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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI TRADITIO EUROPAE

I.  Władze Fundacji
W skład Rady Fundacji wchodzą następujące osoby: prof. dr prof. Marian 

Szarmach, UMK – Fundator; dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK – 
Przewodniczący; dr hab. Tomasz Sapota, UŚ – Wiceprzewodniczący; dr Alicja 
Brusewicz, UMK – Sekretarz; mgr Genowefa Malicka, VII LO w Toruniu; prof. 
dr hab. Kazimierz Korus, UJ; dr Mariusz Zagórski, UW.

W skład Zarządu Fundacji do 15 XII 2016 wchodziły następujące oso-
by: dr Barbara Bibik, UMK – Prezes; dr hab. Bartosz Awianowicz, UMK – 
Wiceprezes; dr Rafał Toczko, UMK – Sekretarz; mgr Wioleta Dudek – Skarbnik; 
dr Magdalena Nowak – członek Zarządu; mgr Zofia Lewandowska – członek 
Zarządu; mgr Damian Jasiński – członek Zarządu. Z dniem 15 XII 2016 (wpis 
do KRS), w związku z upływającą trzyletnią kadencją zarządu, z funkcji człon-
ka Zarządu zostali odwołani: Zofia Lewandowska i Damian Jasiński. W skład 
Zarządu została natomiast powołana Magdalena Awianowicz.

II.  Działalność Fundacji
We współpracy z Katedrą Filologii Klasycznej i Toruńskim Oddziałem 

Polskiego Towarzystwa Filologicznego kontynuowano pierwszy z programów 
Fundacji – „Ligę Starożytniczą”. Jest to specjalny program opracowany w for-
mie konkursu, którego celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej, 
rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań antykiem oraz kształtowanie wśród 
młodzieży świadomości wspólnej tradycji europejskiej. Raz w miesiącu ucznio-
wie uczestniczą w wykładach prowadzonym przez pracowników naukowych 
lub doktorantów, po wykładach organizowane są testy sprawdzające wiedzę 
uczniów. W roku szkolnym 2007/2008 naszą ofertę skierowaliśmy do uczniów 
szkół gimnazjalnych z Torunia i Włocławka. Do konkursu zgłosiło się niemal 
stu uczniów. W roku szkolnym 2008/2009 adresatami naszego programu byli 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z regionu województwa kujawsko-pomor-
skiego. Do konkursu zgłosiło się 140 uczniów. W roku szkolnym 2009/2010, 
III  edycja Ligi starożytniczej skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych 
z województwa kujawsko-pomorskiego zgromadziła ponad 120 uczniów z re-
gionu. W roku szkolnym, 2010/2011, do IV edycji konkursu, zgłosiło się 250 
uczniów. Do V edycji konkursu zgłosiło się ponad 210 uczniów, a docierały do 
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nas także głosy zainteresowane uczestnictwem spoza terenu naszego wojewódz-
twa. Do VI edycji konkursu, zgłosiło się ponad 160 uczniów, do VII natomiast, 
w roku szkolnym 2013/2014, zgłosiło się 184 uczniów. W VIII edycji, w roku 
szkolnym 2014/2015, wzięło udział 158 uczniów z całego regionu, w IX edy-
cji konkursu, w roku szkolnym 2015/2016, 170 uczniów. Do X, jubileuszowej 
edycji, w roku szkolnym 2016/2017, zgłosiło się ponad 250 uczniów z całego 
regionu. W konkursie uczestniczą uczniowie ze szkół województwa kujawsko-
-pomorskiego: z Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia, Włocławka, Grudziądza, 
Ciechocinka, Chełmna, Aleksandrowa Kujawskiego, Lubicza, Nakła, Mogilna 
czy Golubia-Dobrzynia. Na początku września rozpoczęliśmy nabór do XI edy-
cji konkursu. 

W latach 2009–2017 na działania w ramach Ligi starożytniczej otrzymaliśmy 
dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
W  związku z tak dużym zainteresowaniem naszą inicjatywą ze strony uczniów 
z całego regionu Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty obejmuje naszą inicjaty-
wę honorowym patronatem co roku od w roku szkolnego 2009/2010. Konkurs 
objęty jest również patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego UMK. 
Informacje na temat Ligi starożytniczej dostępne są na stronach portalu interne-
towego Fundacji: www.traditio-europae.org.

Portal ten udostępnia (za zgodą autorów i wydawców) naukowcom, studen-
tom oraz wszystkim zainteresowanym antykiem opublikowane artykuły nauko-
we, ponadto znajdują się na nim bibliografia polskich prac poświęconych sta-
rożytności oraz informacje o aktualnie realizowanych przez polskich badaczy 
projektach naukowych i wydawniczych oraz kongresach, konferencjach i wykła-
dach. Tak pomyślany portal ma stać się platformą użyteczną dla archeologów, 
filologów klasycznych, filozofów, historyków, historyków sztuki oraz polonistów 
i neofilologów badających recepcję antyku.

Od września 2010 r. prowadzony jest cykliczny projekt pt. „Toruńskie 
warsztaty numizmatyki antycznej”. Projekt organizowany jest we współ-
pracy z Instytutem Archeologii UMK oraz Oddziałem Toruńskim Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego. Patronat nad warsztatami objął Institut für 
Numismatik und Geldgeschichte (Universität Wien) oraz Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Warsztaty odbywają się dwa razy do 
roku i cieszą się one dużym powodzeniem wśród numizmatyków z całej Polski. 
Od IX edycji (17–18 X 2014) jesienne spotkania odbywają się w Krakowie we 
współpracy z Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego.

Od roku 2011 r. Fundacja przyznaje nagrodę dla najlepszego nauczyciela 
języka łacińskiego w Polsce. Nagroda wręczana jest uroczyście raz na dwa lata 
podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego. 

W dniach 24–26 IX 2015 Fundacja współorganizowała CVI Walne 
Zgromadzenie PTF w Toruniu oraz konferencję pt. „List łaciński i grecki po-
przez wieki”.
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Od roku 2013 r. realizowany jest projekt „Zeus +”. Jest to projekt opracowa-
ny przez wolontariuszy i praktykantów Fundacji „Traditio Europae” w formie 
warsztatów adresowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkol-
nym (do tej pory warsztaty odbyły się w Przedszkolu Miejskim nr 8 im. Janiny 
Awgulowej w Toruniu, w Niepublicznym Przedszkolu „Kasztanek” i „Pinokio” 
oraz w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu). Celem projektu jest zaznajamianie 
dzieci z podstawowymi wiadomościami z zakresu mitologii grecko-rzymskiej. 
Od strony literackiej warsztaty przygotowujemy na podstawie „Zeus i spółka. 
Mity dla dzieci” Grzegorza Kasdepkego (Łódź 2011) bądź książek poświęco-
nych przygodom Percy’ego Jacksona. Warsztaty mają formę: zajęć plastycznych, 
zabaw edukacyjnych, pogadanek, zabaw plenerowych na terenie przedszkola.

W 2015 roku Fundacja postanowiła utworzyć fundusz, z którego opłacane 
jest nauczanie przedmiotu język łaciński i kultura antyczna dla jednej klasy 
liceum ogólnokształcącego w Toruniu przez trzy lata (w wymiarze 240 godzin), 
umożliwiające opanowanie podstawy programowej i zdanie matury. Na drodze 
rozpisanego konkursu została wyłoniona szkoła, w której od roku szkolnego 
2015/ 2016 (sem. letni) przez trzy lata odbywają się wspomniane zajęcia (IV  LO 
w Toruniu).

W związku z nawiązaniem współpracy z Fundacją Popularyzacji Nauki 
im. Euklidesa, od roku 2015 Fundacja włączyła się w organizację konkursu na 
Mądrą Książkę Roku.

W związku z międzynarodowym festiwalem poświęconym Odysei Homera 
organizowanym przez Festival Europeen Latin Grec (Odyssée 24!), Fundacja 
włączyła się w to wydarzenie, przygotowując projekt Międzynarodowy Dzień 
Odysei. W ramach projektu, we współpracy z Wydziałem Filologicznym UMK 
i Domem Muz, przy współudziale Centrum Sztuki Współczesnej, Szkoły 
Podstawowej nr 11, Muzeum Etnograficznego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
oraz Teatru Studenckiego Status Quo, w dniach 23–25 III 2017, zorganizowali-
śmy warsztaty mitologiczne i plastyczne dla uczniów szkoły podstawowej, te-
atralne opracowanie ksiąg V i VI eposu, wspólną lekturę VI księgi eposu w ję-
zyku polskim oraz wybranego fragmentu VI księgi w językach: starogreckim, 
łacińskim, niemieckim, francuskim, czeskim, rosyjskim, esperanto, bułgarskim, 
angielskim oraz chińskim; grę miejską pokaz filmowy oraz wykład otwarty po-
święcony Homerowi. Wydarzenie zostało wsparte przez Departament Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.


