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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 KleśtyNawrockiego - erkaen@umk.pl (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej), mgra 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
Nagroda dla mgr. Tomasza Sińczaka
W tegorocznym Konkursie dla Młodych Naukowców, organizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w
Gdańsku, główną nagrodę w kategorii nauk humanistyczno-społecznych przyznano mgr. Tomaszowi Sińczakowi za
monografię pt. „Wojny Cesarstwa Rzymskiego z Iranem Sasanidów w latach 226-363”. Tomasz Sińczak jest
doktorantem na Wydziale Nauk Historycznych, absolwentem historii i historii sztuki. Swoją pracę doktorską „Iberia i
Lazyka między Cesarstwem Rzymskim a Iranem Sasanidów w VI wieku po Chrystusie” przygotowuje pod kierunkiem dr.
hab. Szymona Olszańca, prof. UMK. Specjalizuje się w historii politycznej i historii kultury Bliskiego Wschodu w
okresie między narodzinami Chrystusa a powstaniem Islamu.
Honorowy obywatel
24 maja 2017 r. w Działdowie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której prof. Janusz Małłek - pierwszy
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych - otrzymał zaszczytne Honorowe Obywatelstwo swojego rodzinnego miasta.
Profesor Janusz Małłek, który urodził się w mazurskiej rodzinie 24 maja 1937 r. jako syn Karola Małłka - znanego
działacza polskiego, obchodził swoje 80-te urodziny.

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SESJE
Konferencja himalajska
W dniach 2-6 maja br. w Będlewie odbyła się „18th Conference of the International Association for Ladakh Studies
(IALS): Current Western Himalayan Research”. Organizatorami wydarzenia były: Komitet Nauk Etnologicznych PAN,
Institute of Asian and African Studies-Humboldt University w Berlinie oraz Katedra Etnologii i Antropologii
Kulturowej UMK. Konferencje IALS odbywają się w Europie co cztery lata i są one wydarzeniem naukowym dla
www.wnh.umk.pl
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badaczy z całego świata, zajmujących się wysokogórskimi częściami Indii, Pakistanu, Tybetu, Nepalu i Butanu.
Spotkania te mają charakter multidyscyplinarny, gromadzą antropologów kulturowych, historyków, historyków
sztuki, lingwistów, religioznawców, muzeologów, archeologów, biologów, filmowców, działaczy rozmaitych
organizacji rządowych i pozarządowych oraz entuzjastów poznawania obszarów wysokogórskich.
„(Nie)chciana tożsamość”
W dniach 11-12 maja br. w Galerii Sztuki „Wozownia” odbyła się druga edycja konferencji naukowej „(Nie)chciana
tożsamość”, współorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki i Kultury oraz Międzywydziałowy Instytut Nauk o
Sztuce ASP w Gdańsku.
Prof. Makowiecki na konferencji „Ocean Past VI”
Prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki z Instytutu Archeologii brał udział w międzynarodowej konferencji pt. „Ocean
Past VI”, poświęconej interdyscyplinarnym historycznym studiom dotyczącym zasobów mórz i oceanów, zasad
zarządzania nimi, ich znaczenia gospodarczego oraz wpływu na rozwój struktur społecznych. Spotkanie badaczy ze
wszystkich kontynentów, reprezentujących historyków, archeologów, ekologów, geologów i oceanologów odbyło
się w miejscowości Sesimbra (Portugalia) w dniach 15–19 maja br., w ramach akcji Oceans Past Platform (OPP),
działającej w ramach programu COST (European Cooperation in Science and Technology), w którym z ramienia
Polski, jako członek Management Committee OPP, uczestniczy prof. D. Makowiecki.
Dr. hab. Krotofil na konferencji w Kijowie
W dniach 18-19 maja br. dr hab. Maciej Krotofil z Instytutu Historii i Archiwistyki przebywał w Kijowie, gdzie wziął
udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Za Ukrainę, za jej wolność” poświęconej 100. rocznicy stworzenia
armii ukraińskiej (Міжнародна наукова конференція «За Україну, за її волю», присвячена 100-літтю Української
Армії)”. Konferencję zorganizował Wydział Historyczny Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa
Szewczenki. Podczas obrad dr hab. Maciej Krotofil wygłosił referat poświęcony organizacji polskich sił zbrojnych po
I wojnie światowej.
Doktorantki na konferencji w Liberec
W dniach 22-26 maja br. w Liberec (Czechy) odbyła się konferencja „North European Symposium for Archaeological
Textiles (NESAT) XIII 2017”, w której uczestniczyły doktorantki z Instytutu Archeologii. Mgr Magdalena Majorek
zaprezentowała poster pt. „Plain and patterned. Weaving techniques nineteenth century ribbons discovered in the
crypts in the Biała Rawska (Poland)”, a mgr Magdalena Przymorska-Sztuczka wygłosiła referat „New finds of textiles
from the Wielbark culture cementary in Wilkowo, Lębork distict”. Podczas konferencji poruszane były tematy
związane ze sposobami analiz technologicznych tkanin, metod datowania, sposobów wizualizacji i rekonstrukcji
tekstyliów archeologicznych. W ostatnim dniu sympozjum uczestnicy brali udział w wycieczce, podczas której
odwiedzili Prague Castle oraz The City of Prague Museum – the exhibition From a Thread to a Shirt. Medieval
Textile Production and Dyeing in Prague.
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Archeolodzy na konferencji w Granadzie
W dniach 23–27 maja br. w Granadzie (Hiszpania) odbyła się międzynarodowa konferenacja „12th Meeting of the
Worked Bone Research Group”, zorganizowana przez GEA Cultura material e identidad social en la Prehistoria
Reciente en el sur de la Península Ibérica we współpracy z Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de
Granada y Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Granada. Zaprezentowano na niej dwa postery autorstwa
pracowników i doktorantów z Instytutu Archeologii: „Late Magdalenian art from Poland – a case of ornamented
antler piece from Krucza Skała Rockshelter (Kroczyckie Rocks)” – prof. dr hab. Krzysztof Cyrek, dr Magdalena
Krajcarz, dr Grzegorz Osipowicz, mgr Justyna Orłowska, oraz „Processing of the osseous materials in Linear Band
Pottery Culture societies from the area of Poland. Technological, archaeozoological and use-wear approach” – prof.
dr hab. Daniel Makowiecki, dr Grzegorz Osipowicz, dr Iwona Sobkowiak-Tabaka (Instytut Archeologii i Etnologii
PAN), dr Marcin Szeliga (Instytut Archeologii UMCS), mgr Justyna Kuriga.
Seminarium o młynach wodnych
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń oraz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa byli organizatorami
Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego pt. „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do
początku XXI wieku”, które odbyło się w Toruniu 26 maja br.
Konferencja sprawozdawcza
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Instytut Archeologii UMK i Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
byli organizatorami VIII Konferencji Sprawozdawczej – „Badania archeologiczne w województwie kujawskopomorskim w latach 2015–2016”, która odbyła się w Biskupinie w dniach 25–26 maja br. W konferencji aktywnie
uczestniczyli pracownicy i doktoranci z Instytutu Archeologii, prezentując łącznie 14 referatów.
Bibliolodzy we Lwowie
Dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska i dr hab. Tomasz Kruszewski wzięli udział w Konferencji NaukowoPraktycznej “Університетська
19.05.2017 (“Biblioteka
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referaty pt. „Zielone biblioteki akademickie – założenia i realia” oraz „Genius loci biblioteki – wybrane elementy
psychologii miejsca i instytucji”.

WYKŁADY
O Polakach na Śląsku Cieszyńskim
9 maja br. odbyło się spotkanie z doktorem Józefem Szymeczkiem, wykładowcą Śląskiego Uniwersytetu w Ostrawie
i działaczem Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, który opowiedział o Polakach na czeskim Śląsku Cieszyńskim
po 1920 roku. Spotkanie zorganizowane zostało przez Zakład Historii XX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki
UMK i Bibliotekę Humanistyczną.
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Debata czwartkowa
Kolejne spotkanie z cyklu Debaty Czwartkowe odbyło się 11 maja br. Tematem przewodnim debaty były problemy
związane z oceną humanistyki, a także skutkami tej oceny, realizowanej pod hasłem "Po co i jak oceniać publikacje
naukowe?". Dyskusje dotyczyły ewaluacji publikacji naukowych jako instrumentu polityki naukowej. Zaproszonymi
gośćmi byli dr hab. Emanuel Kulczycki, członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych i przewodniczący Zespołu
ds. oceny czasopism naukowych MNiSW oraz mgr Ewa Rozkosz, która również jest członkinią tego gremium.
Spotkanie poprowadziła dr Natalia Pamuła-Cieślak.
O szkle
12 maja br. w gmachu Collegium Humanisticum odbył się wykład gościa Katedry Historii Sztuki i Kultury – mgr
Elżbiety Gajewskiej-Prorok z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, która opowiedziała o barokowym szkle śląskim.
Niezbędnik emigranta
16 maja br. odbył się wykład gościnny Andrzeja Olkiewicza, autora książki "Jak żyć szczęśliwie w innym kraju.
Niezbędnik emigranta". Zaproszony przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej gość od ponad 45 lat
przebywa zagranicą, a jego książka jest obecnie omawiana w szwedzkich szkołach średnich i na akademickich
kierunkach humanistycznych. Spotkanie było okazją do zadania wielu pytań związanych ze współczesnymi
migracjami.
Gościnne wykłady prof. Dickinson’a
Gościnne wykłady prof. Harry’ego T. Dickinson’a - historyka z uniwersytetu w Edynburgu, specjalisty w zakresie
„bardzo długiego wieku XVIII (1688-1832)” miały miejsce w dniach 22-23 maja br. na Wydziale Nauk Historycznych
i Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.
„Sojusznicy? Stosunki rosyjsko-niemieckie po 1989 roku”
23 maja br. gościnny wykład wygłosił prof. Arkadiusz Stempin z Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa
Tischnera w Krakowie. Wykład zatytułowany był

„Sojusznicy? Stosunki rosyjsko-niemieckie po 1989 roku”.

Spotkanie zorganizował Zakład Historii XX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki.
Odczyt w TNT
29 maja br. w siedzibie Towarzystwa Naukowego w Toruniu odbył się zorganizowany przez Instytut Historii i
Archiwistyki i Towarzystwo Naukowe w Toruniu odczyt pt. „Otto Forst-Battaglia (1889-1965) i jego koncepcje
Europy Środkowej a rola poszczególnych państw i narodów tego regionu”. Zaprezentował go dr Jakub ForstBattaglia.
O batiku
29 maja br. z inicjatywy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej odbył się wykład i prezentacja dr Marii
Wrońskiej-Friend z James Cook University w Australii pt. "Łączy nas wosk: batik w Indonezji i w Polsce". Badaczka
Azji Południowo-Wschodniej i Nowej Gwinei przybliżyła rdzenny kontekst batiku i wskazała na proces przeniesienia
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elementów jawajskiej estetyki, techniki i technologii barwienia do sztuki polskiej. Niewątpliwą zaletą przygotowanej
prezentacji była możliwość dotknięcia wielu barwnych tkanin z kolekcji zaproszonej badaczki.

BADANIA, PROJEKTY, STAŻE
Badania w Rzymie
W maju dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK prowadził badania w archiwach i bibliotekach Rzymu w ramach prac
zespołu badawczego, realizującego projekt „Warsztat Szymona Czechowicza (1689-1775). Materiały malarskie i
technika w twórczości artysty”.
Badania rzymskiego fortu Resculum
Na początku maja rozpoczęły się badania archeologiczne rzymskiego fortu Resculum w Rumunii, realizowane w
ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Rzymski fort Resculum. Funkcja,
znaczenie i chronologia rzymskiego osadnictwa na południowo-zachodnim odcinku limesu Dacji Porolissensis”,
którego kierownikiem jest dr Jacek Rakoczy z Instytutu Archeologii. Obok badań wykopaliskowych prowadzona jest
prospekcja archeologiczna przebiegu granic rzymskiej Dacji na obszarze na północ od masywu górskiego Apuseni po
przebadany już rzymski fort w Buciumi. Resculum powstał w pierwszej dekadzie II wieku i był użytkowany do drugiej
połowy III wieku, a zadaniem jego garnizonu była obsada położonych w okolicznych górach posterunków, będących
częścią limesu Dacji Porolissensis.
Wyniki konkursu OPUS 12
W maju Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 12. W ramach panelu HS3 do finansowania
zostały zakwalifikowane dwa projekty przygotowane przez pracowników Instytutu Archeologii: prof. dr hab. Anny
Drążkowskiej, pt. „Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań
interdyscyplinarnych” (przyznane środki: 1 197 000 PLN) oraz dr. Grzegorza Osipowicza, pt. „Społeczności
mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego – życie codzienne, mobilność, kontakty zewnętrzne oraz relacje
ze środowiskiem naturalnym” (przyznane środki: 385 590 PLN).
Badania w kryptach bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie
W połowie maja prof. dr hab. Anna Drążkowska z Instytutu Archeologii prowadziła badania w kryptach bazyliki pw.
Narodzenia NMP w Chełmie. Podczas prac wydobyto szczątki biskupów unickich wraz z bogatymi szatami
liturgicznymi, które poddane zostaną konserwacji.
Studenci etnologii - antropologii kulturowej na badaniach terenowych
W dniach 22-28 maja br. studenci I roku etnologii - antropologii kulturowej odbywali praktyki terenowe na obszarze
Postolina i okolic (woj. pomorskie, pow. sztumski). Badania dotyczyły tradycyjnych zwyczajów znanych
mieszkańcom oraz roku obrzędowego. Dzięki gościnności i otwartości ludzi udało się skompletować bogatą bazę
informacji na temat świąt, wierzeń i obyczajów. Zebrane materiały trafią do katedralnego archiwum.
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AKTYWNOŚĆ KÓŁ NAUKOWYCH
„Kulisy Sierpnia ’80”
10 maja br. w ramach cyklu „O tym się nie mówi…” swój odczyt „Kulisy Sierpnia ’80” wygłosił dr Paweł Zyzak.
Organizatorami wydarzenia były Instytut Historii i Archiwistyki oraz Koło Naukowe Badaczy Białych Plam.
Historycy sztuki w Budapeszcie
W dniach 25-29 maja br. członkowie Koła Naukowego Historyków Sztuki wraz z opiekunką Koła - dr Magdaleną
Maciudzińską-Kamczycką zorganizowali wyjazd do Budapesztu.

POLSKA MISJA HISTORYCZNA W WŰRZBURGU
Został rozstrzygnięty konkurs JM Rektora UMK na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend
bibliotecznych i archiwalnych, związanych z realizacją projektów badawczych oraz nawiązaniem kontaktów
naukowych. JM Rektor – prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał granty na 14-dniowy pobyt przy Polskiej Misji
Historycznej 16 pracownikom naukowym i doktorantom z następujących wydziałów i instytucji naszego
Uniwersytetu: Wydział Nauk Historycznych, Biblioteka Uniwersytecka, Collegium Medicum, Wydział Filologiczny,
Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji,
Wydział Teologiczny. Granty będą realizowane do dnia 22 grudnia br.
Rozstrzygnięty został również konkurs na stypendia na pobyt badawczy w Würzburgu w 2017 roku, ufundowane
przez Bawarską Kancelarię Państwową. Spośród 34 podań pracowników naukowych UMK i innych polskich
ośrodków naukowych, Komisja Stypendialna składająca się z członków Rady Naukowej Misji zarekomendowała
Kancelarii 16 osób (stypendia półmiesięczne). Stypendia zostały przyznane sześciu naukowcom z UMK, a także
pracownikom naukowym i doktorantom innych instytucji: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
W dniach 18-19 września br. odbędzie się w Würzburgu międzynarodowa konferencja naukowa „Freiheit der
Untertanen. Toleranz und Zwang als Taktik in der herrschaftlichen Politik” ("Wolność poddanych. Tolerancja i
przymus jako taktyka w polityce władców"), organizowana przez Polską Misję Historyczną i Archiwum Miasta
Würzburga we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Juliusza
Maksymiliana w Würzburgu. Do udziału w konferencji zgłosili się naukowcy z Polski i Niemiec.
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INNE WYDARZENIA
Humanista doceniony
Ministerstwo Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju doceniło projekt Wydziału Nauk Historycznych
„Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym", realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Ministerstwo Rozwoju poinformowało, iż projekt został wybrany
jako „dobra praktyka” i zaproponowano go do przedstawienia w ramach współpracy ministerstwa z mediami.
Laureaci stypendiów START
Pięcioro naukowców z UMK znalazło się wśród 100 laureatów 25. edycji stypendiów START przyznawanych przez
Fundację na rzecz Nauki Polskiej najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. W gronie laureatów znaleźli się
mgr Tomasz Ambroziak, doktorant z Wydziału Nauk Historycznych oraz mgr Radosław Krajniak, absolwent studiów
doktoranckich WNH.
Zwiedzanie Instytutu Archeologii
W ramach praktyk zawodowych Instytut Archeologii odwiedzili uczniowie Państwowych Szkół Budownictwa im.
prof. Mariana Osińskiego – Technikum nr 5 w Gdańsku, z klas II i III ze specjalnością technik renowacji elementów
architektury. Opiekunami grupy były absolwentki toruńskiej archeologii – Renata Wiloch-Kozłowska i Edyta
Przytarska.
Spotkanie z założycielem Optize
9 maja br. w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii odbyło się spotkanie z Emilem Sienkiewiczem, założycielem
firmy Optize. Tematem przewodnim wykładu było projektowanie witryn WWW, grafiki komputerowej i tworzenie
aplikacji mobilnych. Zgromadzeni studenci architektury informacji oraz zarządzania informacją i bibliologii zaproszeni
zostali do współpracy z firmą w celu zdobywania doświadczenia w wybranym zakresie.
Wznowienie doktoratu dr. Nieuważnego
10 maja br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbyła się promocja wznowienia doktoratu zmarłego w 2015 r.
dr. Andrzeja Nieuważnego pt. „Kampania 1813 roku na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego”.
Humanista Roku
12 maja br. w gmachu Collegium Humanisticum odbyła się piąta edycja Wojewódzkiego Konkursu "Humanista
Roku", którego mottem było "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce". W konkursie wzięło udział
104 uczniów klas trzecich gimnazjów z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Przyznano dwa pierwsze
miejsca, jedno drugie i cztery wyróżnienia. „Humanista Roku” to wspólne przedsięwzięcie Zespołu Szkół nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki Gimnazjum nr 1 w Lubiczu Górnym i Instytutu Historii i Archiwistyki, a patronują mu Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy i Wójt Gminy Lubicz.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania naukami humanistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem historii,
wiedzy o społeczeństwie, języku polskim, religioznawstwie, sztuce, promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli i
szkoły, rozpowszechnianie wiedzy o kulturze, świadome korzystanie ze środków masowego przekazu.
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Reprezentacja IINiB w „Biegu z książką”
14 maja br. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek na UMK odbyły się Bieg z książką i Sztafeta z książką,
które w tym roku miały charakter charytatywny – zbierano książki dla Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży
WĘDKA im. każdego Człowieka. Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli Wydziału Nauk Historycznych. W
klasyfikacji Absolwentów UMK Biegu głównego, drugie miejsce zajął mgr Piotr Rudera (IINiB). Natomiast w
Sztafecie z książką, Wydział reprezentowała drużyna „Zabiegani WNH UMK” w składzie mgr Piotr Rudera oraz
studenci I roku zarządzania informacją i bibliologii: Anna Łączek, Urszula Nojek i Mirosław Nowak.
Wykładowcy na Kiermaszu Książki Regionalnej
15 maja br. podczas V Toruńskiego Kiermaszu Książki Regionalnej, odbywającego się w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Toruniu, o swoich pracach opowiadali m.in. wykładowcy z Instytutu Historii i Archiwistyki: dr hab. Sylwia
Grochowina, dr Michał Targowski.
Majówka WNH
W dniach 16-17 maja br. na Wydziale Nauk Historycznych odbyła się Majówka WNH. Podczas dwóch dni
uczestnicy mieli szansę wziąć udział w pokazach historycznych pojazdów i broni pancernej, zorganizowanych przez
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Fundację Historii Polskiej Broni Pancernej w Toruniu oraz Klub
Miłośników Starych Traktorów i Maszyn Rolniczych "Retro Traktor" w Golubiu-Dobrzyniu. Pierwszego dnia odbyła
się także gra „Uczelniany Mistrz Karciany”, którą poprowadziła Anna Bielawiec-Osińska z Programu „Absolwent
UMK” - partnera wydarzenia. W rozgrywkach karcianych zwyciężyła studentka II roku zarządzania informacją i
bibliologii, p. Ramona Dudkiewicz. Podczas pierwszego dnia odbyło się także spotkanie z Olafem Popkiewiczem archeologiem, współprowadzącym program telewizyjny „Poszukiwacze historii”. Drugi dzień rozpoczął się
„Śniadaniem na trawie” w siedzibie Instytutu Archeologii, urozmaicony grami i zabawami integracyjnymi
przygotowanymi przez organizatorów
Dzień Społeczeństwa Informacyjnego w Instytucie INiB
17 maja br. obchodziliśmy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Z tej okazji zaproszono specjalistę w zakresie
narzędzi cyfrowych w bibliotece p. dr. Dominika Piotrowskiego. Studenci I UM zarządzania informacją i bibliologii, w
ramach przedmiotu "Społeczeństwo informacji i wiedzy" przekonali się, że organizacja przestrzeni cyfrowej do pracy
i komunikacji jest możliwa przy pomocy rozmaitych open source’owych narzędzi. Tydzień wcześniej w ramach tych
samych zajęć, p. mgr Tomasz Górzyński poprowadził wykład, podczas którego rozwinął temat trendów rozwoju
humanistyki cyfrowej, nawiązując do perspektywy archeologicznych badań i problemów.
Jubileusz prof. Koli
19 maja br. w Instytucie Archeologii odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab.
Andrzeja Koli. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – prof. dr hab.
Andrzej Sokala, Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej oraz dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK,
Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych, a także Dyrektorzy jednostek uniwersyteckich: Instytutu Archeologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, Instytutu Historii i Archiwistyki UMK – dr
hab. Krzysztof Kopiński. Na uroczystość przybyli także przedstawiciele muzeów: Sławomir Frątczak (kierownik
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Muzeum Katyńskiego, obecnie Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony
Narodowej), dr inż. Jerzy Litwin (Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku), Ewa Trawicka (Dyrektor
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku), Wioletta Pacuszka (Dyrektor Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w
Grudziądzu), Arkadiusz Tabaka (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy), dr Marek Rubnikowicz (Dyrektor Muzeum
Okręgowego w Toruniu). W gronie gości znaleźli się: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków –
Sambor Gawiński oraz przedstawiciele Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej – dr Katarzyna MinczykowskaTargowska i Jan Wyrowiński. W uroczystości uczestniczyli także: rodzina i przyjaciele Jubilata oraz pracownicy
Instytutu Archeologii i innych jednostek Wydziału Nauk Historycznych.
Dyrektor Instytutu Archeologii – prof. dr hab. Wojciech Chudziak krótko przedstawił sylwetkę Pana Profesora
Andrzeja Koli, zaś uczniowie – dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK, dr hab. Andrzej Pydyn i dr hab. Dariusz
Poliński, prof. UMK – osiągnięcia naukowe. Podczas uroczystości Jubilatowi została wręczona księgą pamiątkowa,
listy gratulacyjne oraz upominki.
Pierwszy magister wojskoznawstwa
24 maja br. w Instytucie Historii i Archiwistyki obroniono pierwszą pracę magisterską napisaną przez studenta
kierunku wojskoznawstwo. Pan Jacek Bilski, student niestacjonarnego wojskoznawstwa, obronił pracę pt. „Ośrodek
Szkolenia Podoficerów i Młodszych Specjalistów Artylerii 1965-1974 (historia, system szkolenia bojowego)”,
napisaną pod opieką dr. hab. Macieja Krotofila.

Pan Jacek Bliski został zatem pierwszym magistrem

wojskoznawstwa.
Wystawa w kryptach
W Stalowej Woli-Rozwadowie, w kryptach klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, 27 maja br. miało
miejsce otwarcie stałej wystawy pt. „Kto niebu żyje ten światu umiera”. Zaprojektowała ją i przygotowała prof. dr
hab. Anna Drążkowska z Instytutu Archeologii. W podziemiach kościoła prezentowana jest historia rodu książąt
Lubomirskich, których szczątki spoczywają w kryptach. W zabytkowych wnętrzach wyeksponowano również
elementy ubiorów, należących do książąt, które poddano konserwacji.
Spotkanie autorskie z dr Kleśtą-Nawrocką
30 maja br. w Bibliotece Humanistycznej odbyło się spotkanie autorskie z dr Aleksandrą Kleśtą-Nawrocką etnologiem, antropologiem kulturowym i historykiem, autorką książki „Kucharz doskonały. Historyczno-kulturowy
fenomen kuchni staropolskiej”. Spotkanie zorganizowały Instytut Historii i Archiwistyki, Biblioteka Humanistyczna,
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Toruniu, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Toruniu i
Centrum Badań Antropologii Historii, Stacja Naukowa PTH.
Nagrody dla uczniów
31 maja br. w Collegium Humanisticum odbyło się wręczenie nagród laureatom II serii konkursów dla uczniów
toruńskich szkół podstawowych „Toruń z historią za pan brat”.
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Odwiedziny uczniów na WNH
W ramach współpracy Wydziału Nauk Historycznych ze szkołami średnimi 31 maja br. Collegium Humanisticum
oraz Instytut Archeologii odwiedzili uczniowie z liceum im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie Koźlu. W Instytucie
Archeologii zapoznali się z wystawą dotyczącą historii jednostki. Następnie uczestniczyli w pogadance na temat
archeologii eksperymentalnej i rekonstrukcyjnej, którą przeprowadzono na terenie wewnętrznego dziedzińca
Instytutu, w otoczeniu zrekonstruowanych obiektów mieszkalnych i gospodarczych. Na zakończenie uczniowie
zwiedzili Gabinet Zabytków oraz Pracownię Konserwacji, gdzie zapoznali się z dziedzictwem archeologicznym,
badaniami prowadzonymi przez Instytut oraz praktyczną stroną procesu konserwacji zabytków archeologicznych.
Spotkanie z licealistami zostało przygotowane przez doktorantki z Instytutu Archeologii: mgr Magdalenę Kozicką,
mgr Magdalenę Majorek, mgr Magdalenę Przymorską-Sztuczkę i mgr Ewę Wielochę.
Pierwsza grupa robocza DARIAH kierowana przez UMK
Powstała pierwsza grupa robocza „Wizualizacja informacji w nauce”. Celem jej działań będzie rozwój infrastruktury,
w szczególności e-infrastruktury, pozwalającej zrozumieć zmiany zachodzące w nauce, w szczególności w szybko
rozwijających się dyscyplinach naukowych (nauki medyczne, biotechnologia, nauki o mózgu). Naukowcy, jak również
menadżerowie, historycy i analitycy nauki badają dane naukometryczne za pomocą map, zatem planowana einfrastruktura będzie umożliwiać stworzenie repozytorium i portalu wiedzy – atlasu nauki – dla gromadzonych
danych i analiz; wytworzenie e-narzędzi do testowania rozmaitych modeli komunikacji naukowej; opracowanie
strategii zbierania danych naukometrycznych w humanistyce; opracowanie narzędzi i udostępnienie w sieci
warsztatu do mapowania i wieloaspektowej analizy na potrzeby: zwiększenia i poprawy komunikacji pomiędzy
naukowcami z różnych dziedzin wiedzy, pracujących w szczególnie dynamicznie rozwijających się obszarach;
popularyzacji nauki w pozanaukowych środowiskach, w ramach zacieśnienia relacji między nauką a sferą społeczną i
gospodarczą; przyciągnięcia sponsorów poprzez odpowiednie zaprezentowanie badań i wyników przy zachowaniu
równowagi pomiędzy przekazem popularnym a stricte fachowym; zainteresowaniu analizami środowisk rządowych;
oraz promocji polskich badań i polskich naukowców.
Kierownikiem grupy została dr Veslava Osińska, UMK Toruń. Skład instytucjonalny grupy: mgr Tomasz Górzyński –
UMK, Toruń; dr Błażej Żyglarski – UMK Toruń; dr Piotr Malak – UWr, Wrocław; dr Tomasz Komendziński – UMK
Toruń; dr Anna Beata Kwiatkowska – UMK Toruń; prof. dr hab. Zbigniew Osiński – UMCS Lublin; dr Radosław
Bomba – UMCS Lublin; dr Emanuel Kulczycki – UAM Poznań; prof. dr hab. Marzena Świgoń – UWM Olsztyn; prof.
dr hab. Przemysław Biecek – UW Warszawa; dr Jan Kozłowski – MNiSW Warszawa.
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