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2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku
ich uzyskania omz Ęrtułu rozprawy doktorskiej.

Tyhil do*tora:
Nazwa jednostki, 'V/yższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Specj aloność; nauki humanistyc zne w dyscyplinie historia

Data uzyskania tyt]łu 9 lipca 2003 roku
Data wystawienia dyplomu 11 września 2003 roku

Tytuł ro?prawy doktorskiej:agrody i założenia parkowe Stanisława Leszczyńskiego w
Lotaryngii w łatach 1737 - 1766, Częstochowa 2003
Promotor: prof. dr hab. An&zej J. Zakrzewski
Recenzenici: prof. df hab. Zbigniew Myczkowski

prof. dr hab. Bartłomiej Szyndler

3" Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

Od 2000 do 2003 roku: asystentw Zakładzie Historii NowoĄćnej, w WSP w
Częstochowie
Od 2003 do 2006 roku: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
Od 2003 roku do chwili obecnej : adiunkt w Zak}adzje Historii NowoĄńrrej w Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie

4. W§kazanie osiągnięcia* wynikająpego zatt. t6 ust. 2 ustawy zĄnia 14małca2003 r. o
stopniach naukowych i Ęrtule naukowym ofźv o stopniach i tytule w zakresie szfuki @z.
U. nr 65, poz.595 ze zm.):

a) §rtul osiągnięcia naukowęo:

monografia aurorska:

Akademia Stanisłuwa w Nanql (1750-1766), wyd. Libron w Krakowie, Kraków 2013,
ISBN: 978-83-62196-97
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b) cel naukowy

Za osiągnięcie habilitacyjne wynikającego z aft. 16 ust. 2 usLawy z dńa 14 marca

2003 r. o stopniach naukowych i tytulę (Dz. U. nr 65, poz. 595 zs

zm.):uznńam pracę Alrademia Stanisława w Nancy (1750-]766). Rozprawa ta powstała

w wyniku poszerzenia moich dotychczasowych zainteresowń i badń skupiajacych się

głównie wokół działałności króla Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii, członków

jego dworu w Lunóville oraz zakrojonego na szeroką skalę mecenatu artystycznego i
naŃowego. Prezentowana praca do§czy temaĘki, która dotychczas nie była omawiana

w historiografii polskiej i jest pierwszą w polskiej nauce monografią zŃożonĄ przez

króla Stanisława Leszczynskiego Akademii w Nancy, która w momencie utworzenia

nosiła nźuz§rę Królewskięgo Towarzystwa Nauk i Literafury Pięknej.

Celem przedłożanej ptzeze mnie pracy jest przedstawienie Akademii Stanisława

w latach 175U1766 pod względem charakterystyki struktury organizacyjnej we wstępnej

fazie tworzenia oraz pehej rlziałalności, podejmowanej problematyki naukowo-

badawczej i konkursowej a także wzajemnych relacji króla Leszcryńskiego z
ufundowaną ins§rtucją. Waznym zadaniem jest ukazanie postaci Stanisława

Leszczyhshjego nie tylko jako mecenasa, alę także jako inicjatora tvłórczych innowacji,

znlacanie wyprzedzających epokę, oraz prekursora nowych badń
IWiele negatywnych opinii w tej sprawie zostało sforrrrułowanych plzęz

francuskich uczonych w drugiej połowie XIX więku i w początkach następnego stulecia.

U ich źródeł leżąniewątpliwie nięchętne obcym przekonania uczonych, ale takze ita, że

nie wszystkię źródła zastaĘ wówczas wykorzystarre do sforrnułowania wniosków. Jawi
się więc konięcaność ponownego ich zbadania właśnie pod kątem ukazania innego

oblicza Stanisława Leszczyńskiego. Waźne jest talcże z forma]nego punktu widzenia

omówienie udziafu Stanisława w pracach Akademii, uzasadniający nadanie mu §rtułu

,pierwszego akademika".

Niezwykle cenne z punktu widzenia polskiej historiografii jest równięż
przebadanie z:uv..tązanej z Akademią aktywności naukowej dwóch polskich członków

nanceańskiej placówki: Józęfa AndrzĄaZałuskiego i JózefaAlęksandra Jabłonowskiego.

Istotrym elementem ocęny wartości i rangi naukowej Akademii w Lotaryngii i
w całej Francji jest analiza dorobku jej członków w różnych dziedzinach poznawania
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