
PROGRAM OBRAD OGÓLNOPOLSKIEJ INTERDYSCYPLINARNEJ 
KONFERENCJI NAUKOWEJ:  

 

„Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka” 
 

 
DZIEŃ PIERWSZY (7 kwiecień) – aula Darwina 
 
8:45 – otwarcie konferencji 
 
9:00-9:25 
 prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – „Mi ędzy 
tradycją narodową a dziedzictwem europejskim. Kilka uwag i refleksji o staropolskim 
sarmatyzmie.” 
9:25-9:50 
prof. dr hab. Piotr Hübner   (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) –  „Fundamenty polskiej 
nauki akademickiej” 
9:50-10:15 
dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK  
10:15-10:40 
prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – „Alternatywny 
uniwersytet studentów lat 70-tych” 
 
10:40-11:10 - dyskusja 
11:10-11:40 – przerwa na kanapki i kawę (catering) 
 
11:40-11:55 
Dr Grzegorz Mędykowski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) - „Rozproszone 
dziedzictwo.  O problemach identyfikacji, zabezpieczania i udostępniania rozproszonego 
dziedzictwa archiwalnego Polski”. 
11:55-12:10 
Dr Konrad Knoch  (Uniwersytet Gdański/ Europejskie Centrum Solidarności) – 
„Europejskie Centrum Solidarności a dziedzictwo kulturowe” 
12:10-12:25 
Dr Marcin Lutomierski  (Wydawnictwo UMK) – „Dziedzictwo szlacheckie w kulturze 
polskiej XXI wieku. Zarys problematyki” 
 
12:25-12:45 – dyskusja 
12:45-13:45 – przerwa obiadowa 
 
13:45-14:00 
mgr Agata Augustyn (Uniwersytet Wrocławski) – „Zrozumieć fabrykę, czyli rzecz o 
wartościach dziedzictwa przemysłowego - teoria i praktyka.” 
14:00-14:15 



mgr Justyna Żukowska  (Uniwersytet Wrocławski) -  „Sens i cel ochrony lokalnego 
dziedzictwa kulturowego” 
 
14:15-14:30 
mgr Michał Siekierka (Uniwersytet Wrocławski) – „Problemy utrwalania dziedzictwa 
narodowego Kresów Wschodnich II RP na Ziemiach Odzyskanych – organizacje społeczno - 
kulturowe, materialne miejsca pamięci oraz współczesna świadomość” 
14:30-14:45 
mgr Jagna Jaworowska (Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna - projekt „Domki fińskie 
– pamięć osobista, historia, współczesność”) – „Dziedzictwo nie równa się zabytkowi. Różne 
sposoby wartościowania osiedla domków fińskich na warszawskim Jazdowie” 
14:45-15:00 
mgr Katarzyna Schatt - Babińska (Uniwersytet Łódzki) – „Ocalony od zapomnienia – 
pałac w Kamieniu Ząbkowickim. Czyli historia kontrowersyjnych działań prywatnego 
właściciela i wójta w zakresie ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego.” 
 
15:00 -15:25 – dyskusja 
15:25-15:45 – przerwa 
 
15:45-16:00 
Dr Małgorzata Czarnecka (Uniwersytet Wrocławski) – „Kryzys kanonu kultury - 
współczesna polska szkoła w dobie zmian” 
16:00-16:15 
Dr Adam Górniak  (Uniwersytet Warszawski) – „Antropologiczny wymiar tradycji” 
16:15-16:30 
Dr Radosław Gross (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) – „Spuścizna przeszłości źródłem 
wartości, instrumentem kreowania tożsamości politycznej, czy zbędnym balastem? Stosunek 
do przeszłości współczesnych olsztyńskich organizacji młodzieżowych” 
16:30-16:45 
Mateusz Hübner – (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – „Sowietyzacja kultury polskiej – 
duchowe zniewolenie” 
16:45-17:00 
mgr Natalia Anzulewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) - „Niematerialne dziedzictwo 
kulturowe – pryncypia i perspektywy.” 
 
17:00-17:20 - dyskusja 
17:20-18:00 – przerwa na kanapki i kawę 
 
18:00-18:15 
Dr Bogna Kosmulska – „Piranesi i dwa paradygmaty ujmowania przeszłości” 
18:15-18:30 
Dr Iwona Gosik-Kapelińska (Uniwersytet Warszawski) – „Poglądy Józefa Szujskiego na 
przeszłość Polski wyłożone w jego dramatach historycznych.” 
18:30-18:45 



mgr Mateusz Maleszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – „Gerald Gardner (1884-1964) 
jako badacz pogańskiego dziedzictwa Anglii” 
18:45-19:00 
mgr Anna Krygier  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – „Karol Małłek pośród podań 
ludowych i nie tylko” 
19:00-19:30 
mgr Agnieszka Malesińska, mgr Karolina Ochocińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) 
– „Ocalić od zapomnienia - Twórczość Wojciecha Kilara w świadomości współczesnego 
człowieka.” 
 
 
19:30-19:50 – dyskusja 
19:50-20:00 – zamknięcie pierwszego dnia obrad 
 
DZIEŃ DRUGI (8 kwiecień) – aula Collegium Humanisticum 
 
9:00-9:10 – otwarcie drugiego dnia obrad 
 
9:10-9:25 
dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – „Czernina 
i pierniki” – jedzenie jako element dziedzictwa kulturowego. 
9:25-9:40 
Dr Katarzyna Najmrocka  (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) – „Kugiel – 
dziedzictwo kulturowe prowincji. Antropologiczne refleksje na temat lokalnych kulinariów” 
9:40-9:55 
dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. WSB (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – „Kolekcjoner 
historii - atawistyczne zbieractwo a poczucie społecznej użyteczności" 
9:55-11:10 
Krzysztof Zieliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – „Lekcja szwedzkiej historii według 
Sabaton - „Carolus Rex”. Zapomniane dziedzictwo czy propaganda?” 
11:10-11:25 
mgr Beata Bawej-Lisiecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – „"Kobiece dziedzictwo" w 
twórczości memuarystycznej Polek z I polowy XIX wieku.” 
 
11:25-11:40 – dyskusja 
11:40-12:10 – przerwa na kanapki i kawę 
 
12:10-12:25 
dr hab. Maciej Wojtyński (Uniwersytet Warszawski) – „Zbiory programowe Telewizji 
Polskiej.” 
12:25-12:40 
Dr Rafał Zapłata (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – „Świadomość medialnie 
kształtowana – dziedzictwo kulturowe i nowe technologie.” 
12:40-12:55 



mgr Ewa Bukowska – Marczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – „Kwartał 
ormiański we Lwowie jako świadectwo wielokulturowości miasta” 
12:55-13:10 
mgr Łukasz Kuczała (Uniwersytet Warszawski) – „Genius loci krakowskiego klasztoru 
augustianów w kulturze polskiej” 
13:10-13:25  
mgr Weronika Pokojska (Uniwersytet Jagielloński) – „Do czego może służyć przeszłość – 
history marketing w koncernach motoryzacyjnych” 
 
13:25-13:45- dyskusja 
13:45-14:45 – przerwa obiadowa 
 
14:45-15:00 
mgr Sławomir Toczek (Uniwersytet Adama Mickiewicza) – „Janosikowe we wsi – 
dziedzictwo na scenie turystycznej dawnego pogranicza góralsko-łemkowskiego” 
15:00-15:15 
mgr Marta Muzioł  (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) – „Dziedzictwo kulturowe 
odzwierciedlone w językowej przestrzeni lokalnych cmentarzy” 
15:15-15:30 
Dr Ilona Copik  (Uniwersytet Śląski) – „Praktyki restytucji dziedzictwa kulturowego 
Górnego Śląska w przestrzeni internetu (na przykładzie stowarzyszenia Gliwickie 
Metamorfozy)” 
15:30-15:45 
mgr Agnieszka Laddach (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – „Refleksje Janusza St. 
Pasierba na temat dziedzictwa chrześcijańskiego Europy – rekapitulacja z perspektywy trzech 
dekad” 
15:45-16:00 
Joanna Pińkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – „(Nie) 
Utracone dziedzictwo Konstancina- Jeziorny” 
  
 
16:00-16:20 – dyskusja 
16:20-17:00 – przerwa na kanapki i kawę 
 
17:00-17:30 
Dr Izabela Dymitryszyn, mgr Edyta Winiarska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie) – „Zapomniane dziedzictwo lasów mazurskich - cmentarze ewangelickie” 
17:30-17:45 
Dr Justyna Żychlińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) – „Percepcja dziedzictwa 
archeologicznego we współczesnym społeczeństwie” 
17:45-18:00 
mgr Jolanta Michałek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – „Wychowawczy wymiar 
dziedzictwa kulturowego w świetle współczesnych, rosyjskich podręczników do historii.” 
 



18:00-18:15 
mgr Kinga Majchrzak  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – „Przywracanie pamięci 
miejscom procesem uświadamiania studentom dziedzictwa kulturowego UMK” 
 
18:15-18:35 dyskusja 
18:35- 19:00 – podsumowanie konferencji, zamknięcie obrad 


