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Szanowny Panie Dyrektorze,  

 

Wyrażając wsparcie dla działań naukowych  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

oraz Mazurskiego Centrum Kongresowo-Wypoczynkowego „Zamek Ryn” 

mamy zaszczyt zaprosić do rozpropagowania wydarzenia o istotnym znaczeniu dla nauki historii   

w Polsce kluczowym znaczeniu merytorycznym, tj.  

 

I Międzynarodowej Konferencji:  Zakon Krzyżacki 

– dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, 

 

która odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2014 r. na Zamku w Rynie. 

 

Jest to pierwsze tego typu wydarzenie, które organizatorzy mają nadzieję uczynić cyklicznym. 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej celem jest ukazanie przeszłości w nowej 

perspektywie, bez nacisku na dzieje polityczne, a ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kulturowego. 

Intencją organizatorów jest także docenienie znaczenia edukacji historycznej w procesie kształtowania 

świadomości młodych pokoleń oraz  stworzenie nowego forum wymiany myśli skupiających się wokół 

ukazania przeszłości w nowej perspektywie, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kulturowego  

i społecznego Zakonu Krzyżackiego oraz popularyzacji wiedzy o rzeczywistej roli jaką odegrał Zakon 

Krzyżacki poprzez swoją działalność. 
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Zapraszamy do podjęcia wspólnych rozważań naukowych koncentrujących się wokół następujących 

obszarów tematycznych: 

− historiografia i archiwa, 

− rola gospodarcza, 

− życie duchowe, religijne Zakonu Krzyżackiego, 

− kultura Zakonu, literatura, muzyka, dyplomacja, 

− życie codzienne, kuchnia, stroje, szpitalnictwo,  

− architektura, sposoby budowania zamków, 

− wojskowość, 

− ikonografia i kartografia na przestrzeni dziejów, 

− świadomość historyczna na przestrzeni dziejów, 

− edukacja szkolna i pozaszkolna,  

− bractwa rycerskie i archeologia doświadczalna, 

− dziedzictwo Zakonu Krzyżackiego w Inflantach i na Litwie, 

− Zakon Joannitów i Kawalerów Maltańskich w perspektywie porównawczej z Zakonem Krzyżackim. 

W ramach konferencji proponujemy również sesję otwartą („Hyde Park”), w której każdy będzie mógł 

przedstawić w kilkuminutowym wystąpieniu własne pomysły, odkrycia i przemyślenia na temat roli 

Zakonu i jego dziedzictwa we współczesnym świecie.  Nieprzypadkowo Komitet Organizacyjny wybrał 

na miejsce obrad zamek w Rynie będący żywym dziedzictwem Zakonu Krzyżackiego na dawnych 

ziemiach pruskich. 
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Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń Nauczycieli (formularz – załącznik nr 1) na adres 

magdalena.budzinska@zamekryn.pl z dopiskiem „Zakon Krzyżacki” a propozycji ewentualnych 

wstąpień na adres  iza.lewandowska@uwm.edu.pl .  

 

 

Przewidywany koszt udziału w konferencji wynosi 680-850 zł w zależności od standardu 

pokoju (opłata obejmuje: wydanie publikacji po pozytywnych recenzjach, materiały konferencyjne, 

noclegi, wyżywienie, uroczystą kolację oraz możliwość korzystania z atrakcji hotelu). Istnieje możliwość 

wystawienia faktury z tytułem „udział w konferencji”. Nauczyciele otrzymają także certyfikat 

uczestnictwa z określeniem ilości godzin szkolenia. Istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa  

w wymianie doświadczeń naukowych (bez świadczeń gastronomicznych).  

 

 

Honorowy patronat nad konferencją objęli: 

Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego bp dr Bruno Platter 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas 
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Organizatorzy Konferencji: 

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – prof. dr hab. Ryszard Górecki 

Prezes Mazurskiego Centrum Kongresowo-Wypoczynkowego „Zamek Ryn” Sp. z.o.o.  

– Andrzej Dowgiałło 

 

Komitet Organizacyjny: 

prof. dr hab. Grzegorz Białuński – przewodniczący Komitetu (grzegorz.bialunski@uwm.edu.pl) 

dr hab. Izabela Lewandowska – sekretarz Komitetu (iza.lewandowska@uwm.edu.pl) 

dr Alicja Dobrosielska – zastępca sekretarza Komitetu (a.dobrosielska@op.pl)   

Magdalena Budzińska – Dział Marketingu Hotelu ZAMEK RYN****  

(magdalena.budzinska@zamekryn.pl) 

Herbert Monkowski – ds. kontaktów z uczestnikami niemieckojęzycznymi 

Edward Cyfus – ds. kontaktów z mediami (edward.cyfus@purda.pl) 

Jan Sekta – ds. kontaktów z nauczycielami i przewodnikami turystycznymi (j.sekta@wp.pl) 

 

 

Z poważaniem  

…………………………….. 

 

 

 


