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JUBILEUSZ PROFESORA JÓZEFA PIOTRA ŚLIWIŃSKIEGO

W dniu 30 kwietnia 2013 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału H um ani
stycznego UWM odbyło się spotkanie poświęcone jubileuszowi Prof. zw. dr. hab. 
Józefa P iotra Śliwińskiego. Stanowiło ono podsumowanie dotychczasowej 
działalności Szanownego Jubilata , który w minionym 2012 r. świętował 65. 
rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy zawodowej, w tym 35-lecie pracy nauko
wej. W związku z tym grono współpracowników przygotowało omawiane 
spotkanie, połączywszy je z wręczeniem przygotowanej z tej okazji księgi 
pamiątkowej, chcąc n ią  szczególnie podziękować Panu  Profesorowi -  Dostoj
nem u Jubilatowi.

Spotkanie jubileuszowe posiadało również dodatkowy wymiar, ze wzglę
du na to, iż w roku 2013 obchodzi ćwierćwiecze funkcjonowania Zakład 
Historii Starożytnej i Średniowiecznej Polski, którego Profesor zwyczajny 
dr hab. Józef Piotr Śliwiński, od m omentu jego powołania do życia 1 grudnia 
1988 r., jes t nieprzerwanie kierownikiem.

Zebranych gości i współpracowników P ana Profesora powitał prodziekan 
Wydziału Humanistycznego -  dr Krzysztof Łożyński, dziękując im za obec
ność i wspominając w dalszej części wystąpienia la ta  pracy w Zakładzie 
kierowanym przez P ana Profesora.

Dr Anna Kołodziejczyk przedstaw iła sylwetkę naukową Szanownego J u 
bilata. Profesor Józef Piotr Śliwiński urodził się 29 czerwca 1947 r. w Miłom
łynie. Ukończył historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
w 1971 r. (mgr historii ze specjalnością archiwistyczną), doktorat uzyskał na 
Wydziale Humanistycznym toruńskiego UMK 8 czerwca 1976 r., a habilitację 
25 kwietnia 1986 r. w tejże uczelni z zakresu historii średniowiecznej Polski. 
Tytuł profesora uzyskał -  na  wniosek Uniwersytetu Gdańskiego -  w 2000 r., zaś 
w 2001 r. został mianowany przez ministra edukacji narodowej na stanowisko 
profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
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Do 1976 r. Profesor Józef P. Śliwiński pracował, jako nauczyciel historii 
m.in. w Liceum Ogólnokształcącym w Lubawie, a od tego roku w Zakładzie 
Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, przechodząc kolejno 
wszystkie szczeble awansów zawodowych i związany był nieprzerwanie, do 
dziś z Instytutem  Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olszty
nie. Pan  Profesor jest od 1988 r. kierownikiem Zakładu (obecnie Zakład 
Historii Starożytnej i Średniowiecznej) w Instytucie Historii o zmieniających 
się nazwach (Katedry, Pracowni).

W latach 1981-1984 prof. Józef Piotr Śliwiński pełnił funkcję prodzieka
na  Wydziału Humanistycznego olsztyńskiej WSP ds. studiów stacjonarnych. 
Również sprawował on od 1988 do 1990 r., funkcję prorektora ds. dydaktycz
no-wychowawczych WSP w Olsztynie. W latach 1994-1996 prof. Józef Piotr 
Śliwiński był dyrektorem Insty tu tu  Historii w WSP, członkiem Senatu WSP 
w latach 1988-1990 i 1994-1996.

Działalność naukow ą P ana Profesora zdominowały następujące kierunki 
badawcze: cystersi w Polsce średniowiecznej; ostatni Piastowie z linii kujaw
skiej -  królewskiej (m. in. Kazimierz Wielki i W ładysław Biały); dzieje Luba
wy (i ziemi lubawskiej), a także dzieje M azur oraz Wielkiego Księstwa Litew
skiego, w tym Podlasia i Grodzieńszczyzny. Od 2004 do 2007 r. kierował 
autorskim  grantem  Kom itetu Badań Naukowych, którego celem było opraco
wanie dziejów puszcz na  Grodzieńszczyznie i Podlasiu w XV-XVI w. W m i
nionym 35-leciu (1977-2012 r.) wypromował ogółem 253 magistrów, 23 licen
cjatów i 5 doktorów.

Następnie zabrał głos prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Józef 
Arno Włodarski. Z sentym entem  wspominał la ta  wspólnej pracy w Instytucie 
Historii z Panem  Profesorem, jeszcze w czasach funkcjonowania Insty tu tu  w 
struk turach  olsztyńskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W uznaniu szczegól
nych zasług Profesora Józefa P. Śliwińskiego, prof. Józef A. W łodarski wrę
czył Szanownemu Jubilatow i list gratulacyjny od Magnificencji Rektora Uni
wersytetu Gdańskiego, prof. B ernarda Lammka.

W dalszej części spotkania głos zabrali -  dziekan Wydziału Hum anistycz
nego UWM w Olsztynie prof. Andrzej Szmyt oraz dyrektor Insty tu tu  Historii 
i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie prof. Andrzej Kopiczko. 
Obydwaj -  przypominając okoliczności, w których poznali Szanownego Jub i
la ta  -  podkreślali znaczny wkład organizacyjny Pana Profesora w funkcjono
wanie Insty tu tu  Historii.

Następnie prof. Roman Jurkowski, wyrażając uznanie dla działalności 
naukowej Jubilata , nawiązał do swoich licealnych czasów, podczas których 
był uczniem P ana Profesora Józefa P. Śliwińskiego, jeszcze w okresie Jego 
pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Lubawie.

Wyrazy uznania za długoletnią pracę naukow ą oraz podziękowania za 
współpracę z Muzeum w Ostródzie w im ieniu swoim oraz dyrektora M u
zeum, wraz ze skierowanym na  ręce Dostojnego Jub ila ta  listem  gratulacyj
nym, złożył również dr Ryszard Sajkowski.
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Jako ostatni swe kontakty zawodowe z Szanownym Jubilatem  wspomi
nał prof. M arek Radoch, który również był studentem  Pana Profesora oraz 
pierwszym z piszących doktorat pod opieką Profesora Sliwińskiego, który 
uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Dziękując obecnym z miłe słowa i listy gratulacyjne zabrał głos Szanow
ny Jub ila t -  Profesor Józef P. Sliwiński. W swym wystąpieniu nawiązał do 
swej drogi naukowej związanej nierozerwalnie z olsztyńskim ośrodkiem aka
demickim. Podkreślał, że w niełatwych czasach przyszło Mu rozwijać działal
ność naukową, k tó rą  z niem ałym  trudem  łączył z p racą organizacyjną 
w olsztyńskiej uczelni.

Spotkanie zakończyło uroczyste wręczenie Panu Profesorowi Józefowi 
Piotrowi Sliwińskiemu księgi jubileuszowej, zatytułowanej O d  a n ty k u  d o  
w s p ó łc ze sn o śc i, przekazanej na ręce P ana Profesora przez jej redaktorów 
naukowych -  dr Annę Kołodziejczyk oraz dr. Krzysztofa Łożyńskiego.

Maria Korybut-Marciniak
Insty tu t Historii i Stsunków Międzynarodowych
Uniwersytet W armińsko-Mazurski w Olsztynie

PRUZZENLAND. REGIONALNE KONSTRUKCJE 
TOŻSAMOŚCI W PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH 

NIEMIEC, POLSKI, LITWY I ROSJI. 
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniach 5-6  lipca 2013 r. na  Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie m iała miejsce konferencja międzynaro
dowa, podsumowująca trzyletni (2010-2013) polsko-niemiecki projekt badaw- 
czy1. Organizatorem  konferencji był Insty tu t Historii i Stosunków M iędzyna
rodowych. Głównym celem spo tkan ia  było podsum owanie i omówienie 
głównych rezultatów  trzyletniej pracy dwóch zespołów badawczych -  polskie
go i niemieckiego, a także kooperantów z Litwy i Rosji, przedyskutowanie 
problemów jakie podczas badań się pojawiły oraz popularyzacja wyników 
projektu na szerszym forum historyków, a także dydaktyków historii i p ra 
cowników oświaty. Należy podkreślić, że było to pierwsze spotkanie zespołów 
badawczych, które współpracowały ze sobą przez trzy lata. Zespół badawczy

1 I. Lewandowska, S. Zloch, Polsko-niemiecki projekt „Pruzzenland. Regionalne konstruk
cje tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji, Zapiski Historyczne 
2012, t. 77, z. 1, s. 104-118.


