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Informacja ogólna: doktor habilitowany nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia. Zatrudniony na
stanowisku profesora uczelni na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Prowadzi działania naukowe
w dziedzinie historii starożytnej, głównie w zakresie badań nad dziejami Kartaginy oraz państw hellenistycznych.
W obrębie przyjętej metodologii badań analizuje strukturę antycznych źródeł narracyjnych (w językach:
starogreckim i łacinie), starając się dotrzeć do źródeł prymarnych i ustalić kryterium ich wiarygodności. Istotne
jest w tym przypadku oparcie się na badaniu szerokich kontekstów historycznych, mających wpływ na koncepcje
narracyjne prezentowane przez poszczególnych autorów. Dane wynikające z analizy źródeł narracyjnych zestawia
z dowodami epigraficznymi i ikonograficznymi, przy jednoczesnej ewaluacji dotychczasowych osiągnięć
naukowych. Efekty szczegółowych badań zmierzają do wypracowania nowych wniosków w zakresie rekonstrukcji
funkcjonowania państwa kartagińskiego, królestw hellenistycznych i czołowych przedstawicieli epoki. W
ostatnim czasie zajmuje się otoczeniem uczonych, filozofów i artystów skupionych wokół dworu Antygona II
Gonatasa, historią nauki (głównie medycyny), jak również podejmuje kwestie recepcji antyku w kulturze
europejskiej i światowej.
Przebieg kariery naukowej: mgr 2001; dr 2005; dr hab. 2016
Zajmowane stanowiska, funkcje: adiunkt (2005-2019), profesor uczelni (od 2019), członek Rady Dyscypliny
Historia (od 2019), członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie (kadencja 2019-2021 i od 2021),
członek Senatu UWM (od 2020), członek Rady Wydziału Humanistycznego (kadencje: 2012-2016 i 2016-2019),
kierownik Pracowni Historii Starożytnej i Kultury Antycznej (od 2018), kierownik Podyplomowego Studium
Historii (2006-2007), przewodniczący kierunkowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku
Historia (od 2016).
Wskaźniki nauko-metryczne: Liczba oryginalnych publikacji ogółem: przeszło 60, w tym dwie obszerne
monografie autorskie. Publikacje w istotnych dla nauki o starożytności i nauki historycznej czasopismach
zagranicznych i krajowych, m. in. Antiquitas, Palamedes, Eirene. Studia Graeca et Latina, Res Historica, EOS.
Commentarii Societatis Philologae Polonorum, Acta Classica. Wypromował jednego doktora i kilkunastu
magistrów. Współredaktor czasopisma historycznego Echa Przeszłości, recenzent i konsultant merytoryczny w
licznych czasopismach naukowych.
https://orcid.org/0000-0001-7835-128X
https://www.researchgate.net/profile/Miron-Wolny
https://atpvp.academia.edu/MironMiron?from_navbar=true
Projekty badawcze: Jako stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich prowadził badania w ośrodkach
naukowych (głównie École Française de Rome) w Rzymie (2007). Uzyskał stypendium dla Młodego Wybitnego
Naukowca przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (2011). Współorganizator i przewodniczący
komitetu organizacyjnego interdyscyplinarnej konferencji „Paradoksologia w starożytności i średniowieczu”
(2016).
Koordynacja i realizacja zajęć dydaktycznych: zajęcia dydaktyczne łącznie z 15 przedmiotów (koordynator
10 przedmiotów) w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów oraz seminariów, prowadzonych w językach
polskim i angielskim. Obecnie w ramach kształcenia w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym: Historia
starożytna, Ancient Roots of Contemporary Culture, Strategia bezpieczeństwa Imperium Romanum,
Intelektualne dziedzictwo antyku grecko-rzymskiego, Seminarium magisterskie.
Staże i wizyty studyjne: stypendium naukowe na Friedrich Schiller Universität w Jenie (2004), stypendia
badawcze w Rzymie – praca naukowa w École Française de Rome, British School at Rome (2007, 2008, 2011),
uczestnictwo w programie ERASMUS PLUS na Bremen Universität w Bremie (2018), staż badawczo-dydaktyczny
na Freie Univerisität w Berlinie (2019).
Najważniejsze osiągnięcia, nagrody i wyróżnienia: nagroda zespołowa, II stopnia, Rektora Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego (2008), nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za
osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej (2019)

Inne aktywności: Członek Stowarzyszenia Historyków Starożytności (od 2015), Członek Polskiego Towarzystwa
Historycznego (od 2004), członek Komisji Praw Antycznych Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN (2007-2010),
opiekun Studenckiego Naukowego Koła Historyków Starożytności (od 2005), członek Polskiego Towarzystwa
Filologicznego – oddział w Toruniu (od 2015). Czynny uczestnik kilkunastu konferencji międzynarodowych i
krajowych, organizator cyklicznego seminarium Pracowni Historii Starożytnej i Kultury Antycznej.

