
Rzeszów, 23 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA

Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów na podstawie 

art. 18a, ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) w celu: 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Trościńskiego w dziedzinie 

nauk humanistycznych, w dyscyplinie: literaturoznawstwo.

§1

Komisja, działając zgodnie z Ustawą oraz w oparciu o rozporządzenie MNiSW z dnia 22 

września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności 

w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 

tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586) oraz uwzględniając kryteria zawarte 

w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. nr 196, poz. 1165), 

na posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów, 

al. mjr. W. Kopisto 2b) w dniu 23 stycznia 2020 r. i w którym uczestniczyło wszystkich 

siedmioro Członków Komisji, w głosowaniu jawnym (7 głosów - za; brak głosów przeciw 

i wstrzymujących się) pozytywnie opiniuje wniosek dr. Grzegorza Trościńskiego o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie 

literaturoznawstwo.

§2

Integralną częścią niniejszej Uchwały jest załącznik nr 1 stanowiący jej uzasadnienie.

§3

Komisja przekazuje niniejszą Uchwałę Przewodniczącemu Rady Naukowej Kolegium 

Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Pawłowi Gracie.



Przewodnicząca:

Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee .

Recenzenci:

Prof. dr hab. Roman Krzywy

Prof. dr hab. Piotr Urbański

Dr hab. Maria Barłowska

Członkowie Komisji:

Dr hab. Małgorzata Ciszewska

Dr hab. Jerzy Kroczak

Sekretarz Komisji:

Dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR



Załącznik nr 1

Rzeszów, 23 stycznia 2020 r.

UZASADNIENIE

UCHWAŁY KOMISJI HABILITACYJNEJ Z DNIA 23 STYCZNIA 2020 ROKU 

W SPRAWIE NADANIA DR. GRZEGORZOWI TROŚCIŃSKIEMU STOPNIA

DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE

LITERATUROZNAWSTWA

Uchwała Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 

Dr. Grzegorza Trościńskiego została podjęta w trybie jawnym. Recenzenci i pozostali 

uczestniczący w pracach Komisji zapoznali się z dorobkiem naukowym, dydaktycznym 

i organizacyjnym Habilitanta. Wszyscy oni wzięli udział w końcowym posiedzeniu w dniu 

23 stycznia 2020 r. Po zebraniu i przeanalizowaniu argumentów przedstawionych w recenzjach 

i opiniach wszystkich uczestników oraz po uwzględnieniu wniosków z dyskusji Komisja 

postanowiła rekomendować Radzie Naukowej Kolegium Nauk Humanistycznych 

Uniwersytetu Rzeszowskiego wniosek Dr. Grzegorza Trościńskiego o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego. Głosowanie w tej sprawie było jednomyślne (7 osób opowiedziało się za 

poparciem wniosku, nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt nie był przeciwny).

Biografia zawodowa i osiągnięcia naukowe Habilitanta

Dr Grzegorz Trościński jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

gdzie w roku 1996 ukończył filologię polską. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. 

dr. hab. Stefana Nieznanowskiego, obronił na tej samej uczelni w roku 2006. W latach 1996- 

2007 pracował jako asystent, a następnie adiunkt w Wyższej Szkole Humanistyczno- 

Przyrodniczej w Sandomierzu (Wydział Humanistyczny, Zakład Filologii Polskiej). Od roku 

2010 do dzisiaj jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Filologii Polskiej 

(od r. 2017 Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa) Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po uzyskaniu 

stopnia naukowego doktora, Grzegorz Trościński opublikował 2 monografie autorskie 

(podstawą pierwszej była rozprawa doktorska, natomiast druga stanowi osiągnięcie naukowe 

Habilitanta w rozumieniu Ustawy o stopniach i tytule), współredagował 3 monografie 1



zbiorowe, jedną pracę edytorską oraz dwa numery czasopisma naukowego „Tematy 

i Konteksty”, jest także autorem 20 rozpraw i artykułów naukowych: 10 zamieszczonych 

w czasopismach naukowych oraz 10 stanowiących rozdziały w recenzowanych monografiach 

naukowych. Habilitant od wielu lat jest zaangażowany w prace na rzecz czasopisma naukowego 

„Tematy i Konteksty” (w 1. 2012-2016 pełnił w nim funkcję sekretarza, a od roku 2017 jest 

jednym z redaktorów tematycznych). Wygłosił referaty na 12 ogólnopolskich konferencjach 

naukowych oraz był także współorganizatorem czterech. Współpracował z wieloma 

instytucjami samorządowymi, kulturalnymi, naukowymi i oświatowymi regionu 

świętokrzyskiego i podkarpackiego oraz z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Sandomierzu, 

Tarnobrzegu i Gorzycach. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego.

Ocena głównego osiągnięcia naukowego

Dr Grzegorz Trościński jako główne osiągnięcie w postępowaniu habilitacyjnym 

wskazał opublikowaną w 2019 roku książkę pt. Okolicznościowa poezja polityczna okresu 

bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego. Wszyscy Recenzenci i Członkowie Komisji 

pozytywnie ocenili wartość naukową tej monografii. Zgodnie podkreślono, że stanowi ona 

zwieńczenie dotychczasowych badań Habilitanta nad polityczną poezją okolicznościową. 

Zwrócono również uwagę na fakt, iż żadna z części tej rozprawy nie była wcześniej 

publikowana, lecz powstała jako integralna część zaprojektowanej przez Autora monografii.

I tak Prof. dr hab. Roman Krzywy w swej recenzji podkreśla bogatą podstawę 

materiałową rozprawy i rozległość kwerend archiwalnych, których owocem było wydobycie 

„z zachowanego zasobu manuskryptów wielu nieznanych wcześniej zarówno 

polskojęzycznych, jak i łacińskich utworów, poświadczających intensywny udział obiegu 

rękopiśmiennego w kształtowaniu ówczesnej opinii publicznej” (s. 4). Stwierdza, że 

przedstawione w książce analizy „są niezwykle wnikliwe i rzeczowe, przekonują o rzetelnym 

warsztacie filologicznym doktora Trościńskiego, o umiejętności dostrzegania zarówno dziś już 

nieoczywistych cech strukturalnych omawianych utworów, rozpoznawania ich faktury 

gatunkowej, zastosowanych przez pisarzy konwencji retorycznych i literackich o bardzo 

rozmaitym rodowodzie, aluzji do przysłów czy herbów, zakorzenienia tej twórczości w tradycji 

piśmiennictwa politycznego oraz pełnionych przez omawiane teksty funkcji agitacyjnych czy 

informacyjnych” (s. 3).
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Dr hab. Maria Barłowska, odnosząc się do rozprawy Okolicznościowa poezja 

polityczna okresu bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego, podkreśla jej wartość 

materiałową i faktograficzną oraz stwierdza, iż monografia ta „stanie się [...] książką, do której 

już zawsze będą sięgać badacze zajmujący się schyłkiem XVII w. Wykonana przez 

dr. Trościńskiego wielka praca na pewno ułatwi i zainspiruje badania szczegółowe, jest też już 

dziś istotnym głosem w rozpoznawaniu dawnego dyskursu politycznego, fundujących go pojęć 

i wyrażającej je topiki” (s. 7).

W opinii Prof. dr hab. Piotra Urbańskiego rozprawa Habilitanta wskazana przezeń 

jako główne osiągnięcie naukowe „jest dziełem w pełni uformowanego, samodzielnego 

badacza, którego rozwój naukowy przebiegał należycie” (s. 4). Recenzent podkreśla ujawnioną 

w niej wysoką świadomość metodologiczną Dr. Trościńskiego, klarowną konstrukcję rozprawy 

oraz imponującą podstawę materiałową. Zauważa chwalebną równowagę między „narracją 

o charakterze historyczno-kulturowym [...] a analizą i interpretacją tekstów” (s. 3), trafność 

analizy retorycznej i nie ma wątpliwości, że monografia „stanowi [...] mocną podstawę 

przewodu habilitacyjnego” (s. 4).

Powtarzające się w recenzjach drobne uwagi dotyczące np. braku szczegółowego wykazu 

tekstów wydobytych z manuskryptów, informacji o charakterze edytorskim czy drobnych 

potknięć interpretacyjnych nie podważają wysokiej oceny całego dorobku badawczego 

Dr. Grzegorza Trościńskiego wyrażonej przez wszystkich recenzentów.

Oceny te podzielają także pozostali członkowie komisji.

Dr hab. Jerzy Kroczak podkreślił, że książka Dr. Trościńskiego bez wątpienia stanowi 

znaczny wkład w rozwój badań nad dawną literaturą polską, a jej Autor „omawia [...] teksty 

literackie związane z wydarzeniami politycznymi z końca XVII wieku, przedstawiając wywód 

o jasnej konstrukcji, dobrze porządkujący bardzo obfity materiał literacki, czyli ponad dwieście 

tekstów wierszowanych, prawie w całości rękopiśmiennych, łacińsko- i polskojęzycznych 

[.••]” (s- 1).

Dr hab. Małgorzata Ciszewska, podnosząc wartość merytoryczną i różnorodność 

tematyczną dorobku naukowego dr. Trościńskiego, już na wstępie przygotowanej opinii 

sformułowała pochlebne stwierdzenie, że całość tegoż dorobku, „gdyby istniała taka możliwość 

prawna, wolno by było uznać za wystarczającą do przeprowadzenia dwu osobnych postępowań 

awansowych: na podstawie przedstawionej do oceny monografii, a także pozostałego dorobku 

Habilitanta” (s. 1).
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Dr hab. Jolanta Kowal również wyraziła przekonanie, że rozprawa Dr. Trościńskiego 

..jest znakomitym zwieńczeniem” wieloletnich badań i „zasługuje na duże uznanie; napisana 

z rozmachem, świadczy o rozległej wiedzy Habilitanta z zakresu nie tylko literatury, ale 

również historii, socjologii czy komunikacji literackiej i społecznej, dowodzi ponadto 

doskonałego opanowania filologicznego warsztatu” (s. 1).

Także przewodnicząca komisji, Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, 

stwierdziła, że monografia Dr. Trościńskiego Okolicznościowa poezja polityczna okresu 

bezkrólewia po śmierci .Jana III Sobieskiego stanie się trwałym punktem odniesienia dla 

wszelkich dalszych badań nad okolicznościową poezją polityczną czasu interregnum po 

śmierci Jana III oraz kolejnych dekad, a jej imponująca podstawa tekstowa, uzyskana w toku 

żmudnych kwerend archiwalnych, budzi najwyższe uznanie.

Zarówno Recenzenci, jak i Członkowie Komisji zgodni byli także w wysokiej ocenie 

pozostałych elementów dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 

Dr. Trościńskiego, podkreślając jego kompetencje filologiczne, godną szacunku erudycję oraz 

zwracając uwagę na jego zaangażowanie w działania popularyzujące wiedzę o literaturze 

i kulturze staropolskiej. Dorobek badawczy Dr. Trościńskiego jest świadectwem jego 

systematycznego i dynamicznego rozwoju, a także dojrzałości naukowej.

W jednomyślnej opinii wszystkich uczestników Komisji monografia pt. Okolicznościowa 

poezja polityczna okresu bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego (Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019), przedstawiona jako najważniejsze osiągnięcie 

naukowe Habilitanta, oraz całość jego dorobku naukowego i dydaktycznego, również wysoko 

ocenionego przez Recenzentów, stanowią całkowicie wystarczającą podstawę do nadania 

Dr. Grzegorzowi Trościńskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Konkluzje

Recenzenci i Członkowie Komisji byli zgodni w pozytywnej ocenie osiągnięcia 

habilitacyjnego oraz całościowego dorobku Dr. Grzegorza Trościńskiego. Podkreślono, że 

Habilitant jest rozpoznawalnym i cenionym badaczem dawnego piśmiennictwa polskiego, 

w tym zwłaszcza okolicznościowej poezji politycznej. Do dorobku macierzystej jednostki 

Dr Grzegorz Trościński wnosi też doświadczenie dydaktyczne i zaangażowanie w działania 

na rzecz popularyzacji nauki.
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Dyskusja, którą dokumentuje protokół, umocniła przekonanie wszystkich uczestników 

Komisji co do wagi, oryginalności i znaczenia osiągnięć Habilitanta. Wynik głosowania okazał 

się następujący: 7 głosów za poparciem wniosku, 0 głosów przeciwko, 0 wstrzymujących się.

W takim stanie rzeczy Komisja popiera i rekomenduje Radzie Naukowej Kolegium 

Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego wniosek Dr. Grzegorza Trościńskiego 

o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych, w dyscyplinie 

I i teraturo znawstwo.

Przewodnicząca: ■

Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Recenzenci:

Prof. dr hab. Roman Krzywy

Prof. dr hab. Piotr Urbański

Dr hab. Maria Badowska

Członkowie Komisji:

Dr hab. Małgorzata Ciszewska

Dr hab. Jerzy Kroczak

Sekretarz:

Dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR
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