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1994 r.
25 maja – Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Akademickie Towa-

rzystwo Edukacyjno-Naukowe „ATENA” zorganizowane przez grupę 49 profe-
sorów.

14 lipca – Minister Edukacji Narodowej wyraził zgodę na utworzenie WYŻ-
SZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ W PUŁTUSKU (WSH) o ogólnym kierun-
ku działalności: kształcenie w systemie wyższych studiów zawodowych na kierun-
kach: fi lologia polska, historia i pedagogika.

21 lipca – Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod 
poz. 43.

22 lipca – Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „ATENA” powo-
łało prof. dr. hab. Andrzeja Bartnickiego na stanowisko Rektora WSH. Na prorek-
torów powołano: prof. dr. hab. Adama Koseskiego i prof. dr hab. Irenę Szybiak.

1 października – studia na trzech kierunkach (pedagogika, fi lologia polska 
i historia pierwszego stopnia) podjęło ok. 2200 studentów, w tym: 420 osób na 
studiach stacjonarnych i ponad 1800 na studiach zaocznych.

1995 r.
14 marca – Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy naukowej z Na-

czelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.
1 czerwca – uruchomiono bibliotekę uczelnianą. W styczniu 2002 r. biblioteka 

przeniosła się do nowo wybudowanej siedziby przy ul. Mickiewicza o łącznej po-
wierzchni 1889 m².

1–2 czerwca – w Uczelni odbyła się sesja naukowa pt. „Kolegium jezuickie 
w Pułtusku. Ludzie i idee”.

doi.org/10.34765/sp.0319.a02



 20
Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (60)/2019

D
or

ot
a 

D
ad

as
, D

ar
iu

sz
 F

as
zc

za
, E

lż
bi

et
a 

St
an

ki
ew

ic
z 18 sierpnia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Wojna polsko-

sowiecka 1920 r.”.
1 października – uruchomiono studia pierwszego stopnia na kierunkach: admi-

nistracja, politologia oraz ochrona środowiska.
28 października   – w Uczelni gościł szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

dr Henryk Goryszewski.
10 listopada – Uczelnia podpisała umowę o współpracy naukowej z The Open 

Global University w Mediolanie (Włochy).
17 listopada – otwarto Centrum Akademickie. Uczelnia otrzymała sztandar.
9 grudnia – Uczelnia podpisała umowę o współpracy z fundacją edukacyj-

ną IUC-Europe. Dzięki temu WSH stała się podmiotem dydaktyczno-naukowym 
w ramach międzynarodowej Federacji Domów Europy, Komisji UE w Brukseli, 
Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska z siedzibą w Kopenhadze, Muzeum 
Holocaustu w Nowym Jorku i Amerykańskiego Forum Edukacji Globalnej.

13–15 grudnia – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. „Kultura a heterogeniczność kultury. Poetyka w obrazach świata”.

14–16 grudnia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Reformy 
oświatowe na ziemiach polskich XIX–XX w”.

16 grudnia – Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Berlińsko-Branden-
burskim Społecznym Towarzystwem Oświatowo-Ludowym w Niemczech.

1996 r.
12–13 stycznia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Wieś – chłopi 

– ruch ludowy na ziemiach Mazowsza w XX wieku”. 
26 stycznia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Miasta i mia-

steczka Mazowsza i Podlasia w latach 1815–1945.
29–30 marca – Uczelnia była organizatorem Centralnego Finału XXXVII 

Olimpiady i III Turnieju Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
20 kwietnia – w Uczelni gościł Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
25 kwietnia – w Uczelni gościli wiceprezes Rady Ministrów i minister fi nan-

sów prof. Grzegorz Kołodko oraz minister ochrony środowiska Stanisław Żeli-
chowski.

10 czerwca – w Uczelni gościł prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Wal-
demar Pawlak.

23–24 czerwca – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. „Polska –Wielka Brytania i Europa (przeszłość – teraźniejszość – przyszłość)”.

18 września – na podstawie uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 
Uczelnia uzyskała uprawnienia magisterskie na następujących kierunkach: fi lolo-
gia polska, historia, nauki polityczne, pedagogika.

20 października – w Uczelni gościł minister edukacji narodowej prof. Jerzy 
Wiatr.

5 listopada – w Uczelni odbyła się sesja naukowa poświęcona dziejom 13. puł-
ku piechoty, stacjonującego w latach 1921–1939 w Pułtusku.
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– Rozpoczęto realizację pierwszego projektu międzynarodowego w ramach 
unijnego programu pomocowego Tempus. Obejmował on współpracę Uczelni 
z londyńskim Thames Valley University w Londynie (Wielka Brytania). 

1997 r.
4 maja – w Uczelni gościł minister spraw wewnętrznych dr Zbigniew Siemiąt-

kowski 
8–9 maja – w Uczelni gościł rektor Kent State University w Ohio dr Gordon 

W. Keller.
Czerwiec – Uczelnia zajęła I miejsce w rankingu niepaństwowych szkół wyż-

szych tygodnika „Wprost” w kategorii uczelni humanistyczno-pedagogicznych.
12 lipca – Uczelnia podpisała umowę z Uniwersytetem w Hanoi umożliwiającą 

kształcenie studentów wietnamskich w Pułtusku.
1 października – w nowym roku akademickim naukę w Uczelni rozpoczę-

ło 10 tys. słuchaczy studiów stacjonarnych i zaocznych, pochodzących nie tylko 
z Mazowsza, ale także z różnych stron Polski.

 28–31 października – w Uczelni gościła delegacja z Ben-Gurion University of 
the Negev w Beer Szewie (Izrael).

4–5 grudnia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Emigracja z ziem 
polskich w XX wieku. Drogi awansu emigrantów”.

1998 r.
6 marca – w Uczelni gościł przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Naro-

dowej dr Bronisław Komorowski.
10 marca – Uczelnia podpisała umowę z Seminarium Duchownym w Płocku 

dotyczącą wspólnych badań nad dziejami diecezji płockiej i kościoła.
15–20 czerwca – w Uczelni odbyła się V Międzynarodowa Konferencja pt. 

„Od komunizmu do kapitalizmu. Doświadczenia Niemiec, Polski i Ukrainy w pro-
cesie transformacji gospodarczej”.

26 czerwca – w Uczelni gościł minister w Kancelarii Prezydenta RP prof. Da-
nuta Hübner.

Czerwiec – absolwentka fi lologii polskiej Agnieszka Kruszyńska jako pierwsza 
otrzymała dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem.

8 lipca – Uczelnia podpisała umowę z Harvard University (Stany Zjednoczone).
15 października – Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Muzeum Regio-

nalnym w Pułtusku.
6–7 listopada – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Polonia w wal-

ce o niepodległość i granice 1914–1921”. 
23 listopada – w Uczelni gościła delegacja Ministerstwa Nauki i Technologii 

Republiki Chorwacji na czele z ministrem prof. Nikolą Ružińskim.
7–12 grudnia – w Uczelni odbyło się polsko-ukraińsko-amerykańskie semina-

rium pt. „Polityka budżetowa w okresie transformacji gospodarczej”.
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z 13 grudnia – w Uczelni gościł prezes Fundacji Helsińskiej w Polsce Marek 

Nowicki.

1999 r.
15 stycznia – Uczelnia podpisała umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej 

z Europa Fachhochschule Fresenius w Idstein (Niemcy).
19–20 stycznia – w Uczelni odbyła się debata studencka pt. „Koncepcje integra-

cji europejskiej” z udziałem przedstawicieli ambasad państw członkowskich UE.
20 stycznia – w Uczelni gościł szef Komitetu ds. Integracji Europejskiej, mini-

ster Ryszard Czarnecki.
12–13 lutego – w Uczelni otwarto Podyplomowe Studium Administracji Samo-

rządowej i Rządowej.
23 marca – w Uczelni odbyło się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji 

Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcone funkcjonowaniu wyższych uczelni nie-
państwowych w Polsce.

4 maja – w Uczelni odbył się „Dzień Słowenii” z udziałem ambasadora Słowe-
nii w Polsce Bojana Graboušek.

7 maja – w Uczelni gościł szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Henryk 
Szumski.

13 maja – w Uczelni gościł b. Prezydent RP Lech Wałęsa.
28 maja – Auditorium Maximum otrzymało imię Aleksandra Gieysztora.
25–26 września – w Uczelni odbyła się sesja naukowa pt. „550 lat Kolegiaty 

i Kapituły Kolegiackiej w Pułtusku”.
25–28 października – w Uczelni odbyły się „Dni Kultury Węgierskiej” z udzia-

łem ambasadora Węgier Iwana Baby.
15 listopada – w Uczelni gościł prezes Rady Ministrów prof. Jerzy Buzek.
9 grudnia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Ernest Hemingway 

– w 100. rocznicę urodzin”.

2000 r.
13 stycznia – w Uczelni odbyła się debata studencka z udziałem przewodniczą-

cego Unii Polityki Realnej Janusza Korwina-Mikke, lidera Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej dr. Włodzimierza Cimoszewicza, lidera Konfederacji Polski Niepodle-
głej Leszka Moczulskiego.

19 stycznia – w Uczelni gościł b. minister spraw wewnętrznych i administracji 
Leszek Miller.

2–3 marca – w Uczelni odbyły się „Dni Europejskie” z udziałem przedstawi-
cieli dyplomatycznych krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandy-
dujących do niej.

Kwiecień – Uczelnia uzyskała tytuł „najlepszej niepaństwowej uczelni uniwer-
syteckiej o profi lu humanistycznym” w rankingu wyższych uczelni przeprowadzo-
nym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” i miesięcznik „Perspektywy”.
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12 kwietnia – Uczelnia zajęła I miejsce w kategorii najlepszych uczelni o pro-
fi lu humanistyczno-pedagogicznym w rankingu tygodnika „Wprost”. Znalazła się 
jednocześnie wśród 16 najlepszych uczelni państwowych i niepaństwowych, któ-
rym przyznano klasę międzynarodową.

17 maja – w Uczelni odbył się „Dzień Austrii” z udziałem ambasadora Repu-
bliki Austrii w Polsce dr. Wolfganga Steiningera.

1 lipca  – w Pułtusku z inicjatywy władz Uczelni otwarto Ośrodek Studiów 
Epoki Napoleońskiej, którego zadaniem było prowadzenie prac badawczych, upo-
wszechnianie wiedzy o epoce napoleońskiej, promocja tradycji napoleońskiej, roz-
wój turystyki, upamiętnienie miejsc i wydarzeń związanych z pobytem Napoleona 
Bonaparte i jego armii na ziemiach polskich, organizacja imprez i widowisk, or-
ganizacja wystaw i ekspozycji, organizacja konferencji i seminariów. Od 2008 r. 
ośrodek ma siedzibę w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

1 lipca – w Uczelni gościł prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław 
Kalinowski.

21–23 września – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. „Rok 1920 – w 80. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej”.

26–27 września – w Uczelni odbyła się sesja naukowa pt. „Władysław Stani-
sław Reymont – w 75. rocznicę śmierci”.

29 września – w Uczelni gościł przewodniczący Unii Wolności prof. Leszek 
Balcerowicz.

19–20 października – w Uczelni odbyła się sesja naukowa pt. „Warszawa 
i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794–1920”.

6 listopada – w Uczelni odbyła się debata zorganizowana w związku z wybo-
rami prezydenckimi w USA.

9–10 listopada – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Miasta ma-
zowieckie od średniowiecza do rozbiorów w świetle archeologii, historii i etno-
logii”.

2001 r.
11 stycznia – w Uczelni odbyła się debata parlamentarna z udziałem: Marka 

Karpińskiego, Romana Jagiellińskiego, Jana Borkowskiego, Marka Jerzego No-
wakowskiego, Wojciecha Arkuszewskiego, Andrzeja Celińskiego, Jerzego Mała-
chowskiego, Janusza Korwin-Mikkego, Marcina Święcickiego, Stefana Niesio-
łowskiego.

15–21 stycznia – zorganizowano wyjazd studyjny słuchaczy Podyplomowego 
Studium Europejskiej Administracji Samorządowej i Rządowej do Londynu.

3 lutego – w Uczelni odbył się wykład gościnny dr. hab. Andrzeja Bazylew-
skiego z Moskwy na temat „Recepcja współczesnej literatury polskiej w Rosji”.

8 lutego – w Uczelni gościł b. wiceprezes Rady Ministrów prof. Grzegorz Ko-
łodko.

10–11 lutego – w Uczelni odbył się Finał I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
o Europie.
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z 22 lutego – w Uczelni odbyło się międzynarodowe seminarium pt. „Współpra-

ca polskiego i brytyjskiego wywiadu w okresie II wojny światowej”.
28 lutego–3 marca – zorganizowano wyjazd studyjny słuchaczy Podyplomo-

wego Studium Europejskiej Administracji Samorządowej i Rządowej do Szwecji.
13 marca – w Uczelni gościł ambasador Słowenii w Polsce Zwone Dragan.
16 marca – w Uczelni gościł dr Piotr Boltuc z University of Illionois Spring-

fi eld (Stany Zjednoczone).
22 marca – w Uczelni odbył się „Dzień Niemiec” z udziałem ambasadora RFN 

w Polsce Franke Elbego. 
26 marca – Centralna Komisja do Spraw Tytułów Naukowych i Stopni Na-

ukowych nadała Wydziałowi Historycznemu uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Marzec–grudzień – w Uczelni odbył się cykl spotkań w ramach akcji „Pułtusk 
– stolicą kulturalną Mazowsza”.

9 kwietnia – Uczelnię uznano za „najlepszą uczelnię uniwersytecką” o profi lu 
humanistycznym w rankingu niepaństwowych szkół wyższych Fundacji „Perspek-
tywy” i dziennika „Rzeczypospolita”.

21–23 kwietnia – w Uczelni odbył się I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 
o Współczesnym Izraelu z udziałem ambasadora Izraela w Polsce prof. Schewacha 
Weissa.

5 maja – w Uczelni gościł prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Badań 
Oświatowo-Wychowawczych Wolfgang Mittere.

7 maja – Uczelnia została uznana za najlepszą uczelnię w kategorii „wyższych 
szkół niebiznesowych” w rankingu szkół wyższych tygodnika „Wprost”. Rektor 
WSH prof. Andrzej Bartnicki otrzymał nagrodę Złoty Indeks „Wprost”.

16 maja – w Uczelni odbył się „Dzień Federacji Rosyjskiej” z udziałem amba-
sadora Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergieja Razowa.

17 maja – w Uczelni odbyło się międzyuczelniane konwersatorium pt. „Bez-
pieczeństwo Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej”.

28 maja – Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy dydaktycznej, na-
ukowej i badawczej z Wyższą Szkołą Biznesu National Louis University w No-
wym Sączu i Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmiń-
skiego w Warszawie. Umawiające się strony podpisały porozumienie o utworzeniu 
wspólnego konsorcjum pod nazwą: Pro Scientia et Arte.

6 czerwca – Rektor WSH został przyjęty w poczet członków Konferencji Rek-
torów Akademickich Szkół Polskich.

18 czerwca – Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z Fundacją Po-
mocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

5 lipca – we Fromborku z inicjatywy władz Uczelni otwarto Bałtycki Ośrodek 
Badawczy, którego zadaniem było badanie dziedzictwa kulturowego i przyrodni-
czego południowego Bałtyku, problemów zrównoważonego rozwoju Morza Bał-
tyckiego oraz tożsamości regionu i rozwoju nadbałtyckich miast w perspektywie 
integracji europejskiej.
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5–8 lipca – we Fromborku odbyło się zorganizowane przez Uczelnię między-
narodowe seminarium pt. „Języki naszych sąsiadów” oraz warsztaty na temat na-
uczania języków: rosyjskiego, niemieckiego i ukraińskiego. 

7–14 września – w Elblągu i Fromborku odbyły się zorganizowane przez 
Uczelnię międzynarodowe warsztaty młodzieży pt. „Rola dziedzictwa kulturowe-
go w budowaniu więzi proeuropejskich”.

17 września – w Uczelni odbył się wieczór poetycko-modlitewny poświęcony 
ofi arom zamachów terrorystycznych w USA.

21–22 września – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Renesans na 
Mazowszu Północnym”.

21–23 września – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Rok 1920 
z perspektywy osiemdziesięciolecia”.

22–25 września – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Epoka napo-
leońska: dawne terytoria, nowe obszary badań, nowe doświadczenia”. 

24–25 września – w Uczelni odbyła się sesja naukowa poświęcona 180. roczni-
cy urodzin C. K. Norwida i 150. rocznicy opublikowania „Promethidiona”.

1 października – student Wydziału Historii Jarosław Bień otrzymał stypen-
dium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za szczególne osiągnięcia w nauce.

2 października – w Uczelni gościł b. prezes Rady Ministrów Tadeusz Mazo-
wiecki.

10 października – w ramach cyklu wykładów „Kraje europejskie” w Uczelni 
gościł ambasador republiki Czeskiej w Polsce Jan Masiar.

19–20 października – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Warsza-
wa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794–1920”.

21 października – w Uczelni odbył się gościnny wykład wiceministra kultury 
i dziedzictwa narodowego Macieja Klimczaka pt. „Współczesne instytucje w Pol-
sce i Europie”.

24 października – w ramach cyklu wykładów „Kraje europejskie” w Uczelni 
gościł ambasador Republiki Słowacji w Polsce Magdalena Vasaryova.

7 listopada – w ramach cyklu wykładów „Kraje europejskie” w Uczelni gościł 
radca Ambasady Republiki Białorusi Mikołaj Pietrowicz. 

8 listopada – w Bałtyckim Ośrodku Badawczym WSH we Fromborku otwarto 
wystawę pt. „Polacy i Niemcy – bardziej sobie bliscy niż sądzimy”.

8 listopada – w Uczelni odbyło się międzyuczelniane konwersatorium pt. „Ter-
roryzm a wartości demokratyczne” z udziałem szefa Urzędu Ochrony Państwa 
Zbigniewa Siemiątkowskiego.

16 listopada – wydane przez Uczelnię książki: Rola szlachty mazowieckiej 
w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego pod red. A. Koseskiego, A. Ko-
ciszewskiego i I. Kotowicz-Borowy, autorstwa T. Kowalskiego, J. Młodyńskie-
go, J. Szczepańskiego pt. Wpisani w historię Pułtuska – słownik biografi czny oraz 
Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794–1920 pod 
red. A. Koseskiego i A. Stawarza otrzymały nagrody w Konkursie im. Aleksandra 
Gieysztora na Najlepsze Masoviana. Edycja 2000/2001.
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z 19 listopada – na posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich 

rektor WSH został przyjęty w poczet jej członków.
19 listopada – w ramach cyklu wykładów „Kraje europejskie” w Uczelni go-

ścił ambasador Republiki Estonii Aivon Orav.
25 listopada – w Uczelni gościł szef policji niemieckiej gen. prof. Ingmar Wa-

itemeier.
12 grudnia – w ramach cyklu wykładów „Kraje europejskie” w Uczelni gościł 

chargé d’affaires Republiki Bułgarii Emila Valeva.
14 grudnia – w Uczelni odbyła się sesja naukowa pt. „Problemy lokacji miast 

mazowieckich”.
20 grudnia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Atlas historyczny 

szkół polskich”
Grudzień – oddano do dyspozycji studentów Klub Studencki o powierzchni 

927 m2.

2002 r.
18 stycznia – Uczelnia została przyjęta, jako jedyna polska uczelnia niepań-

stwowa, do European University Association z siedzibą w Genewie (Szwajcaria).
22 stycznia – Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy naukowo-badaw-

czej z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
9–10 lutego – w Uczelni odbył się Finał II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

o Europie. 
22–24 lutego – w Uczelni odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy stowarzy-

szenia NOMSSUN (Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowa-
rzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych).

20 marca – w Uczelni odbył się wykład Krzysztofa Zanussiego pt. „Kino mo-
ralnego niepokoju” oraz projekcja fi lmu „Życie jako śmiertelna choroba przeno-
szona drogą płciową”.

22 marca – odbyła się uroczystość przyjęcia przez Uczelnię imienia Aleksan-
dra Gieysztora, zmarłego dwa lata wcześniej wybitnego historyka, mediewisty.

8 kwietnia – Uczelnię uznano za „najlepszą uczelnię uniwersytecką” o profi lu 
humanistycznym w rankingu niepaństwowych szkół wyższych Fundacji „Perspek-
tywy” i dziennika „Rzeczpospolita”.

12 kwietnia – wydana przez Uczelnię książka J. Modrzejewskiej-Leśniewskiej 
pt. Talibowie otrzymała nagrodę na 12. Targach Książki Edukacyjnej – Edukacja 
XXI.

15–16 kwietnia – w Uczelni odbył się II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 
o Współczesnym Izraelu.

19 kwietnia – w Uczelni gościł honorowy konsul Polski w Jerozolimie Zeev 
Baran.

22 kwietnia – Centralna Komisja do Spraw Tytułów Naukowych i Stopni Na-
ukowych nadała Wydziałowi Nauk Politycznych uprawnienia do nadawania stop-
nia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce.
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Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (60)/2019

23 kwietnia – w ramach Światowego Dnia Poezji w Uczelni odbyło się „Po-
południe Poetyckie”, w którym udział wzięli: Simon Molete Nije (Ghana), Stefan 
Jurkowski, Aleksander Nawrocki i Janusz Roszkowski.

15 maja – Uczelnia została uznana za najlepszą uczelnię w kategorii „wyższych 
szkół niebiznesowych” w rankingu szkół wyższych tygodnika „Wprost”. Rektor WSH 
prof. Andrzej Bartnicki po raz drugi otrzymał nagrodę Złoty Indeks „Wprost”.

28 maja – w Uczelni odbyło się międzyuczelniane seminarium pt. „Polska 
i Niemcy w strukturach bezpieczeństwa międzynarodowego” z udziałem przedsta-
wicieli sześciu polskich uczelni, studentów oraz kilkunastoosobowej grupy studen-
tów i nauczycieli akademickich z Kaliningradu.

29 maja – w Uczelni odbyło się seminarium naukowe poświęcone wynikom 
ratowniczych badań archeologicznych na trasie projektowanej autostrady A2 na 
terenie województwa łódzkiego.

4 czerwca – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Wzajemne oddzia-
ływanie Mazowsza i Warszawy w XVI–XX wieku”.

14–15 czerwca – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. „Transformacja systemowa w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej 
1989–2002”.

19 czerwca – Uczelnia podpisała umowę o współpracy ze Szkołą Główną Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

22 czerwca – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. 
„Partnerstwo miast w procesie integracji europejskiej”.

8 lipca – Uczelnia wygrała zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej i Sportu konkurs na organizowanie i prowadzenie Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Wiedzy o Unii Europejskiej.

2 września – Uczelnia została nominowana do tytułu „Lidera Informatyki 
2002” w VI Edycji Konkursu organizowanego z inicjatywy Tygodnika Menedże-
rów i Informatyków „Computerworld”.

6 września – Uczelnia podpisała porozumienie z Białoruskim Uniwersytetem 
Państwowym w Mińsku. Celem porozumienia była współpraca w zakresie poloni-
styki, regionalistyki, politologii, socjologii, historii i kultury.

8–11 września – w Uczelni odbyło się międzynarodowe sympozjum pt. “Dan-
gerous Encounters – Facing the Others” i międzynarodowa wystawa sztuki. 

13 września – Uczelnia otrzymała nominację do tytułu „Lidera Promocji Nauki 
w Polsce” przyznanego przez Międzynarodową Kapitułę Wyróżnień Światowej 
Fundacji „Zdrowie – Rozum – Serce”. Nominację wręczył przewodniczący Komi-
tetu Badań Naukowych prof. Michał Kleiber.

13 września – Uczelnia podpisała, w imieniu konsorcjum Pro Scientia et Arte, 
porozumienie w sprawie realizacji programu: „Edukacyjne czynniki rozwoju ma-
łych miast i społeczności lokalnych”. W ramach tego programu WSH współpracu-
je z Fromborkiem i Drohiczynem.

16–17 września – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Rola rzek 
i twierdz w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz wojnie obronnej 1939 roku”.



 28
Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (60)/2019

D
or

ot
a 

D
ad

as
, D

ar
iu

sz
 F

as
zc

za
, E

lż
bi

et
a 

St
an

ki
ew

ic
z 1 października – student Wydziału Historii Paweł Oziębło otrzymał stypen-

dium ministra edukacji narodowej i sportu za szczególne osiągnięcia w nauce.
11–12 października – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Tożsa-

mość społeczno-kulturowa współczesnego miasta w Polsce” pod patronatem wo-
jewody mazowieckiego.

20 listopada – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Edukacja eu-
ropejska w praktyce pedagogicznej. Programy, projekty, doświadczenia, propozy-
cje”.

28 listopada – w Uczelni odbyło się spotkanie z aktorką teatralną i fi lmową 
Mają Komorowską.

16 grudnia – z inicjatywy Uczelni oraz Fundacji Napoleona w Paryżu, fi r-
my GERO i rodziny Walewskich we Francji została utworzona fundacja o nazwie 
„Kamieniec – Finckenstein – Napoleon I w Polsce i Europie Środkowej”. Jed-
nym z celów fundacji jest zachowanie i upamiętnienie miejsc działania Napoleona 
I w Polsce i Europie Środkowej.

Grudzień – uruchomiono Biuro Promocji, które jest samodzielną jednostką 
Uczelni podlegającą bezpośrednio Rektorowi.

Grudzień – ukazał się pierwszy numer pisma studentów WSH „Interlinia”. Pi-
smo ukazywało się z przerwą do grudnia 2008 r.

2003 r.
9 stycznia – Uczelnia podpisała program współpracy z Białoruskim Uniwersy-

tetem Państwowym w Mińsku na rok 2003.
10 stycznia – w Bałtyckim Ośrodku Badawczym we Fromborku gościła dele-

gacja Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego na czele z I zastępcą ministra 
Edukacji Federacji Rosyjskiej Wiktorem Bołotowem, kuratorem oświaty obwodu 
kaliningradzkiego Łazarem M. Fuksonem i rektorem Andrzejem Klemeszewem.

13 stycznia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Polska i Unia 
Europejska przed referendum akcesyjnym”.

28 lutego – w Uczelni gościła delegacja Moskiewskiej Akademii Ekonomiki 
i Prawa z jej rektorem Władimirem Bujanowem.

15–16 marca – w Uczelni odbył się I Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
o Unii Europejskiej.

Marzec – z inicjatywy studentów AH w Pułtusku odbył się I Ogólnopolski Fe-
stiwal Teatrów Studenckich „Atena”.

10 kwietnia – Uczelnię uznano za „najlepszą uczelnię uniwersytecką” o profi lu 
humanistycznym w rankingu niepaństwowych szkół wyższych Fundacji „Perspek-
tywy” i dziennika „Rzeczypospolita”.

16 kwietnia – Uczelnia podpisała porozumienie w sprawie utworzenia Biblio-
teki Akademickiej w Ciechanowie z Państwową Wyższą Szkołą w Ciechanowie, 
Wydziałem Zamiejscowym w Ciechanowie Wyższej Szkoły Menadżerskiej w War-
szawie, starostwem powiatowym w Ciechanowie, Urzędem Miasta Ciechanowa 
i Ciechanowskim Towarzystwem Naukowym. 
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24 kwietnia – w Uczelni gościł Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pat 
Cox.

5 maja – w Uczelni zorganizowano „Dzień Arabski”, w którym udział wzię-
li: ambasador Algierii w Polsce Tedjini Salaouandji, ambasador Egiptu w Polsce 
Hamdi Loza, ambasador Tunezji w Polsce prof. Ali Bousnina, I sekretarz ambasady 
Libanu w Polsce George Abou-Zedi, radca kulturalny ambasady Egiptu w Polsce 
prof. Sobhy Ghoneam, przewodniczący Rady Imamów przy Najwyższym Kole-
gium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP Tomasz Miśkiewicz oraz dr Fa-
rouk Shehata z Akademii Sztuk Pięknych w Aleksandrii.

15 maja  – Uczelnia została uznana za najlepszą uczelnię w kategorii „wyż-
szych szkół niebiznesowych” w rankingu szkół wyższych tygodnika „Wprost”.

10 czerwca – Uczelnia podpisała porozumienie z Kaliningradzkim Uniwersy-
tetem Państwowym w sprawie powołania Wspólnej Komisji Naukowej „Zalew 
Wiślany”.

12–14 czerwca – w Bałtyckim Ośrodku Badawczym we Fromborku odbyła się 
międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Chrystianizacja ziem nadbałtyckich”.

13 czerwca – mgr Radosław Wojciech Lolo jako pierwszy uzyskał tytuł dokto-
ra nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

16 czerwca  – Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z Wojskowym 
Biurem Badań Historycznych.

18 czerwca – na Placu Cmentarnym bazyliki kolegiackiej w Pułtusku odsłonię-
to pomnik biskupa Andrzeja Noskowskiego ufundowany przez Uczelnię, Uniwer-
sytet Jagielloński oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.

18–28 sierpnia – w Bałtyckim Ośrodku Badawczym we Fromborku zorgani-
zowano Akademię Letnią „Migracje – Integracja – Tożsamość” dla nauczycieli 
liceów z całego kraju oraz uczestników Programu Rozwoju Małych Miast.

19 września – Uczelnia otrzymała tytułu „Lidera Promocji Nauki w Polsce”.
23–24 października – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Tożsamość 

kulturowa regionu w warunkach integracji europejskiej – przykład Mazowsza”.
5 listopada – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Konstanty Ilde-

fons Gałczyński w 50. rocznicę śmierci (1953–2003)”.
7 listopada – wydane przez Uczelnię książki: Pułtusk w XIX i XX wieku. Mate-

riały źródłowe 1795–1956 pod red. A. Koseskiego i J. Szczepańskiego oraz Przy-
roda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia pod red. A. Richlinga otrzy-
mały nagrody w Konkursie im. Aleksandra Gieysztora na Najlepsze Masoviana. 
Edycja 2002/2003.

17 listopada – decyzją Ministra Edukacji Narodowej Uczelnia otrzymała ze-
zwolenie na kształcenie studentów w systemie wyższych studiów zawodowych na 
kierunku turystyka i rekreacja.

2004 r.
6 stycznia – Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Moskiewską Akademią 

Ekonomii i Prawa (Rosja).
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z 12 stycznia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Ustrojowo-poli-

tyczny wymiar Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej”.
21 stycznia – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w uczelni gościł Mar-

szałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Borowski.
19 lutego – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w uczelni gościł wice-

prezes Rady Ministrów, minister gospodarki i pracy prof. Jerzy Hausner.
1 marca – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w uczelni gościł wice-

marszałek Sejmu IV kadencji Donald Tusk.
6–7 marca – w Uczelni odbył się II Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 

o Unii Europejskiej.
11 marca – w Uczelni gościł ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki 

w Polsce Christopher Hill.
16 marca – zmarł pierwszy rektor WSH prof. Andrzej Bartnicki.
17 marca – Zarząd Akademickiego Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego 

„ATENA” powołał prof. Adama Koseskiego na stanowisko rektora WSH.
5 kwietnia – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w Uczelni gościł wi-

ceprezes Rady Ministrów Józef Oleksy. 
14 kwietnia – Uczelnię uznano za „najlepszą uczelnię uniwersytecką” o profi lu 

humanistycznym w rankingu niepaństwowych szkół wyższych Fundacji „Perspek-
tywy” i dziennika „Rzeczpospolita”.

19 kwietnia – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w Uczelni gościł 
redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik.

10 maja – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w Uczelni gościł wice-
przewodniczący Koła Parlamentarnego Ligi Polskich Rodzin Roman Giertych.

10 maja – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Parlament Europej-
ski głosem obywateli wspólnej Europy”.

12 maja – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Powstanie Warszaw-
skie” – w 60. rocznicę wybuchu.

13 maja – w Uczelni odbyła się sesja naukowa pt. „Zamek Książąt Mazowiec-
kich w Ciechanowie. Wczoraj – dziś – jutro”.

13 maja – Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Kłaj-
pedzkim (Litwa).

20 maja – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w uczelni gościł prezes 
Narodowego Banku Polskiego prof. Leszek Balcerowicz.

Maj – odbył się II Ogólnopolski Festiwal Teatrów Studenckich „Atena”.
8 czerwca – Uczelnia zawarła porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Badań 

i Dokumentacji Zabytków w Warszawie w sprawie wieloletniego programu współ-
pracy w zakresie interdyscyplinarnych badań związanych z ochroną zabytków, za-
bytkowego krajobrazu i środowiska.

8 czerwca – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „200 lat cmentarza 
Świętego Krzyża w Pułtusku” połączona z otwarciem wystawy „Inwentaryzacja 
cmentarza Świętego Krzyża w Pułtusku”.
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20 czerwca – Senat uczelni nadał Bibliotece Głównej imię Andrzeja Bartnic-
kiego, pierwszego Rektora WSH.

21 czerwca – z inicjatywy władz Uczelni, wspartej przez władze miasta i po-
wiatu, odsłonięto pomnik poświęcony pamięci społeczności żydowskiej Pułtuska 
oraz pamięci ofi ar Holocaustu 1939–1945.

2 lipca – decyzją ministra edukacji narodowej Uczelnia otrzymała zezwolenie 
na kształcenie studentów w systemie wyższych studiów zawodowych na kierunku 
socjologia.

9–11 września – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Kształcenie 
nauczycieli i pedagogów w zakresie edukacji zdrowotnej”.

16–18 września – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. „Sfera sacrum i profanum w kulturze współczesnych miast Europy Środko-
wej”.

18 września – w Uczelni odbyło się międzynarodowe seminarium pt. „Euro-
pejska tożsamość i narodowe stereotypy”.

18–19 września – w Uczelni odbyło się międzynarodowe seminarium pt. „So-
cjologia lokalnych i globalnych relacji”.

30 września – w Uczelni gościł ambasador Indii Anhil Wadhwa.
1 października – studenci Wydziału Historii Marta Jasińska i Krzysztof Łu-

kawski otrzymali stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za szczególne 
osiągnięcia w nauce.

20 października – w Uczelni gościł b. doradca prezydenta USA Ronalda Re-
agana ds. Rosji i Europy Środkowej prof. Richard Pipes.

3–4 listopada – w Uczelni gościła delegacja ze State University of New York 
(Stany Zjednoczone).

18 listopada – w Uczelni gościł aktor teatralny i telewizyjny Kazimierz Ka-
czor. 

22 listopada – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w Uczelni gościł 
prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

29 grudnia–11 stycznia – w Uczelni gościła delegacja Moskiewskiej Akademii 
Ekonomiki i Prawa. W składzie delegacji znaleźli się rektor Vladimir Bujanow, 
prorektor Natalia Kivva i prorektor ds. międzynarodowych Leonid Czernoryż.

– ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego „Społeczeństwo i Polity-
ka”. Pierwszym redaktorem naczelnym został dr Wojciech Jakubowski.

2005 r.
17 stycznia – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w uczelni gościł prze-

wodniczący Koła Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Józef Oleksy.
17 stycznia – w Uczelni odbył się „Dzień polsko-niemiecki” z udziałem mi-

nistra pełnomocnego ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Juliusa 
Bobingera. 

14–15 lutego – w Uczelni odbyła się sesja naukowa pt. „Marii Ossowskiej na-
uka o moralności a problemy społeczne naszej rzeczywistości”.



 32
Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (60)/2019

D
or

ot
a 

D
ad

as
, D

ar
iu

sz
 F

as
zc

za
, E

lż
bi

et
a 

St
an

ki
ew

ic
z 21 lutego – Uczelnia podpisała umowę o partnerstwie i współpracy z Między-

narodowym Ekonomiczno-Humanistycznym Uniwersytetem im. Stepana Demian-
czuka w Równem (Ukraina). 

7 marca – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w Uczelni gościł prze-
wodniczący Samoobrony RP Andrzej Lepper.

15 marca – Uczelnia podpisała list intencyjny o współpracy ze Stowarzysze-
niem Absolwentów Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

19–20 marca – w Uczelni odbył się III Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wie-
dzy o Unii Europejskiej.

21 marca – mgr Robert Leszek Moczulski jako pierwszy uzyskał tytuł doktora 
nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce.

21 marca – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w Uczelni gościł b. mi-
nister spraw zagranicznych RP prof. Bronisław Geremek.

8 kwietnia – Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Narodowym Uniwer-
sytetem „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie (Ukraina).

12 kwietnia – Uczelnia zajęła I miejsce wśród „uniwersyteckich uczelni nie-
państwowych” w rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy” i dziennika 
„Rzeczypospolita”.

18–21 kwietnia – w Uczelni gościli studenci z Białoruskiego Uniwersytetu 
Państwowego oraz Państwowego Uniwersytetu Kaliningradzkiego. Wspólnie ze 
studentami polskimi uporządkowali mogiły żołnierzy Armii Radzieckiej na cmen-
tarzu-mauzoleum w Pułtusku.

21 kwietnia – na zaproszenie studenckiego teatru „Zwierciadło” w Uczelni go-
ścili Jan i Halina Machulscy. 

25 kwietnia – w Uczelni odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa 
pt. „Czy było warto? – bilans efektów pierwszego roku członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej”.

28 kwietnia – w Uczelni odbył się wykład gościnny prof. dr. hab. Karola My-
śliwca pt. „Polsko-egipskie badania archeologiczne w Sakkarze”.

12 maja – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Ruch ludowy w po-
wiecie pułtuskim”.

12 maja – w Uczelni gościł dziennikarz radiowy, satyryk, fotograf, podróżnik, 
autor książek i publikacji prasowych Wojciech Cejrowski.

12–13 maja – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Przestrzenie dia-
logu międzykulturowego we współczesnych miastach Polski”.

16 maja – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w Uczelni gościł prze-
wodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Jan Maria Rokita.

19 maja – w Uczelni odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Spo-
łeczeństwo polskie wobec ratyfi kacji traktatu ustanawiającego konstytucję dla Eu-
ropy”.

Maj – odbył się III Ogólnopolski Festiwal Teatrów Studenckich „Atena”.
6 czerwca – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 

pt. „Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka – próba syntezy”.
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13 czerwca – w Uczelni odbyła się sesja naukowa pt. „Strajk szkolny na Ma-
zowszu 1905”.

24 czerwca – Uczelnia podpisała umowę o współpracy ze State University 
of New York (Stany Zjednoczone).

2–4 lipca – przed rektoratem Rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego 
im. I. Kanta w Kaliningradzie odsłonięto pomnik Mikołaja Kopernika dłuta Ksa-
werego Dunikowskiego ofi arowany przez WSH i Uniwersytet Jagielloński.

22 lipca – decyzją Ministra Edukacji Narodowej Uczelnia otrzymała zezwole-
nie na utworzenie w Ciechanowie wydziału zamiejscowego prowadzącego wyższe 
studia zawodowe na kierunku turystyka i rekreacja.

Lipiec – Uczelnia zajęła I miejsce wśród „uniwersyteckich uczelni niepaństwo-
wych” w rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy” i dziennika „Rzecz-
pospolita”.

10–11 września – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. „Ideolodzy, kapłani i przywódcy Europy – teraz i jutro”.

28 września – studenci Wydziału Historycznego: Krzysztof Łukawski i Edyta 
Kasjunik zyskali miano najlepszych studentów historii w Polsce w Ogólnopolskim 
Akademickim Konkursie „Primus Inter Pares 2005” organizowanym przez Zrze-
szenie Studentów Polskich.

8 października – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. „Ministrowie spraw wojskowych 1919–1944”. 

25 października – w Uczelni odbył się „Dzień sudański”.
3 listopada – podczas „Międzynarodowej sesji naukowej poświęconej pamięci 

Mikołaja Kopernika” przedstawiono wyniki badań archeologicznych świadczące 
o odkryciu przez zespół kierowany przez prof. Jerzego Gąsowskiego grobu Miko-
łaja Kopernika. 

28 listopada – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Europejska De-
bata Publiczna – bliżej Unii Europejskiej”. 

19 grudnia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Nauczanie o ho-
locauście”.

– staraniem Uczelni wznowione zostało wydawanie kwartalnika naukowego 
„Studia Mazowieckie”.

2006 r.
11–12 stycznia – w Uczelni odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa 

pt. „Patologie społeczne XXI wieku. Humanistyczne wyzwania wobec patologii 
zła”.

19–20 stycznia – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. „Koncepcja uniwersytetu w Polsce XIV–XXI. W hołdzie Stanisławowi Staszi-
cowi”.

7 lutego – Uczelnia podpisała porozumienie z Oddziałem Regionalnym To-
warzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie w sprawie realizacji programu 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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dzy o Unii Europejskiej.
23 marca – w Uczelni zorganizowana została wystawa szwedzkiej artystki 

Ulriki Jansson oraz prezentacja fragmentu kolekcji sztuki współczesnej artystów 
z krajów nordyckich.

1 kwietnia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Duchowieństwo 
polskie w latach II wojny światowej”. Debacie przewodniczył ksiądz prymas kar-
dynał Józef Glemp.

7 kwietnia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Zagłada ludności 
żydowskiej na Mazowszu w latach II wojny światowej”.

Kwiecień – Uczelnia zajęła I miejsce wśród „uniwersyteckich uczelni niepań-
stwowych” w rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy” i dziennika „Rze-
czypospolita”.

Maj – odbył się IV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Studenckich „Atena”.
1–2 czerwca – w Uczelni odbyła się I Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Zarzą-

dzanie kryzysowe w Polsce. Stan i perspektywy” połączona z pokazem sprzętu ratow-
niczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz wy-
posażenia specjalnego pododdziału antyterrorystycznego Komendy Głównej Policji.

7 czerwca – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Subregion ciecha-
nowski – społeczne problemy, wyzwania i szanse”.

6 lipca – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Po-
litycznych otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku kulturoznawstwo.

18 sierpnia – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk 
Politycznych otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia 
na kierunku stosunki międzynarodowe.

4–6 września – w Uczelni odbył się Trzeci Międzynarodowy Kongres History-
ków Wsi i Ruchu Ludowego.

13–16 września – w Uczelni odbyło się posiedzenie Komisji Literackich Języ-
ków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz międzyna-
rodowa konferencja naukowa pt. „Wieloznaczność – kontakty językowe w rozwo-
ju komunikacji kultur słowiańskich”.

15–16 września – w Uczelni odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towa-
rzystwa Historycznego i konferencja pt. „120-lecie Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego i 100-lecie Towarzystwa Miłośników Historii”.

19 września – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wyższa Szkoła 
Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora otrzymała nazwę: AKDEMIA HUMA-
NISTYCZNA im. ALEKSANDRA GIEYSZTORA (AH).

23 września – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. „Europejskie narodowe kultury artystyczne wobec procesów globalizacji” po-
łączona z wystawą „Wartość otwartego umysłu”.

26 września – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Październik 
1956 – początek erozji systemu”.
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29 września – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Tradycje kultury 
Północnego Mazowsza”.

1 października – studenci Wydziału Historii Marta Jasińska i Krzysztof Łu-
kawski otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnię-
cia w nauce.

1 października – przy Uczelni został utworzony Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
W zajęciach zadeklarowało udział 130 słuchaczy.

16–17 października – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Polska 
dyplomacja kulturalna po roku 1918. Osiągnięcia, potrzeby, perspektywy”.

18–20 października – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja na-
ukowa pt. „European Schools of Ethiopian Studies: Poland and Germany”.

19 października – w Uczelni odbyła się sesja popularno-naukowa pt. „Staro-
żytne Mazowsze”.

23 października – w Uczelni odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa 
pt. „Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych w per-
spektywie teorii polityki”.

27 października – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Edukacyjne 
i promocyjne funkcje turystyki – przykład Mazowsza”.

17 listopada – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Poezja niemiec-
ka w Polsce – zakres recepcji i style przekładu”.

20 listopada – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w Uczelni gościł 
arcybiskup, ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefa-
licznego Kościoła Prawosławnego Jeremiasz (Jan Anchimiuk).

21 –22 listopada – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Doświad-
czenia rodzinnych domów dziecka”.

11 grudnia – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w Uczelni gościł prze-
wodniczący ost-west-forum Gut Gödelitz e.V Axel Schmidt-Gődelitz.

13 grudnia, 19 grudnia – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w Uczel-
ni gościł prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej prof. Jerzy Regulski. 

– z inicjatywy studentów dziennikarstwa Wydziału Nauk Politycznych rozpo-
częło nadawanie Radio „Atena”.

2007 r.
13–14 lutego – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Człowiek w sie-

ci zniewolonych dróg”.
24–25 lutego – w Uczelni odbył się V Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 

o Unii Europejskiej.
5 marca – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w Uczelni gościł naczel-

ny rabin Polski Michael Schudrich.
22 marca – na Uczelni odbyła się studencka konferencja naukowa pt. „Białoruś 

– rok po wyborach”.
27 marca – Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy naukowo-dydak-

tycznej z Państwowym Uniwersytetem Agrarnym w Grodnie (Białoruś).
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z 16 kwietnia – w Uczelni gościła dziennikarka radiowa Anna Godzwon.

19 kwietnia – Uczelnia zajęła III miejsce w kategorii „niepublicznych uczelni 
magisterskich” w rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy” i dziennika 
„Rzeczypospolita”.

26 kwietnia – na Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Mateczniki kul-
tury na Mazowszu”.

11 maja – Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z Sybirskim Uniwer-
sytetem Federalnym w Krasnojarsku (Rosja).

14 maja – Uczelnia podpisała umowę o współpracy dydaktycznej i organiza-
cyjnej z Legionowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie.

22 maja – Uczelnia zajęła I miejsce w rankingu niepaństwowych szkół wyż-
szych tygodnika „Wprost” w kategorii „niepaństwowe wyższe szkoły niebizneso-
we”.

25 maja – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Historycz-
ny otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 
archeologia.

25 maja – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Konstytucja RP: 
spełnione oczekiwania czy zawiedzione nadzieje? (1997–2007)”. 

Maj – odbył się V Ogólnopolski Festiwal Teatrów Studenckich „Atena”.
19 lipca – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Po-

litycznych otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku bezpieczeństwo narodowe.

31 sierpnia – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Hi-
storyczny otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

14–15 września – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Mazowsze 
na pograniczu kultur w średniowieczu i nowożytności”.

25 września – Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z wydawnic-
twem Wolters Kluwer Polska.

1 października – student Wydziału Historii Rafał Jaźwiński otrzymał stypen-
dium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce.

1 października – w ramach pierwszej edycji Europejskiego Programu Erasmus 
Mundus studia w WSH podjęło 14 studentów z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.

16 października – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Powiat 
pułtuski w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych” połączona z wystawą 
„Ostatni leśni, Mazowsze i Podlasie w ogniu 1947–1953”.

22–23 października – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Cień 
Złotych Skrzydeł – polskie opcje napoleońskie w literaturze”.

25–26 października – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Treści 
historyczne w nowej koncepcji studiów pedagogicznych”.

3 grudnia – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w uczelni gościł arcy-
biskup metropolita warszawski Kazimierz Nycz.
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2008 r.
15 stycznia – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Socjo-

logii otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku 
socjologia.

21 stycznia – Klub Uczelniany AZS „Semiramida” otrzymał od Polskiego 
Związku Kickboxingu licencję upoważniającą do uczestnictwa w sporcie kwali-
fi kowanym. 

1–2 marca – w Uczelni odbył się VI Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
o Unii Europejskiej.

2 kwietnia – Uczelnia podpisała umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej 
z Krzemienieckim Humanistyczno-Pedagogicznym Instytutem im. T. Szewczenki 
(Ukraina).

4 kwietnia – Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy z Państwowym 
Uniwersytetem w Dniepropietrowsku (Ukraina).

25 kwietnia – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. 
„Współczesna turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym. Specyfi ka polsko-
białoruskiej współpracy transgranicznej”.

7 maja – w Uczelni gościł dziennikarz radiowy i telewizyjny, działacz charyta-
tywny i społeczny Jerzy Owsiak.

8 maja – Uczelnia zajęła III miejsce w kategorii „niepublicznych uczelni 
magisterskich” w rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy” i dziennika 
„Rzeczpospolita”.

16–17 maja – reprezentanci KU AZS „Semiramida” zdobyli złoty, dwa srebrne 
i dwa brązowe medale podczas II Akademickich Mistrzostw Polski w Kickboxin-
gu w Semi i Light Kontakcie.

19 maja – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w Uczelni gościł mufti 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewod-
niczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego Tomasz 
Miśkiewicz.

27 maja – Uczelnia podpisała umowę o współpracy dydaktyczno-naukowej 
z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franko we Lwowie (Ukraina).

15–17 maja – działająca przy Uczelni grupa teatralna „Śruba” otrzymała I wyróż-
nienie na VI Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Studenckich „Atena” w Pułtusku.

30 czerwca–5 lipca – w Bibliotece Głównej uczelni odbył się 50. Finał Central-
nego Turnieju Szachowego „Złota Wieża”.

26 września – Uczelnia włączyła się do ogólnopolskiej akcji społecznej „Przy-
pomnijmy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. 60. rocznica stracenia bohatera zma-
gań z totalitaryzmem”.

29–30 września – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. „Stefan Batory – król Polski i książę Siedmiogrodu”.

1 października – studenci Wydziału Historii Katarzyna Koziarz i Rafał Jaź-
wiński otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnię-
cia w nauce.
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z 7–8 października – w Uczelni odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa 

pt. „Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych”.
23–24 października – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Zagłada 

starego porządku”.
10–12 października – reprezentanci Sekcji Sztuki Walki i Samoobrony „Semi-

ramida” AZS AH zdobyli drużynowe wicemistrzostwo oraz cztery medale złote, 
jeden srebrny i cztery brązowe w Mistrzostwach Polski i Europy w Kickboxingu 
w Semi Kontakcie.

24 października – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Handel 
Mazowsza w epoce staropolskiej. Perspektywy rynków lokalnych, regionalnych 
i międzynarodowego”.

28 października – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja nauko-
wa pt. „Europejskie szlaki poezji Herberta”.

5 listopada – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Partnerstwo spo-
łeczne na szczeblu lokalnym i regionalnym. Rola organizacji pozarządowych”.

26 listopada – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Literackie kon-
teksty Mazowsza Północnego”.

26 listopada – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Nauczanie o Po-
lonii w wyższych uczelniach – stan i potrzeby”. 

9 grudnia – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w Uczelni gościł b. Pre-
zydent RP Wojciech Jaruzelski.

2009 r.
12 stycznia  – w ramach „Akademickich Debat Pułtuska” w Uczelni gościł prze-

wodniczący Rady Polskiej Unii Buddyjskiej Lama Rinczena (Waldemar Zych). 
27–28 lutego – w Uczelni odbyło się posiedzenie Prezydium Konferencji Rek-

torów Akademickich Szkół Polskich.
7–8 marca – w Uczelni odbył się VII Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 

o Unii Europejskiej.
24 kwietnia – na Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Współczesna 

turystyka w zrównoważonym rozwoju regionalnym”.
6 maja – wydany przez Uczelnię album Andrzeja Nieuważnego, Krzysztofa 

Ostrowskiego i Tomasza Stępnia pt. 200 dni Napoleona. Od Pułtuska do Tylży 
1806–1807 uzyskał nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek za 
„Najpiękniejszą Książkę Roku 2008” na 54. Międzynarodowych Targach Książki 
w Warszawie.

8–9 maja – odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Studenckich „Atena”.
11 maja – w Uczelni odbył się wykład gościnny dr. Ivana Shyshkina pt. „Sto-

sunki polsko-ukraińskie w XX wieku”. 
12 maja – Uczelnia zajęła III miejsce w kategorii „niepublicznych uczelni 

magisterskich” w rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy” i dziennika 
„Rzeczpospolita”.

16 maja – w Uczelni gościł wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.
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Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (60)/2019

22 maja – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Współczesne woje-
wództwo mazowieckie a historyczne granice Mazowsza”.

1–2 czerwca – w Uczelni odbył się wykład gościnny dr. Andrzeja Ćwieka pt. 
„Kod piramid, Hatszepsut. Kobieta-faraon i jej «polska» świątynia w Deir el-Ba-
hari” oraz warsztaty artystyczno-literackie „Poznaj tajemnice starożytnych Egip-
cjan”.

2 czerwca – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Okrągły stół – ob-
szary wolności, konsekwencje i ocena ustaleń”.

15–16 czerwca – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Brunon 
z Kwerfurtu – osoba, dzieło, epoka. Konferencja naukowa w tysięczną rocznicę 
śmierci”.

23 czerwca – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Spójność spo-
łeczna na poziomie lokalnym”.

28 września – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Miasta mazo-
wieckie w epoce nowożytnej. Typologia, specyfi ka i kierunki rozwoju”. 

1 października – studenci Wydziału Historii Marta Krysiak, Joanna Ewa Bąder 
i Rafał Jaźwiński otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
za wybitne osiągnięcia w nauce.

15 października  – w Uczelni gościli dziennikarze największej wenezuelskiej 
prywatnej stacji telewizyjnej „Globovision”.

28 listopada  – w Uczelni odbył się wykład gościnny prof. dr. hab. Andrzeja 
Chojnowskiego pt. „Jak pisać o historii PRL?”.

9 grudnia – w Uczelni odbyła się studencka konferencja naukowa pt. „Obywa-
tel i obywatelskość wczoraj i dziś. Perspektywa historyczna, społeczna i politolo-
giczna”.

2010 r.
6 lutego – w historycznych salach Uniwersytetu w Greenwich zainaugurowane 

zostały zajęcia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym AH w Londynie.
20–21 marca – w Uczelni odbył się VIII Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wie-

dzy o Unii Europejskiej.
6 maja – w Uczelni gościł gubernator obwodu kaliningradzkiego Gieorgij Boos 

oraz rektor Państwowego Rosyjskiego Uniwersytetu im. Imanuela Kanta w Kali-
ningradzie Andriej Klemeszew.

9 maja – reprezentant Uczelni Ireneusz Gregajtys zajął III miejsce podczas 
V Akademickich Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów w kategorii do 94 kg.

16 maja – w Uczelni odbył się wykład gościnny prof. dr. hab. Grzegorza Bia-
łuńskiego pt. „Drogi zaniku Prusów w XII–XVII wieku”.

Maj – Uczelnia zajęła III miejsce w kategorii „niepublicznych uczelni magister-
skich” w rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpo-
spolita”.

21–22 czerwca – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. „Idee romantyzmu, ich trwałość i potencjał edukacyjny”.
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z 14–16 września – w Uczelni odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. 

„Muzea regionalne. Jaka przyszłość?”.
24–26 września – w Uczelni odbyło się międzynarodowe kolokwium pt. „Pol-

ska między Niemcami a Rosją. Polen zwischen Deutschland und Russland”.
2 października – w Uczelni gościł marszałek województwa mazowieckiego 

Adam Struzik.
4 listopada – w siedzibie Uczelni w Ciechanowie odbyła się konferencja na-

ukowa pt. „Uwarunkowania aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym”.
9 listopada – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Zmarnowana 

szansa – czy porozumienie było możliwe, czy do stanu wojennego mogło nie 
dojść?”.

18 grudnia  – w Uczelni odbyły się zawody w tenisie stołowym o puchar Rek-
tora AH. Wśród kobiet zwyciężyła Dorota Żebrowska, wśród mężczyzn Marek 
Mroziewicz.

2011 r.
14 lutego – Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy ze starostwem po-

wiatowym w Makowie Mazowieckim w obszarze rozwoju i edukacji młodzieży, 
propagowania wiedzy humanistycznej i przygotowania przyszłych kadr na potrze-
by polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa.

26 marca – w Uczelni odbył się wykład gościnny prof. dr. hab. Oskara Czarni-
ka pt. „Narodziny prasy w Europie zachodniej i Polsce”. 

7 kwietnia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Rok 2011 – rok 
Czesława Miłosza – Idea, która tworzy rzeczywistość”. 

Maj – Uczelnia zajęła III miejsce w kategorii „niepublicznych uczelni magister-
skich” w rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpo-
spolita”.

7–8 czerwca – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. „Zagrożenia zrównoważonego rozwoju, przyczyny i skutki – od Czarnobyla do 
Fukushimy”.

19 czerwca – w Uczelni odbył się gościnny wykład Celiny Pazury pt. „W po-
szukiwaniu odpowiedzi, co nas motywuje i demotywuje? Motywacja – w ujęciu 
interdyscyplinarnym”.

14 lipca – Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy w obszarze edukacyj-
nym i naukowo-badawczym z Agencją Żeglugi Powietrznej. 

4 sierpnia  – Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy w obszarze edu-
kacyjnym i naukowo-badawczym z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej 
im. Powstania Warszawskiego w Warszawie.

5 października – dr Izabela Kucharczyk z Wydziału Pedagogicznego zosta-
ła wyróżniona w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na najlepsze prace magisterskie i doktor-
skie, których tematem badawczym było zjawisko niepełnosprawności w wymiarze 
zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „Otwarte Drzwi”.
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23–24 października – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Między-
kulturowa wymiana doświadczeń – Wales – Past Into Present”.

22 listopada – w Uczelni gościł ambasador Republiki Mołdawii w Polsce Iuri 
Bodrug. 

23 grudnia – utworzone przez Uczelnię wydawnictwo „Typografi a” wyda-
ło pierwszą książkę. Był to album pt. Andrzej Noskowski biskup płocki pod red. 
A. Koseskiego, K. Ostrowskiego i L. Sobieraja.

2012 r.
17 lutego – w Uczelni odbyło się I Studenckie Forum Finansowe.
8–9 marca – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 

pt. „Pozamilitarne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski na przełomie XX 
i XXI wieku”.

27 marca  – w Uczelni gościł b. wiceprezes Rady Ministrów prof. Grzegorz 
Kołodko.

29 marca – w Uczelni gościł wiceminister fi nansów Mirosław Sekuła. 
2 kwietnia  – Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy w obsza-

rze edukacyjnym i naukowo-badawczym z Urzędem Transportu Kolejowego 
w Warszawie. 

12 kwietnia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Kształcenie 
zawodowe wobec potrzeb lokalnych rynków pracy w subregionie ciechanow-
skim”.

20 kwietnia – w Uczelni odbyło się seminarium naukowe pt. „Cyfrowa przy-
szłość – perspektywy i wyzwania”. 

25 kwietnia – Uczelnia zawarła porozumienie dotyczące współdziałania w za-
kresie studiów nad historią organizacji studenckich z Fundacją Ogólnopolskiej Ko-
misji Historycznej w Warszawie.

26 kwietnia – w Uczelni odbyły się warsztaty metodyczne pt. „Wykorzystanie 
metod pedagogiki zabawy w pracy z grupą”. 

15 maja – w Uczelni odbyło się seminarium naukowe pt. „Współczesne pro-
blemy edukacji szkolnej”.

Maj – Uczelnia zajęła VIII miejsce w kategorii „niepublicznych uczelni ma-
gisterskich” w rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy” i dziennika 
„Rzeczpospolita”.

1 czerwca – Rektor AH po raz pierwszy wręczył, ustanowiony przez Uczelnię 
i Warmińską Kapitułę Katedralną, Złoty „Medal Fromborski”. Medal nadawany 
jest osobom lub instytucjom zasłużonym w dziedzinie rozwoju i promocji my-
śli kopernikańskiej. Jako pierwszy medal otrzymał wybitny polski astronom prof. 
Aleksander Wolszczan.

23 czerwca – w Uczelni odbył się gościnny wykład dr. Piera Pasiniego pt. „We-
necja po Wenecji. Ceremonie i rytuały od Republiki Serenissima do Królestwa 
Włoch: historia Wenecji w XIX wieku”.
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z 25–27 czerwca – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 

pt. „Disasters, Catastrophes and the Ends of the World in Sources”.
5 lipca – z inicjatywy władz Uczelni, wspartej przez władze miasta i powiatu, 

na terenie dawnego kirkutu został odsłonięty pomnik poświęcony zagładzie spo-
łeczności żydowskiej w Pułtusku. 

29 lipca–2 sierpnia – studenci AH wzięli udział w wyprawie na szczyt Elbrus 
(5642 m n.p.m.) zorganizowanej przez Moskiewską Akademię Ekonomiki i Prawa.

17–18 września – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Piotr Skarga 
SJ – kaznodzieja z Mazowsza”.

1 października – studenci Kamila Kozon (Wydział Historii) i Mateusz Zulczyk 
(Wydział Nauk Politycznych) otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za wybitne osiągnięcia.

15–17 października – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „1812: 
zdarzenia, tradycje, echa”.

9 listopada – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Obraz przemian 
społecznych, gospodarczych i kulturowych miast Mazowsza w XIX i połowie 
XX wieku”.

15 listopada – w uczelni gościł Prezydent RP Bronisław Komorowski.
19 listopada – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa z cyklu „Międzykul-

turowa wymiana doświadczeń” pt. „Z kulturą w edukacji”.
4 grudnia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Kolekcja niemiec-

kiej poezji klasycznej w przekładach Andrzeja Lama”.

2013 r.
26 stycznia – w Uczelni odbył się gościnny wykład prof. dr. hab. Tomasza 

Pszczółkowskiego pt. „Historiografi a a literatura – historia w literaturze na przy-
kładzie autorów z niemieckiego obszaru językowego”.

11 marca – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa z cyklu „Międzykultu-
rowa wymiana doświadczeń” pt. „Projekt w edukacji”.

18–19 kwietnia – w Uczelni odbyła się ogólnopolska interdyscyplinarna kon-
ferencja naukowa pt. „Międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne w pol-
skiej polityce bezpieczeństwa w XX i XXI wieku”.

11 maja – w Uczelni odbył się gościnny wykład prof. dr. hab. Andrzeja Buko 
pt. „Elity państwa pierwszych Piastów? Przykład odkryć na cmentarzysku w Bodzi 
k. Włocławka”.

18 maja – Uczelnia podpisała porozumienie z gminą Wyszków o współpracy 
w obszarze popularyzacji nauk, utrwalania i upowszechniania historii Mazowsza 
oraz działań edukacyjnych, społecznych i promocyjnych.

24 maja – w Uczelni odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Histo-
ryczne i współczesne oblicza wychowania”.

Maj – Uczelnia zajęła VIII miejsce w kategorii „niepublicznych uczelni ma-
gisterskich” w rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy” i dziennika 
„Rzeczpospolita”.



 43

K
al

en
da

riu
m

 X
XV

-le
ci

a 
A

ka
de

m
ii 

H
um

an
is

ty
cz

ne
j..

.

Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (60)/2019

7 czerwca – w Uczelni odbyła się studencka konferencja naukowa pt. „Dzie-
dzictwo kulturowe w edukacji i wychowaniu”.

8 czerwca – w Uczelni odbyło się seminarium naukowe pt. „Człowiek – Edu-
kacja – Społeczeństwo”.

28 czerwca – w Uczelni odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa 
pt. „Dawna Rosja i Rosjanie w najnowszych badaniach polskich”.

3–24 sierpnia – Uczelnia zorganizowała I edycję letniej szkoły języka i kultury 
polskiej dla cudzoziemców. W kursie uczestniczyło 50 studentów, stypendystów 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, reprezentujących ośrodki akademic-
kie z 15 krajów.

8 października – Rektor AH wręczył Złoty „Medal Fromborski” Politechni-
ce Białostockiej za konstrukcję łazika marsjańskiego „Hyperion” i zwycięstwo 
w University Rover Challenge.

12 października – w Uczelni odbył się pokaz wyposażenia Państwowej Straży 
Pożarnej.

26 października – w Uczelni odbył się pokaz uzbrojenia i wyposażenia funk-
cjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

29 października – w Uczelni odbyła się studencka debata naukowa pt. „Obraz 
Rosji na Zachodzie”.

14 listopada – w Uczelni odbył się gościnny wykład Federici Manfredi pt. 
„Wizja śmierci – współczesne rytuały przejścia czasu Świąt Wielkiej Nocy w Ci-
vitavecchia we Włoszech”.

18 listopada – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Edukacja polonijna”.
25 listopada – w Uczelni odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

pt. „Humanistyczny model kształcenia”.
Grudzień – studenci Wydziału Historii Edyta Godlewska, Katarzyna Kazimie-

ra Traczyk, Tomasz Szajewski i Waldemar Zubek otrzymali stypendium Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

2014 r.
3 lutego – w Uczelni odbyło się seminarium językowe dla nauczycieli języków 

obcych.
15 lutego – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Problematyka mał-

żeństw mieszanych (polsko-niemieckich). Rekonesans badawczy”.
10 marca – w Uczelni odbyło się ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „God-

ność rodziny w dobie współczesnych przemian społeczno-kulturowych”.
13 marca – w Uczelni odbyło się seminarium naukowe pt. „Wychowawcze 

i kulturowe wartości sportu olimpijskiego”.
7 kwietnia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Współczesne tren-

dy edukacyjne w polonistyce”.
15–16 maja – w Uczelni odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

pt. „Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej. Nauczyciel jako refl ek-
syjny i krytyczny praktyk”.
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z 28 maja – dr Marcin Siedlecki (Wydział Nauk Politycznych) otrzymał I na-

grodę w XI edycji Konkursu im. prof. Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę 
doktorską oraz pracę magisterską dotyczącą ustroju i działalności samorządu te-
rytorialnego obronioną w 2103 r., organizowanego przez Wolters Kluwer Polska 
sp. z o.o. i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”.

30 maja–1 czerwca – w Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja na-
ukowa pt. „Polsko-niemieckie biografi e”.

Maj – Uczelnia zajęła XIII miejsce w kategorii „niepublicznych uczelni ma-
gisterskich” w rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy” i dziennika 
„Rzeczpospolita”.

7 czerwca – studentki Wydziału Pedagogicznego wystawiły współczesną wer-
sję „Kopciuszka”. Na spektakl zostały zaproszone władze Uczelni, pracownicy 
i studenci.

8 czerwca – w Uczelni odbyło się seminarium naukowe pt. „Wychowawcza 
rola rodziny”.

11 czerwca – w Uczelni odbyło się seminarium językowe dla nauczycieli na-
uczania początkowego.

20 września – na mocy uchwały Rady Miasta nr XLIX/375/2014 Uczelnia 
otrzymała medal „Za zasługi dla miasta Pułtuska”.

1–21 sierpnia – w Uczelni zorganizowano II edycję letniej szkoły języka i kul-
tury polskiej dla cudzoziemców. 

18–19 września – w Uczelni odbyło się I Forum Badaczy Mazowsza.
16 października – Rektor AH wręczył Złoty „Medal Fromborski” Centrum Ba-

dań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk za wyniesienie w przestrzeń kosmiczną 
dwóch satelitów naukowych: „Lema” i „Heweliusza”.

22 listopada – w Uczelni odbyła się studencka konferencja naukowa pt. „Bez-
pieczeństwo transportu lotniczego”. 

11 grudnia – studenci Wydziału Historii Ewa Dobrzyńska, Katarzyna Grenda 
i Waldemar Zubek otrzymali stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego 
za wybitne osiągnięcia.

2015 r.
22 lutego – w Uczelni odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kre-

atywność postrzegania świata przez dziecko”.
9–10 kwietnia – w Uczelni odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Nauko-

wa pt. „Rodzina. Zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy”.
13 kwietnia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Znaczniki tożsa-

mości kulturowej Mazowsza”.
10 maja – w Uczelni gościł b. minister spraw wewnętrznych kantonu Genewa 

Claude Bonard.
14 maja – w Uczelni odbyła się II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konfe-

rencja Naukowa pt. „Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej”.
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Maj – Uczelnia zajęła X miejsce w kategorii „niepublicznych uczelni magisterskich” 
w rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita”.

2–23 sierpnia – w Uczelni zorganizowano III edycję letniej szkoły języka i kul-
tury polskiej dla cudzoziemców. 

6 października  – Rektor AH wręczył Złoty „Medal Fromborski” prof. Andrze-
jowi Udalskiemu, dyrektorowi Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego.

2016 r.
22 lutego – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Pomoc psycholo-

giczno-pedagogiczna – nowy model wspomagania szkół i przedszkoli”.
25 kwietnia – wydana staraniem Uczelni monografi a Dzieje Pułtuska t. I do 

1795 r. pod red. R. Lolo i H. Samsonowicza zwyciężyła w VII edycji konkursu 
„Mazowiecka książka roku”.

14 maja – w Uczelni gościła ilustratorka książek Monika Herbst.
14 maja – w Uczelni odbyło się seminarium naukowe pt. „Wychowawcze i kul-

turowe wartości sportu olimpijskiego”.
28 maja – w Uczelni odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe 

pt. „Nauczanie, uczenie się i wychowanie a transformacja przemian społecznych”.
30 maja – w Uczelni odbyły się certyfi kowane warsztaty metodyczne poświę-

cone narkotykom i dopalaczom. 
29 czerwca – w Uczelni odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa 

pt. „Pierwsze wieki chrześcijaństwa w Polsce”.
4–25 sierpnia – w Uczelni zorganizowano IV edycję letniej szkoły języka 

i kultury polskiej dla cudzoziemców. W zajęciach uczestniczyło 42 studentów 
z 15 państw.

16 września – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „450-lecie przy-
bycia jezuitów do Pułtuska”.

27–28 października – w Opinogórze i Pułtusku odbyła się organizowana przez 
Uczelnię konferencja naukowa pt. „Królestwo Polskie 1815–1915. Społeczeństwo, 
gospodarka, polityka, kultura”.

7 listopada – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo 
Mazowsza wobec wydarzeń I wojny światowej”.

17 grudnia – w Uczelni odbyło się seminarium naukowe pt. „Dziedzictwo kul-
turowe Polski. Zabytki architektury”.

2017 r.
13 maja – w Uczelni odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna konferen-

cja naukowa pt. „Edukacja XXI wieku – zagrożenia, problemy i perspektywy doby 
globalnej”.

19 czerwca – w Uczelni odbyła się sesja naukowa pt. „Tadeusz Kościuszko – 
historyczny portret jubileuszowy”. 
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i kultury polskiej dla cudzoziemców. W zajęciach uczestniczyło 45 studentów 
z 11 państw.

4–6 września – w Uczelni odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa pt. „Verbal, Visualand Scientifi c Narratives”.

21 września – w Uczelni odbyła się sesja naukowa pt. „Turystyka kulturowa 
w rozwoju Mazowsza”.

9–10 października – w Uczelni odbyła się ogólnopolska interdyscyplinarna 
konferencja naukowa pt. „Wychowanie dla pokoju – konteksty, wyzwania i per-
spektywy doby globalnej”.

18 października – w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się zorganizowana 
przez Uczelnię konferencja naukowa poświęcona 650-leciu utworzenia Diaspory 
Ormiańskiej w Polsce.

19 października – w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się organizowana przez 
Uczelnię konferencja naukowa pt. „Reformacja – kontrreformacja – reforma kato-
licka na Mazowszu”.

13 listopada – w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbyła się zor-
ganizowana przez Uczelnię konferencja naukowa pt. „Bohaterowie drugiego planu 
w walce o niepodległość” (I edycja).

2018 r.
24 stycznia – Rektor AH wręczył Złoty „Medal Fromborski” dr Agacie Koło-

dziejczyk – jednej z inicjatorek utworzenia pierwszej w Polsce bazy kosmicznej.
16 marca – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Życie i twórczość 

Jerzego Szaniawskiego”.
7 kwietnia – w Uczelni odbył się VI Memoriał Szachowy im. Zbigniew Tysz-

kiewicza.
17 kwietnia – w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbyła się orga-

nizowana przez Uczelnię konferencja naukowa pt. „Bohaterowie drugiego planu 
w walce o niepodległość” (II edycja).

22 kwietnia – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Europejski wy-
miar edukacji polskiego nauczyciela”.

5 maja – w Uczelni odbyła się studencka konferencja naukowa poświęcona 
pamięci profesora Janusza Bielskiego.

19 maja – w Legionowie odbyła się zorganizowana przez Uczelnię konferencja 
naukowa pt. „Siedlce – Legionowo. Co wiemy o żołnierzach 1. Dywizji?”. 

8 czerwca – w Uczelni odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Sa-
morząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego”.

21 września – w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się zorganizowana przez 
Uczelnię konferencja naukowa pt. „Święty Stanisław Kostka. Dzieje, duchowość 
i kult. Aspekt pułtuski, mazowiecki i kościoła powszechnego”. 

29 września – Rektor AH wręczył Złoty „Medal Fromborski” przedstawicie-
lowi fi rmy Space Forest sp. z o.o. za opracowanie unikalnych w skali światowej 
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metod strojenia fi ltrów mikrofalowych oraz wdrożenie opracowanej technologii 
w przemyśle kosmicznym.

19–20 października – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Wo-
kół zdrowia psychicznego – porozmawiajmy o zdrowiu dzieci, młodzieży i doro-
słych”.

24 października – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Mazowsza 
Północnego drogi do niepodległości”.

26 listopada – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Zewnętrzne 
wsparcie szkół w realizacji doradztwa zawodowego”.

2019 r.
18 maja – w Uczelni odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Od 

teorii do praktyki w edukacji”.
10 kwietnia – czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka” zostało za-

liczone do grona 120 istotnych dla rozwoju nauki czasopism w dziedzinie nauk 
społecznych i zostało objęte ministerialnym programem „Wsparcie dla czasopism 
naukowych”.

7 czerwca – w Uczelni odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
pt. „Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego”.

7 czerwca – w Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Zadania i możli-
wości szkoły w zakresie kształtowania postaw patriotycznych uczniów”.

2 lipca – Minister Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję 
w sprawie wykreślenia z dniem 30 września 2019 r. Akademii Humanistycznej 
im. Aleksandra Gieysztora z ewidencji uczelni niepublicznych i włączenia jej do 
AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU w Warszawie.
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Wykaz doktorów wypromowanych przez Wydział Historyczny1

Lp. Imię i nazwisko 
doktoranta Temat rozprawy doktorskiej Promotor

Rok 
obrony 

rozprawy 
doktor-

skiej

1. Radosław 
Wojciech Lolo

Opinie i stanowiska szlachty Rzeczypo-
spolitej wobec wojny trzydziestoletniej 
do 1635 roku

prof. dr hab. Jan 
Dzięgielewski 2003

2. Antoni Krzysztof 
Sobczak

Produkcja i naprawy uzbrojenia w pol-
skich organizacjach zbrojnych w la-
tach 1939–1944

prof. dr hab. Jarema 
Maciszewski 2005

3. Jacek Władysław 
Moszczyński

Osada z okresu wpływów rzymskich 
w Wiktorowie

prof. dr hab. Jerzy 
Gąssowski 2006

 4.
Wojciech 
Kazimierz 
Siciński

Zespół osadniczy kultury przeworskiej 
z okresu wpływów rzymskich

prof. dr hab. Jerzy 
Gąssowski 2006

 5. Teresa 
Kaczorowska

Mieczysław Haiman (1888–1949) – 
działacz i historyk Polonii amerykań-
skiej

prof. dr hab. 
Izabella Rusinowa 2007

 6. Lilla Małgorzata 
Kłos

Mińsk Mazowiecki – miasto i powiat 
w drugiej Rzeczypospolitej

prof. dr hab. 
Romuald Turkowski 2007

 7. Paweł Makowiec

Polska szkoła walki w mieście 
1941–1944. Doktryna bitwy miejskiej 
w planach powstańczych, szkoleniu 
i działaniach okręgu Warszawa Armii 
Krajowej

prof. dr hab. 
Mirosław Nagielski 2007

 8. Piotr Krzysztof 
Nykiel

Działania wojenne w akwenie egejskim 
Morza Śródziemnego (sierpień 1914–
marzec 1915)

prof. dr hab. Paweł 
Wieczorkiewicz 2007

 9. Jarosław 
Sebastian Pałka

Generał Stefan Mossor – biografi a 
wojskowa

prof. dr hab. Paweł 
Wieczorkiewicz 2007

 10.
Jerzy 
Włodzimierz 
Targalski

Mechanizmy demontażu komunizmu 
w Jugosławii na przykładzie Słowenii 
i Serbii (1986–1991)

prof. dr hab. Paweł 
Wieczorkiewicz 2007

 11. Marek 
Truszczyński

Działalność społeczna, naukowa i po-
pularno-naukowa duchowieństwa die-
cezji płockiej w latach 1864–1925

dr hab. Stefan Ciara 2007

 12. Mirosław Pakuła Garnizon i twierdza Zegrze w latach 
1890–1939

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2007

 13. Marcin Maciej 
Płotek

Warmia i Mazury w latach 1945– 1946. 
Kształtowanie się nowej rzeczywistości 
społecznej, politycznej i gospodarczej

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2007

1  Stan na dzień 30 września 2019 r.
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 14. Edward 
Anuszkiewicz

Działalność Panien Benedyktynek 
w Łomży w XVII–XX wieku

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2008

 15. Grażyna 
Czaplicka

Życie i działalność Florence Nightin-
gale na tle sytuacji kobiet w wiktoriań-
skiej Anglii

prof. dr hab. 
Izabella Rusinowa 2008

 16. Izabela Krystyna 
Dąbrowska

Arystokracja w gabinetach brytyjskich 
XIX wieku

prof. dr hab. 
Izabella Rusinowa 2008

 17. Jan Adam 
Taraszewski

Reforma rolna na Południowym Ma-
zowszu w latach 1944–1947

prof. dr hab. 
Andrzej Szwarc 2008

18. Anna 
Pieńkowska

Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po 
śmierci Stefana Batorego

prof. dr hab. Jan 
Dzięgielewski 2009

 19. Paweł Duber

Geneza, rządy i upadek „grupy puł-
kowników” na przykładzie działalności 
Kazimierza Świtalskiego w latach 
1926–1939

prof. dr hab. 
Andrzej 
Chojnowski

2009

 20. Ryszard Joachim 
Małowiecki

Przemiany krajobrazu kulturowego 
Ciechanowa 1795–1914 na tle wybra-
nych miast mazowieckich

dr hab. Andrzej 
Szwarc 2010

 21. Paweł Marcin 
Oziębło

Plantacja Santa Maria Stefana S. Ro-
gozińskiego na wyspie Fernando Poo 
(Polski akcent w gospodarce nowo-
atlantyckiej)

dr hab. Bronisław 
Nowak 2010

 22. Marta Milewska Problemy ochrony zdrowia w guberni 
płockiej w latach 1865–1915

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2010

 23. Tomasz 
Piekarski

Ziemiaństwo Mazowsza Płockiego 
w latach 1918–1939

prof. dr hab. 
Romuald Turkowski 2010

 24. Piotr Borawski
Ziemska służba wojskowa Tatarów 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w XV–XVII wieku

prof. dr hab. 
Mirosław Nagielski  2010

 25.
Agnieszka 
Oniszczuk-
Rakowska

Badania poziomu konsumpcji luksuso-
wej i codziennej w Gdańsku w XVII–
XIX wieku w świetle źródeł ceramicz-
nych i pisanych

prof. dr hab. Jerzy 
Gąssowski  2010

26. Bożena 
Ostrowska

Problemy ochrony zdrowia w woje-
wództwie warszawskim w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego 
(1918–1939)

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2011

27. Stanisław 
Roman Tyc

Nasielsk jako ośrodek życia gospodar-
czego na północnym Mazowszu w la-
tach 1795–1939

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2011

28. Krzysztof 
Witkowski

Władysław Odonic książę wielkopolski 
(ok. 1190–1239)

dr hab. Marian 
Dygo 2011

29. Jacek Andrzej 
Żurawski

Prasa konspiracyjna w Wilnie i okręgu 
wileńskim w latach 1939–1945

prof. dr 
hab. Romuald 
Turkowski

2012

30. Paweł Piotrowski
Walki o miasta Mazowsza Północnego 
podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 
roku

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2012
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31.
Bogumiła 
Zalewska-
Opasińska

Powiat gostyniński w latach Drugiej 
Rzeczypospolitej. Życie polityczne, 
społeczno-gospodarcze i kulturalne

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2013

32. Dariusz 
Budelewski

Powiat Maków Mazowiecki w latach 
Drugiej Rzeczypospolitej. Życie poli-
tyczne, społeczno-gospodarcze, szkol-
nictwo i kultura

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2013

33. Jarosław Piotr 
Kłoczek

Gospodarka dworska Ordynacji Zamoj-
skiej w latach 1589–1665

prof. dr hab. Jan 
Dzięgielewski 2014

34. Dariusz 
Prokopiuk

Mazowiecka Brygada Kawalerii w la-
tach Drugiej Rzeczypospolitej oraz 
podczas Kampanii Wrześniowej 1939

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2014

35. Leszek Andrzej 
Arent

Życie polityczne, kulturalne i społeczne 
w Mławie w latach 1945–1957

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2014

36. Adam Grzegorz 
Dąbrowski

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
w Warszawie: organizacja i działalność 
kancelarii i archiwum w latach 1918–
1939 oraz pozostałe po nim akta

prof. dr hab. 
Edward Kołodziej 2014

37. Adam Michał 
Mickiewicz

Życie społeczno-gospodarcze miast 
guberni warszawskiej w latach 1866–
1914

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2014

38. Bogumiła Regina 
Umińska

Aktywność gospodarcza i społeczna 
ziemiaństwa guberni płockiej w latach 
1865–1914

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2015

39. Arkadiusz Piotr 
Kłosowski

Wielka Brytania wobec stanu wojenne-
go w Polsce (1981–1983)

prof. dr hab. 
Andrzej 
Chojnowski

2015

40. Włodzimierz 
Pela

Historia badań archeologicznych i ar-
chitektonicznych Warszawy w XIX 
i XX wieku

dr hab. Władysław 
Duczko 2015

41. Milena Elżbieta 
Kalinowska

Kobieta na łamach pisma satyryczno-
humorystycznego „Mucha” w latach 
1868–1914

dr hab. Bronisław 
Nowak 2015

42. Wojciech 
Łukaszewski

Życie społeczno-polityczne na północ-
nym Mazowszu w latach 1945–1956

prof. dr hab. 
Romuald Turkowski 2015

43. Janusz Waldemar 
Jasiński

Obszar Twierdzy Modlin w latach 
1939–1946

prof. dr hab. 
Andrzej 
Chojnowski

2016

44. Beata Barbara 
Michalec

Tekla z Bądarzewskich Baranowska 
(1823–1861) – zapomniana kompozy-
torka rodem z Mazowsza

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2016

45. Agata 
Markiewicz

Rodziny konspiratorów i powstań-
ców zesłanych w głąb Rosji w latach 
1860–1883

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2016

46. Mariusz Celmer
Władze państwowe wobec Kościoła 
rzymsko-katolickiego diecezji płockiej 
w latach 1945–1970

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2017
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47. Lidia Ewa 
Ambroziak

Historia polskich badań archeologicz-
nych w Egipcie w latach 1936–1939 
oraz w latach 1957–1981

dr hab. Władysław 
Duczko, 
promotor pomocni-
czy: dr Joanna Po-
pielska-Grzybowska

2017

48. Andrzej Biały Mniejszość polska na Białorusi So-
wieckiej w latach 1921–1939

prof. dr hab. 
Romuald Turkowski 2017

49. Dorota Joanna 
Wędrowska

Investigations of the Senator: The Life 
and Career of the Senator Joseph R. 
McCarthy; his Impact on the American 
Society and Politics in the First Years 
of the Cold War. 1945–1957

prof. dr hab. 
Izabella Rusin 2017

50. Waldemar 
Gniadek

Niemieckie loże wolnomularskie w II 
Rzeczypospolitej

prof. dr hab. Janusz 
Szczepański 2019

51. Robert Mariusz 
Mościcki

Pierre Schaeffer (1910–1995) i jego 
związki z Polską

dr hab. Piotr 
Rozwadowski 2019

52. Piotr Marcin 
Kaszubowski Dekanat przasnyski 1914–1945 prof. dr hab. Janusz 

Szczepański 2019

53. Piotr 
Gryszpanowicz 

Proces urbanizacji i zmian nazewnic-
twa ulic Płocka w latach 1237–2017

Dr hab. Leszek 
Zygner 2019

54. Grzegorz Michał 
Pękul

Dzieje Łochowa i okolic 
w XIX i XX wieku

prof. dr hab. 
Romuald Turkowski 2019

55. Mateusz Andrzej 
Ratyński

Stanisław Osiecki (1875–1967). Bio-
grafi a polityka i działacza społecznego

prof. dr hab. 
Romuald Turkowski 2019
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Wykaz doktorów wypromowanych przez Wydział Nauk Politycznych2

Lp. Imię i nazwisko 
doktoranta Temat rozprawy doktorskiej Promotor

Rok 
obrony 

rozprawy 
doktor-

skiej

1. Robert Leszek 
Moczulski

Geopolityka. Dzieje myśli i stan obecny 
dyscypliny

prof. dr hab. 
Bronisław Geremek 2005

2.
Radosław 
Dominik 
Walczak

Partie polityczne w województwie 
ciechanowskim i ich działalność

prof. dr hab. Adam 
Koseski 2005

3.
Stanisław 
Sławomir 
Faliński

Poglądy społeczno-ekonomiczne 
Związku Ludowo-Narodowego

dr hab. Zbigniew 
Leszczyński 2006

 4.
Waldemar 
Marcin 
Tomaszewski

Kompromis polityczny w procesie sta-
nowienia Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

prof. dr hab. 
Konstanty Adam 
Wojtaszczyk

2006

 5. Piotr Wawrzyk Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
prof. dr hab. 
Konstanty Adam 
Wojtaszczyk

2006

 6. Dariusz Rafał 
Faszcza

Działalność wojskowa i polityczna 
Kazimierza Bąbińskiego (1914–1970)

prof. dr hab. Adam 
Koseski 2007

 7. Danuta Gibas-
Krzak

Serbsko-albański konfl ikt o Kosowo 
w XX wieku (uwarunkowania – prze-
bieg – konsekwencje)

prof. dr hab. Adam 
Koseski 2007

 8. Marcin Skinder
Transformacja szkolnictwa wyższego 
w Polsce 1990–2005 (na przykładzie 
województwa kujawsko-pomorskiego)

prof. dr hab. Adam 
Koseski 2007

 9. Andrzej 
Gąsowski

Uwarunkowania polityki zagranicznej 
Republiki Południowej Afryki

dr hab. Wojciech 
Jakubowski 2008

 10.
Andrzej 
Bolesław 
Kwiatkowski

Wzorce osobowe działaczy 
społeczno-politycznych

prof. dr hab. 
Mirosław Karwat 2008

 11. Filip 
Pierzchalski

Podmiotowość polityczna w perspekty-
wie indywidualistycznej i holistycznej

prof. dr hab. 
Mirosław Karwat 2008

 12.
Andrzej 
Zdzisław 
Paradowski

Obwód Kaliningradzki w polityce 
bezpieczeństwa ZSRR i Federacji Ro-
syjskiej

prof. dr hab. Adam 
Koseski 2009

 13. Bogusław 
Rogalski 

Główne problemy i rezultaty polskiego 
uczestnictwa w Parlamencie Europej-
skim w latach 2004–2006

prof. dr hab. Jan 
Sobczak 2009

 14. Piotr Swacha Polityka informacyjna Polskiego Stron-
nictwa Ludowego (1945–1947)

dr hab. Stanisław 
Stępka 2009

2  Stan na dzień 30 września 2019 r.
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 15. Adam Wacław 
Puławski

Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura 
Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec 
deportacji Żydów do obozów zagłady 
(1941–1942)

dr hab. Andrzej 
Żbikowski 2009

 16. Mateusz Jerzy 
Bogdanowicz

The Political Signifi cance of Canada 
and the Evolution of Her Role Within 
the American Strategy during World 
War II

prof. dr hab. 
Krzysztof Michałek 2009

 17.
 
Renata Dorota 
Korneluk

Działalność społeczna wybranych orga-
nizacji pozarządowych na rzecz opieki 
zdrowotnej jako przejaw funkcjonowa-
nia społeczeństwa obywatelskiego

dr hab. Tadeusz 
Klementewicz 2010

18.
 
Krzysztof Piotr 
Garczewski

Wysiedlenie Niemców z Polski jako 
problem polityki historycznej w sto-
sunkach polsko-niemieckich w latach 
1998–2010

dr hab. Zbigniew 
Leszczyński 2010

 19. Andrzej Lasota Manipulacja informacją w Internecie
dr hab. inż. 
Włodzimierz 
Gogołek

2010

 20. Marek Adam 
Brylew

Stabilizowanie sytuacji społeczno-poli-
tycznej w Iraku. Lata 2003–2005

dr hab. Alfred 
Lutrzykowski 2010

 21. Jarosław 
Cymerski

Uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej 
w NATO i Unii Europejskiej a zagroże-
nie terroryzmem

dr hab. Kuba 
Jałoszyński 2011

 22. Marek Kadecki
Ratownictwo medyczne w polityce 
bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w Polsce

prof. dr hab. Jerzy 
Konieczny 2011

 23.  Denny 
Deinlewei Babor

 Nigeria and the United States, Trans-
plantation of American Political, Social 
and Economic Models onto Nigerian 
Soil, Success and Failures

dr hab. Piotr 
Ostaszewski 2011

 24. Marek Leszek 
Górka

 Wybory parlamentarne w Polsce 
w 2007 roku. Uwarunkowania, prze-
bieg i konsekwencje polityczne

prof. dr hab. 
Mirosław 
Chałubiński

 2011

 25.
Israel Olu 
Olorunlogbon-
Wise

The United States Policy Toward the 
Confl ict in Kosovo; the Bill Clinton 
Administration and the NATO Military 
Intervention

dr hab. Piotr 
Ostaszewski  2011

26. Stanisław 
Gorący

Społeczne kampanie mobilizacyjne 
w krajach Azji Południowo-Wschodniej 
– studium porównawcze

dr hab. Paweł 
Gieorgica 2011

27. Krzysztof Kamil 
Gawkowski

Prawo wyborcze do samorządu teryto-
rialnego w III RP na tle europejskim

dr hab. Leszek 
Moczulski 2011

28. Konrad 
Patrycjusz Koc

System władzy publicznej w powiecie 
(na przykładzie powiatu bełchatowskie-
go w latach 1999–2006)

dr hab. Alfred 
Lutrzykowski 2011

29. Vadym 
Zheltovskyy

Iraq Issue in the Rhetoric of George 
W. Bush (Pre-War and War Periods, 
2001–2008)

prof. dr hab. 
Arkadiusz Żukowski 2011
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30.
Wojciech 
Bartłomiej 
Szewko

Polityka energetyczna Federacji Rosyj-
skiej wobec Unii Europejskiej

dr hab. Marek 
Ilnicki 2011

31. Monika 
Szczepankowska

Kształtowanie lokalnych scen politycz-
nych w świetle wyborów samorządo-
wych w Polsce (1990–2010)

prof. dr hab. Jan 
Sobczak 2012

32. Maria Izabela 
Giryn

Kampanie prezydenckie w latach 2005 
i 2010 w życiu politycznym Polski

prof. dr hab. Adam 
Koseski 2012

33. Rafał Jerzy 
Kirzyński

Ewolucja roli Parlamentu Europejskie-
go w latach 1979–2009

prof. dr hab. Adam 
Koseski 2012

34. Edyta Krystyna 
Kackiewicz

Wpływ realizacji Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna 2004–2006 na 
rozwój jednostek administracji central-
nej w Polsce

prof. dr hab. 
Konstanty Adam 
Wojtaszczyk

2012

35. Jakub Krzysztof 
Majewski

Polityka transportowa Polski w latach 
1989–2009

dr hab. Zbigniew 
Leszczyński 2012

36. Ryszard Piotr 
Warda

Rola potęgi morskiej w polityce zagra-
nicznej ZSRR w latach 1946–1989

dr hab. Marek 
Ilnicki 2012

37. Krzysztof 
Ireneusz Masiul

Polityka bezpieczeństwa Rzeczypo-
spolitej Polskiej wobec zagrożenia 
terroryzmem

dr hab. Kuba 
Jałoszyński 2012

38. Artur Robert 
Wypych

Polityczne i wojskowe aspekty inter-
wencji radzieckiej w Afganistanie w la-
tach 1979–1989

prof. dr hab. Jan 
Sobczak 2012

39. Radosław Jan 
Szewczak

Ugrupowanie lewicowe na polskiej sce-
nie politycznej w okresie transformacji 
ustrojowej (1989–2007)

prof. dr hab. Jan 
Sobczak 2012

40.
Katarzyna Agata 
Zbrojkiewicz-
Zamęcka

Polityka regionalna Polski w latach 
1999–2010

dr hab. Wojciech 
Jakubowski 2012

41. Larysa Zhuk
Rozwój samorządu terytorialnego na 
Ukrainie na tle rozwiązań europejskich 
(1991–2011 r.)

dr hab. Jacek 
Wojnicki 2012

42. Viorica 
Palamarciuc

Myth and Politics in Consumption 
Based Society

dr hab. Bronisław 
Treger 2012

43.
Mariusz 
Aleksander 
Włodarczyk

Kościół katolicki w Polsce wobec za-
grożenia wojennego w 1939 r.

dr hab. Wojciech 
Jakubowski 2012

44.
Małgorzata 
Kuśmierczyk-
Balcerek

Kształtowanie systemu partyjnego 
Republiki Estonii (1991–2007)

dr hab. Jacek 
Wojnicki 2012

45. Katarzyna 
Kochaniak

Public relations w działalności polskich 
związków sportowych (na przykładzie 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej)

prof. dr hab. Adam 
Koseski 2012

46. Maciej Józef 
Duda

Uwarunkowania polityczne współpra-
cy gospodarczej Federacji Rosyjskiej 
z Unią Europejską w latach 1991–2011

dr hab. Zbigniew 
Leszczyński 2012

47. Dagmara Teresa 
Lasocka

Kim Dae Jung (1924–2009). Biografi a 
polityczna

prof. dr hab. Adam 
Koseski 2013
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48. Sławomir Jacek 
Koczywąs

Polityka energetyczna Federacji Ro-
syjskiej wobec postradzieckich państw 
Azji Środkowej

dr hab. Marek 
Ilnicki 2013

49. Marek Ireneusz 
Paszkowski

Przeobrażenia kadry zawodowej Woj-
ska Polskiego w latach 1989–2009

dr hab. Daria 
Lipińska-Nałęcz 2013

50. Iurii Strilchuk
Procesy wyborcze i kształtowanie się 
systemu politycznego Ukrainy w latach 
1991–2010

prof. dr hab. 
Mirosław 
Chałubiński

2013

51.
Sławomir 
Aleksander 
Dawidowski

Francisco Franco. Pragmatyczny auto-
rytaryzm

dr hab. Tadeusz 
Klementewicz 2013

52. Jacek Franciszek 
Smolarek

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne 
Federacji Rosyjskiej

dr hab. Marek 
Ilnicki 2013

53.
Katarzyna 
Wiktoria 
Skierska-Pięta

Życie społeczno-polityczne w powiecie 
łowickim w latach 1945–1975

dr hab. Stanisław 
Stępka 2013

54. Marcin Siedlecki Podziały socjopolityczne w wojewódz-
twie podlaskim

dr hab. Jerzy 
Bartkowski 2013

55. Katarzyna 
Karolska

Zarządzanie kryzysowe w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. Orga-
nizacja i funkcjonowanie w latach 
2007–2012

dr hab. Jacek 
Wojnicki 2013

56. Agnieszka 
Wójcicka

Port lotniczy jako obiekt zagrożenia 
terrorystycznego

prof. dr hab. Tadeusz 
Panecki 2013

57. Michał Lenart Rola Planu Balcerowicza 
w transformacji ustrojowej Polski

dr hab. Wiesław 
Rehan 2013

58.
Renata Krystyna 
Juszkiewicz-
Ciechońska

Korporatywizm w polityce 
ekonomicznej Federacji Rosyjskiej

dr hab. Bronisław 
Treger 2014

59. Robert Marian 
Soszyński

Obwód Kaliningradzki w polityce 
energetycznej Federacji Rosyjskiej

dr hab. Marek 
Ilnicki 2014 

60. Joanna 
Kacperska

Organizacja i funkcjonowanie władz 
samorządowych w Płocku

dr hab. Jacek 
Wojnicki 2014

61. Monika 
Kocięcka

Restytucja samorządu powiatowego 
w III Rzeczypospolitej – koncepcje 
i realizacja

dr hab. Jacek 
Wojnicki 2014

62. Mariusz Janusz 
Słoma

Polityka bezpieczeństwa informacji 
w III RP

dr hab. Zenon 
Trejnis 2014

63. Robert 
Leonowicz

Problem nielegalnej imigracji 
w działalności Straży Granicznej RP 
(2008–2012)

dr hab. Marek 
Ilnicki 2014

64. Bohdan Fedirko
Международные детерминанты 
внешней политики Грузии (1991–
2013)

prof. dr hab. Tadeusz 
Panecki 2014

65. Piotr Krzysztof 
Zuzankiewicz

Elita władzy politycznej Republiki 
Tatarstan

prof. dr hab. Tadeusz 
Bodio 2014
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66. Maciej Rafał 
Huczko

Uwarunkowania polityki USA wobec 
konfl iktu izraelsko-palestyńskiego 
w okresie intifad (1987–2005)

prof. dr hab. Longin 
Pastusiak 2014

67.
Małgorzata 
Maria 
Żmigrodzka

Lotnictwo cywilne w polityce Federacji 
Rosyjskiej w latach 1991–2012

dr hab. Marek 
Ilnicki 2014

68. Krzysztof 
Kalata

System partyjny Federacji Rosyjskiej 
(1993–2011)

prof. dr hab. Adam 
Koseski 2014

69. Katarzyna 
Tamara Rud

Problemy integracji z Unią Europejską 
w polityce Turcji

dr hab. inż. Zdzisław 
Nowakowski, 
promotor 
pomocniczy 
dr Dariusz Faszcza

2014

70. Iwona Joanna 
Strzeżek

Polityka morska Rzeczypospolitej 
Polskiej w latach 2004–2012

dr hab. Marek 
Ilnicki 2014

71. Krystian Jerzy 
Dzimira

Offset jako narzędzie polityki USA 
wobec Polski w latach 1989–2013

dr hab. Marek 
Ilnicki 2015

72. Bogdan Robert 
Arkita

Konfl ikt serbsko-chorwacki jako czynnik 
destrukcyjny państwa jugosłowiańskiego

dr hab. Jacek 
Wojnicki 2015

73. Marek 
Juchnicki

Rola Parlamentu Europejskiego 
w stanowieniu polityki energetycznej 
Unii Europejskiej

dr hab. inż. Zdzisław 
Nowakowski 2015

74. Katarzyna 
Grosicka

Polityka bezpieczeństwa i ochrony 
informacji w Straży Granicznej RP 
w latach 2004–2012

dr hab. Marek 
Ilnicki, promotor 
pomocniczy
dr Mirosław 
Marciniak

2015

75. Łukasz Artur 
Nowakowski

Polityka energetyczna Ukrainy w latach 
1991–2013

dr hab. Marek 
Ilnicki, promotor 
pomocniczy
dr Mirosław 
Marciniak

2015

76.
Agnieszka 
Noga-
Dąbrowska

Modele kompetencji komunikacyjnej 
w kampaniach wyborczych w Polsce 
w latach 2005– 2007 

ks. dr hab. Michał 
Drożdż 2015

77.
Katarzyna 
Monika 
Jędruszczak

Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2007– 2013 w polityce 
regionalnej UE

prof. dr hab. Adam 
Koseski 2015

78.

Anna 
Małgorzata 
Kwiatkowska-
Drożdż

Polityczne aspekty niemieckiej 
transformacji energetycznej w latach 
1990–2013

prof. dr hab. Adam 
Koseski, promotor 
pomocniczy
dr Krzysztof 
Garczewski

2016

79. Marzenna 
Maria Miłek

Wizja społeczeństwa informacyjnego 
w Polsce w polityce partii 
parlamentarnych 1991–2012

dr hab. inż. Zdzisław 
Nowakowski 2016
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80.
Daniel 
Maksymilian 
Gorgosz

Media masowe w systemie politycznym 
Federacji Rosyjskiej w latach 2000–
2012

dr hab. Marek 
Ilnicki, promotor 
pomocniczy
dr Dariusz 
Ostrowski

2016

81. Rafał Paweł 
Kieszek

Bataliony Robocze Żołnierzy-Górników 
w Polsce w latach 1949–1959 – aspekty 
polityczne

prof. dr hab. Adam 
Koseski, promotor 
pomocniczy
dr Krzysztof 
Garczewski

2016

82.
Joanna Anna 
Gołębiewska-
Kokoszka

Polityka fi nansowa jednostek samorządu 
terytorialnego na przykładzie gmin 
powiatu węgrowskiego

dr hab. Wiesław 
Rehan 2016

83. Krzysztof Józef 
Żyndul

Orientacja euroazjatycka w polityce 
Federacji Rosyjskiej

dr hab. Marek 
Ilnicki, promotor 
pomocniczy 
dr Dariusz Faszcza

2016

84. Przemysław 
Zarzycki

Ochrona wschodniej granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej jako element 
polityki bezpieczeństwa

prof. dr hab. Kuba 
Jałoszyński 2016

85. Michał 
Kochanowski

Uwarunkowania funkcjonowania 
samorządów powiatowych 
w województwie warmińsko-mazurskim 
w latach 1998–2010

dr hab. Wiesław 
Rehan 2016

86.
Justyna 
Katarzyna 
Kalota

Wpływ liberalizmu na politykę Federacji 
Rosyjskiej

prof. dr hab. Stefan 
Opara, promotor 
pomocniczy 
dr Ryszard Warda

2016

87. Kamila Renata 
Krajewska

Obchody 300-lecia prasy polskiej jako 
element polityki historycznej PRL

dr hab. Stanisław 
Stępka, promotor 
pomocniczy 
dr Piotr Swacha

2016

88. Jarosław 
Miłowski

Arktyka w polityce bezpieczeństwa 
Królestwa Danii po drugiej wojnie 
światowej

dr hab. Marek 
Ilnicki 2016

89. Ewelina Siuta Wpływ Meksyku na bezpieczeństwo 
regionalne w Ameryce Środkowej

dr hab. inż. Zdzisław 
Nowakowski, 
promotor 
pomocniczy dr Igor 
Protasowicki

2016 

90. Wojciech 
Olsztyn

Przestępczość zorganizowana jako 
problem polityki bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej

prof. dr hab. 
Kuba Jałoszyński, 
promotor 
pomocniczy
dr Jarosław 
Struniawski

2017
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91. Jan Wojciech 
Łapuszewski

Pamięć zbiorowa i spory o przeszłość 
w kampaniach prezydenckich II RP

prof. dr hab. 
Mirosław 
Chałubiński

2017

92. Waldemar Artur 
Podel

Samorząd gminny w strukturze 
politycznej III RP na przykładzie Płocka

dr hab. Jacek 
Zieliński, promotor 
pomocniczy 
dr Andrzej Kansy

2017

93. Piotr Leszek 
Czech

Polityka Unii Europejskiej w zakresie 
bezpieczeństwa cywilnego transportu 
lotniczego w latach 1986–2014

dr hab. inż. Tadeusz 
Compa, promotor 
pomocniczy 
dr inż. Anna 
Kwasiborska

2017

94. Wiktor Jerzy 
Kurpiel

Siły Zbrojne w polityce wewnętrznej 
Rosji w latach 1991–2015

dr hab. Marek 
Ilnicki 2017

95. Dariusz Andrzej 
Wypych

Samorząd miasta Pabianic w okresie 
transformacji ustrojowej (1990–2012)

prof. dr hab. Alfred 
Lutrzykowski 2017

96. Dawid Jerzy 
Piekarz

Polityka bezpieczeństwa ekonomicznego 
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
2004–2014

dr hab. Bogusław 
Jagusiak, promotor 
pomocniczy
dr Radosław 
Żmigrodzki

2017

97. Marlena Ewa 
Krohn Arktyka w polityce Federacji Rosyjskiej

dr hab. Marek 
Ilnicki, promotor 
pomocniczy
dr Ryszard Warda

2017

98. Bogusław 
Marek Jagiełło

Zagrożenie bezpieczeństwa Warszawy 
terroryzmem na początku XXI wieku

prof. dr hab. 
Kuba Jałoszyński, 
promotor 
pomocniczy 
dr Tomasz 
Siemianowski

2017

99. Aneta 
Kowalewska

Funkcjonowanie władzy lokalnej 
w powiecie wyszkowskim po 1989 r. 
Analiza socjologiczno-politologiczna

prof. dr hab. 
Mirosław 
Chałubiński

2017

100. Grażyna 
Szczesna

Pozycja ustrojowa organu 
wykonawczego gminy w III RP

prof. dr hab. Alfred 
Lutrzykowski 2017

101. Jarosław Maciej 
Duszewski

Cywilny transport lotniczy w polityce 
Unii Europejskiej

dr hab. inż. Tadeusz 
Compa, promotor 
pomocniczy 
dr Radosław 
Żmigrodzki

2017

102. Rafał Płoski
Polityka państwa wobec spółdzielczości 
rolniczej w Drugiej i Trzeciej 
Rzeczypospolitej

prof. dr hab. Zofi a 
Chyra-Rolicz 2018

103. Leszek Robert 
Kurnicki

Polityka energetyczna Euroazjatyckiej 
Wspólnoty Gospodarczej

dr hab. Ireneusz 
Kraś, promotor 
pomocniczy 
dr Radosław 
Kubicki

2018
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104.
Daniel 
Stanisław 
Więzik

Polityka Federacji Rosyjskiej 
w zakresie zwalczania przestępczości 
zorganizowanej w latach 1993–2014

prof. dr hab. Stefan 
Opara 2018

105. Artur Radwan
Polityka transportowa Federacji 
Rosyjskiej na kierunku Europa–Azja 
w XXI wieku

dr hab. Ireneusz 
Kraś, promotor 
pomocniczy dr inż. 
Anna Kwasiborska

2018

106. Mieczysław 
Grodzki

Rola samorządu zawodowego 
w kształtowaniu polityki regionalnej 
w latach 2004–2015 (na przykładzie 
województwa mazowieckiego)

prof. dr hab. Adam 
Koseski 2018

107. Przemysław 
Piotr Gajos

Polityczno-militarny wymiar 
zaangażowania Sił Zbrojnych RP 
w operację stabilizacyjną 
w Iraku (2003–2008)

prof. dr hab. Dariusz 
Kozerawski 2018

108.

Katarzyna 
Agnieszka 
Niezgoda-
Walczak

Przemiany kultury politycznej 
w Federacji Rosyjskiej

dr hab. Ewa Maria 
Marciniak,
promotor 
pomocniczy 
dr Vadym 
Zheltovskyy

2018

109. Piotr Andrzej 
Błazeusz

Polityczno-militarne aspekty 
wykorzystania sił zbrojnych Stanów 
Zjednoczonych w międzynarodowych 
działaniach stabilizacyjnych 
w Afganistanie w latach 2001–2014

dr hab. Dariusz 
Kozerawski 2018

110. Anna Katarzyna 
Wawryniuk

Polityka energetyczna Federacji 
Rosyjskiej wobec Republiki Turcji

dr hab. Ireneusz 
Kraś promotor 
pomocniczy: 
dr Adrian Mitręga

2018

111. Sylwia 
Winiarska

Mniejszości narodowe i etniczne 
w polskiej polityce bezpieczeństwa 
w XXI wieku na tle państw Grupy 
Wyszehradzkiej

prof. dr hab. Dariusz 
Kozerawski,
promotor 
pomocniczy
dr Irena Kurasz

2018

112. Paweł Jasiński
Problemy polityczne i społeczno-
gospodarcze ludności żydowskiej 
w Płocku (1918–1939)

prof. dr hab. Adam 
Koseski, promotor 
pomocniczy
dr Mariusz Paździor

2019

113.
Dariusz 
Wojciech 
Kalinowski

Polityka morska Ukrainy w latach 
1991–2014

dr hab. Marek 
Ilnicki 2019

114. Sergiy Taran
Relations between the Regions and the 
Central Government in Ukraine: History 
and Perspectives

prof. dr hab. Adam 
Koseski, promotor 
pomocniczy
dr Vadym 
Zheltovskyy

2019

115. Iwona Rosińska Polityka przeciwdziałania bezrobociu 
w Polsce w latach 2004–2016 dr hab. Piotr Solarz 2019
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116. Grzegorz 
Konopko

Rola misji i operacji pokojowych ONZ 
i UE w kształtowaniu państwowości 
oraz bezpieczeństwa Demokratycznej 
Republiki Konga

dr hab. Włodzimierz 
Fehler, promotor 
pomocniczy
dr Mariusz 
Kuryłowicz

2019

117. Katarzyna 
Puławska

Policja Polska w procesie zwalczania 
handlu ludźmi w III RP

prof. dr hab. Dariusz 
Kozerawski 2019

118. Bartosz Adam 
Czernicki

Polsko-niemiecka współpraca policyjna 
(1989–2019)

prof. dr hab. Dariusz 
Kozerawski, 
promotor 
pomocniczy 
dr Marcin Bielewicz

2019

119. Tomasz Jerzy 
Hoffmann

Polityka innowacyjna w Polsce w latach 
2005–2016

dr hab. Kinga 
Machowicz 2019

120. Krzysztof 
Mikołaj Zyska

Polityczno-militarne i prawne 
uwarunkowania ochrony lotnictwa 
cywilnego RP przed zagrożeniami 
terrorystycznymi

dr hab. inż. Tadeusz 
Compa,
promotor 
pomocniczy 
dr Radosław 
Kubicki

2019

121.
Robert 
Wojciech 
Stępień

Nacjonalizm rosyjski w polityce 
Federacji Rosyjskiej

dr hab. Zbigniew 
Leszczyński, 
promotor 
pomocniczy 
dr Krzysztof 
Garczewski

2019

122. Vyacheslav 
Dihanov

Czynniki hamujące transformację 
polityczną w Rosji (1991–2018)

dr hab. Marek 
Ilnicki 2019

123. Jozef Polacko Pionowa i pozioma struktura systemu 
politycznego

dr hab. Tomasz 
Słomka 2019

124. Katarzyna 
Joanna Matysek

Dobór i profesjonalizacja kadr Biura 
Ochrony Rządu/Służby Ochrony 
Państwa w systemie polityki 
bezpieczeństwa państwa

prof. dr hab. 
Kuba Jałoszyński, 
promotor 
pomocniczy 
dr Jarosław 
Cymerski

2019

125. Tomasz 
Harackiewicz

Polityka innowacyjna Federacji 
Rosyjskiej

dr hab. Kinga 
Machowicz, 
promotor 
pomocniczy dr 
Mirosław Marciniak

2019

126. Łukasz Szwed

Udział polskiego kontyngentu 
wojskowo-cywilnego 
w międzynarodowych działaniach 
w Afganistanie. Aspekty polityczne 
i militarne

prof. dr hab. Dariusz 
Kozerawski, 
promotor 
pomocniczy dr 
Przemysław Gajos

2019
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127. Paweł Piotr 
Wilk

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie w polityce ochrony 
zewnętrznych granic Unii Europejskiej

prof. dr hab. 
Bogusław 
Jagusiak, promotor 
pomocniczy dr 
Arnold Warchał

2019

128. Georgii 
Dykhanov

Политика создания и развития особых 
экономических зон в Российской 
Федерации

prof. dr hab. Adam 
Koseski 2019

129. Ireneusz 
Tomczak

Rozwój myśli technicznej w polityce 
gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 
w latach 2000–2018

dr hab. Kinga 
Machowicz 2019


