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BIULETYN WNH   

 

Nr 15/2018 (styczeń) 

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. 

 

 

 

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SESJE 

 

Od 21 do 24 stycznia br. prof. dr hab. Daniel Makowiecki z Instytutu Archeologii uczestniczył w seminarium 

członków międzynarodowej grupy Oceans Past Platform: Northern Seas Synthesis Meeting, Fish Remains Working 

Group. Odbyło się ono w McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge. Jego celem była 

dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi historii osiedli nadmorskich i rozwoju rybołówstwa w minionych dwóch 

tysiącleciach oraz omówienie tez do publikacji podsumowującej projekt.  

 

 

WYKŁADY 

 

Wykład prof. Jana Wiktora Sienkiewicza w Łomży 

4 stycznia br. prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz gościł w Łomży na spotkaniu podsumowującym działalność 

organizacji charytatywnych i środowisk naukowych, współpracujących ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska. W 

Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży wygłosił wykład oraz wziął udział w dyskusji 

pt. "Nadzieja czyni niemożliwe możliwym". 

 

U etnologów o zwierzętach 

15 stycznia br. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej zorganizowała wykład gościnny dr. hab. Jacka Jana 

Pawlika, prof. UWM pt. "Społeczne implikacje zwrotu ku zwierzęcości". Badacz, etnolog-antropolog kulturowy i 

afrykanista przedstawił problematykę tytułowego zwrotu, który wyraża się m.in. jako propozycja epistemologiczna 

postulująca ciągłość między ludźmi a zwierzętami, przyznając tym ostatnim podmiotowość i „sprawczość”. Wykład 

dotyczył procesu przesunięcia centrum ciężkości społecznej i kulturowej z ludzi na zwierzęta oraz wynikające z tego 

konsekwencje. 
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INNE WYDARZENIA 

 

Film „Artyści Andersa” w reżyserii Rafała Bryla, na podstawie książek prof.  Jana Wiktora Sieniewicza „Artyści 

Andersa” w Sieci 

Od 1 stycznia br. w sieci dostępny jest film „Artyści Andersa” w reżyserii Rafała Bryla, zrealizowany na podstawie 

książek prof.  dr hab. Jana Wiktora Sieniewicza „Artyści Andersa”. Książki, które posłużyły reżyserowi do scenariusza 

filmu, powstały w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji UMK. Film został zrealizowany przez 

Fundację Towarzystwo Programów Edukacyjnych. Projekt objęła Honorowym Patronatem Minister Anna Maria 

Anders. Produkcję dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego 

Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017. Edycja Jesienna.  

 

Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz w telewizji Narew 

4 stycznia br. prof. dr hab.  Jan Wiktor Sienkiewicz był gościem Telewizji Narew, której udzielił wywiadu o polskich 

artystach na emigracji po 1939 roku. 

 

Promocja książki 

7 stycznia br. w Charzykowach  miała miejsce promocja książki pt. „Brązy ukryte w ziemi… Łużycki skarb z 

Charzyków” pod redakcją Hanny Rząski i Krzysztofa Walenty (Chojnice: Wydawnictwo Bernardinum, 2017, ISBN 

978-83-60947-28-9). Wydawcą jest Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, w którego kolekcji znajduje 

się wspomniany skarb. Koordynatorem specjalistycznych badań skarbu (spektralne analizy metalograficzne, 

ekspertyza palinologiczna, analizy anatomiczne i molekularne fragmentów drewna) oraz autorem prac 

konserwatorskich był dr Marek Kołyszko z Instytutu Archeologii. Część wspomnianej monografii stanowią wyniki 

opracowań specjalistycznych autorstwa dr hab. Agnieszki Noryśkiewicz, dr. Marka Kołyszki oraz mgr. Pawła 

Kucypery. Dr hab. A. Noryśkiewicz i dr M. Kołyszko byli uczestnikami promocji, dr M. Kołyszko wygłosił też wykład 

wprowadzający w problematykę badawczą skarbu.  

 

Wspomnienie o dr hab. Elżbiecie Watanabe 

9 stycznia br. z inicjatywy Kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej dr hab. Anny Nadolskiej-

Styczyńskiej odbyło się spotkanie poświęcone wspomnieniom o dr hab. Elżbiecie Watanabe. Wielu akademickich 

kolegów, współpracowników i przyjaciół, także byłych i obecnych studentów, spotkało się by wspomnieć zmarłą w 

grudniu 2017 r.  dr hab. Elżbietę Kostowską-Watanabe, wieloletniego pracownika Wydziału Nauk Historycznych, 

wykładowcę i promotorkę wielu roczników obecnych już absolwentów toruńskiej etnologii. 

 

Eliminacje okręgowe XLIV Olimpiady Historycznej 

W Collegium Humanisticum odbyły się eliminacje okręgowe XLIV Olimpiady Historycznej dla Szkół 

Ponadgimnazjalnych: 13 stycznia br. miała miejsce część pisemna, a 25 stycznia br. część ustna. W komisjach 

zasiadali wykładowcy z Instytutu Historii i Archiwistyki. Eliminacje okręgowe przeszło 19 uczestników, którzy w 

kwietniu wezmą udział w eliminacjach na szczeblu centralnym. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gVY9yqLJs9U
http://www.narew.info/kat-174,a,15228,wazne-jest-to-by-widziec-czlowieka-w-czlowieku-vid.html
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Wyjazd studentów archeologii 

Od 16 do 19 stycznia br. grupa pracowników, doktorantów i studentów z Instytutu Archeologii, związanych z 

Archeologicznym Kołem Miłośników Średniowiecza, Studenckim Kołem Archeologii Epok Brązu i Żelaza, Kołem 

Naukowym Studentów Archeologii oraz Międzywydziałowym Studenckim Kołem Bioarcheologii, uczestniczyła w 

wyjeździe naukowo-dydaktycznym. W trakcie objazdu zwiedzano muzea, stanowiska archeologiczne oraz skanseny, 

m.in. w Krakowie, Tyńcu, Trzcinicy, Sanoku, Chodliku i Sandomierzu.  

 

Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz w Hospicjum Błogosławionego Michała Sopoćki w Wilnie. 

W związku z projektem wznowienia monografii pochodzącego z Wilna artysty malarza Mariana Bohusza-Szyszki, 29 

stycznia br. prof. dr hab. Jan Wiktor Sieniewicz, wraz z malarzem i pedagogiem dr. Robertem Blujem i radcą 

Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Marcinem Grabowiczem, rozmawiał o podjęciu działań związanych z 

plastycznym wystrojem, mającego powstać w najbliższych latach w Wilnie – dzięki staraniom Siostry Michaeli Rak – 

hospicyjnego skrzydła budynku przeznaczonego dla dzieci. Zmarły w Londynie w 1995 roku prof. Marian Bohusz-

Szyszko był mężem Dame Cicely Saunders — twórczyni światowego ruchu hospicyjnego, na którym bazuje również 

wileńskie Hospicjum. Przed laty marzeniem Cicely Saunders było ulokowanie hospicjum w mieście rodzinnym jej 

polskiego męża. Przedsięwzięcie, przy wsparciu wielu środowisk i osób prywatnych, ma szanse na realizację. 

 

 

DOKTORATY 

 

Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia: 

 Piotr Łabędź - Krzysztof Radziwiłł "Piorun" (1547-1603) wojewoda wileński i hetman wielki litewski; promotor: 

dr hab. Tomasz Kempa, prof. UMK; data nadania stopnia: 16 stycznia 2018. 

Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia: 

 Ewa Aleksandra Rozkosz - Ewaluacja dorobku naukowego w postępowaniach habilitacyjnych. Kryteria oceny a 

praktyki ewaluacyjne w naukach humanistycznych i społecznych; promotor: dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. 

UAM; data nadania stopnia: 16 stycznia 2018. 

 

 

 NOWE PUBLIKACJE 

 

 Art of the southern Netherlands, Gdańsk, and the Polish-Lithuanian Commonwealth, red. Jacek Tylicki, Jacek 

Żukowski, przy współpracy Agnieszki Żukowskiej, Gdańsk: Gdański Teatr Szekspirowski, 2017. 

 Pieczęcie przy dokumentach Związku Pruskiego. Akt erekcyjny i dokumenty akcesyjne, wydał Marcin Hlebionek,  

Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2017. 

 

 

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. 

https://www.hospisas.lt/2018/01/29/misja-hospicyjna-to-pomoc-nie-tylko-medyczna/?lang=pl

