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Sprawozdanie z działalności Instytutu Historii PAN 

w 2008 r. 

Instytut Historii PAN realizuje wieloletnie projekty badawcze, których rezultatem są 

wydawnictwa źródłowe i bibliograficzne tworzące warsztat współczesnego humanisty (np. 

Polski Słownik Biograficzny, słowniki  historyczno-geograficzne). Są one trwałym elementem  

kultury narodowej, stanowiąc niezbędne narzędzie jej rozwoju, a ich realizacja wymaga 

profesjonalnego zaplecza naukowego, m.in. bibliotek i dokumentacji, które muszą ulegać 

modernizacji. ToteŜ Instytut w minionym roku wprowadził nowy program biblioteczny 

Horizon, który umoŜliwi prezentację naszych zbiorów w elektronicznej sieci informacyjnej, 

kontynuuje w ramach projektu rozwojowego elektroniczną edycję Słownika historyczno-

geograficznego ziem polskich, w ramach projektu zamawianego  – opracowuje elektroniczne 

archiwum piśmiennictwa polskiego, a takŜe dzięki porozumieniu z Instytutem Pamięci 

Narodowej udostępnia Bibliografię historii polskiej za lata 1990 – 2005 w formie 

elektronicznej. 

Nie mniej jednak w dalszym ciągu podstawowym kryterium oceny Instytutu pozostaje 

jego dorobek publikacyjny w tradycyjnej formie edytorskiej. Pomimo symbolicznych dotacji 

wydawniczych w 2008 r. opublikowano ogółem ponad 630 pozycji, w tym 49 wydawnictw 

ksiąŜkowych (21 prac autorskich, 8 – „warsztatowych”, 14 - redagowanych i 6 – popularno-

naukowych). 

 

I Wybrane wyniki działalno ści naukowej 

 

• Polski Słownik Biograficzny (red. A. Romanowski) – ukazały się drukiem z. 184 (t. 

XLV/1), z. 185 (t. XLV/2), z. 186 (t. XLV/3), z. 187 (t. XLV/4) zostanie 

opublikowany w styczniu 2009 r., zaś prace redakcyjne nad z. 188 są w fazie 

końcowej i powinien ukazać się do końca I kwartału 2009 r.   

Kontynuowano współpracę z Czeskim i Austriackim Słownikiem Biograficznym. 

Pomimo braku współdziałania ze strony TVP trwały prace nad przygotowywaniem 

całości Słownika do umieszczenia go w internecie. 

• Bibliografia historii Polski XIX i XX w. (red. S. Sokołowska) –  wszystkie prace 

uzupełniające, kontrolne i korekcyjne całości tomu III, cz. 2 (zabór pruski) zostaną 
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ukończone z początkiem 2009 r., natomiast jednocześnie trwały intensywne prace nad 

cz. 3 dotyczącą zaboru austriackiego. 

• Bibliografia historii polskiej (red. A. Gruca) –  pracowano nad dwoma rocznikami 

Bibliografii: za rok 2006 i 2007, z których pierwszy opublikowano. Bezproblemowo 

przebiegała współpraca z Instytutem Herdera w Marburgu, polegająca na wymianie 

opisów bibliograficznych dotyczących historii polskiej i wspólnie tworzonej 

bibliograficznej bazie historii Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

W ramach prac nad wydawnictwami źródłowymi oddano do druku: Akta zjazdów 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. II : Okresy panowań królów elekcyjnych XVI – XVII w. 

(oprac. H. Lulewicz,), Lustracja województw Prus Królewskich 1765, t. II: Województwo 

chełmińskie, cz. 2: Ziemia Chełmińska (oprac. J. Dygdała), Słownik historyczno-geograficzny 

województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 4 (red. i współoprac. T. Jurek), 

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 2 

(red. i współoprac. W. Bukowski), Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego, 

Sumariusz Metryki Koronnej, s.n., t. V (oprac. K. Chłapowski), a takŜe edycję wyboru źródeł 

dotyczących łaźni szpitala Św. Ducha we Wrocławiu (współoprac. M. Słoń), która ukaŜe się 

w pracy zbiorowej  Instytutu Austriackich Badań Historycznych. 

Ponadto ukazały się następujące prace warsztatowe: Metryka Litewska. Rejestry 

poborowych. Woj. smoleńskie, 1650 r. i Woj. mścisławskie, 1667 (obie pozycje w oprac. A. 

Rachuby), Polskie Dokumenty Dyplomatyczne: rok 1931 (red. M. Wołos), nagrodzony tom 

Giedroyć Jerzy, Miłosz Czesław: Listy 1952-1963 (oprac. M. Kornat), a takŜe 2 pozycje 

będące kolejnym wyborem studiów w ramach serii wydawniczej Wybitni Polscy Historycy  - 

Buczek Karol: Studia z dziejów ustroju społeczno-gospodarczego Polski piastowskiej, t. 2. 

(oprac. W. Bukowski) i Kiersnowski Ryszard: Historia - pieniądz - herb. Opera selecta 

(współred. S. K. Kuczyński). 

 

 Kontynuowano badania nad  historią i kulturą średniowieczną, a ich rezultatem są 

obszerny tom studiów Animarum Cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich 

w średniowieczu, t. I: Struktury kościelno-publiczne (red. H. Manikowska, W. Brojer), waŜna 

dla historiografii średniowiecznej pozycja Jerozolima - Rzym - Compostela. Wielkie 

pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza  (H. Manikowska) oraz Sabbatha sanctifices. Dzień 

święty w średniowiecznej Polsce (I. Skierska). Oddano do druku  MoŜnowładztwo i rycerstwo 

ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku. Studium z dziejów osadnictwa i elity władzy na 
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Mazowszu średniowiecznym (K. Pacuski). Ponadto godnym odnotowania zjawiskiem jest 

coraz częstsze  funkcjonowanie historycznych prac monograficznych w tłumaczeniach na 

języki kongresowe, np.  Ritual and Politics. Writing the History of a Dynastic Conflict in 

Medieval Poland (Z. Dalewski), jak równieŜ ksiąŜek J.W. Borejszy, J. Jedlickiego, E. Kizika i 

T. Szaroty. Oddano do druku  rozprawę Les villes doubles en Provence et en Languedoc au 

moyen âge (M. Słoń), będącą w ścisłym polu badawczym autora.  

Ukazała się Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski, będąca owocem bezpośredniej 

współpracy trojga autorów ( A. Rachuba, J. Kiaupiene i Z. Kiaupa). 

 

 Prace badawcze dotyczące dziejów nowoŜytnych koncentrowały się na historii społecznej 

oraz dziejach kultury politycznej Rzeczypospolitej szlacheckiej, przede wszystkim XVII i 

XVIII w., badaniach z zakresu historii powszechnej (Włochy, Francja, Turcja i Anglia), 

porównawczej problematyce społecznej (Węgry, Czechy) oraz wyznaniowej (Niemcy, 

Holandia). Opublikowano ostatnią część trylogii Rzeczpospolita Wazów, cz. 3: Sławne 

Państwo, Wielkie Księstwo Litewskie (H. Wisner), obszerną rozprawę Karaimi w Koronie i na 

Litwie w XV-XVIII w. (S. Gąsiorowski),  a takŜe oddano do druku w ramach studiów nad 

magnaterią  Studia: Działyńscy, Leszczyńscy, Opalińscy, Ostrorogowie (E. Opaliński). 

Po wieloletniej przerwie wznowiono edycję wydawnictwa seryjnego Społeczeństwo 

staropolskie, którego obszerny  t. 1: Społeczeństwo a polityka (red. I. Dacka-Górzyńska, A. 

Karpiński) ukazał się wiosną 2008. Trwają zaawansowane prace nad dwoma kolejnymi 

tomami serii poświęconymi zagadnieniom staropolskiej przestępczości i staropolskiej 

rodziny. 

Zakończono prace nad Atlasem Historycznym Polski – Województwo Krakowskie w 

drugiej połowie XVI wieku, którego wydanie po wielu latach pracy specjalistycznych 

zespołów badawczych w Warszawie i Krakowie stanowi waŜną edycję z zakresu geografii 

historycznej. Trwa zbieranie źródeł i literatury do kolejnego tomu Atlasu dotyczącego 

województw kaliskiego i poznańskiego. 

 

Badania nad Historią Pomorza, t. V, obejmujący lata 1918/1920 – 1945 (red. Sz. 

Wierzchosławski) postępują, aczkolwiek brak jeszcze tekstów kilku rozdziałów autorów 

spoza Instytutu. Natomiast prace indywidualne zespołu badającego dzieje Pomorza  

zaowocowały wydaniem rozpraw Polityk dwóch epok. Wiktor Kulerski (1865-1935) (T. 

Krzemiński), Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926-1939 (P. 
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Olstowski), a takŜe kolejną cykliczną pracą warsztatową Bibliografia historii Kujaw za rok 

2007 (opr. T. Krzemiński, T. Łaszkiewicz). 

Trwają prace nad Historią Prus, t. III: Prusy w dobie kształtowania się kapitalizmu, 1806 

– 1871, zaś cały zespół gdański pracował przy oddaniu do druku Materiałów do dziejów 

dawnego domu gdańskiego, t. I: Dom gdański i jego mieszkańcy od XV do połowy XIX w. 

(red. E. Kizik). 

 
Wieloletnie prace nad badaniem dziejów inteligencji i nurtów intelektualnych polskich 

XIX i pierwszej połowy XX w. przyniosły niewątpliwe wydarzenie wydawnicze roku: 

trzytomowe Dzieje inteligencji polskiej do 1918 r. (red. J. Jedlicki), w których na kaŜdym z  

trzech tomów zostało odciśnięte indywidualne autorskie „piętno” (M. Janowski, J. Jedlicki, 

M. Micińska). 

Badania dziejów zesłańców polskich na Syberii, których spiritus movens od lat jest W. 

Śliwowska, zostaną wzbogacone o kolejną pozycję oddaną do druku: Julian Sabiński, 

Dziennik zesłańczy 1839 – 1857.  

Realizacja projektu badawczego o wojnie krymskiej przyniosła pogłębienie wiedzy o 

naszych ziemiach w dobie wojny krymskiej i źródłach jej historii, jak równieŜ o historii 

ruchów narodowościowych na Bałkanach i Kaukazie, przyczyniła się do pełniejszego 

zrozumienia historii gospodarczej, militarnej, społecznej i religijnej Rosji, Francji, Wielkiej 

Brytanii, Włoch i Turcji. Opublikowano tom 1: Polacy i ziemie polskie w dobie wojny 

krymskiej (red. J.W. Borejsza i G. P. Bąbiak). Tom 2, w językach kongresowych, jest jeszcze 

w opracowaniu. 

NaleŜy odnotować udział J. śarnowskiego i A. Landau-Czajki w publikacji, będącej 

efektem współpracy w ramach „sieci naukowej”: Inteligencja w Polsce: specjaliści, 

klerkowie, klasa średnia? (red. H. Domański). 

Badania dotyczące radykalnej prawicy okresu międzywojennego zaowocowały oddaniem 

do druku ksiąŜki Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886 – 1905) (G. 

Krzywiec). Zupełnie z innej perspektywy m.in. ta problematyka została ujęta w ksiąŜce 

Kulturkampf – Mein Kampf”. Antykatolicyzm w Niemczech od połowy XIX wieku do 1933 

roku (G. Kucharczyk). RównieŜ tegoŜ autora ukazała się Mała historia polskiej myśli 

politycznej. 

  Został oddany do druku kolejny IV tom Klio polska. Studia i materiały z dziejów 

historiografii polskiej po II wojnie światowej (red. A. Wierzbicki), jak równieŜ praca autorska 

Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX w. (A. Wierzbicki). 
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W ramach badań nad historią najnowszą opublikowano m.in.: Historia pijaństwa w 

czasach PRL. Polityka - obyczaje - szara strefa - patologie (K. Kosiński), Czerwonym młotem 

w orła białego. Propaganda sowiecka w wojnie z Polską 1919-1920 (A. Leinwand), Stany 

Zjednoczone a Europa Środkowo-Wschodnia w latach 1933-1941 (H. Marczewska-

Zagdańska), History and Geopolitics. A Contest for Eastern Europe (A. Nowak), Karuzela na 

pl. Krasińskich. Studia i szkice z lat wojny i okupacji (T. Szarota) oraz "Katyń to juŜ na 

zawsze katy i katowani". W "polskim Londynie" o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940-1956) 

(T. Wolsza). 

Ukazał się t. 8 wydawnictwa ciągłego Polska 1944/5-1989. Studia i materiały pod 

redakcją  T. Szaroty, zaś kolejny 9 tom  został oddany do druku. 

RównieŜ kolejny, juŜ 14 tom, Kościoły i religie wobec migracji, wydawnictwa Migracje i 

społeczeństwo (red. J.E. Zamojski) został złoŜony do druku. Ukazała się dwujęzyczna praca 

El cambio de la imagen mutua de Polonia y España desde la transición.  

Zmiana wzajemnego obrazu Hiszpanii i Polski od czasu przejścia do demokracji, będąca 

pokłosiem konferencji i zarazem zamknięcia wspólnego polsko-hiszpańskiego projektu 

badawczego. 

 

Do osiągnięć roku 2008  naleŜy zaliczyć następujące publikacje : 

• Dzieje inteligencji polskiej do 1918 r., t. 1 – 3 pod red. Jerzego Jedlickiego 

- t. 1:  Maciej Janowski, Narodziny inteligencji 1750 – 1831 

- t. 2:  Jerzy Jedlicki, Błędne koło 1832 – 1864 

- t. 3:  Magdalena Micińska, Inteligencja na rozdroŜach 1864 - 1918 

• Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w 

średniowieczu., t. 1: Struktury kościelno-publiczne, pod red. Haliny Manikow-

skiej i Wojciecha Brojera 

• Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, pod red. Stanisława 

Trawkowskiego i Małgorzaty Wilskiej, Województwo krakowskie w drugiej 

połowie XVI wieku, pod red. Henryka Rutkowskiego. 
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II   Tytuły i stopnie naukowe uzyskane w IH PAN  w  2008 r. 

 
Doktorzy habilitowani 

• Anna Gruca 
Nakładem własnym... Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie 
autonomii galicyjskiej 

Doktorzy 
• Agnieszka Barszczewska 

Mołdawscy Csángó a Rusini Karpaccy (1867 – 1947). Problemy rozwoju toŜsamości 
zbiorowej w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku 

• Dorota Dukwicz 
Polityka rosyjska wobec Rzeczypospolitej w dobie sejmu rozbiorowego 1773 - 1775 

• Tomasz Ginter 
Działalność fundacyjna księcia Mieszka III Starego 

• Adam KoŜuchowski 
Obraz Austro-Węgier w piśmiennictwie międzywojennym 

 
III      Projekty badawcze („granty”) realizowane w 2008 r. w IH PAN 
 

tytuł projektu kierownik projektu okres realizacji 
Rękopiśmienna mapa 

topograficzna Królestwa 
Galicji i Lodomerii (tzw. 
Mapa Mieg'a) z lat 1775 - 
1783 - przygotowanie do 
edycji opisów do map 94-

200, przygotowanie 
krytycznej edycji jednego 
tomu z 15-20 arkuszami, 

opisami i indeksami 

mgr Waldemar Bukowski 2008 - 2011 

Wojna krymska - 
konfrontacja róŜnych 

cywilizacji 

prof. Jerzy Borejsza 2004 - 2008 

Sumaryzacja Metryki 
Koronnej 

doc. dr Krzysztof Chłapowski 2007-2008 

Księga ławnicza miasta 
Szamotuły z lat 1567-1579 

prof. Antoni Gąsiorowski  2008 - 2009 

Stanisław Patek i jego czasy 
- biografia Stanisława Patka 

(1866-1944), adwokata i 
dyplomaty 

doc. dr. Małgorzata Gmurczyk-
Wrońska 

2008 - 2011 

Elektroniczna edycja 
Słownika Historyczno-
Geograficznego Ziem 

Polskich 

prof. Tomasz Jurek 2007 - 2010 

Rękopiśmienna mapa 
topograficzna Królestwa 
Galicji i Lodomerii (tzw. 
Mapa Mieg'a) z lat 1775 - 
1783 - przygotowanie do 

edycji opisów do map 1-93, 

doc. dr Zdzisław Noga 2008 - 2011 
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przygotowanie krytycznej 
edycji jednego tomu z 15-20 

arkuszami, opisami i 
indeksami 

Rozwój osadnictwa w ziemi 
lwowskiej w średniowieczu 
i w czasach nowoŜytnych 

(XIV-XVI w.) 

dr Andrzej Marzec 2006 - 2009 

Henryk Wereszycki, Stefan 
Kieniewicz i polskie 

środowisko historyczne w 
latach 1948-1989. 

Korespondencja i inne 
dokumenty (opracowanie i 
przygotowanie do druku) 

dr ElŜbieta Orman-Michta 2007 - 2009 

Nauki pomocnicze historii - 
syntezy (bibliologia, 

chronologia, demografia, 
znaki władzy i państwa 

polskiego) 

prof. Andrzej Rachuba 2007 - 2010 

Elektroniczne archiwum 
zabytków piśmiennictwa 

polskiego 

prof. Andrzej Rachuba 2007 - 2010 

Źródła do dziejów ziemi 
lęborsko-bytowskiej, 1657-

1805 (prawo, ustrój, 
sądownictwo, stosunki 
społeczno-gospodarcze, 
polityczne i kulturalne) 

prof. Zygmunt Szultka 2007 - 2010 

Polskie organizacje 
niepodległościowe w dobie 

międzypowstaniowej 

prof. dr Wiktoria Śliwowska 2005-2008 

Nauki pomocnicze historii 
(kontynuacja: weksykologia, 
falerystyka, kostiumologia, 

geografia historyczna, 
dyplomatyka 

prof. Henryk Wisner 2007 - 2010 

 
 
 
IV    Konferencje organizowane lub współorganizowane przez IH PAN 
       w 2008 r. 
 
 

1. Uczucia, emocje, afektywność w refleksji nauk historycznych – (Komisja 
Historii Kultury przy KNH PAN), Warszawa, 14-15 lutego  

 
2. Rok 1968 w Polsce i na świecie – nowe źródła i postulaty badawcze – (Instytut 

Pamięci Narodowej), Bydgoszcz, 3-4 marca 
 

3. Eugenics, Modernisation and Biopolitics  – (Kancelaria Prezydenta 
RP),Warszawa, 18-19 kwietnia 
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4. Zmiana wzajemnego obrazu Polski i Hiszpanii od czasu przejścia do 

demokracji  – (Instytut Cervantesa w Warszawie), Warszawa, 20-21 maja 
 
5. W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku. Józef Feldman – Emanuel 

Rostworowski – Jerzy Michalski  -  (Instytut Historyczny UW) ,Warszawa, 26-
27 czerwca 

 
6. Solidarność – Sajudis. Początek strategicznego partnerstwa – (Ambasada 

Republiki Litwy, Zamek Królewski), Warszawa, 5 września 
 

7. Środowiska kulturotwórcze, ich mecenat i kontakty kulturalne Wielkiego 
Księstwa Litewskiego od XV do początków XIX w. – (Komisja Lituanistyczna 
przy KNH, Instytut Historii Prawa UW, Instytut Historyczny UW), Warszawa, 
23-24 września 

 
8. W 350-lecie Unii Hadziackiej, 1658 – 2008 – (Instytut Historyczny UW) – 

Warszawa, 1-3 października 
 

9. Historia społeczna późnego średniowiecza: stan obecny - wyzwania – 
perspektywy – (Instytut Historyczny UW), Warszawa, 5-6 grudnia. 

 
 
 
V       Działalność wydawnicza w 2008 r. 
 

W roku 2008 został utrzymany zadowalający rytm wydawania czasopism i wydawnictw 

ciągłych Instytutu. Łączna liczba publikacji (tytułów i tomów) zbliŜona jest do liczby z 

ostatnich lat, ale nadal mniejsza niŜ w bardzo płodnych latach 2004-2005. W 2008 roku 

opublikowano łącznie 35 tytułów / 49 tomów wobec 39 tytułów / 51 tomów w 2007 roku i 36 

tytułów / 50 tomów w 2006 roku (w 2005 roku 47 tytułów / 59 tomów.). Struktura 

wydawnictw opublikowanych w 2008 roku równieŜ zbliŜona jest do przeciętnej z ostatnich 

kilku lat (ze wzrastającą liczbą monografii po kilkuletnim spadku): 

8 tytułów (18 tomów) czasopism 

4 tytuły (6 tomów) wydawnictw ciągłych i słowników 

10 tytułów monografii  

6 tytułów wydawnictw źródłowych 

6 tytułów zbiorów artykułów 

1 tytuł (3 tomy) syntez 
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NaleŜy zwrócić uwagę na wydanie w 2008 roku Atlasu Historycznego Polski. 

Województwo Krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, będącego plonem wielu lat pracy 

specjalistycznych zespołów badawczych oraz trzytomowej syntezy Dziejów inteligencji 

polskiej do 1918 roku. 

 

VI Współpraca naukowa z zagranicą w 2008 r.  

 

Instytut Historii PAN współpracuje w ramach umów bezpośrednich oraz umów z 

ramienia Polskiej Akademii Nauki z następującymi placówkami i instytutami za granicą: 

Instytutem Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk, Instytutem Historii Rosji 

Rosyjskiej Akademii Nauk, Instytutem Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk; 

Instytutem Historii Czeskiej Akademii Nauk, Instytutem Filozofii Czeskiej Akademii Nauk, 

Centrum Studiów Mediewistycznych w Pradze, Uniwersytetem Karola w Pradze; Instytutem 

Bałkanistyki Bułgarskiej Akademii Nauk a takŜe z Instytutem Historii Słowackiej Akademii 

Nauk, Instytutem Historii Litwy w Wilnie, Instytutem Historii Ukrainy Narodowej Akademii 

Nauk Ukrainy w Kijowie, Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem we Lwowie, Narodową 

Akademią Nauk Białorusi i Instituto de Historia Consejo Superior de Investigaciones 

Cientificas w Madrycie. W 2008 roku złoŜono trzy wnioski wspólnych projektów 

badawczych zagranicznych: polsko – hiszpański, polsko – bułgarski i polsko – litewski, 

trwają ponadto zaawansowane prace nad wspólnym wnioskiem polsko – czeskim.  

Sukcesywne zmniejszanie budŜetu na wyjazdy badaczy w ramach wymiany między 

akademijnej sprawia, Ŝe podstawą wymiany myśli naukowej są kontakty osobiste badaczy i 

bezpośrednie więzi między instytutami, a wyjazdy kwerendalne wymagają poszukiwań 

dodatkowych źródeł dofinansowania typu granty, fundusze, stypendia, staŜe naukowe.  

W ostatnim roku Instytut był teŜ organizatorem bądź współorganizatorem siedmiu 

konferencji międzynarodowych, przy czym najwaŜniejsze z nich, Eugenics, Modernisation 

and Biopolitics oraz W 350-lecie Unii Hadziackiej, 1658 – 2008 zgromadziły łącznie ponad 

100 uczestników, w tym 30  z 15 państw europejskich i pozaeuropejskich. 

 
 
 
 
 
 
 






