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NADANIE TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA 
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 

WŁADYSŁAWOWI BARTOSZEWSKIEMU. 
WYRÓŻNIENIA I PROMOCJE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

P rofesor W ładysław  B artoszew sk i

Rada Wydziału Humanistycznego na  posiedzeniu w dniu 27 stycznia 
2009 r. z inicjatywy Dziekana Wydziału podjęła uchwałę o złożeniu do Senatu 
Uczelni wniosku o nadanie ty tu łu  doktora honoris causa Profesorowi Włady
sławowi Bartoszewskiemu oraz wyznaczenie promotora i recenzentów. Na 
promotora zaproponowano ks. prof. dr. hab. Andrzeja Kopiczkę (UWM Olsz
tyn), na recenzentów: prof. dr. hab. Andrzeja Chwalbę (U niw ersytet Jag ie l
loński), prof. dr. hab. Tomasza Schram m a (UAM w Poznaniu) i prof. dr. 
hab. Andrzeja Friszke (In sty tu t Studiów Politycznych PAN w Warszawie). 
Senat Uczelni podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępow ania o nadanie 
ty tu łu  doktora honoris causa, zaakceptował też osoby recenzentów i promo
tora. N a podstawie wniosku prof. A. Kopiczki (po otrzym aniu trzech pozy
tywnych opinii) Senat w dniu 24 kw ietnia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie 
nadan ia  ty tu łu  doktora honoris causa Profesorowi W ładysławowi B arto
szewskiemu.

W ładysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922 r. w Warszawie. Jest 
absolwentem Liceum Humanistycznego Towarzystwa Wychowawczo-Oświa- 
towego „Przyszłość” w Warszawie (1939). W roku 1941 podjął studia na ta j
nym Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego, których po wojnie nie mógł 
ukończyć. Mimo że pracę m agisterską złożył na ręce prof. Ju liana  Krzyża
nowskiego, to jednak w 1962 r. ówczesny rektor UW skreślił go z listy s tu 
dentów. Nieformalny tytuł profesorski został m u nadany decyzją rządu Ba
warii, gdzie prowadził wykłady na uniwersytetach w latach 1983-1990.
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W ładysław Bartoszewski w latach drugiej wojny światowej brał czynny 
udział w obronie ojczyzny. Od września 1940 do kwietnia 1941 r. był więź
niem obozu koncentracyjnego Auschwitz. W sierpniu 1942 r. został żołnie
rzem Armii Krajowej i walczył w Pow staniu W arszawskim. W latach czter
dziestych i pięćdziesiątych był represjonowany przez organy bezpieczeństwa, 
aresztowany, przez kilka la t pozbawiony wolności, a 2 m arca 1955 r. uznano 
go za niewinnie skazanego przez Najwyższy Sąd Wojskowy. W latach sześć
dziesiątych wiele podróżował po krajach Europy Zachodniej, gdzie nawiązał 
kontakty z polską emigracją. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, 
z przerwami, był wykładowcą m a Wydziale N auk Humanistycznych Katolic
kiego Uniwersytetu Lubelskiego. W czasach Polski Ludowej prowadził ak
tyw ną działalność opozycyjną. Po wprowadzeniu stanu  wojennego został in 
ternowany (od 13 grudnia 1981 do 28 kwietnia 1982).

W III Rzeczpospolitej Profesor Bartoszewski aktywnie uczestniczy w ży
ciu politycznym i społecznym. Był ambasadorem  RP w Austrii, senatorem  IV 
kadencji, dwukrotnie m inistrem  spraw zagranicznych. Od listopada 2007 r. 
pełni funkcję sekretarza stanu  w Kancelarii Prezesa Rady M inistrów i pełno
mocnika ds. relacji międzynarodowych. Mimo rozlicznych obowiązków, cały 
czas rozwija aktywność na  polu naukowym, jes t autorem  bardzo wielu publi
kacji, współpracuje z wieloma czasopismami. Za swoją pracę i postawę otrzy
mał mnóstwo nagród, odznaczeń i wyróżnień, zarówno krajowych, jak  i za
granicznych. Tytułem doktora honoris causa nagrodziło go kilka uczelni, 
a 3 czerwca 2009 r. tym wyróżnieniem obdarzył go Uniwersytet Warmińsko- 
M azurski w Olsztynie.

W Y R Ó ŻN IEN IA

Dr TOMASZ GAJOWNIK za pracę: D ziała lność polsk iego  w yw ia
du  wojskowego na L itw ie w la tach  1921-1939 otrzymał wyróżnienie Ko
misji Konkursowej Insty tu tu  Historii PAN i In sty tu tu  Pamięci Narodowej w 
konkursie na  Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2008 im. W ładysława Po- 
bóg-Malinowskiego w kategorii prac doktorskich. Wyróżnienie zostało wrę
czone 27 stycznia 2009 r. w siedzibie IPN w Warszawie. Dr Tomasz Gajownik 
jest adiunktem  w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wy
działu Humanistycznego UWM w Olsztynie.

EG ZA M IN Y  D O K TO R SK IE  W  D Y SC Y PLIN IE  H ISTO R IA  
W  R O K U  A K A D EM IC K IM  2008/2009

Mgr JOANNA SŁYSZEWSKA, Polska  słu żba  zagran iczna  w la 
tach  1918-1926. O rganizacja, za sady  funkcjonow ania oraz kierunki 
dzia łan ia .
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Promotor: dr hab. Andrzej Misiuk, prof. UWM w Olsztynie. Recenzenci: 
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński, Akadem ia Pom orska w Słupsku; prof. 
dr hab. Ja n  Sobczak, em. prof. UWM w Olsztynie.

Obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Słyszewskiej odbyła się 14 paź
dziernika 2008 r. przed Komisją Rady Wydziału Humanistycznego UWM w 
Olsztynie ds. Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.

Mgr ADAM BIAŁCZAK, Stosunki polityczne, społeczne, gospodar
cze B aranow a w XIX i XX  wieku n a  tle dziejów  M azowsza Północno- 
Wschodniego.

Promotor: dr hab. Janusz Gołota, prof. UWM w Olsztynie. Recenzenci: dr 
hab. Adam Dobroński, prof. Uniwersytetu w Białymstoku; dr hab. Norbert 
Kasparek, prof. UWM w Olsztynie.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Adama Białczaka odbyła się w dniu 
13 stycznia 2009 r. przed Komisją Rady Wydziału Humanistycznego UWM 
w Olsztynie ds. Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.

Ks. m gr BOGUMIŁ WYKOWSKI, D zieje społeczne i relig ijne Pasy
m ia  w drugiej połow ie XIX i p ierw sze j XX wieku.

Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, prof. zw. UWM w Olszty
nie. Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Małłek, UMK w Toruniu; dr hab. Grze
gorz Jasiński, prof. UWM w Olsztynie.

Obrona pracy doktorskiej ks. mgr. Bogumiła Wykowskiego odbyła się 
w dniu 9 czerwca 2009 r. przed Komisją Rady Wydziału Humanistycznego 
UWM w Olsztynie ds. Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.

Kinga Dorbach 
Olsztyn

TRADYCJE KULTUROWE I HISTORYCZNE ZIEM PRUSKICH. 
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ, 

MRĄGOWO, 15-17 MAJA 2008 ROKU

W dniach 15-17 m aja 2008 r. w mrągowskim hotelu „M azuria” została 
zorganizowana już po raz czwarty międzynarodowa konferencja naukowa 
dotycząca tradycji kulturowych i historycznych ziem pruskich. Obrady odby
wały się pod hasłem: „Krajobraz grunwaldzki w dziejach polsko-krzyżackich 
i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków. Wokół mitów i rzeczywistości”. 
Po raz pierwszy obok obradujących przedstawicieli ośrodków naukowych


