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Droga naukowa i osiągnięcia: 
Życie zawodowe i pracę naukową od samego początku związałem z Uniwersytetem Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. W 1978 r. obroniłem pracę magisterską na kierunku historia i w tym 
samym roku rozpocząłem pracę jako asystent w Instytucie Historii i Archiwistyki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1987 r. uzyskałem stopnień doktora nauk 
humanistycznych na podstawie rozprawy zatytułowanej Jeńcy i internowani rosyjscy  
i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918–1924. Natomiast w 1999 r. ukazała się drukiem 
moja praca pt. Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 r. Oddziały wojskowe ukraińskie, 
rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919–1920 i na jej podstawie, w tym 
samym roku odbyło się moje kolokwium habilitacyjne. 

W swojej pracy naukowej zajmuję się głównie tematyką z zakresu współczesnych 
stosunków międzynarodowych, zwłaszcza obszaru postsowieckiego. Jestem autorem ponad 
250 publikacji naukowych, które ukazały się drukiem w prestiżowych wydawnictwach oraz 
czasopismach krajowych i zagranicznych. Publikuję m.in. w języku polskim, rosyjskim, 
ukraińskim oraz angielskim. Moje prace naukowe wg Google Scholar cytowano 111 razy, 
a indeks Hirscha wynosi 6. Uczestniczyłem w ponad 150 konferencjach naukowych w kraju  
i za granicą. Byłem organizatorem lub współorganizatorem 50 konferencji naukowych 
krajowych i 27 międzynarodowych. Wygłosiłem także liczne referaty na konferencjach 
w takich państwach jak Ukraina, Rosja, Białoruś, Litwa, Łotwa, Słowacja, Niemcy, Włochy i 
Rumunia. Byłem i jestem kierownikiem oraz wykonawcą wielu projektów  
i grantów naukowych. W latach 1996–2020 otrzymałem 4 indywidualne granty badawcze 
finansowane przez KBN, NCN i NPRH oraz 6 grantów promotorskich (lata 2001–2011). 

Obecnie kieruję kilkunastoosobowym zespołem badawczym realizującym projekt 
finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module 
Dziedzictwo Narodowe pt. Źródła do dziejów repatriacji do Polski po I wojnie światowej 
uchodźców, jeńców wojennych, internowanych i optantów w archiwach Rosji, Ukrainy, 
Białorusi, Litwy i Łotwy (kwota: 1.661.204,00 zł). 
 
 
Osiągnięcia dydaktyczne: 
Od czasu uzyskania stopnia doktora w 1987 r. wypromowałem ponad 1000 magistrów oraz 
160 licencjatów na różnych kierunkach studiów. Byłem promotorem 27 rozpraw doktorskich. 



39 razy powoływano mnie na recenzenta w przewodach doktorskich na polskich uczelniach. 
Brałem także udział w 23 przewodach habilitacyjnych w Polsce oraz 3 razy byłem powołany 
jako recenzent pomocniczy na Ukrainie. 
 
 
Osiągnięcia organizacyjne i pełnione funkcje: 
Od 2019 r. 
2016–2019 
2009–2016 
2005–2009 
 
1999–2012 
i 2016–2020 

Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK 
Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK 
Prodziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK 
Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk 
Historycznych UMK 
Członek Senatu UMK 

 
 
Członkostwo w radach, komitetach oraz zespołach naukowych (wybrane): 

− Polsko-Rosyjska Komisja ds. doskonalenia treści podręczników szkolnych  
do historii, geografii i literatury przy Ministrze Edukacji Narodowej RP (od 2010 r.  
do chwili obecnej), 

− Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP (2007–
2008), 

− Zespół Specjalistyczny Nauk Historycznych (H01G) przy Ministrze Nauki  
i Informatyzacji RP do oceny projektów badawczych (2004–2005), 

− Członek Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, 
panel HS3A Narodowego Centrum Nauki, ocena wniosków złożonych w konkursach: 
Opus 4, Preludium 4 oraz Sonata 4 (2013–2015), 

− Komitet Programowy wydawnictwa: Krasnoarmiejcy v polskom plenie v 1919–1922 
gg. Sbornik dokumentov i materiałom (2000–2004) – przewodniczący komitetu ze 
strony polskiej, 

− Komitet Programowy wydawnictwa: Jeńcy polscy w niewoli sowieckiej 1919–1923 
(2005–2009) – przewodniczący ze strony polskiej, 

− Polsko-rosyjski zespół naukowy prowadzący badania nad problemem: Księga pamięci. 
Jeńcy sowieccy zmarli w niewoli polskiej w latach 1919–1922, przewodniczący 
zespołu ze strony polskiej (od 2013 r.) 

 
 
Nagrody i wyróżnienia (wybrane): 

− Złoty Krzyż Zasługi RP (1999 r.), 
− Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003 r.), 
− Medal za Zasługi dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2009 r.), 
− Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za najlepszą pracę naukową: Wschodni 



sojusznicy Polski w wojnie 1920 r. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie  
i białoruskie w Polsce w latach 1919–1920 (2000 r.), 

− Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 3 zespołowe oraz 
10 samodzielnych za działalność naukową (1988–2019), 

− Nagrody tygodnika „Polityka”:  
za najlepszą publikację źródłową (nagroda zespołowa): Polscy jeńcy wojenni w niewoli 
sowieckiej w latach 1919–1922 (2010 r.) oraz  
za najlepszą książkę naukową: Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie 
Polski w latach 1918–1924 (1998 r.), 

− Nagroda krajowa „Przeglądu Wschodniego” za publikacje poświęcone problematyce 
jeńców i internowanych rosyjskich i ukraińskich w Polsce w latach dwudziestych 
XX w. (2001 r.), 

− Medal Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych „Pro Memoria” 
(2010 r.) 


