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Ul. Siedlicka 4 „Bratniak” p.304
Historia Pomorza
0:00-0:05 Wyjaśnienie nazw: Pomorze (kwestia nazw Pomorze Zachodnie, Prusy, Prusy
Królewskie/Zachodnie, Pommern, Pommerellen – ich zasięgi geograficzne), Gdańsk. Zakres
chronologiczny i terytorialny wykładu.
0:05-0:30 Gdańsk i Pomorze Gdańskie w starożytności i średniowieczu
0:05-0:10 Okres do IX w. ze szczególnym uwzględnieniem początków Słowian na Pomorzu –
teorie allochtoniczna i autochtoniczna
0:10-0:20 Początki Gdańska i kontrowersje badawcze odnośnie ich miejsca, Pomorze
książęce – to ostatnie możliwie jak najzwięźlej i bez wchodzenia w te wszystkie
mikroksięstewka!
0:20-0:30 Okres krzyżacki ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego miast
gdańskich
0:30-1:00 Gdańsk i Prusy Królewskie w okresie nowożytnym (1454-1792)
0:30-0:40 Historia polityczna ze szczególnym uwzględnieniem wojny 13-letrniej i rozbiorów
0:40-0:47 Ustrój Gdańska w okresie świetności, miejsce miasta w Rzeczypospolitej; podział i
samorząd Prus Królewskich
0:47-0:53 Gospodarka: źródła potęgi Gdańska, jego rola w Rzeczpospolitej; parę słów o
Prusach Królewskich
0:53-1:00 Kultura duchowa i materialna Gdańska w okresie świetności: zabytki, fortyfikacje,
kwestia luterańska, poeci i inni artyści gdańscy. Kulturowe kontakty z Zachodem i Gdańsk
jako przekaźnik zachodnich idei do Rzeczpospolitej (Oświecenie!)
1:00-1:30 Gdańsk i Pomorze Gdańskie w okresie najnowszym
1:00-1:10 XIX wiek (1793-1920) – z historii politycznej tylko okres napoleoński, poza tym
główny nacisk na przemiany przestrzenne i cywilizacyjne: rozwój przedmieść, pierwsze
elektrownie, tramwaje, kanalizacja. Polacy, Kaszubi, germanizacja i przebudzenie narodowe.
1:10-1:20 Okres międzywojenny i II wojna: Pomorze w Traktacie Wersalskim, sytuacja
polityczna Wolnego Miasta, budowa Gdyni (dlaczego?); początek II wojny (Westerplatte,
Poczta), zbrodnie nazistów, zniszczenie Gdańska przez Sowietów
1:20-1:30 PRL i III RP: odbudowa miasta; z historii politycznej Grudzień, Sierpień, coś o
stanie wojennym i „desancie gdańskim” 1989-1993; z gospodarki – rozbudowa przemysłu
(Port Północny, Siarkopol, Rafineria, poza Gdańskiem np. Żarnowiec); wysiedlenia Niemców
i sytuacja Kaszubów; problemy ekologiczne. Z kultury odrodzenie świadomości historycznej
w latach ’90 (środowisko Był sobie Gdańsk, gdański nurt w prozie – Grass, Chwin, Huelle).
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