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BIULETYN WNH   

 

Nr 6/2017 (marzec) 

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), mgra 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. 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Pierwsze dni wiosny na WNH 

W dniach 21-22 marca br. odbyły się na Wydziale Drzwi Otwarte pod hasłem „Pierwszy Dzień Wiosny na WNH”. 

Celem tego przedsięwzięcia było zaprezentowanie oferty edukacyjnej Wydziału i zachęcenie uczniów szkół średnich 

i gimnazjalnych, a także studentów do skorzystania z niej w przyszłości. W organizację wydarzenia zaangażowali się 

pracownicy, studenci i doktoranci wszystkich jednostek WNH.  

 

W harmonogramie  imprezy znalazły się wykłady, warsztaty, gry, konkursy i wystawy. Instytuty, katedry i koła 

naukowe zaprezentowały swoją ofertę i działalność. Wydarzenie uatrakcyjniły pokazy: „Moda w obliczu  śmierci” 

przygotowany przez dr hab. Małgorzatę Grupę, walk i gier średniowiecznych zaprezentowanych przez Fundację 

„Zamek Dybów i Gród Nieszawa” oraz broni i umundurowania przedstawionych przez Muzeum Wojsk Lądowych w 

Bydgoszczy.   

 

 

NOMINACJE I NAGRODY 

 

Wyróżnienia dla książek dr Marleny Jabłońskiej i dr. Arkadiusza Wagnera 

Podczas 21. Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej, które odbyły się w dniach 24-26 marca 

br. publikacje Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations autorstwa dr Marleny Jabłońskiej z 

Instytutu Historii i Archiwistyki i Stare druki o sztuce w zbiorach Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie dr. 

Arkadiusza Wagnera z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii otrzymały wyróżnienia. Organizatorem konkursu 

było Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. 
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KONFERENCJE, SYMPOZJA, SESJE 

 

Wizualizacja informacji w humanistyce 

W dn. 23-24 marca br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Toruńska "Wizualizacja Informacji w Humanistyce", 

zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Celem wydarzenia było poszerzenie świadomości o 

znaczeniu naukowego przekazu w formie graficznej wśród polskich humanistów, a także zintegrowanie społeczności 

akademickiej w zakresie wymiany doświadczeń o sztuce wizualizacji. Poprzednia edycja konferencji odbyła się w 

2015 roku i dotyczyła nauk komputerowych. W tej edycji skoncentrowano się na zastosowaniu wizualizacji w 

humanistyce, a w szczególności w bibliologii i informatologii, historii, kulturoznawstwie i sztuce.  

 

Konferencja „Postgraduate ZooArchaeology Forum” 

W dniach 23–25 marca br. w Instytucie Archeologii odbyła się szósta międzynarodowa cykliczna konferencja 

młodych archeozoologów  pt. „Postgraduate ZooArchaeology Forum”. Została ona zorganizowana przez 

doktorantów z Instytutu Archeologii pod kierunkiem mgr Martyny Wiejackiej i mgr. Jana Wiejackiego, a także 

doktorantów z University of Sheffield w Anglii. Wśród 50. uczestników znaleźli się goście z ponad 20. krajów z 

całego świata. Impreza po raz pierwszy odbyła się w Polsce, dotychczas spotkania PZAF miały miejsce w Wielkiej 

Brytanii, Francji i Hiszpanii. Podczas dwudniowych obrad poruszono temat relacji ludzie – zwierzęta – środowisko 

przyrodnicze w przeszłości, zaprezentowano szczegółowe zagadnienia dotyczące polowań, znaczenia ryb, ptactwa, 

procesów udomowienia, czy diety mieszkańców średniowiecznych i nowożytnych miast, odnoszące się do różnych 

okresów i różnych części świata. Poruszono też problemy metodyczne i metodologiczne, a także dyskutowano nad 

najnowszymi nurtami badań interdyscyplinarnych w archeozoologii. 

 

Studencka konferencja 

Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT działające przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii 

zorganizowało w dn. 9-10 marca br. II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Człowiek – Informacja. Książka. 

Cyberkultura”. Przedmiotem konferencji były rozważania na temat człowieka w różnych kontekstach, począwszy od 

szeroko rozumianej informacji, przez książkę, do współczesnej cyberkultury. 

 

Sympozjum z okazji osiemnastej rocznicy przystąpienia Polski do NATO 

15 marca  br.  odbyło się  sympozjum z okazji osiemnastej rocznicy przystąpienia Polski do NATO, przygotowane 

wspólnie przez Zakład Historii Wojskowej IHiA, Zakład Historii XX wieku IHiA, Wojskoznawcze Koło Naukowe i 

Fundację Generał Elżbiety Zawackiej. Wziął w nim udział m.in. płk Piotr Gąstał, były dowódca GROM. 

 

Sympozjum „Pierwszy jubileusz Diecezji Toruńskiej. Spojrzenie w przeszłość i w przyszłość” 

23 marca br. miało miejsce  sympozjum „Pierwszy jubileusz Diecezji Toruńskiej. Spojrzenie w przeszłość i w 

przyszłość”, zorganizowane wspólnie przez Instytut Historii i Archiwistyki i Wydział Teologiczny. Sympozjum to było 

jednym z wydarzeń organizowanych z okazji 25. rocznicy powołania diecezji toruńskiej. 
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Debata czwartkowa 

23 marca br.  odbyło się spotkanie z cyklu Debaty Czwartkowe. Debatowano na temat: "Czy humanistyka może być 

SMART?" Rozmawiano o tym, w jaki sposób wykorzystać w pracy badawczej humanisty produkty Czwartej 

rewolucji, jak wzbogacić warsztat badacza – humanisty o możliwość wykorzystania zasobów Internetu oraz 

zawartości danych. Podjęto też próbę zdefiniowania humanistyki cyfrowej. 

 

„Okupacyjna codzienność (…)” 

30 marca br. odbyło się spotkanie „Okupacyjna codzienność w zapiskach byłego premiera RP Jędrzeja 

Moraczewskiego”, które zorganizował Zakład Historii XX wieku IHiA. Wzięli w nim udział dr hab. Joanna Dufrat i dr 

hab. Piotr Cichoracki z Uniwersytetu Wrocławskiego - autorzy edycji naukowej Dziennika wydarzeń 1939-1944 

autorstwa pierwszego premiera II RP Jędrzeja Moraczewskiego. 

 

Dr Przemysław Waszak na konferencji w Darmstadt 

Dr Przemysław Waszak wygłosił referat pt. „Kreślony słowami w wyobraźni świat nowej sztuki” na 

międzynarodowej konferencji „Kosmos Lem. Poetyka cywilizacji, analityka naukowa i filozofia kultury”,  która odbyła 

się w Darmstadt w dniach 2-5 marca br. Konferencja zorganizowana została przez Deutsches Polen-Institut, 

Technische Universität Darmstadt, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Universität Bremen oraz Uniwersytet 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

Dr hab. Andrzej Pydyn na konferencji w Koblencji 

W dniach 15–19 marca br. dr hab. Andrzej Pydyn z Instytutu Archeologii  uczestniczył w konferencji „In Poseidon’s 

Realm XIII – DEGUWA Annual Conference on Underwater Archaeology”, zorganizowanej przez uniwersytet w 

Koblencji i władze miasta. Dr hab. A. Pydyn zaprezentował współautorskie wystąpienie (z dr. Krzysztofem Radką) pt. 

„The Royal dugout – the medieval early boats from the Lake Lednica in western Poland”. 

 

Dr hab. Grażyna K. Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK na konferencji  w Wiedniu 

Dr hab. Grażyna K. Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK z Instytutu Archeologii uczestniczyła w międzynarodowej 

konferencji pt. „4
th 

International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2017”, 

która odbyła się w Wiedniu w dniach 28–31 marca br. Pani Profesor zaprezentowała referat pt. „The 

Premonstratensian Nunnery in Strzelno (Poland), 12
th

–14
th

 c). Sacral architecture, life and death”.  

 

Przedstawiciele Instytutu Archeologii na „Post-Medieval Archaeology Congress 2017” 

W dniach 31 marca - 2 kwietnia br. w Hull w Wielkiej Brytanii odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Post-

Medieval Archaeology Congress 2017”, zorganizowana przez The Society for Post-Medieval Archaeology, w której 

uczestniczyli pracownicy i doktoranci z Instytutu Archeologii. Referaty zaprezentowali: dr hab. Małgorzata Grupa, 

prof. UMK – „Robe de chambre as grave clothes”, mgr Magdalena Majorek – „Kontusz sashes from archaeological 

research – selected examples (Poland)”, mgr Dawid Grupa – „Every place can be a garbage dump. Destruction of 

historical substance on archaeological sites”, mgr Marcin Nowak – „Scapular in archaeological research –

 diversification of forms”, mgr Aleksandra Kulesz – „Sheaths from Old Town in Elbląg, Poland”. Postery przygotowali: 

mgr Magdalena Majorek – „The types of decorations on the children’s coffins in the 18
th

–19
th 

century (Szczuczyn; 
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Poland)”, mgr Dawid Grupa – „Burial’ of liturgical vestments within the church yard of St. Nicolas church in Gniew”, 

mgr Aleksandra Kulesz – „Former recycling – the example of leather crafts”. Ponadto jeden poster pt. „Ornaments 

and inscriptions on patten shoes from Wyspa Spichrzów (Gdańsk, Poland)”, zaprezentował zespół w składzie: dr hab. 

Małgorzata Grupa, prof. UMK, mgr Wiloch-Kozłowska (Pracownia Archeologiczna, Gdańsk), mgr Marcin Nowak, dr 

hab. Wiesław Nowosad (Instytut Historii i Archiwistyki).  

 

Naukowcy z WNH na Kongresie 

W dniach 13-14 marca br. w Toruniu odbył  się kongres gospodarczy Welconomy Forum in Toruń. W roli 

panelistów i dyskutantów wystąpiło wielu pracowników UMK, w tym także dwóch z naszego Wydziału: dr hab. 

Tomasz Kruszewski wziął  udział w panelu „Psychologia w biznesie”, natomiast dr Magdalena Cyrklaff w panelu 

„Mężczyzna polski. Bóg, honor, ojczyzna czyli rzecz o tożsamości”. 

 

 

WYKŁADY 

 

Gościnny wykład prof. Mirosława Matyi 

20 marca br. z gościnnym wykładem pt.:  „Polacy internowani w Szwajcarii w latach 1940-1945” wystąpił prof. 

Mirosław Matyja - historyk, ekonomista, od wielu lat mieszkający w Szwajcarii i w swoich badaniach zajmujący się 

m.in. losami Polaków w tym kraju podczas II wojny światowej. Profesor odwiedził Toruń na zaproszenie Katedry 

Filologii Germańskiej i Instytutu Historii i Archiwistyki. 

 

Gościnny wykład dr. hab. Bogusława Kopki 

28 marca br.  gościnny wykład wygłosił dr hab. Bogusław Kopka, prof. Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. 

Wykład zatytułowany był  „Zacieranie śladów zbrodni komunistycznych w latach terroru stalinowskiego - na 

przykładzie więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie”. Zorganizowało go Koło Naukowe 

Historyków Pamięci i Instytut Historii i Archiwistyki. 

 

Kolokwia Antropologiczne 

„Rasa – kultura – naród. Górale Podhalańscy w świetle badań antropologicznych Institut für Deutsche Ostarbeit” – 

to tytuł wykładu gościnnego dr Stanisławy Trebuni-Staszel, który odbył się 27 marca br. Wydarzenie koordynował 

dr Rafał Kleśta-Nawrocki. Wykład odbył się w ramach „Kolokwiów Antropologicznych”, projektu finansowanego 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowanego przez Polski Instytut Antropologii we współpracy 

z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK. 

 

O oprawach książkowych w Grudziądzu 

29 marca br. dr Arkadiusz Wagner wygłosił w siedzibie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza wykład gościnny pt. 

„Sztuka książki. O nietypowych oprawach słów kilka”. 
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Dr hab. Adam Szweda wygłosił wykład w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego 

14 marca br. dr hab. Adam Szweda z Instytutu Historii i Archiwistyki wygłosił w ramach warsztatu z historii 

średniowiecza w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego wykład „Wokół pokoju brzeskiego - z warsztatu 

historyka średniowiecznej dyplomacji”. 

 

 

 INNE WYDARZENIA 

 

Spotkanie autorskie 

30 marca br. Zakład Historii XX wieku IHiA zorganizował spotkanie z dr hab. Joanną Dufrat i dr hab. Piotrem 

Cichorackim z Uniwersytetu Wrocławskiego - autorami edycji naukowej "Dziennika wydarzeń 1939-1944" 

autorstwa pierwszego premiera II RP Jędrzeja Moraczewskiego. 

 

Spotkanie z Wiesławem Trzeciakowskim 

21 marca br.  odbyło się spotkanie z Wiesławem Trzeciakowskim - archiwistą w Archiwum Państwowym w 

Bydgoszczy, autorem m.in. kilkukrotnie wznawianej książki Śmierć w Bydgoszczy 1939–1945. Spotkanie poświęcone 

było książce Selbstschutz w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim 1939-1940. 

 

Afryka na starych pocztówkach 

Od 10 marca do 10 kwietnia br. w holu głównym Collegium Humanisticum można oglądać wystawę: "Sudan. 

Zapomniana Afryka na starych pocztówkach", która prezentuje część bogatej kolekcji kartek pocztowych wybitnego 

etnologa i afrykanisty, znawcy koczowniczych ludów Sahary i Sudanu dra Adama Rybińskiego. Ekspozycję 

udostępnił Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Porozumienie z Muzeum Archeologicznym w Biskupinie 

W marcu zostało podpisane porozumienie między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika a Muzeum Archeologicznym 

w Biskupinie, dotyczące współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektów badawczych, edukacyjnych, 

wystawienniczych, konferencji i seminariów naukowych w zakresie problematyki archeologicznej i 

paleoprzyrodniczej oraz publikacji wyników wspólnych badań w wydawnictwach Muzeum i Uniwersytet.   

 

Staż naukowy profesora z Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. O.M. Beketowa 

Od 20 marca br. w naszej uczelni gości w ramach stażu naukowego prof. Lubow Żwanko z Charkowskiego 

Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. O.M. Beketowa. Prof. L. Żwanko jest dyrektorem Ukraińsko-

Polskiego Centrum Kultury i Edukacji przy ChNUGM, a jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół losów 

Polaków w Charkowie. Temu zagadnieniu poświęcony był wykład Pani Profesor, który odbył się 23 marca br. w 

Instytucie Historii i Archiwistyki. 
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Studenci historii sztuki przygotowali wystawę 

21 marca br. została otwarta wystawa zbiorów Kolejowej Izby Tradycji na Dworcu Głównym w Toruniu, 

opracowana przez studentki I roku studiów II stopnia z historii sztuki – Paulinę Piotrowską i Katarzynę Purzycką. 

 

I Wiosenny Piknik Archeologiczny 

Z inicjatywy studentów i doktorantów archeologii 28 marca br. na terenie Instytutu Archeologii odbył się I 

Wiosenny Piknik Archeologiczny. Stanowił on imprezę towarzyszącą dla odbywających się w tym dniu XXIV Targów 

Ofert Edukacji Akademickiej. Podczas pikniku pokazy przygotowały: Koło Naukowe Archeologii Eksperymentalnej, 

Studenckie Koło Archeologii Epok Brązu i Żelaza, Archeologiczne Koło Miłośników Średniowiecza oraz Koło 

Naukowe Studentów Archeologii. Zaprezentowano rekonstrukcje strojów i przedmiotów z minionych epok; można 

było obejrzeć odtworzone pradziejowe i historyczne obiekty mieszkalne i gospodarcze, spróbować potraw 

przyrządzonych według starych receptur, zapoznać się z tajnikami dawnych rzemiosł, a także bliższej przyjrzeć się 

różnym aspektom pracy archeologa (m.in. wykonywaniu dokumentacji fotograficznej za pomocą drona).  

 

Tydzień z Internetem 

Od 27 marca do 2 kwietnia 2017 r. trwała ogólnoeuropejska kampania Tydzień z Internetem, której celem jest 

zachęcenie jak największej liczby osób do poznania i  korzystania z możliwości rozwojowych, jakie daje Internet. W 

tym roku w Polsce akcja odbyła się już po raz siódmy. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to „e-Pasjonaci”, 

czyli spotkania dla różnych grup wiekowych, w szczególności dorosłych, planujących rozpocząć działania związane z 

aktywnością zawodową i edukacyjną z wykorzystaniem sieci. 

 

W ramach tej kampanii dr Magdalena Cyrklaff z Instytutu INiB zorganizowała spotkania z grupami seniorów z 

zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych w Toruniu, w których uczestniczyli oni wraz ze studentami kierunku 

architektura informacji w konkursie wiedzy o znajomości blogosfery. Dodatkowymi atrakcjami spotkań były 

wystąpienia lokalnych blogerek, które opowiadały o swoich doświadczeniach związanych z rozpoczynaniem 

działalności blogerskiej. 

 

Wyjazd  naukowo-dydaktyczny do Warszawy 

22 marca br. grupa studentów i doktorantów Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Wydziału Nauk Historycznych 

wzięła udział w wyjeździe naukowo-dydaktycznym do Warszawy, organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe 

Historyków im. Karola Górskiego. Uczestnicy mieli okazję poznać zbiory oraz historię Sekcji Zbiorów Specjalnych 

Biblioteki Narodowej w Pałacu Krasińskich, zapoznali się z Archiwum Warszawskim Radziwiłłów w Archiwum 

Głównym Akt Dawnych w Warszawie oraz zwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 

 

Nowe koło naukowe 

10 marca br. oficjalnie powstało Studenckie Koło Naukowe Architektury Informacji przy Instytucie INiB, którego 

opiekunem została dr Natalia Pamuła-Cieślak. Koło stawia przede wszystkim na działalność online. W sferze 

zainteresowań jego członków znajduje się rozwój naukowy i zawodowy. Nieodłącznym elementem działalności ma 

być dotarcie do odbiorcy poprzez social media (relacje z wydarzeń związanych z działalnością koła i instytutu, 

śledzenie trendów związanych z architekturą informacji, czy współdzielenie się ciekawymi informacjami 
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branżowymi). Uczestnicy przewidują udział w konferencjach, targach pracy i warsztatach oraz organizowanie 

spotkań ze specjalistami z dziedzin związanych z architekturą informacji. Do współpracy zapraszają wszystkich 

chętnych, także spoza naszego Wydziału. 

 

Odnalazła się Kronika Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów 

13 marca br. odnalazła się Kronika Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów. Zaginęła ona podczas 

Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, który odbył się w Toruniu w 2001 r. Po blisko 16 latach absolwent 

archeologii, mieszkający i pracujący dziś w Goleniowie, zwrócił Dziekanowi WNH odnalezioną kronikę Koła. 

 

 

HABILITACJE I DOKTORATY 

 

Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia: 

 Krzysztof Jażdżewski - Lasy państwowe i gospodarka leśna na terenie gdańskiego obwodu rejencyjnego w latach 

1815-1920; promotor: dr hab. Jarosław Poraziński; data nadania stopnia: 14 marca 2017 r. 

 

 

 NOWE PUBLIKACJE 

 DOKTORATY 

 Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy, red. Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kania, 

Zbigniew Girzyński, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. 

 

 Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie, red. Dorota Drzewiecka, Marlena 

Jabłońska, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. 

 

 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie: odkrywanie przeszłości, red. Krystyna Sulkowska-

Tuszyńska, Wacław Dokurno, Przeczno: Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, 2016.  

 

 Szlachta - granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne, red. Tomasz Ciesielski, Krzysztof Mikulski, Andrzej 

Korytko, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2017. 

 

 Arkadiusz Wagner, Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII 

wieku,  Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. 

 

 Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Przestrzeń informacyjna nauki, red. Ewa Głowacka, Mariusz 

Jarocki, Natalia Pamuła-Cieślak, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. 
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IN MEMORIAM 

 

Andrzej Nowakowski 

9 marca 2017 r. w wieku 77 lat zmarł prof. dr hab. Andrzej Nowakowski, archeolog, wybitny znawca uzbrojenia 

średniowiecznego.  

 

Andrzej Nowakowski urodził się 7 maja 1939 r. w Lublinie. Był absolwentem studiów archeologicznych na 

Uniwersytecie Łódzkim z 1962 r. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął pracę w łódzkim Muzeum Archeologicznym i 

Etnograficznym, a po ich ukończeniu pracował na Uniwersytecie Łódzkim i w Instytucie Historii Kultury Materialnej 

PAN. Z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika związał się w 1986 r., rozpoczynając pracę w ówczesnym Instytucie 

Archeologii i Etnografii na Wydziale Humanistycznym. Był kierownikiem Zakładu Historii Uzbrojenia i pierwszym 

prodziekanem Wydziału Nauk Historycznych powołanego w 1993 r. Funkcję prodziekana sprawował do 1999 r. W 

latach 2005-2009 był dyrektorem Instytutu Archeologii. Prof. Nowakowski zajmował się historią i archeologią 

pogranicza polsko-ruskiego, polsko-pruskiego i polsko-bałtyjskiego, szczególnie zaś dziejami uzbrojenia 

średniowiecznego i archeologią pól bitewnych. Był jednym z najbardziej uznanych znawców dawnej broni w Polsce, 

a w latach 80. ubiegłego wieku kierował pracami badawczymi na polach grunwaldzkich. Zasiadał w Radzie 

Muzealnej Muzeum Zamkowego w Malborku (za CPiI UMK). 

 

Zofia Mołodcówna 

26 marca 2017 r. w wieku 93 lat zmarła dr Zofia Mołodcówna, twórczyni toruńskiego bibliotekoznawstwa 

uniwersyteckiego, kierownik Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w latach 1976-1982. 

 

Zofia Mołodcówna urodziła się 20 sierpnia 1924 r. w Wilnie. Studia polonistyczne na UMK ukończyła w 1951 r. 

Stopień doktora uzyskała w 1973 r. W czasie studiów przez półtora roku pracowała w filii toruńskiej pracowni 

leksykograficznej Instytutu Badań Literackich pod kierownictwem prof. Konrada Górskiego (od 1965 r. była 

uczestniczką seminarium doktorskiego Profesora). Pracę na UMK w Toruniu rozpoczęła w 1968 r. w Oddziale 

Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UMK, a od 1972 r. pełniła funkcję kierownika Oddziału Prac Naukowo-

Dydaktycznych i Organizacyjnych. W roku akademickim 1975/76 prowadziła zaoczne studia bibliotekoznawcze, a z 

dniem 1 października 1976 r. została kierownikiem Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, początkowo 

związanego z Instytutem Filologii Polskiej. W latach 1983-1984, po przeniesieniu jednostki do Instytutu Historii i 

Archiwistyki, była jednym z jego wicedyrektorów. Po przejściu na emeryturę w 1984 r. nadal prowadziła zajęcia 

dydaktyczne i przez wiele lat czuła się silnie związana z obecnym Instytutem Informacji Naukowej i Bibliologii. Dr 

Mołodcówna była członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (za 

CPiI UMK). 

 

 

Opracowanie: 

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

mgr Małgorzata Lewandowska, mgr Izabela Kujawska, mgr Ewa Jaroszewska, mgr Przemysław Krysiński. 


