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poSiedzenia zakładu dziejów euRopy XiX i XX w. w ih pan 
w waRSzawie (5 paździeRnika 2010 – 27 wRzeŚnia 2011)

2010 5 X omówienie zbioru dokumentów pt. „polskie dokumenty dyplomatyczne, 1940”, 
red. magdalena hułas, warszawa 2010 – ref. dr henryk bartoszewicz

12 X omówienie książki mariana zacharskiego pt. „Rosyjska ruletka”, warszawa 
2010 – ref. prof. dr hab. tadeusz kisielewski

19 X omówienie wspomnień wiktora krawczenki pt. „wybrałem wolność, życie 
prywatne i polityczne radzieckiego funkcjonariusza”, warszawa 2009 – ref. dr 
Stanisław Gregorowicz

26 X Referat „historia alternatywna. Rzecz o książkach marcina wolskiego pt. „wal‑
lenrod”, warszawa 2009, i „jedna przegrana bitwa”, warszawa 2010” – ref. mgr 
marcin wolski

9 Xi omówienie książki piotra żurka pt. „czarnogórcy i Serbowie w rosyjskiej polityce 
księcia adama jerzego czartoryskiego (1802‑1806)”, kraków 2009 – ref. prof. 
dr hab. elżbieta znamierowska‑Rakk

16 Xi omówienie książki mariusza korzeniowskiego pt. „za złotą bramą. działalność 
społeczno‑kulturalna polaków w kijowie w latach 1905‑1920”, lublin 2009 – ref. 
prof. dr hab. tadeusz epsztein

23 Xi omówienie wspomnień olega zakirowa pt. „obcy element. dramatyczne losy 
oficera kGb w walce o wyjaśnienie zbrodni katyńskiej”, warszawa 2010 – ref. 
prof. dr hab. tadeusz wolsza

30 Xi omówienie pamiętników józsefa antalla seniora pt. „Schronienie uchodźców 
(wspomnienia i dokumenty)”, zebrał, opracował i przedmową opatrzył károly 
kaprowczay, warszawa 2009 – ref. mgr magdalena lechowska

7 Xii omówienie zbioru dokumentów pt. „Rozstrzelać polaków. ludobójstwo polaków 
w związku Sowieckim w latach 1937‑1938. dokumenty z centrali”, oprac. tomasz 
Sommer, warszawa 2010 – ref. doc. dr hab. Romuald wojna

14 Xii omówienie książki Gerharda besiera i katarzyny Stokłosy pt. „europa dyktatur. 
nowa historia XX w.”, warszawa 2009 – ref. doc. dr hab. andrzej essen

2011 4 i „Stosunki wojskowe polsko‑niemieckie 1934‑1939” – ref. dr marek deszczyński
11 i omówienie autorskie książki pt. „między prometeizmem a realpolitik. ii Rzecz‑

pospolita wobec ukrainy sowieckiej 1921‑1926”, kraków 2010 – ref. dr jan 
jacek bruski



399życie naukowe

25 i omówienie książki nikołaja iwanowa pt. „powstanie warszawskie widziane 
z moskwy”, kraków 2010 – ref. prof. dr hab. hanna marczewska‑zagdańska

1 ii omówienie Vi tomu „historii dyplomacji polskiej” (1944/1945‑1989), red. 
wojciech materski i waldemar michowicz, warszawa 2010 – ref. prof. dr hab. 
wojciech materski

8 ii omówienie zbioru „dokumenty Rządu Rp na uchodźstwie. Suplementy do 
tomów i‑Viii, protokołów posiedzeń Rady ministrów październik 1939 – sier‑
pień 1945”, oprac. wojciech Rojek przy współpracy andrzeja Suchcitza, kraków 
2010 – ref. mgr krzysztof langowski

22 ii „polskie aspekty tzw. afery Šeby” – ref. prof. dr hab. marek k. kamiński
1 iii omówienie książki denisa delanta pt. „Rumunia. zapomniany sojusznik hitlera”, 

warszawa 2010 – ref. dr andrzej koryn
8 iii omówienie książki bogdana Gadowskiego pt. „biografia agenta. największy agent 

policji politycznej ii Rp józef – josek mützenmacher (1903‑1947)”, warszawa 
2009 – ref. dr piotr Gontarczyk

22 iii omówienie książki pt. „białe plamy, czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach 
polsko‑rosyjskich (1918‑2008)”, red. naukowa adam daniel Rotfeld i anatolij 
torkunow, warszawa 2010 – ref. prof. dr hab. andrzej nowak

29 iii omówienie książki Frederica Spottsa pt. „haniebny pokój. jak francuscy artyści i inte‑
lektualiści przetrwali nazistowska okupację”, warszawa 2010 – ref. dr ewa cytowska

5 iV  „depozyt litewski kpt. walerego Sławka przechowywany w Rosyjskim pań‑
stwowym archiwum wojskowym (RGwa) w moskwie” – ref. dr joanna 
Gierowska‑kałłaur

12 iV omówienie książki orlando Figesa pt. „Szepty. życie w stalinowskiej Rosji”, 
warszawa 2010 – ref. mgr adrianna Sznapik

10 V omówienie książki marii z esterházych mycielskiej pt. „ułaskawiony na śmierć”, 
warszawa 2010 – ref. dr Renata zawistowska

24 V „polityka ober‑ostu wobec ziem białoruskich (1915‑1918)” – ref. dr Volka Volkava
31 V omówienie autorskie zbioru dokumentów „Stanisław patek. Raporty i korespon‑

dencja z moskwy (1927‑1932)”, warszawa 2010 – ref. prof. dr hab. małgorzata 
Gmurczyk‑wrońska

7 Vi omówienie trzytomowego zbioru dokumentów pt. „Stanisław mikołajczyk 
w dokumentach aparatu bezpieczeństwa”, warszawa 2010 – ref. prof. dr hab. 
tadeusz kisielewski

14 Vi „polityka margaret Thatcher wobec polski 1979‑1990” – ref. prof. dr hab. jacek 
tebinka

28 Vi omówienie książki ingrid Steiner‑Gashi i dardana Gashi pt. „w służbie dyk‑
tatora. życie i ucieczka północnokoreańskiego agenta”, wrocław 2011 – ref. dr 
Sebastian pilarski

5 Vii „premier pál teleki a polska. Fakty i dokumenty” – ref. dr hab. endre Varga
20 iX omówienie książki iwony Sakowicz‑tebinki pt. „imperium barbarzyńców. Rosja 

aleksandra ii w brytyjskich opiniach prasowych”, Gdańsk 2010 – ref. prof. dr 
hab. aleksandra leinwand

27 iX „bejtar – nieznany ruch narodowo‑radykalny” – ref. dr piotr Gontarczyk


