Imię i nazwisko: Stanisław Jaczyński
Stopień/tytuł naukowy: prof. zw. dr hab.
Sylwetka naukowa:
Prof. zw. dr hab. Stanisław Jaczyński (ur. 1951 r.) pełni funkcję Dziekana
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach oraz kierownika Zakładu Historii Bezpieczeństwa.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu, którą ukończył
w 1974 r. Przez kilka lat służył w jednostkach liniowych, m.in. w 6
Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, a następnie w Warszawskiej
Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki. Pracował w Instytucjach Centralnych
MON.
W 1980 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra historii, cztery lata
później ukończył studia podyplomowe w zakresie historii najnowszej.
W

1986

r.

został

zatrudniony

w

Wojskowym

Instytucie

Historycznym w Warszawie, na stanowiskach: starszego asystenta i
adiunkta (1990 r. uzyskał doktorat z zakresu nauk humanistycznych w
zakresie historii). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
humanistycznych w zakresie nauk z historii najnowszej uzyskał w 2000 r.
W

tym

też

roku

został

powołany

na

stanowisko

profesora

nadzwyczajnego w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
W roku 2016 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora zwyczajnego.

Od 2001 r. podjął pracę w Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie
Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznych) na stanowisku profesora
nadzwyczajnego, gdzie pełnił funkcje: zastępcy a później dyrektora
Instytutu

Nauk

Społecznych,

kierownika:

Zakładu

Historii

Myśli

Politycznej i Ruchów Społecznych, Historii i Teorii Bezpieczeństwa.
Jego dorobek naukowy liczy 9 książek, 67 artykułów naukowych, 7
artykułów

źródłoznawczych,

kilkanaście

popularnonaukowych,

12

opracowań zbiorowych.
Posiada znaczne osiągnięcia w kształceniu młodej kadry naukowej.
Wypromował 6 osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nauk
humanistycznych w dyscyplinie historia.
Zainteresowania naukowe:
 najnowsza historia polityczna
 biografistyka
Najważniejsze publikacje:
1. Zygmunt Berling. Między sławą a potępieniem (Warszawa 1993).
Książka była nominowana w 1993 r. do nagrody historycznej
tygodnika „Polityka” w kategorii: książki o najnowszej historii
Polski.
2. Zagłada oficerów Wojska Polskiego na Wschodzie: wrzesień 1939maj 1940 (Warszawa 2000; 2006).
3. Ocaleni od zagłady. Losy oficerów polskich ocalałych z masakry
katyńskiej (Warszawa 2012). Książka ta w 2013 r. otrzymała
Główną nagrodę KLIO – nagrodę autorską I stopnia Porozumienia
Wydawców Książki Historycznej.

