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BIULETYN WNH   

 

Nr 29/2019 (kwiecień) 

Biuletyn Wydziału Nauk Historycznych jest informatorem o bieżącej działalności Wydziału. Zawiera najnowsze informacje związane        

z funkcjonowaniem naszej jednostki. Ukazuje się na początku każdego miesiąca i jest adresowany do społeczności Wydziału oraz 

wszystkich zainteresowanych jego działalnością. Informacje, które mają się w nim znaleźć należy przesyłać do: dr Emilii Ziółkowskiej - 

eziolkowska@umk.pl (Katedra Historii Sztuki i Kultury), mgr Aliny Sosnowskiej - also@umk.pl (Instytut Archeologii), dra Rafała Kleśty-

Nawrockiego - erkaen@umk.pl (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej), dra Piotra Rudery - piorud@umk.pl (Instytut Informacji 

Naukowej i Bibliologii) i mgra Krystiana Chyrkowskiego - kch7@umk.pl (Instytut Historii i Archiwistyki). Więcej informacji znajdą Państwo 

również na www.wnh.umk.pl i wydziałowym Facebooku. 

 

 

NOMINACJE, NAGRODY i JUBILEUSZE 

 

Prof. Sienkiewicz w Radzie Muzeum w Warce 

Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz został powołany do Rady Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. 

Pierwsze posiedzenie nowej Rady odbyło się 9 kwietnia br. 

 

Dziekanat przyjazny studentom 

Nagrodę Uniwersyteckiej Gali Charytatywnej „Gala Copernicana” w kategorii Dziekanat Przyjazny Studentom 

otrzymał Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych UMK. Nagroda przyznawana jest liderom i inicjatywom 

społeczności akademickiej, a jej organizatorem jest Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika                

w Toruniu oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gratulujemy 

pracownikom Dziekanatu WNH: Agnieszce Korzybskiej, Izabeli Kujawskiej, Małgorzacie Lewandowskiej, 

Małgorzacie Jarmołowicz, Darii Koralewskiej-Murawskiej, Małgorzacie Buczkowskiej. 

Nominacja do nagrody Gali Copernicana 

Dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii znalazł się w gronie 

nominowanych do nagrody Uniwersyteckiej Gali Charytatywnej „Gala Copernicana” w kategorii Najlepszy 

Wykładowca.  

 

Najlepsza praca magisterska 

Kapituła Konkursu na „Najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2018 roku” przyznała 

wyróżnienie panu mgr. Patrykowi Banasiakowi za pracę pt. „Wczesnośredniowieczne przeprawy wiślane na odcinku 

dobrzyńsko-grudziądzkim rzeki”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Chudziaka. Uroczyste 

wręczenie dyplomu oraz nagród miało miejsce 2 kwietnia br. w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, w trakcie XXXV 

Rzeszowskiej Konferencji Archeologicznej. 
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KONFERENCJE, SYMPOZJA, SESJE 

 

Dr hab. Irena Kossowska, prof. UMK na konferencji w Nowym Yorku 

Dr hab. Irena Kossowska, prof. UMK wzięła udział w międzynarodowej konferencji "Metaphysical masterpieces 

1916-1920: Morandi, Sironi, and Carrà", zorganizowanej przez Center for Italian Modern Art w Nowym Jorku          

w dniach 26-27.04. br.,  gdzie wygłosiła referat pt.  "In Search for a “New Man”: Bruno Schulz and Giorgio de 

Chirico". 

 

 

BADANIA, PROJEKTY, STAŻE 

 

Dotacja na badania  

W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Ochrona zabytków archeologicznych”, 

minister Piotr Gliński przyznał dotację w wysokości 68 000 zł na realizację zadania pt. „Ewidencja stanowisk 

podwodnych AZP”, realizowanego przez Instytut Archeologii we współpracy z Fundacją Amicus Universitatis Nicolai 

Copernici pod kierunkiem dr. Ryszarda Kaźmierczaka. Zadanie ma na celu inwentaryzację i ochronę podwodnego 

dziedzictwa kulturowego, znajdującego się w jeziorach położonych na obszarze Niżu Polskiego.  

 

 

AKTYWNOŚĆ KÓŁ NAUKOWYCH 

 

Relacje Kościół-państwo w polskich realiach po II wojnie światowej 

9 kwietnia br. prof. dr hab. Jan Żaryn z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłosił prelekcję                

pt. „Relacje Kościół-państwo w polskich realiach po II wojnie światowej”. Spotkanie zorganizowało Koło Naukowe 

Historyków Pamięci przy wsparciu Instytutu Historii i Archiwistyki. 

 

Od mocarstwa do protektoratu. Przyczyny upadku Rzeczypospolitej 

15 kwietnia br. odbył się panel dyskusyjny „Od mocarstwa do protektoratu. Przyczyny upadku Rzeczypospolitej”,  

zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Górskiego. Gościem specjalnym była prof. dr 

hab. Urszula Kosińska z Uniwersytetu Warszawskiego, wybitna badaczka czasów saskich w Rzeczypospolitej.          

W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. Bogusław Dybaś, prof. dr hab. Jerzy Dygała, prof. dr hab. Kazimierz 

Maliszewski i prof. dr hab. Jacek Wijaczka. 

 

 

INNE WYDARZENIA 

 

Promocja książki 

4 kwietnia br. prof. dr hab. Aleksander Smoliński uczestniczył w promocji książki „Odrodzenie Polski i zjednoczenie 

Rumunii w stulecie nawiązania polsko-rumuńskich stosunków dyplomatycznych (Renașterea Poloniei și Unirea 
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României. Despre centenarul stabilirii relațiilor diplomatice polono-române)” oraz w towarzyszącej temu wydarzeniu 

międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Stulecie polsko-rumuńskich stosunków dyplomatycznych”. 

Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk                       

w Warszawie. 

 

Piernik, Kopernik i… Mazurek 

5 kwietnia br. w toruńskim Ratuszu Staromiejskim miało miejsce spotkanie firmowane przez dr. hab. Jarosława 

Dumanowskiego, prof. UMK: „Piernik, Kopernik i… Mazurek”, podczas którego rozmawiał on o kuchni, winach            

i polityce z dziennikarzem i felietonistą RMF FM, Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej – Robertem 

Mazurkiem. 

 

Białe Plamy 

10 kwietnia br. prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow był jednym z uczestników audycji „Białe Plamy”, emitowanej na 

antenie Programu 3 Polskiego Radia. Tematem rozmowy była sytuacja kościołów protestanckich w Polsce po           

II wojnie światowej. 

 

O technologiach wpierających osoby z niepełnosprawnością wzroku 

12 kwietnia br. studenci zarządzania informacją i bibliologii oraz architektury informacji wzięli udział w spotkaniu       

z przedstawicielem firmy Altix, podczas którego zaprezentowane zostały technologie wspierające odbiór informacji 

przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Spotkanie zorganizowała dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca z Instytutu 

Informacji Naukowej i Bibliologii. 

 

Toruński Festiwal Smaków 

W dniach 13-14 kwietnia br. odbywał się Toruński Festiwal Smaków. W tym roku hasłem wydarzenia było: „Kuchnia 

Rzeczpospolitej wielu narodów”. Bogaty program prelekcji, pokazów i degustacji przygotowany został przez patrona 

merytorycznego wydarzenia dra hab. Jarosława Dumanowskiego, prof. UMK. 

 

"W innym stylu" - o wielkanocnym świętowaniu  

19 kwietnia br. w ramach programu "W innym stylu" TVP3 wyemitowała dyskusję dotyczącą współczesnego 

świętowania Wielkanocy. Gościem i ekspertem w programie był pracownik Katedry Etnologii i Antropologii 

Kulturowej dr Rafał Kleśta-Nawrocki. Program dostępny jest on-line: https://bydgoszcz.tvp.pl/40848492/w-innym-

stylu. 

 

XXI Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki 

W dniach 24-26 kwietnia br. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie odbywał się „XXI Ogólnopolski 

Zjazd Studentów Archiwistyki”, w którym udział wzięła niemal 20-osobowa reprezentacja toruńskiej archiwistyki       

i zarządzania dokumentacją. 

 

 

 

https://bydgoszcz.tvp.pl/40848492/w-innym-stylu
https://bydgoszcz.tvp.pl/40848492/w-innym-stylu
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19 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki 

W dniach 24-28 kwietnia br. odbywała się 19. Edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, pod przewodnim hasłem 

„Oblicza komunikacji”, w którym uczestniczyli również pracownicy, doktoranci i studenci z Wydziału Nauk 

Historycznych. Wykłady z pokazami zaprezentowali: prof. dr hab. Roman Czaja z Instytutu Historii i Archiwistyki       

i dr Dariusz Chyła z Archiwum Państwowego w Toruniu – „Średniowieczna rewolucja komunikacyjna. List jako 

narzędzie komunikacji w strefie hanzeatyckiej” oraz dr hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska , prof. UMK z Instytutu 

Archeologii – „O fałszerstwie i śmierci w Toruniu. Historia odkopana przy kościele św. Jakuba”. Dr Rafał Kleśta-

Nawrocki z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej wraz z zaproszonym gościem – Jakubem Gołębiewskim, byli 

organizatorami wycieczki tradycyjną łodzią wiślaną wzdłuż brzegów Torunia („Wiślana komunikacja”), podczas której 

został przedstawiony wykład poświęcony istocie Wisły jako szklaku komunikacyjnego. Doktoranci z Instytutu 

Informacji Naukowej i Bibliologii – mgr Weronika Kortas i mgr inż. Adam Szalach przygotowali pokaz pt. „Moc tkwi 

w oczach! Słów kilka o eyetrackingu, czyli alternatywnym interfejsie w komunikacji człowiek – komputer”.               

W Instytucie Archeologii odbyły się trzy imprezy, przygotowane zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych 

odbiorców. Był to wykład oraz związana z nim prezentacja plenerowa w obrębie zrekonstruowanych obiektów 

mieszkalno-gospodarczych przy Instytucie Archeologii („Wozem, konno czy piechotą? Czyli jak wyglądały kontakty 

w epoce brązu i na początku epoki żelaza”), przygotowane przez dr hab. Jacka Gackowskiego i Studenckie Koło 

Archeologii Epok Brązu i Żelaza. W tej samej części Instytutu Archeologiczne Koło Miłośników Średniowiecza 

zorganizowało imprezę plenerową – warsztaty pt. „Karczma, przystankiem na trasie kupców”. Z kolei Koło Naukowe 

Studentów Archeologii przygotowało warsztaty z pokazem pt. „Historie na garnkach pisane – czyli archeologia na 

tropie opowieści sprzed tysięcy lat”, które odbyły się w sali muzealnej Instytutu Archeologii. 

 

Miasto w ruchu 

26 kwietnia br. w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej odbyła się promocja książki pt. „Miasto w ruchu. Studium 

z dziejów przemieszczania na przykładzie społeczeństwa Torunia 1891-1939”, napisanej przez dr. Radosława 

Bugowskiego, byłego doktoranta naszego Wydziału. Wydarzeniu towarzyszyła dyskusja, w której wzięli udział prof. 

dr hab. Krzysztof Mikulski i dr Michał Targowski. 

 

Póki my żyjemy 

Prof. dr hab. Szymon Olszaniec i prof. dr hab. Roman Czaja od stycznia br. kilkukrotnie gościli w audycji „Póki my 

żyjemy”, emitowanej w niedziele na antenie Polskiego Radia PiK. Dotychczas opowiadali o: greckich i rzymskich 

źródłach tożsamości europejskiej, miastach i samorządach w starożytności, Bizancjum i chrystianizacji Europy oraz 

rozwoju miast w średniowiecznej Europie i ich dziedzictwie, zakonach rycerskich i początkach państwa Mieszka I. 

Audycje można odsłuchać pod adresem http://www.radiopik.pl/183,0,poki-my-zyjemy.  

 

Wystawa planszowa w CH 

Na pierwszym piętrze holu Collegium Humanisticum można oglądać wystawę planszową „Liga Morska i Rzeczna      

w przededniu 100-lecia, czyli TRZYMAJMY SIĘ MORZA!”, przygotowaną przez Ligę Morską i Rzeczną, a ustawioną 

dzięki zaangażowaniu członków Wojskoznawczego Koła Naukowego. 

 

 

http://www.radiopik.pl/183,0,poki-my-zyjemy
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Szkolenie z zaawansowanego przetwarzania tekstu 

W dniach 30-31 marca br. odbyło się szkolenie z zaawansowanego przetwarzania tekstu w ramach trzeciej edycji 

programu Uni-Komp-As. Podczas tego spotkania uczestnicy zapoznali się z zaawansowanymi funkcjami edytora 

tekstów, pozwalającymi usprawnić pracę nad tworzeniem, przeglądaniem i dystrybucją dokumentów. Szkolenie 

przeprowadzone zostało przez dr hab. Małgorzatę Kowalską-Chrzanowską z Instytutu Informacji Naukowej               

i Bibliologii. 

 

 

DOKTORATY I HABILITACJE 

 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia: 

 Monika Tomkiewicz; data nadania stopnia: 9 kwietnia 2019. 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia: 

 Jerzy Litwin; data nadania stopnia: 9 kwietnia 2019. 

 

 

NOWE PUBLIKACJE 

 

 Teresa Borawska, Henryk Rietz, Z Kaszub do Wiecznego Miasta. Bernard Sculteti (ca 1450–1518) kurialista        

i przyjaciel Mikołaja Kopernika, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. 

 Tomasz Kalniuk, Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we 

współczesnej Polsce (Strachocina, Stryszawa, Sokółka i Legnica), Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika, 2019. 

 Joanna Książek, Stamtąd – tu. Obrazy tożsamości kazachstańskich Polaków w kontekście repatriacji, Toruń: 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. 

 Janusz Małłek, Historia Norwegii (do roku 1814), Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, 2019. 

 Olga Yoshida-Mądrowska, W cieniu wielkiej fali. Eseje o japońskim druku i drzeworycie,  Bydgoszcz: Kirin, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

dr Emilia Ziółkowska, mgr Alina Sosnowska, dr Rafał Kleśta-Nawrocki, dr Piotr Rudera, mgr Krystian Chyrkowski, 

mgr Małgorzata Lewandowska, mgr Izabela Kujawska, mgr Ewa Jaroszewska, mgr Waldemar Cieślak. 


