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ZAWIADOMIENIE 

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 

Dnia 9 marca 2023 r. o godz. 12.30 odbędzie się publiczna obrona 

rozprawy doktorskiej w trybie STACJONARNYM: 

 

MARLENA WILCZAK 

 

Tytuł rozprawy:  
Archiwum Olgi Boznańskiej (1865–1940). Historia kulturowa zapisów i rzeczy malarki 

 

Promotorzy:  

Dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz. 

Dr hab. Małgorzata Smorąg-Goldberg, prof. ucz. 

 

Recenzenci:  

Prof. dr hab. Ewa Domańska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Prof.  em. dr hab. Maria Delaperrière – Institut National des Langues et Civilisations Orientales 

 

Dyscyplina naukowa:  

Nauki o kulturze i religii 

 

Język obrony:  

polski 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie stacjonarnym 

na podstawie § 26 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW 

z 2022 r. poz. 159 z późn. zm.).  

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4479 

(dostęp do pracy możliwy jest na 10 dni przed obroną – od 27 lutego 2023 roku  

do 9 marca 2023 roku).  

Obrona odbędzie się w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ulicy Dobrej 72 (sala 

konferencyjna, poziom -1). 

 

 

Przewodniczący 

Rady Wydziału „Artes Liberales” UW 

Prof. ucz. dr hab. Robert A. Sucharski 

https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4479
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NOTIFICATION 

 

on public defence of the doctoral dissertation  

The stationary public defence of the doctoral dissertation will take place on 

March 9, 2023 at 12.30 

 

MARLENA WILCZAK 

 

Title of the dissertation: 

The Olga Boznańska’s Archive (1865-1940). A Cultural History Of The Painter’s Writings And 

Objects 

 

Dissertation supervisors: 

Dr hab. Paweł Rodak. prof. ucz. 

Dr hab. Małgorzata Smorąg-Goldberg, prof. ucz. 

 

Reviewers: 

Prof. dr hab. Ewa Domańska – Adam Mickiewicz University Poznań   

Prof.  em. dr hab. Maria Delaperrière – Institut National des Langues et Civilisations Orientales 

 

Scientific discipline: 

Culture and Religion Science 

 

Language of the defence: 

Polish 

 

The public defence of the doctoral dissertation will be held stationary, as defined in  

§ 26 of the appendix no 1 to the resolution no 157 of the Senate of the University of Warsaw on 

determining the procedure for awarding the doctoral degree and the degree of doktor habilitowany 

at the University of Warsaw (Monitor UW of 2022, item 159, as amended). 

The text of the dissertation and the reviews are available here: 

https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4479 (access to the doctoral dissertation is possible  

10 days before the defence - from February 27, 2023 until March 9, 2023). 

The defense will be held at the seat of Faculty of "Artes Liberales" at Dobra 72 Street 

(conference room, level -1). 

 

Chairman 

of The Council of the Faculty of "Artes Liberales" 

Prof. ucz. dr hab. Robert A. Sucharski 

https://depotuw.ceon.pl/handle/item/

