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dr Julia Możdżeń 
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Wyobraźnia 
średniowieczna 

(XIII-XV w.) 

Wykład ma na celu przybliżenie mentalności ludzi żyjących w okresie pełnego i późnego średniowiecza (XIII-XV 

w.), ich lęków, nadziei i marzeń. Wędrujący święci i żywe trupy, anioły strzegący oblężonych miast i wszędobylskie 

demony – w średniowieczu świat nadprzyrodzony i ziemski stale się przenikały, a granice między nimi nie były 

ostre. Jak człowiek średniowiecza reagował na cuda mające miejsce przy grobach świętych, zorzę polarną, 

egzotyczne zwierzęta czy wszechobecną śmierć? Historycy do dziś dnia spierają się o granice przenikania się 

wyobrażeń prostych ludzi i wykształconych elit. Czy wykształcenie uniwersyteckie potrafiło sprawić, że przestawali 

wierzyć w magię? Analiza średniowiecznych kazań oraz kompendiów kaznodziejskich z obszaru pozwala wniknąć 

w sposób rozumienia świata przez przeciętnego człowieka tamtych czasów. Czy wyobrażenia o świecie w 

średniowiecznych Prusach i w samym Gdańsku różniły się od innych regionów Europy?  

dr hab. Sławomir 
Kościelak, prof. UG 

poniedziałek 
godz.15.00 a.1.46 

Konflikty 
międzywyznaniowe              
w Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów w 

XVI-XVIII wieku. 
Geografia 
wpływów, 

dynamika sporów, 
mozaika kultur u 

progu 
nowoczesności 

Ideą przewodnią wykładu jest ukazanie implikowanych religią/wyznaniem przemian kulturowych we wspólnym 

polsko-litewskim państwie w okresie wczesnonowożytnym, a zatem od początku XVI po schyłek wieku XVIII. W 

tym czasie tworzyły się podstawy ustrojowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów, nastąpiło apogeum jej znaczenia, a 

następnie powolny regres i upadek. Na styku różnych kultur, na pograniczu Wschodu i Zachodu, ale także Północy 

i Południa wytworzył się specyficzny ładunek kulturowy, poddany wpływom sprzecznych tendencji – reformacji, 

kontrreformacji, wyznaniowych unii i głębokich religijnych podziałów. „Państwo bez stosów” i „Przedmurze 

chrześcijaństwa” w równym stopniu charakteryzowały skomplikowaną sytuację wewnątrz tej tzw. wówczas 

Sarmacji. W toku wykładu przedstawiony zostanie przebieg religijnych i międzywyznaniowych konfliktów, 

zmienne w czasie strefy wpływów, przechodzące „z rąk do rąk” ośrodki i środki religijnego oddziaływania, specyfika 

wymuszonej koegzystencji, wieloaspektowa modernizacja religijnej wrażliwości u progu wielkich cywilizacyjnych 

przeobrażeń ostatnich stuleci. 

dr Iwona Janicka 
poniedziałek 
godz.13.15 

a.1.45 
 

Kresy 1795-1914 – 
historia, ludzie, 
życie codzienne 

Wykłady zostaną podzielony na dwie części. W pierwszej zostanie przybliżona historia ziem dawnego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego (dzisiejszej Litwy i Białorusi) od czasu ostatniego rozbioru w 1795 roku do wybuchu I wojny 
światowej. Omówione zostaną m.in. zasady administrowania Kresami, struktura społeczna, wyznaniowa, 
narodowościowa ludności. Szczególnie zaakcentowana zostanie historia i rola jaką w kształtowaniu życia 
kulturalnego, naukowego i politycznego tych ziem odegrało Wilno. Druga część wykładów poświęcona będzie 
historii epidemii cholery w północno-zachodnich guberniach. Przybliżona zostanie sama choroba (jej pochodzenie, 
objawy i przebieg), warunki rozprzestrzeniania się, sposoby leczenia, statystyka, organizacja służb medycznych. 

prof. dr hab. 
Zbigniew Opacki 

piątek godz.13.15 
a.1.46 

Wydział 
Humanistyczny 
Uniwersytetu 

Stefana Batorego w 
Wilnie 1919 - 1939 

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie istniał jedynie 20 lat. Wydział Humanistyczny USB umożliwił powstanie na 
północno-wschodnich kresach II RP uniwersyteckiego środowiska humanistycznego, które promieniowało na cały 
kraj a po katastrofie II wojny światowej stało się zaczynem humanistyki akademickiej UMK w Toruniu. Celem 
wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze strukturą katedr, procedurami awansowymi uczonych, obsadą profesorską, 
jej osiągnięciami naukowymi oraz pozycją Wydziału na tle innych ośrodków akademickich ówczesnej Polski. 

Minimalna liczba chętnych do ich uruchomienia to 25 osób.  Wykłady obowiązkowe dla HSSL II rok – 2 x 30 (N); III HSSL 1 x 30 (N), (ER); HSSM II rok 2 x 30 
(N),(WM); KiTHSSL III rok 3 x 30 


