Sprawozdanie z działalności Archiwum UMK za rok 2019
1. Sprawy organizacyjne
Od 1 lutego 2019 roku opiekę nad Archiwum UMK sprawował prof. Andrzej Sokala,
prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej. 24 kwietnia ubiegłego roku w budynku
rektoratu przy ul. Gagarina 11 (p. 101) pod przewodnictwem przewodniczącego
prof. Andrzeja Sokali odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Archiwum UMK.
W trakcie posiedzenia Rada jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności
Archiwum UMK za rok 2018 oraz plan pracy na rok 2019. Kolejne posiedzenie Rady,
na prośbę przewodniczącego, odbyło się w formie głosowania elektronicznego
i dotyczyło zaopiniowania kandydatury dr hab. Anny Supruniuk na stanowisko
kierownika Archiwum UMK w latach 2019-2023.
W początkach lipca 2019 roku w Archiwum UMK odbyła się kilkudniowa
inwentaryzacja w trakcie której sprawdzono stan rzeczowych składników majątku.
W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono żadnych ubytków w majątku jednostki.
26 listopada w archiwum odbyła się wizytacja sprawdzająca, którą w obecności
kierownik dr hab. Anny Supruniuk i starszego dokumentalisty mgr Jacka
Waliszewskiego przeprowadzili: kierownik Oddziału III ds. archiwów zakładowych
z AP w Toruniu mgr Piotr Robaczewski i pracownik tego Oddziału dr Janusz
Bonczkowski. Jej celem było sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych
zaleconych w protokole przesłanym po kontroli z czerwca 2015 roku. W otrzymanym
w połowie lutego 2020 roku protokole z wizytacji potwierdzono wykonanie wszystkich
zaleceń.
W ciągu ubiegłego roku kontynuowano prace porządkowe w magazynach
archiwalnych mieszczących się przy ul. J. Gagarina 13a, w trakcie których m.in.
wymieniano uszkodzone i zniszczone teczki, sprawdzano układ archiwaliów wewnątrz
teczek, wyłączano dublety i części metalowe oraz wyselekcjonowano dokumentację
niearchiwalną. Od września do połowy grudnia, z pomocą kilku pracowników Działu
Administracyjno-Gospodarczego UMK, w tych magazynach przygotowano miejsce na
nową dokumentację scalając i przemieszczając znajdujące się tam akta. Dzięki temu
do magazynów na Bielanach z magazynu archiwalnego nr 4, znajdującego się przy
ul. A. Mickiewicza 2/4, przewieziono m.in. akta ogólne Wydziałów: Nauk
Historycznych i Pedagogicznych, Wydziału Teologicznego, niektóre spuścizny oraz
mniejsze zespoły np. Polskiej Misji Historycznej w Getyndze czy Klubu Profesorów
UMK im. Ludwika Kolankowskiego. Pozyskane w ten sposób wolne miejsce
w magazynie nr 4 zostanie przeznaczone, po scaleniu pozostałej dokumentacji,
na przejęcie kolejnych partii akt studenckich. Jednak w niedalekiej przyszłości należy
pomyśleć o nowych pomieszczeniach magazynowych. W roku ubiegłym, w związku
z ponownym ubezpieczeniem zasobu uaktualniono także spis zespołów we wszystkich
magazynach archiwalnych i wyceniono przechowywaną dokumentację.
Kierownik Archiwum brała udział w pracach zespołu ds. wdrożenia w UMK systemu
elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). A na przełomie listopada i grudnia
jako członek trzyosobowego zespołu uczestniczyła w pracach nad przygotowaniem
nowej wersji Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt UMK (JRWA). W połowie grudnia
uzupełnione i poprawione JRWA, po zatwierdzeniu przez AP w Toruniu, zostało
wprowadzone „Rozporządzeniem nr 208 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2019 roku”
jako
obowiązujące
od
1
stycznia
2020
roku
(zob.:
https://www.archiwum.umk.pl/przekazywanie-i-brakowanie-akt/).
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Ponadto kilkakrotnie opiniowała dla JM Rektora UMK wnioski w sprawie
udostępniania akt kadrowych osób żyjących i weryfikowała dane nowych
ambasadorów UMK. Przygotowała także opinię dla mgr Izabeli Kurjaty, zastępcy
kanclerza UMK, dotyczącą porządkowania i przekazywania akt z Działu Audytu
Wewnętrznego i Kontroli, a dla Kanclerza UMK opinię w sprawie nowych stanowisk
w archiwum oraz warunków potrzebnych do awansu archiwistów na poszczególne
stanowiska.
W 2019 roku w związku z obchodami 100-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie w Toruniu i Wilnie uczestniczyła w obchodach tej rocznicy oraz
wzięła udział w czterech konferencjach organizowanych w różnych ośrodkach
akademickich w Polsce i za granicą, w trakcie których wygłosiła referaty (Poznań,
Toruń, Warszawa i Wilno).

2.

Lokal

Od 2008 roku nie zmieniła się powierzchnia biurowa i magazynowa jednostki.
Archiwum funkcjonuje w dwóch miejscach: przy ul. A. Mickiewicza 2/4
(pomieszczenia biurowe, pracownia naukowa, sala ekspozycyjno-dydaktyczna
i magazyn) i przy ul. J. Gagarina 13a (pokój socjalny i trzy magazyny). Sala
ekspozycyjno-dydaktyczna służy do celów wystawienniczych, prowadzania zajęć oraz
pracy dla praktykantów.
W ciągu 2019 roku udało się dokonać drobnych napraw i remontów. I tak m.in.
przebudowano rampę przy magazynie nr 4 (ul. A. Mickiewicza), wymieniano
uszkodzone półki i przygotowano miejsce w magazynie nr 4 na nową dokumentację.
Ponadto zakupiono lodówkę i nowe nadstawki na szafy do sekretariatu. W miarę
możliwości finansowych konsekwentnie jest wymieniany sprzęt komputerowy.
W końcu ubiegłego roku magazyny archiwalne zostały wyposażone w nowe gaśnice.
Od kilkunastu lat do władz uczelni wysyłane są pisma z monitami dotyczące
przeprowadzenia remontu magazynu nr 4 przy ul. A. Mickiewicza 2/4, który mieści
się w nieprzystosowanym do przechowania dokumentacji archiwalnej pomieszczeniu
po byłej stołówce akademickiej. W tym magazynie, ze względu na niestabilność
temperatury i wilgotności względnej, panują niekorzystne warunki nie tylko dla
składowanej tam dokumentacji, ale i pracujących archiwistów.
Temperatura i wilgotność we wszystkich magazynach archiwalnych monitorowane
są za pomocą profesjonalnych rejestratorów temperatury i wilgotności.

3.

Personel

W roku 2019 w Archiwum UMK pracowało siedem osób: sześć na stanowiskach
merytorycznych (pięć i pół etatu), jedna porządkowa – pomocniczych (oddelegowana
z Działu Administracyjno-Gospodarczego). Jednostka dysponowała sześcioma
niepełnymi etatami.
W związku z oddelegowaniem od 1 lipca 2018 roku dr Pauliny Bunkowskiej
na stanowisko koordynatora ds. czynności kancelaryjnych, JM Rektor UMK wyraził
zgodę, by na ½ etatu czasowo zatrudniony został mgr A. Wójtowicz (3 września 201831 marca 2020), który przejął także jej obowiązki. Drugie pół tego etatu pozostawało
w gestii kanclerza UMK.
Od końca lipca na zwolnieniu lekarskim, a 27 od sierpnia 2019 roku na rocznym
urlopie rodzicielskim przebywa mgr Weronika Krajniak, zatrudniona na stanowisku
starszego dokumentalisty. Od 1 listopada jej etat i obowiązki przejęła mgr Anna
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Szałańska, absolwentka archiwistyki i zarządzania dokumentacją na Wydziale Nauk
Historycznych UMK, zatrudniona na stanowisku młodszego dokumentalisty do 31
sierpnia 2020 roku.
Od kilku lat Archiwum UMK nie dysponuje etatem informatyka. W sprawach pilnych
korzystamy z pomocy pracowników Uczelnianego Centrum Informatycznego (UCI).
Od stycznia ubiegłego roku opiekę nad naszym serwerem sprawuje z ramienia UCI
mgr Iwona Zięba, a nad bazami danych dr Dariusz Skrenty. Ta forma współpracy nie
spełnia naszych oczekiwań. W połowie grudnia odbyło się spotkanie z dr. Tomaszem
Wojciechowskim, zastępcą dyrektora UCI, i jego zespołem dotyczące kwestii
związanych z serwerem i nowym interfejsem naszych baz.

4. Gromadzenie i brakowanie
Podobnie jak w latach ubiegłych archiwiści uniwersyteccy sprawowali opiekę nad
narastającym zasobem archiwalnym i konsultowali z osobami prowadzącymi
dokumentację w poszczególnych komórkach, sposoby jej powstawania, właściwego
opracowania, przekazywania zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi
oraz brakowania.
W ciągu 2019 roku odbyły się wizytacje w dziekanatach następujących wydziałów:
Biologii i Ochrony Środowiska, Humanistycznego, Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania, Nauk Historycznych, Nauk Pedagogicznych, Politologii i Studiów
Międzynarodowych, Prawa i Administracji, Sztuk Pięknych oraz w Instytucie Fizyki
UMK, tudzież w komórkach ogólnouczelnianych: Biurze Karier, Akademickim
Inkubatorem Przedsiębiorczości, Uczelnianym Centrum Informatycznym i w działach:
Administracyjno-Gospodarczym, Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Domów
Studenckich i Hoteli Asystenckich, Energetycznym, Kształcenia, Nauki, Promocji
i Informacji, Rekrutacji i Spraw Studenckich, Socjalnym, Zarządzania Funduszami
Strukturalnymi, Biurze Rektora, Zespole Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, Zespole
Prasowym UMK, Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zespole Radców
Prawnych, Zespole Prasowym, Sekretariacie Ogólnym, u Koordynatora ds. EZD oraz
Kole Naukowym Archiwistów – i wydano zalecenia pokontrolne. Sprawowano także
nadzór nad dokumentacją wytwarzaną i przechowywaną w Sekcjach Archiwum UMK:
Kwesturze i Bibliotece Uniwersyteckiej.
W roku 2019 zasób Archiwum UMK powiększył się o spuściznę po historyku
dr. Edmundzie Hezie, który przesłał dokumentację z lat 1952-2019 dotyczącą głównie
jego pracy na toruńskiej uczelni (6 j. a.), prof. Swietłana Czerwonnaja przekazała
pierwszą, niewielką część swojej spuścizny (3 j. a.), a dr Miłosz Michalski w końcu
roku dostarczył kolejną partię spuścizny po swoich rodzicach: prof. Jadwidze WilkońMichalskiej i doc. Leszku Michalskim (nie spisane). Materiały po rodzinie Michalskich
zostały dołożone do ich spuścizny znajdującej się już w zasobie archiwum. Ponadto
mgr Wacław Górski dostarczył następne części dokumentacji fotograficznej (2031
j. inw. negatywów). W marcu ubiegłego roku przejęto także część materiałów po
zlikwidowanej Akademickiej Przychodni Lekarskiej (APL, nie spisane).
W 2019 roku przejęto – 10.451 j. a.: w tym 582 j. a. kat. A (akta ogólne), 9 826
j. a. akt studenckich (kat. BE 50) i 43 j. a. kat. B (w tym także B 50); kilka
spuścizn – 9 j. a. oraz 1277 j. inw. negatywów; 3.812 j. inw. fotografii
na nośniku cyfrowym; 35 nagrań filmowych; 40 j. a. materiałów ulotnych
(zaproszenia i plakaty, afisze).
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Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Archiwum dysponowało: 360.169 j. a.
(349.718 j. a. + 10.451 j. a.); 1051 j. a. depozytów; 82 spuściznami; 6.426
nagraniami na taśmach magnetofonowych, kasetowych oraz nośnikach cyfrowych
(lata 1965-2019); 7.978 j. inw. pozytywów, 22.021 j. inw. negatywów (lata 19462019); 20.134 j. inw. fotografii na nośniku cyfrowym (lata 2012-2019); 780
filmami video na kasetach VHS, DVD i innych nośnikach cyfrowych (lata 19602019); 1.806 j. a. materiałów ulotnych (zaproszenia i plakaty, afisze, lata 19462019) oraz wycinkami prasowymi (lata 1946-2019). Zasób liczył 5.128,6 mb akt.
Brakowanie akt w komórkach: opiniowano i udzielono pomocy w przygotowaniu
spisów dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę
z następujących komórek: Wydziału Nauk Historycznych, Wydziału Nauk
Pedagogicznych, Wydziału Prawa i Administracji, Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych, Działu Energetycznego, Działu Audytu Wewnętrznego i Kontroli,
Działu Aparatury Naukowej, Działu Kształcenia, Działu Socjalnego, Działu
Współpracy Międzynarodowej, Kwestury, Sekretariatu Ogólnego, Zespołu Kas
Zapomogowo-Pożyczkowych, Archiwum UMK, w celu uzyskania zezwolenia na ich
brakowanie z Archiwum Państwowego w Toruniu. W ciągu 2019 roku wybrakowano
107,39 mb (2.816 j. a.) dokumentacji niearchiwalnej.

5. Opracowanie zasobu, pomoce
W ciągu roku uporządkowano:
 spuściznę dr. Edmunda Hezy – 6 j. a.;
 materiały Tymczasowej Komisji Uczelnianej Samorządu Studenckiego UMK – 2 j. a.;
 kontynuowano porządkowania akt Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMK –
30 j. a.;
 spisano kolejne negatywy fotografii mgra Wacława Górskiego – 2031 j. inw. (spisy
14-16);
 akty prawne UMK od lat 70. XX wieku do roku 2015;
 opracowano pierwszą partię fotografii z archiwum redakcyjnego „Głosu Uczelni”
dotyczącą życia studenckiego na UMK – ok. 176 j. a.

Wprowadzono i uzupełniono:
 uzupełniono i dopisano kolejne zespoły do bazy SEZAM (System Ewidencji Zasobu
Archiwalnego) – 34 zespoły. W końcu 2019 roku w bazie znajdowały się 223
zespoły;
 baza ARCHIWUM DANYCH SPOZA USOS (od 1 lipca 2013) – od momentu
uruchomienia do bazy wprowadzono 2.397 rekordów, przy czym w ciągu 2019 roku
wpisano 187 rekordów. Całość liczyła 45.937 rekordów (kontynuacja bazy
ABSOLWENT);
 baza ALBUM (fotografie) – w roku 2019 wprowadzono do niej 176 rekordów. Całość
liczyła 2.958 rekordów;
 baza BIOGRAMY (dawniej: Pracownicy nauki i dydaktyki UMK, w latach 1945-2004)
– w 2019 roku uzupełniono i uporządkowano dane w 68 biogramach (m.in.
wprowadzano informacje dotyczące awansów, nagród i odznaczeń, daty emerytur
i zgonów, uzupełniono bibliografię itp.). Całość liczyła 3810 rekordów;
 baza DOKTORATY i HABILITACJE – w roku 2019 wprowadzono do niej 92 rekordy.
Całość liczyła 3.845 rekordy;
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 baza NAGRANIA – w roku 2019 nie wprowadzono żadnych rekordów. Całość liczyła
66 rekordów;
 baza NEKROLOGI – w roku 2019 wprowadzono do niej 20 rekordów. Całość liczyła
1.258 rekordów;
 baza PRACOWNICY ZWOLNIENI – w 2019 roku nie przekazano do niej żadnych
rekordów (dane przekazywane Dział Spraw Pracowniczych UMK są przeglądane,
poprawiane i uzupełniane). Całość liczy 2.344 rekordy;
 baza VIDEO (dawniej: Filmy) – w roku 2019 wprowadzono do niej 133 rekordy.
Całość liczyła 211 rekordów;
 baza UŻYTKOWNIK – w roku 2019 wpisano do niej 133 osoby. Od roku 2012
w bazie zarejestrowano 1.391 osób (informacje o użytkownikach archiwum
i wykorzystywanych przez nich materiałach).

Ponadto:
 porządkowano teczki kadrowe, studenckie, przewodów doktorskich, habilitacyjnych,
akta profesorskie i akta własne na potrzeby użytkowników korzystających z Pracowni
Naukowej – 140 j. a.;
 spisano archiwum osobiste prof. Swietłany Czerwonnajej – 3 j. a.;
 spisano spuściznę prof. Wacława Cimochowskiego – 4 j. a.;
 kontynuowano opracowanie spuścizny prawnika prof. Eugeniusza Ochendowskiego
– 234 j. a.;
 porządkowano akta Wydziału Chemii UMK (akta ogólne) – 27 j. a.;
 kontynuowano porządkowanie akt Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej UMK (akta ogólne, różne lata) – 35 j. a.;
 zdigitalizowano materiały fotograficzne z kilku spuścizn – 388 j. inw.
 kontynuowano digitalizację fotografii pochodzących ze spuścizny prof. Jerzego
Serczyka – 952 j. inw. (jednostki 309/110/VIII/84);
 sporządzono spis emerytowanych pracowników UMK obchodzących w roku 2020
jubileusz – 100 osób;
 sporządzono 30 kart inwentarzowych do różnych kartotek (osób zmarłych,
najlepszych studentów, sportowców, absolwentów etc.).
 spisano wszystkie zespoły znajdujące się w zasobie Archiwum UMK – 289
zespołów;
 zestawiono spis komórek administracyjnych UMK, które od lat 1980. XX wieku nie
przekazały dokumentacji do Archiwum – 43 komórki;
 przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu kancelaryjno-archiwalnego dla administracji
wydziałowej – Wydział Filozofii i Nauk Społecznych i Instytut Nauk Pedagogicznych
UMK (20, 27 listopada oraz 4, 17-18 i 20 grudnia);
 opracowano i udostępniono nową stronę internetową Archiwum UMK, zob.:
https://www.archiwum.umk.pl/;
 opracowano Kalendarium Archiwum UMK 1948-2019 umieszczone na nowej
stronie internetowej, zob.: https://www.archiwum.umk.pl/kaumk/;
 zaktualizowano upoważnienia komórek administracji centralnej i wydziałowej
uprawniające do wypożyczenia akt;
 rozpoczęto skontrum zaległych wypożyczeń z lat 2015-2019;
 od 3 do 12 lipca 2019 roku przeprowadzono w Archiwum inwentaryzację, w której
trakcie nie stwierdzono żadnych ubytków;
 uporządkowano i oprawiono spisy zdawczo odbiorcze za lata 2018-2019 – 2 tomy;
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 udostępniono materiały audiowizualne Studenckiego Twórczego Klubu
Filmowego „Pętla”, które wykorzystano przy realizacji cyklu filmów dokumentalnych
o UMK pt. „Pocztówki z przeszłości” opracowanych przez Romana Tondela
z Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej (UMK TV);
 udostępniono materiały audiowizualne i fotograficzne z pobytu papieża Jana
Pawła II w 1999 roku w Toruniu dla TVP 3 Bydgoszcz;
 udostępniono zbiór nagrań filmowych z zasobu Archiwum pracownikowi Działu
Promocji i Informacji UMK do filmu przygotowywanego w związku z przejściem na
emeryturę kanclerz mgr Justyny Morzy;
 w ciągu roku 2019 Archiwum UMK jako jeden z wykonawców projektu pn.
Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla
potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju, kontynuowało opracowanie znajdujących
się w zasobie archiwalnym negatywów fotografa-dokumentalisty Wacława Górskiego.
W ciągu 2019 roku opracowano i wprowadzono do Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki
Cyfrowej (KPBC) – 2.163 negatywy. Od początków lipca materiały te są dostępne
w KPBC, zob.: http://kpbc.umk.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=144;
 w ubiegłym roku księgozbiór biblioteki podręcznej Archiwum UMK powiększył się
o 33 publikacje, przy czym do katalogu komputerowego Horizont wprowadzono
32 rekordy. Na dzień 31 grudnia 2019 roku księgozbiór podręczny liczył – 2024
pozycje wpisane do inwentarza oraz 1.685 pozycji skatalogowanych w systemie
Horizon.

6. Udostępnianie akt
W roku 2019 Pracownię Naukową w Archiwum odwiedziły 133 osoby (głównie
studenci i pracownicy UMK), w tym 125 osób skorzystało z archiwaliów do celów
naukowych,
pozostałe
osiem
osób
przeglądało
dokumentację
m.in.
do przygotowywanych wystaw, służbowo i hobbystycznie. Na miejscu udostępniono
400 j. a. (w tym prace magisterskie, licencjackie, doktorskie, akta własne, spuścizny
i wycinki prasowe), 300 j. inw. fotografii oraz 169 książek z biblioteki podręcznej.
Dla potrzeb 17 użytkowników wykonano 67 skanów dokumentów i fotografii oraz
542 strony kserokopii.
Od roku 2012 ewidencja osób odwiedzających pracownię naukową prowadzona jest
za pomocą bazy UŻYTKOWNIK. Jak co roku od 1 do 31 sierpnia, w związku z przerwą
wakacyjną, pracownia naukowa była zamknięta. Poszczególnym komórkom
organizacyjnym UMK wypożyczono – 461 j. a.
W ciągu ubiegłego roku odpowiedziano na 118 różnych kwerend (głównie mailowych
i listownych) od osób prywatnych i komórek organizacyjnych UMK dotyczących m.in.:
przyznania uprawnień Wydziałom: Prawa i Administracji oraz Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, dokumentacji
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych (NKJO), informacji na temat
Państwowego Liceum Felczerskiego w Toruniu, przewodu doktorskiego mgr. Romana
Ślusarczyka, danych biograficznych pracowników naukowych UMK: prof. Tadeusza
Witwickiego, prof. Kazimierza Żurowskiego, prof. Jadwigi Puciata-Pawłowskiej,
prof. Jerzego Danielewicza, dr. Józefa Mossakowskiego oraz absolwentów UMK:
rzeźbiarki Krystyny Panasik, Leokadii Serafinowicz, Zbigniewa Herberta, Czesława
Biernata, kilkunastu studentów prof. Puciata-Pawłowskiej, początków filozofii na
Wydziale Humanistycznym UMK, spuścizny prof. Bronisława Włodarskiego,
materiałów ze spuścizny Leona Jeśmanowicza, wyszukania autorów i tytułów prac
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magisterskich i doktorskich napisanych pod kierunkiem prof. Kazimierza
Maliszewskiego, weryfikacji danych absolwentów UMK dla pracodawców z zagranicy
(głównie Wielka Brytania), lat studiów absolwentów UMK (dla Biura Karier
i Programu „Absolwent)).
Ponadto zrealizowano kilkanaście kwerend fotograficznych wykorzystanych
w przygotowywanych publikacjach i ekspozycjach dotyczących m.in. Teresy
Czeżowskiej, Marii Znamierowskiej, Aliny Ulińskiej, Haliny Basińskiej, Ludmiły
Roszko, Ireny Janosz-Biskupowej, Jadwigi Lechickiej, Wilhelminy Iwanowskiej, Leona
Jeśmanowicza, Janusza Stefanowicza, Bohdana Horbaczewskiego, Jerzego
Danielewicza, Barbary Skargi i strajków na UMK w 1981 roku. Udostępniono także
materiały archiwalne na wystawę Dostojeństwo Uniwersytetu: wystawa portretów
rektorskich i regaliów Uniwersytetu Stefana Batorego z lat 1919-1939 organizowaną
przez Muzeum Uniwersyteckie UMK (11 października-30 listopada 2019).

Ponadto:
 sporządzono – 196 zaświadczeń dla ZUS;
 przeprowadzono weryfikację danych dla – 48 osób (absolwentów UMK);
 wydawano i wysłano absolwentom UMK – 166 dokumentów;
 wysłano – 637 listów (tradycyjną pocztą);
 wysłano – ca. 990 listów pocztą e-mailową;
 udzielono ca. 250 informacji telefonicznych i na miejscu w Archiwum UMK;
 przeszkolono 22 nowo przyjętych pracowników UMK w zakresie stosowania
przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
 praktyki odbył student archiwistyki i zarządzania dokumentacją (praktyki
I stopnia).

7. Prace naukowo-badawcze, organizacyjne, konferencje
 Bożena Kierzkowska
- Władze UMK w latach 1945-2019, „Głos Uczelni”, 2019, R. 28, nr 5/6, s. 81-86, il.
[wspólnie z A. Wójtowiczem].
- Spuścizny archiwalne kobiet uniwersytetu w zasobie Archiwum Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu i Bibliotece Uniwersyteckiej, w: Niewidzia(l)ne. Kobiety
i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, pod red. Wojciecha Piaska
(wspólnie z Marleną Jabłońską) [w druku].
- Zarządzanie dokumentacją w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w świetle
nowych przepisów kancelaryjno-archiwalnych, w: Zarządzanie dokumentacją
w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia, red. Robert Degen, Marlena
Jabłońska [w druku].
- redakcja publikacji „Archiwa uczelniane w dobie elektronicznego zarządzania
dokumentacją: wprowadzenie do problematyki” [przed recenzją].
- Hasła do „Toruńskiego Słownika Biograficznego”, t. 8 [oddane do druku]:
Błażejewski Franciszek Jan (1924-2009);
Bruszewski Wojciech Jan (1947-2009);
Dembiński Brunon Józef (1932-2004);
Frąckowiak Danuta Maria (1925-2011);
Gutsze Aleksander Romuald (1933-2004);
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Huppenthal Lesław Dariusz (1923-2010);
Jaworska Weronika (1934-2009);
Kabaciński Ryszard (1940-2007);
Kaczmarski Janusz (1931-2009);
Kasjan Jan M. (1933-2010);
Koneczny Henryk (1927-2004);
Mienicki Ryszard (1886-1956);
Moroz Kazimierz (1911-2003);
Perzanowski Jerzy (1943-2009);
Rzeczkowski Roman (1923-2008);
Reiss Witold Bogusław (1892-1975).

 Weronika Krajniak
- Jerzy Serczyk i jego materiały w zasobie Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, „Archeion”, 2018, t. 119 [druk 2019], s. 331-348.
- Toruń w biograficznej spuściźnie Jerzego Serczyka, „Folia Toruniensia”, 2019, [t.] 19,
s. 201-207.
- Hasła do „Toruńskiego Słownika Biograficznego”, t. 8 [oddane do druku]:
Hanusowa Wanda (1914-1973);
Jeśman Halina (1899-1992);
Kiełczewska-Zaleska Maria (1906-1980);
Pischinger Ernest (1905-1980);
Rajski Jerzy Adam (1917-1993);
Wilczyński Andrzej Marian (1928-1988).

 Anna Supruniuk
- Alma mater Vilnensis 1919-1939: 100-lecie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
1919-2019, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2019, 192 s., il. (wspólnie z Mirosławem
A. Supruniukiem).
- Dostojeństwo akademickie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939:
w 100-lecie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Toruń: Towarzystwo Przyjaciół
Archiwum Emigracji, 2019, [28] s., il. (wspólnie z Mirosławem A. Supruniukiem).
- W gorsecie tradycji i pamięci, „Gazeta AMG”, 2019, nr 10, s. 32-35 (wspólnie
z Mirosławem A. Supruniukiem) [dotyczy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie].
- Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
1919/1939/44 (wspólnie z Józefem Szudy – redakcja całości i rozdział poświęcony
historii wydziału; w druku);
- Doktoraty honorowe na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1920-1947),
Warszawa 2018 (wspólnie z: Mirosławem A. Supruniukiem) [w druku];
- Archiwum Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939/42). Studium
historyczno-archiwalne (wspólnie z: M. A. Supruniukiem) [książka, oddana do druku];
- Poczet rektorów i dziekanów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, red.
Przemysław M. Żukowski, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej
[oddane do druku];
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hasła:
- Glixelli Stefan Maria (1888-1938), romanista, profesor Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dziekan
i prodziekan Wydziału Humanistycznego USB;
- Janowski Ludwik (1878-1921), historyk kultury i oświaty, rektor Polskiego
Kolegium Uniwersyteckiego w Kijowie, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego
w Kijowie, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, dziekan i prodziekan
Wydziału Humanistycznego USB;
- Jantzen Kazimierz Henryk (1885-1940), astronom, matematyk, meteorolog,
profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, dziekan i prodziekan Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego USB;
- Kridl Manfred Edward Robert (1882-1956), historyk i teoretyk literatury, profesor
Uniwersytetu w Brukseli, Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Columbia
University, dziekan i prodziekan Wydziału Humanistycznego USB;
- Massonius Piotr Marian (używał imienia Marian oraz pseudonimów: em, Mns,
1862-1945), filozof, psycholog, pedagog, działacz oświatowy, tłumacz, profesor
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, dziekan i prodziekan Wydziału
Humanistycznego USB;
- Prüffer Jan (1890-1959), zoolog-entomolog, profesor Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dziekan
i prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego USB oraz dziekan Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego UMK;
- Rydzewski Bronisław Nikodem (1884–1945), geolog, profesor Uniwersytetu
Wileńskiego, dziekan i prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego USB,
senator RP III kadencji;
- Świrski Ignacy (1885-1968, przybrane nazwisko Schwartz), moralista, profesor
Akademii Duchownej w Petersburgu i Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie,
dziekan Wydziału Teologicznego USB, biskup ordynariusz podlaski;
- Wóycicki Aleksander (wł. Wójcicki, 1878-1954), profesor Akademii Duchownej
w Petersburgu,
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego
i
Uniwersytetu
Warszawskiego, rektor i profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, poseł
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, autor prac z dziedziny chrześcijańskich nauk
społecznych.
- Hasło do „Toruńskiego Słownika Biograficznego”, t. 8 [w druku]:
Baranowski Henryk (1920-2011), bibliotekarz, bibliograf (wspólnie z: Mirosławem
A. Supruniukiem) [w druku];
- Doktoraty honorowe na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1920-1947),
Warszawa 2018 (wspólnie z: Mirosławem A. Supruniukiem) [w druku];
- Artykuły i omówienia w „Głosie Uczelni”:
Tajemnicze początki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, „Głos Uczelni”, R. 8:
2019, nr 7-10, s. 12-20, il.
Pamięć – tradycja – tożsamość, „Głos Uczelni”, R. 28: 2019, nr 11-12, s. 28-30, il.
Tajemnicze początki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, (cz. 2), „Głos
Uczelni”, R. 28: 2019, nr 11-12, s. 72-76, il.
- opracowanie tekstu na temat zbioru fotografii Wacława Górskiego do publikacji
i wystawy podsumowującej projekt pn. „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu
kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”.
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- opracowanie „Kalendarium UMK” za rok 2019 z uzupełnieniami lat ubiegłych
na stronę
WWW
Archiwum
UMK,
zob.:
http://www.archiwum.umk.pl/bazy/kalendarium/.
- opracowanie „Kalendarium Archiwum UMK” za lata 1948-2019 na stronę WWW
Archiwum UMK, zob.: https://www.archiwum.umk.pl/kaumk/.
- recenzja wydawnicza książki: Wielka kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za lata
1914-1925, wstęp i opracowanie Przemysław M. Żukowski. Kraków 2020 (dla
Wydawnictwa UJ).
- współautorstwo wystawy w Muzeum Uniwersyteckim UMK pt. Dostojeństwo
Uniwersytetu. Wystawa portretów rektorskich i regaliów Uniwersytetu Stefana
Batorego z lat 1919-1939 (11 października-5 grudnia 2019).
- uczestnictwo w cyklu szkoleń z kontroli zarządczej (3, 10 czerwca oraz
7, 14 października 2019).
Sesje naukowe i wystąpienia:
- udział w konferencji „Zrodzone z Niepodległości: nowe uniwersytety w Europie
Środkowej 1915-1939”, Poznań, Instytut Historii UAM, 20 maja 2019 r. – wystąpienie
pt. Alma Mater Vilnensis restituta: okoliczności wskrzeszenia Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie;
- udział w międzynarodowej konferencji „Dostojeństwo Uniwersytetu. 100-lecie
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie”, Toruń, UMK-Uniwersytet Wileński,
11 października 2019 r. – wystąpienie pt. Okoliczności odrodzenia Uniwersytetu
w Wilnie 1919;
- udział w konferencji „Uniwersytety II RP a dyskryminacja narodowościowa: plany
wprowadzenia numerus clausus i getto ławkowe”, Warszawa, Instytut Historyczny
UW, 7 listopada 2019 r. – wystąpienie pt. Konflikty narodowościowe na USB w Wilnie
– problem numerus clausus i getta ławkowego;
- udział w międzynarodowej konferencji „100. rocznica utworzenia Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie”, Wilno, Uniwersytet Wileński-UMK, 5 grudnia 2019 r. –
wystąpienie pt. Abraham Suckever i inni żydowscy studenci i absolwenci Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie;
- udział w spotkaniu zorganizowanym przez Dom Kresów wystąpienie nt. 100-lecie
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939, Gdańsk, 24 października 2019
r.;
- udział w spotkaniu zorganizowanym przez Dom Spotkań z Historią wykład nt. Kresy
niepodległe. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939, Warszawa,
7 listopada 2019 r.;
- Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Oddział Wileński wystąpienie nt.
100-lecie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Toruń, 9 listopada 2019 r.;
- członek Komitetu Redakcyjnego „Toruńskiego Słownika Biograficznego” (od t. 8, maj
2017);
- członek ogólnopolskiego grantu ministerialnego "Słownik bio-bibliograficzny
pracowników i studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939)" –
kwerenda archiwalna w Centralnym Archiwum Państwowym Litwy, Wilno,
31 sierpnia-14 września 2019 r.;
- członek Komitetu obchodów 100-lecia Uniwersytetu Stefana Batorego powołanego
przez Rektora UMK (2019-2020);

10

- członek komitetu opracowującego kolejny tom „Historii Torunia” (część dotycząca
dziejów UMK w latach 1945-1975).

 Wójtowicz Artur
- Sprawozdanie z obchodów 70-lecia Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, „Archeion”, T. 119: 2018, s. 614-619 [druk: 2019];
- Władze UMK w latach 1945-2019, „Głos Uczelni”, 2019, R. 28, nr 5/6, s. 81-86, il.
[wspólnie z B. Kierzkowską].

8. Budżet i zakupy
Limit środków dla Archiwum UMK na wydatki rzeczowe i usługi na rok 2019 wynosił
89.500.00 zł w tym 48.960.00 zł na wynajem ośmiu pomieszczeń w DS-1 (zał. 1).
Do biblioteki podręcznej w Archiwum UMK zakupiono – jedno czasopismo
i 10 książek; 23 tytuły – pochodziły z darów od osób prywatnych i instytucji (m.in.
Wydawnictwo Naukowe UMK).
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