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Instytut Historii Filii WSP w Piotrkowie Tryb. jest beniaminkiem na mapie pla
cówek akademickich w Polsce zajmujących się badaniami historycznymi 
i kształceniem adeptów historii. Jego powstanie 1 X 1997 r. było ukoronowaniem 
wieloletnich starań historyków skupionych w Wydziale Zamiejscowym w Piotrko
wie Tryb. WSP w Kielcach.

W latach 90. nastąpił dynamiczny rozwój piotrkowskiego ośrodka akademickie
go. Powstały nowe kierunki studiów jak filologia polska i ekonomia. Brak było jed
nak historii, choć Wydział dysponował stosunkowo silną kadrą historyków: 4 sa
modzielnych pracowników naukowych i 4 doktorów. Po wzmocnieniu kadrowym 
zaistniała możliwość powołania 5. letnich studiów magisterskich. W grudniu 1996 r., 
na wniosek ówczesnego dziekana Wydziału prof. dr hab. Jerzego Kukulskiego, J.M. 
Rektor WSP, prof. dr hab. Stanisław Cieśliński, powołał na pełnomocnika ds. orga
nizacji Wydziału Historycznego dr Jerzego Wojciechowskiego. Pełnomocnik, przy 
wydatnej pomocy dziekana Wydziału Zamiejscowego, nawiązał kontakty z łódzkim 
i warszawskim środowiskiem historyków, dzięki którym pozyskał do współpracy 
kilku pracowników naukowych.

W czerwcu 1997 r. w organizowanym Instytucie Historii było już 9 samodziel
nych pracowników naukowych, w tym 7 historyków i 2 politologów na pierwszym 
etacie oraz 5 doktorów. Zostały więc spełnione wymogi formalne do uruchomienia 
studiów magisterskich. Ministerstwo Edukacji Narodowej po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na przeprowadzenie 
rekrutacji na nowy kierunek studiów. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych przy
jęto 80 osób, na studia zaoczne 50.

W międzyczasie zespół pracowników naukowych został wydatnie wzmocniony 
przez kolegów z Łodzi, specjalistów z zakresu historii starożytnej pod kierunkiem 
prof. dr hab. Waldemar Cerana, pracującego na drugim etacie.

1 IX 1997 r. powołano dyrekcję Instytutu Historii w osobach prof. dr. hab. An
drzeja Felchnera (dyrektor) i dr. Jerzego Wojciechowskiego (wicedyrektor). W ra
mach Instytutu powołano następujące zakłady naukowo-badawcze:

Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecza pod kierunkiem prof. dr. hab. Wal
demara Cerana,

Zakład Historii Nowożytnej pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda W. Woło- 
szyńskiego,

Zakład Nauk Pomocniczych Historii pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława 
Tadeusza Olejnika,
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Zakład Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku pod kierunkiem, prof. 
dr. hab. Jerzego Kukulskiego,

Zakład Historii Polski Najnowszej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja 
Felchnera.

Zakład Teorii Politycznych i Współczesnych Stosunków Międzynarodowych 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Alfreda Lutrzykowskiego.

W 1998 r. nastąpił dalszy, organizacyjny i kadrowy, rozwój Instytutu. Podjęli w 
nim prace na pierwszym etacie prof. dr hab. Czesław Grzelak i prof. dr hab. Henryk 
Stańczyk -  dotychczasowi pracownicy naukowi Wojskowego Instytutu Historyczne
go w Warszawie. Pozyskano także 4 doktorów, zatrudniono 3 asystentów. Na drugim 
etacie podjęło prace w Instytucie 3 profesorów z Łodzi i 2 doktorów. Kontynuowane 
są rozmowy w sprawie zatrudnienia w Instytucie historyków mediewistów.

W roku akademickim 1998/1999 Instytut Historii kształci 160 studentów stu
diów stacjonarnych i 140 studiów zaocznych. Powołano nowy Zakład Historii Naj
nowszej Powszechnej pod kierownictwem prof. dr. hab. Czesława Grzelaka i Pra
cownię Historii Wojskowości, której kierownictwo objął prof. dr hab. Henryk 
Stańczyk.

Instytut poświęca wiele uwagi sprawom rozwoju kadry naukowej. Dwóch pra
cowników: dr Andrzej Sepkowski i dr Maciej Szczurowski przystąpi wkrótce do 
obrony swoich dysertacji habilitacyjnych. Dwóch innych kolegów: mgr Patrycja 
Jakubczyk i mgr Arkadiusz Adamczyk, powinni obronić swoje prace doktorskie. W 
przygotowaniu są dalsze prace związane z uzyskaniem wyższych stopni nauko
wych. Mając na względzie rozwój kadry naukowej utworzono 3 seminaria dokto
ranckie prowadzone przez prof. dr. hab. Jerzego Kukulskiego, prof. dr. hab. Cze
sława Grzelaka, i prof. dr. hab. Alfreda Lutrzykowskiego

Pracownicy Instytutu mogą pochwalić się pokaźnym dorobkiem naukowym. W 
latach 1997-1998 opublikowali 16 pozycji książkowych, 38 artykułów naukowych 
oraz 12 artykułów popularnonaukowych (zob. dział Bibliografia).

W roku akademickim 1997/1998 niżej wyszczególnieni pracownicy naukowi In
stytutu Historii prowadzili badania w zagranicznych archiwach:

prof. dr hab. Andrzej Felchner przez okres 5 tygodni przebywał w Brześciu nad 
Bugiem (Białoruś), gdzie prowadził kwerendę w tamtejszym Archiwum Państwo
wym;

prof. dr hab. Czesław Grzelak prowadził kwerendę w tymże Archiwum przez 
okres 3 tygodni;

prof. dr hab. Henryk Stańczyk przez okres blisko 2 miesięcy prowadził kweren
dę w archiwach białoruskich w Mińsku, Grodnie i Mołodecznie;

dr Maciej Szczurowski przez okres 3 miesięcy prowadził kwerendę w archiwach 
państwowych w Wilnie (Litwa), Tallinie (Estonia) oraz na Łotwie;

dr Arkadiusz Adamczyk przebywał w maju 1998 r. w Instytucie Piłsudskiego, 
Instytucie Sikorskiego, oraz Public Record Office w Londynie.
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Pracownicy Instytutu Historycznego czynnie uczestniczyli sesjach, konferen
cjach i sympozjach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. I tak:

10 II 1997 r. Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Bema w Toruniu zorganizowała 
sesję naukową nt.: Perspektywy upowszechniania tradycji artylerii polskiej. Na sesji 
referat wygłosił dr Maciej Szczurowski.

*

20 IV 1997 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach zorganizowała konfe
rencję nt.: Idea samowystarczalności Polski jako problem wychowania obywatel- 
sko-państwowego w IIRP. Na konferencji tej prof. dr hab. Jerzy Kukulski wygłosił 
referat.

*

9 V 1997 r. Instytut Filologii Polskiej Filii WSP w Piotrkowie Trybunalskim 
zorganizował konferencję naukową nt.: Tradycje kulturalne Piotrkowa i Ziemi 
Piotrkowskiej. Referat na konferencji wygłosił prof. dr hab. Jerzy Kukulski, w dys
kusji zabrał głos prof. dr hab. Ryszard Wołoszyński.

*

W maju 1997 r. Białoruski Instytut Historyczny w Mińsku zorganizował sesję 
naukową nt.: Źródła do dziejów Białorusi w archiwach zagranicznych. Referat na 
sesji wygłosił prof. dr hab. Henryk Stańczyk.

*

W maju 1997 r. Towarzystwo Miłośników Pragi i Centralna Biblioteka Woj
skowa zorganizowały sesję naukową nt.: 350-lecie Pragi. Referat na sesji wygłosił 
prof. dr hab. Henryk Stańczyk.

*

19 V 1997 r. odbyła się w Piotrkowie Trybunalskim konferencja naukowa nt.: 
Rodzina polska u progu XXI wieku. Referat i słowo wstępne na konferencji wygłosił 
prof. dr hab. Jerzy Kukulski.

*

10 VI 1997 r. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol- 
skiemu-Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi wspólnie z Wydziałem Zamiejsco
wym kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowały konferencję na
ukową nt.: Okupacja hitlerowska w Piotrkowskiem. Referat na konferencji wygłosił 
dr Jan Góral. Współorganizatorem sesji był dr Jerzy Wojciechowski.

*

W październiku 1997 r. Wyższa Szkoła Inżynieryjna w Koszalinie i Muzeum 
Wojskowe w Kołobrzegu zorganizowały sesję naukową nt.: Powrót Pomorza Za
chodniego do Polski. Referat na sesji wygłosił prof. dr hab. Henryk Stańczyk.
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*

W czerwcu 1997 r. w Uniwersytecie Polskim w Wilnie odbyła się sesja nauko
wa. Obradom przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Kukulski.

*

27 VI 1997 r. odbyła się w Łodzi międzynarodowa konferencja naukowa nt.: 75- 
lecie wyższego wojskowego szkolnictwa medycznego w Polsce. Referat na konfe
rencji wygłosił prof. dr hab. Andrzej Felchner.

*

W dniach 24-26 września 1997 r. odbyło się w Eisenstadt (Austria) V Między
narodowe Sympozjum Historyków Pożarnictwa na temat Wyszkolenie ochotniczych 
straży pożarnych. Organizatorem sympozjum był Austriacki Związek Straży Pożar
nych oraz Zespół ds. Historii Pożarnictwa przy CTIF (Międzynarodowy Komitet do 
Spraw Zwalczania i Zapobiegania Pożarom). W sympozjum uczestniczyli historycy 
z Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i Węgier. Uczest
niczący w sympozjum prof. dr hab. S. T. Olejnik wygłosił referat pt. Die Ausbil
dung der Feuerwehren in Polen von der Gründungszeit bis 1939. Referat został 
opublikowany w wydawnictwie pt. Die Ausbildung der Freiwiligen Feuerwehren, 
Eisenstadt 1997.

*

W dniach 26-28 IX 1997 r. odbywał się w Sopocie XVIII Krajowy Zjazd Pol
skiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji. Referaty na zjeździe wygłosili 
prof. dr hab. Andrzej Felchner i dr Marek Putkiewicz.

*

13 XI 1997 r. Muzeum Okręgowe w Sieradzu zorganizowało sesję naukową po
świeconą 60. rocznicy istnienia placówki. Na sesji tej prof. dr hab. S. T. Olejnik 
wygłosił referat nt. Dorobek naukowy i wydawniczy Muzeum Okręgowego w Siera
dzu, opublikowany w wydawnictwie zbiorowym pt. Muzeum w Sieradzu 1937- 
1997. Materiały z sesji naukowej, Sieradz 1997.

*

W lutym 1998 r. odbyła się w Warszawie sesja naukowa poświecona 200-leciu 
Bibliotek Załuskich. Referat na sesji wygłosił prof. dr hab. Ryszard Wołoszyński.

*

3 maja 1998 r. Piotrkowska Straż Pożarna obchodziła jubileusz 120-lecia swej 
działalności. Z tej okazji odbyło się na Zamku Królewskim sympozjum naukowe 
poświęcone dziejom tej straży. Wiodący referat na sympozjum wygłosił prof. dr 
hab. Tadeusz Olejnik. Dorobkiem sympozjum było wydawnictwo Materiały z sym
pozjum historycznego, Piotrków 1998.
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*

13 maja 1998 r. w Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii w Częstocho
wie zorganizowano doroczny wykład im. Stefana Korbońskiego pod nazwą „Polska 
w Europie”. Uczestnicy sesji wysłuchali referatów: prof. dr. hab. Zdzisława Najde
ra, prof. dr. hab. Andrzeja Ajnenkiela i senatora RP Władysława Bartoszewskiego.

W składzie Komitetu Naukowego obok prof. dr. hab. Zdzisława Najdera, prof. 
dr. hab. Andrzeja Ajnenkiela, prof. dr. hab. Aleksandra Gieysztora, prof. dr. hab. 
Andrzeja Paszkowskiego, prof. dr. hab. Tomasza Strzembosza i dr. Grzegorza Gór
skiego był również kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii piotrkowskiej 
Filii WSP w Kielcach -  prof. dr hab. Tadeusz Olejnik.

*

27 maja 1998 r. na Zamku Królewskim w Piotrkowie Tryb. (Muzeum Okręgo
we) odbyła się zorganizowana pod patronatem Jego Magnificencji Prorektora, prof. 
dr hab. Jerzego Kukulskiego, studencka sesja popularnonaukowa poświęcona piotr
kowskim instytucjom kulturalnym. Referaty opracowali studenci I roku historii w 
ramach zajęć ze wstępu do badań historycznych pod kierunkiem prof. dr. hab. Sta
nisława Tadeusza Olejnika. Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Włodzi
mierz Goriszowski.

*

9 VI 1998 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej w Poznaniu odbyła się konferencja 
naukowa nt.: Teoria wpływu społecznego a praktyka dowodzenia. Na konferencji 
referat wygłosił prof. dr hab. Andrzej Felchner.

*

W dniach 25-27 VI 1998 r. odbyła się w Poczdamie, zorganizowana przez For
schungszentrum Europeische Aufklärung, konferencja naukowa. Referat nt. Stani
sław August Poniatowski und das Europa der Aufklärung. Desiderata und Neuan- 
satze, wygłosił prof. dr hab. Ryszard Wołoszyński.

*

Dr Andrzej Nowak uczestniczył w dniach 23-25 IX 1998 r. w sesji naukowej 
zorganizowanej przez Wydział Historii Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego 
im. M.W. Łomonosowa poświęconej problematyce szeroko rozumianych stosun
ków polsko-rosyjskich na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci pt. Idee, programy, 
realizacja. Dr A. Nowak złożył do druku referat pt. Stalinowska wizja Europy 
Środkowo-Wschodniej (na podstawie materiałów rosyjskich archiwów).

Opracowali

Jerzy Wojciechowski, Tadeusz Olejnik
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