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BIULETYN WNH   

 

Nr 30/2019 (maj) 

Biuletyn Wydziału Nauk Historycznych jest informatorem o bieżącej działalności Wydziału. Zawiera najnowsze informacje związane        

z funkcjonowaniem naszej jednostki. Ukazuje się na początku każdego miesiąca i jest adresowany do społeczności Wydziału oraz 

wszystkich zainteresowanych jego działalnością. Informacje, które mają się w nim znaleźć należy przesyłać do: dr Emilii Ziółkowskiej - 

eziolkowska@umk.pl (Katedra Historii Sztuki i Kultury), mgr Aliny Sosnowskiej - also@umk.pl (Instytut Archeologii), dra Rafała Kleśty-

Nawrockiego - erkaen@umk.pl (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej), dra Piotra Rudery - piorud@umk.pl (Instytut Informacji 

Naukowej i Bibliologii) i mgra Krystiana Chyrkowskiego - kch7@umk.pl (Instytut Historii i Archiwistyki). Więcej informacji znajdą Państwo 

również na www.wnh.umk.pl i wydziałowym Facebooku. 

 

 

NOMINACJE, NAGRODY i JUBILEUSZE 

 

Honorowy doktor 

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie postanowił nadać tytuł doktora honorowego prof. dr. hab. 

Krzysztofowi Mikulskiemu, pracownikowi Instytutu Historii i Archiwistyki. Uroczystość wręczenia godności doctora 

honoris causa odbędzie się 17 września br. o godz. 13.00 w Auli Wydziału Prawa UMCS, pl. Marii Curie-

Skłodowskiej 5 w Lublinie. 

 

Stypendia za publikacje 

Wśród naukowców nagrodzonych przez JM Rektora, prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna, stypendiami za wysoko 

punktowane publikacje naukowe znaleźli się pracownicy Instytutu Archeologii. Współautorski artykuł dr. Kamila 

Adamczaka i prof. dr. hab. Wojciecha Chudziaka pt. „Back to the Eneolithic: exploring the Rudki-type ornaments 

from Poland” ukazał się w czasopiśmie umieszczonym Na Liście Filadelfijskiej – Archaeological and Anthropological 

Sciences (2019; wskaźnik Impact Factor ISI: 2.414; punktacja MNiSW: 30.000; praca indeksowana w bazie Scopus). 

Artykuł dr hab. Agnieszki Noryśkiewicz pt. „Abrupt Alnus population decline at the end of the first millennium CE in 

Europe: the event ecology, possible causes and implications” został również opublikowany w czasopiśmie 

umieszczonym na Liście Filadelfijskiej – Holocene (2019; wskaźnik Impact Factor ISI: 2.419; Punktacja MNiSW: 

40.000). 

 

W Radzie Partnerów Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach 

Dr Jacek Rakoczy z Instytutu Archeologii, Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym WNH, został 

powołany w skład Rady Partnerów Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach, na okres do 31 sierpnia 2020 

roku. 

 

Prodziekan ds. Studenckich 

28 maja br. Rada Wydziału Nauk Historycznych wybrała dr hab. Marlenę Jabłońską na stanowisko Prodziekana ds. 

Studenckich. 
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KONFERENCJE, SYMPOZJA, SESJE 

 

Konferencja Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do spraw Edycji Źródeł 

Od 15 do 18 maja br. trwała XIV Konferencja Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do spraw Edycji Źródeł 

„Urkundenbücher, Chroniken, Amtsbücher. Alte und neue Editionsmethoden”, która odbyła się w Towarzystwie 

Naukowym w Toruniu. Wzięli w niej udział naukowcy z Polski, Niemiec, Rosji i Czech, w tym również badacze            

z naszego Wydziału. 

 

Konferencja: Macierzyństwo. Antropologiczna opowieść 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej wraz z Katedrą Kulturoznawstwa UMK, Muzeum Etnograficznym im. 

Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu oraz Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, Oddział w Toruniu, 

zorganizowała w dniach 15-16 maja br. ogólnopolską konferencję naukową pt. "Macierzyństwo. Antropologiczna 

opowieść". Konferencja dotyczyła macierzyństwa oraz związanej z nim praktyki i jego znaczeń społeczno-

kulturowych, które podlegają interpretacjom, nierzadko stając się polem sporów czy konfliktów, czego dowodzą 

współczesne publiczne debaty. 

 

III Międzynarodowa Wojskowo-Historyczna Konferencja Naukowa 

Dr hab. Maciej Krotofil z Instytutu Historii i Archiwistyki wziął czynny udział w III Międzynarodowej Wojskowo-

Historycznej Konferencji Naukowej „Виборюючи незалежність”. Konferencja odbyła się w dniach 16-17 maja br.   

w Kijowie, a jej organizatorem był Wydział Historyczny Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki. 

Podczas obrad dr hab. M. Krotofil wygłosił referat pt. „З повстанців – у солдати. Проблема організації 

регулярних збройних сил УНР у першій половині 1919 р.” 

 

Dwie unie 

W dniach 17-18 maja br. odbyła się konferencja naukowa „Dwie unie. Lublin 1569”, zorganizowana przez Wydział 

Nauk Historycznych UMK, Polskie Towarzystwo Historyczne i Związek Szlachty Polskiej. Wzięło w niej udział 

kilkunastu prelegentów z Polski i zagranicy. 

 

IX Konferencja Sprawozdawcza  

W dniach 23–24 maja br. w Biskupinie odbyła się IX Konferencja Sprawozdawcza – Badania archeologiczne              

w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017–2018. Organizatorami konferencji byli: Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków w Toruniu – Delegatura w Bydgoszczy, Instytut Archeologii UMK i Muzeum Archeologiczne       

w Biskupinie. W konferencji licznie uczestniczyli pracownicy i doktoranci z Instytutu Archeologii: dr Kamil 

Adamczak, dr Jacek Bojarski, prof. dr hab. Wojciech Chudziak, dr hab. Jacek Gackowski, dr hab. Małgorzata Grupa, 

prof. UMK, dr Ryszard Kaźmierczak, dr hab. Agnieszka M. Noryśkiewicz, dr hab. Grzegorz Osipowicz, dr hab. Marcin 

Wiewióra, prof. UMK, mgr Dawid Grupa, mgr Magdalena Kozicka, mgr Sebastian Nowak, mgr Magdalena 

Przymorska-Sztuczka, mgr Mateusz Sosnowski. 
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Konferencja w Mińsku 

W dniach 23-24 maja br., podczas międzynarodowej konferencji w Mińsku na Białorusi  pt. „Уніі Вялікага княства 

Літоўскага з Польскім Каралеўствам: праблемы суверэнітэту” (Unia Wielkiego Księstwa Litewskiego                     

z Królestwem Polskim: problem suwerenności”), prof. dr hab. Tomasz Kempa wygłosił referat „Litewska misja na 

Wołyń w 1572 roku – nieudana próba <<naprawy unii>>”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut 

Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi oraz Instytut Polski w Mińsku. 

 

Czterej pancerni i pies 

Od 23 do 24 maja br. trwała konferencja naukowa „Czterej pancerni i pies - wokół fenomenu kulturowego”, 

zorganizowana w 55. rocznicę pierwszego wydania powieści Janusza Przymanowskiego „Czterej pancerni i pies” 

przez Wydział Nauk Historycznych i Wydział Filologiczny UMK, objęta była patronatem Polskiego Towarzystwa 

Historycznego. Swoje wystąpienia zaprezentowało niemal dwudziestu naukowców z całego kraju. W ramach 

konferencji, w sali kinowej toruńskiego Centrum Sztuki Współczesnej, pokazano film dokumentalny o kulisach 

powstania serialu (My czterej pancerni…, reż. A. Słodkowski). 

 

XI Międzynarodowa Konferencja QQML 

W dniach 28-31 maja br. odbyła się jedenasta edycja międzynarodowej konferencji QQML Qualitative and 

Quantitative Methods in Libraries. Tegoroczna impreza zorganizowana została w European University Institute we 

Florencji. Dr hab. Veslava Osińska z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii wygłosiła referat pt. „Eye-tracking 

Experiment Using Book Covers. Visual Data Analysis in Reference to Mind Space Mapping”. Doktorant mgr inż. 

Adam Szalach przedstawił wyniki pilotażowych badań pt. „The Study of Readability of Bibliographical Styles in 

Digital Enviroment Using Eye-tracking”. Wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza problematyka 

kalibracji sprzętu przy dysfunkcjach wzroku. Dodatkowo referenci na sesji posterowej  przedstawili plakat pt. „Eye 

Tracking for library science”. 

 

 

WYKŁADY i ODCZYTY 

 

Wykład gościnny prof. Swietłany Czerwonnajej 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej gościła prof. Swietłanę Czerwonnają z wykładem gościnnym pt. „Krym, 

jako integralna część Ukrainy", który odbył się 6 maja br. w Collegium Humanisticum. Spotkanie dotyczyło 

problematyki współczesnej historii, etnologii i politologii w kontekście multidyscyplinarnych badań Krymu. Wykład 

opierał się na materiałach autorskich badań terenowych oraz na rozmaitych najnowszych źródłach informacji, w tym 

do dziś niepublikowanych. 

 

Wykład gościnny dr hab. Diany Lange  

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej gościła dr hab. Dianę Lange z Humboldt University of Berlin z wykładem 

gościnnym pt. "Reading Maps and Drawings: An Atlas of the Himalayas by a 19th Century Tibetan Lama", który 

odbył się 13 maja br. w Collegium Humanisticum. Spotkanie dotyczyło niezwykłej kolekcji składającej się z sześciu 

dużych map obrazkowych, które umieszczone obok siebie tworzą na długości 10 m największą panoramiczną mapę 
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Tybetu. Zbiór rysunków zawiera wizualne narracje kilku tybetańskich ceremonii i rytuałów, szczegółowe ilustracje 

wybranych klasztorów i świątyń oraz wiele innych miejsc. Badania Diany Lange dotykają problematyki produkcji 

wiedzy, w tym historii eksploracji, gromadzenia historii i interakcji międzykulturowych, w ten sposób kolekcja map 

staje się wielowymiarowym źródłem historycznym. 

 

Wykład gościnny dr. Geralda Kozicza 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej gościła dr. Geralda Kozicza z Graz University of Technology z wykładem 

gościnnym pt. "The Kalacakra Stupa: Just an Architectural Representation of Highest Buddhist Theology?", który 

odbył się 14 maja br. w Collegium Humanisticum. Spotkanie dotyczyło ceremonii Kalacakry, która w ostatnich 

dziesięcioleciach wraz z jej złożonymi obrzędami nabrała nowego rozmachu w buddyzmie tybetańskim. Ceremonie 

prowadzone przez Dalajlamę sprawiły, że rytuał Kalacakry jest najskuteczniejszym sposobem zakotwiczenia myśli 

buddyjskiej w światowym kontekście religijnym i wychodzi naprzeciw globalnym wzorcom społeczno-politycznym. 

 

Wykładowcy z Oldenburga 

14 maja br. miały miejsce gościnne wystąpienia wykładowców z Uniwersytetu w Oldenburgu. Profesor Malte Rolf 

przedstawił odczyt “Saving Architectural Heritage. Soviet Preservationism and the Critical Discourses on Modernity 

in the USSR during the 1960s and 70s”. Bezpośrednio po nim profesor Michael Sommer opowiedział zebranym        

o Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. 

 

Wszystkie dzieci kukurydzy 

21 maja br. w Instytucie Archeologii gościła Pani Katarzyna Radnicka, doktorantka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

majanistka, z wieloletnim doświadczeniem w archeologii Mezoameryki. Zaprezentowała wykład pt. „Wszystkie 

dzieci kukurydzy”, przybliżający kulturę majów, ich pismo, zwyczaje, kalendarz. Wykład cieszył się dużym 

zainteresowaniem pracowników i studentów.  

 

Trudności dnia codziennego u progu niepodległości 

22 maja br.  w Książnicy Kopernikańskiej odbyła się prelekcja pt. „Trudności dnia codziennego u progu 

niepodległości. Toruń w latach 1914-1920”, którą wygłosili dr hab. Tomasz Krzemiński z IH PAN i dr Aneta 

Niewęgłowska z Zakładu Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki. 

 

Wykład o muzeach misyjnych 

28 maja br. w salach Wydziału Sztuk Pięknych odbyło się spotkanie Oddziału Toruńskiego Polskiego Instytutu 

Studiów nad Sztuką Świata. Prelegentem była dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska z Katedry Etnologii i Antropologii 

Kulturowej, która zapoznała zebranych z wybranymi aspektami prowadzonych przez siebie badań nad kolekcjami 

etnograficznymi muzeów misyjnych. 
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AKTYWNOŚĆ KÓŁ NAUKOWYCH 

 

Archeologiczna Wiosna 

Od 1 do 5 maja br. członkowie Studenckiego Koła Archeologii Epok Brązu i Żelaza brali udział w imprezie pod nazwą 

„Archeologiczna Wiosna”, która odbyła się w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Studenci przybliżyli turystom 

realia życia ludzi na przełomie epok brązu i żelaza. Zaprezentowali różne sposoby zabezpieczania produktów 

spożywczych przed zepsuciem, takich jak wędzenie, suszenie oraz solenie, a także dawne rzemiosła – rogownictwo, 

tkactwo i farbiarstwo. 

 

W kręgu zainteresowań historyka sztuki 

15 maja br. w gmachu Collegium Humanisticum odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa „W kręgu 

zainteresowań historyka sztuki”, zorganizowana przez Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury, działające przy 

Katedrze Historii Sztuki i Kultury. 

 

Spotkanie z laureatem 

21 maja br. Studenckie Koło Naukowe Historyków zorganizowało w Bibliotece Humanistycznej spotkanie z mgr. 

Adrianem Kryszakiem (laureatem Konkursu im. Profesora Karola Górskiego na najlepszą pracę magisterską), 

zatytułowane „Pomiędzy Litwą a Moskwą. Nowogród i Psków w XV wieku”. 

 

Człowiek – Informacja. Książka. Media  

23 maja br. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek – Informacja. Książka. Media". Konferencję 

zorganizowały: Studenckie Koło Naukowe Architektury Informacji SPEKTRUM oraz Studencko-Doktoranckie Koło 

Naukowe e-PRINT, działające przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii. Przedmiotem rozważań uczestników 

konferencji był człowiek w różnych kontekstach, począwszy od szeroko rozumianej informacji, przez książkę, do 

współczesnej kultury medialnej.  Studentki Aleksandra Jarocka oraz Julia Pieńczykowska przeprowadziły warsztaty   

z tworzenia stron internetowych w kreatorze wix.com. 

 

Wykład gościnny 

28 maja br. gościnny wykład pt. „Studium archiwistyki w Katedrze Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki na 

Uniwersytecie Hradec Králové” wygłosiła mgr Anna Holešova (Uniwersytet Hradec Králové). Wydarzenie połączone 

z pokazem filmu „Ratowanie zabytkowej biblioteki w Broumovie” zorganizowało Studenckie Koło Naukowe 

Archiwistów. 

 

Grill Archiwalny 

29 maja br. Studenckie Koło Naukowe Archiwistów zorganizowało tradycyjny Grill Archiwalny, czyli spotkanie 

studentów, absolwentów i wykładowców archiwistyki i zarządzania dokumentacją na łonie przyrody przy DS 8 i DS 

9. 
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INNE WYDARZENIA 

 

Badania nad Polonią 

Na przełomie kwietnia i maja br. dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej 

przebywała w Tunezji, gdzie prowadziła badania nad tamtejszą Polonią. Zebrane materiały dotyczą dziejów Polonii 

tunezyjskiej, działalności Domu Polskiego i Szkoły polskiej oraz roli obu instytucji w podtrzymywaniu polskości osób 

o polskim pochodzeniu i promowaniu kultury polskiej. Ponadto, dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska uczestniczyła      

w spotkaniach i licznych uroczystościach związanych z 2 i 3 maja br., organizowanych przez wspomniane instytucje 

oraz przez Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Susie – dr. Friedjego Azisa. 

 

Humanista Roku 

10 maja br. w Collegium Humanisticum odbył się etap finałowy siódmej edycji konkursu „Humanista Roku”. Konkurs 

przeznaczony jest dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych i klas ósmych szkół podstawowych z województwa 

kujawsko-pomorskiego. Test, składający się ze 160 pytań (czas na rozwiązanie: 70 minut), pisało 101 uczniów z 58 

szkół. 

Konkurs organizuje Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym, współorganizatorem jest 

Instytut Historii i Archiwistyki, a całość odbywała się pod patronatem Starosty Toruńskiego, Kujawsko-Pomorskiego 

Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wójta Gminy Lubicz. 

 

Promocja książek 

13 maja br. - w ramach VII Toruńskiego Kiermaszu Książki Regionalnej - w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyły się 

spotkania promocyjne dwóch wydawnictw, w których wzięli udział wykładowcy z Instytutu Historii i Archiwistyki.   

O książce Waldemara Mierzwy „Zrozumieć Mazury. Rzecz w 50 odsłonach” rozmawiali z autorem profesorowie 

Wiesław Sieradzan i Jarosław Kłaczkow. Dr Michał Targowski poprowadził spotkanie z dr hab. Sylwią Grochowiną, 

w której rozmawiali o jej najnowszej książce (napisanej wspólnie z Katarzyną Kącką) „Polityka niemieckich władz 

okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim. Dokumentacja wybranych problemów”. 

 

Posiedzenie komisji polsko-ukraińskiej  

W dniach 13-15 maja br. w Kijowie odbyło się kolejne posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji dla badania relacji 

wzajemnych w latach 1917–1921. Komisję powołano w ubiegłym roku przy Uniwersytecie Warszawskim                   

i Narodowym Uniwersytecie „Akademia Kijowsko-Mohylańska”. W jej skład wchodzi 16 badaczy – znawców tej 

problematyki z różnych ośrodków akademickich Polski i Ukrainy. W pracach Komisji uczestniczy dr hab. Maciej 

Krotofil z Instytutu Historii i Archiwistyki.  

W ramach majowego posiedzenia Komisji odbyło się także robocze seminarium w Archiwum Państwowym Obwodu 

Kijowskiego z udziałem dyrekcji tej instytucji. Dr hab. Maciej Krotofil został osobą odpowiedzialną za opracowanie     

i przygotowanie do druku jednego z tomów dokumentów, mających być efektem pracy Komisji. 

 

Szkoła letnia w Moskwie 

Dziekan WNH - prof. dr hab. Stanisław Roszak, prof. dr hab. Tomasz Kempa, prof. dr hab. Aleksander Smoliński,       

a także doktorant Jarosław Krasnodębski i studentki II r. (II stopnia) historii - Karolina Kowalczyk i Martyna Misarko - 
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uczestniczyli w dniach 15-17 maja br. w Szkole Letniej w Wyższej Szkole Ekonomiki w Moskwie. Spotkaniu 

towarzyszyła konferencja, a także obrady "okrągłych stołów" poświęcone unii polsko-litewskiej w Lublinie oraz 

stosunkom polsko-sowieckim. Współorganizatorem obrad był Instytut Polski w Moskwie, w którym aktualnie 

zatrudniony jest absolwent naszego Wydziału dr Tomasz Ambroziak. 

 

W „Bulwarze sztuki” 

19 maja br. w TV Toruń wyemitowany został odcinek programu "Bulwar Sztuki", w którym wzięła udział                    

dr Katarzyna Krupska-Łyczak, opowiadając o toruńskim złotnictwie i jego mistrzach. 

 

Nowy numer czasopisma naukowego TSB 

Ukazał się nowy numer czasopisma naukowego TSB, wydawanego przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. 

Wśród autorów artykułów w najnowszym numerze TSB znaleźli się m.in. Piotr Malak, Veslava Osińska, Grzegorz 

Osiński, Bożena Bednarek-Michalska, Aneta Dąbrowska-Korzus, Sarah Stephanie Skumanov, Adrian Uljasz i Barbara 

Anna Krzemińska. Więcej informacji na stronie www.tsb.umk.pl. Zapraszamy do lektury. 

 

O Srebrnej Bibliotece w podkaście 

Dr hab. Arkadiusz Wagner z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii został zaproszony do udziału w nagraniu 

podkastu na temat Srebrnej Biblioteki księcia Albrechta Pruskiego i jego żony Anny Marii, która znajduje się              

w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej. Rozmowa została przeprowadzona przez Borysa Kozielskiego z Fundacji 

Otwórz Się, w ramach cyklu Podcasty dla Wikipedii.  

 

Charytatywna zbiórka koszulek 

23 maja br. w holu głównym budynku Collegium Humanisticum odbyła się charytatywna zbiórka koszulek 

bawełnianych na rzecz podopiecznych Hospicjum Światło w Toruniu. Akcja przeprowadzona została w ramach 

odbywającego się 26 maja br. V Biegu z książką „Skok do potęgi”. Jej inicjatorem był dr Piotr Rudera i wydziałowa 

drużyna „Zabiegani WNH”. 

 

Mistrz języka specjalistycznego 

W dniach 13-16 maja br. odbyła się organizowana przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych II edycja 

ogólnouniwersyteckiego konkursu „Mistrz Języka Specjalistycznego”. Celem konkursu było promowanie nauczania 

języka obcego specjalistycznego oraz zachęcenie studentów do poszerzania swojej wiedzy w tej dziedzinie. 

Laureatami zostali m.in. studenci architektury informacji. Mistrzem języka angielskiego w architekturze informacji 

został Mateusz Salamoński, II miejsce zajęła Karolina Machowska, a miejsce III – Anna Parzychowska. Mistrzem 

języka angielskiego w naukach humanistycznych i społecznych został Bartłomiej Kokoszyński – student historii,  II 

miejsce zajęła Julia Bruzdowska, studentka antropologii kulturowej, a miejsce III – Kacper Gocoliński, student 

historii. 

 

V Bieg z książką  

26 maja br. odbyła się piąta edycja Biegu z książką „Skok do potęgi”, organizowana przez Program “Absolwent UMK” 

oraz Klub Maratoński UMK przy wsparciu Biblioteki Uniwersyteckiej. Wydziałowy zespół „Zabiegani WNH” zajął III 
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miejsce w biegu sztafetowym na dystansie 359 m. Drużynę reprezentowali dr Piotr Rudera (kapitan drużyny) oraz 

trzej studenci architektury informacji: Błażej Lota, Mateusz Salamoński oraz Wiktor Szczurowski. W klasyfikacji 

generalnej trzecie miejsce na podium wywalczył dr Piotr Rudera, zdobywając również tytuł najszybszego absolwenta 

UMK. W biegu głównym udział wzięli także: Wiktoria Łysiuk, Błażej Lota, Mirosław Nowak oraz Mateusz 

Salamoński. Bieg nie odbyłby się bez zaangażowania wolontariuszy: Pauliny Szkup, Natalii Jeziorowskiej, Wiktorii 

Łysiuk, Błażeja Loty, Mateusza Salamońskiego i Wiktora Szczurowskiego. 

 

Seminarium 

28 maja br. odbyło się seminarium z udziałem przedstawicieli organizatorów i partnerów wystawy „Liga Morska          

i Rzeczna w przededniu 100-lecia czyli <<Trzymajmy się morza!>>”, prezentowanej od pewnego czasu w Collegium 

Humanisticum. Na naszym Wydziale gościli przedstawiciele organizatorów i partnerów tej wystawy – byli to: 

Andrzej Królikowski - prezes Ligi Morskiej i Rzecznej; Adam Żołnowski – wiceprezes Deepwater Container Terminal 

Gdańsk; kmdr ppor. Krzysztof Nowakowski – przedstawiciel Akademii Marynarki Wojennej; Małgorzata Szubrycht – 

kierownik Informatorium Biblioteki Głównej AMW; dr Jacek Jettmar – przedstawiciel Politechniki Gdańskiej.            

W swoich wystąpieniach przybliżyli dzieje i obecne cele Ligi Morskiej i Rzecznej, jej wsparcie na rzecz polskiej 

Marynarki Wojennej oraz rozwój terminalu kontenerowego w gdańskim Porcie Północnym. Na tym samym 

spotkaniu prezes Ligi wręczył Dziekanowi WNH - prof. dr. hab. Stanisławowi Roszakowi -  pamiątkowy medal 

wybity z okazji 100-lecia LMiR. 

 

Toruń z historią za pan brat 

29 maja br. Collegium Humanisticum stało się areną zmagań uczestników czwartej edycji międzyszkolnego konkursu 

historycznego „Toruń z historią za pan brat”, przeznaczonego dla uczniów toruńskich szkół podstawowych. 

 

Studenci z Afryki 

Instytut Archeologii uczestniczy w programie UNESCO/Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in 

Conservation and Archaeology. Jego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu ochrony dziedzictwa 

archeologicznego wśród stypendystów z krajów Bliskiego Wschodu, w sposób szczególny narażonych na konflikty 

zbrojne lub klęski żywiołowe. W terminie od 10 lutego do 31 maja br. w Instytucie Archeologii przebywało czterech 

stypendystów: trzy osoby z Sudanu i jedna osoba z Tunezji. W czasie pobytu w Instytucie stypendyści uczestniczyli 

w wykładach i ćwiczeniach. Program zajęć obejmował zagadnienia z archeobotaniki, palinologii, archeozoologii, 

ochrony stanowisk archeologicznych in situ oraz metod badania i dokumentowania stanu zachowania zabytków 

archeologicznych. Stypendystów zapoznano również z metodyką konserwacji archeologicznych obiektów z ceramiki, 

metalu, kamienia oraz materiałów pochodzenia organicznego, tj. drewna, skóry, kości i tkaniny. Oprócz zajęć             

w laboratoriach Instytutu Archeologii, stypendyści uczestniczyli w zajęciach terenowych, między innymi przy 

obiektach zabytkowych Torunia i Gdańska. 29 maja br. w Instytucie Archeologii miało miejsce uroczyste 

zakończenie Programu UNESCO-Poland i wręczenie uczestnikom certyfikatów. W uroczystości wzięli udział prof. dr 

hab. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Pani Małgorzata Herbich, 

koordynator Programu UNESCO/Poland, a władze uczelni reprezentowali: prof. dr. hab. Stanisław Roszak – Dziekan 

Wydziału Nauk Historycznych oraz prof. dr hab. Wojciech Chudziak – Dyrektor Instytutu Archeologii. 
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POLSKA MISJA HISTORYCZNA 

 

Goście PMH w Würzburgu 

W maju br. w Misji gościł dr n. med. Aleksander Zwierz z Kliniki Foniatrii i Audiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu 

UMK. Dr Zwierz pracuje nad programem wszczepiania implantów słuchowych u osób dorosłych. Pobyt                      

w Würzburgu umożliwił mu zapoznanie się z założeniami i metodami wykonywania operacji na Oddziale 

Otolaryngologii Kliniki Uniwersyteckiej w Würzburgu, który jest jednym z najbardziej znanych i największych klinik 

otolaryngologicznych w Niemczech. Planowane jest nawiązanie regularnej współpracy z tym oddziałem. Pobyt dr. 

Zwierza w Würzburgu finansowany był z grantu JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna. Lista wszystkich 

stypendystów i gości Misji: http://pmh.umk.pl/start/stypendysci-i-goscie-pmh/ 

 

 

NOWE PUBLIKACJE 

 

 Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, t. III. Korespondencja z lat 1952–1975. 

Jan Nowak-Jeziorański, Edward Raczyński, oprac. Andrzej Nowak, Krzysztof Kania, Wrocław: Ossolineum, 

2019. 

 Jarosław Kłaczkow, Ksiądz biskup Andrzej Wantuła (1905–1976), Toruń: Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. 

 Przestrzeń-Prawo-Pismo. Studia nad elementami kultury miejskiej, red. Andrzej Buczyło, Anna Maleszka, Julia 

Możdżeń, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2018. 

 Jacek Wijaczka, Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568) : der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens 

und der erste Herzog in Preussen, Buskow: edition bodoni, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

dr Emilia Ziółkowska, mgr Alina Sosnowska, dr Rafał Kleśta-Nawrocki, dr Piotr Rudera, mgr Krystian Chyrkowski, 

mgr Małgorzata Lewandowska, mgr Izabela Kujawska, mgr Ewa Jaroszewska, mgr Waldemar Cieślak. 


