą w staraniach o uzyskanie stopnia 
doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Kolokwium habilitacyjne odbyło się w dniu 26 października 2004 r. na 
Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Recenzentami pracy dr. Grzegorza Jasińskiego byli: prof. dr hab. Tadeusz 
Stegner z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bohdan Wachowiak z Instytutu 
Historii PAN w Poznaniu i prof. dr hab. Kazimierz Wajda z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Temat wykładu habilitacyjnego brzmiał: Pol
scy czy niemieccy ewangelicy? Kościół ewangelicko-augsburski i jego wierni 
w diecezji mazurskiej w latach 1945-1956.

Rada Wydziału Nauk Historycznych przyjęła kolokwium habilitacyjne 
i wykład, natomiast Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów Nauko
wych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału o nadaniu stopnia naukowego 
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii Polski 
i Niemiec XIX i XX wieku.
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Obrony prac doktorskich:

Od 1 października 2003 r. przewodniczącym Komisji Rady Wydziału Hu
manistycznego do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia jest 
ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc, prof. zw., natomiast sekretarzem dr Irena 
Makarczyk.

Mgr ANNA KORZENIEWSKA, Życie społeczne i relig ijne U kraiń
ców n a  Warmii i M azurach w la tach  1947-1970.
Promotor: ks. dr hab. Andrzej Kopiczko, prof. UWM
Recenzenci: dr hab. Roman Drozd, prof. Pomorskiej Akademii Pedagicznej 

w Słupsku
Prof. dr hab. Stanisław Gajewski, UWM 

Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Korzeniewskiej odbyła się w dniu 
5 października 2004 r. przed Komisją Rady Wydziału Humanistycznego 
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.

M gr M IRON WOLNY, U w aru n kow an ia  sukcesów  H a n n ib a la  
w I ta lii na począ tku  konflik tu  z  Rzymem 218-217p.n.e. (do bitw y nad  
Jeziorem  Trazymeńskim).
Promotor: prof. dr hab. Serhiy Sharypkin, prof. zw. (filia Akademii Swię-

tokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim)
Recenzenci: Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, prof. zw. (Uniwersytet im. Ada

ma Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Jan  Iluk (Uniwersytet Gdański)

Obrona pracy doktorskiej mgr. Mirona Wolnego odbyła się 20 maja 2005 r. 
w Instytucie Historii Wydziału Nauk Filologiczno-Historycznych Uniwersyte
tu  Gdańskiego.
Decyzją Rady Naukowej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego rozpra
wa została wyróżniona.


