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Rozprawa doktorska:
Temat rozprawy: Socjotopografia Chrzanowa do połowy XVII w.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Rajman
Recenzenci: dr hab., prof. PAN Urszula Sowa (Sowina), prof. dr hab. Franciszek Leśniak
Rok obrony: 2014

Rozprawa habilitacyjna:
Temat rozprawy:
Recenzenci wydawniczy:
Recenzenci do kolokwium habilitacyjnego:
Rok obrony:
granty i prace badawcze:
- od 2015 r. realizacja tematu: „Związki miast Polski, Śląska i Czech w XV-XVI w.” ze środków
dziekana UP Kraków na badania dla młodych naukowców.
członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych:
współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:
udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych:

1. Konferencja „Bunt wójta Alberta. Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV
w.” Referat: Małe miasta przy granicy śląsko – małopolskiej w XIV w. Geneza – funkcje
– warunki rozwoju.
2. Konferencja „Ratusz w miastach Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, Poster:
Socjotopografia Chrzanowa do połowy XVII w. (2013)
3. II Międzynarodowa konferencja „W kręgu rodziny epok dawnych – rytm życia, rytm
codzienności. Kobieta i mężczyzna – dwa światy, jedna przestrzeń”. Kraków 15-16
października 2014, Referat: Związki małżeńskie mieszczan Chrzanowa w XVI w.

4.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Historia – Pamięć – Tożsamość”, Kraków 1011 grudnia 2014, Referat: „Mam to w dobrey pamięci y wiadomości”. Pamięć świadków
w procesach toczących się przed sądami w Chrzanowie (XVI-XVII w.)

5. Międzynarodowa konferencja naukowa „Klasztor i muzyka od średniowiecza do
czasów współczesnych”, Jasna Góra 5 – 8 maja 2015, Referat: Muzyka w krakowskich
klasztorach w świetle ich ksiąg rachunków z XVI-XVIII w.
6. Sesja naukowa „Nowe średniowiecze”, Bochnia 11 czerwca 2015, Referat:
Socjotopografia małego miasta w późnośredniowiecznej Polsce. Nowe tendencje i
kierunki badawcze.
7. Ogólnopolska konferencja „Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana
Długosza”, Kraków 26 – 27 X 2015, Referat: Koledzy ze studiów a opisy małych miast
małopolskich.
8. V Międzynarodowa Miejska Konferencja Młodych Badaczy, Toruń 3-4 czerwca 2016,
Referat: Miasta i ich mieszkańcy w opiniach wybranych dziejopisarzy i poetów polskich
XV i XVI w.
podręczniki, skrypty:
osiągnięcia:

2016, I nagroda Fundacji Naukowej im. Aleksandra Gieysztora za pracę „Przestrzeń i
społeczeństwo Chrzanowa średniowiecznego i nowożytnego”

organizacja konferencji:

Ogólnopolska konferencja „Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana Długosza”,
Kraków 26 – 27 X 2015 (współorganizator)
Publikacje:
najważniejsze publikacje:
monografie:

1. Przestrzeń i społeczeństwo Chrzanowa średniowiecznego i nowożytnego, Kraków 2015.

artykuły w czasopismach naukowych:

1. Karwacjanowie w Krakowie w XIV w. Mieszczańskie początki szlacheckiej rodziny?
„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historica”, T. 10, 2011, s. 34 –
42.
2. Rec. A. Bartoszewicz, Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej
późnośredniowiecznej Polski. „Studia Historyczne”, R. 54, 2011, z. 1, s. 99 – 105.

3. Trzech proboszczów w jednej parafii. Studium o duchowieństwie w średniowiecznym
Chrzanowie, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, T. 6, 2014, s. 19-40.
4. Początki zamku w Zatorze. Rezydencja biednych książąt, „Przegląd historyczno-kulturalny
Wadoviana”, nr 17, 2014, s. 182-196.
5. Rec. Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej
Polski, pod red. Agnieszki Bartoszewicz, „Kwartalnik Historyczny” R. 72, 2015, nr 3, s.
577 – 582.

6. Kancelaria małego miasta - organizacja, funkcje, znaczenie na przykładzie Chrzanowa w
XV-XVI w. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 7(11), 2015, s. 228-241.
7. Nowe badania nad dziejami bractw religijnych, (artykuł recenzyjny) „Klio. Czasopismo
poświęcone dziejom Polki i powszechnym”, nr 33 (2/2015), s. 153 – 161.
redakcja naukowa:
rozdziały w monografiach:

1. Małe miasta przy granicy śląsko – małopolskiej w XIV w. Geneza – funkcje – warunki
rozwoju, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historica”, T. 13,
2013, s. 142 – 153.
2. Małżeństwa mieszczan Chrzanowa do połowy XVII w., w: Kobieta i mężczyzna jedna
przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta - Sikorska, M. Gadocha, Warszawa
2015, s. 47 – 55. (artykuł pokonferencyjny)
3. „Mam to w dobrey pamięci y wiadomości”. Pamięć świadków w procesach toczących się
przed sądami w Chrzanowie (XVI-XVII w.), w: Historia – pamięć – tożsamość w edukacji
humanistycznej, t. 3: Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci. Studia
historyczno – antropologiczne, red. nauk. B. Popiołek, A. Chłosta – Sikorska, A. Słaby,
Kraków 2015, s. 187 – 199, (artykuł pokonferencyjny)
e-publikacje:
inne publikacje:
Działalność popularyzatorska:

1. Odczyt w krakowskim oddziale Pth „Socjotopografia Chrzanowa od XV do połowy
XVII w.”, Kraków 26 stycznia 2015.
2. Wykład w Zespole Szkół w Sławkowie „Życie w mieście średniowiecznym”, Sławków
10 kwietnia 2015.

3. Wykład dla uczniów szkół podstawowych „ Dawne procesje świeckie i brackie” w
ramach cyklu wykładów „Vademecum młodego miłośnika Krakowa” przygotowanych
przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa, Kraków 22 listopada 2015.
4. Wykład dla uczniów szkół średnich „ Święci i duchowni Krakowa” w ramach cyklu
wykładów

„Vademecum

młodego

miłośnika

Krakowa”

cykl

wykładów

przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 21 lutego 2016.
5. Wykład dla uczniów gimnazjum „Początki Polski i chrzest” w ramach Dni Otwartych
Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 15. 03. 2016.
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