
Uchwała

Komisji habilitacyjnej z dnia 3 lipca 2018 roku 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitow anego 

dr Agnieszce Mirkiewicz

Komisja habilitacyjna na posiedzeniu 3 lipca 2018 roku, po zapoznaniu się z opiniami 

recenzentów i członków Komisji oraz dyskusji, rekomenduje nadanie Pani dr Agnieszce 

Mirkiewicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w 

dyscyplinie historia.

W głosowaniu jawnym brało udział 7 członków Komisji. Za taką rekomendacją 

opowiedziało się 6 członków, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Uzasadnienie:

Członkowie Komisji habilitacyjnej po wnikliwej analizie i ocenie wskazanego przez 

Dr A. Mirkiewicz cyklu publikacji Słowiański ruch sokoli w Europie w XIX i XX wieku (ze 

szczególnym uwzględnieniem działalności sokolstwa polskiego w Galicji i w II 

Rzeczypospolitej), pozostałego dorobku naukowego, działalności dydaktycznej, 

organizatorskiej oraz popularyzatorskiej stwierdzili, że osiągnięcia Habilitantki są 

wystarczające i spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 

595 ze zm.).

Członkowie Komisji za najważniejsze osiągniecie naukowe Dr Agnieszki Mirkiewicz 

uznali monografie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół w II Rzeczypospolitej (1918-1939) i 

Zarys dziejów sokolstwa słowiańskiego (1862-1939). Zwłaszcza pierwsza z tych prac, 

poświęcona dziejom największej polskiej organizacji kultury fizycznej, jest wyczerpującym 
i nowatorskim opracowaniem spełniającym podstawowy ustawowy warunek znacznego 



wkładu kandydata w rozwój dyscypliny. Wskazywano na wielość ważnych i niekiedy bardzo 

szczegółowych ustaleń zawartych w pracy. Autorka m.in. przybliżyła proces unifikacji 

sokolstwa polskiego po okresie zaborów, przedstawiła strukturę społeczną członków 

Towarzystwa, związki „Sokoła” z Kościołem katolickim, oblicze polityczne organizacji, jej 

wkład w rozwój polskiej kultury fizycznej oraz rolę w kształtowaniu zachowań 

patriotycznych. Recenzenci wyrazili przekonanie, że rozprawa ta zajmie ważne miejsce w 

polskiej historiografii dotyczącej dziejów kultury fizycznej i życia społeczno-politycznego na 

ziemiach polskich w XX wieku.

Podkreślono również doświadczenie dydaktyczne Habilitantki i Jej nieprzeciętną 

aktywność na polu upowszechniania wiedzy historycznej

Prof. dr hab. Tomasz Schramm

Dr hab. prof. UR Joanna Pisulińska

Dr hab. prof. UJ Piotr Biliński

Dr hab. Prof. UwB Jan Snopko

Prof dr hab. Edward Czapiewski

Dr hab. prof. AWF w Krakowie Dobiesław Dudek

Prof. dr hab. Jadwiga Hoff.



UNIWERSYTET RZESZOWSKI
w Rzeszowie

Wydział Socjologirano-Historyczny

Lista obecności na posiedzeniu komisji habilitacyjnej 
Dr Agnieszki Mirkiewicz w dniu 3 lipca 2018 r. powołanej 

w dniu 9 stycznia 2018 r.

1 .Prof. dr hab. Tomasz Schramm...........................................................
Przewodniczący Komisji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn

2. Dr hab. Joanna Pisulińska,prof. UR..........
Sekretarz Komisji, Uniwersytet Rzeszowski

3. Dr hab. Piotr Biliński,prof. UJ 
Recenzent, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

4. Dr hab. Jan Snopko,prof. UwB.........
Recenzent, Uniwersytet w Białymstoku

5. Prof. dr hab. Edward Czapiewski 
Recenzent, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

6. Dr hab. Dobiesław Dudek,prof. AWF.
Członek Komisji, Akademia Wychowania Fizycznego w Kr

7. Prof. dr hab. Jadwiga Hoff......................
Członek Komisji, Uniwersytet Rzeszowski


