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W dniach 27–29 czerwca w Białymstoku odbyło się XI forum za-
awansowanych Studiów nad Stanami zjednoczonymi im. Profesora andrzeja 
Bartnickiego. uczestnicy forum  zgromadzili się w audytorium im. ryszarda 
kaczorowskiego Biblioteki uniwersyteckiej im. jerzego Giedroycia, w którym 
przez trzy dni można było wysłuchać wielu wartościowych referatów oraz 
ożywionych dyskusji. Przewodnim tematem tegorocznej XI edycji forum 
amerykanistycznego były kobiety – „Women in History and culture”.

Inicjatywa forum powstała w 2004 r. po śmierci Prof. andrzeja Bart-
nickiego, pioniera polskiej amerykanistyki. W celu upamiętnienia Prof. Bart-
nickiego, Prof. krzysztof Michałek i Prof. Halina Parafianowicz, postanowili 
zorganizować pod jego patronatem doroczne spotkania w Pułtusku – „forum 
zaawansowanych Studiów nad Stanami zjednoczonymi im. Profesora andrzeja 
Bartnickiego”. tak powołane forum miało stanowić platformę do wymiany 
doświadczeń doktorantów badających historię uSa oraz miejsce merytorycz-
nych dyskusji (także nad zagadnieniami warsztatowymi i metodologicznymi).  
W związku z tragiczną śmiercią Prof. krzysztofa Michałka, pojawiła się koniecz-
ność przeniesienia na stałe tych spotkań do Białegostoku, gdzie odbywają się do 
dnia dzisiejszego.
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Otwarcia forum dokonał jego Magnificencja rektor uniwersytetu w Białym-
stoku Prof. Leonard Etel. następnie wystąpił attaché kulturalny ambasady uSa 
w Warszawie Mark Wening, a tuż po nim Prof. kalina Bartnicka, która od wielu 
lat wspiera forum swoim zaangażowaniem i obecnością. Po niej wystąpiła Prof. 
Halina Parafianowicz, która jako Przewodnicząca komitetu Organizacyjnego, 
podziękowała wszystkim za przybycie i za żywe zainteresowanie okazywane 
forum amerykanistycznemu.

Inauguracyjny wykład zatytułowany „Peaks and Valleys: the Mountain 
chain of Women’s Progress in america” wygłosiła Prof. Doris Weatherford  
z uniwersytetu Południowej florydy, wybitna badaczka historii kobiet amery-
kańskiech. jest ona autorką, m. in. takich publikacji, jak: Women and American 
Politics: History and Milestones, Encyclopedia of American Women during World 
War II oraz A History of the American Suffragist Movement. W swoim wykładzie 
inauguracyjnym zaprezentowała zmiany zachodzące w sytuacji kobiet amery-
kańskich na przestrzeni dziejów.

W kolejnej części obrad głos zabrał Prof. zbigniew Mazur (uMcS), który 
wygłosił referat zatytułowany „the Leisure Persuits of Gentlewomen In colonial 
Virginia: Gender construction and Male Domination”. następnie wystąpiła 
Prof. Halina Parafianowicz (uwB) z referatem na temat kobiet w amerykańskiej 
dyplomacji pt. „first american Women in Diplomacy: courageous Pioneers”.

na zakończenie pierwszego dnia obrad, zaprezentowano publikację pt. 
Historians across Borders: Writing American History in a Global Age. jest to 
praca mająca na celu pokazanie studiów nad historią Stanów zjednoczonych, 
prowadzonych z perspektywy badaczy europejskich. Warto zaznaczyć, iż  
w tym bardzo interesującym międzynarodowym projekcie dotyczącym studiów 
amerykanistycznych udział wzięły prof. Halina Parafianowicz z uniwersytetu 
w Białymstoku oraz prof. Irmina Wawrzyczek z uniwersytetu Marii curie- 
-Skłodowskiej w Lublinie.

Drugi dzień forum został przeznaczony na prezentację konspektów prac 
doktorskich oraz na panel metodologiczny. jako pierwsza wystąpiła w nim mgr 
justyna Podemska, doktorantka z akademii Obrony narodowej. Przedstawiła 
konspekt swojej rozprawy doktorskiej pt. „Polityka amerykańska prezydentury 
Harry’ego S. trumana wobec powstania państwa Izrael i jej wpływ na bezpie-
czeństwo światowe u progu zimnej wojny”. następnie konspekt swojej rozprawy 
doktorskiej pt. „Polityka uSa wobec «chilijskiej drogi do socjalizmu», 1952– 
–1973”, zaprezentowała mgr Dominika Hempel z uniwersytetu Gdańskiego. 
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Oba projekty wywołały ożywioną dyskusję, w trakcie której padło wiele cennych 
uwag, zarówno warsztatowych, jak i metodologicznych.

Po prezentacji konspektów rozpraw doktorskich, rozpoczął się panel meto-
dologiczny. Profesor Michał Leśniewski z uniwersytetu Warszawskiego przed-
stawił istotne źródła do badań nad  historią Stanów zjednoczonych, znajdujące 
się w British national archives. następnie Prof. Milada Polišenska (uniwersytet 
anglo-amerykański w Pradze) wygłosiła referat na temat „Documents onthe 
united States and on czechoslovak – u.S. relations in the czech archives”. 
Omawiany panel zakończyła dr Luba uladykouskaja (Instytut „Między-
kulturalnego Dialogu”), wystąpieniem na temat „american Studies in contem-
porary Belarus”. Po wymienionych wystąpieniach rozpoczęto dyskusję panelową 
dotyczącą źródeł i metodologii w badaniach amerykanistycznych z udziałem: 
Prof. Włodzimierza Batóga, Prof. Michała Leśniewskiego, Prof. zbigniewa 
Mazura, Prof. Haliny Parafianowicz i Prof.  Irminy Wawrzyczek 

W trzecim, ostatnim dniu forum, wygłoszono referaty, które dotyczy-
ły kobiet amerykańskich w historii i kulturze. zakres tematyczny wystąpień 
był niezwykle szeroki. Od ukazania sylwetek trzech pierwszych first Ladies  
(dr Mateusz Bogdanowicz, uWM), poprzez obraz amerykanek w sowieckich 
czasopismach w latach 1980–1985 (mgr anna Wiernasz, ujk) i rewolucję ame-
rykańską widzianą oczami abigail adams (dr katarzyna Stelmasiak, uŁ), aż 
po przedstawienie wizerunku polskich imigrantek w pamiętnikach z przełomu 
XIX i XX w. (mgr Michał Lorenc, ujk). Warto również przytoczyć pozostałe 
wystąpienia: dr Macieja turka (uj), „Best for Me, Best for thee?: common 
themes in the convention Speeches by the Spouses of Presidential nominees”, 
mgr Ewy Maj (uWr), „Lady Bird johnson – first Lady from texas”, mgr Michała 
Staniszewskiego (uW), „the Short Story of Emma Sansom, or How One Southern 
Belle Helped capture 1500 yankees”, dr Sylwii kuźmy-Markowskiej (uW), 
„upholding the Ideals of Polish-american Womanhood: the young Women’s 
christian association in post-World War I Poland”, dr Piotra Podemskiego 
(uW), „a clash of civilizations? u.S. army, Italian Women and the Gender 
Shock of 1943-1945”, dr Haliny Bieluk (uWB), „no frontiers for Women in 
the kennedy administration?”, dr urszuli niewiadomskiej-flis (kuL), „from 
“a Slave in the Box” to Gullah Sci-fi-Mysteries: aunt jemina as the Symbol of 
Black Womanhood in american culture”, mgr Moniki Baranowskiej (uwB), 
„transgender Warrior Leslie feinberg in the Social context of the 1960s and 
1970s”, mgr Elwiry Mikulskiej (uwB), „the Portraits of Women created by Will 
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Eisner in the Graphic novel”. referaty wzbudziły duże zainteresowanie wśród 
słuchaczy, którzy nie szczędzili prelegentom pytań i cennych uwag.

Sponsorami XI forum byli: rektor uniwersytetu w Białymstoku, Wydział 
Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii i nauk Politycznych, ambasada 
uSa w Warszawie i Wschodzący Białystok. Patronatu medialnego nad wydarze-
niem udzieliły tVP Białystok i Polskie radio Białystok.
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