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Od redaktorów

Kierując się tradycją i obyczajami akademickimi, pragniemy uczcić wyjątko-
wy jubileusz 70. urodzin Profesora Tadeusza Stegnera księgą jubileuszową 
poświęconą Jego Osobie. Zawiera ona opracowania przygotowane przez 

Autorów, w których życiu naukowym Jubilat pozostawił trwały ślad. Wśród nich 
znajdują się współpracownicy Profesora, uczniowie, przyjaciele, a przede wszyst-
kim wybitni przedstawiciele nauki z polskich oraz zagranicznych ośrodków akade-
mickich, a także instytucji, z którymi Profesor jest związany.

Nieprzypadkowy jest tytuł księgi – Wędrówki po dziejach. Jubilat bowiem, oprócz 
zgłębiania historii, chętnie poświęca swój czas na podróże – po Polsce, po świecie, 
a wszędzie, gdzie bywa, nawiązuje liczne znajomości. Po części właśnie dzięki temu 
odzew na nasze zaproszenie do wzięcia udziału w tworzeniu księgi był zaskakująco 
szeroki. Jest to najlepszy dowód szacunku i uznania dla pracy Jubilata, za co chce-
my Autorom serdecznie podziękować.

Na nasze ręce złożono aż 37 tekstów, które zostały podzielone na cztery roz-
działy tematyczne. Trzy koncentrują się na głównych obszarach zainteresowań 
badawczych Profesora, czyli kwestiach wyznaniowych, dziejach myśli politycznej 
oraz życiu codziennym i turystyce. Ostatni rozdział to varia – teksty o różnej te-
matyce, ale korespondujące z zainteresowaniami Jubilata. W ramach rozdziałów 
przyjęliśmy porządek chronologiczny. 

Pragniemy wyrazić nasze uznanie Recenzentom księgi, którzy pomimo licz-
nych obowiązków bez wahania zgodzili się na dokonanie oceny zgromadzonych 
opracowań. Dzięki swojej staranności, wnikliwości oraz terminowości przyczynili się 
do powodzenia całego przedsięwzięcia, w tym merytorycznej strony księgi. Wy-
razy wdzięczności należą się również Autorom listów gratulacyjnych, Redakto-
rom Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz innym osobom, dzięki którym 
Wędrówki po dziejach mogły się ukazać i stać się namacalnym dowodem uznania 
dla dorobku naukowego Wielce Szanownego Jubilata, a także wyrazem sympatii 
i życzliwości wobec Jego Osoby.

Ad multos annos, Panie Profesorze!
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Tadeusz Stegner –  
wybitny badacz, niezwykły człowiek

Pełna charakterystyka osobowości, talentów i dokonań Tadeusza Stegnera 
nie jest zadaniem łatwym. To jedna z tych osób, z którą spotkania, nawet 
jednorazowego, się nie zapomina. Często na swojej drodze życiowej pozna-

jemy wielu ciekawych ludzi, ale tylko nieliczni są w stanie nas trwale zainspiro-
wać. Nieszablonowy, dociekliwy, konsekwentny i błyskotliwy – taki jest Profesor 
Tadeusz Stegner. W swojej karierze naukowej podejmował się tematów ważnych 
(liberałowie, ewangelicy), kontrowersyjnych (stosunki polsko-ukraińskie), lekkich 
i przyjemnych (turystyka, kurorty), ale także niezwykłych i na pierwszy rzut oka 
niepoddających się badaniu naukowemu (spojrzenie historyka na Harry’ego Pottera 
J.K. Rowling). Potrafi być bardzo bezpośredni i zdumiewająco wyrozumiały. Jed-
nocześnie jest bardzo rodzinny (po latach wydał powieść kryminalną swojego ojca 
i zawsze podkreśla warszawskie korzenie swojej rodziny), bezkresną miłością ob-
darzył Gdynię, w której mieszka i na rzecz której aktywnie działa. Nie znalibyśmy 
historii tego miasta tak dobrze, gdyby nie aktywność Profesora. Jest też ewange-
likiem, z czego zawsze był dumny i co stale podkreśla. Jednym słowem – jest to 
wybitny badacz i niezwykły człowiek. 

Tadeusz Józef Stegner urodził się 19 marca 1952 r. w Gdańsku w rodzinie inte-
ligenckiej Jerzego i Alicji z domu Wajdknecht. Jego przodkowie mieli niemieckie 
korzenie, ale szybko ulegli polonizacji. W latach 1967–1971 uczęszczał do Liceum 
Ogólnokształcącego nr 2 im. A. Mickiewicza w Gdyni, gdzie aktywnie działał 
w kołach zainteresowań: chemicznym, fizycznym, matematycznym i dramatycz-
nym. Brał również udział w olimpiadach chemicznych oraz olimpiadach wiedzy 
o Polsce i świecie. Na szczęście to historia okazała się najważniejszą dziedziną 
w jego życiu. Po ukończeniu szkoły średniej w 1971 r. rozpoczął studia w Instytu-
cie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Jak sam stwierdził w jednym z wywiadów: 
„Wynikało to [wybór historii – A.J.] z tradycji rodzinnych. Mój tata interesował 
się historią. […] W domu były książki historyczne, które od dzieciństwa najpierw 
oglądałem, potem czytałem. Studia historyczne w Gdańsku ukończyła moja siostra 
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[Hanna Kostuch z d. Stegner – A.J.]. […] W takiej sytuacji trudno byłoby, żebym 
nie został historykiem. Chociaż w szkole średniej namawiano mnie, abym poszedł 
na chemię. Brałem udział w olimpiadach chemicznych, ale wybrałem studia zgod-
nie z moimi zainteresowaniami i cieszę się, że mogę robić to, co lubię”1. W trakcie 
pięcioletnich studiów aktywnie zaangażował się w życie wydziału i był m.in. Pre-
zesem Koła Naukowego Historyków. Dał się wtedy poznać jako dobry inicjator 
i animator studenckiego życia naukowego. Uczęszczał na seminarium dyplomo-
we prowadzone przez prof. dr. hab. Romana Wapińskiego i pod jego kierunkiem 
napisał pracę magisterską zatytułowaną Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce 
w latach 1918–1939. Tytuł magistra historii z wynikiem bardzo dobrym uzyskał 
18 czerwca 1976 r. Po odbyciu rocznej służby wojskowej w Szkole Oficerów Rezer-
wy został zatrudniony 1 lipca 1977 r. na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii 
Polski i Powszechnej XIX wieku w Instytucie Historii UG. W 1980 r. Tadeusz 
Stegner odbył półroczny staż w Instytucie Historii PAN w Warszawie w pracowni 
dziejów inteligencji. 

Przewód doktorski Tadeusza Stegnera został wszczęty 30 maja 1980 r. Temat 
rozprawy doktorskiej brzmiał: Liberałowie Królestwa Polskiego 1904–1915. Promo-
torem był prof. dr hab. Roman Wapiński, a recenzentami zostali doc. dr hab. Ry-
szarda Czepulis-Rastenis (Instytut Historii PAN w Warszawie) oraz prof. dr hab. 
Ryszard Kołodziejczyk (Instytut Historii PAN w Warszawie). W swojej rozprawie 
doktorskiej T. Stegner przedstawił dzieje grup i partii liberalnych na terenie Kró-
lestwa Polskiego w latach 1904–1915, opisał środowisko, z którego się wywodzili, 
scharakteryzował ich stosunek do kwestii społecznych, narodowych i politycznych, 
a także ukazał przyczyny słabości liberalizmu na ziemiach polskich do 1915 r. Sto-
pień naukowy doktora nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału 
Humanistycznego UG uzyskał 15 marca 1984 r. 

W lipcu 1984 r. Tadeusz Stegner został adiunktem w Zakładzie Historii Pol-
ski i Powszechnej XIX wieku. W 1986 r. Jubilat odbył drugi już półroczny staż 
w Instytucie Historii PAN w Warszawie, tym razem w pracowni dziejów bur-
żuazji, kierowanej przez prof. Ryszarda Kołodziejczyka. Od tego czasu datuje się 
jego stała współpraca z tą instytucją i uczestnictwo w zebraniach pracowni dzie-
jów inteligencji i pracowni dziejów burżuazji. W tym okresie intensywnie współ-
pracował z zespołem kierowanym przez prof. Annę Żarnowską i prof. R. Koło-
dziejczyka i prezentował swoje badania naukowe, m.in. omawiał temat Polonizacja 

1 I. Hintz, Rozmowa z rodzeństwem Hanną Kostuch z d. Stegner i prof. dr hab. Tadeuszem Stegne-
rem, „Gdański Rocznik Ewangelicki” 2012, vol. 6, s. 300–301.
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Niemców-ewangelików w Królestwie Polskim (1988), a także opublikowaną wła-
snym sumptem w 1990 r. swoją pracę doktorską dotyczącą liberałów w Królestwie 
Polskim (listopad 1991). Jednocześnie, tj. od 1984 r., rozpoczął zbieranie mate-
riałów do pracy habilitacyjnej, w której zamierzał przedstawić dzieje społeczności 
polsko-ewangelickiej na tle sytuacji protestantyzmu w Królestwie Polskim oraz 
Kościołów Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego w latach 
1815–1914. W celu zebrania materiałów do napisania tej rozprawy odbył miesięcz-
ny staż w rosyjskim Sankt Petersburgu (1989) i w estońskim Tartu (1990). 

Przewód habilitacyjny w oparciu o dorobek naukowy i pracę habilitacyjną za-
tytułowaną Polacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815–1914. Kształtowanie się 
środowisk. Ich działalność społeczna i narodowa został wszczęty przez Radę Nauko-
wą Instytutu Historii UG 6 grudnia 1991 r. Na recenzentów zostali powołani: 
prof. dr hab. Elżbieta Kaczyńska z IH PAN, prof. dr hab. Ryszard Kołodziejczyk 
z IH PAN oraz prof. dr hab. Anna Żarnowska z IH UW. Wszyscy recenzenci bar-
dzo wysoko ocenili publikację habilitanta. Profesor E. Kaczyńska w swojej recenzji 
stwierdziła, że: „Tadeusz Stegner napisał […] książkę pionierską w pełnym tego 
słowa znaczeniu; przyczynił się do zapełnienia luki w historiografii, dał nam usyste-
matyzowane wiadomości o ważnym środowisku społecznym, podsumował wiedzę 
o nim, a także skorygował przekonująco błędne opinie i udostępnił wiele nieznanych 
materiałów”. Natomiast prof. R. Kołodziejczyk wskazał m.in., że: „[…] dr Steg ner 
daje w swojej rozprawie pierwszy znany mi syntetyczny zarys dziejów tego skupi-
ska w epoce niewoli w całym Królestwie Polskim”. Podobnie prof. A. Żarnowska 
podkreśliła, że: „Rozprawa prezentuje dojrzały warsztat historyka, wysoką rzetel-
ność badawczą, opartą na starannie dobranej, bogatej bazie źródłowej. W swojej 
warstwie interpretacyjnej dotyka takich podstawowych dla rozwoju społeczeństwa 
ziem polskich zjawisk jak: 1. proces wewnętrznego integrowania się tego społe-
czeństwa […]; 2. rola w tym procesie czynników kulturowych, szczególnie tradycji 
i stereotypów odziedziczonych z kultury szlacheckiej w zderzeniu z elementami 
kulturowymi wniesionymi z zewnątrz, z kultury innych narodowości i religii”. Dalej 
zaś dodała: „Autor sumiennie śledzi postępy przekształcania się części ewangeli-
ków pochodzących z rodzin niemieckich – w Polaków. W tym zakresie mamy do 
czynienia ze studium pionierskim, o którego wartości decyduje daleko posunięta 
dociekliwość oraz dążenie do obiektywizmu”. Po latach sam Profesor uzna pracę Po-
lacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815–1914 za najważniejszą w swojej twórczo-
ści. To dzięki niej stał się uznanym badaczem dziejów protestantyzmu na ziemiach 
polskich i to ona zaważyła też nad dalszym kierunkiem jego głównych zaintereso-
wań naukowo-badawczych. Kolokwium habilitacyjne odbyło się w 1992 r. Po jego 
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przeprowadzeniu i wysłuchaniu wykładu Rada Naukowa IH UG 1 czerwca 1992 r. 
jednomyślnie zadecydowała o nadaniu Tadeuszowi Stegnerowi stopnia naukowego 
doktora habilitowanego w zakresie historii Polski XIX wieku. 

W 1996 r. Tadeusz Stegner został mianowany na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego UG w Instytucie Historii. W tym czasie był już pochłonięty zbie-
raniem materiałów i przygotowaniem monografii poświęconej jednemu z najwy-
bitniejszych przedstawicieli polskiego protestantyzmu w XIX w. – ks. Leopoldowi 
Otto, który był m.in. pastorem w Warszawie i Cieszynie, a także założycielem 
„Zwiastuna Ewangelickiego”. Dzięki przeprowadzonym badaniom Tadeusz Ste-
gner opublikował w 2000 r. pracę zatytułowaną Bóg, protestantyzm, Polska. Biografia 
pastora Leopolda Marcina Otto (1819–1882). Tą publikacją Profesor po raz kolejny 
wypełnił istotną lukę w polskiej historiografii, gdyż do tej pory nie opracowano 
monografii tego wybitnego działacza społecznego i narodowego, a także niezwykle 
cenionego kaznodziei ewangelickiego. Życie i działalność pastora L. Otto zostały 
przedstawione w dziele T. Stegnera na szerokim tle społeczno-politycznym epoki. 
Postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego profesora zostało wszczęte na 
podstawie jednomyślnej uchwały Rady Naukowej Instytutu Historii z 15 grud-
nia 2000 r. Jako recenzenci zostali wybrani: prof. dr hab. Ryszard Kołodziejczyk, 
em. prof. IH PAN w Warszawie, ks. prof. dr hab. Daniel Olszewski z Akademii 
Świętokrzyskiej w Kielcach oraz prof. dr hab. Roman Wapiński z UG. Wszyscy 
recenzenci wysoko ocenili zarówno dorobek naukowy, jak i biografię pastora. Pro-
fesor dr hab. Roman Wapiński – mistrz i wieloletni mentor Profesora – stwierdził 
w swojej recenzji, że: „Otrzymaliśmy przy tym biografię rzetelną, wolną od prze-
sadnej fascynacji, którą, dzięki uwzględnieniu przez Tadeusza Stegnera różnorod-
nych kontekstów i uwarunkowań życia i poczynań pastora Otto, możemy uznać za 
biografię pretekstową, pozwalającą – między innymi – lepiej poznać przemiany za-
chodzące w środowiskach polskich protestantów w Królestwie Polskim i na Śląsku 
Cieszyńskim. Przemyślana koncepcja biografii, wsparta szeroko zakrojoną kweren-
dą źródłową, przeprowadzoną także w archiwach zagranicznych, i godnym uznania 
wykorzystaniem literatury przedmiotu, umożliwiła wszechstronne ukazanie życia 
(także rodzinnego), poczytań i poglądów jej bohatera”. Ksiądz prof. D. Olszew-
ski wskazał ponadto, że: „Praca Tadeusza Stegnera wypełnia zatem jaskrawą lukę 
w polskiej historiografii kościelnej, świadczy o doskonałej znajomości problema-
tyki, źródeł archiwalnych, źródeł drukowanych i literatury przedmiotu”. Rada Na-
ukowa Instytutu Historii UG 23 lutego 2001 r. poparła wniosek końcowy Komisji 
o nadanie dr hab. Tadeuszowi Stegnerowi tytułu naukowego profesora w zakre-
sie nauk humanistycznych. Po rozpatrzeniu wniosku przez Centralną Komisję  
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do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych został on przekazany do Pre-
zydenta RP – Aleksandra Kwaśniewskiego, który postanowieniem z 18 czerwca 
2001 r. nadał Tadeuszowi Stegnerowi tytuł naukowy profesora nauk humanistycz-
nych. W 2007 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego, a od 1 paź-
dziernika 2019 r. objął stanowisko profesora. 

W trakcie swojego zatrudnienia na UG Profesor pełnił wiele odpowiedzial-
nych funkcji. W latach 1993–1996 był Prodziekanem ds. Kształcenia i Studentów 
Wydziału Filologiczno-Historycznego UG, a w latach 2003–2008 pełnił funkcję 
Dyrektora Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego UG. Ponadto 
przez wiele lat był Kierownikiem Zakładu. Już w kwietniu 1991 r. został Kierow-
nikiem Zakładu Historii Polski i Powszechnej XIX wieku, piastował to stanowisko 
do 1993 r. i ponownie w latach 1996–1998. Dwukrotnie był Kierownikiem Zakła-
du Historii Myśli i Kultury Politycznej – w latach 2001–2003 oraz później w latach 
2008–2022.

Wprawdzie praca magisterska Profesora dotyczyła XX w. i zainteresowanie tym 
tematem i tą epoką będzie stale widoczne w jego twórczości naukowej, to zgodnie 
z sugestiami prof. dr. hab. Romana Wapińskiego Jubilat skoncentrował swój wysi-
łek badawczy na XIX w. Można więc stwierdzić, że Tadeusz Stegner jest history-
kiem dwóch stuleci – XIX i XX w., a w badaniach skupia się na kilku zasadniczych 
wątkach tematycznych. Wśród pięciu najważniejszych problemów badawczych 
podejmowanych przez Profesora znajdują się: 

• dzieje ruchów politycznych na ziemiach polskich w XIX i na początku XX w., 
zwłaszcza historia liberalizmu w tym okresie; zagadnieniom tym Profesor 
poświęcił jedną monografię i kilkanaście artykułów; 

• losy protestantyzmu w Polsce w XIX i XX w.; tematyka ta została przez Pro-
fesora opisana w pięciu monografiach i kilkudziesięciu artykułach; 

• historia innych związków wyznaniowych działających na ziemiach polskich 
(prawosławie, starokatolicyzm, kwestie wyznaniowo-narodowe); problema-
tyce tej Profesor poświęcił swoją najnowszą monografię (we współautorstwie 
Krzysztofa Lewalskiego) oraz kilkanaście artykułów; 

• stosunki polsko-ukraińskie w XIX i XX w.; Profesor opublikował kilka arty-
kułów i zredagował czternaście zbiorów studiów na ten temat; 

• problematyka szeroko rozumianego życia codziennego, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii turystyki; w tym zakresie Profesor współtworzył jedną 
monografię, napisał historię turystyki i opublikował kilkadziesiąt artykułów. 
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Łącznie na dorobek naukowy Profesora składa się ponad 200 publikacji, w tym 
m.in. 10 monografii, wydawnictwo źródłowe oraz 21 książek wydanych pod jego 
redakcją. 

Od momentu zatrudnienia w Instytucie Historii Profesor bardzo aktywnie 
angażował się w życie naukowe zarówno jako uczestnik, jak i organizator wielu 
wydarzeń naukowych. Swoje referaty wygłosił na około stu konferencjach, kon-
gresach i sesjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Zorganizował 
również kilkanaście wydarzeń naukowych w Gdańsku, Gdyni i w Warszawie. 
Wśród nich można wymienić kilka ostatnich, takich jak: „Morze nasze i nie na-
sze” (Gdynia, 18–19 października 2010 r.), „Religia a społeczeństwo w II Rze-
czypospolitej” (Warszawa, grudzień 2011 r.), „Rok 1914. Jaka Polska, jaki świat? 
W kręgu zainteresowań badawczych profesora Romana Wapińskiego” (Gdańsk, 
17–18 listopada 2014 r.), „Dziedzictwo Świętego Włodzimierza” (Gdańsk, 
16 maja 2015 r.). Ponadto był i nadal pozostaje aktywnym członkiem różnych 
towarzystw i komitetów naukowych, takich jak: Komitet Nauk Historycznych 
PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne, Gdańskie Towarzystwo Naukowe czy 
Komisja Historii Kobiet PAN. Wchodzi również w skład wielu kolegiów i rad 
redakcyjnych: Rad Redakcyjnych „Almanachu Historycznego” (Kielce), „Komu-
nikatów Mazursko-Warmińskich” (Olsztyn), „Rocznika Teologicznego Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej” (Warszawa), Kolegium Redakcyjnego „Gdań-
skiego Rocznika Ewangelickiego” (Sopot) i Kolegium Redakcyjnego „Studia 
Historica Gedanensia” (Gdańsk). Warto w tym miejscu podkreślić, że Profesor 
był jednym z głównych inicjatorów powstania czasopisma „Studia Historica Ge-
danensia” na Wydziale Historycznym UG. Ponadto od 2012 r. zasiada w Radzie 
Naukowej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. 

Profesor może się poszczycić niezwykle istotnymi dokonaniami na polu pracy 
ze studentami i doktorantami. W swej działalności dydaktycznej na UG prowadził 
wiele rodzajów zajęć, m.in. ćwiczenia i wykłady z historii Polski i powszechnej 
XIX w., historii Polski XIX w., historii Rosji, zajęcia z nauk pomocniczych historii, 
wykłady z historii gospodarczej, wykłady z dziejów ukraińskiego ruchu narodo-
wego, proseminaria i seminaria dyplomowe. Oprócz zawsze intrygujących, a także 
przeprowadzonych z niezwykłą werwą i dowcipem zajęć Profesor roztoczył opiekę 
naukową nad licznym gronem studentów i doktorantów, którzy pod jego kierun-
kiem przygotowywali swoje prace dyplomowe. Na seminarium doktorskim prowa-
dzonym od lat 90. XX w. do chwili obecnej swoje dysertacje doktorskie napisało 
i obroniło 10 osób. Pięcioro z nich pracuje na Uniwersytecie Gdańskim, w tym 
jedna już została profesorem tytularnym, druga jest w trakcie procedury związanej 
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z uzyskaniem tego tytułu, kolejna jest zatrudniona na stanowisku profesora uczel-
ni, a pozostałe dwie znalazły zatrudnienie na stanowisku asystenta. Profesor często 
jest również powoływany na recenzenta w przewodach profesorskich (5-krotnie), 
habilitacyjnych (11-krotnie) i doktorskich (28-krotnie). W trakcie swojej pracy na 
Uniwersytecie Gdańskim Tadeusz Stegner wypromował ponad 160 magistrów. 
Seminaria magisterskie zaczął prowadzić w 1991 r. najpierw na studiach zaocz-
nych (6 wypromowanych magistrów w latach 1991–1994), a od 1993 – na studiach 
stacjonarnych. Ponadto w okresie równoległej pracy w Wyższej Szkole Komunika-
cji Społecznej w Gdyni (w latach 2000–2006) wypromował 40 studentów, którzy 
obronili na tej uczelni swoje prace licencjackie. 

Tadeusz Stegner w 1978 r. został opiekunem Koła Naukowego Historyków 
(sekcja historii najnowszej) i pełnił tę funkcję przez ponad 20 lat. Często inicjo-
wał działania tego koła, np. przy organizacji kilku studenckich ogólnopolskich sesji 
naukowych, a także brał udział ze studentami w kilkunastu obozach i wyjazdach 
naukowych w kraju i za granicą (m.in. na Białorusi i Ukrainie). Jego działalność 
dydaktyczno-wychowawcza była zawsze wysoko oceniana przez władze Instytutu 
i Wydziału. Jak w 1992 r. stwierdził ówczesny dyrektor Instytutu Historii Wydziału 
Filologiczno-Historycznego UG prof. dr hab. Bogusław Cygler: „Jego [T. Stegne-
ra – A.J.] zajęcia dydaktyczne oceniane są wysoko przez przełożonych oraz przez 
studentów, wśród których cieszy się dużym autorytetem. […] W pracy ze studentami 
jest wymagający, jest bardzo dobrym dydaktykiem”. Ta ocena nie zmieniła się do dziś. 

Pozauniwersytecka działalność społeczno-naukowa Profesora koncentruje się 
na trzech głównych obszarach: popularyzacji wiedzy, działalności na rzecz Gdy-
ni oraz aktywności na rzecz społeczności ewangelickiej. W ramach popularyzacji 
wiedzy Profesor wygłasza wykłady w różnych placówkach, np. w Muzeum Gdań-
ska, Muzeum Miasta Gdyni, Żydowskim Instytucie Historycznym, Niemieckim 
Instytucie Historycznym czy Ukraińskiej Fundacji św. Włodzimierza w Krakowie. 
Intensywnie współpracuje z pomorskimi szkołami, w których m.in. z okazji rocznic 
narodowych, takich jak 3 maja lub 11 listopada, ma okolicznościowe wystąpienia. 
Uczestniczy w wielu prelekcjach skierowanych do środowisk nauczycielskich. O hi-
storii opowiada także w radiu, np. w Radiu „Plus”, Radiu Gdańsk (w programie 
Wojciecha Sulecińskiego „Co za historia” czy audycjach przygotowywanych przez 
Marzenę Bakowską) oraz w telewizji. Udziela również wielu wywiadów prasowych. 

W działaniach na rzecz Gdyni Profesor bierze udział w pracach wielu gremiów 
i instytucji o charakterze samorządowym, kulturalnym i oświatowym. W latach 
1994–1998 był członkiem Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni, a we wrześniu 
1995 r. został przewodniczącym Rady Programowej ds. Badania Dziejów Gdyni 
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i Twórczości Literackiej Związanej z Gdynią przy Prezydencie Miasta Gdyni. Od 
1997 r. był Przewodniczącym Rady Naukowej Muzeum Miasta Gdyni. Obecnie 
jest przewodniczącym Rady Muzeum Sopotu. 

Tadeusz Stegner jest także bardzo aktywny i odgrywa ważną rolę w życiu pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej w Gdańsku (z siedzibą w Sopocie). Wyznaje zasa-
dę, że jeśli jest się członkiem danej społeczności, to nie można pozostać jedynie 
biernym obserwatorem, ale trzeba aktywnie działać na jej rzecz. Był bądź pozo-
staje członkiem Synodu Diecezjalnego, Rady Naukowej „Gdańskiego Rocznika 
Ewangelickiego”, redaktorem tematycznym odpowiedzialnym za dział „Historia” 
w tym roczniku. Przez kilka kadencji był również (do 2016 r.) Prezesem Oddziału 
Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. 

Oprócz licznych nagród Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za działalność na-
ukową i organizacyjną zaangażowanie Profesora zostało dostrzeżone, docenione 
i nagrodzone również przez instytucje zewnętrzne. Tadeusz Stegner otrzymał 
następujące odznaczenia państwowe i resortowe (w porządku chronologicznym): 
w 2001 r. – medal Komisji Edukacji Narodowej, 2003 – Złoty Krzyż Zasługi, 
2018 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz liczne medale, z któ-
rych należy wymienić m.in.: Medal 70-lecia Miasta Gdyni (przyznany w 1997 r.) 
i medal „Civitas e Mari – tym, którzy odważnie realizują marzenia” – przyznawany 
przez Prezydenta Miasta Gdyni (w 2014 r.) oraz Medal Króla Daniela od Am-
basadora Ukrainy w Polsce. Przyznanie tego ostatniego medalu było rezultatem 
prowadzonej od lat 80. XX w. współpracy Profesora ze środowiskiem mniejszości 
ukraińskiej w Polsce. Przypomnijmy, że od 1985 r. Tadeusz Stegner współorgani-
zował kilkanaście sesji naukowych poświęconych stosunkom polsko-ukraińskim 
i był jednym z założycieli powstałego w grudniu 1991 r. w Gdańsku Towarzy-
stwa Polsko-Ukraińskiego, w którym pełnił funkcję m.in. wiceprezesa. Za pracę na 
rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej otrzymał ponadto w 1999 r. nagrodę Polcul Fo-
undation, Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej (od 2003 r. – Fundacja 
Polcul im. Jerzego Bonieckiego). W 2003 r. społeczność ewangelicka uhonorowała 
Profesora Nagrodą im. Leopolda Otto „za publikacje prezentujące wyniki badań 
historycznych, w których widoczne są osiągnięcia ewangelicyzmu oraz za wielką 
rolę książki Bóg, protestantyzm, Polska prezentującej szerokie dokonania ks. Le-
opolda Otto”2. Nagroda im. ks. Leopolda Otto przyznawana jest corocznie przez 
„Zwiastun Ewangelicki” jako hołd złożony założycielowi tego pisma. 

2 Nagroda im. ks. Leopolda Otto, https://zwiastun.pl/nagroda-im-ks-leopolda-otto/ [dostęp: 
20.07.2022].



Swoim życiem i dorobkiem naukowym Profesor zdaje się realizować słowa 
Georga Hegla: „Nic wielkiego na świecie nie zostało osiągnięte bez pasji”. Dla 
Tadeusza Stegnera zawód historyka jest pasją – robi to, co kocha. Historia, Gdynia, 
podróże – to tylko kilka z obszarów zainteresowań prof. Stegnera. Profesor uwiel-
bia również poznawać różne kraje, nowych ludzi i odmienne obyczaje. Jego pasja 
podróżnicza pozwoliła mu na zwiedzenie niemal całej Polski, większej części Eu-
ropy, a także wybranych miejsc w Afryce i Azji. Na wszystko znajduje czas, mimo 
swoich licznych obowiązków zawodowych i organizacyjnych. Mam to szczęście, że 
od blisko trzydziestu lat znam Profesora i jestem mu wdzięczny za wiedzę i mą-
drość życiową, którą potrafi się dzielić, oraz za niezliczone dowody wsparcia na-
ukowego i przyjaźni, których nieustannie doznawałem. 

Arkadiusz Janicki




