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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA I METODYCZNA
„DZIEJE REGIONU KUJAWSKOPOMORSKIEGO. ŻYCIE CODZIENNE”

W czwartek, 29 IX 2011 r., w toruńskim Hotelu Bulwar odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa i metodyczna „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego”,
będąca owocem współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Sam zjazd
był pierwszym z kilku planowanych spotkań, na których historycy, nauczyciele
i przedstawiciele ośrodków regionalnych z całego województwa mają możliwość
zapoznania się z naukowymi badaniami nad wybranymi zagadnieniami z historii
regionu oraz zaprezentowania działań i projektów związanych z edukacją regionalną prowadzonych przez różne placówki oświatowe i kulturalne w województwie
kujawsko-pomorskim. W tym roku tematyka obrad koncentrowała się wokół szeroko rozumianego życia codziennego w regionie Pomorza i Kujaw na przestrzeni
wieków, zaczynając od średniowiecza, a kończąc na dwudziestoleciu międzywojennym, a także prezentacji dotychczasowej działalności placówek kulturalnych
i oświatowych rozwijających lokalną świadomość wśród dzieci i młodzieży.
Organizatorami tegorocznej konferencji byli ze strony Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pracownicy Instytutu Historii i Archiwistyki: prof. UMK Waldemar
Rozynkowski oraz dr Małgorzata Strzelecka. Jej sekretarzem był dr Michał Targowski. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego za przygotowanie konferencji odpowiedzialni byli pracownicy tamtejszego Departamentu Edukacji i Sportu: Anna
Hołub i Anna Szpak.
Konferencja rozpoczęła się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Hotelu Bulwar.
Jej otwarcia dokonał W. Rozynkowski, który przedstawił jej genezę oraz program.
Następnie głos zabrali goście: prof. Jacek Wijaczka (Dyrektor Instytutu Historii
i Archiwistyki UMK) oraz Czesław Ficner (Dyrektor Departamentu Edukacji
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego).
Obrady zostały podzielone na dwie części. Pierwsza wyraźnie naukowa, prowadzona przez W. Rozynkowskiego, dotyczyła życia codziennego w regionie Pomorza i Kujaw na przestrzeni stuleci, natomiast druga, metodyczna (moderatorem
tej części była M. Strzelecka) stała się forum, na którym nauczyciele i przedstawiciele placówek oświatowo-kulturalnych z całego regionu zaprezentowali swoje doświadczenia i prowadzone przez siebie i swoje placówki projekty promujące
i zachęcające uczniów do poszerzania wiedzy na temat historii, geografii i kultury
regionu, z którego pochodzą.
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Cześć naukową konferencji otworzył referat prof. Andrzeja Radzimińskiego
(UMK) „Przy stole rycerzy i duchownych zakonu krzyżackiego w Prusach”. Po nim
głos zabrał dr Rafał Simiński z Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawiając temat
„Życie codzienne mieszczan na Pomorzu i Kujawach w średniowieczu”. Kolejny,
ostatni przed pierwszą przerwą referat „Z życia codziennego miast chełmińskich
i kujawskich w XVI–XVIII w.” zaprezentował dr hab. Marek Zieliński, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Po wznowieniu obrad jako pierwszy referat pt. „Życie codzienne szlachty na
pograniczu Prus Królewskich i Korony w XVI–XVIII w.” wygłosił dr Michał Targowski (UMK). Kolejny prelegent, dr Marcin Grulkowski, z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, przedstawił temat „Wpływ rozwoju kolei na życie codzienne
w Prusach Zachodnich”, a naukową część obrad zakończył dr Piotr Birecki (UMK),
wygłaszając referat „Dynamika życia kulturalnego pomorskiego miasteczka na
przykładzie Chełmży”.
Po dyskusji i przerwie obiadowej, o godz. 15.00 rozpoczęła się metodyczna
część konferencji. Jako pierwsi głos zabrali mgr Anna Hołub z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz dr Bogusław
Bogucki z Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi, przedstawiając temat
„Projekty realizowane w ramach edukacji regionalnej przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Następnie dyrektor Szkoły Podstawowej
im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie mgr Dariusz Chrobak wygłosił referat pt.
„Życie na ziemi dobrzyńskiej. Działanie regionalne szkół na ziemi dobrzyńskiej
na przykładzie pracy SP im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie”, a dr Jarosław
Łuczyński przedstawiciel Zespołu Szkół nr 16 im. W. Szuman w Toruniu i Wyższej
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu podjął temat „Turystyka dziedzictwa kulturowego dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim na
przykładzie jej wybranych aspektów”. Kolejny referent, dr Ewa Puls z Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wystąpiła z referatem „Projekt »Bydgoszcz
naszych rodziców, dziadków i pradziadków« jako przykład edukacji regionalnej
w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy”.
Po przerwie na kawę odbyła się już ostatnia część sesji metodycznej. Jako
pierwszy głos zabrał dr hab. Grzegorz Radomski z Liceum Ogólnokształcącego
w Sierpcu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który przedstawił temat „Przezwyciężanie stereotypów narodowych na przykładzie projektu »Tak niewiele – renowacja cmentarza ewangelickiego w Osówce« realizowanego w LO Sierpc”. Następnie
mgr Jacek Tymiński z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu
wygłosił referat „Nauczanie historii regionalnej w ramach projektu »Opowiem Ci
o wolnej Polsce« w V LO im. Jana Pawła II w Toruniu”, a obrady zakończył mgr
Zbigniew Żuchowski z Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego referatem „Z historii życia codziennego ludności okolic Wąpielska w latach 1918–1939”.
Organizatorzy konferencji zapowiedzieli, że wszystkie wygłoszone referaty
ukażą się wkrótce w wydawnictwie zbiorowym. Konferencja cieszyła się wysoką
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frekwencją słuchaczy, szczególnie nauczycieli, ale nie tylko. Uczestniczący w niej
chętnie zabierali głos podczas dyskusji, podnosząc m.in. ważne postulaty związane np. z wydawaniem materiałów dydaktycznych poświęconych regionowi oraz
tekstów źródłowych. Doceniono również fakt, że konferencja staje się miejscem
spotkania pracowników naukowych z nauczycielami praktykami, co obu stronom
może przynieść pożytek. Ponieważ zapowiedziano kontynuowanie konferencji
poświęconych dziejom regionu kujawsko-pomorskiego, dlatego należy mieć nadzieję, że kolejne spotkanie będzie równie owocne.
Witold Konopka (Toruń),
Radosław Krajniak (Toruń)
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