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o historyku, który tworzył historię
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Uroczystość inauguracji Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (potem Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku), niepaństwowej szkoły wyższej, utworzonej 14 lipca 1994 roku przez Akademickie 
Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „Atena” z inicjatywy profesora Aleksandra Gieysztora; jej pierwszym rektorem był profesor Andrzej Bartnicki, APAN, ZF, b.p.

Profesor Aleksander Gieysztor wygłasza wykład z historii cywilizacji dla studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, b.d., APAN, ZF, b.p.

Wykłady profesora Aleksandra Gieysztora cieszyły się ogromną popularnością  
wśród studentów WSH.

Profesor Aleksander Gieysztor wśród studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej 
w Pułtusku, b.d., APAN, ZF, b.p.

Korespondencja Akademii Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora w Pułtusku, 2009, Materiały Aleksandra Gieysztora, 
APAN, III–352, j. 1301

„«Długo czekaliśmy z nadaniem Wyższej Szkole Humanistycznej imienia profesora Aleksandra 
Gieysztora, czekaliśmy, by uczelnia zyskała taki prestiż, aby zasługiwała na imię tego wielkiego 
człowieka i Polaka» — mówił podczas uroczystości nadania uczelni imienia profesora rektor WSH 
profesor Andrzej Bartnicki. Uroczystość zgromadziła tak wielu znamienitych gości ze świata nauki, 
kultury i polityki, że nie sposób ich wszystkich wymienić — przybyły najwyższe duchowne i świeckie 
władze Mazowsza, parlamentarzyści,  niezliczeni przyjaciele WSH z całej Polski. Honorowymi gośćmi 
byli członkowie rodziny profesora Gieysztora: jego córka Ewa Gieysztor, synowa Barbara Gieysztor oraz 
wnuczęta Joanna i Tomasz. Aula, w której odbywała się uroczystość, nosi imię profesora Aleksandra 
Gieysztora, nadano je niedługo po jego śmierci. Na honorowym miejscu stoi popiersie Aleksandra 
Gieysztora autorstwa światowej sławy artysty Gustawa Zemły. Przed wejściem do auli można było 
obejrzeć wystawę poświęconą profesorowi Gieysztorowi. «Dziękuję za te wszystkie piękne słowa 
o moim ojcu, za decyzję Senatu nadającą Wyższej Szkole Humanistycznej jego imię. On głęboko wierzył 
w sukces tej uczelni, niewymownie cieszył się, gdy w 1998 roku uzyskał tytuł Honorowego Obywatela 
Pułtuska. Lubił to miasto, lubił tu przyjeżdżać. Wiem, że pod kierunkiem profesor Kaliny Bartnickiej 
powstaje praca doktorska — monografia biograficzna mojego ojca. To dla naszej rodziny ważna 
wiadomość. Jeszcze raz gorąco dziękuję za to wyróżnienie w imieniu całej rodziny» — mówiła córka 
profesora Ewa Gieysztor.  
 
Sylwetkę profesora Aleksandra Gieysztora przybliżali jego przyjaciele i uczniowie: profesor Janusz 
Tazbir, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, profesor Henryk Samsonowicz, profesor Maria Koczerska, 
profesor Witold Kieżun. «Był niekwestionowanym autorytetem, gdy rozpoczął współpracę z WSH, 
jego śladem poszli inni profesorowie PAN i UW. Zawsze imponował swobodą sądów, tolerancją, wielką 
pracowitością i skromnością. Dobrze, że pułtuska uczelnia doceniła jego autorytet — przyjęcie jego 
imienia jest przyjęciem pewnego zobowiązania prawości i rzetelności. Jestem jednak pewien, że 
uczelnia będzie to zobowiązanie sumiennie realizować» — mówił profesor Janusz Tazbir. «Aleksander 
Gieysztor — wielki historyk, obywatel, patriota, a przede wszystkim człowiek przez to największe C. 
Kochał Mazowsze, ale nie przysłoniło mu ono innych kierunków badawczych. Badał dzieje Mazowsza, 
by poznać dzieje Polski, a dzieje Polski, by poznać dzieje Europy. Był badaczem wielkim poprzez swoją 
dążność do poznania wartości uniwersalnych» — dowodził profesor Henryk Samsonowicz.  
O Gieysztorze dydaktyku i wykładowcy mówiła jedna z uczennic mistrza profesor Maria Koczerska. 
«Gdy w jednym z wywiadów zapytano go, co potrafi robić najlepiej, bez wahania odparł — uczyć 
siebie i innych. Chętnie nazywał siebie nauczycielem akademickim i przekonany był, że to nadzwyczaj 
szczytne miano. Był autorytetem dla środowiska akademickiego — tolerancyjny, wyrozumiały, ale 
i wymagający. Rzadko stawiał dwóje, raczej odsyłał do poprawki, rzadko stawiał też piątki — trzeba 
było być naprawdę świetnie przygotowanym. Chwalił tylko w dwóch przypadkach — gdy ktoś 
naprawdę bardzo potrzebował pochwały, aby mieć motywację do pracy w trudnej chwili, lub gdy ktoś 
bezapelacyjnie na tę pochwałę zasłużył» — wspominała profesor Maria Koczerska. «Nie można być 
dobrym nauczycielem, jakim on niewątpliwie był, nie będąc dobrym i prawym człowiekiem, jakim on 
też niewątpliwie był»— mówiła o profesorze jego uczennica Maria Koczerska.  
 
Autorytet, człowiek prawy i szlachetny, wielki naukowiec i wielki obywatel — wiele można byłoby 
powiedzieć o profesorze Aleksandrze Gieysztorze. Skromny i życzliwy, zawsze budził sympatię 
studentów, bo i on ich prawdziwe lubił. Teraz jest patronem pułtuskiej uczelni i jej studentów. Przyjęcie 
takiego patrona to dla Wyższej Szkoły Humanistycznej wielkie wyzwanie. Profesor Gieysztor wierzył 
jednak, że pułtuska uczelnia sprosta największym wyzwaniom.” 
Aneta Kowalewska, Pułtuska szkoła Gieysztora, „Tygodnik Ostrołęcki”, 23 marca 2002

Uroczystość mianowania Aleksandra Gieysztora Honorowym Obywatelem Miasta Pułtuska, 1998, APAN, ZF, b.p.


