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Toruń, 28 lipca 2021 r. 

 

Sygn. 309/229 

 

Spis spuścizny prof. Jerzego Wojciecha Borejszy z lat 1952-2019 

(tymczasowy) 

 

1. Wypisy z archiwów francuskich lata 60.-90. XIX w., jęz. francuski 

- Ministerstwo Wojny  

- Prefektura Policji 

2. Materiały z konferencji The Crimean War 1853-1856. Confrontation between 

different civilizations, Warsow-Obory, 3-4 X 2007 r., zaproszenie, mps-y wystąpień 

konferencyjnych, jęz. polski, angielski, francuski i rosyjski 

3. Piękny wiek XIX – plany i pomysły do III wydania książki, mps książki, jęz. polski 

4. Wiek XIX – materiały do artykułów dotyczących tego stulecia, jęz. polski 

i francuski, w tym: 

- II Proletariat – spisy archiwaliów znajdujących się w AGAD w Warszawie 

-  Lazare Nicolas Marguerite Carnot [1753-1823], notatki i materiały źródłowe 

- Historia Polski i Powszechna XVIII/XIX w. do 1815 r. 

- Powstanie Styczniowe oraz obchody 150. rocznicy (konferencja) 

- Wojna Krymska [1853-1856] 

- Europa w latach 1872-1914  

5. Dokumenty działalności organizacyjnej Jerzego W. Borejszy – obchody rocznicy 

150-lecia wybuchu Powstania Styczniowego (projekt niezrealizowany), lata 2011-2013, 

jęz. polski, w tym m. in. 

- konspekt obchodów 

- korespondencja 

- projekt wystawy 
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- program międzynarodowej konferencji  „Rosja, Europa i Polska – walka 

o niepodległość w XIX wieku”, Warszawa 17-18 października 2013 r. 

- literatura 

6. Wypisy źródłowe z archiwum biblioteki w Strasburgu, notatki, w tym mps rec. 

książki Hansa Henninga Hahna, Polityka zagraniczna… [wł. Außenpolitik in der Emigration. 

Die Exildiplomatie Adam Jerzy Czartoryskis 1830–1840, München-Wien 1978], notatki, 

jęz. francuski i polski 

7. Włochy w XIX wieku – archiwalia (m.in. wypisy z Archiwum Watykańskiego), 

kserokopie i fotokopie dokumentów, notatki, jęz. włoski, w tym: 

- Giuseppe Garibaldi [1807-1882] 

- Giuseppe Mazzini [1805-1872] 

8. Rękopisy artykułów dotyczących XIX stulecia, jęz. polski, włoski, francuski 

i rosyjski, w tym: 

- I Międzynarodówka a sprawa polska – mps wersji polskiej + wersja drukowana  

- I Międzynarodówka a sprawa polska – mps artykułu w wersji francuskiej 

- Jan Baudouin de Courtenay [1845-1929], rkps artykułu, materiały warsztatowe, 

jęz. rosyjski i polski 

- mit Giuseppe Garibaldiego – 1982, mps tekstu w jęz. polskim i włoskim 

- Rewolucjonista Polski – szkic do portretu, materiały i notatki do tekstu 

- 150-lecie Powstania Styczniowego, korespondencja, konspekt książki Powstanie 

Styczniowe – odniesienia, interpretacje, pamięć, 2013, notatki 

- sprawa Stanisława Brzozowskiego, m.in. kserokopie źródeł z archiwów 

rosyjskich, korespondencja z lat 1996-1997, notatki, jęz. rosyjski 

- archiwalia włoskie dotyczące faszyzmu – 1943, kserokopie  

- faszyzm – archiwalia włoskie, kserokopie 

- kopie listów do Paula Cazina [1881-1963]: Muzeum Polskie w Rapperswilu, 1910; 

Jan Dobraczyński, z lat 1955, 1957 

- I Międzynarodówka a sprawa polska, mps artykułu 
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9. Ilustracje do książki Emigracja 1863 – Walery Antoni Wróblewski, fotokopie 

i odbitki fotografii, korespondencja w sprawie ilustracji do książki z „Kulturą” (Paryż) 

1965, jęz. polski, rosyjski i francuski 

10. Powstanie Styczniowe 1863-1963, materiały dotyczące obchodów 100-rocznicy, 

korespondencja, komitet naukowy, program obchodów, notatki, jęz. polski i rosyjski 

11. Wypisy z archiwów rosyjskich po 1863 r., jęz. rosyjski, polski i francuski 

12. Patriota bez paszportu, materiał ilustracyjny [do książki o Walerym 

A. Wróblewskim], 1987 [w tym dokumenty z Litewskiej Biblioteki Akademii Nauk 

d. Biblioteki Wróblewskich] 

13. Walery Antoni Wróblewski [1836-1908], wyd. III z roku 2008 (uwagi 

niewykorzystane) 

14. Kserokopie dokumentów z Biblioteki CCCP im. W. I. Lenina w Moskwie dotyczące 

Apolinarego Kątskiego [1824-1879] i M. Siemiradzkiego, 1957/58, jęz. rosyjski 

15. II Proletariat [1891-1893], kserokopie dokumentów z archiwów rosyjskich, jęz. 

rosyjski 

16.  Ludwik Kulczycki [1866-1941], Socjalizm, materiały warsztatowe, w tym wypisy 

źródłowe, bibliografia, pismo „Kronika ruchu rewolucyjnego w Polsce” 1937 nr 1(9), 

fragmenty mps-u, notatki, jęz. rosyjski, niemiecki i polski 

17. Fotografie – Walery A. Wróblewski, Marian M. Langiewicz, [Ludwika] Śniadecka  

18. Stanisław Mendelson [1857-1913] – materiały do hasła, w tym notatki, wypisy ze 

źródeł, fragmenty tekstu, maszynopisy, jęz. polski i rosyjski 

19. Materiały źródłowe do planowanej książki o Stanisławie Mendelsonie z Archiwum 

Historii Społecznej w Amsterdamie oraz mps-y artykułów, jęz. francuski i polski 

20. Stanisław Mendelson „Socjalizm” – materiały warsztatowe do książki, w tym 

wypisy źródłowe, notatki, kserokopie artykułów, wycinki prasowe, korespondencja, 

2003, jęz. włoski 

21. Faszyzm włoski – wypisy z katalogów i archiwów rzymskich, 1971-1972, jęz. włoski 

22. Faszyzm włoski – Cultura popolare, wypisy źródłowe, 1930-1939, jęz. włoski 

23. Faszyzm włoski – Comitati d'Azione per l'Universalità di Roma (C.A.U.R.), 

kserokopie archiwaliów i wypisy źródłowe, notatki, jęz. włoski 
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24. Faszyzm włoski – notatki i wypisy z archiwów, bibliografie, jęz. włoski i polski 

25. Faszyzm włoski – Agenzia Stefani, wypisy z archiwaliów, notatki, jęz. włoski 

26. Faszyzm włoski – II kryzys czechosłowacki 1938/1939, kserokopie archiwaliów 

z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch, notatki, jęz. włoski 

27. Faszyzm włoski – wypisy z dokumentacji znajdującej się w Archiwum Akt Nowych 

(AAN) w Warszawie 

28. Działalność ambasady włoskiej w Warszawie lata 70. i 80. XX w., kserokopie 

dokumentów, jęz. włoski 

29. Rzym a wspólnota faszystowska – materiały do II wydania, w tym notatki, wypisy 

i kserokopie archiwaliów, cz. I, jęz. włoski 

30. Rzym a wspólnota faszystowska – materiały do II wydania, w tym wypisy 

z archiwaliów, cz. II, jęz. włoski 

31. Faszyzm włoski – fotokopie archiwaliów, cz. I, jęz. francuski 

32.  Faszyzm włoski – fotokopie archiwaliów, cz. II, jęz. francuski 

33. Faszyzm włoski – fotokopie archiwaliów, cz. III, jęz. francuski 

34. Mussolini był pierwszy…, mps książki, wycinki prasowe, jęz. polski 

35. Rzym a wspólnota faszystowska – materiały, w tym wypisy i kserokopie 

archiwaliów, notatki, jęz. polski i włoski 

36. Faszyzm włoski – kserokopie materiałów źródłowych o Polsce, notatki, jęz. 

niemiecki i włoski 

37. Faszyzm włoski – raporty z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch – Moskwa, 

w tym wypisy i kserokopie archiwaliów, notatki, materiały warsztatowe, jęz. niemiecki, 

rosyjski, włoski i polski 

38. Ilustracje do książki Mussolini był pierwszy…– fotografie i fotokopie 

(niewykorzystane) 

39. Faszyzm włoski – Italia – Związek Sowiecki, m.in. archiwalia z Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych Włoch, Palazzo della Farnesina, jęz. włoski 

40. Faszyzm włoski – pozostałość dokumentacji z książki o Mussolinim, materiały 

warsztatowe w tym kserokopie źródeł i wypisy, notatki, jęz. włoski i polski 
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41. Piłsudski – Mussolini, wypisy źródłowe i notatki do książki Mussolini był 

pierwszy…, jęz. polski 

42. Faszyzm włoski – Renzo de Felice [1929-1996], wypisy źródłowe, wycinki prasowe 

z 1996 r., jęz. włoski 

43. Faszyzm włoski, teksty obcojęzyczne Jerzego W. Borejszy, częściowo 

niewykorzystane, jęz. angielski i włoski 

44. Faszyzm, mps-y i rkps-y różnych tekstów, jęz. polski i włoski 

45. Curzio Malaparte [1898-1957], artykuły, materiały, notatki, jęz. polski i włoski 

46. Faszyzm włoski, kserokopie dokumentów z archiwów Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych Włoch, jęz. włoski 

47. Faszyzm włoski Rzym, Berlin, faszystowska międzynarodówka, archiwalia, 

materiały warsztatowe, jęz. niemiecki, włoski i polski 

48. Faszyzm włoski, wypisy źródłowe z archiwów Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

Włoch, jęz. włoski 

49. Biographisches Handbuch zur Geschichte der Kommunistischen Internationale: ein 

deutsch-russisches Forschungsprojekt, hrsg. von Michael Buckmiller und Klaus Meschkat, 

Berlin 2007, kserokopia książki, jęz. niemiecki 

50. Spis członków Komunistycznej Partii Polski (KPP) 1918-1938, kserokopie źródeł 

z Rossijskogo gosudarstvennogo archiva socialʹno-političeskoj istorii (RGASPI) /Moskwa/, 

jęz. polski 

51. Julian Brun [1896-1942, teczka osobowa], kserokopie materiałów z Rossijskogo 

gosudarstvennogo archiva socialʹno-političeskoj istorii (RGASPI) /Moskwa/, jęz. rosyjski 

i polski 

52. Lend-Lease for the USSR, Moskwa 2009 – katalog wystawy wydany przez 

Centralne Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Moskwie, jęz. rosyjski i angielski  

53. Komintern i Antykomintern, kserokopie źródeł niemieckich oraz kserokopie 

i wypisy ze źródeł rosyjskich, jęz. niem., włoski, rosyjski i polski 

54. Sprawa Marszałka Erwina Rommla [1891-1944], wypisy, kserokopie źródeł 

i tekstów, notatki, jęz. niemiecki, francuski i polski 
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55. Archiwum Piotra Ławrowicza Ławrowa [1823-1900], kserokopie archiwaliów 

z Centralnego Gosudarstvennogo Archiva Oktiabrskoj Rewolucji CCCP, jęz. rosyjski 

i francuski  

56. Komunistyczna Partia Polski (KPP) – Polacy w Kominternie, wypisy ze źródeł oraz 

kserokopie dokumentów, notatki, jęz. polski i rosyjski 

57. Kontakty polsko-rosyjskie, grant dotyczący Kominternu, korespondencja, 

kserokopie i wypisy z dokumentów z archiwów rosyjskich, jęz. rosyjski i polski 

58. Karol Świerczewski [1897-1947], notatki do książki Żołnierz trzech armii Karol 

Świerczewski: opowieść o ojcu, Moskwa 1993, kserokopia książki wydanej przez córki 

generała w jęz. rosyjskim + dwa listy gen. Karola Świerczewskiego z 1946 r. w jęz. polskim 

59. Listy członków Komunistycznej Partii Polski (KPP) oraz Polaków z Kominternu, spis 

teczek z Rossijskogo gosudarstvennogo archiva socialʹno-političeskoj istorii (RGASPI), 

Fondy nr 495 i 252, Moskwa 2004, kserokopie 

60. Faszyzm – Niemcy i Jugosławia, kserokopie archiwaliów, jęz. niemiecki  

61. Totalitaryzm, mps-y artykułów dotyczących stalinizmu, leninizmu i narodowego 

socjalizmu, notatki, wypisy ze źródeł, jęz. polski i niemiecki 

62. Faszyzm 1933-1939, kserokopie dokumentów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

Niemiec, archiwum w Bonn, jęz. niemiecki 

63.  Faszyzm – notatki, wypisy ze źródeł, jęz. polski, francuski i włoski, w tym: 

- kwestia żydowska – raporty francuskie z Polski 

64. Faszyzm i komunizm – wypisy źródłowe, notatki, uwagi, jęz. polski, francuski 

i angielski 

65. Wokół faszyzmów i totalitaryzmu: L’Anti Slavisme: la vision d’Hitler au de la 

nation, w tym notatki, wypisy źródłowe, fragmenty tekstów, jęz. włoski i francuski 

66. Totalitaryzm – projekt książki Komintern i Polska „komunistyczne fascynacje”, 

wypisy ze źródeł, materiały warsztatowe, w tym bibliografia i notatki, jęz. polski 

i francuski 

67. Faszyzm (partnerzy Hitlera), notatki i wypisy z archiwum w Poczdamie (NRD), 

wycinki prasowe, 1983, jęz. niemiecki 
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68. Nazizm – kserokopie archiwaliów niemieckich z Bundesarchiv w Koblencji 

(Koblenz), notatki dotyczące tematu „Polska-okupacja”,  jęz. niemiecki i polski 

69.  Faszyzm – Rumunia partner Hitlera Ion Antonescu [1882-1946], kserokopie 

dokumentów archiwalnych, jęz. francuski 

70. Faszyzm – Słowacja ks. Josef Tiso [1887-1947], notatki, kserokopie artykułów 

i źródeł, jęz. angielski, polski i niemiecki 

71. Faszyzm – Bałkany, notatki, wypisy ze źródeł, jęz. włoski i polski  

72. Faszyzm sojusznicy Hitlera – Chorwacja Ante Pavelić  [1889-1959], kserokopie 

archiwaliów, wypisy źródłowe, jęz. włoski 

73. Cudzoziemscy sojusznicy Hitlera – więzi i antagonizmy europejskiej prawicy ze 

szczególnym uwzględnieniem lat II wojny światowej, wypisy źródłowe, notatki, 

bibliografia, jęz. polski i włoski 

74. Sprzymierzeńcy Hitlera – Vichy Philippe Pétain [1856-1951], uzupełnienia, notatki, 

bibliografia, korespondencja, jęz. polski, włoski i francuski 

75. Faszyzm w Europie sprzymierzeńcy Hitlera – Węgry Miklós Horty [1868-1957], 

kserokopie archiwaliów i artykułów, jęz. niemiecki 

76. Faszyzm kraje bałtyckie – Finlandia Carl Gustaw Mannerheim [1867-1951], Litwa, 

notatki, wypisy źródłowe, jęz. włoski 

77. Faszyzm – Rumunia, notatki, kserokopie archiwaliów i artykułów, jęz. niemiecki 

i włoski 

78. Wokół wojny 1939 r. – dokumenty niemieckie, notatki, wypisy ze źródeł, jęz. 

niemiecki i polski 

79. Zamach majowy 1926 r. w oczach czeskich ambasadorów – raporty czeskie, 

notatki, wypisy z dokumentów, jęz. czeski i polski 

80. Lata 1914-1918 – fragmenty rękopisu, wypisy z archiwaliów, notatki, kserokopie 

artykułów, jęz. francuski i polski 

81. Kilka uwag o kolaboracji we współczesnym świecie, rkps artykułu, materiały 

warsztatowe, w tym notatki, wstępne szkice do artykułu (do selekcji), jęz. polski 

i francuski 
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82. Gen. Karol Świerczewski – uwagi dotyczące książki Karol Świerczewski na ulicy 

Karola Marksa (uwagi na marginesach nieznanej książki), Moskwa 1993, mps artykułu 

recenzyjnego, notatki, jęz. polski 

83. Sprawy wydawnicze – umowy dotyczące książki [Michaił] Bakunin [1814-1876] 

i anarchizm europejski, fragmenty mps-ów, konspekt publikacji wraz z listem do PIW 

[Państwowego Instytutu Wydawniczego], 1972, jęz. polski 

84. Ludwik Kulczycki [1866-1941], archiwalia i wypisy źródłowe, notatki, jęz. rosyjski 

i polski 

85. Feliks Daszyński [1863-1890], Stanisław Padlewski [1857-1891], wypisy źródłowe, 

fragmenty korespondencji Feliksa Daszyńskiego z Adamem Wiślickim [1836-1913], 

materiały warsztatowe, w tym notatki, bibliografia, jęz. polski 

86. Historiografia – polityka historyczna, notatki, wypisy źródłowe, artykuły, jęz. 

polski, niemiecki, francuski i polski 

87. Ostaniec, czyli ostatni świadek, Warszawa 2018, recenzje z prasy i czasopism – 

wycinki prasowe dotyczące autobiografii Jerzego W. Borejszy 

88. Recenzje książek Jerzego W. Borejszy – głównie wycinki prasowe, jęz. polski, 

niemiecki, włoski i francuski 

89. Józef Beck [1894-1944] – archiwalia niemieckie z Bonn, wypisy ze źródeł, notatki, 

jęz. polski i niemiecki 

90. Tygodnik Solidarność, 1989 nr 1 (z 2 czerwca) oraz odezwa „Do członków NSZZ 

„Solidarność w Instytucie Historii PAN” (przebitka) 

91. Jerzy W. Borejsza – dokumenty, m.in. recenzje pracy doktorskiej, odpowiedź 

recenzentom, spis publikacji, wykaz towarzystw, których był członkiem, podziękowania, 

laudacja wygłoszona podczas wręczania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu prezydentowi Litwy Valdasovi Adamkusowi w dniu 1 października 

2007 r. (inauguracja roku akademickiego 2007/2008) 

92. Instytut Historii PAN – sprawozdania z działalności naukowej Jerzego W. Borejszy, 

bibliografia publikacji za lata 2003-2009, mps-y, kopie 

93. Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego – seminarium magisterskie, 

materiały dotyczące seminarzystów wraz z listą nazwisk, rok akademicki 1975/76 
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94. Jerzy W. Borejsza – dokumenty, głównie legitymacje, karty biblioteczne 

95. Kierunki: pismo PAX, 1979 nr 2 (z 14 stycznia), nr specjalny wydany po śmierci 

Bolesława Piaseckiego [zm. 1 stycznia 1979] 

96. Faszyzm włoski – La Conquista della Stato, 1924-1928, odbitki czasopisma 

97. Historia Polskiego Rewolucyjnego Ruchu Robotniczego 1878-1948: wybór 

dokumentów, Warszawa 1981 [teczka zawiera faksymile 76 dokumentów dotyczących 

historii Polskiego Rewolucyjnego Ruchu Robotniczego + zdjęcia] 

98. Socjalizm – fiszki bibliograficzne, lata 60. XX w.  


