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Izabela Bieżuńska urodziła się 1 stycznia 1917 roku w Warszawie. Była córką Dyny i 

Eliasza Bieżuńskich.  

    Ze względu na zły stan zdrowia początkowe nauki pobierała w domu. W 1929 roku 

wstąpiła do IV klasy gimnazjum humanistycznego Janiny Świąteckiej, które ukończyła w 

1934 roku po czym rozpoczęła studia na Wydziale Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. 

W trakcie studiowania największy wpływ wywarł na nią prof. Zdzisław Zmygryder-Konopka. 

Pod jego kierunkiem napisała pracę magisterską z zakresu historii: Emancypacja kobiety 

greckiej w świetle źródeł papirusowych. Po ukończeniu studiów w 1938 roku została 

asystentką profesora w Wolnej Wszechnicy Polskiej pracując w charakterze wolontariuszki. 

   W 1939 roku ukazała się jej pierwsza publikacja w języku francuskim: Etudes sur la 

condition juridique et sociale de la femme grecque en Egypte greco-romaine dotycząca 

położenia prawnego i społecznego kobiet Egipcie. Pomagała również w redagowanej przez 

prof. Z. Zmygrydera-Konopkę Bibliografii historii starożytnej gdzie zamieściła szereg 

recenzji. Jeszcze przed wojną brała udział w zagranicznych podróżach naukowych do Włoch, 

Francji, Szwajcarii.  

   Gdy wybuchła II wojna światowa zmuszona była wraz z rodziną przebywać w getcie 

warszawskim. W latach 1940-1942 brała udział w organizowaniu tajnego nauczania ucząc 

historii oraz języka greckiego. Dzięki pomocy polskich przyjaciół opuściła getto w 1942 roku, 

udało jej się także otrzymać kenkartę na nazwisko Janiny Truszczyńskiej jednakże rodzice 

oraz najbliższa rodzina Izabeli Bieżuńskiej zginęła w czasie okupacji. 

   Po wojnie w 1945 roku podjęła pracę w Departamencie Nauki i Szkół Wyższych 

Ministerstwa Oświaty gdzie pracowała dwa lata oraz w Instytucie Historycznym 

Uniwersytetu Warszawskiego, z którym związana była aż do uzyskania emerytury w 1987.  

W 1947 roku obroniła pracę doktorską Z zagadnień niewolnictwa w okresie hellenistycznym 

natomiast w 1951 złożyła pracę habilitacyjną pod tytułem Poglądy nobilitas okresu Nerona i 

ich podłoże gospodarczo-społeczne. W 1954 roku została mianowana profesorem 

nadzwyczajnym, zaś w 1973 uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Przez wiele lat była 

kierownikiem Zakładu Historii Starożytnej (1969-1987). 

    W czasie 50-letniej pracy naukowej specjalizowała się przede wszystkim jako znawca 

zagadnień starożytnego niewolnictwa oraz papirologii. Była członkiem Międzynarodowej 

Grupy do Badań nad Niewolnictwem Antycznym (GIREA). Zorganizowała trzy spotkania tej 

grupy w Polsce. Była również członkiem l’Association pour l’Encouragement des Ètudes, 

Association Internationale de Papyrologues (1961-1991). Jako członek Clare Hall brała udział 

w konferencjach w Cambridge (1971-1972). Należała również do Komitetu 

Międzynarodowych Studiów Klasycznych „Eirene” (1958-1991). Jej długoletnie kontakty 

oraz cykle seminariów w Besançon zaowocowały doktoratem honoris causa w 1982 roku.  

    W swej powojennej pracy naukowej wielokrotnie brała udział w licznych sympozjach 

i konferencjach naukowych we Włoszech, Francji, Niemczech, Czechosłowacji, U.S.A., 

Hiszpanii, Szwajcarii, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Rumunii, ZSRR, Bułgarii, Grecji, 

Izraelu, Belgii.  

    Ponad to była także aktywnym członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN  

(1958-1968), przewodniczącą Rady Kultury Antycznej UW, działaczką Polskiego 

Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Zajmowała się  



również pracą w redagowaniu „Przeglądu Historycznego”, w którym pełniła funkcję zastępcy 

redaktora naczelnego. 

    Opublikowała około 140 prac z zakresu historii starożytnej w tym między innymi: Z 

zagadnień niewolnictwa w okresie hellenistycznym (1949), Poglądy Cycerona na zadania i 

obowiązki męża stanu (1958) oraz Jej najbardziej znana książka Niewolnictwo (1987), którą 

napisała wraz z mężem Marianem Małowistem. Będąc na emeryturze powróciła do badania 

pozycji kobiet w świecie starożytnym i napisała książkę popularno-naukową Kobiety Antyku. 

Talenty, ambicje, namiętności (1993). Bardzo wiele z jej publikacji przetłumaczono i wydano 

zagranicą. 

    Izabela Bieżuńska-Małowist uczestniczyła także w życiu społecznym. Po wojnie 

należała do organizacji Ligi Kobiet oraz Towarzystwa Przyjaźni Polsko-radzieckiej. W latach 

1961-1965 była radną stołecznej Rady Narodowej. Działała także w Towarzystwie Opieki 

nad Zwierzętami.  

    Została odznaczona Medalem X-lecia Polski Ludowej (1955) oraz Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1959). 

    Była zamężna od 1947 roku z Marianem Małowistem. Bezdzietna. 

    Zmarła 27 lipca 1995 roku. Została pochowana na cmentarzu żydowskim w 

Warszawie (kwatera 2a, rząd 1). 

    Materiały Izabeli Bieżuńskiej-Małowist zostały przekazane do Archiwum PAN w 

dwóch partiach. Pierwszą z nich nabyto drogą kupna od Włodzimierza Lengauera w 1996 

roku (ks. nab. 2247) natomiast druga grupa materiałów została oddana w formie daru w roku 

2003 (ks. nab. 2437). Porządkowaniem spuścizny zajął się mgr Bartosz Borkowski we 

wrześniu 2011 roku. Rozmiar spuścizny wynosi 1 m.b. Całość zawiera materiały z lat 1914-

1995 podzielone na 7 zasadniczych grup. 

   Grupa I zawiera 56 jednostek z lat 1924-1995 podzielonych na 2 podgrupy: A. 

Artykuły, referaty, recenzje, konspekty wykładów; B. Materiały warsztatowe. Do 

uporządkowania zastosowano układ rzeczowy, chronologiczny i miejscami alfabetyczny. 

    W pierwszej podgrupie (14 j.a. z lat 1923-1991) znalazły się artykuły dotyczące 

historii starożytnej oraz poświęcone pamięci wybitnych historyków. W kolejnych jednostkach 

zamieszczono referaty oraz nieliczne recenzje i konspekty wykładów zapisane w postaci 

rękopisów i maszynopisów. Podgrupa B (42 j.a. z lat 1914-1995) obejmuje największą ilość 

materiałów z całej spuścizny. Zawiera notatki warsztatowe, fotografie zabytków oraz 

zasłużonych postaci, a także korespondencję prywatną Tadeusza Zielińskiego do Stefana 

Srebrnego oraz Louisa Roberta do archeologa Kazimierza Michałowskiego. W przeważającej 

większości występują jednak wypisy ze źródeł starożytnych w tym papirusów oraz 

komentarze i wypisy z zagranicznych publikacji lub monografii, a także liczne fiszki 

bibliograficzne. Podczas porządkowania tej części spuścizny starano się zachować układ 

nadany przez twórcę spuścizny. 

    W skład grupy II weszły materiały z lat 1938-1995 (23 j.a.). Została ona podzielona na 

2 zasadnicze podgrupy: A. Działalność naukowa i zawodowa; B. Działalność wydawnicza i 

społeczna.  

    Pierwsza podgrupa (20 j.a. z lat 1945-1995) obejmuje głównie materiały działalności 

naukowej i zawodowej w Instytucie Historycznym UW oraz innych instytucjach. Liczna jest 

również dokumentacja świadcząca o dużej aktywności prof. I. Bieżuńskiej-Małowist na 

arenie międzynarodowej. Podgrupa druga (3 j.a. z lat 1938-1993) zawiera niewielką ilość 

dokumentacji dotyczącej działalności wydawniczej i społecznej. 

    Licząca 6 jednostek grupa III z lat 1940-1993 obejmuje materiały biograficzne w 

skład, których wchodzą dokumenty z okresu II wojny światowej, krótki życiorys, negatywy z 

fotografiami rodzinnymi, dziennik z podróży do Francji oraz dokumenty i notatki osobiste. 



    W grupie IV (1 j.a. z lat 1947-1994) zamieszczono nieliczną korespondencję 

wpływającą i wychodzącą. 

    Grupa V obejmująca jedną jednostkę zawierającą materiały męża Mariana Małowista  

z lat 1952-1979. 

    Materiały o twórcy spuścizny zamieszczono w grupie VI i liczy ona dwie jednostki  

z lat 1988-1996. W ich skład weszły opinie o pracach prof. I Bieżuńskiej-Małowist oraz 

artykuły poświęcone jej osobie napisane i opublikowane przez jej uczniów.  

    Przedostatnia grupa VII (3 j.a. z lat 1957-1986) zawiera artykuły, referaty oraz 

recenzje napisane przez osoby obce.  

    W ostatniej grupie VIII z lat 1948-1994 ulokowano załączniki, które uporządkowano 

w czterech jednostkach. Wśród nich są nadbitki artykułów twórcy spuścizny. Znajdują się tam 

także między innymi nadbitki osób obcych, a większość z nich zawiera osobistą dedykacją 

dla prof. Bieżuńskiej-Małowist.  

    W Archiwum PAN nadano spuściźnie sygnaturę III-320, nr zespołu 433/0. Całość 

liczy 96 jednostek. Pozostałe materiały Izabeli Bieżuńskiej-Małowist w tym pamiętniki z 

okresu II wojny światowej zostały przekazana dla Archiwum Żydowskiego Instytutu 

Historycznego natomiast kenkarta na fałszywe nazwisko znajduje się w Muzeum Holocaustu 

w Waszyngtonie. 
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I. MATERIAŁY TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ 

 

A. Artykuły, referaty, recenzje, konspekty wykładów 

 



1.  A propos de quelques formes non typiques du travail servil.  

     Dzieje niewolnictwa w okresie rzymskim. 

     Seneka jako wyraziciel poglądów nobilitas rzymskiej w dobie jej upadku. 

     Z życia niewolników w starożytnej Grecji i Rzymie. 

                        Konspekty prac 

                        Ok. 1953-1987, b. d., rkp., masz., j. franc., pol., ros., l., k. 17 

                        Druk:. poz. 1. Anntičnoe obščestvo. Trudy konferencji po izuceniju   

                        problem antičnosti, Moskwa 1967, s. 91-96 

 

2. Formes de resistance dans l’Egypte grecque et romaine et l’attitude du gouvernement. 

    Kryzys klas rządzących w Rzymie u schyłku republiki i jego wyraz w ideologii ówczesnych  

    pisarzy 

    Les esclaves nés dans la maison du maitre (oikogeneis) et la travail des esclaves en Egypte    

    romaine 

    Quelques problèmes de l’esclavage en Egypte grece-romaine. 

                       Artykuły, fragmenty, artykuł napisany na podstawie referatu wygłoszonego 

                       na sesji Le travail et les techniques 

                       Ok. 1953-1988, rkp., masz., j. franc., pol., l., k. 59 

                       Druk: poz. 1. Forms of control and subordination in Antiquity, Leiden-Nowy  

                                York-Kopenhaga-Köln, 1988 

                                 poz. 2. „Meander”, t. 8, 1953, s. 341-360 

                                 poz. 3. „Studii Clasice, t. 3, 1961, s. 147-162 

 

3.   Die Verbreitung  der römischen Staatsbürgerschaft in Ägypten zwei Jahrhunderten  

      des  Kaiserzeit 

      L’extension de la naturalisation romaine en Egypte dans les deux premiers siècles  

      de l’empire 

      Rozpowszechnienie obywatelstwa rzymskiego w Egipcie podczas pierwszych dwóch      

      wiekach cesarstwa 

Artykuł w trzech wersjach językowych 

                        1955, rkp., masz., j. franc, j. niem., pol., l., k. 48 

                        Druk: poz. 2. Proceedings of the IX International Congress of Papyrology,   

                        Oslo 1961, s. 277-285 

 

4. Badania nad dziejami starożytnego Rzymu w Polsce po II wojnie światowej 

    Historia starożytna w Polsce Ludowej 

                         Artykuły 

                         Ok. 1955-1962, rkp., masz., l., k. 40 

 

5. Rodzina weterana rzymskiego C. Juliusa Nigra z Karanis 

    La famille du veteran romain C. Iulius Nigra de Karanis 

                       Artykuły 

                       Ok. 1957, rkp., masz, j. franc., pol., l., k. 44 

                       Druk: poz. 2. „Eos”, t. 49, 1957-1958, s. 155-164 

 

6. La procréation des esclares comme source de l’esclavage. 

                       Artykuły napisany wraz z M. Małowistem 

                       do 1966, rkp., masz., j. franc., l., k. 30 

                       Druk: Mélanges offerts à Kazimierz Michałowski, Warszawa 1966, s. 275-280 

 



7. Pamięci Zdzisława Zmigrydera-Konopki 

                        Artykuł i materiały warsztatowe: wypisy archiwalne z literatury dotyczące  

                        Z. Z. K., wywiady przeprowadzone z H. Kortyńskim i S. Szwalbe, wykaz prac,  

                        bibliografie, list Z. Żmigrydera-Konopki do Natalii Gąsiorowskiej  

                        z dołączonym egzemplarzem gazetki „Echa klasyczne”, zaproszenie 

                        na sesję naukową w 50-tą rocznicę śmierci 

                        1923 – 1983, rkp., masz., l., k. 117 

 

8. Wspomnienie pośmiertne o Ryszardzie Gansincu. 

    60-lecie urodzin prof. Louis Roberta 

                       Artykuły 

                       1958 – 1964, rkp., masz., l., k. 10 

                       Druk: poz. 1. „Meander”, t. 13, 1958, s. 301-306 

                                 poz. 2. „Przegląd Historyczny”, t. 55, 1964, s. 186 

 

9. Die unentwickelten Formen der Sklaverei und ihre Bedeutung für die antike Gesellschaft 

                       Artykuł   

                       B. d., j. niem., k. 21 

 

10. Starożytne niewolnictwo, zróżnicowania społeczne 

                        Referaty, konspekty oraz koreferat będący polemiką z referatami  

                        J. Sztajermana i L. Warsla podczas konferencji w Liblice w Czechosłowacji 

                        Ok. 1950-1973, b. d., rkp., masz., j. franc., pol., l., k. 24, zob. Aneks 1 

 

11. Dyskusja historyczna wokół epoki hellenistycznej 

                         Koreferat do referatu M. Préaux wygłoszonego na międzynarodowej  

                         konferencji historii ekonomicznej 

                         1965, rkp., masz., j. franc., pol., l. k. 37 

 

12. Historia Starożytna 

                          Konspekty wykładów 

                          1984, rkp., l., k. 15 

 

13. M. I. Finley The Ancient Greeks, London 1963 

      Y. Garlan Les esclaves en Grèce ancienne, Paryż 1982 

                           Recenzje publikacji 

                           Ok. 1963-1984 

                           Druk: poz. 1. „Deutsche Literaturzeitung für Kritik der Internationaletn  

                                     Wissenschaft”, Jhrg 87, Heft 3, 1966, s. 238-239 

                                     poz. 2. „Przegląd Historyczny”, t. 75, 1984, s. 597-600 

 

B. Materiały warsztatowe 

14. Niewolnictwo w starożytności 

                           Katalog Imion niewolników i wyzwoleńców w papirusach, fiszki dotyczące 

                           niewolnictwa, fiszki bibliograficzne 

                           B. d., rkp., masz., druk., fkp., j. ang., franc., łac., pol., starogr., l., k. 312 

 

15. Jw. 

                           Wypisy z papirusów i inskrypcji, notatki. Fotokopie papirusów. 

                           B. d., rkp., masz., druk., fkp., j. ang., franc., pol., starogr., l., k. 198 



 

 

16. Jw. 

                           Wypisy z papirusów i inskrypcji, notatki 

                           B. d., rkp., druk, j. ang., franc., łac., niem., pol., starogr., l., k. 159 

 

17. Jw. 

                           Wypisy z papirusów, fiszki bibliograficzne 

                           B. d., rkp., j. ang., franc., łac., niem., pol., starogr.,, l., k. 145 

 

18. Jw. 

                           Wypisy z materiałów źródłowych i opracowań dotyczące życia niewolników,   

                           pojedyncze tłumaczenia. Notatniki, kartoteki wyzwoleńców, luźne notatki.  

                           Fotokopie papirusów 

                           B. d., rkp., druk., fkp., j. ang., pol., starogr., niem., l., sz., k. 221 

 

19. Jw. 

                          Wypisy z materiałów źródłowych, fiszki bibliograficzne 

                          B. d., rkp, j. ang., łac., niem., pol., starogr., l., k. 202 

 

20. Jw. 

                          Fiszki bibliograficzne 

                          B. d., rkp., franc., niem., pol., l., k. 321 

 

21. Źródła historii starożytnej 

                            Wypisy z pism Columelli, Demostenesa, Flaminiusza, Herodota, Kasjusz  

                            Diona, Ksenofonta, Lizjasza, Lukana, Persjusza, Pliniusza, Saturninusa,  

                            Stychusa, Swetoniusza, Tacyta. Mowy: Demostenes contra Neairam,   

                            Hyperides contra Athenogenes. Sentencje Arystofanesa, Arystotelesa,  

                            Hezjoda, Ksenofonta. Notatki, fotokopia papirusu 

                            B. d., rkp., fkp., j ang., franc., łac., niem., pol., starogr., l., k. 246 

 

22. Jw. 

                            Wypisy z pism, oratoriów oraz listów Cycerona i Seneki 

                            B. d., rkp., łac., pol., l., k. 187 

 

23. Jw. 

                            Wypisy z ostrakonów, fiszki bibliograficzne, notatki 

                            B. d., rkp., masz., j niem., pol., starogr., l., k., 69 

 

24. Jw. 

                             Wypisy z papirusów, alfabet napisany kursywą pompejańską z I w. 

                             B. d., rkp., druk., j. ang., niem., pol., starogr., l., k. 134 

 

25. Jw. 

                            Wypisy z papirusów, notatki, wycinek prasowy 

                            B. d., rkp., j. ang., łac., pol., starogr., wł., l., k. 189 

 

26. Jw. 

                            Wypisy z papirusów  



                            B. d., rkp., j. ang., łac., niem., pol., starogr., l., k. 267 

 

27. Jw. 

                           Wypisy z papirusów 

                            B. d., rkp., j. ang, łac., niem., starogr., l. k. 230 

 

 

28. Źródła i opracowania z historii starożytnej 

                           Biogram Luciusa Corneliusa Cynny, notatki dotyczące min. świąt  

                           greckich, annalistyki łacińskiej 

                           Ok. 1945-1962, rkp., masz., j. franc., pol., starogr., l, sz., k. 221 

 

29. Jw. 

                           Wypisy z papirusów dotyczące handlu dziećmi i  

                           Niewolnikami, fiszki bibliograficzne 

                           B. d., rkp., j. pol., starogr., l., k. 238 

 

 

30. Jw. 

                          Pojedyncze wypisy ze starożytnych listów, notatki. 

                          1962, b.d., rkp., j. franc., starogr., łac., pol., niem., wł., l., k. 154 

 

31. Jw. 

                          Spis rzymskich dygnitarzy oraz obszarów geograficznych, fiszki  

                          bibliograficzne 

                          B. d., rkp., j ang., franc., niem., pol., starogr., l., k. 287 

 

32. Jw. 

                           Wypisy z The Cambridge Ancient History, notatki, zapiski w  

                           bloczkach notatników głównie dotyczące niewolnictwa oraz papirologii.  

                           Fiszki bibliograficzne. 

                           B. d., rkp., druk., j. ang., franc., niem., pol., l., k. 187 

 

33. Jw. 

                          Notatki na fiszkach dotyczące epigrafiki, papirologii oraz pobytu w Egipcie 

                          B. d., rkp., j ang., franc., niem., pol., starogr., l., k. 197 

 

34. Jw. 

                          Pojedyncze wypisy, krótkie tłumaczenia, fiszki bibliograficzne 

                          B. d., rkp., j. pol., łac., starogr., l., k. 178 

 

35. Jw.  

                          Pojedyncze wypisy, notatki, fiszki bibliograficzne 

                          B. d., rkp., j. ang., franc., niem., pol., starogr., wł., l., k. 107 

 

36. Jw. 

                          Fiszki bibliograficzne 

                          B. d., rkp., j. ang., franc. niem., pol., l., k. 127 

 

37. Jw. 



                          Fiszki bibliograficzne 

                          B. d., rkp., j. ang., franc., niem., pol. starogr., l., k. 125 

 

38. Jw.  

                          Fiszki bibliograficzne 

                          B.d., rkp., masz., druk, j. ang, franc., gr., łać., niem., pol., l., k. 211 

 

39. W kręgu wielkich humanistów 

      Starożytnicy warszawscy 

                         Notatki do badań dla publikacji W kręgu wielkich humanistów,  

                         bibliografie min. S. Cybulskiego i R. Gansińcy  

                         Ok. 1958-1995, ksero z rkp., masz., drukl., k. 76   

 

40. Historia Starożytna 

                           Notatki 

                           B. d., rkp., j. niem., pol., starogr., l., k. 72 

 

41. Opracowania z historii starożytnej 

                           Notatki dotyczące recenzji podręcznika B. Bravo Historia Starożytnych  

                           Greków oraz historii kobiet w starożytności, bibliografia monografii 

                           Ok. 1992-1995, rkp., druk., j. pol., starogr., l., sz., k. 32   

 

42. Jw. 

                          Wypisy min. z prac: H. J. Wolff, J. F. Oates, A. Ruiz, I. D. Amusin,  

                          E. Berneker, P. Duereg, J. Modrzyjewski, M. Rostovtzeff,  

                          P. Merton, P. Ryland, F. Woess, O. Montevecchi, P. Lepizig, P. Dura,  

                          A.Cameron, L. Delekat, J. Baillet, G. Rotondi. Notatki z lektur, komentarze   

                          do tekstów z papirusów 

                          B. d., rkp., j. ang., franc., niem., pol., wł., l., k. 194 

 

43. Jw. 

                          Wypisy z opracowań: autorzy A – B 

                           B. d., rkp., j. ang., franc., niem., pol., starogr., l., k. 254 

44. Jw. 

                          Wypisy z opracowań: autorzy C – D 

                          B. d., rkp., j. ang., franc., niem., pol., l., k. 229 

45. Jw. 

                           Wypisy z opracowań: autorzy E – G 

                           B. d., rkp., j. ang., franc., niem., pol., l., k. 276 

 

46. Jw. 

                           B. d., rkp., j. ang., franc., niem., pol., l., k. 211 

                           Wypisy z opracowań: autorzy H - L 

 

47. Jw. 

                           Wypisy z opracowań: autorzy M - P 

                           B. d., rkp., j. ang., franc., niem., pol., wł., l., k. 221 

 

48. Jw. 

                           Wypisy z opracowań: autorzy Q - S 



                           B. d., rkp., j. ang., franc., niem., pol., l., k. 199 

                               

49. Jw. 

                           Wypisy z opracowań: autorzy T – Z 

                           B. d., rkp., j. ang., franc., niem., pol., l., k. 223 

                              

50. Jw. 

                           Wypisy z opracowań zbiorowych 

                           B. d., rkp., j. ang., franc., niem., pol., l., k. 54 

 

51. Jw. 

                            Fiszki bibliograficzne: autorzy A – G 

                            B. d., rkp., l., k. 221 

 

52. Jw. 

                            Fiszki bibliograficzne: autorzy H – L 

                            B. d., rkp., l., k. 199 

 

53. Jw. 

                            Fiszki bibliograficzne: autorzy M – O 

                            B. d., rkp., l., k. 149 

 

54. Jw.  

                            Fiszki bibliograficzne: autorzy P – Z 

                            B. d., rkp., l., k. 167 

 

55. Uczeni i zasłużeni 

                           Fotografie min. J. Piłsudskiego, T. Manteuffla,  

                           J. Manteuffla, T. Zielińskiego, R. Taubenschlaga, K. Kumanieckiego,  

                           K. Michałowskiego, E. Kipy i innych 

                           1914-1985, fot., l., szt. 22 

 

56. Zabytki historyczne 

                            Fotografie średniowiecznych katedr i kościołów we Francji oraz   

                            starożytnych budowli w Grecji. 

                            B. d., l., fot., szt. 47 

 

II. MATERIAŁY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, ZAWODOWEJ, WYDAWNICZEJ  

I SPOŁECZNEJ 

 

A. Działalność organizacyjno-naukowa 

57. Instytut Historyczny UW 

                           Podania, wnioski, zawiadomienia i zaświadczenia. Notatki, zaproszenia. 

                           1945-1992, b. d., rkp., masz., l., k. 198 

 

58. Instytut Filologii Klasycznej UW 

                            Regulamin, skład oraz powołania do Rady Naukowej IFK UW,  

                            korespondencja, XLIV Sprawozdanie Polskiego Towarzystwa 

                            Filologicznego 

                            1938-1994, rkp., masz. l., k. 23 



 

59. Polska Akademia Nauk 

      Komitet Badań Naukowych 

                           Karta wstępu, zaproszenia, zawiadomienia, korespondencja 

                           1954-1991, masz., druk, j. franc., niem., pol., l., k. 20 

 

60. Współpraca międzynarodowa 

                           Decyzje, programy współpracy, wnioski, korespondencja z  

                           przedstawicielami zagranicznych uczelni i instytucji naukowych, notatki 

                           1946-1994, b. d., rkp., masz., druk., ang., cze., franc., niem., pol., ros.,  

                           wł., l., k. 145 

 

61. Jw. 

                           Sprawozdania oraz plany dotyczące pobytów zagranicznych, plany 

                           pobytów, uzasadnienia wyjazdów wraz z innymi pracownikami Instytutu 

                           Historycznego UW 

                           1953-1974, rkp., masz., l., k. 24 

 

62. Jw. 

                          Korespondencja i przemówienie dziękczynne związane z nadaniem tytułu 

                          doctor honoris causa Uniwersytetu Besançon. Egzemplarz biuletynu  

                          „Ceremonie officielle de remise des insignes de docteur honoris causa de 

                          L’Universite de Franche-Comte – Besançon” 

                          1980-1982, masz., druk., j. franc., l., sz., k. 39 

 

63. Kolokwium Groupe International de Recherches sur l’Esclavage Antique (GIREA) 

                         Projekty, zaproszenia, kosztorysy, listy uczestników, dokumenty, programy, 

                         korespondencja, nadbitka 

                         1975-1991, rkp., masz., druk., j. ang., franc., niem., pol., l., sz., k. 101 

 

64. Kongresy i Sympozja Papirologiczne 

                          Programy, zaproszenia, wykazy uczestników, korespondencja, 

                          omówienie X kongresu 

                          1955-1994, rkp., masz, druk., ksero, j. ang., franc., gr., niem., pol., wł., łać,  

                          starogr., l., k. 75 

 

B. Działalność dydaktyczno-naukowa 

65. J. D. Gerlach, M. Degner, C. Schwart Die sklaven in handel und gewerbe in Rom und 

Italien 

                          Praca wykonana pod kierunkiem I. Bieżuńskiej-Małowist 

                          B. d., masz., j. niem., l., k. 25 

 

66. Działalność dydaktyczna 

                          Opiniowanie o uczniach, lista uczestników wycieczki 

                          1950 – 1959, b. d., rkp., l., k 123 

 

67. Jw. 

                            Listy obecności z seminarium i ćwiczeń dotyczących z historii starożytnej 

                            oraz ze spotkań Zakładu Historii Starożytnej. Karta programowa wraz z  

                            uwagami do badań historii starożytnej, programy ćwiczeń, plany, notatki do  



                            seminariów i spraw naukowo-organizacyjnych, sprawozdanie,  

                            korespondencja 

                            1970-1991, b. d., rkp., masz. l., k. 154 

 

68. Jw. 

                          Opiniowanie prac, artykułów oraz dorobków naukowych B. Bravo,  

                          M. Jaczynowskiej, J. Kolendy, R. Kuleszy, A. Momigliano, M. Owczarczaka,  

                          M. Stępnia, K. Winnickiego, J. Wolskiego, A. Ziółkowskiego, E. Zwolskiego 

                          1966-1984, rkp., masz., l., k. 64 

 

69. Jw. 

                          Opiniowanie prac naukowych i działalności osób nie będących uczniami  

                          I.B.M.: L. T. Błaszczyka, M. Dzielskiej, D. Hobson, T. Kotuli,  

                          A. Krawczuka, J. Kubińskiej, H, Kupiszewskiego, P. Lévêque,  

                          J. Linderskiego, A. Łukaszewicza, B. Niadlowa, F. Sartoriego,  

                          A. Świderkówny, J. Winnickiego 

                          Ok. 1956-1991, rkp., masz, j. ang., franc., niem., pol., k. 207  

 

C. Działalność wydawnicza 

70. Wydawnictwa 

                          Memoriał w sprawie powołania organu wydawniczego dla dyscyplin nauk  

                          o starożytności w Warszawie Studia Antiqua. Korespondencja dotycząca  

                          artykułu przeznaczonego do IX tomu Antiquitas Lista publikacji, 

                          podziękowania. 

                          1951-1993, masz., druk, j. niem., pol., l., k. 19  

 

71. Przegląd Historyczny  

                          Notatki, relacje z posiedzeń redakcji  

                          1960-1966, rkp., masz., sz., l., k. 48 

 

72. Historia Starożytna 

                          Recenzje wydawnicze prac obcych, dwa egzemplarze umów  

                          1960-1970, b. d., l., k. 83, zob. Aneks 2 

 

D. Działalność zawodowa w innych instytucjach 

73. Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki 

     Ministerstwo Oświaty 

                           Dokumenty, wnioski, przepustki, korespondencja 

                           1945-1973, rkp., masz., l., k. 35 

 

III. MATERIAŁY BIOGRAFICZNE 

 

74. Życiorys, spisy prac 

                          Ok. 1953-1971, masz., l., k. 3 

 

75. Dokumenty pracy i działalności 

                           Nominacje, powołania i podziękowania. Dokumentacja potwierdzająca  

                           uzyskanie przez I.B.M. stopnia doktora i habilitację. Legitymacja  

                           uniwersytecka. 

                           1947-1992, rkp., masz., l., k. 22 



 

76. Losy okupacyjne 

                          Zezwolenia, kartki żywnościowe i meldunkowe I. Bieżuńskiej wydawane na  

                          przybrane nazwisko Janina Truszczyńska, zabytkowa koperta, list  

                          tłumaczony przez tłumacza przysięgłego o ukończeniu studiów. Tekst  

                          modlitewny „Modlitwa za zmarłych”. Zeznania świadków, dokumenty oraz  

                          zaświadczenia potwierdzające tajne nauczanie w getcie warszawskim w  

                          czasie II wojny  światowej. Korespondencja w sprawie zrównania świadczeń  

                          ludzi z gett z tymi, którzy przeżyli obozy koncentracyjne 

                          1940-1993, rkp., masz., druk., j. ang., niem., pol., l., k. 38 

 

77. Dokumenty osobiste 

                          Karta wstępu do Biblioteki Jagiellońskiej, rewersy biblioteczne Biblioteki  

                          Uniwersyteckiej, świadectwo szczepienia. List do Wiceprzewodniczącego  

                          Stołecznej Rady Narodowej z prośbą o kontrolę robót budowlanych przy   

                          ulicy Brzozowej 10 w Warszawie 

                          1948-1978, rkp., druk., l., k. 34 

 

78. Dzienniki z pobytu we Francji 

                          1965, rkp., sz., k. 34 

 

79. Notatki osobiste 

                          B. d., rkp., l., k. 18 

 

80. Jubileusz 50-lecia 

                           Dyplomy, gratulacje, korespondencja, wycinki prasowe związane z  

                           jubileuszem 50-lecia pracy w Instytucie Historycznym UW 

                           1987, rkp., masz., druk., j. ang., cze., franc., łac., niem., pol. ros., wł., l., k. 72 

 

81. Dyplomy, nagrody 

                        1988-1993, masz., druk., l., k. 30 

 

82. Negatywy i pozytywy 

                          Zdjęcia rodzinne, turystyczne i warsztatowe 

                          B. d., szt. 7 

 

IV. KORESPONDENCJA 

 

83. W. Jaruzelski, J. R. Rea, F. Sokołowski, nadawca nieustalony,  

      adresat nieustalony 

                          Listów 10, Korespondencja wpływająca i wychodząca, brulion listu do  

                          gen. W. Jaruzelskiego z wyrazami współczucia po  

                          zamachu z dnia 11.IX.1994 

                          1947-1994, b. d., rkp., masz., j. ang., franc., l., k. 14 

 

V. MATERIAŁY RODZINNE 

 

84. Marian Małowist - Mąż 

                         Notatki z dyskusji po referacie na Konferencji Metodologicznej w Otwocku  

                         w 1952 r., korespondencja, zaproszenie 



                         1952-1979, b. d., rkp., masz., l., sz., k. 15 

 

VI. MATERIAŁY O TWÓRCY SPUŚCIZNY 

 

85. I.B.M., Lesclavage dans l’Egypte gréco-romaine 

      I.B.M., Niewolnictwo w świecie antycznym 

      I.B.M., Historia Starożytnej Grecji 

                         Opinie o pracach Izabeli Bieżuńskiej Małowist 

                         B. d., rkp., masz., l., k. 16 

 

86. Jubileusz 50-lecia pracy prof. I. Bieżuńskiej-Małowist 

     Wspomnienia o I. Bieżuńskiej-Małowist 

     Z listów do Izy Bieżuńskiej-Małowist 

     Bibliografie prac 

                          Artykuły, dane osobowe 

                          1988-1996, rkp., druk., l., k. 112, zob. Aneks 3 

 

VII. MATERIAŁY OSÓB OBCYCH 

 

87. J. D. Gerlach, M. Degner, C. Schwart Die sklaven in handel und gewerbe in Rom und 

Italien 

                          Praca robocza wykonana pod kierunkiem I. Bieżuńskiej-Małowist 

                          B. d., j. niem., masz., l., k. 25 

 

88. J. Wolski Historia starożytna w dziesięcioleciu 1944 – 1954 

     S. Zawadzki Uwagi o artykule J. Wolskiego p.t. Historia starożytna w dziesięcioleciu  

     1944 – 1954 

                          Artykuły 

                          B. d., masz., l., k. 16 

 

89. G. Thomson, The rise of the Polis 

     L. Warsl, O razwitii nekotorych form obszczestwennogo soznanija w epochu imperii 

     W. Welkoff, Bemerkungen zu der Abhandlung von E. H. Schtaerman uber die krisis und   

     zerfall des römischen Reiches 

     Izuczenie drewnei istorii i klassiczeskoj filologii w SSSR  

                          Referaty wygłoszone podczas konferencji w Liblice w Czechosłowacji 

                          1957, masz., j. ang., niem., ros., l., k. 41          

 

90. History of the Scientific and Cultural Development of Mankind    

      Fernand Benoit Les methodes de l’archeologie sous-marine architecture navale antique 

     K. Rozenberg Obchód Wergiliański gimnazjum im. T. Rejtana  

     Ocena podręcznika „Dzieje Starożytne” 

      M. I. Finley The Ancient Greeks 

      Yvon Garlan Les esclaves en Grèce ancienne 

                          Recenzje publikacji, relacja 

                          1963-1986, masz., j. franc., pol., l., k. 29 

 

91. Korespondencja 

                           Listów 17: T. Zieliński do S. Srebrnego, L. Robert  do K. Michałowskiego 

                           1936-1966, kserokp., fkp., j. franc., pol., l., k. 9 



 

VIII. ZAŁĄCZNIKI. 

 

92. I.B.M., Les points de vue de Cicéron sur les tâches et les devoirs de l’homme d’état 

     I.B.M., Les recherches polonaises sur l’esclavage dans l’antiquite 

     I.B.M., L’avancement des affranchis 

                         Drukowane prace I.B.M. 

                         1960-1985, druk, j. franc., wł., sz., k. 27 

                         Druk: poz. 1. „Acta Sessions Ciceronianae”, 1960, s. 37-50 

                                   poz. 2. „Actes du Colloque sur l’esclavage”, 1975, s. 47-55 

                                   poz. 3. „Edizioni Scientifiche Italiane”, nr 13, 1985, s. 491-493 

 

93. Historia starożytna, papirologia 

                           Drukowane prace osób obcych wraz z dedykacją dla I.B.M. 

                           1948-1981, rkp., druk., sz., k. 39, zob. Aneks 4 

 

94. Clare Hall Cambridge 

      The Institute for Advanced Study 

                           Egzemplarze biuletynów z lat 80 i 90-tych, listy członków. Korespondencja 

                           1984-1995, druk, j. ang., l., k. 54 

 

95. Instrukcja programowa dla 11-letnich szkół ogólnokształcących na rok szkolny 1952/53 

                          1952, druk., l., k. 38 

 

 

ANEKS 1 

J. 10. Starożytne niewolnictwo, zróżnicowania społeczne 

Ewolucja niewolnictwa w Egipcie w ciągu pierwszych dwóch wieków Cesarstwa 

Rzymskiego 

         Kryzys klas rządzących w Rzymie u schyłku republiki w ideologii ich pisarzy  

         Kryzys niewolniczego systemu produkcji.  

         Kształtowanie się stosunków feudalnych w Egipcie cesarskim 

         Les esclaves imperiaux dans l’Egypte romaine 

         Niewolniczy system środków produkcji  

         Światopogląd „Inteligencji” rzymskiej w okresie julijsko – klaudyjskim i jego podłoże  

         społeczno - gospodarcze 

 

ANEKS 2 

J. 72. Historia Starożytna 

         Gustav J., Das Weltreich Aleksanders der Grossen 

         Krawczuk A., Herod król Judei, Warszawa 1965 

         Krawczuk A., Perykles i Aspazja, Wrocław 1967 

         Lévéque P., L’aventure grecque, Paryż 1964  

         Meuleau M., Le monde antique I: De la préhistoire à l’histoire. Les peuples de  

         l’Orient classique. Les Grecs et l’expansion de leur civilisation, Bordas 1965  

         Oliva P., Pannonia and the onet of crisis in the Roman Empire, Praga 1962 

         Pająkowski W., Kultura i cywilizacja w starożytności 

         Rudnicka H., Król Agis, Warszawa 1965 

         Syme R., The Roman Revolution, Oxford 1960 

         Wolski J., Atlas do historii powszechnej, Wrocław 1962 



 

ANEKS 3 

J. 85. Jubileusz 50-lecia pracy prof. I. Bieżuńskiej-Małowist 

         Bieżuńska-Małowist Izabela [w] Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny.     

         Warszawa 1993, s. 54 

         Chankowski A., Profesor Iza Bieżuńska-Małowist, „Meander”, nr 11-12, 1995,  

         s. 581-584 

Gieysztor A., O Izie Bieżuńskiej sprzed lat sześćdziesięciu i pięćdziesięciu, „Przegląd   

Historyczny”, t. LXXXVII, 1996, zesz. 2, s. 155-158 

         Kolendo J., Iza Bieżuńska-Małowist (1.I.1917-27.VII.1995), „Kwartalnik Historyczny”,  

         nr 3-4, 1995, s. 323-325 

         Kolendo J., Iza Bieżuńska-Małowist, „Gnomon”, nr 70, 1998, s. 90-92 

         Kolendo J., E. Wipszycka-Bravo, Iza Bieżuńska Małowist. Działalnośc naukowa i   

         dydaktyczna, „Eos”, vol. LXXXII, 1994, s. 352-258 

         Kolendo J., Jubileusz prof. Izy Bieżuńskiej-Małowist, „Meander”, nr 1, 1988, s. 43-44 

         Lengauer W., Bibliografia prac Izy Bieżuńskiej-Małowist [w] Świat antyczny: Stosunki    

         społeczne, ideologia i polityka, religia. Studia ofiarowane Izie Bieżuńskiej-Małowist w   

         pięćdziesięciolecie pracy naukowej przez Jej uczniów, Warszawa 1988, s. 5-16 

         Lèvêque P., Pamięci Izy Bieżuńskiej-Małowist, historyka niewolnictwa, niezawodnego  

         przyjaciela, „Przegląd Historyczny”, tamże, s. 159-160 

Łukaszewicz A., Iza Bieżuńska-Małowist (1917-1995), „The Journal of Juristic     

Papyrologys”, vol. XXV, s. 7-9 

         Stebnicka K., Iza Biezuńska-Małowist 1917-1995, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu   

         Historycznwego”, nr 3-2, 1995-1996, s. 177-184 

         Stebnicka K., Z listów do Izy Bieżuńskiej-Małowist, „Przegląd Historyczny”, tamże,  

         s. 451-467  

         Wolski J., Z problematyki badań nad niewolnictwem w starożytności. Na marginesie   

         prac o niewolnictwie Profesor Izabeli Bieżuńskiej-Małowist, Przegląd Historyczny,  

         tamże, s. 161-168 

 

ANEKS 4 

J. 93. Historia starożytna, papirologia 

          Bonneau D., Proposition de renouvellement de bail d’une huilerie, Scritti in onore di  

          Orsolina Montevecchi, 1981, s. 49-57 

          Préaux C., Tradition et imagination dans la civilsation hellénistique d’Egypte, “Bulletin  

          de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques”, 1958, t. XLIV, s. 199-217 

          Kamienik R., Alea iacta est, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 1974,  

          t. XXIX, nr. 3, s. 21-32 

          Manteuffel J., Papyri e collectione varsoviensi, “The Journal of juristic papirology”,  

          t. II, 1948, s. 81-110 

    Wasowicz B., Le serviteurs sur les monuments funéraires du Pont-Euxin. Elements  

          pour une enquête, “Index – Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey      

          of Roman Law”, nr 8, 1978/79, s. 232-242 

 


