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1. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

Jestem absolwentem magisterskich studiow historycznych w Uniwersytecie Lodzkim 

(1993r.). Prac? magistersk^ pt. „Gruzja w latach 1918-1921" przygotowalem pod kierunkiem 

prof. zw. dr hab. Wojciecha Materskiego w Katedrze Historii Europy Wschodniej Instytutu 

Historii Uniwersytetu Lodzkiego. W dniu 1 listopada 1993r. zostalem przyjety na studia 

doktoranckie do Humanistycznego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Filozoficzno-

Historycznym Uniwersytetu Lodzkiego. Efektem ukonczenia studiow doktoranckich w 1998r. 

byla dysertacja doktorska pt. „Polityka pahstw Ententy wobec Zakaukazia w latach 1918-

1921". Promotorem pracy zostai prof zw. dr hab. Wojciech Materski, natomiast recenzentami 

- prof zw. dr hab. Andrzej M.Brzezihski oraz prof, dr hab. Marek Mqdzik. Uchwal^ Rady 

Wydzialu Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Lodzkiego z dnia 19 marca 1998r. 

uzyskalem stopieh doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. 

2. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

Od 1 wrzesnia 1998r. jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ktory w 

wyniku restrukturyzacji wydzialu przeksztalcil si? w Instytut Historii i Stosunkow 

Mi?dzynarodowych. Wraz ze zmianami w strukturze instytutu pracowalem na stanowisku 

adiunkta w Zakladzie Historii Powszechnej XXw., Zakladzie Historii Polski i Powszechnej 

XIX i XX wieku, a obecnie w Zakladzie Historii Polski do XIXw. 

3. Wskazanie osi^gni^cia wynikaj^cego z art.l6 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. 

0 stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz.U. nr 65, poz.595 ze zm.): 

Za moje najwi?ksze osi^gni?cie naukowe uwazam monografi? pt. „Polityka Stanow 

Zjednoczonych wobec Turcji i Bliskiego Wschodu w latach 1918-1923", Piotrkow 

Trybunalski 2015, ss.526, Wydawnictwo Instytutu Historii i Stosunkow Mi?dzynarodowych 
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Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Publikacja 

jest efektem moich wieloletnich zainteresowan badawczych dotycz^cych bardzo waznego 

okresu w dziejach Turcji i Bliskiego Wschodu po I wojnie swiatowej, kiedy doszlo do walki 

Turkow o utrzymanie niezaleznosci od zwyci?skich mocarstw Ententy oraz gdy mialy miejsce 

rozdzialy mandatow na Bliskim Wschodzie pomi?dzy pahstwa zwyci^skiej koalicji. 

Do tej pory problematyka polityki USA wobec Bliskiego Wschodu po I wojnie 

swiatowej nie zostala przeanalizowana w polskiej literaturze naukowej i tylko w pewnych 

aspektach byla uwzgl^dniana w swiatowej literaturze przedmiotu. Praca oparta jest w duzym 

stopniu na analizie amerykahskich materialow archiwalnych, ktore zebralem w trakcie 

kwerend archiwalnych w Stanach Zjednoczonych. Przeprowadzilem badania w National 

Archives w Waszyngtonie, w Bibliotece Kongresu, Wydziale Manuskryptow, w Archiwum 

Instytutu Hoovera oraz Archiwum Bakhmeteva w Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. 

Ponadto wykorzystaiem opublikowane zbiory amerykahskich dokumentow dyplomatycznych 

Papers Relating to the Foreign Relations of the United States . . . . Materialy te obejmujq noty, 

memoranda, depesze opracowane przez przedstawicieli wladz USA dotyczqce tureckiej i 

bliskowschodniej polityki tego mocarstwa. W pracy wykorzystano takze informacje uzyskane 

w wyniku kwerend w archiwach francuskich i polskich. Szczegolnie amerykanskie i 

francuskie materialy archiwalne nie byly dotychczas wykorzystane w polskich opracowaniach 

oraz byly w niewielkim stopniu omowione w publikacjach zagranicznych. 

Zasadnicza cz?sc pracy obejmuje okres od podpisania rozejmu w Mudros (30 

pazdziemika 1918 r.) do zawarcia Traktatu generalnego i Traktatu o ekstradycji mi?dzy USA 

i TurcJ4 (6 sierpnia 1923 r.). W ksi^zce probuj? odpowiedz na pytanie czy prowadzona w tym 

okresie polityka Stanow Zjednoczonych wobec Turcji i Bliskiego Wschodu miala 

samodzielny charakter czy byla jedynie wypadkow^ polityki innych zwyci?skich mocarstw 

wobec tego regionu i zmian sytuacji na tym obszarze po I wojnie swiatowej. Odpowiadaj^c na 

tak zadane pytanie badawcze w zakonczeniu pracy stwierdzilem, iz trudno jednoznacznie 

znalezc na nie odpowiedz. B?dzie ona rozna w zaleznosci od analizy poszczegolnych 

fragmentow okresu lat 1918-1923. Mozna stwierdzic, iz pocz^tek oraz koniec tego okresu, to 

jest rok 1919 i obrady konferencji w Paryzu oraz czas obrad konferencji w Lozannie od 

Ustopada 1922r. do sierpnia 1923r. to byly okresy, kiedy USA probowaly prowadzic 

samodzielny polityk? wobec Turcji i Bliskiego Wschodu. 

W 1919r. w wyniku aktywnego stanowiska prezydenta W.T.Wilsona w kwestii 

podzialow mandatowych Bliskiego Wschodu, czy lydowania Grekow w Smyrnie Stany 

Zjednoczone wplywaly nawet znacznie na postanowienia tureckiej i blisko wschodniej 
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polityki swoich alianckich sojusznikow. Podobnie bylo w trakcie obrad konferencji Lozannie, 

kiedy delegacja amerykanska, pomimo oficjalnego statusu obserwatorow, wywierala czasami 

duzy wplyw na przebieg dyskusji. Ponadto prowadzic od wiosny 1923 r. niezalezne 

negocjacje pokojowe z Turcjy w Lozannie Stany Zjednoczone probowaly stosowac 

przynajmniej cz^sciowo autonomiczny polityk? wobec Turcji. Jednoczesnie samodzielnosc ta 

byla do pewnego stopnia ograniczona, poniewaz w trakcie negocjacji, zarowno Amerykanie, 

jak i Turcy odwolywali si? do rozmow prowadzonych mi?dzy Aliantami i Turcjq. 

Jednoczesnie inna sytuacja miala miejsce w tureckiej i blisko wschodniej polityce USA 

w okresie od poczytku 1920 r. do listopada 1922 r. Do jej najwazniejszych przejawow w tym 

okresie mozna zaliczyc proby nacisku na Aliantow, aby przyznac Armenii pewne obszary 

kosztem Turcji, czego efektem byl nie wprowadzony w zycie arbitraz prezydenta 

W.T.Wilsona w kwestii granicy turecko-ormianskiej. Nalezy podkreslic, iz w tym czasie w 

porownaniu do wczesniejszego i pozniejszego okresu omowionego w pracy, aktywnosc 

Stanow Zjednoczonych w jej tureckiej i bliskowschodniej polityce byla o wiele mniejsza i 

polegala glownie na obserwacji dzialah Aliantow wobec tego regionu oraz uwaznym 

sledzeniu zmian sytuacji militamo-politycznej w Turcji i na Bliskim Wschodzie. 

Moim zdaniem napisana przeze mnie monografia dotyczqca tureckiej i 

bliskowschodniej polityki USA w latach 1918-1923 jest waznym osiygni?ciem naukowo-

badawczym, poniewaz przeprowadzone w niej analizy pozwalajy lepiej zrozumiec polityk? 

zwyci?skich mocarstw Ententy wobec Turcji i Bliskiego Wschodu po zakonczeniu I wojny 

swiatowej. 

4. Omowienie pozostalych osi^gni^c naukowo-badawczych: 

Oprocz badah sytuacji w Turcji i na Bliskim Wschodzie po I wojnie swiatowej w 

mojej pracy naukowo-badawczej kontynuuj? zainteresowania problematyky szeroko poj?tej 

historii Kaukazu. W licznych artykulach analitycznych i syntetycznych wybiegam znacznie 

poza ramy chronologiczne doktoratu, zajmujyc si? zarowno polozeniem Kaukazu w 

stosunkach mi?dzynarodowych w XVII I i XIX wieku, jak i najnowszymi zagadnieniami, 

dotyczycymi wspolczesnej sytuacji w tym bardzo waznym regionie geopolitycznym. Wsrod 

do tej pory opublikowanych 41 recenzowanych artykulow w czasopismach naukowych i 

rozdzialow w pracach zbiorowych znajdujy si? opracowania dotyczyce polityki Rosji carskiej 

wobec Kaukazu do schylku XVII I w., kwestie polityki Iniperium carow wobec regionu 

kaukaskiego w XIX w. i do wybuchu I wojny swiatowej. Jeden z artykulow poswi?cony jest 

przebiegowi rewolucji 1905 - 1907 r. na Kaukazie Poludniowym. Poszerzylem znacznie 
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problematyk? badawczq uwzgl^dniony w doktoracie, zajmuj^c si? m.in. relacjami mi?dzy 

republikami zakaukaskimi a bolszewikami i Armiy Ochotniczy, konfliktami zbrojnymi na 

Kaukazie Poludniowym po I wojnie swiatowej oraz kwesti^ azerbejdzanskiej ropy naftowej w 

polityce zwyci?skich mocarstw. Dokonalem szczegolowej analizy polityki USA wobec 

republik zakaukaskich. Kolejnym przedmiotem moich zainteresowan naukowych byla 

polityka Francji i Wielkiej Brytanii wobec Ukrainy w latach 1919-1920. Zajmowalem si? 

rowniez dziejami Kaukazu w ramach ZSRR, publikujyc artykuly dotyczyce wystypien 

antyradzieckich na Kaukazie w latach 20. i 30. XX w. oraz represji radzieckich wobec 

narodow Kaukazu Polnocnego w latach 1944-1956. Zainteresowalem si? takze historic 

najnowszy Kaukazu Poludniowego, przygotowuj^c artykuly na temat konfliktu o G6rski 

Karbach oraz aspektow humanitamych w trakcie konfliktu gruzinsko-rosyjskiego w 2008r. 

Problematyce najnowszej historii i wspolczesnej sytuacji na Kaukazie byl rowniez 

poswi?cony obszerny wywiad przeprowadzony ze mny w 2012r. przez dr Gabriel? lonit? 

redaktora naczelnego internetowego serwisu politologicznego Power&Politics World, ktory 

zostai umieszczony w wersji angielskiej na stronie internetowej tego serwisu. Wsrod 

opublikowanych przeze mnie prac znalazly si? ponadto artykuly dotyczqce roznych aspektow 

bliskowschodniej i poludniowokaukaskiej polityki Stanow Zjednoczonych w okresie po I 

wojnie swiatowej. W opracowaniach tych zajmowalem si? zagadnieniami pomocy 

humanitamej USA dla ludnosci ormianskiej, „kwestiq palestyhsky" oraz planami podzialow 

Bliskiego Wschodu w polityce Waszyngtonu po I wojnie swiatowej. Zawarte w nich 

spostrzezenia znalazly si? w prezentowanej monografii. 

5. Udzial w konferencjach naukowych: 

Efekty moich badah naukowych prezentowalem na 20 konferencjach naukowych 

zorganizowanych przez rozne osrodki uniwersyteckie w Polsce. Ponadto uczestniczyiem w 

dwoch konferencjach za granicy zorganizowanych przez Przykarpacki Narodowy Uniwersytet 

im. Wasyla Stefanuka w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie oraz Erywahski Uniwersytet 

Pahstwowy w Erywaniu w Armenii. 

W trakcie konferencji naukowych wyglosilem: 

referaty 

1. Polityka Francji wobec Zakaukazia w latach 1918-1921 (zarys problematyki) - referat 

wygloszony w trakcie „XVI Powszechny Zjazd Historykow Polskich", Wroclaw 15-18 

wrzesnia 1999r. 
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2. „W cieniu biaiej i czerwonej Rosji" - republiki zakaukaskie a Rosja bolszewicka i Armia 

Ochotnicza w latach 1918-1921 - referat wygloszony w trakcie Mi?dzynarodowej 

Konferencji Naukowej „Europa a Rosja (opinie, konflikty, wspolpraca)", Mrygowo 4 - 5 

maja 2004r., zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Warmihsko-

Mazurskiego w Olsztynie. 

3. Armenia - droga do niepodleglosci - referat wygloszony w trakcie Sesji Naukowej 

Poswi?conej Rocznicy Niepodleglosci Armenii, Warszawa 21 maja 2004r., 

zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 

4. The Policy of the Great Powers of Entente towards the Emergence of National States in 

Trans-Caucasian Region in 1918-1921 - referat wygloszony podczas Warsaw Special 

Convention of ASN "Nationalities and Pluralism from Old to New World. East Central 

Europe and Post-Soviet Countries: Nations, Nationalities, Culture, Religion, History and 

Politics", Warszawa 18-21 lipca 2004, zorganizowanej przez Studium Europy 

Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 

5. Kwestie amerykanskiej pomocy humanitarnej dla ludnosci ormianskiej po I wojnie 

swiatowej - referat wygloszony podczas Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej „Z 

Dziejow Zdrowia Publicznego", Lodz 2 - 3grudnia 2004, zorganizowanej przez Instytut 

Medycyny Pracy w Lodzi. 

6. Republiki zakaukaskiej w polityce mi?dzynarodowej w latach 1918-1921 - referat 

wygloszony podczas „III Mi?dzynarodowej Sesji Kaukazologicznej im. Sw. Grzegorza 

Peradze", Warszawa 16 grudnia 2004r., zorganizowanej przez Studium Europy 

Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 

7. Represje radzieckie wobec narodow Polnocnego Kaukazu w latach 1944-1956 - referat 

wygloszony podczas Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowej „Represje sowieckie 

wobec spoleczehstw Europy Srodkowo-Wschodniej", Tomaszow Mazowiecki, Borki 8 -

10 wrzesnia 2005r., zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim. 

8. Przeobrazenia na radzieckim Zakaukaziu w okresie mi?dzywojennym (wybrane 

zagadnienia) - referat wygloszony podczas „V Mi?dzynarodowej Sesji Kaukazologicznej 

im. Sw. Grzegorza Peradze", Warszawa 6 - 7 grudnia 2006r., zorganizowanej przez 

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 

9. Republiki zakaukaskie w stosunkach mi?dzynarodowych po I wojnie swiatowej -

problem uznania politycznego - referat wygloszony w trakcie Mi^dzynarodowej 

Konferencji Naukowej „Kaukaz w stosunkach mi?dzynarodowych. Przeszlosc, 



terazniejszosc, przyszlosc", Milicz 21-22 wrzesnia 2007r., organizowanej przez Instytut 

Historii i Instytut Stosunkow Mi?dzynarodowych Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim. 

10. Specyfika polityki Rosji carskiej na „kaukaskim pograniczu" do 1914r. - referat 

wygloszony w trakcie Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowej „Spojrzenia na 

pogranicza. „Duza" i „mala" Ojczyzna w swiadomosci historycznej, zrodlach i edukacji", 

Zielona Gora 12 - 14 wrzesnia 2008r., zorganizowanej przez Instytut Historii 

Uniwersytetu Zielonogorskiego. 

11. Przeobrazenia polityczne na poludniowym Kaukazie w latach 1905-1907 - referat 

wygloszony w trakcie Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowej „Z dziejow pewnego 

eksperymentu. Parlamentaryzm rosyjski na progu XX stulecia w kontekscie 

ksztaltowania si? swiadomosci politycznej narodow imperialnej Rosji", Lublin - Radom 8 

- 9 pazdziernika 2008r., zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Marii 

Curie-Sklodowskiej w Lublinie. 

12. Polityka Wielkiej Brytanii, Francji i USA wobec przeobrazen politycznych na 

poludniowym Kaukazie w 1918r. - referat wygloszony w trakcie Ogolnopolskiej 

Konferencji Naukowej „Lata Wielkiej Wojny - Rok 1918 w Europie Srodkowo-

Wschodniej", Bialystok 23 - 24 pazdziemika 2008r., zorganizowanej przez Instytut 

Historii Uniwersytetu w Bialymstoku. 

13. Konflikty zbrojne na Kaukazie Poludniowym po I wojnie swiatowej - referat wygloszony 

w trakcie Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Konflikty zbrojne na Kaukazie 

Poludniowym - przeszlosc, terazniejszosc, przyszlosc" zorganizowanej w dniach 14-15 

maja 2009r. w Poznaniu przez Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. 

14. Wielka Brytania i Francja wobec sojuszu Pilsudski-Petlura w 1920r. - referat wygloszony 

w trakcie Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Sojusz Pilsudski-Petlura 1920r. -

okolicznosci historyczne oraz wspolczesne interpretacje" zorganizowanej w dniach 22 -

25 pazdziemika 2009 r. w Iwano-Frankiwsku oraz Jaremczy na Ukrainie przez 

Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanuka w Iwano-Frankiwsku. 

15. Kwestia azerbejdzanskiej ropy naftowej w polityce zwyci?skich mocarstw po I wojnie 

swiatowej - referat wygloszony na VI I I Dorocznej Mi?dzynarodowej Konferencji 

Kaukazologicznej im. Sw. Grzegorza Peradze zorganizowanej w dniach 6-8 grudnia 

2009r. w Warszawie przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 
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16. Konflikt azerbejdzansko-ormianski o Gorski Karabach - referat wygloszony w trakcie 

Mi^dzynarodowej Konferencji Naukowej „S4siedztwo i pogranicze. Od konfliktu w 

przeszlosci do wspolpracy w przyszlosci", 1 9 - 2 0 pazdziemika 201 Or. w Lodzi, 

zorganizowanej przez Katedr? Historii Stosunkow Mi?dzynarodowych Uniwersytetu 

Lodzkiego. 

17. Od autorytaryzmu do totalitaryzmu - wystypienia antyradzieckie na Kaukazie w latach 

20. i 30. XXw. - referat wygloszony w trakcie Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowej 

„Europa XX wieku. Mi?dzy totalitaryzmem, autorytaryzmem i demokracjq", 2 1 - 2 2 

pazdziernika 2010 Piotrkow Trybunalski, zorganizowanej przez Instytut Stosunkow 

Mi^dzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie 

Trybunalskim. 

18. Polacy na Kaukazie w XIX - X X I wieku - referat wygloszony w trakcie 

Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowej „Trzecia Rzeczypospolita a Polonia i 

emigracja", 9 - 1 0 grudnia 201 Or. w Poznaniu, zorganizowanej przez Instytut Wschodni 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

19. Historyczne uwarunkowania konfliktow etniczno-politycznych na Kaukazie 

Poludniowym - wybrane zagadnienia - referat wygloszony w trakcie Mi?dzynarodowej 

Konferencji Naukowej „Spoleczenstwo a wojna. Lad spoleczny i bezpieczehstwo globalne 

na tie wspolczesnych konfliktow zbrojnych", Wroclaw 7-8 grudnia 201 Ir. 

zorganizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wroclawskiego oraz przez 

Wydzial Bezpieczehstwa Wyzszej Szkoly Oficerskiej Wojsk Lydowych im. gen. 

Tadeusza Kosciuszki we Wroclawiu. 

20. The Polish-Azerbaijani relations in the years 1917-1920 - referat wygloszony w trakcie 

Mi^dzynarodowej Konferencji Naukowej „Relacje azerbejdzahsko-polskie" Warszawa 

13 wrzesnia 2012r. zorganizowanej przez Ambasad? Republiki Azerbejdzanu w Polsce 

oraz Wydzial Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. 

21. The Armenia in the politics of great powers of Entente in the 1918-1920 (the Outline of 

the problem) - referat wygloszony w trakcie Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowej 

"The Middle East: Language, Literature and History", 30-31 pazdziemika 2012 r. Erywah 

zorganizowanej przez Wydzial Orientalistyczny Erywahskiego Uniwersytetu 

Pahstwowego. 

22. „The Circassian question" in the politics of Tsar's Russia in X V I I I - XIX centuries (the 

outline of problem) - referat wygloszony na X Dorocznej Mi^dzynarodowej Konferencji 

Kaukazologicznej im. Sw. Grzegorza Peradze, Warszawa 6-8 grudnia 2012r. 



zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 

komunikat 

Aktualny stan i perspektywy badan historycznych nad XIX stuleciem prowadzonych przez 

pracownikow Instytutu Historii Filii w Piotrkowie Trybunalskim Akademii Swi?tokrzyskiej -

komunikat przedstawiony podczas „Spotkania Historykow XIX wieku" w trakcie „XVII 

Powszechnego Zjazdu Historykow Polskich", Krakow 15-18 wrzesnia 2004 r. 

Efekty moich badan dotyczqcych problemu Abchazji po I wojnie swiatowej 

prezentowalem rowniez w formie referatu wygloszonego na specjalne zaproszenie dyrekcji 

Instytutu Rosyjskiej Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie podczas posiedzenia 

Rady Naukowej tego instytutu w dniu 5 pazdziernika 2010 r. Tytul referatu brzmial: „Bonpoc 

A5xa3HH nocjie HepsoH MnpoBOH B O H H M " . 

Aktywnie uczestnicz? w konferencjach organizowanych przez mojy macierzysty 

uczelni?. Bylem czlonkiem Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialnym za kwestie 

logistyczne i sekretarzem V I Ogolnopolskiego Forum Historykow Wojskowosci 

zorganizowanym w Piotrkowie Trybunalskim w 200 Ir. przez Instytut Historii Filii w 

Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

W 2007r. bylem inicjatorem i organizatorem Mi^dzynarodowej Konferencji Naukowej 

„Kaukaz w stosunkach mi?dzynarodowych - przeszlosc, terazniejszosc przyszlosc" 

zorganizowanej przez Instytut Historii i Instytut Stosunkow Mi^dzynarodowych Filii w 

Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja 

odbyla si? w Miliczu w dniach 21 -22 wrzesnia 2007r. i wzi?li w niej udzial przedstawiciele 

wielu osrodkow naukowych z Polski i zagranicy. Efektem konferencji byl wydany w 2008r. 

zbior materialow pokonferencyjnych, ktorych jestem wspolredaktorem. 

6. Stypendia zagraniczne: 

W 200Ir. uzyskalem stypendium Rzydu Francuskiego na badania naukowe 

prowadzone w Centre Histoire de 1'Europe et des Relations Internationales, Universite de 

Paris IV (Paris-Sorbonne). Natomiast w 2002r. otrzymaiem stypendium naukowe The 

Kosciuszko Foundation w No-wym Jorku, uzyskujyc status visiting scholar w Uniwersytecie 

Columbia na badania naukowe w Nowym Jorku, Waszyngtonie DC oraz w Uniwersytecie 

Stanforda w USA. Efektem tych stypendiow bylo przeprowadzenie rozleglych kwerend 
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archiwalnych w archiwach francuskich i amerykahskich dotyczycych polityki USA wobec 

Turcji i BUskiego Wschodu w latach 1918-1923. 

7. Udzial w zespotach ekspertow: 

Jestem czlonkiem zespolu recenzentow „Zeszyt6w Naukowych" Wyzszej Szkoly 

Oficerskiej Wojsk Lydowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki we Wroclawiu. 

Dokonalem recenzji 5 artykulow przeznaczonych do druku w tym czasopismie naukowym. 

8. Osiqgni^cia dydaktyczne: 

W trakcie swojej dotychczasowej pracy dydaktycznej prowadzilem zaj?cia ze 

studentami studiow licencjackich i magisterskich oraz sluchaczami studiow podyplomowych 

na kierunku historia, stosunki mi?dzynarodowe, filologia polska, pedagogika w Filii w 

Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Opracowalem 

programy i prowadzilem cwiczenia, konwersatoria, wyklady i proseminaria z nast^pujycych 

przedmiotow: Wst?p do badah historycznych, Warsztaty metodologiczne, Historia 

powszechna 1789-1918, Wybrane zagadnienia z historii powszechnej XIX w., Historia 

powszechna 1918-1945, Historia Europy Wschodniej XIX-XX w., Historia Polski XVI-XVII I 

w., Historia Kaukazu XIX-XX w., Dzieje Rosji i ZSRR; Historia wojskowosci powszechnej 

1789-1918, Historia wojskowosci powszechnej 1918-1945. 

W latach 1998-2010 aktywnie uczestniczyiem w seminariach magisterskim i 

licencjackim z zakresu najnowszej historii Polski i historii powszechnej dla studentow historii 

prowadzonych przez prof zw. dr hab. Henryka Stahczyka w Instytucie Historii Filii w 

Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bylem 

recenzentem okolo 50 prac magisterskich i licencjackich z zakresu historii powszechnej i 

Polski XIX i XX w. 

9. Dzialalnosc organizacyjna: 

W latach 2010-2014 pelnilem funkcj? instytutowego koordynatora ds. ECTs i 

Erasmusa, aktywnie uczestniczyc we wprowadzaniu nowego systemu Krajowych Ram 

Kwalifikacji. W latach 1998-2004 bylem Sekretarzem Redakcji „Piotrkowskich Zeszytow 

Historycznych" wydawanych przez moj macierzysty instytut. Bralem udzial w przygotowaniu 

do druku 6 tomow tego czasopisma. W latach 2013-2014 pelnilem funkcj? wicedyrektora 

Instytutu Historii, czynnie uczestniczyc we wprowadzaniu nowych zasad ksztalcenia na 
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kierunku historia. Od 2012r. jestem czlonkiem Rady Wydzialu Filologiczno-Historycznego 

mojej uczelni. 

10. Dziatalnosc w organizacjach i towarzystwach naukowych: 

Od 1998r. jestem czlonkiem zarzydu piotrkowskiego kola Polskiego Towarzystwa 

Historycznego, natomiast od 2014r. jestem prezesem piotrkowskiego kola PTH. Prowadzi ono 

aktywny dzialalnosc popularyzatorsky w zakresie wiedzy historycznej, b^dyc m.in. 

wspotorganizatorem wspolnie z Instytutem Historii i Stosunkow Mi^dzynarodowych 

wykladow otwartych wyglaszanych przez pracownikow moj ego uniwersytetu. Ponadto od 

2008r. jestem czlonkiem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 

11. Popularyzacja nauki: 

Do moich najwazniejszych osiygni?c w zakresie popularyzacji nauki zaliczam 

pelnienie funkcji redaktora naukowego i konsultanta filologicznego polskiego wydania Atlasu 

Historii Swiata Georges Duby prestizowego wydawnictwa francuskiego „Larousse" 

opublikowanego przez Wydawnictwo RM w 2010 r. Praca ta stanowi cenny leksykon wiedzy 

z zakresu historii powszechnej od starozytnosci do czasow wspolczesnych. Polskie wydanie 

atlasu zostalo docenione przez Francuskie Ministerstwo Kultury, ktore wspolfmansowalo jego 

publikacj?. 

Ponadto wyglaszalem kilkakrotnie odczyty w ramach wykladow otwartych, zarowno 

w macierzystym instytucie, jak i w szkolach srednich oraz w instytucjach kulturalnych 

wspolpracujycych z mojy uczelniy. Wyklady te byly m.in. poswi?cone Wojnie domowej w 

Rosji w latach 1918-1920, Historii i wspolczesnosci Kaukazu, Dziejom Internetu. 

Bylem takze wspolorganizatorem spotkan dla studentow, pracownikow mojej uczelni 

oraz uczniow szkol ponadgimnazjalnych w Piotrkowie Trybunalskim z wybitnymi 

przedstawicielami polskiej nauki oraz reprezentantami zagranicznych ambasad. 

Wspolorganizowalem m.in. spotkanie z Paniy prof Ewy Wipszycky (2001 r.) oraz 

Ambasadorem Azerbejdzanu w Polsce (2013 r.). Bylem takze pomyslodawcy i organizatorem 

Dnia Kultury Japonii w mojej uczelni (2014 r.). 

12. Wyroznienia: 

W 2011 r. zostalem uhonorowany medal em bryzowym za dlugoletniy sluzb? przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronistawa Komorowskiego. 
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W 2013 r. otrzymaiem od Ambasadora Republiki Azerbejdzanu w Polsce - dr. Hasana 

Hasanova medal 540-lecia nawiyzania i 20-lecia odrodzenia azerbejdzansko-polskich 

stosunkow dyplomatycznych za zaslugi w umacnianiu azerbejdzansko-polskich stosunkow 

naukowych. 
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