
WYKŁADY MONOGRAFICZNE DO WYBORU W SEMESTRZE ZIMOWYM 

ROKU AKADEMICKIEGO 2017-2018  
l.p. Imię i nazwisko Temat wykładu Krótka charakterystyka 

1 dr hab. Krzysztof Lewalski, 
prof. UG 

Odsłony codzienności-wybrana problematyka badawcza 
nad życiem codziennym duchowieństwa parafialnego 

 
 

środa 15.00 s. 1.46 

Życie codzienne rzymskokatolickiego duchowieństwa parafialnego w Królestwie 
Polskim w latach 1864-1914 w kontekście przemian cywilizacyjnych. Zagadnienia z 
zakresu kultury materialnej, duchowej, umysłowej, mentalności i obyczajowości, m.in.: 
wygląd i urządzenie plebanii, pożywienie, ubiór, uposażenie, zajęcia w gospodarstwie 
plebańskim, życie publiczne, działalność duszpasterska oraz praca społeczna, formy 
wypoczynku i rozrywki, lektury, wyjazdy krajowe i zagraniczne, choroba, starość, 
śmierć. Rodzaje i wartość przekazów źródłowych odzwierciedlających podjęte 
zagadnienia, problematyka metod badawczych, przegląd literatury.  
 

3 prof. dr hab. Edmund Kizik Życie codzienne w czasach nowożytnych i współczesnych 

piątek 11.30 s.1.46 

Tematyka codziennej kultury jedzenia i picia, ubierania się, mieszkania czy spędzania 
wolnego czasu stanowią istotną część współcześnie uprawianej historiografii. Wykłady 
mają na celu omówienie metod badawczych oraz wyników na przykładach zmian w 
życiu codziennym od XV/XVI w. aż do współczesności. Omówione będą struktury życia 
codziennego społeczności miejskich i wiejskich zamieszkujących region nadbałtycki 
(mieszczanie ośrodków hanzeatyckich, chłopi żuławscy i kaszubscy, szlachta Prus 
Królewskich i Zachodnich; różnice pomiędzy społecznościami tradycyjnymi i 
współczesnymi). Wykłady prowadzone są o badania własne autora. 

4 dr Jarosław Drozd Dzieje społeczności żydowskiej na Pomorzu w XIX-XX 
wieku 

poniedziałek 15.00 s.2.61 

 

 

Dzieje Żydów na Pomorzu. 

Losy trójmiejskich gmin wyznaniowych żydowskich. 

Synagogi i cmentarze. 

Specyfika kultury żydowskiej w Polsce.  

Laicyzacja Żydów pomorskich na przykładzie gminy gdyńskiej,  

Współczesne życie gmin wyznaniowych żydowskich w RP. 

 

5.  dr hab. Aleksander Hall, 
prof. WSIiZ 
 

"Francja podczas II wojny światowej". 
 

poniedziałek 16.45 s.2.53 
 

 

Minimalna liczba chętnych do ich uruchomienia to 25 osób.  

Jednocześnie informujemy, iż możliwość zapisu na wykład mają osoby, dla których realizacja wykładu wynika w danym semestrze z programu studiów. 
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