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Po raz trzeci przedstawiamy Państwu Kronikę Wydziału Historycznego, w której udokumentowane zostały najważniejsze osiągnięcia
i wydarzenia mające miejsce na Wydziale Historycznym, tym razem za rok akademicki 2021-2022. Był to rok, w którym większość zajęć
dydaktycznych prowadziliśmy już w trybie stacjonarnym. Był to również rok, który upłynął pod znakiem kończącej się pandemii, wojny
w Ukrainie i starań o jak najkorzystniejszy wynik w ewaluacji dyscyplin naukowych reprezentowanych na naszym Wydziale. W mojej opinii
można przyjąć, że ze wszystkimi tymi wyzwaniami poradziliśmy sobie co najmniej dobrze, a w niektórych aspektach bardzo dobrze.
Podjęliśmy się też wielkiej reformy struktury organizacyjnej Wydziału Historycznego, która weszła w życie z dniem 1 października 2022
roku. W miejsce trzech dotychczasowych instytutów funkcjonujących na Wydziale Historycznym zaczęły funkcjonować cztery instytuty:
Instytut Historii, Instytut Historii Sztuki, Instytut Archeologii, Instytut Antropologii. Ponadto w strukturze Instytutu Historii dwa dotychczas
istniejące zakłady naukowe zakończyły swoją działalność, trzy zakłady zmieniły swoją nazwę, a dodatkowo utworzone zostały dwa zupełnie
nowe zakłady: Zakład Historii Europy Wschodniej oraz Zakład Historii Gdańska, Pomorza i Regionu Nadbałtyckiego. To wielkie, można
nawet przyjąć rewolucyjne zmiany. Dzięki tym zmianom nie tylko realizujemy działania przewidziane w Strategii Wydziału Historycznego
na lata 2020-2025, ale także instytucjonalnie podkreślamy chęć intensyfikacji badań związanych z Gdańskiem, Pomorzem i całym
Regionem Nadbałtyckim. Potwierdzenie dobrej kondycji naukowej naszego Wydziału w roku akademickim 2021-2022 znajdziecie Państwo
na kolejnych slajdach niniejszej Kroniki.
Wszystkim Pracownikom, Doktorantom, Studentom życzę realizacji ambitnych planów naukowych i wielkiej satysfakcji z udziału
w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Historycznym UG.

Dziekan Wydziału Historycznego
dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG
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Władze Wydziału Historycznego i dyrekcja 
poszczególnych Instytutów
Fot. W. Kulczykowski
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Dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG

Absolwent historii i prawa na UG
specjalizujący się w badaniach historii
politycznej, szczególnie w XIX wieku.
Interesuje go problematyka wschodnia,
a zwłaszcza historia krajów nadbałtyckich,
ze szczególnym uwzględnieniem terenów
obecnej Łotwy.

Obecnie przygotowuje książkę na temat
powstania kościuszkowskiego w Kurlandii.

W latach 2012–2020 Dyrektor Instytutu
Historii.
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Dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG

Historyczka specjalizująca się w historii
najnowszej powszechnej, amerykanistka,
jej badania obejmują też dzieje migracji.

Redaktorka serii wydawniczej Migrations in
History (wydawnictwo DeGruyter).

Członkini Komitetu Badań nad Migracjami
PAN oraz Komisji PAU do Badań Diaspory
Polskiej.
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Dr hab. Tarzycjusz Buliński prof. UG

Zajmuje się antropologią szkoły, teorią
i metodologią antropologii, etnologią Indian
Amazonii oraz badaniami nad dzieciństwem
(childhood studies). Prowadził badania
terenowe wśród Indian E’ñepá z Wenezueli.

Redaktor pisma Etnografia. Praktyki, Teorie,
Doświadczenia.
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Dr Anna Sobecka

Historyczka sztuki zajmująca się badaniem
kultury artystycznej w epoce nowożytnej.
Interesuje się historią muzealnictwa
i współczesnym wystawiennictwem oraz
rynkiem sztuki.

Sekretarz pisma Porta Aurea.

W latach 2016–2020 wicedyrektorka Instytutu
Historii Sztuki.
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Dyrektorem Instytutu Archeologii jest dr hab. Marcin Wąs, prof.
UG, archeolog, badacz epoki kamienia specjalizujący się w
studiach nad krzemieniarstwem pradziejowym. Prowadził badania
wykopaliskowe w różnych regionach Polski, a także w uczestniczył
w ekspedycjach w Turcji i Sudanie.

Zastępcą dyrektora Instytutu Archeologii jest dr Anna Strobin.
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Dyrektorem Instytutu Historii jest dr hab. Michał Kosznicki,
prof. UG historyk wychowania i edukacji, zarówno
zinstytucjonalizowanej jak i niezinstytucjonalizowanej
(rodzinnej) w okresie późnego antyku. Dydaktyk historii
szkolnej i, przede wszystkim, nauczyciel historii.
W poprzedniej kadencji zastępca dyrektora Instytutu.

Zastępcą dyrektora Instytutu Historii jest dr Aleksandra
Girsztowt.
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Dyrektorką Instytutu Historii Sztuki jest prof. dr hab. Małgorzata
Omilanowska-Kiljańczyk. Historyczka sztuki specjalizująca się
w badaniach nad architekturą nowoczesną, związana także
z Instytutem Sztuki PAN. W latach 2012–2015 prof. Omilanowska-
Kiljańczyk pełniła funkcję wiceministra oraz ministra kultury
i dziedzictwa narodowego. Przewodnicząca Zespołu Nauk
Humanistycznych RDN. Prof. Omilanowska-Kiljańczyk jest
członkiem rady uczelni UG w kadencji 2021–2024.

Foto: B. Bańka

Zastępcą dyrektora Instytutu Historii Sztuki jest dr hab. Andrzej
Woziński, prof. UG.



Z dniem 1 października 2022 r. na Wydziale Historycznym, w miejsce
dotychczasowego Instytutu Archeologii i Etnologii, powstają 2 nowe Instytuty -
Instytut Archeologii oraz Instytut Antropologii.

W skład Instytutu Antropologii wchodzić będą następujące zakłady:

▪ Zakład Antropologii Nowego Świata i Studiów Etnicznych,

▪ Zakład Etnologii Polski i Antropologii Historii,

▪ Zakład Studiów nad Religią.

Dyrektorem Instytutu Antropologii został dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG,
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia Wydziału Historycznego UG.

Zajmuje się antropologią szkoły, teorią i metodologią antropologii, etnologią
Indian Amazonii oraz badaniami nad dzieciństwem (childhood studies). Prowadził
badania terenowe wśród Indian E’ñepá z Wenezueli.

Redaktor pisma Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia.

Zastępcą dyrektora Instytutu Antropologii jest dr hab. Wojciech Gajewski, prof.
UG.
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W dniu 12 czerwca 2022 r. odszedł od nas prof. Florian Stasik, wieloletni
pracownik Instytutu Historii UG, profesor nauk humanistycznych,
specjalizujący się w historii stosunków międzynarodowych. Niestrudzony
badacz dziejów Polonii w Stanach Zjednoczonych.

Ukończył studia w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni (1948-1952)
i w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie (1953-1954). Swoje
życie zawodowe związał z naszą uczelnią, podejmując w 1963 roku pracę
najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, a od 1970 roku
w Uniwersytecie Gdańskim. Pracując w Instytucie Historii UG w 1973 roku
uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1985 roku tytuł naukowy
profesora nadzwyczajnego. Był wychowawcą wielu pokoleń historyków.

Z oddaniem i poświęceniem działał na rzecz Uczelni, Wydziału i Instytutu
Historii. Był ceniony przez swoich współpracowników i studentów. Polska
nauka historyczna i cała nasza społeczność poniosły niepowetowaną
stratę.
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W dniu 28 września 2022 r. w wieku 71 lat odeszła od nas Pani
Profesor Barbara Okoniewska, wieloletnia nauczycielka akademicka
Instytutu Historii UG (1974-2006), specjalizująca się w historii Polski,
zwłaszcza w dziedzinie historii gospodarczej i społecznej Polski
XX wieku.

Ukończyła studia na kierunku historia na Uniwersytecie Gdańskim
(1969-1974) i swoje życie zawodowe związała z naszą uczelnią,
podejmując w 1974 roku pracę w Instytucie Historii w Zakładzie
Historii Myśli i Kultury Politycznej. Pracując w Instytucie Historii UG w
1980 roku uzyskała stopień doktora, w 1990 roku stopień doktora
habilitowanego, a w 1993 roku została powołana na stanowisko
profesora nadzwyczajnego UG. Była wychowawcą wielu pokoleń
historyków.

Z oddaniem i poświęceniem działała na rzecz Uczelni, Wydziału
i Instytutu Historii. Była ceniona przez swoich współpracowników
i studentów.
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W roku akademickim 2021/2022 ustanowiony został
𝗻𝗼𝘄𝘆 혀𝗸ł𝗮𝗱 𝗥𝗮𝗱𝘆 𝗦𝗮𝗺𝗼𝗿𝘇�̨�𝗱혂 𝗦혁혂𝗱𝗲𝗻혁𝗼 ́𝘄
Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego,
w skład którego wchodzą:

Przewodnicząca: Nina Więcławska,

Zastępczyni przewodniczącej: Martynę Zdrojewską,

Członkini: Olha Dmytrenko.

W ramach opracowania planu działania Rady
Samorządu Studenckiego na nowy rok akademicki, 20
czerwca br. odbyło się spotkanie Władz Wydziału
oraz Rady. Ustalono na nim szczegóły wszelkich
inicjatyw, wydarzeń oraz akcji, mających na celu
wszechstronny rozwój i zaangażowanie studentów
Wydziału.
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▪ W X edycji konkursu nagrodę na najlepszą pracę magisterską napisaną w Instytucie Historii
otrzymał mgr Marek Skurski za pracę pod tytułem: „Nowoczesne cesarstwo, nowoczesna
demokracja. Idea modernizacji w Japonii przed i po 1945 r.”. Promotorem pracy jest dr hab.
Anna Mazurkiewicz, prof. uczelni.

▪ Wyróżnienie Kapituła Nagrody przyznała mgr. Michałowi Pieperowi za pracę pod tytułem:
„Samorząd gminny Rumia-Zagórze w latach 1920-1939” napisaną pod kierunkiem prof. dr
hab. Igora Hałagidy.

▪ Drugie wyróżnienie otrzymał mgr Przemysław Wiszniewiecki za pracę pod tytułem: „Spór
o przywództwo w Izraelu w latach 198-63 przed Chr.” napisaną pod kierunkiem ks. dr hab.
Grzegorza Szamockiego, prof. uczelni.
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W Instytucie Archeologii i Etnologii UG nagrodę za najlepszą pracę magisterską
otrzymała mgr Kalina Więcaszek z Archeologii za pracę „Dar czy własność?
Społeczne znaczenie darów grobowych w neolitycznym Çatalhöyük”.
Promotorem pracy jest prof. Lech Czerniak.
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Nagrodę w konkursie im. prof. Konstantego
Kalinowskiego za najlepszą pracę magisterską
napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty
Omilanowskiej-Kiljańczyk, obronioną w Instytucie
Historii Sztuki w roku akademickim 2021/2022
otrzymał mgr Mateusz Mudlaff za pracę „Budowa
portu gdyńskiego w świetle archiwaliów
przedsiębiorstwa Société de Construction des
Batignolles”.
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W XVI edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską, licencjacką
i podyplomową o Kociewiu i Starogardzie Gdańskim, którego
organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gdańskim, pierwsze miejsce zajęła praca
magisterska absolwentki kierunku Krajoznawstwo i Turystyka
Historyczna – mgr Marty Murawskiej zatytułowana „Turystyka
kulturowa na Kociewiu. Wybrane zagadnienia", której promotorem
był dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG.
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▪ Dr hab. Iwona Janicka – została wybrana na członkinię Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Historycznego na kadencję 2022-2025

▪ Prof. dr hab. Rafał Kubicki został wybrany do Rady Naukowej Dominikańskiego Instytutu Historycznego
w Krakowie na lata 2021-2024

▪ Dr Karol Kłodziński został wybrany na członka-specjalistę w Komitecie Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej
Akademii Nauk na kadencję 2021-2024

▪ Prof. UG, dr hab. Magdalena Nowak została wybrana na członkinię Towarzystwa Badaczy i Miłośników
Historii XIX wieku afiliowanego przez Polską Akademię Umiejętności - od marca 2021

▪ Prof. UG, dr hab. Wojciech Gajewski został wybrany na członka Zespołu Redakcyjnego Serii: Estern and
Central European Voices [ECEV]: Studies in Theology and Religion, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag – od
2021 roku
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Uchwałą nr 102/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. Prezydium
Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny
programowej kierunku historia, prowadzonym na Wydziale
Historycznym UG, wydało ocenę: pozytywną.

Następna ocena programowa na kierunku historia nastąpi
w roku akademickim 2025/2026.
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Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał:

▪ prof. dr hab. Henryk Machajewski – w dyscyplinie archeologia.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskała:

▪ dr hab. Iwona Janicka - w dyscyplinie historia.
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Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dn. 1
sierpnia 2022 r., dr. hab. Henrykowi Machajewskiemu, prof. UG
został nadany tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie
archeologia. Profesor Henryk Machajewski zatrudniony jest
w Zakładzie Archeologii Pradziejowej Instytutu Archeologii i Etnologii
Wydziału Historycznego UG. W zakresie jego zainteresowań
badawczych pozostaje kultura społeczności basenu Morza
Bałtyckiego w okresie przedrzymskim, okresie rzymskim i okresie
wędrówek ludów.

Powiększenie grona profesorskiego o wybitną postać Profesora
Henryka Machajewskiego to dla naszego Wydziału to wielki
zaszczyt. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi otrzymanego
tytułu oraz życzymy wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji
z wykonywanej pracy naukowej i dydaktycznej.
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Uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej Historia Uniwersytetu
Gdańskiego z dn. 10 czerwca 2022 r., dr Iwona Janicka, na
podstawie osiągnięcia naukowego Sina śmierć z Azji. Epidemie
cholery w północno-zachodnich guberniach Cesarstwa
Rosyjskiego w XIX wieku, uzyskała stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Dr hab. Iwona Janicka zatrudniona jest w Zakładzie Historii
Nowożytnej Wydziału Historycznego UG.
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Dr Wacław Kulczykowski – doktor archeologii oraz popularyzator nauki.
Jego zainteresowania badawcze dotyczą średniowiecznych
i nowożytnych systemów zaopatrywania miast w wodę, a także
nowoczesnych sposobów upowszechniania wiedzy historycznej. Twórca
projektu "Archeologia Live & Online". Laureat konkursu eNgage
organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, pomysłodawca
i kierownik projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
Działalności Upowszechniającej Naukę oraz współtwórca naukowych gier
komputerowych "Excavate!" oraz "Waterworks!". W 2017 r. otrzymał
Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena
w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za „wybitne osiągnięcia w
zakresie prowadzenia prac archeologicznych, rewitalizacyjnych
i dokumentacyjnych oraz wkład w nowatorskie badanie i ratowanie
zabytków kultury na Pomorzu”. Finalista konkursu Popularyzator Roku
2020 organizowanego przez serwis PAP Nauka w Polsce oraz Ministerstwo
Edukacji i Nauki.
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Dr Jan Daniluk - historyk, adiunkt dydaktyczny na Uniwersytecie
Gdańskim (Zakład Historii Gdańska, Pomorza i Regionu Bałtyckiego)
i jednocześnie pełnomocnik dyrektora Hevelianum ds. historii
i dziedzictwa kulturowego. Historią zawodowo zajmuje się od 14 lat.
Wcześniej pracował m. in. w Muzeum Sopotu, Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku i IPN. Wykładowca na studiach podyplomowych
Gedanistyki. Pasjonat i badacz historii Gdańska oraz Sopotu (XIX-XX
w.). Zajmuje się także historią II wojny światowej oraz okresu
międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszy
Niemieckiej. Autor m. in. Dwudziestolecie pomiędzy. Miniatury
o Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939) z 2022 r. i „Miasta
skoszarowane”. Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehrmachtu w latach
1939-1945 z 2019 r.
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Dr Filip Rogalski - Etnolog i antropolog kulturowy. Studiował na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie
Autònoma w Barcelonie oraz w École des hautes études en sciences
sociales w Paryżu (gdzie uzyskał dyplom DEA). W 2016 roku uzyskał
tytuł doktora na podstawie rozprawy „Animizm, perspektywizm i
sprawczość u ludu Arabela z Amazonii peruwiańskiej” (UAM, Poznań).
Prowadził etnograficzne badania terenowe w Kraju Basków, Polsce,
Szwecji i w Amazonii peruwiańskiej. Jako ekspert przy wytyczaniu
terytoriów tubylczych w Peru, współpracował z organizacjami
tubylczymi (AIDESEP) i renomowanymi instytucjami badawczymi (Field
Museum, Chicago). W latach 2017-2022 był członkiem projektu
"Antropologia chorób rzadkich. Studium regionu morza Bałtyckiego", w
Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Zainteresowania
badawcze to: antropologia relacji między człowiekiem i jego
otoczeniem, etnologia ludów tubylczych Amazonii i Australii, łowiectwo
i zbieractwo, antropologia antropocenu, antropologia medyczna.
Zajmuje się również działalnością translatorską, najnowsze tłumaczenie
to książka Luca Boltanskiego i Ève Chiapello, "Nowy duch kapitalizmu"
(Oficyna Naukowa, 2022). Prowadził zajęcia z etnologii na
uniwersytetach: UAM w Poznaniu, Warszawskim, Gdańskim i Łódzkim.
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Dr Radosław Kubus - absolwent historii i archeologii na Uniwersytecie
Gdańskim. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
Specjalizuje się w historii nowożytnej Pomorza, ze szczególnym
uwzględnieniem regionu Żuław. Fascynuje się szczególnie
zagadnieniami związanymi z historią społeczną oraz historią kultury
materialnej. Współpracuje z szeregiem instytucji kultury na Pomorzu,
m.in. Biblioteką Elbląską im. C. Norwida, Biblioteką Gdańską PAN oraz
Żuławskim Parkiem Historycznym. Twórca cyklu spotkań pt.
"Wirtualna Regioteka". Autor kilkudziesięciu tekstów naukowych oraz
popularnonaukowych, a także współorganizator wystaw
bibliotecznych. Współrealizator szeregu grantów naukowych, w tym
m.in. grantu ministerialnego „Ewangelicy i mennonici w Żuławkach –
inwentaryzacja przestrzeni sakralnej oraz edukacja kulturowa”.
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W roku akademickim 2021/2022 grono pracowników
administracyjnych Wydziału Historycznego UG powiększyło się
o 3 nowych specjalistów.

W Biurze Dziekana zatrudnione zostały:

▪ mgr Monika Nagórska

▪ mgr Justyna Pawlina-Roman

W Dziekanacie do zespołu dołączył:

▪ mgr inż. Dariusz Jan Sobczuk

28



Tytuły doktora nauk humanistycznych na Wydziale Historycznym
od października 2021 roku uzyskali:
▪ Radosław Kubus
▪ Maja Martyna Mociewicz
▪ Paweł Nastrożny
▪ Łukasz Podlaszewski
▪ Paweł Sadłoń
▪ Andrzej Smaruj
▪ Adrian Watkowski
▪ Arkadiusz Wełniak
▪ Grzegorz Mateusz Woliński
▪ Jan Henryk Hlebowicz
▪ Patryk Adam Zieliński
▪ Agnieszka Nieszporek
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Od października 2022 na Wydziale Historycznym zostaną
uruchomione nowe dwusemestralne studia podyplomowe
Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja,
turystyka.

Partnerem strategicznym Wydziału Historycznego UG,
współtworzącym program studiów, jest Muzeum Zamkowe
w Malborku. Drugim partnerem jest Narodowe Muzeum
Morskie w Gdańsku. Kadra dydaktyczna Studiów
Podyplomowych składa się z muzealników oraz
doświadczonych pracowników UG. Są to studia dla
praktyków przygotowane przez praktyków.

Kierownikiem Studiów jest dr Michalina Petelska z Instytutu
Historii i to właśnie dzięki zaangażowaniu i staraniom
dr Petelskiej studia podyplomowe w nowym roku
akademickim zostaną uruchomione.
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Na Wydziale wydawane są następujące periodyki:

▪ Studia Historica Gedanensia (najnowszy numer: tom 12 Epidemie
i Pandemie przez Wieki, 2021/22) - 70 pkt wg punktacji ministerialnej

▪ Etnografia - Praktyki, Teorie, Doświadczenia (najnowszy numer: 7, 2021) -
70 pkt wg punktacji ministerialnej

▪ Studia z Dziejów Średniowiecza (najnowszy numer: tom 25, 2022) - 40 pkt
wg punktacji ministerialnej

▪ Christianitas Antiqua (najnowszy: vol. IX. Religia i władza w późnym antyku
i we wczesnym średniowieczu, red. Ireneusz Milewski Maciej Wojcieszak,
2021) - 20 pkt wg punktacji ministerialnej

▪ Porta Aurea (najnowszy numer: 20, 2021) - 40 pkt wg punktacji
ministerialnej

▪ Gdańskie Studia Archeologiczne (najnowszy numer: 8, 2020)

▪ Argumenta Historica (najnowszy numer: 8, 2021)

▪ Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze (najnowszy: Tom V. Niezwykła
podróż - red. Magdalena Nowak, Anna Łysiak-Łątkowska, 2021)
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W listopadzie 2021 ukazała się książka autorstwa prof. Igora
Hałagidy i Myrosława Iwanka, stanowiąca pierwszy tom
wramach projektu badawczego „Ofiary polsko-ukraińskiego
konfliktu w latach 1939-1947” realizowanego przez Ukraiński
Uniwersytet Katolicki we Lwowie.

Poświęcony jest on ukraińskim ofiarom tego konfliktu na
terytorium Chełmszczyzny i południowego Podlasia (dystrykt
lubelski, od jesieni 1939 do lata 1944). Lista ofiar zwierająca
nazwiska 5462 Ukraińców (w tym 4774 ofiary śmiertelne)
powstała w wyniku szerokiej kwerendy w archiwach w Kanadzie,
Polsce, Ukrainie i Stanach Zjednoczonych, uzupełnionej
omateriał ze wspomnień, pamiętników, źródeł prasowych.

Książka ukazała się w języku ukraińskim, ale zawiera streszczenie
w języku polskim.
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Nakładem wydawnictwa Brill ukazała się książka
współredagowana przez dr. Cezarego Kucewicza z Wydziału
Historycznego UG pt. Brill's Companion to Greek Land Warfare
Beyond the Phalanx.

Książka jest rezultatem projektu finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki.

Roel Konijnendijk, Cezary Kucewicz, Matthew Lloyd (red.)
Brill's Companion to Greek Land Warfare Beyond the Phalanx
Brill's Companions to Classical Studies, Volume: 4
Brill | Leiden 2021
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▪ Krzysztof Lewalski Tadeusz Stegner, Kościoły,
wyznania, wspólnoty i związki religijne w Królestwie
Polskim (1815–1914), Wydawnictwo UG, Gdańsk
2022

▪ oprac. Eugeniusz Koko, Wśród najbliższych.
Z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich
Gawrońskiej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2022
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▪ Krzysztof Maciej Kowalski, Musica
Campanarum. Z dziejów badań nad dawnymi
dzwonami, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2022

▪ Rafał Kubicki, Franciszkanie w Gdańsku w XV–
XVI wieku, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2022
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▪ Anna Żeglińska, Finckensteinowie
wschodniopruscy i ich archiwa, Wydawnictwo
UG, Gdańsk 2022

▪ Zbigniew Opacki, Wydział Humanistyczny
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
1919–1939, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2021
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▪ Wiesław Długokęcki, Aleksandra Girsztowt,
Urzędnicy miejscy Malborka do roku 1772. Spisy,
Wydawnictwo UG, Gdańsk 2021

▪ red. Wiesław Długokęcki, Jürgen Sarnowsky,
Gdańsk w okresie nowożytnym. Kultura, religia,
społeczeństwo i stosunki międzynarodowe,
Wydawnictwo UG, Gdańsk 2021
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▪ Monika Milewska, Ślepa kuchnia: jedzenie i
ideologia w PRL, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 2021

▪ Grzegorz Berendt, Bronna Góra 1942 roku. Miejsce
zagłady natychmiastowej na Polesiu, Muzeum II
Wojny Światowej, Instytut Pamięci Narodowej,
Gdańsk 2021
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▪ Anna Sobecka, Obrazowanie natury w nowożytnym
Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej miasta,
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2021

▪ Zbigniew Landowski, Arabistyka w PRL (1945-1990):
narodziny, historia, modernizacja, Episteme, Lublin
2021
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▪ Anna Strobin, Brzyno, stanowisko 7. Cmentarzyska
kultury oksywskiej i wielbarskiej oraz z okresu
wędrówek ludów na Wysoczyźnie Żarnowieckiej
(badania 2011–2016), Wydawnictwo Bernadinum,
Pelplin 2021

▪ Joanna Dąbal, Łeba – średniowieczne miasto pod
wydmami: kościół św. Mikołaja w świetle wyników
badań archeologiczno-architektonicznych, praca
zbiorowa, Wydawnictwo Bernadinum, Pelplin 2021
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NOWA PUBLIKACJA
WYDAWNICTWA
OXFORD UNIVERSITY 
PRESS
Dr Julia Możdżeń i dr Aleksandra Girsztowt
zostały współautorkami trzech artykułów
zamieszczonych w tomie “Towns on the Edge
in Medieval Europe. The Social and Political
Order of Peripheral Urban Communities from
the Twelfth to Sixteenth Centuries”, Edited by
Matthew Frank Stevens and Roman Czaja,
który ukazał się nakładem Oxford University
Press 2022.

Tom jest efektem badań komparatystycznych
poświęconych miastom położonym na
peryferiach Europy. Międzynarodowym
zespołem badawczym kierował prof. dr hab.
Roman Czaja (UMK).
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W maju i czerwcu 2022 na Uniwersytecie Gdańskim gościliśmy
wykładowców z University of Michigan-Dearborn (UM-D) wraz
z szesnastoma studentami z tej uczelni. W ramach współpracy
pomiędzy Wydziałem Historycznym UG a UM-D zainicjowanej
przez Annę Muller (UM-D) i Annę Mazurkiewicz (UG)
amerykańscy studenci wraz ze studentami z UG brali udział
w zajęciach: Intro to Creative Writing oraz Postwar European
Cinema. Zajęcia prowadzili wykładowcy z USA: Bill DeGenaro
oraz Jorge Gonzalez del Pozo.

Realizacja tego programu była możliwa dzięki bliskiej
współpracy Wydziału Historycznego z Instytutem Anglistyki
i Amerykanistyki WF/UG. Program wymiany obejmującej
zarówno wykładowców, jak i studentów z USA został
opracowany przez Scotta Riggsa (UM-D), który po raz pierwszy
odwiedził nasz kampus w czerwcu 2019 roku. Wykładowcy z
Michigan wygłosili kilka wykładów gościnnych.

11 maja br. na Wydziale Historycznym odbył się wykład gościnny
prof. Billa DeGenaro. Wykład dotyczył analizy książki „The Bad
Speller” Williama Steiga. Profesor przedstawił słuchaczom w jaki
sposób Steig wykorzystuje satyrę tworząc niecodzienny,
erudycyjny humor by zbadać szerszy kulturowy stosunek do
błędów językowych.

42



▪ W czerwcu 2022 r. gośćmi Wydziału
Historycznego UG byli profesor John Dunn
i jego studentka Hannah Clark z Valdosta State
Univeristy (USA, Georgia).

▪ Opiekunem naukowym wizytującego na
Wydziale Historycznym Prof. Dunna była dr hab.
Magdalena Nowak, prof. UG.

▪ Podczas pobytu w Gdańsku prof. Dunn
i Hannah Clark mieli okazję spotkać się ze
studentami Wydziału Historycznego UG
i uczestniczyć we wspólnych zajęciach, zarówno
na Wydziale jak i terenowych.
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W dniach 23–25 marca 2022 w Peterhouse, w najstarszym
z kolegiów uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii,
przedstawiciele Wydziału Historycznego UG - dr hab.
Arkadiusz Janicki, prof. UG, dr hab. Anna Mazurkiewicz,
prof. UG oraz dr Anna Sobecka wzięli udział w konferencji
poświęconej odzyskaniu niepodległości przez kraje bałtyckie
po upadku Związku Radzieckiego oraz w obradach Baltic
Geopolitics Network, podczas których przedstawiciele
instytutów i uczelni badawczych zajmowali się problemami
regionu Morza Bałtyckiego.

44



W dniach 19-20 listopada 2021 r. odbyła się w formule
online Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Colloquia Gedanensia 13 "Odpoczynek - jak, gdzie,
kiedy i po co? Od przerwy między wykładami po
odpoczynek wieczny”.

W spotkaniu wzięli udział naukowcy z Polski,
Chorwacji, Hiszpanii, Meksyku, Słowenii, Stanów
Zjednoczonych i Turcji.

Organizatorami był Wydział Historyczny Uniwersytetu
Gdańskiego - ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG,
Gdańskie Seminarium Duchowne oraz Gdański
Uniwersytet Medyczny: Wydział Nauk o Zdrowiu
z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej.
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W dniach 25-26 listopada 2021 r. na Wydziale Historycznym
Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się ogólnopolska
konferencja naukowa ”Nauczyciele w przestrzeni
zawodowej, społecznej i politycznej PRL’u (1945-1989)”.

Celem konferencji było omówienie kluczowych problemów
dotyczących działalności nauczycieli w latach 1945-1989.
Konferencja ta stanowiła okazję do wymiany doświadczeń
oraz wspólnej dyskusji na temat aktywności i specyfiki pracy
nauczycieli w okresie rządów niedemokratycznych oraz
spojrzenia na tę aktywność w świetle nieznanych dotychczas
źródeł i zaprezentowania najnowszych ustaleń naukowych, a
także do podsumowania dotychczasowego stanu badań nad
dziejami środowiska nauczycielskiego w PRL’u.

Organizatorami byli dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG oraz
mgr Anna Siekierska.
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Granty przyznane w 2021/2022:

▪ projekt badawczy dr. Arkadiusza Koperkiewicza z Instytutu Archeologii i Etnologii UG został zakwalifikowany do
finansowania w konkursie NCN - OPUS 21. Tytuł projektu: Barczewko - historia ogniem pisana. Średniowieczne zaginione
miasto i urbanizacja Puszczy Galindzkiej. Kwota przyznanych środków wyniosła 1 517 074 zł.

▪ w ramach Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej, do dofinansowania zakwalifikowano wspólny projekt badawczy prof.
dr hab. Beaty Możejko z Instytutu Historii UG, dr. hab. Jacka Friedricha, prof. UG oraz dr. hab. Andrzeja Wozińskiego,
prof. UG z Instytutu Historii Sztuki UG, a także dr. hab. Krzysztofa Kornackiego, prof. UG z Wydziału Filologicznego UG i prof.
dr. hab. Kamila Zeidlera z Wydziału Prawa i Administracji UG. Tytuł projektu: Powołanie na Uniwersytecie Gdańskim Ośrodka
BadańMemlingowskich (Memling Research Center). Kwota przyznanych środków wyniosła 349 000 zł.

▪ projekt badawczy, w ramach Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej, dr Julii Możdżeń i dr Aleksandry Girsztowt
z Instytutu Historii UG - tytuł projektu: „Zaginiona” i odnaleziona. Kronika Albrechta Finka von Seyboldt (ok. 1530 r.) jako
przykład wczesnej recepcji gdańskiego kronikarstwa mieszczańskiego w kręgu hanzeatyckim. Kwota przyznanych środków
wyniosła 148 660 zł.

▪ projekt badawczy, w ramach Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej, dr Agnieszki Bednarek-Bohdziewicz z Instytutu
Archeologii i Etnologii UG - tytuł projektu: Kaszuby i kolej. Opowieści z linii 229 (studium antropologiczne). Kwota przyznanych
środków wyniosła 25 000 zł.
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Granty kontynuowane:

▪ Prof. dr hab. Lech Czerniak otrzymał dofinansowanie NCN w konkursie OPUS 20 na projekt: „Groby „mężczyzn z sierpem” i ich rola w 
budowaniu nowej tożsamości po upadku pierwszych społeczności rolniczych w Małopolsce na przełomie szóstego i piątego tysiąclecia
przed Chr.” Kwota przyznanych środków wyniosła 982 015 zł.

▪ Dr Cezary Kucewicz otrzymał dofinansowanie NCN w konkursie SONATA 16 na projekt: „Ozdobne paski tarcz hoplickich z Peloponezu 
(700–450 p.n.e.)”. Kwota przyznanych środków wyniosła 579 500 zł

▪ Dr Kamil Tomasz Pietrowiak realizuje grant NCN SONATINA 5, pt. „Współpraca osób niewidomych z psami przewodnikami. Kulturowe i 
społeczne uwarunkowania międzygatunkowej relacji”. Kwota przyznanych środków wyniosła 492 287 zł

▪ Mgr Marta Cyuńczyk kontynuuje realizacje grantu NCN Preludium 17, pt.: „Badanie kształtowania się XIX-wiecznego stylu narodowego 
w Imperium Rosyjskim w odniesieniu do działalności naukowo-dydaktycznej Gieorgija G. Gagarina”. Kwota przyznanych środków 
wyniosła 193 563 zł.

▪ Dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG kontynuuje realizację grantu NCN w programie OPUS 19 na projekt: „Biografia Williama J. Toneska, 
1906–1992”. Kwota przyznanych środków wyniosła 220 918 zł.

▪ Mgr Anna Podciborska – Programy Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych kierowane do Polski 1953-1999: Studium z zakresu 
amerykańskiej dyplomacji publicznej; Kwota przyznanych środków wyniosła 153 256 zł.
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STYPENDIA 
NAUKOWE
Dr Julia Możdżeń z Zakładu Historii Średniowiecza Polski
i Nauk Pomocniczych Historii (IH Wydziału Historycznego
UG) otrzymała półmiesięczne zagraniczne stypendium
naukowe, ufundowane przez Julius-Maximilians-Universität
Würzburg na pobyt badawczy przy Polskiej Misji
Historycznej.

Dr Julia Możdżeń prowadziła badania porównawcze na
temat regulacji prawnych miast dotyczących handlu tandetą
w średniowieczu.

Celem projektu było m.in. zebranie materiału
porównawczego w celu zdefiniowania pojęcia tandety
w średniowiecznych źródłach normatywnych. Pomoże to
odpowiedzieć na pytanie o to, jakie przedmioty zaliczano do
tzw. tandety, które z nich uważano za warte naprawienia
i jakie były motywacje mieszkańców miast do powtórnego
handlu przedmiotami używanymi (m.in. ubraniami, biżuterią,
naczyniami).
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Na zaproszenie prof. Ulfa Brunnbauera z Leibniz ScienceCampus
Europe and America in the Modern World, dr hab. Anna
Mazurkiewicz, prof. UG, semestr letni spędziła na Uniwersytecie
w Ratyzbonie.

Leibniz Science Campus, którego pracami kieruje prof. Brunnbauer to
projekt naukowy łączący Instytut Studiów nad Europą Wschodnią
i Południowo-Wschodnią (Leibniz Institutite for East and Southeast
European Studies, IOS) z Uniwersytetem w Ratyzbonie (An-Institut).

Wyjazd do Ratyzbony stanowi kolejny krok na drodze ku zacieśnieniu
współpracy w obszarze tematyki ściśle związanej z kierunkami badań
realizowanych na UG (Zakład Historii Najnowszej Powszechnej, Wydział
Historyczny UG oraz International Border Studies Center, UG).

W trakcie pobytu w Ratyzbonie prof. Mazurkiewicz poprowadziła
wykłady i seminaria dotyczące współpracy uchodźców politycznych
z Europy Środkowo-Wschodniej z amerykańskim rządem
i organizacjami powołanymi do zwalczania wpływów komunistycznych
na świecie. Seminaria prowadzone będą w ramach szkoły doktorskiej
UR (Graduate School of East and Southeast European Studies,
Universität Regensburg). Staż w Ratyzbonie ma także na celu
wzmacnianie naukowych powiązań pomiędzy uczelniami, które mogą
prowadzić do wspólnych wniosków o granty badawcze w kolejnych
latach.
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W piątek 24 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste
posiedzenie Rady Wydziału Historycznego, które
swoją obecnością zaszczycił 𝗝.𝗠. 𝗥𝗲𝗸혁𝗼𝗿 𝗨𝗚 𝗽𝗿𝗼𝗳.
𝗱𝗿 𝗵𝗮𝗯. 𝗣𝗶𝗼혁𝗿 𝗦혁𝗲𝗽𝗻𝗼𝘄혀𝗸𝗶. Podczas tego
wydarzenia J.M. Rektor wraz z 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗸𝗮𝗻𝗲𝗺
𝗪𝘆𝗱𝘇𝗶𝗮ł혂 𝗱𝗿. 𝗵𝗮𝗯. 𝗔𝗿𝗸𝗮𝗱𝗶혂혀𝘇𝗲𝗺 𝗝𝗮𝗻𝗶𝗰𝗸𝗶𝗺, 𝗽𝗿𝗼𝗳.
𝗨𝗚, w podziękowaniu za wieloletnią pracę na
Wydziale Historycznym, przekazali na ręce 𝗱𝗿 𝗵𝗮𝗯.
𝗔𝗻𝗻𝘆 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗿, 𝗽𝗿𝗼𝗳. 𝗨𝗚, 𝗽𝗿𝗼𝗳. 𝗱𝗿. 𝗵𝗮𝗯. 𝗘혂𝗴𝗲𝗻𝗶혂혀𝘇𝗮
𝗞𝗼𝗸𝗼, 𝗽𝗿𝗼𝗳. 𝗱𝗿. 𝗵𝗮𝗯. 𝗞𝗿𝘇𝘆혀𝘇혁𝗼𝗳𝗮 𝗠𝗮𝗰𝗶𝗲𝗷𝗮
𝗞𝗼𝘄𝗮𝗹혀𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼 oraz 𝗽𝗿𝗼𝗳. 𝗱𝗿. 𝗵𝗮𝗯. 𝗭𝗯𝗶𝗴𝗻𝗶𝗲𝘄𝗮
𝗢𝗽𝗮𝗰𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼 symboliczne tablice pamiątkowe z okazji
przejścia na emeryturę.

Po zakończeniu posiedzenia Rady, Dziekan Wydziału
dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG zaprosił
wszystkich pracowników naukowych
i administracyjnych na wyjazdowe spotkanie
plenerowe, gdzie w letnich okolicznościach przyrody
w leśnictwie Sopot w wiacie "Kominek Borodziej„
grono społeczności akademickiej mogło świętować
zakończenie roku akademickiego i pożegnanie
emerytowanych Profesorów.
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Dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG
z Instytutu Historii Wydziału
Historycznego, Dyrektor Muzeum
II Wojny Światowej w Gdańsku został
mianowany na Przewodniczącego
Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.
Nominację profesorowi wręczył premier
RP Mateusz Morawiecki 26 lipca
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w Warszawie.
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Dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG z Zakładu Historii Myśli i Kultury
Politycznej naszego Wydziału, został mianowany przez Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego
Dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Powołany obecnie na 7-letnią kadencję prof. Berendt, obowiązki
dyrektora Muzeum II Wojny Światowej pełnił już od lipca 2021 roku,
a zawodowo związany jest z nim od maja 2017.

Od 1985 r. związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Gdańskiego,
a obecnie w Zakładzie Historii Europy Wschodniej, jako historyk
prowadzi badania nad dziejami polskich Żydów i innymi grupami
ludności Pomorza Gdańskiego w XX w..
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Dr Julia Możdżeń z Zakładu Historii Średniowiecza Polski i Nauk
Pomocniczych Historii została członkiem zespołu badawczego
powołanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Dziedzictwo
Narodowe 10, pt. "Chronica Polonorum Macieja z Miechowa -
tłumaczenie i edycja". Kierownikiem grantu opiewającego na
sumę ponad pół miliona złotych jest prof. dr hab. Sławomir
Zonenberg z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Realizacja projektu potrwa pięć lat.

Dr Możdżeń będzie współpracować przy ustaleniu podstawy
tłumaczenia treści dwóch wydań kroniki na język polski,
przygotowaniu edycji tekstu łacińskojęzycznego, przeprowadzi
badania kodykologiczne najstarszych zachowanych egzemplarzy
tego dzieła oraz zajmie się analizą warstwy kulturowo-
wyobrażeniowo-geograficznej tekstu.
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Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk została
laureatką Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana
Heweliusza za 2021 rok w kategorii nauk humanistycznych
i społecznych.

Laudację dla prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskie-
Kiljańczyk z okazji otrzymania nagrody wygłosił Prezes
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego – prof. dr hab. Jerzy
Błażejowski.

Nagroda im. Jana Heweliusza przyznawana jest za wybitne
osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: w kategorii nauk
humanistycznych i społecznych oraz w kategorii nauk
przyrodniczych i ścisłych. W tym roku nagrody w obu
kategoriach zostały przyznane badaczkom z Uniwersytetu
Gdańskiego.
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Mgr Natalia Lubińska z Wydziału Historycznego Uniwersytetu
Gdańskiego została laureatką Nagrody Miasta Gdańska im. Jana
Uphagena dla Młodych Naukowców w kategorii nauk
humanistycznych i społecznych.

Podczas uroczystości, która odbyła się dn. 26 maja u Nadbałtyckim
Centrum Kultury w Gdańsku , Dziekan Wydziału Historycznego dr hab.
Arkadiusz Janicki, prof. UG wygłosił laudację w kategorii nauk
humanistycznych i społecznych.

Laureatka nagrody realizuje obecnie na Uniwersytecie Gdańskim
Studia Doktoranckie z zakresu Historii oraz Historii Sztuki i Archeologii,
a w obszarze jej badań znajdują się zagadnienia dotyczące kultury
i historii Dalekiego Wschodu.
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Laureatką Nagrody im. Wojciecha Kętrzyńskiego (za rok 2020) została
dr Aleksandra Paprot-Wielopolska z Instytutu Archeologii i Etnologii
(Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej).

Nagroda, przyznawana przez Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego
i Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, została
przyznana za książkę autorską „Żuławy i Powiśle. Kreowanie tożsamości
lokalnych i regionalnych po 1989 roku” (Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe Schloar 2018).

Konkurs ten, organizowany od 1995 r., jest skierowany do autorów prac
drukowanych i niedrukowanych, którzy nie przekroczyli 35 roku życia.
Zgłaszane prace dotyczą zakresu szeroko rozumianej humanistyki
i odnoszą się do obszaru dawnych ziem pruskich, ze szczególnym
uwzględnieniem Warmii, Mazur i Powiśla.
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Dr Cezary Kucewicz z Zakładu Historii Starożytnej Instytutu
Historii UG, decyzją Prezesa PAN, został laureatem
tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN
w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę
twórczą opublikowaną w 2021 roku w zakresie nauk
humanistycznych i społecznych został.

Dr Cezary Kucewicz został nagrodzony za publikację: The
Treatment of the War Dead in Archaic Athens: An Ancestral
Custom. Bloomsbury Academic, Londyn 2021.
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Książka profesora Zbigniewa Opackiego „Wydział Humanistyczny
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939” otrzymała Nagrodę
Przeglądu Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora w kategorii Nagroda
Krajowa.

Wyróżnienie to zostało przyznane przez kwartalnik „Przegląd Wschodni”
w XXIX już edycji nagrody przyznawanej najlepszej książce naukowej
o tematyce wschodnioeuropejskiej wydanej w Polsce lub za granicą.

Nagroda Specjalna Przeglądu Wschodniego przyznawana jest również
autorom za całokształt twórczości naukowej. Rada Programowa Przeglądu
składa się z kilkudziesięciu osób o najwyższym autorytecie naukowym
z Polski, Europy Wschodniej, Europy Zachodniej i USA, które wniosły wielki
wkład w rozwój badań nad dziejami naszego regionu.

„Przegląd Wschodni” jest kwartalnikiem naukowym ukazującym się od
1991 roku. Poświęcony jest dziejom Europy Wschodniej, historii
i współczesności Polaków na Wschodzie oraz związkom Polski i Polaków
z Europą Wschodnią i narodami tego regionu.
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Książka Generał hrabia Łubieński (1784-1870) żołnierz
i przedsiębiorca autorstwa dr Michała Prykaszczyka otrzymała
I nagrodę w konkursie „Ocalić znaczenia wczoraj, uratować dzisiaj dla
najlepszej książki historycznej”. Konkurs organizowany jest przez
Fundację Lex Humana. Relację z gali wręczenia nagród można
obejrzeć na stronie fundacji na Facebooku.

Publikacja opowiada o losach Tomasza Łubieńskiego – wojskowego,
który brał udział w bitwach m.in. pod Somosierrą, Wagram, czy
Lipskiem u boku Napoleona, a także przedsiębiorcy, który przyczynił
się do powstania pierwszych spółek akcyjnych w Królestwie Polskim,
projektów utworzenia Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Resursy
Kupieckiej oraz zaprowadzenia pierwszej trakcji kolejowej w
Królestwie obsługiwanej przez lokomotywę parową.

Książka powstała na podstawie doktoratu o tym samym tytule
obronionego przez dr Prykaszczyka na Wydziale Historycznym UG.
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Prezydium Komitetu Badań Naukowych Polskiej Akademii
Nauk przyznało, w drodze głosowania, książce dr Anny
Sobeckiej z Instytutu Historii Sztuki UG, pt. Obrazowanie
natury w nowożytnym Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej
miasta Nagrodę Komitetu Nauk o Sztuce.

Nagroda została przyznana w kategorii wybitnych osiągnięć
naukowych w dyscyplinie nauki o sztuce.

Książka została wydana w 2021 roku przez gdańskie
wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
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Książka pt. Finckensteinowie wschodniopruscy i ich archiwa dr Anny
Żeglińskiej z Zakładu Metodologii Historii, Historii Historiografii
i Archiwistyki w Instytucie Historii UG, wśród licznie zgłoszonych
publikacji, zajęła I miejsce w Konkursie Wydawnictwa Uniwersytetu
Gdańskiego.

Główną nagrodą w konkursie dla laureatów wszystkich kategorii jest
prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu
Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia
konkursu.

Nagrody zostały wręczone podczas Inauguracji roku akademickiego
2022/2023 .
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Dr Magdalena Staręga, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki
oraz dr Katarzyna Wojtczak 25 listopada otrzymały z rąk
przewodniczącej jury konkursowego, prof. Marii Poprzęckiej,
nagrodę Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. ks. prof.
Szczęsnego Dettloffa za prace naukowe młodych historyków
sztuki.

Obie otrzymały je za rozprawy doktorskie napisane w ramach
studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym, pod
kierunkiem prof. Małgorzaty Omilanowskiej i obronione przed
Radą Dyscypliny Nauk o Sztuce Uniwersytetu Gdańskiego.
Obie rozprawy poświęcone były architekturze
dziewiętnastowiecznego Gdańska: dr. Staręgi Architektura
w Gdańsku w latach 1793-1862 a dr. Wojtczak Julius Albert
Gottlieb Licht (1821-1898) – architekt miejski Gdańska.

Nota bene trzecią nagrodę w tym konkursie otrzymała także
nasza absolwentka, dr Milena Woźniak-Koch, za rozprawę
napisaną pod kierunkiem prof. Antoniego Ziemby na UW.
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🏅 prof. dr hab. Witold Świętosławski - uhonorowany SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

🏅 prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - uhonorowany MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ 

🏅 dr hab. Michał Kosznicki, prof. UG - uhonorowany MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ 

🏅 dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG - uhonorowany MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
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W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, które
uhonorowanym pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego wręczył Wicewojewoda Pomorski
Mariusz Łuczyk oraz JM Rektor UG prof. Piotr Stepnowski.

Wśród odznaczonych za osiągnięcia zawodowe i wkład w rozwój uczelni pracowników UG, są
pracownicy Wydziału Historycznego:



Mgr Kinga Langowska doktorantka dr hab. Anny Mazurkiewicz, prof. UG z Wydziału
Historycznego UG, ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego, została nominowana decyzją Rady Polsko-Amerykańskiej
Komisji Fulbrighta, do stypendium w kategorii Fulbright Junior Research Award 2022-
23.

W ramach stypendium mgr Kinga Langowska wyjedzie na cały rok akademicki 2022/2023
– 10 miesięcy na University of Michigan w mieście Ann Arbor, który wg rankingu z 2021
r. jest 24. najlepszym uniwersytetem na świecie. Mentorem stypendystki będzie tam
prof. Brian Porter-Szűcs.

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę
doktorską w polskich instytucjach naukowych, przeznaczone na realizację własnego
projektu badawczego w USA powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy
doktorskiej.

Gotowa rozprawa doktorska ma być biografią mikrohistoryczną dotyczącą Feliksa
Gadomskiego (1898-1998). Przez pryzmat historii jego życia badaczka z UG ukaże szersze
konteksty historyczne, w tym migracje Polaków w czasie II wojny światowej przez
Rumunię i Francję do Wielkiej Brytanii, funkcjonowanie Akcji Kontynentalnej stworzonej
przez Rząd Polski na uchodźstwie, której celem było zaangażowanie polskich
emigrantów do walki wywiadowczej i propagandowej z krajami osi w czasie II wojny
światowej oraz tworzenia się narodowych i transnarodowych diaspor politycznych przez
działaczy i polityków z krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Stanach Zjednoczonych
w okresie Zimnej Wojny.
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NAGRODA ZA PRACĘ 
MAGISTERSKĄ

Mgr Przemysław Kilian, antropolog, absolwent etnologii UG,
słuchacz szkoły doktorskiej NHiS UG w dyscyplinie "Nauki
o kulturze i religii", zdobył główną nagrodę XIII edycji konkursu
"Polska wieś: dziedzictwo i przyszłość" za pracę magisterską
pt. "Tradycje kociewskie w praktykach kulturowych wspólnoty
gminy Morzeszczyn. Ujęcie antropologiczne" (promotor:
dr Mariusz Kairski).

Nagroda jest przyznawana od 2009 roku przez Fundację na
rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wspólnie z Wydawnictwem
Naukowym Scholar za prace prezentujące szczególnie
inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju
wsi. Nagrodą za konkurs jest m.in. wydanie książki
w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Wśród osób wyróżnionych w konkursie znalazła się także mgr
Magdalena Bernat, antropolożka, absolwentka etnologii UG,
słuchaczka studium doktoranckiego WH, za pracę magisterską
pt. "Proces kształtowania się tożsamości w społeczeństwie
postmigracyjnym na przykładzie miejscowości Marcinowa Wola
na Mazurach” (promotor: dr hab. Anna Kwaśniewska prof. UG).
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Dr Karol Kłodziński, adiunkt w Zakładzie Historii
Starożytnej UG, został autorem kilku tekstów,
w tym biogramów Wespazjana i Kommodusa, w 3
numerze wydanym w 2022 r. Pomocnika
Historycznego Polityki pt. ”Cesarze Rzymu!”. Jest
to jedna z najbardziej poczytnych serii
popularyzujących wiedzę historyczną w Polsce.

W numerze 104.1/2022 jednego z najstarszych
czasopism niemieckich z zakresu historii starożytnej
"Klio. Beiträge zur Alten Geschichte" (wyd. De
Gruyter),, zaś ukazał się artykuł dr. Karola
Kłodzińskiego, pt."Procurator di[oecesis]?
Reinterpretation of CIL VIII 14727 = ILPBardo 229 and
the Beginnings of the Administration of Imperial
Domains of Africa Proconsularis".

Artykuł opublikowany w "Klio: Beiträge zur alten
Geschichte" to 100 pkt w wykazie MEiN.
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Dr Karol Kłodziński, adiunkt w Zakładzie Historii
Starożytnej UG, w maju 2022 r. prowadził badania
epigraficzne w rzymskim mieście
Mustis, mieszczącym się ok. 120 km na południowy
zachód od stolicy Tunezji – Tunisu. Dr Kłodziński
współpracował w czasie badań z prof.
Mohammedem Abid z Uniwersytetu Manouba.

Badania były realizowane w ramach projektu NCN
2020/37/B/HS3/00348 pt. "(Czytając) Afrykański
Palimpsest. Dynamika miejskich i wiejskich
społeczności numidyjskiego i rzymskiego Mustis
(AFRIPAL)". Oprócz dr. Kłodzińskiego Uniwersytet
Gdański reprezentowała również archeobotanik
z Wydziału Biologii, dr hab. Monika Badura, prof.
UG.
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W najnowszym 𝗥𝗮𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴혂 Kierunków Studiów 𝗣𝗲𝗿혀𝗽𝗲𝗸혁𝘆𝘄𝘆
𝟮𝟬𝟮𝟮, realizowany na Wydziale Historycznym Uniwersytetu 
Gdańskiego kierunek 𝗛𝗶혀혁𝗼𝗿𝗶𝗮 uplasował się po raz pierwszy 
w dziejach na 5 miejscu wśród 24 ocenianych uniwersytetów 
w Polsce. 

Stanowi to wzrost o dwa miejsca w stosunku do rankingu 
przeprowadzonego w 2021 roku, kiedy kierunek Historia na 
naszym Wydziale zajął 7 miejsce.

Również kierunek Archeologia zajął wysoką 7 pozycję.
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W dniach 21-22 kwietnia 2022 r. odbyły się Dni Otwarte
Wydziału Historycznego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i
wsparciu studentów naszego Wydziału odwiedzający
Uniwersytet Gdański licealiści i tegoroczni maturzyści mogli
zapoznać się z ofertą każdego z 7 kierunków studiów Wydziału,
porozmawiać ze studentami poszczególnych kierunków, a
także wziąć udział w zabawach i atrakcjach z nagrodami
przygotowanych przez studentów Historycznego. W programie
nie zabrakło także interesujących wykładów wygłoszonych
przez pracowników naukowych naszego Wydziału.

Jednym z wyjątkowych wydarzeń podczas Dni Otwartych
Wydziału Historycznego był pokaz mody Vintage z lat 40-
tych, zorganizowany i wykonany przez Grupę Rekonstrukcji
Historycznej Retrospekcja.

Drugiego dnia imprezy, podczas Dnia Ukraińskiego, odbył się
V turniej szachowy Szachowirówka, zorganizowany przez
Plata & Pozorski Chess, którego założycielem jest student
historii na naszym Wydziale p. Bartosz Plata. Odwiedzający
nasz Wydział mogli zmierzyć się z mistrzem szachowym
w turnieju szachów szybkich. A wydarzenie to miało na celu
pomoc finansową Ukrainie.
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Podczas Pikniku Naukowego UG vol.2 - Klimat dla Nauki, odbywającego się
równolegle z Dniami Otwartymi, w namiocie Wydziału Historycznego
odwiedzający mogli między innymi zobaczyć jak na zajęciach "Historia w grach"
pracują studenci nowej specjalności "Historia w przestrzeni medialnej".
Kandydaci mogli bowiem spróbować swoich sił w grach historycznych na
stanowiskach komputerowych oraz planszowych, do czego, ze wsparciem
swoich studentów, aktywnie zachęcał dr Wacław Kulczykowski.

Stoisko Wydziału Historycznego dodatkowo zdobił wyjątkowy, wyprodukowany
w Belgii w latach 50-tych, wiśniowy Citroen 11 BL. Dzięki uprzejmości
p. Bartosza Gondka - historyka i dziennikarza motoryzacyjnego, kierownika
Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim, związanego z Grupą Rekonstrukcji
Historycznej Retrospekcja oraz Automobilklubem Morskim w Gdyni, mogliśmy
podziwiać zabytkowy samochód - Citroen 11 BL, w wersji z lat 1952-1956,
wyprodukowany w belgijskiej fabryce Citroena. Ten piękny wiśniowy samochód
był niewątpliwą ozdobą Historycznego podczas tej imprezy.

Namiot nasz urozmaicili także swoją obecnością przedstawiciele rekonstrukcji
historycznej Stowarzyszenia Garnizon Gdańsk przedstawiającej rekonstrukcję
umundurowania żołnierza oddziału gdańskiego oraz damskiego stroju
codziennego mieszczki gdańskiej z XVIII wieku.
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Z inicjatywy studentów Wydziału Historycznego na
zakończenie roku akademickiego 21/22 zostało
zorganizowane wspólne grillowanie „UGrilluj z nami
zakończenie roku”, mające na celu integrację środowiska
akademickiego oraz zbiórkę charytatywną dla Ukrainy.
Impreza została uwieńczona sukcesem, bowiem do puszek
udało się zebrać prawie 900 zł.

Można było dobrze zjeść - doskonale przygotowane
grillowane przysmaki mięsne jak i bezmięsne, zrelaksować
się przy muzyce w gronie znajomych czy pograć w gry
planszowe i szachy. Dopisała pogoda oraz frekwencja,
zarówno wśród studentów, jak i nauczycieli akademickich,
a także wyśmienite humory.

Dzięki inicjatywie studenta naszego Wydziału p. Bartosza
Platy i zaangażowaniu w organizację całego wydarzenia
studentów Wydziału Historycznego wspólnie
UGrillowaliśmy zakończenie roku akademickiego oraz
pomoc Ukrainie.
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Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia Stanu
Wojennego we współpracy Wydziału
Historycznego UG, Biura Marszałka Bogdana
Borusewicza oraz Europejskiego Centrum
Solidarności na Wydziale Historycznym została
zorganizowana wystawa pt. "Ścigany. Bogdan
Borusewicz. 40. Rocznica Wprowadzenia Stanu
Wojennego”, którą swoją obecnością zaszczycił
sam Marszałek Bogdan Borusewicz.
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Z okazji 100. rocznicy pierwszego posiedzenia
Senatu II Rzeczpospolitej Polskiej w marcu 2022 r.
na Wydziale Historycznym można było odwiedzać
wystawę pt. Historia i teraźniejszość - w 100.
rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP, na
którą osobiście zapraszał sam Marszałek Senatu
Bogdan Borusewicz.
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Dn. 9 maja 2022 odbyło się spotkanie Dziekana Wydziału
Historycznego dr. hab. Arkadiusza Janickiego, prof.
UG z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej
w Gdańsku - Dyrektorem Oddziału dr. Pawłem Piotrem
Warotem oraz Naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej Krzysztofem Drażbą i Naczelnikiem Oddziałowego
Biura Badań Historycznych Danielem Czerwińskim, podczas
którego omówione zostały możliwości współpracy pomiędzy
Wydziałem Historycznym UG a gdańskim Oddziałem IPN. Muzeum
II Wojny Światowej w Gdańsku.
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W piątek 13 maja 2022 na Wydziale Historycznym UG odbył się wernisaż wystawy „Polacy

w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939”, przygotowanej przez Karolinę Masłowską

z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.

Gości powitał Dziekan Wydziału dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG, zwracając uwagę

na ogromne znaczenie takich wystaw, bowiem, jak podkreślił, „burzliwa i dumna historia miasta

Gdańska powinna być stale przypominana i poznawana”.

Autorka wystawy Karolina Masłowska, podczas wykładu wprowadziła przybyłych gości

w szczegóły dotyczące prezentowanej ekspozycji, która jest pierwszą częścią tryptyku.

Wystawa opowiada o niezwykłych ludziach, którym przyszło żyć i działać w stworzonym w 1920

r. Wolnym Mieście Gdańsku. Polscy mieszkańcy tego państwa-miasta stanowili mniejszość

pośród niechętnego, a z czasem w zdecydowanej większości wrogiego żywiołu niemieckiego.

Mimo piętrzących się trudności niewzruszenie służyli Polsce poprzez pracę na rzecz zachowania

polskiej tożsamości. Za swoją niezłomność zapłacili najwyższą cenę.

Otwarcie wystawy swoją obecnością zaszczycili dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN,

dr Piotr Paweł Warot, dyrektor Oddziału IPN Gdańsk, prof. Grzegorz Berent, dyrektor Muzeum II

Wojny Światowej w Gdańsku, dr Marek Szymaniak, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny

Światowej w Gdańsku.
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▪ 22 lutego 2022 r dr hab. Arkadiusz Janicki prof. Uczelni –
Dziekan Wydziału Historycznego podpisał porozumienie
o współpracy z Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego Januszem
Wróblem.

▪ W ramach umowy, strony zobowiązały się do wspólnego
organizowania konferencji naukowych - w tym odbywającej się od
7 lat na terenie Faktorii w Pruszczu Gdańskim konferencji Origines
et mutationes, działaniach popularyzujących naukę
organizowanych w ramach warsztatów, wykładów otwartych oraz
promowanie wspólnych przedsięwzięć. W przestrzeni
wystawienniczej naszego Wydziału będą także pojawiać się
wystawy czasowe przygotowane przez "Dom Wiedemanna". Dzięki
podpisanemu porozumieniu studenci naszego Wydziału będą
mogli odbywać praktyki i staże w instytucjach związanych z
miastem.
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1 czerwca2022 r. na Wydziale Historycznym
odbyło się oficjalne otwarcie wystawy
butelek pt. "Pora Pić! W Domu
Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim",
które swoją obecnością zaszczycili
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego pan Janusz
Wróbel, jak również kierownik Domu
Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim - pan
Bartosz Gondek.

Gości powitał Dziekan Wydziału dr hab.
Arkadiusz Janicki, prof. UG, a udział
w spotkaniu wzięła również dr Aleksandra
Girsztowt. Oprawę wystawy wspomógł
lokalny browar Amber z Bielkówka.
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Z inicjatywy Władz Wydziału Historycznego UG w roku
akademickim 2021/2022 zostało utworzone cykliczne
wydarzenie „Piątek na Historycznym”. Inicjatywa ta,
wpisana w Strategię Wydziału Historycznego
Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020-2025, ma na
celu integrację pracowników i studentów Wydziału,
rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej
oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w środowisku
akademickim. W ramach piątkowych spotkań na
Wydziale odbywają się wykłady wybitnych
naukowców oraz gości z Polski i ze świata o
różnorodnej tematyce. Promowane są także
publikacje pracowników Wydziału oraz nowości
wydawnicze Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.
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22 kwietnia 2022 r. na Wydziale Historycznym, w ramach inauguracyjnego wydarzenia z cyklu „Piątek na
historycznym”, odbyło się spotkanie z autorami wspólnej publikacji zatytułowanej „Kościoły,
wyznania, wspólnoty i związki religijne w Królestwie Polskim (1815-1914)” - Krzysztofem
Lewalskim oraz Tadeuszem Stegnerem.

W wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego publikacji w interesujący i bardzo
uporządkowany sposób przedstawiono pięć różnych wyznań oraz ich wewnętrznych odłamów: katolicyzm
oraz powstały w jego łonie mariawityzm (część opracowana przez K. Lewalskiego) oraz prawosławie
(w tym także unici i staroobrzędowcy), protestantyzm (kościół ewangelicko-augsburski, baptystów, braci
morawskich czyli herrnhutów), judaizm i islam (ostatnie cztery wyznania opracowane przez T. Stegnera).

Promocja książki zgromadziła liczne grono osób zainteresowanych historią i działalnością tych kościołów
w tzw. „długim wieku XIX” w Królestwie Polskim. Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału dr hab. Arkadiusz
Janicki, prof. UG a poprowadziła je dr Iwona Janicka, która rozmawiała z Autorami o znaczeniu więzi
narodowo-religijnej w tym czasie, jej znaczeniu dla identyfikacji narodowej oraz w ogóle wpływie religii
i różnych wyznań na budowę tożsamości narodowej. Wśród poruszanej tematyki znalazły się także
pytania o rolę kobiet w poszczególnych wyznaniach, wzajemne relacje między wyznawcami różnych
religii, procesy asymilacyjne wśród żydów i protestantów, działalność polityczną przedstawicieli
opisanych kościołów.

Książka spotkała się z życzliwym odbiorem, czego dowodem była liczba sprzedanych podczas promocji
egzemplarzy. Wśród uczestników spotkania rozlosowano także trzy darmowe książki, na których
Profesorowie Krzysztof Lewalski oraz Tadeusz Stegner złożyli swoje autografy.
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W ramach cyklu „Piątek na Historycznym”  27 maja br. odbyło się spotkanie z 
prof. dr. hab. Zbigniewem Opackim - autorem książki pt. Wydział 
Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939, wydanej 
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, które poprowadziła dr hab. 
Magdalena Nowak, prof. UG.

W czasie spotkania, które poprowadziła dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG, prof. 
Opacki przedstawił kulisy powstania publikacji a uczestnicy spotkania mieli 
możliwość zadawania autorowi rozmaitych pytań.

Książka spotkała się z życzliwym odbiorem przybyłych na promocję gości. Nie 
zabrakło też wzruszających chwil, gdy jedna z uczestniczek spotkania 
podsumowała w ciepłych słowach pracę Profesora nad publikacją.

Za pośrednictwem Wydawnictwa UG goście mieli możliwość nabycia własnego 
egzemplarza publikacji. Wśród uczestników zostały także rozlosowane 3 
egzemplarze książki z autografem autora.
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W piątek 27 maja br. gościliśmy na Wydziale Historycznym
prof. Paolo L. Bernardiniego z University of Insubria
(Como/Włochy), który w ramach cyklicznych spotkań "Piątek
na Historycznym" wygłosił wykład pt. "Time's Offspring. Truth
as Daughter of Time in the Renaissance”.

Profesora przedstawiła studentom dr Aleksandra Girsztowt.
W czasie wystąpienia prof. Bernardini zaprezentował wyniki
swoich najnowszych badań, prowadzonych w ramach
stypendium w Hamburg Institute for Advance Study.
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W dniach 26 kwietnia - 25 maja 2022 r. w ramach „Polsko-ukraińskiego programu naukowego”
UG, otrzymany grant naukowy na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego realizowała
Assoc Prof. Dr Yulia Kiselyova z Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina.

Podczas pobytu na Wydziale Historycznym UG Prof. Kiselyova przygotowywała artykuł
podsumowujący wyniki projektu „Rozprawa historiograficzna epoki niepodległości Ukrainy przez
pryzmat metody ilościowej”.

Oprócz prac badawczych Prof. Kiselyova uczestniczyła w spotkaniach i zajęciach terenowych ze
studentami Wydziału Historycznego prowadzonych przez dr hab. Magdalenę Nowak, prof. UG.

Prof. Kiselyova przeprowadziła również dwa wykłady - prelekcję w języku angielskim pt. “Results
of the Study of Self-representation Practices in Cities of Southern and Eastern Ukraine in the
industrial and Post-industrial era” w ramach serii spotkań “Piątki na Historycznym” oraz referat
pt. „Біоісторіографічні дисертації незалежної України крізь призму кількісних методів
дослідження"/ Biographical Dissertations of the Era of Ukrainian Independence through the
Prism of the Quantitative Method" - webinarium w ramach serii Gdańskich Spotkań Towarzystwa
Historiograficznego.

Pobyt Prof. Kiselyovey pozwolił jej na dalsze prowadzenie badań naukowych rozpoczętych
w Ukrainie przed wybuchem wojny. Przyczynił się również do znacznego zacieśnienia współpracy
Wydziału Historycznego z Charkowskim Narodowym Uniwersytetem im. Wasyla Karazina.
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W czerwcu 2022 r. w ramach polsko-ukraińskiego programu naukowego gościliśmy na
Wydziale doc. Olhę Stadniczenko z Uniwersytetu im. Borysa Hrinczenki w Kijowie.

Prof. Stadnichenko podczas swojego stażu naukowego na Uniwersytecie Gdańskim,
którego opiekunem był prof. dr hab. Igor Hałagida, zrealizowała wykłady gościnne dla
studentów i pracowników naszego Wydziału.

W ramach cyklicznych wydarzeń "Piątek na Historycznym" 10 czerwca br. odbył się na
wykład doc. Olhi Stadniczenko pt. Mniejszość rosyjska w Ukrainie jako element wojny
"hybrydowej".

Doc. Stadniczenko przedstawiła w historycznej perspektywie zagadnienia osadnictwa
rosyjskiego na terenach dzisiejszej Ukrainy, liczbę obywateli ukraińskich deklarujących
narodowość rosyjską oraz ich stan prawny. Przeanalizowała też w jaki sposób Federacja
Rosyjska w przeciągu ostatnich trzydziestu latach starał się wykorzystywać tę grupę w swej
polityce zagranicznej oraz wywieraniu nacisku na władze w Kijowe, zarówno w czasie wojny
„hybrydowej”, prowadzonej tak naprawdę od niemal 20 lat, oraz wojny realnej, którą
obserwujemy obecnie.

Wykład który odbył się w języku ukraińskim, tłumaczony był na język polski przez prof. dr
hab. Igora Hałagidę.
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7 marca 2022r. gościliśmy na Wydziale Historycznym Wice Marszałka
Senatu Pana Bogdana Borusewicza, który wygłosił wykład pt.
„Podziemny Kontrwywiad”, przybliżając studentom szczegółowo
działalność i funkcjonowanie systemu zdobywania informacji przez
struktury podziemnej opozycji w trójmieście. Szczególną uwagę
poświęcono Adamowi Hodyszowi i jego zaangażowaniu we wspieranie
opozycji w podziemiu, co przypłacił aresztowaniem i pobytem
w więzieniu (1984-1988). W obszernej wypowiedzi Marszalek
charakteryzował źródła informacji podziemia, w tym np. sieć
emerytowanych mieszkanek Sopotu, które podsłuchiwały bezpiekę
w Trójmieście. Było to drugie spotkanie z Bogdanem Borusewiczem.
Wszystkie spotkania są rejestrowane i znajda się wkrótce na stronie
Wydziału w formie podcastów.
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"poGADAMY o historii" to podcast historyczny w którym
wykładowcy, doktoranci oraz studenci Wydziału Historycznego
Uniwersytetu Gdańskiego opowiadają o swoich badaniach,
zdobytych w ich czasie doświadczeniach oraz przeżytych
przygodach, a także ciekawych projektach i inicjatywach
podejmowanych na Wydziale.

Prowadzącą podcast jest Anna Siekierska - doktorantka Szkoły
Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego.

W tym roku akademickim miała miejsce seria specjalna
podcastów – wspomnienia Marszałka Bogdana
Borusewicza cz. I: przesłanki wprowadzenia stanu
wojennego w 1981 roku, w której Marszałek Borusewicz
przedstawił swoje unikalne wspomnienia dotyczące
wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku.



W ramach najnowszego projektu ArchaeoBalt - Towards
Innovative Green & Blue Tourism powstała gra planszowa dla
najmłodszych "Gra o moc". Pierwsza gra archeoturystyczna nad
Bałtykiem została wydana przez partnera projektu - Muzeum
Gdańska a współautorem gry jest Instytut Archeologii
i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Współwydawcami gry są
także: Muzeum Bornholmu w Danii, Uniwersytet Aarhus w Danii
oraz Uniwersytet w Lund/Szwecja.

Gra archeologiczno-turystyczna „Game of Powers”
przygotowana została w czterech językach: angielskim, duńskim,
polskim oraz szwedzkim i przeznaczona jest dla 2-5 graczy
w wieku powyżej 8 lat.

Wydanie gry dofinansowano ze środków Unii Europejskiej
w ramach programu Interreg South Baltic Sea Region 2014-
2020.
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Członkowie Rady Wydziału Historycznego UG wraz z jego
pracownikami oraz studentami wyrazili pełną solidarność
z mieszkańcami Ukrainy, których ojczyzna jest od 24 lutego 2022
r. przedmiotem militarnej napaści ze strony Rosji.

Studenci Instytutu Historii brali czynny udział w akcji pomocy
Ukrainie, m.in. segregując na WNS paczki organizowane dla
potrzebujących.

Władze Wydziału zorganizowały także zakończone pełnym
sukcesem tj. zebraniem założonej kwoty, zbiórki pomocowe dla
walczącej Ukrainy na rzecz uczelni partnerskich - Ukraińskiego
Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie oraz Połtawskiego
Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W.H. Korolenki.

Na Wydziale Historycznym UG Koordynatorem ds. organizacji
wsparcia dla Ukrainy został prof. dr hab. Igor Hałagida.
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W piątek 4 marca 2022 roku w Bibliotece Głównej UG w auli
im. prof. J. Sokołowskiego odbyło się spotkanie z prof. dr. hab.
Igorem Hałagidą – Koordynatorem do spraw organizacji
wsparcia dla Ukrainy na Wydziale Historycznym na temat: „Jak
do tego doszło? Agresja Rosji na Ukrainę z historycznej
perspektywy”.

Profesor Igor Hałagida przedstawił własne spojrzenie na relacje
ukraińsko rosyjskie w ostatnich dekadach i poddał ocenie toczące
się obecnie wydarzenia za naszą wschodnią granicą.

Wykład profesora Hałagidy uwieńczył panel dyskusyjny, do
którego zostali zaproszeni uczestnicy – studenci oraz pracownicy
Uniwersytetu Gdańskiego biorący udział w spotkaniu zarówno
osobiście, jak on-line za pomocą MS Teams.
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W listopadzie 2021 r. Wydział Historyczny
Uniwersytetu Gdańskiego nawiązał współpracę
z Ukrainą - krajem partnerskim Unii Europejskiej
w ramach programu Erasmus + (KA107). Jej
podstawę stanowiły wypracowane kontakty
naukowo-badawcze, wspólne konferencje i
publikacje. Współpraca w ramach programu Erasmus
+ obejmuje wymianę kadry dydaktycznej z dwoma
uczelniami: Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem
we Lwowie (lata 2019-2021 i 2020-2022) oraz
Połtawskim Narodowym Uniwersytetem
Pedagogicznym im. W. H. Korolenki w Połtawie (lata
2020-2022). Koordynatorem programu Erasmus + KA
107 Ukraina jest dr hab. Magdalena Nowak, prof.
UG.
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Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej
we współpracy z Parlamentem Studentów UG, Radą
Samorządu Studentów Wydziału Historycznego UG
i redakcją „Gazety Uniwersyteckiej” w lipcu i sierpniu 2022
zorganizowało całodzienne wycieczki z cyklu „Historyczne
wakacje z CASiD”.

Rekonstrukcje wydarzeń historycznych sprzed stuleci, takich
jak bitwa pod Grunwaldem i oblężenie Malborka z roku
1410, polsko-szwedzka Bitwa Dwóch Wazów pod Gniewem
z roku 1626, czy Festiwal Mitologii Słowiańskiej w Owidzu
koło Starogardu Gdańskiego, gdzie znajduje się rekonstrukcja
wczesnośredniowiecznego grodu, od lat przyciągają tłumy
miłośników historii. Inicjatywa ta miała na celu jak najszersze
rozpropagowanie tej formy poznawania i przeżywania historii
również wśród członków społeczności naszej uczelni.
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W lipcu i sierpniu odbyła się jubileuszowa, XX. edycja Letnich
Spotkań z Nauką – akcji popularyzującej naukę, której organizatorami
jest Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Instytut Oceanologii PAN,
Wydział Historyczny UG oraz Radą Upowszechniania Nauki PAN.

Ze względu na zniszczenie plenerowej sceny wykładowej
spowodowane nawałnicą pierwszy raz od 20 lat spotkania odbyły się
on-line i były transmitowane na żywo na Facebooku Letnich Spotkań
z Nauką.

Wśród tegorocznych wykładowców byli naukowcy z UG:
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG, dr
hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG oraz dr Arkadiusz Koperkiewicz.
W organizację wydarzenia z ramienia UG zaangażowany był
dr Wacław Kulczykowski.
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Na Uniwersytecie Gdańskim zakończyły się
Pomorskie Warsztaty Naukowe "Zdolni
z Pomorza" 2022. Uczestniczyło w nich kilkaset
osób ze szkół zlokalizowanych w różnych
powiatach naszego regionu. Wydział
Historyczny UG reprezentowali dr Piotr
Derengowski i dr Wacław Kulczykowski, którzy
przygotowali zajęcia historyczne dla
uczestników warsztatów. Zajęcia odbywały się
w budynku naszego Wydziału na kampusie
uniwersyteckim w dniach 19 – 23 września br.

Dr Piotr Derengowski oraz dr Wacław
Kulczykowski wygłosili wykłady „Gry, które
opowiadają historię" oraz poprowadzili
ćwiczenia „Kiedy to się stało? – czyli planszówki
jako narzędzie nauczania historii".
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9 listopada 2021 r. na kanale TVP Kultura w ramach Teatru Telewizji miała premierę
sztuka dr Moniki Milewskiej z Wydziału Historycznego pt. "Falowiec".

"Tytułowy „falowiec” to wybudowany w Gdańsku, jeden z najdłuższych w świecie,
budynek mieszkalny. Budowany jako przykład nowoczesnej architektury PRL-u, stał
się koszmarnym pomnikiem tego okresu.

Główny inżynier, projektant gdańskiego falowca (w sztuce postać fikcyjna) mieszka
w najstarszej części budynku. Właśnie spędza samotnie letni urlop w swoim
mieszkaniu. Żona go opuściła i wyjechała z dwiema córkami do Niemiec Zachodnich.
Któregoś dnia inżynier, nie mając specjalnie nic do roboty, wyrusza na przechadzkę po
krętych ścieżkach mieszkaniowego labiryntu, który zaprojektował. Ze zdumieniem
odkrywa, że w falowcu nieregularnie zatrzymuje się czas, że
przypadkowo „zakrzywiając przestrzeń, zakrzywił czas”.

Bohater odbywa więc podróż w przyszłość, wysłuchuje niekończących się narzekań
i skarg sąsiadów na swoje dzieło, poznaje przy tym najnowszą historię ostatnich
czterdziestu lat w Polsce. Staje się świadkiem najważniejszych wydarzeń tego okresu,
choć sam jeszcze ich nie przeżył, bo w jego mieszkaniu jest wciąż rok 1975.

Sztuka Moniki Milewskiej otrzymała wyróżnienie w konkursie zamkniętym na utwór
dramatyczny dla TEATROTEKI, rozpisanym przez WFDiF oraz Stowarzyszenie ZAiKS
w 2016 roku. Spektakl otrzymał Nagrodę Dziennikarzy oraz nagrodę dla najlepszego
tekstu dramatycznego (Monika Milewska) podczas 3. edycji festiwalu TEATROTEKA
Fest w 2019 roku, natomiast rok później został wyróżniony nagrodą Platinum Remi
w kategorii Independent Shorts - Comedy - Black/Dark na międzynarodowym
festiwalu World Fest Houston." 94
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