
           

 

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Bydgoszczy przy współpracy Wydziału Historycznego 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Publicznej im. dr. Witolda Bełzy 

 

ma zaszczyt zaprosić na

Stan i perspektywy 

dawnych wsi 

które odbędzie się dnia 8 grudnia 2022 roku

w sali Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Niedawno wydane trzy opracowania dziejów bydgoskich dzielnic

znakomitą okazją do pojęcia dyskusji na temat potrzeb, możliwości prowadzenia badań nad dziejami 

historycznych części obecnego miasta. W zamyśle spotkanie to ma być miejscem wymiany stanowisk, 

koncepcji i doświadczeń tych, którzy

osobami zainteresowanymi tego rodzaju działaniami. Przewiduje się dwie części spotkania. Pierwsza 

obejmuje krótkie wystąpienia według 

dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. UKW 

Stan badań nad dziejami bydgoskich dzielnic i osiedl

Regina Żalińska Stowarzyszenie Przyjaciół Łęgnowa „Dolina Wisły”

 Droga ku albumowi „Łęgnowo i okolice dawniej i dziś

dr hab.  Marek Jeleniewski prof. UKW

Okoliczności powstania ksi

dr hab. Zdzisław Biegański prof. UKW

Prace redakcyjne nad książką „Dzieje bydgoskich Jachcic”, Bydgoszcz 2022 

Ewa Niedbalska Rada Osiedla Jachcice

Doświadczenia w pracy nad dokumentowaniem lokalnej historii na przykładzie Jachcic

 

Część druga (około godz. 18.00) przeznaczona będzie na wolne głosy, zapytania, uwag

uczestników seminarium. Spotkanie ma charakter otwarty i zaprasza się wszystkich chętnych

zwłaszcza zaś bydgoskich miłośników historii zajmujących się

 

 

                                 

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Bydgoszczy przy współpracy Wydziału Historycznego 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 

ma zaszczyt zaprosić na otwarte seminarium 

i perspektywy badań nad dziejami bydgoskich dzielnic i osiedli, 

dawnych wsi oraz folwarków miejskich 

które odbędzie się dnia 8 grudnia 2022 roku (czwartek) o godzinie 17.00

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, Stary Rynek

 

Niedawno wydane trzy opracowania dziejów bydgoskich dzielnic: Łęgnowa, Czy

do pojęcia dyskusji na temat potrzeb, możliwości prowadzenia badań nad dziejami 

historycznych części obecnego miasta. W zamyśle spotkanie to ma być miejscem wymiany stanowisk, 

koncepcji i doświadczeń tych, którzy podjęli się trudu opracowania i wydania te

osobami zainteresowanymi tego rodzaju działaniami. Przewiduje się dwie części spotkania. Pierwsza 

obejmuje krótkie wystąpienia według programu: 

dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. UKW  

Stan badań nad dziejami bydgoskich dzielnic i osiedli, dawnych wsi i folwarków miejskich

Regina Żalińska Stowarzyszenie Przyjaciół Łęgnowa „Dolina Wisły” 

Łęgnowo i okolice dawniej i dziś”, Bydgoszcz 2021

dr hab.  Marek Jeleniewski prof. UKW 

Okoliczności powstania książki „Czyżkówko”, Bydgoszcz 2020 

prof. UKW 

Prace redakcyjne nad książką „Dzieje bydgoskich Jachcic”, Bydgoszcz 2022 

Ewa Niedbalska Rada Osiedla Jachcice 

Doświadczenia w pracy nad dokumentowaniem lokalnej historii na przykładzie Jachcic

(około godz. 18.00) przeznaczona będzie na wolne głosy, zapytania, uwag

Spotkanie ma charakter otwarty i zaprasza się wszystkich chętnych

ośników historii zajmujących się dziejami także amator

 

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Bydgoszczy przy współpracy Wydziału Historycznego 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

badań nad dziejami bydgoskich dzielnic i osiedli,  

o godzinie 17.00 

Stary Rynek 22-24 (parter). 

: Łęgnowa, Czyżkówka i Jachcic są 

do pojęcia dyskusji na temat potrzeb, możliwości prowadzenia badań nad dziejami 

historycznych części obecnego miasta. W zamyśle spotkanie to ma być miejscem wymiany stanowisk, 

podjęli się trudu opracowania i wydania tego typu publikacji a 

osobami zainteresowanymi tego rodzaju działaniami. Przewiduje się dwie części spotkania. Pierwsza 

i, dawnych wsi i folwarków miejskich 

, Bydgoszcz 2021 

Prace redakcyjne nad książką „Dzieje bydgoskich Jachcic”, Bydgoszcz 2022  

Doświadczenia w pracy nad dokumentowaniem lokalnej historii na przykładzie Jachcic 

(około godz. 18.00) przeznaczona będzie na wolne głosy, zapytania, uwagi, sugestie 

Spotkanie ma charakter otwarty i zaprasza się wszystkich chętnych, 

dziejami także amatorsko. 


