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1. dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. UG 

Pielgrzymi polscy w drodze do Ziemi Świętej w XIX  w 

W związku ze zmianami politycznymi i technologicznymi wzrósł ruch pielgrzymkowy do 

Ziemi Świętej. Pielgrzymie relacje drukowane wkrótce po powrocie interesujące źródło do 

analizy problemów związanych z podróżą, odbioru miejsc świętych w Palestynie oraz 

postrzegania ludności miejscowej 

 

     2.  dr hab. Dariusz Kaczor, prof. UG 

 

Porządek publiczny i dyscyplinowanie społeczne w Europie wczesnej epoki nowożytnej 
 

Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie w możliwie szerokim kontekście jednego z 

najbardziej frapujących i nośnych intelektualnie zagadnień w odniesieniu do badań nad 

wczesną epoką nowożytną, a mianowicie paradygmatów porządku publicznego ("Gute 

Policey", "Well ordered policy") i dyscyplinowania społecznego. Zaprezentowane zostaną w 

jego trakcie zarówno obecne w historiografii europejskiej koncepcje tytułowych kwestii, jak 

również omówione szerokie spektrum szczegółowych zagadnień z nimi związanych: teoria 

państwa, penalizacja zachowań odbiegających od normy, konfesjonalizacja, disciplina 

militaris, cywilizowanie obyczajów, napięcia pomiędzy kulturą elitarną i kulturą ludową, 

dyscyplinowanie społeczne w kontekście życia codziennego. 
 
 

3. dr Karol Kłodziński 
 

Armia rzymska w okresie wczesnego Cesarstwa   

Cesarz August był nie tylko twórcą nowego ustroju monarchicznego, zwanego pryncypatem, 

lecz również reformatorem armii rzymskiej. To właśnie od epoki jego rządów mamy do 

czynienia z zawodową armią, która – obok administracji centralnej i prowincjonalnej – 

stanowiła podstawowy filar funkcjonowania Imperium Romanum od I do III w. n.e. Celem 

wykładu nie jest szczegółowe przedstawienie przebiegu głównych bitew oraz innych działań 

zbrojnych, w których brali udział żołnierze rzymscy, ale omówienie funkcjonowania armii 

rzymskiej w szerszym aspekcie społecznym, gospodarczym i administracyjnym. W ramach 

wykładu zostanie omówiona zarówno organizacja armii rzymskiej (legiony, oddziały 

pomocnicze, flota, garnizon Rzymu, jednostki elitarne), jak i bardziej szczegółowe zagadnienia, 

takie jak rekrutacja, szkolenie, system awansów i nagród, życie codzienne (np. dieta). Historia 

armii rzymskiej to nie tylko historia jednostek wojskowych, ale również losy poszczególnych 

żołnierzy, których kariery oraz dokonania militarne są poświadczone w materiale 

epigraficznym, szczególnie bogatym w okresie pryncypatu. Dlatego na wykładzie zostaną 

pokazane wybrane, najbardziej interesujące inskrypcje ilustrujące kariery wojskowe.  

 


