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BIULETYN WNH   

 

Nr 12/2017 (październik) 

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), 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 

 

Kategoria A+ dla Wydziału Nauk Historycznych  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki parametryzacji wydziałów i innych jednostek 

naukowych na uczelniach za lata 2013-2017. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych uznał Wydział Nauk 

Historycznych za szczególnie wyróżniający się pod względem naukowym i przyznał nam kategorię A+. Spośród 

wszystkich ocenianych jednostek w Polsce, jedynie 47 otrzymało tę najwyższą ocenę. Tym samym została 

potwierdzona wysoka pozycja Wydziału wśród wiodących ośrodków naukowych w kraju. Spośród 17 wydziałów 

UMK, najwyższą kategorię otrzymał także Wydział Sztuk Pięknych.  

 

Medal dla dr Krajcarz 

6 października br., podczas 51. Sympozjum Speleologicznego w Zakopanem, dr Magdalena Krajcarz  z Instytutu 

Archeologii otrzymała Medal imienia dr inż. Marii Markowicz-Łohinowicz drugiego stopnia za publikacje: „The 200 

000 year long record of stable isotopes (δ18O, δ13C) from cave bear (Ursus spelaeus) teeth, Biśnik Cave, Poland” 

oraz „Geographical variation of stable isotopes (δ13C, δ15N) of cave bear collagen during MIS 3 from Western to 

Eastern Europe”. Nagroda przyznawana jest członkom Sekcji Speleologicznej przez Polskie Towarzystwo 

Przyrodników im. Kopernika. 

 

Uprawnienia rzeczoznawcy dla pracowników Instytutu Archeologii  

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał uprawnienia rzeczoznawcy pracownikom Instytutu Archeologii: 

dr hab. Grażynie K. Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK i dr. Markowi Kołyszce. Akty nadania uprawnień zostały 

wręczone 24 października br. w siedzibie Departamentu Ochrony zabytków MKiDN. 
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Koordynator teoretycznego szkolenia wojskowego 

JM Rektor UMK wyznaczył dr. hab. Macieja Krotofila na koordynatora teoretycznego szkolenia wojskowego w 

ramach realizacji pilotażowego projektu ochotniczej edukacji wojskowej studentów - „Legia Akademicka”. Nasz 

Uniwersytet przystąpił do projektu we wrześniu 2017 r. 

 

 

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SESJE 

 

Dr Kołyszko na Sycylii 

Dr Marek Kołyszko z Instytutu Archeologii od 24 września do 22 października br. przebywał na Sycylii. Był 

członkiem misji badawczej w Palazzolo Akreide, gdzie prowadził konserwację zabytków antycznych. Podczas pobytu 

na Sycylii dr M. Kołyszko uczestniczył w konferencji naukowej pt. „Ricordando A. D. Trendall”, która odbyła się 25 

września br. w Syrakuzach. Jej organizatorami byli: Regionalny Park Archeologiczny, Muzea Syrakuzańskie (Polo 

Regionale di Siracusa per i Siti e i Musei Archeologici) oraz Muzeum Archeologiczne Paolo Orsi (Museo Archeologico 

Paolo Orsi). 

 

Konferencja w Marburgu 

W dn. 5-7 października br. w Marburgu odbywała się międzynarodowa konferencja „Crusading and the Crusader 

Movement in the Peripheries of the Christian West 1100-1500”, zorganizowana przez Uniwersytet Chrystiana 

Albrechta w Kilonii, Instytut Herdera oraz Uniwersytet Ostrawski. Podczas konferencji dr hab. Adam Szweda, prof. 

UMK wygłosił referat pt. „Die Kreuzzugsidee als Gegenstand der Beziehungen zwischen Polen und dem Deutschen 

Orden nach 1466”. 

 

III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski 

W dn. 11-14 października br. miał miejsce III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w Krakowie, podczas 

którego dr hab. Tomasz Kempa, prof. UMK wygłosił referat „Tolerancja i nietolerancja wyznaniowa w Wilnie w XVI-

XVII wieku”.  

 

W drodze do władzy (…) 

W dn. 12-13 października br. prof. dr hab. Aleksander Smoliński uczestniczył w międzynarodowej konferencji 

naukowej „W drodze do władzy. Struktury komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRR wobec Polski 

(1917-1945)”, organizowanej przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie, w trakcie której 

wygłosił referat „Polskojęzyczne formacje Armii Czerwonej w latach 1917-1921”. 

 

Toruń - miasto wielu wyznań 

14 października br. w toruńskim Ratuszu Staromiejskim odbyła się sesja naukowa „Toruń - miasto wielu wyznań”, 

wpisująca się w obchody 500-lecia reformacji, a zorganizowana wspólnie przez Instytut Historii i Archiwistyki, 

Towarzystwo Miłośników Torunia, Diecezję Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Parafię 

Ewangelicko-Augsburską w Toruniu.  W programie sesji znalazła się także promocja książek: W 500-lecie Reformacji 

(1517-2017). Z dziejów kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych (red. Jarosław Kłaczkow, 
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Grzegorz Jasiński, Piotr Birecki) i Toruń - miasto wielu wyznań (red. Jarosław Kłaczkow, Piotr Oliński, Waldemar 

Rozynkowski). 

 

Dr hab. V. Osińska na międzynarodowej konferencji naukometrycznej w Chinach 

W dniach 16-20 października br. w Wuhan w Chinach odbyła się Międzynarodowa Konferencja ISSI, poświęcona 

tematyce naukometrycznej i webometrycznej. Dr hab. Veslava Osińska (współautor dr Piotr Malak) zaprezentowała 

w referacie i na posterze  wyniki badań aktywności jednostek organizacyjnych Uczelni w oparciu o globalne i lokalne 

bazy danych. Pomimo że badania dotyczyły UMK, metoda ewaluacji spotkała się z zainteresowaniem zagranicznych 

specjalistów w tej dziedzinie nauki. 

 

51. Sympozjum Speleologiczne 

W dn. 18–22 października br. pracownicy Zakładu Starszej i Środkowej Epoki Kamienia Instytutu Archeologii wzięli 

udział w 51. Sympozjum Speleologicznym w Zakopanem, organizowanym corocznie przez Sekcję Speleologiczną 

Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika w Krakowie. Podczas tegorocznego Sympozjum zarząd 

główny PTP oraz kapituła nagrody i medalu im. Marii Markowicz-Łohinowicz postanowiła nagrodzić za wkład w 

rozwój i promocję badań jaskiniowych, a także najlepsze publikacje naukowe z zakresu speleologii i badań krasu, 

następujące osoby, pracujące lub współpracujące z zespołem badawczym Zakładu Starszej i Środkowej Epoki 

Kamienia: 

 prof. dr hab. Teresę Madeyską – członkostwem honorowym Sekcji Speleologicznej PTP (stały 

współpracownik), 

 dr Magdalenę Krajcarz (Instytut Archeologii UMK) i dr. Macieja T. Krajcarza (Instytut Nauk Geologicznych 

PAN) nagrodą i medalem stopnia II (pracownik i współpracownik), 

 dr. hab. Krzysztofa Stefaniaka (Uniwersytet Wrocławski) nagrodą i medalem stopnia I (współpracownik). 

Na walnym zebraniu Sekcji Speleologicznej PTP podjęto uchwałę, że organizacja 52. Sympozjum Speleologicznego 

zostaje przyznana członkom sekcji z Instytutu Archeologii UMK (dr Ł. Czyżewski, dr M. Sudoł-Procyk) przy 

współpracy Wydziału Nauk o Ziemi UMK oraz Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w 

Toruniu, jako współorganizatorom lokalnym przedsięwzięcia.  

 

VII ukraińsko-polskie dialogi naukowe 

Od 18 do 21 października br. dr hab. Maciej Krotofil przebywał w Chmielnickim i w Międzybożu (Ukraina), gdzie 

uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej „VII ukraińsko-polskie dialogi naukowe”. Konferencję 

zorganizował Chmielnicki Uniwersytet Narodowy. Dr hab. Maciej Krotofil wygłosił w sesji planarnej referat „Polskie 

i ukraińskie drogi do niepodległości (1917-1921) - podobieństwa i różnice z perspektywy stu lat”. Poza tym, 

reprezentując Instytut Historii i Archiwistyki, moderował Okrągły Stół na temat „Ukraina i Polska: historia, 

osiągnięcia oraz perspektywy wzajemnych stosunków”. 

 

Nie wierząc nam, że chcieć - to móc! (…) 

W dn. 19-20 października br. odbyła się konferencja pt. „Nie wierząc nam, że chcieć - to móc! Legiony i ich wpływ 

na sprawę polską w latach 1914-1918”. Zorganizowana została przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Historii i Archiwistyki oraz Zakład Historii XX wieku IHiA. 
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Społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe skutki reformacji (…) 

Od 19 do 21 października br. trwała konferencja „Społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe skutki reformacji 

w państwie polsko-litewskim w XVI-XVIII wieku”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydział 

Nauk Historycznych i Zakład Historii Krajów Niemieckich IHiA. 

 

Wokół zagadnień warsztatu artysty (…) 

W dn. 19-21 października br. w gmachu Biblioteki Głównej odbyła się konferencja naukowa pt. „Wokół zagadnień 

warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta...”, zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki i Kultury. Celem 

konferencji była integracja środowisk historyków sztuki, konserwatorów zabytków i artystów, a także badaczy 

reprezentujących nauki ścisłe w celu odtworzenia obrazu warsztatu i pracowni artysty. 

 

Konferencja międzynarodowa w  Évorze 

Dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak wzięła udział w międzynarodowej konferencji „9th International Congress on the 

Application of Raman Spectroscopy in Art and Archeology”, która odbyła się w dn. 24-28 października br. w  Évorze 

(Portugalia). Tytuł wystąpienia: „Raman Spectroscopy of the Works of Szymon Czechowicz (1689-1775)”. 

 

Wybitne postacie prometeizmu (…) 

W dn. 26-28 października br. dr hab. Maciej Krotofil uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej 

„Wybitne postacie prometeizmu. Henryk Józewski i jego spuścizna w 125. rocznicę urodzin”. Konferencja odbyła się 

w Łucku (Ukraina), a zorganizowały ją: Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku oraz 

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przy udziale Konsulatu Generalnego RP w Łucku. 

Podczas obrad dr hab. Maciej Krotofil wygłosił referat zatytułowany „Sytuacja militarna Ukraińskiej Republiki 

Ludowej w okresie działalności w jej rządzie Henryka Józewskiego”. 

 

XIV Warsztaty Krzemieniarskie SKAM 

W dn. 26–28 października br. w Państwowym Muzeum Archeologicznym oraz w Instytucie Archeologii i Etnologii 

PAN w Warszawie odbyły się XIV Warsztaty Krzemieniarskie SKAM, pt. „Understanding Lithic Technologies”. 

Program naukowy oraz wystąpienia skoncentrowane były wokół siedmiu paneli tematycznych dotyczących 

zagadnień krzemieniarskich, związanych z aktualnymi aspektami badań, analiz i interpretacji materiałów 

zabytkowych. W konferencji uczestniczyli badacze z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych (m.in. Rosji, 

Białorusi, Litwy, Ukrainy, Niemiec, Węgier,  Bułgarii i Słowacji). Dr Magdalena Sudoł-Procyk z Zakładu Starszej i 

Środkowej Epoki Kamienia Instytutu Archeologii przedstawiła tam wystąpienie pt. „Flint assemblages of the 

Magdalenian Culture in the Ryczów Upland – selection of raw material and significance of the region” (zagadnienie 

realizowane w ramach grantu NCN Nr 2014/15/D/HS3/01302). Ważną częścią spotkania były warsztaty i 

konsultacje w gronie najlepszych specjalistów, gdzie dodatkowo dr M. Sudoł-Procyk zaprezentowała omawiane 

inwentarze krzemienne. 

 

Sukces czasopisma naukowego (…) 

W dn. 28-29 października br. dr Natalia Pamuła-Cieślak wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej 

"Sukces czasopisma naukowego – indeksowanie i zarządzanie czasopismami naukowymi". Dr Natalia Pamuła-Cieślak 
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została zaproszona na konferencję w roli eksperta i wygłosiła wykład: „DOAJ – o zaletach, dobrych praktykach  i 

trudnościach związanych z aplikowaniem i indeksowaniem w bazie”. 

 

 

WYKŁADY 

 

Wikingowie w dziejach pierwszej monarchii Piastów 

10 października br. w Instytucie Historii i Archiwistyki po raz kolejny odbył się wykład inaugurujący rozpoczęcie 

roku akademickiego. W tym roku dr hab. Jakub Morawiec z Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosił wykład pt. „Wikingowie w dziejach pierwszej monarchii Piastów”. 

Tego samego dnia dr hab. J. Morawiec poprowadził zajęcia warsztatowe dla studentów studiów skandynawsko-

bałtyckich. 

 

Od republiki do cesarstwa (…) 

25 października br. wykład „Od republiki do cesarstwa czyli Imperium rzymskie dla początkujących”, 

zaprezentowany przez prof. dr hab. Danutę Musiał z Zakładu Historii Starożytnej IHiA, otworzył kolejną edycję 

Wszechnicy Akademickiej - cyklu comiesięcznych wykładów skierowanych do nauczycieli historii i wiedzy o 

społeczeństwie ze szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich uczniów 

zainteresowanych historią. 

 

 

AKTYWNOŚĆ KÓŁ NAUKOWYCH 

 

Aktywność Koła Naukowego Historyków Sztuki i Kultury 

10 października br., w ramach Dnia Integracyjnego na Wydziale Nauk Historycznych, Koło Naukowe Historyków 

Sztuki i Kultury zorganizowało grę terenową dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów prowadzonych na 

WNH. Celem gry było zaznajomienie studentów z najbardziej popularnymi miejscami w gmachu Collegium 

Humanisticum (biblioteka humanistyczna, szatnia, punkt ksero, korytarze z poszczególnymi salami, itd.). 

 

 

POLSKA MISJA HISTORYCZNA 

 

Biuletyn PMH 

Od października br. kolejny aktualny numer czasopisma "Biuletyn Polskiej Misji Historycznej" (12/2017) jest 

dostępny bezpłatnie na stronie Akademickiej Platformy Czasopism:  

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BPMH/issue/view/1160/showToc 
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Goście w PMH 

W październiku br. Polska Misja Historyczna gościła w Würzburgu kolejnych polskich badaczy: sześcioro polskich 

naukowców z Polski, w tym dwoje pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Wydział Nauk Pedagogicznych 

oraz Collegium Medicum). Pełna lista stypendystów i gości znajduje się na stronie:  

http://historicus.umk.pl/pmh/strona/index.php?page=stypendysci-i-goscie-polskiej-misji-historycznej&hl=pl_PL 

 

Spotkanie ze stypendystami 

11 października br. w biurze Misji odbyło się publiczne spotkanie ze stypendystami, którzy w językach niemieckim i 

angielskim przedstawili swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz aktualnie realizowane projekty. 

 

Granty 

JM Rektor UMK ogłosił konkurs na granty w 2018 roku, który skierowany jest do pracowników i doktorantów 

wszystkich wydziałów i jednostek uniwersytetu (niezależnie od uprawianej dziedziny naukowej) i umożliwia 

uzyskanie grantu na dwutygodniowy pobyt związany z badaniami naukowymi oraz/lub celem nawiązania kontaktów 

naukowych w Würzburgu. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków. Bliższe informacje znajdują się na stronie: 

http://historicus.umk.pl/pmh/strona/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=136&cntnt01returni

d=77&hl=pl_PL 

 

 

 INNE WYDARZENIA 

 

Dzień integracyjny na WNH 

10 października br. na Wydziale Nauk Historycznych odbył się Dzień Integracyjny pod hasłem „Dzień Dobry WNH”. 

Głównym wydarzeniem była gra terenowa, w której udział wzięło 8 pięcioosobowych zespołów, wytypowanych 

spośród studentów I roku poszczególnych kierunków prowadzonych na Wydziale. Zwiedzanie obiektów Instytutu 

Archeologii było okazją do integracji studentów rozpoczynających studia ze starszymi rocznikami. 

 

Licealiści z Płocka na UMK 

26 października br. uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w 

Zespole Szkół Nr 3 w Płocku odwiedzili Toruń i nasz Uniwersytet. Skorzystali oni z oferty edukacyjnej WNH. Grupa 

licząca blisko 50 uczniów klas drugich wraz z opiekunami wysłuchali wykładu dr. Michała Targowskiego pt. "Mikołaj 

Kopernik. Fakty i mity". Po wykładzie na zwiedzanie miasteczka uniwersyteckiego zaprosili ich Monika Stecyk i 

Szymon Stenka, doktoranci naszego Wydziału. Obdarowani drobnymi podarunkami i zadowoleni ze spotkania 

zapowiedzieli kolejną wizytę. 

 

Wywiad z prof. dr. hab. Sienkiewiczem 

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego opublikował wywiad z prof. dr. hab. Janem Wiktorem 

Sienkiewiczem, zatytułowany „Sztuka na szlaku Armii Andersa” - https://obnt.pl/pl/aktualnosci/sztuka-na-szlaku-

armii-andersa-wywiad-z-prof-janem-wiktorem-sienkiewiczem. 
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Rosjanie u etnologów 

W dn. 15-21 października br. Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Etnologii i Antropologii Kulturowej 

przeprowadziło „Polsko-syberyjskie warsztaty archeologiczno-etnologiczne”. W ramach warsztatów studenci i 

doktoranci z Tomskiego Uniwersytetu Państwowego, pod opieką prof. dr hab. Marii Czornoj, poznawali osiągnięcia 

badawcze Instytutu Archeologii oraz Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej, zbiory Biblioteki Głównej i 

Biblioteki Collegium Humanisticum, zwiedzili Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i Muzeum Etnograficzne im. 

Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu oraz toruńską cerkiew prawosławną, zostali oprowadzeni po toruńskiej 

Starówce, integrowali się z naszymi studentami i doktorantami. Warsztaty, sfinansowane przez władze rektorskie, 

dziekańskie oraz Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej, były elementem zapoczątkowanej w roku 2010 

współpracy Katedry z kilkoma uniwersytetami syberyjskimi. Organizatorami wizyty Rosjan byli dr hab. Wojciech 

Olszewski, prof. UMK i mgr Michał Antonowicz, a współautorami jej sukcesu pracownicy wszystkich wymienionych 

wyżej jednostek. 

 

Tydzień Otwartej Nauki 

23 października br. z okazji Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki 2017 w Collegium Humanisticum odbyły 

się warsztaty pt. "Czasopismo otwarte - dobre praktyki publikacyjne w świetle wytycznych Directory of Open 

Access Journal". Spotkanie, które prowadziła dr Natalia Pamuła-Cieślak z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii, 

przeznaczone było dla członków redakcji oraz wydawców czasopism ukazujących się w modelu otwartym oraz tych, 

którzy w najbliższym czasie będą składać swoje ankiety aplikacyjne do tego katalogu. Tematem przewodnim 

Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki 2017 było „Otwórz, aby…”, a przeprowadzone z tej okazji przez 

Instytut INiB warsztaty uzupełniały bogatą ofertę wydarzenia przygotowaną przez Bibliotekę Uniwersytecką w 

Toruniu.  

 

Prof. Makowiecki przewodniczy i recenzuje 

Prof. dr hab. Daniel Makowiecki z Instytutu Archeologii został powołany przez Historisch-Kulturwissenschaftliche 

Fakultät w Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie w Wiedniu na recenzenta i egzaminatora dysertacji 

doktorskiej pt.: „Archaeozoological analysis of Castle Sand (10th century AD, Lower Austria): interpretation of the 

socio-economic organisation and the exploitation of natural resources”, napisanej przez Konstantinę Saliari z 

Naturhistorisches Museum w Wiedniu. Obrona odbyła się 28 września br. 

 

 

 NOWE PUBLIKACJE 

 DOKTORATY 

 Mirosław Górny, Ewa Głowacka, Małgorzata Kisilowska, Zbigniew Osiński, Mechanisms of the Formation and 

Evolution of Personal Information Spaces in the Humanities, Poznań: Wydawnictwo Rys, 2017. 

 

 Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów, red. Hubert Mazur, Agnieszka Rosa, Kielce-Toruń: Forum 

Edukatorów Archiwalnych, 2017. 
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 Toruń - miasto wielu wyznań, red. Jarosław Kłaczkow, Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski, Toruń: 

Towarzystwo Miłośników Torunia, 2017. 

 

 Wizualizacja informacji w humanistyce, red. Małgorzata Kowalska, Veslava Osińska, Toruń: Wydawnictwo 

Naukowe UMK, 2017.  

 

 W 500-lecie Reformacji (1517-2017). Z dziejów kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i 

Książęcych. Tom I: Tereny dawnych Prus Królewskich, Tom II: Tereny dawnych Prus Książęcych, red. Jarosław 

Kłaczkow, Grzegorz Jasiński, Piotr Birecki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. 

 

 Seria 11 katalogów dzieł sztuki polskiej na emigracji. Projekt został zrealizowany pod kierownictwem 

historyka sztuki prof. zw. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza, kierownika Zakładu Historii Sztuki i Kultury 

Polskiej na Emigracji w ramach grantu nr 0127/FNiTP/H11/80/2011 "Narodowego Programu Rozwoju 

Humanistyki" pt. "Inwentaryzacja i opracowanie spuścizn archiwalnych i kolekcji dzieł sztuki polskich 

artystów w Wielkiej Brytanii w XX wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – Kolekcja 

Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego" (redakcja merytoryczna: Ewa Bobrowska; redaktorzy serii: 

Jan Wiktor Sienkiewicz i Mirosław Supruniuk; wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

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

mgr Małgorzata Lewandowska, mgr Izabela Kujawska, mgr Ewa Jaroszewska, mgr Przemysław Krysiński. 


