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Ocena dorobku naukowego i osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzatorskich 

dr Wiktorii Kudeli-Świątek 

Ocenę przygotowano na prośbę Rady Dyscypliny Historia Uniwersytetu Pedagogicznego im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, która w dniu 19 stycznia 2022 r. podjęła Uchwałę 

nr 1/RDH/2022 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym 

dr Wiktorii Kudeli-Świątek oraz w oparciu o przepisy Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce 

z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020 poz. 85). 

Sylwetka badaczki 

Krakowska badaczka dr Wiktoria Kudela-Świątek jest absolwentką historii i rusycystyki na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, tłumaczką i popularyzatorką wiedzy historycznej. Tytuł doktora 

w dziedzinie historii uzyskała w 2012 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego na podstawie rozprawy Represje na tle narodowościowym i religijnym w 

pamięci kazachstańskich Polaków. Studium oral history obronionej pod kierunkiem prof. dr 

hab. Krzysztofa Zamorskiego. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Historii i Archiwistyki 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 

Dr Kudela-Świątek jest członkinią Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej oraz kilku 

międzynarodowych stowarzyszeń, m.in. International Oral History Association, Memory 

Studies Association i Association for Slavic, East European and Eurasian Studies. Była też 

stypendystką kilku ośrodków naukowych, w tym Holodomor Research and Educational 

Consortium. Jest Autorką kilku prac z dziedziny historii mówionej i studiów nad pamięcią: Z 

ziemi kazachskiej do Polski…, t. 1: Deportacje Polaków z obwodu winnickiego Ukrainy 

Sowieckiej w latach 30. XX wieku (2007); Odpamiętane: o historii mówionej na przykładzie 

narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym (2013), 

Miejsca (nie)pamięci : o upamiętnianiu ukraińskiego Wielkiego Głodu z lat 1932-1933 (2014) 

oraz przedstawionej jako główne osiągnięcie naukowe angielskojęzycznej monografii Eternal 

Memory. Monuments and Memorials of the Holodomor (tłum. Guy Russell Torr, 2021)) z 

przedmową profesora Franka Sysyna, dyrektora Holodomor Research and Educational 

Consortium, Canadian Institute of Ukrainian Studies.  



Wiktoria Kudela-Świątek posiada poważny dorobek naukowy. Publikowała m in. w 

„Etnografii Polskiej”, „Politei”, „Roczniku Antropologii Historii”, „Theatrum historiae”,  

„Wrocławskim Roczniku Historii Mówionej” i „Krakowskim Piśmie Kresowym”, a także w 

renomowanym czasopiśmie „Український історичний журнал”. Była uczestniczką 

projektów naukowych opartych o metodologię badawczą oral history, które realizowała 

zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Brała również udział w projektach inwentaryzacyjnych 

dawnych cmentarzy. Warto przy tej okazji wspomnieć o przygotowanym z jej udziałem 

praktycznym kompendium dla badaczy, w tym Leksykonu kultury pamięci pod redakcją 

wybitnego znawcy Roberta Traby, jak też refleksjach natury teoretycznej (Historyk na rozstaju 

dróg badawczych. Interdyscyplinarny charakter współczesnej oral history) i praktycznej (Siła 

emocji w badaniach terenowych). Badaczka podejmowała również tematy z pogranicza 

dyscyplin, w szczególności historię wizualną, a także pisała o problemach przekładu źródeł 

historii mówionej. 

Zainteresowania badawcze dr Kudeli-Świątek koncentrują się wokół historii mówionej, 

historii wizualnej, problematyki pamięci (w tym m.in. miejsc pamięci i pamięci zbiorowej), 

dziejów Polaków na Wschodzie w XIX i XX w., historii Wielkiego Głodu na Ukrainie, 

sowieckich deportacji, życia codziennego w Związku Sowieckim oraz przemian 

tożsamościowych w państwach byłego bloku komunistycznego. 

Oceniane osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne 

Przedmiotem oceny ogólnej jest całokształt dorobku habilitantki, a jej podstawą – 

przedstawiony przez nią wybór prac i artykułów, jak też wykaz osiągnięć (odnoszę się do nich 

nie w formie przypisów, lecz odsyłaczy). 

Zainteresowania badawcze dr Wiktorii Kudeli-Świątek obejmowały dość różnorodną 

problematykę z dziedziny historii najnowszej obszaru Europy Wschodniej, ze szczególnym 

uwzględnieniem Polonii w Kazachstanie i Mołdawii, czemu była poświęcona jej rozprawa 

doktorska, a także pamięci o Wielkim Głodzie w Ukrainie w latach 1932-1933. Doświadczenie 

badań terenowych i zbierania świadectw Polaków w Kazachstanie skłoniło młodą badaczkę do 

pogłębionej refleksji nad metodologią oral history. Znalazło to odzwierciedlenie zarówno w jej 

rozprawie doktorskiej Represje na tle narodowościowym i religijnym w pamięci 

kazachstańskich Polaków. Studium oral history (2012), jak też licznych publikacjach i 

projektach badawczych. Badaczka przygląda się zebranym świadectwom pod kątem 



indywidualnego doświadczenia przeszłości, ale zarazem analizuje strategie dyskursywne ich 

autorów, oparte na wzorach kultury i systemie wartości. Bardzo pomocne okazało się przy tym 

jej wykształcenie filologiczne (por. zwłaszcza artykuł Historyk na rozstaju dróg badawczych. 

Interdyscyplinarny charakter współczesnej oral history).    

Można zatem stwierdzić, że od czasu uzyskania stopnia naukowego doktora badaczka znacznie 

poszerzyła zakres swoich zainteresowań i ugruntowała interdyscyplinarne podejście do 

analizowanych zagadnień. Punkt ciężkości jej zainteresowań przesunął się z badań nad Polonią 

na obszarze dawnego Związku Sowieckiego w oparciu o metodologię oral history na 

problematykę studiów nad pamięcią i historii wizualnej. Był to powrót do jej pierwotnych 

zainteresowań z czasów studiów, wzbogacony jednak o znacznie pogłębioną wiedzę i refleksję 

metodologiczną. Od badań zapisów relacji ocalonych z Hołodomoru i analizy historiografii 

temu poświęconej Wiktoria Kudela-Świątek przeszła do badań miejsc pamięci i historii 

wizualnej. Tę drogę widać wyraźnie w jej publikacjach, zaczynając od artykułów opartych o 

pracę magisterską, na publikacjach poprzedzających rozprawę habilitacyjną kończąc (Miejsca 

(nie)pamięci. O upamiętnianiu Wielkiego Głodu na Ukrainie 1932-1933, Kraków, 2014 oraz 

W labiryncie znaczeń. Pomniki ukraińskiego Wielkiego Głodu 1932–1933, Kraków 2020).  

Polityka pamięci pozostawała na obrzeżu zainteresowań dr Wiktorii Kudeli-Świątek. Z jednej 

strony trudno czynić z tego zarzut, albowiem zajmowało się tym wielu ukraińskich historyków 

i badaczy kultury, by wymienić tylko Heorhija Kasjanowa czy Ołeksandra Hrycenkę. 

Badaczka niewątpliwie zdaje sobie sprawę z kontrowersji, jakie budziły i upamiętnienia, i 

działalność powołanego w 2006 roku Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Z drugiej 

strony jednak skutkowało to twierdzeniami w rodzaju: „Z powodu braku jakiejkolwiek polityki 

historycznej prezydenta Wiktora Janukowycza (2010-2014) miejsca te stały się częścią 

spuścizny po poprzedniku i w sposób konsekwentny były ignorowane w przestrzeni publicznej 

Ukrainy w okresie jego prezydentury” (W labiryncie znaczeń…, s. 14). W rzeczywistości 

prezydentura Wiktora Janukowycza rozpoczęła się od dwu symbolicznych działań: usunięcia 

flag Unii Europejskiej sprzed gmachu administracji prezydenta oraz usunięcia podrozdziału 

oficjalnej strony prezydenta dotyczącego Hołodomoru, a w kolejnych miesiącach prezydentury 

zarówno prezydent, jak i urzędujący minister oświaty Dmytro Tabacznyk konsekwentnie 

zwalczali wszelkie wzmianki w przestrzeni publicznej i podręcznikach o Hołodomorze jako 

ludobójstwie. Odwołano także przygotowywaną wespół z polskimi partnerami wystawę 

poświęconą Hołodomorowi, która miała odbyć się w Brukseli w kwietniu 2010 roku. Zatem 



zarówno w kraju, jak i zagranicą polityka pamięci dotycząca Hołodomoru była nadzwyczaj 

konsekwentnym zaprzeczeniem polityki prezydenta Wiktora Juszczenki i całkowicie 

wpisywała się w rosyjską strategię zaprzeczenia ludobójczemu charakterowi Wielkiego Głodu.  

Poważne wątpliwości budzi również stwierdzenie „Nie sposób jednak jednoznacznie określić, 

w jakim stopniu to, co władze państwowe czynią od lat, wynika z potrzeby żywionej przez 

społeczeństwo ukraińskie, a w jakim stanowi tylko element gry politycznej” (tamże). Po 

pierwsze, jedynie za czasów prezydentury Juszczenki można mówić o konsekwentnym 

dążeniu do upamiętnienia ofiar Hołodomoru i uczynieniu go miejscem pamięci Ukraińców. Po 

drugie, interpretacja polityki pamięci z tego okresu jako elementu gry politycznej to teza tych 

badaczy, którzy negują ludobójczy charakter Hołodomoru, czego przykładem są prace 

wspomnianego już Heorhija Kasjanowa oraz historyka specjalizującego się w działalności 

służb specjalnych Dmytra Wiedieniejewa, obie opublikowane za czasów prezydentury Wiktora 

Janukowycza i całkowicie wpisujące się w jego politykę niepamięci. Po trzecie wreszcie i 

najważniejsze – to pominięcie sowieckiej i rosyjskiej polityki zorganizowanego zapomnienia 

o masowych zbrodniach popełnionych w okresie stalinowskim, jak też o losie Żydów i szerzej 

– ludności cywilnej w okresie okupacji hitlerowskiej. W efekcie tej polityki wszelkie wzmianki 

o Wielkim Głodzie były zwalczane nie tylko na obszarze tego państwa, ale i poza jego 

granicami, zarówno w czasach komunistycznych, jak i w ostatnim dwudziestoleciu. Autorka 

wyraźnie ma na ten temat inne zdanie, pisząc: „Fakt Hołodomoru ignorowano w powstających 

wówczas narracjach historycznych o przeszłości sowieckiej Ukrainy, skazując ją tym samym 

na zapomnienie” (tamże, s. 34, podr. moje). Rażące jest dla mnie w rozważaniach Autorki o 

polityce pamięci pominięcie kontekstu, w jakim się kształtowała, zwłaszcza rosyjskich 

wysiłków dyplomatycznych i propagandowych.  

Zwraca też uwagę znaczące pominięcie w studiach Autorki, a mianowicie okresu lat 

trzydziestych XX wieku. Pierwsze formy upamiętnienia ofiar Wielkiego Głodu miały miejsce 

w 1933 roku, kiedy to stworzono we Lwowie Ukraiński Komitet Społeczny Ratunku dla 

Głodującej Ukrainie. Równolegle komitety takie powstały w Rumunii, dokąd najczęściej 

uciekano z terenów południowej Ukrainy, a także we wszystkich ośrodkach emigracyjnych. 

Powołano także międzynarodowy komitet pod przewodnictwem kardynała Theodora Innitzera. 

Oprócz wysiłków pomocowych publikowano wówczas liczne świadectwa, w tym także listy, 

które nadchodziły od głodujących, broszury informacyjne. Organizowano także msze święte, 

co było formą upamiętnienia. Wtedy też po raz pierwszy w kręgu emigracji ukraińskiej w 



Pradze, a nie jak twierdzi Autorka – po wojnie w Kanadzie – wprowadzono do użytku słowo 

Hołodomor (tamże, s. 57). Stało się to pod wpływem języka czeskiego. Wtedy także 

konsekwentnie wskazywano na sztuczny i ludobójczy charakter głodu.  

Pomimo powyższych zastrzeżeń doceniam ustalenia oraz interpretacje Autorki W labiryncie 

znaczeń… W szczególności cenne są jej bardzo precyzyjne analizy sposobu obrazowania, 

oparte ikonologię, czyli metodę odczytywania znaczeń zawartych w dziele sztuki. Za mniej 

oryginalne natomiast uważam jej uwagi na temat pamięci o Wielkim Głodzie jako elementu 

konsolidacyjnego dla ukraińskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, choć 

oczywiście doceniam ogrom pracy, włożonej najpierw w kwerendę, a następnie analizę wydań 

emigracyjnych. Kontynuacją wymienionych W labiryncie znaczeń i Miejsc (nie)pamięci stała 

się jej rozprawa habilitacyjna, którą omówię osobno.   

Nowym etapem w karierze naukowej Wiktorii Kudeli-Świątek stał się projekt badawczy 

dotyczący dziejów ziemiaństwa polskiego w Imperium Rosyjskim po Powstaniu Styczniowym 

(Relacje ziemiaństwa polskiego i ziemiaństwa rosyjskiego w życiu codziennym w latach 1864-

1917 na Ziemiach Zabranych), na realizację którego habilitantka uzyskała wsparcie 

Narodowego Centrum Nauki. Poszerzyło to ramy chronologiczne jej zainteresowań o wiek 

XIX.   

Dr Wiktoria Kudela-Świątek w ostatnich ośmiu latach uczestniczyła w interdyscyplinarnym 

projekcie międzynarodowym, który był realizowany ze środków NPRH w Instytucie Filozofii 

i Socjologii PAN pod kierunkiem dr Anny Wylegały i którego efektem był szereg publikacji 

naukowych. Ponadto od wielu lat współpracuje z Holodomor Research and Educational 

Consortium w Kanadzie i Ukrainie. Owocem tej współpracy stała się publikacja 

angielskojęzycznej monografii Eternal memory.  

Habilitantka była zarówno uczestniczką, jak też organizatorką wielu konferencji naukowych, 

w tym międzynarodowych. Jeszcze w czasach studenckich brała udział w wielu konferencjach, 

co świadczy o jej pasji badawczej.  

Dr Kudela-Świątek od lat współpracuje jako tłumaczka z wydawnictwem naukowym 

Księgarnia Akademicka, a także szeregiem czasopism naukowych i popularno-naukowych. 

Przetłumaczyła z języka ukraińskiego i rosyjskiego kilkanaście publikacji naukowych.  



Habilitantka nie dostarczyła zbyt wiele informacji o swoim dorobku dydaktycznym. Spośród 

wymienionych przez nią w autoreferacie warto zwrócić uwagę na przygotowanie wraz z 

badaczami czeskimi i ukraińskimi podstawy programowej kursu Zmagania z niedawną 

historią. Pamięci narodowe i postkomunistyczna transformacja w krajach Europy Środkowo-

Wschodniej (w języku ukraińskim, Lwów 2017), a także rolę koordynatora współpracy 

dydaktyczno-naukowej w ramach programu Erasmus+. Można przypuszczać, że przyczyną 

tego jest stosunkowo krótki okres zatrudnienia na uniwersytecie. Ten brak jednak z 

powodzeniem równoważy jej doświadczenie jako koordynatorki dyscyplin w Narodowym 

Centrum Nauki i organizatorki szkoleń dla pracowników naukowych i pracowników 

administracji szkół wyższych. 

Ocena rozprawy habilitacyjnej 

Eternal Memory. Monuments and Memorials of the Holodomor, transl. G.R. Torr, preface 

F.E. Sysyn, Toronto-Edmonton-Cracow: University of Alberta & University of Toronto & 

Księgarnia Akademicka 2021. 

Oprócz omówionego wyżej dorobku podstawą do uzyskania stopnia doktora habilitowanego 

jest angielskojęzyczna rozprawa Eternal Memory… , która w mojej ocenie jest pracą ważną i 

spełniającą podstawowy warunek pracy habilitacyjnej, jakim jest znaczny wkład autora w 

rozwój dyscypliny naukowej. Habilitantka podjęła zagadnienie z pogranicza różnych dyscyplin 

— historii, w tym historii wizualnej, historii sztuki, socjologii, w szczególności studiów nad 

tożsamością i wykorzystała opanowane już wcześniej metodologie, w szczególności oral 

history, analiza dyskursu, ikonologię. Badania nad kulturą pamięci są szybko rozwijającym się 

kierunkiem badań i niewątpliwie Eternal Memory… stanowi poważny wkład. 

Liczącą 410 stron pracę wzbogaca zebrany przez Autorkę obszerny materiał ilustracyjny, 

stanowiący jej integralną część – podstawową bazę źródłową. Imponująca jest także baza 

analizowanych czasopism, wśród których znakomitą większość stanowią pisma emigracyjne. 

Uzupełniającym źródłem stały się katalogi i mapy miejsc upamiętnień. Jeśli chodzi o źródła, 

Autorka sięgnęła po wypróbowaną już metodologię oral history, zebrawszy osiem wywiadów 

z kanadyjskimi Ukraińcami zaangażowanymi w upamiętnienie Wielkiego Głodu.  

Praca składa się z wprowadzenia, sześciu rozdziałów, wniosków, bibliografii, listy ilustracji 

oraz indeksu. Poprzedza ją wstęp pióra Franka Sysyna, znanego historyka i dyrektora centrum 



badań nad Hołodomorem Kanadyjskiego Instytutu Studiów Ukrainoznawczych. Autorka 

wykorzystała w niej swoje poprzednie monografie – W labiryncie znaczeń… i Miejsca 

(nie)pamięci… — zarówno jeśli chodzi o analizowany materiał, jak też metodologię, w której 

centralne miejsce zajmuje zredefiniowane pojęcie miejsc pamięci Pierre’a Nora i miejsca 

(nie)pamięci wprowadzone przez autora filmu dokumentalnego „Shoah” Claude Lanzmanna. 

Jednak Eternal Memory… nie jest tłumaczeniem W labiryncie znaczeń…, lecz jej zmienioną i 

poszerzoną wersją.  

Struktura pracy podyktowana została po części chronologią (rozdziały I-IV). Ostatnie 

rozdziały są swoistym case studies (Miejsca pamięci Hołodomoru: analiza ikonologiczna i 

Kultura wizualna Hołodomoru).  

Rozdział I jest tradycyjnym omówieniem metodologii, w szczególności aparatu pojęciowego, 

a także możliwości wykorzystania w badaniu kultury pamięci Hołodomoru podejść 

wypracowanych w badaniach nad Holocaustem czy mniej znanych – nad irlandzkim Wielkim 

Głodem. 

Rozdział II poświęcony został miejscu pamięci Hołodomoru w kształtowaniu wspólnoty 

pamięci ukraińskiej diaspory i niepodległej Ukrainy. Autorka stawia tezę, że te kultury pamięci 

poszczególnych wspólnot różnią się w znacznym stopniu, łączy je jednak pragnienie pamięci 

o ofiarach. 

W kolejnym rozdziale zanalizowano powojenne upamiętnienia Hołodomoru poza Ukrainą oraz 

dyskurs ukraińskiej prasy emigracyjnej. O ile początkowo dominował wymiar religijny, to 

obchody 50-lecia były bardziej świeckie.      

W rozdziale IV, poświęconym formom upamiętnienia Hołodomoru w Ukrainie w latach 1990–

2016 Autorka analizuje pierwsze wzmianki o głodzie w okresie późnej pieiriestrojki zarówno 

na łamach takich gazet, jak Radianśka Ukrajina, jak i Literaturna Ukraina (tygodnik związany 

z Ludowym Ruchem za Przebudowę, będący zwiastunem zmian w polityce głasnosti). Nie 

wspomina natomiast o innych źródłach informacji, jakimi były drukowana w wysokich 

nakładach literatura piękna, a także pierwsze zbiory wspomnień i publikacje bezdebitowe, ani 

też o praktykach komemoratywnych — żałobnych nabożeństwach. Pominięto także rolę filmu 

fabularnego i kilku filmów dokumentalnych dla odnowienia pamięci o głodzie (mowa o 

„Hołod-33” 1991 w reżyserii Ołesia Janczuka, „33-i. Relacje świadków”, 1989 w reżyserii M. 



Łaktionowa-Stezenki przygotowanego przez studio filmów dokumentalnych i „Pod znakiem 

nieszczęścia”, 1990 w reżyserii K. Krajniego w kijowskim studiu filmów naukowych).  

Analizując politykę pamięci prezydentów Wiktoria Kudela-Świątek konstatuje, że wysiłki dwu 

pierwszych na rzecz upamiętnienia ofiar Wielkiego Głodu w latach 1991–2004 były 

minimalne, natomiast istotne znaczenie w tym okresie miały wysiłki diaspory. Nie ulega 

wątpliwości, że inicjatywa i wsparcie finansowe ze strony ukraińskiej emigracji odegrały 

istotną rolę, wydaje mi się jednak, że Autorka nie docenia oddolnych wysiłków Ukraińców 

podejmowanych zarówno na poziomie lokalnym, jak i w skali całego kraju. Bardziej 

szczegółowo Autorka omawia politykę prezydenta Wiktora Juszczenki, ujmując ją w szerszych 

ramach polityki pamięci, w tym także dotyczącej II wojny światowej. O ile jednak w 

poprzednim podrozdziale sporo miejsca poświęcono roli diaspory, to w tym nie wspomniano 

o roli małżonki prezydenta, Kateryny Juszczenko (Czumaczenko), członkini Związku 

Młodzieży Ukraińskiej w Stanach (SUM), a w latach 1983-1984 dyrektorki Ukraińskiej Służby 

Informacyjnej (a więc okresie, kiedy ukraińska diaspora w Stanach zorganizowała obchody 

50- lecia Hołodomoru). Trudno się nie zgodzić z Autorką, że motywacje odegrały istotną rolę 

w polityce pamięci promowanej przez Juszczenkę, szkoda jednak, że nie wspomniała o tym 

wyraźnym związku. Omawiając politykę pamięci czasów prezydentury Wiktora Janukowycza, 

Wiktoria Kudela-Świątek zwraca uwagę na jej rosyjskie inspiracje oraz negowanie 

ludobójczego charakteru Wielkiego Głodu, co jest istotną zmianą interpretacyjną w 

porównaniu z W labiryncie znaczeń... Jednak konkluzja zawarta w zakończeniu tego rozdziału 

budzi wątpliwości: „Hołodomor jest istotnym, ale nie najważniejszym elementem 

symbolicznego kanonu kształtującego ukraińską tożsamość narodową” (s. 223). Badania 

socjologiczne wskazują jednak wyraźnie na rosnącą w ostatnim dwudziestoleciu 

uświadomienia przez społeczeństwo ukraińskie, że w latach 1932-1933 dokonano ludobójstwa. 

Analizowany przez Autorkę materiał nie upoważnia do takiej konkluzji.  

Rozdział V przynosi bardzo interesującą analizę ikonologiczną siedmiu pomników, z których 

trzy wzniesiono na kontynencie amerykańskim (Edmonton, Winnipeg, Waszyngton), 

pozostałe – w Kijowie i Łubniach. Autorka prześledziła ewolucję interpretacji Hołodomoru w 

niepodległej Ukrainie i w diasporze i wskazała na istotny wpływ symboliki wypracowanej w 

diasporze dla głównego upamiętnienia w Ukrainie, jakim jest „Świeca pamięci”. 

W ostatnim rozdziale Wiktoria Kudela-Świątek przeprowadziła analizę porównawczą 

upamiętnień Hołodomoru i innych traumatycznych wydarzeń XX wieku. 



Rozważania dotyczące kultury pamięci i miejsc pamięci doprowadziły Autorkę do wniosku o 

nieprawdziwości twierdzeń niektórych badaczy o tym, że praktyki komemoratywne i 

upamiętnienia miały polityczne cele i towarzyszyło im pragnienie epatowania cierpieniem w 

celu odwrócenia uwagi od zbrodni nazistowskich, w której uczestniczyli Ukraińcy (por. m.in. 

Danse macabre i Rozryta mohyła H. Kasjanowa).  

Reasumując, monografia Eternal Memory… przynosi wielowymiarową analizę miejsc 

pamięci, zarówno proces tworzenia wspólnoty pamięci, jak i konkretne jej ucieleśnienia w 

postaci pomników zrealizowanych czy tylko zaprojektowanych. 

Konkluzja 

Dr Wiktora Kudela-Świątek jest wybitną specjalistką z dziedziny studiów nad pamięcią i 

historii mówionej. Posiada poważny dorobek naukowy i organizacyjny. Biorąc pod uwagę 

obowiązujące przepisy Ustawy o szkolnictwie wyższym dotyczące stopni i tytułów 

naukowych, jak też kryteria oceny osiągnięć osób ubiegających się o nadanie stopnia 

naukowego doktora habilitowanego stwierdzam na podstawie przedłożonej dokumentacji, że 

habilitantka spełnia te wymogi z nawiązką. W związku z tym opowiadam się za nadaniem dr 

Wiktorii Kudeli-Świątek stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych 

w dyscyplinie historii. 
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