
 

Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 12.04.2013r. 

 

Posiedzenie Rady Wydziału poprowadził Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie 

przywitał wszystkich zebranych i poinformował, iż w dniu dzisiejszym nie odbędzie się zaplanowane na ten 

dzień kolokwium habilitacyjne dr Barbary Klassy ze względu na nieobecność dwóch recenzentów. Dziekan 

poinformował, że kolokwium odbędzie się w innym terminie.  

Dziekan Wydziału poinformował członków Rady, iż dwóch pracowników naukowych: dr. Andrzej 

Woziński  i dr. Dariusz Dekański otrzymali stopień dr. habilitowanego. 

Dziekan podziękował prof. UG, dr hab. Krzysztofowi Lewalskiemu, który we współpracy z Panią Mają 

Żemojtel i Panią Anną Lachowską przygotowali ankietę jednostki. 

Dziekan zaprezentował najnowsze publikacje pracowników Wydziału Historycznego: 

1. „Franciszek Rawita-Gawroński. Wobec nowego świata”, opracowanie, przedmowa i przypisy 

Eugeniusz Koko, Gdańsk 2012 

2. „Szkice z życia codziennego w Gdańsku w latach 1945 - 1989”, pod red. G. Berendta i E. Kizika, 

Gdańsk 2012 

3. P.Perkowski -  „Władze i mieszkańcy Gdańska w 1945r. w świetle sprawozdań”, Gdańsk 2013 

4. B. Górka, Przegląd Religioznawczy, t. 2/244/2012  (redaktor tomu) 

 

Dziekan przekazał Radzie informację, iż w szóstej edycji wspólnego konkursu IPN i Instytutu Historii PAN 

na Najlepszy Debiut Historyczny Roku, dr Konrad Knoch otrzymał nagrodę za najlepszy debiut za pracę 

doktorską „Pisma liberalne II obiegu w Polsce w latach 1979 – 1990”, obronioną na naszym Wydziale, 

której promotorem był prof. dr hab. Wiktor Pepliński. Jednocześnie w tym samym konkursie wyróżnienie 

otrzymał Jan Hlebowicz za pracę magisterską „Niepokorni z „Topolówki”. Działalność niezależna uczniów 

III L.O. im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w latach 1970 – 1989”, napisaną pod kierownictwem prof. 

UG, dr. hab. Grzegorza Berendta.  

 

Następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia: 

 

1. Wniosek Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. Arnolda 

Kłonczyńskiego - przyjęcie recenzji i wniosek o podjęcie uchwały o dopuszczeniu do kolokwium 

habilitacyjnego w dniu 17.05.2013 r. 

 

2. Wniosek  Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr. 

Wojciecha Gajewskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego (zgodnie z procedurą 

obowiązującą przed 01.10.2011 r.) - podjęcie uchwały o wszczęciu  procedury i wyznaczeniu  dwóch  

recenzentów. 

 

3. Wniosek Komisji Wydziałowej dotyczący oceny adiunktów, którym upływa okres zatrudnienia. 

 

4. Sprawy personalne. 

 

5. Sprawy Studiów Doktoranckich. 

 



a) Wniosek o zmianę nazwy studiów doktoranckich na – Wydziałowe Studia Doktoranckie 

Historii i Historii Sztuki 

b) Zatwierdzenie programu studiów, planu i efektów Kształcenia Studiów Doktoranckich 

Historii i Historii sztuki 

 

6. Sprawy doktorskie. 

 

7. Zatwierdzenie protokołu  z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 08 marca 2013 r.  

 

8. Sprawy bieżące. 

 

Ad.1 

Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki,  przedstawił wniosek Komisji 

Wydziałowej do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. Arnolda Kłonczyńskiego w sprawie 

przyjęcia recenzji i wniosku o podjęcie uchwały o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego w dniu 

17.05.2013 r. 

 

Prof. dr hab. Eugeniusz Koko przedstawił dorobek naukowy dr. A. Kłonczyńskiego i pozytywne opinie 

recenzentów. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o podjęcie uchwały o dopuszczenie do kolokwium 

habilitacyjnego. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania –  

22 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad.2 

Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki,  przedstawił wniosek Komisji 

Wydziałowej do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. Wojciecha Gajewskiego z Instytutu Historii 

Uniwersytetu Gdańskiego (zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011r.)  w sprawie podjęcia 

uchwały o wszczęciu procedury i wyznaczeniu dwóch recenzentów. 

 

Prof. dr hab. Jan Iluk przedstawił osobę dr. Wojciecha Gajewskiego i jego dorobek. 

 

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały o wszczęciu procedury. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania –  

21 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

Proponowani  recenzenci: 

- ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor - Wydz. Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego 

- prof. UG dr hab. Ireneusz Milewski - Wydz. Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta - ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania –  

21 głosów za, 2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 



Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta - prof. UG, dr. hab. Ireneusza Milewskiego. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania –  

21 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

Ad.3 

Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki,  przedstawił wniosek Instytutu 

Historii Sztuki o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr Beaty Purc-Stępniak, zgodnie z § 174 Statutu UG 

osobom zatrudnionym przed 01.09.2006 r., które wszczęły przewód habilitacyjny przysługuje przedłużenie 

zatrudnienia nie dłużej niż o dwa lata. Komisja wnioskuje o przedłużenie zatrudnienia do 04.04.2015 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 34 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

32 głosy za, 1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 4a 

Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki,  przedstawił wniosek Instytutu 

Archeologii i Etnologii o zatrudnienie na stanowisku adiunkta (konkurs) dr. Tarzycjusza Bulińskiego w 

Zakładzie Etnologii na umowę o pracę na czas określony, na okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2015 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowało 35 osób. Wynik tajnego głosowania – 30 

głosów za, 5 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 4b 

Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki,  przedstawił wniosek prof. dr. hab. 

Błażeja Śliwińskiego z Instytutu Historii o wyrażenie zgody na udzielenie urlopu naukowego na okres 12 

miesięcy, od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowało 35 osób. Wynik tajnego głosowania – 32 

głosy za, 3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 5a 

Kierownik Studiów Doktoranckich Historii, prof. UG, dr hab. Anna Paner przedstawiła wniosek o zmianę 

nazwy studiów doktoranckich na Wydziałowe Studia Doktoranckie Historii i Historii Sztuki. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowało 35 osób. Wynik tajnego głosowania – 34 

głosy za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 



 

Ad. 5b 

Kierownik Studiów Doktoranckich Historii, prof. UG, dr hab. Anna Paner przedstawiła wniosek o 

zatwierdzenie programu studiów, planu i efektów Kształcenia Wydziałowych Studiów Doktoranckich 

Historii i Historii Sztuki. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowało 35 osób. Wynik tajnego głosowania – 33 

głosy za, 1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

Ad. 6 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie. 

Ad. 6.1.a 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Patryka Landowskiego  

temat: Obraz społeczeństwa Afryki rzymskiej przełomu II i III wieku n.e. w dziełach   

           pogańskich i chrześcijańskich autorów epoki 

 

 prof. UG, dr hab. Ireneusz Milewski – opiekun naukowy 

 prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski – przewodniczący 

 prof. dr hab. Jan Iluk 

 prof. UG, dr hab. Beata Możejko 

 prof. UG, dr hab. Marek Smoliński 

 prof. UG, dr hab. Grzegorz Szamocki 

 prof. dr hab. Błażej Śliwiński 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

22 głosy za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

Ad. 6.1.b 

Powołanie komisji doktorskiej mgr Agnieszki Warzochy  

temat: Polska fotografia podróżnicza z drugiej połowy XIX wieku na tle fotografii  

           europejskiej 

        

prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus – opiekun naukowy 

dr hab. Andrzej Woziński – przewodniczący 

dr hab. Marcin Kaleciński 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

dr hab. Mirosław Kruk 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski 

prof. UG, dr hab. Małgorzata Omilanowska 

 

Przystąpiono do głosowania. 



Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 24 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

24 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

Ad. 6.2 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr Jolanty Musiał  

temat: Od krakowskiego Pogórza po warszawskie salony. Historia kariery  

           politycznej Kazimierza Rusinka (1905-1984). 

                                         

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor  

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski- przewodniczący 

 

- w miejsce członka komisji prof. UG, dr. hab. Grzegorza Berendta  

– prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

20 głosów za, 3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

Ad. 6.3a 

Wszczęcie przewodu doktorskiego zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011r., wyznaczenie 

promotora i zatwierdzenie tematu pracy mgr. Pawła Beczka  

 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski – promotor 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski - przewodniczący 

temat: Publicystyka katolicka w Drugiej Rzeczypospolitej wobec wybranych problemów  

           laicyzacji. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 24 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

20 głosów za, 4 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

Ad. 6.3b 

Wszczęcie przewodu doktorskiego zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011r., wyznaczenie 

promotora i zatwierdzenie tematu pracy mgr. Mateusza Ihnatowicza  

prof. UG, dr hab. Bogusław Górka – promotor 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski - przewodniczący 

temat: Prowincja Jezuitów Polski Północnej w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa   

          (1945-1989) 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

17 głosów za, 4 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 



Ad. 6.4a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Danielowi Czerwińskiemu 

 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida – promotor 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt – przewodniczący 

prof. UG, dr hab. Andrzej Piotr Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu: 19.04.2013 r., godz. 11.30 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

22 głosy za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

Ad. 6.4b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Piotrowi Derengowskiemu 

 

prof. UG, dr hab. Barbara Szordykowska – promotor 

prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 

prof. UG, dr hab. Andrzej Piotr Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu: 19.04.2013 r., godz. 11.00 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

23 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

Ad. 6.4c 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Januszowi Dargaczowi 

 

prof. dr hab. Edmund Kizik – promotor 

prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska – przewodnicząca 

prof. UG, dr hab. Andrzej Piotr Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu: 10.05.2013 r., godz. 11.00  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

23 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

Ad. 6.4d 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Grzegorzowi Labudzie 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – promotor 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski – przewodniczący 

prof. UG, dr hab. Andrzej Piotr Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu: 10.05.2013 r., godz. 11.30  

Przystąpiono do głosowania. 



Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

23 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

Ad. 6.5a  

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr. Tomaszowi Bednarzowi 

 

prof. UG, dr hab. Beata Możejko – promotor 

prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 

mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 

termin egzaminu: 26.04.2013 r., godz. 11.00  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

22 głosów za, 0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

Ad. 6.5b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr. Piotrowi Derengowskiemu 

 

prof. UG, dr hab. Barbara Szordykowska – promotor 

prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 

mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 

termin egzaminu: 19.04.2013 r., godz. 10.00  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

23 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwny. 

Ad. 6.5c 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr. Hubertowi Jando 

 

prof. dr hab. Antoni Komorowski – promotor 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski – przewodniczący 

mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 

termin egzaminu: 26.04.2013 r., godz. 11.30  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

21 głosy za, 1 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

Ad. 6.5d 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr. Grzegorzowi Labudzie 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – promotor 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski – przewodniczący 

mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 



termin egzaminu: 19.04.2013 r., godz. 11.00  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

23 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwny. 

 

Ad. 6.5e 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr. Tomaszowi Larczyńskiemu 

 

prof. UG, dr hab. Klemens Bruski – promotor 

prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 

mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 

termin egzaminu: 26.04.2013 r., godz. 12.00 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

22 głosy za, 1 wstrzymujących się i 0 przeciwny. 

 

Ad. 6.6.1 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Huberta Jando 

 

prof. dr hab. Antoni Komorowski – promotor 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski – przewodniczący 

temat: Patrole bojowe ORP Orzeł w służbie w II Flotylli Okrętów Podwodnych w Rosyth oraz 

          hipotezy dotyczące jego zatonięcia 

 

Recenzenci: 

 prof. dr hab. Andrzej Makowski (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) 

 prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

 

Ad. 6.6.1a 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta - prof. dr. hab. Andrzeja Makowskiego 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

18 głosy za, 4 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

Ad. 6.6.1b 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta - prof. dr. hab. Waldemar Rezmer 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

20 głosy za, 3 wstrzymujących się i 0 przeciwny. 

Ad. 6.6.2 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Gucewicza 



 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida – promoter 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – przewodniczący 

temat: Rok 1966 w diecezji gdańskiej. Milenium kontra tysiąclecie. 

 

Recenzenci: 

 prof. dr hab. Marek Andrzejewski  

 prof. UJK dr hab. Ryszard Gryz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

 

 

Ad. 6.6.2a 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta - prof. dr. hab. Marka Andrzejewskiego 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

20 głosy za, 2 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

Ad. 6.6.2b 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta - prof. UJK dr. hab. Ryszarda Gryza 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

20 głosy za, 2 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

Ad.6.7a 

Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i dopuszczenie do 

publicznej obrony ks. mgr. Bogusława Głodowskiego  

 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 

Temat pracy: Ruch trzeźwościowy w diecezji chełmińskiej w latach 1848-1939 

Proponowany termin obrony: 26.04.2013 r. (godz.12.00) 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

21 głosy za, 2 wstrzymujących się i 0 przeciwnych 

Ad.6.7b 

Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i dopuszczenie do 

publicznej obrony mgr. Krzysztofa Kordy  

 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek - przewodniczący 

Temat pracy: Józef Wrycza (1884 – 1961). Ksiądz, wojak, narodowiec 

Proponowany termin obrony: 10.05.2013 r. (godz.13.00) 

 

Przystąpiono do głosowania. 



Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

20 głosy za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

Ad. 6.8a 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w 

zakresie historii mgr. Krzysztofowi Sławskiemu  

 

temat: Bernard Szczęsny (1919-1993) – uczestnik pomorskiego ruchu oporu, więzień  

           Stutthofu, działacz społeczny i polityk regionalny. 

 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 

Obrona odbyła się 22.03.2013 r. o godz.12.00 

Specjalność: historia najnowsza Polski 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

23 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

Ad. 6.8b 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk 

humanistycznych w zakresie historii mgr Lucynie Żukowskiej  

 

temat: Ewangelicki Kościół Unijny w Gdańsku w okresie rządów NSDAP 

            (1933 – 1945)) 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt – promotor 

prof. dr hab. Marek Andrzejewski – przewodniczący 

Obrona odbyła się 05.04.2013 r. o godz.13.00 

Specjalność: historia najnowsza 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

35 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  24. Głosowały 23 osoby. Wynik tajnego głosowania – 

23 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad.7 

Protokół posiedzenia Rady Wydziału z dnia  08.03.2013r. został zatwierdzony w głosowaniu tajnym przy  

33 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się. 

 

 

Ad. 8 

Sprawy bieżące 

 

Głos zabrała przedstawicielka Studentów, Marlena Orzechowska, która zaprosiła członków Rady Wydziału 

na połowinki studentów Krajoznawstwa i turystyki historycznej. 



 

Głos zabrał Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, który wspomniał o ankiecie 

jednostki i poinformował, iż oczekujemy na przyznanie kategorii naszej jednostce. 

Prodziekan poinformował również, że do 15 czerwca trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów 

naukowych.  Prodziekan zachęcał do ich składania. 

Głos zabrał Prodziekan ds. Studenckich, dr Arnold Kłonczyński, który poinformował, iż trwają prace nad 

aktualizacją sylabusów i  zaprosił zainteresowanych na szkolenie z ich wypełniania. 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, poinformował Radę o przeprowadzonej likwidacji 

starych komputerów i zaznaczył, że w miarę możliwości baza komputerowa będzie uzupełniana.  

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

Lidka Muszyńska 

 

 

 

 

 

 


