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Społeczeństwo i religia w świecie starożytnym jest już drugim tomem 
studiów pod tym tytułem zaproponowanym Czytelnikom przez przedstawi-
cieli toruńskiego środowiska badaczy zajmujących się naukami o starożyt-
ności*. Tym razem jednak jest to publikacja o szczególnym charakterze. 
Autorzy zadedykowali bowiem swoje prace Profesor Marii Jaczynowskiej 
sądząc, że będzie to najlepsza forma okazania szacunku i uznania dla zna-
komitej uczonej, która całe swoje naukowe życie związała z Uniwersytetem 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Profesor Maria Jaczynowska pracuje na naszej uczelni od 1951 г., a od 
1965 r. kieruje zorganizowanym przez siebie od podstaw Zakładem Historii 
Starożytnej w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK . Trwałe miejsce 
wśród najwybitniejszych znawców dziejów starożytnego Rzymu zapewniły 
Pani Profesor prace dotyczące problematyki społecznej i religijnej schyłku 
republiki oraz wczesnego cesarstwa publikowane w wielu prestiżowych 
wydawnictwach europejskich. Wśród studentów Profesor Jaczynowska 
znana jest przede wszystkim jako autorka najpopularniejszego podręcznika 
historii starożytnego Rzymu (Historia starożytnego Rzymu). Dzięki Pani 
Profesor do rąk polskiego Czytelnika trafiły też dwie unikatowe publikacje: 
Religie świata rzymskiego, obraz wierzeń i życia religijnego na obszarach 
opanowanych przez Rzym, oraz Dzieje Imperium Romanům, nowoczesna 
synteza dziejów Rzymu, obydwie wydane w wydawnictwie PWN, z którym 
współpracę Autorka szczególnie sobie ceni. 

Profesor Maria Jaczynowska przez wiele lat pracy skupiła wokół siebie 
grono oddanych uczniów i współpracowników, którzy starają się kontynuować 

Tom pierwszy ukazał się także w serii Acta Universitatis Nicolai Copernici (Historia 
XXIX) w roku 1996. 

W 1992 roku ukazała się Księga pamiątkowa dla uczczenia 40- lec ia pracy naukowej 
i dydaktycznej Prof. Marii Jaczynowskiej (AJJNC, Historia XXVII, Toruń), w której znala-
zły się prace historyków z różnych ośrodków w kraju. We wstępie do tej publikacji Józef 
Zając przedstawił najważniejsze fakty z życia Profesor Jaczynowskiej i przebieg je j kariery 
naukowej wraz z bibliografią. Pełny wykaz publikacji uzupełniony o prace z ostatnich lat 
zawiera też wydawnictwo Nauki o starożytności na UMK. Bibliografia za lata 1946-1997, 
Toruń 1998, przygotowane przez W. Appla i Z. Moszczyńską. 
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podjęte przez Nią badania. Ich prace wraz tekstami toruńskich przyjaciół 
Pani Profesor znajdują się w prezentowanym tomie. 

W 1998 r. Profesor Maria Jaczynowska przeszła na emeryturę. Nikt z Jej 
uczniów nie wątpi jednak, że jeszcze przez wiele lat będzie mógł cieszyć się 
życzliwą opieką Pani Profesor. 
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