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silva rerum

Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich” uprzej-
mie przypomina, że informacje o obronach prac  
doktorskich i kolokwiach habilitacyjnych przyj-
mujemy wyłącznie drogą elektroniczną.

Dr Wojciech Tomasz Modzelewski (Instytut Nauk Politycznych, 
Wydział Nauk Społecznych) uzyskał stopień doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, na 
podstawie oceny aktywności naukowej i osiągnięcia naukowego: Pa-
radyplomacja regionów. Studium województw Polski Wschodniej.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Alicja 
Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Grażyna Mi-
chałowska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Andrzej Sakson 
(Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Uchwałę o nadaniu 
stopnia doktora habilitowanego podjęła Rada Wydziału Nauk Po-
litycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu w dniu 10 lipca 2017 r.
Mgr inż. Mariusz Piotr Bodzioch. Rozprawa doktorska: Oblique 
derivative problem for elliptic second-order equations in a domain 
with boundary conical point. Promotor: prof. dr hab. Michaił Borsuk, 
profesor emerytowany UWM. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jacek 
Banasiak – Politechnika Łódzka, prof. dr hab. Władimir Mitiuszew 
- Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie.
Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 18 września na Wydziale 
Matematyki i Informatyki.
Dr Tomasz Stenzel (Wydział Medycyny Weterynaryjnej). Nadanie 
stopnia doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych na podstawie 
aktywności naukowej i osiągnięcia naukowego Epidemiologia wybra-
nych zakażeń wirusowych u gołębi w Polsce oraz charakterystyka 
molekularna krajowych izolatów cirkowirusa gołębiego (Pigeon 
circovirus, PiCV). Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym:  
dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw.(UP we Wrocławiu), prof. dr hab. 
Andrzej Siwicki (UWM w Olsztynie), prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk 
(SGGW w Warszawie).
Nadanie stopnia doktora habilitowanego nastąpiło 20.10.2016 r. na 
Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.
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Dr Włodzimierz Markiewicz (Wydział Medycyny Weterynaryjnej). 
Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych na 
podstawie aktywności naukowej i osiągnięcia naukowego Wpływ 
wybranych substancji aktywnych biologicznie na kurczliwość 
mięśniówki gładkiej macicy świni w fazie lutealnej i wczesnej 
ciąży żyjących. Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym:  
prof. dr hab. Zdzisław Gajewski (SGGW w Warszawie), dr hab. 
Sławomir Gonkowski, prof. UWM (UWM w Olsztynie), prof. dr hab. 
Bożena Obmińska - Mrukowicz (UP we Wrocławiu).
Nadanie stopnia doktora habilitowanego nastąpiło 26.09.2016 r. 
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.
Lek. wet. Liliana Rytel (Wydział Medycyny Weterynaryjnej) 
praca doktorska Lokalizacja i kodowanie chemiczne neuronów 
czuciowych zaopatrujących okolicę przedodzwiernikową żołądka 
świni domowej w stanie fizjologicznym i w wybranych stanach 
patologicznych. Promotor prof. dr hab. Jarosław Całka (UWM 
w Olsztynie). Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Kuder (UJK  
w Kielcach), dr hab. Ewa Tomaszewska (UP w Lublinie). 
Obrona pracy doktorskiej odbyła się 20.10.2017 r. na Wydziale 
Medycyny Weterynaryjnej.
Lek. Łukasz Grabarczyk, Tytuł rozprawy: Ocena potencjału 
nowoczesnych narzędzi diagnostycznych w badaniu pacjentów 
w stanie śpiączki oraz stanie minimalnej świadomości. Promotor: 
prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz (UWM). Promotor 
pomocniczy: dr n. med. Monika Barczewska (UWM). Recenzenci: 
dr hab. n. med. Leszek Sagan, prof. PUM – Pomorski Uniwersytet 
Medyczny w Szczecinie, dr hab. n. med. Jan Kochanowicz – Uni-
wersytet Medyczny w Białymstoku.
Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 8 listopada na Wydziale 
Lekarskim.
Lek. Mariusz Sowa. Tytuł rozprawy: Ocena efektywności leczenia 
endowaskularnego bardzo małych tętniaków naczyń mózgo-
wych. Promotor: prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz 
(UWM). Promotor pomocniczy: dr n. med. Monika Barczewska 
(UWM). Recenzenci: dr hab. n. med. Ryszard Czepko, prof. 
nadzw. – Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego,  
dr hab. n. med. Maciej Śniegocki – Collegium Medicum im. L. 
Rydygiera w Bydgoszczy.
Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 8 listopada na Wydziale 
Lekarskim.

Wystawa „Misjonarz ze Śląska o. Paul 
Joachim Schebesta SVD (1887-1967) 
– pionier badań wśród Pigmejów  
i Negrytów”.
Prezentowana wystawa przedstawia sylwetkę 
ks. Paula Schebesty SVD, etnologa i języ-
koznawcy, badacza afrykańskich Pigmejów  
i Negrytów z Południowo-Wschodniej Azji. 
Chociaż prowadził badania głównie w okresie 
międzywojennym zgodnie z metodami epoki, 
zasługą Schebesty jest dokumentacja kultur  
i języków ludów, dziś po części wymarłych,  
a w większości zmetyzowanych.
Na wystawie wykorzystano zdjęcia autorstwa 
Schebesty pochodzące z jego badań tereno-
wych, które udostępniło Archiwum Instytutu „An-
thropos” w Sankt Augustin k. Bonn (Niemcy).
Organizatorzy: Muzeum Misyjno-Etnograficzne 
Księży Werbistów w Pienieżnie oraz Wydział 
Teologii UWM i Koło Naukowe Antropologii 
Kultury UWM w Olsztynie.
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