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Dr hab. Wojciech Bęben, prof. UG – etnolog, religioznawca i mi-
sjonarz. Przez ponad 20 lat mieszkał w Australii i Oceanii, gdzie
prowadził badania nad kulturami tamtych ludów, poznając języki,
wierzenia i zwyczaje związane z morzem i oceanem. Wykładowca
na wielu uniwersytetach w Australii i Oceanii oraz w Polsce, m.in.
na Uniwersytecie Wrocławskim i Warszawskim.

Prof. zw. dr hab. Józef Borzyszkowski – historyk dziejów Polski
i powszechnych XIX i XX wieku. Etnologom służyć chce swoją
wiedzą – także z zakresu antropologii Kaszub i Pomorza, zwra-
cając uwagę na bogactwo ich wielokulturowości i nietuzinkowe
życie codzienne – dawniej i dziś.

Dr hab. Andrzej Kowalski, prof. UG – etnolog, archeolog, filo-
zof. Badacz symboli wspólnot przedhistorycznych i archaicznych
form doświadczania świata. Znawca leksykografii indoeuropej-
skiej. Na swoich wykładach rozjaśni zamierzchłe mity i ożywi wy-
marłe języki.

Dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG – etnolog, muzeolog, zaj-
muje się badaniami niematerialnego dziedzictwa kulturowego Po-
morza (grant badawczy, w którym uczestniczą studenci), historią
badań etnologicznych oraz współczesnymi przemianami kultury
Kaszub i Pomorza. W ramach warsztatów etnologicznych zabierze
studentów w pasjonującą podróż po Kociewiu, Kaszubach, „Kra-
inie w kratę” oraz starych miasteczkach Borholmu i południowej
Skandynawii.

Dr Monika Milewska – antropolog historii, specjalistka od Świę-
tej Gilotyny i Mumii Lenina. Na zajęciach opowie bajkę, pomoże
szukać Atlantydy i Węża Morskiego, a w razie potrzeby wskaże
pewne środki przeciwko wampirom.

Dr Jacek Splisgart – japonista, etnolog, zajmujący się badaniami
japońskiej obrzędowości dorocznej i rodzinnej. Prowadzi wy-
kłady z etnologii Azji i Afryki oraz kultury symbolicznej ludów ple-
miennych. Zajmuje się także historią etnologii. Organizuje wy-
jazdy badawcze do Japonii oraz naukę języka japońskiego.

Dr Mariusz Kairski – etnolog, zajmujący się od ponad 20 lat ba-
daniami ludności tubylczej Ameryki Południowej i Środkowej, naj-
lepszy znawca tej problematyki w Polsce. Pokaże studentom ten
fascynujący, odmienny od europejskiego świat. Prowadzi  wykłady
z zakresu etnologii Ameryki Południowej, wstępu do etnologii,
seminaria.

W Instytucie prężnie działa Koło Studenckie Koło Naukowe
Etnologów, które w maju 2013 uzyskało nagrodę Czerwonej
Róży przyznawaną dla najlepszego koła naukowego wszyst-
kich uczelni Trójmiasta.
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Etnologia na UG
Przedmiotem badań etnologii jest człowiek jako istota
społeczna i kulturowa. Etnologia opisuje nie tylko ludy
egzotyczne i społeczności tradycyjne, ale także same
mechanizmy funkcjonowania kultury. Bada też współ-
czesne społeczeństwa wysokorozwinięte, zjawiska kul-
tury masowej i popularnej, wielkie ruchy etniczne, na-
cjonalistyczne i religijne oraz procesy globalizacji.

Program studiów I stopnia obejmuje podstawowe
przedmioty etnologiczne oraz specjalizacyjne w ramach
unikatowych w skali kraju specjalizacji jakimi są Antro-
pologia ludów morza i Pomorza. W toku studiów studenci
uzyskują podstawy antropologicznej interpretacji kul-
tury. Duży nacisk kładzie się na praktykę terenową
(wyjazdy!) i muzealniczą (m.in. we własnym, tworzonym
od podstaw muzeum) oraz antropologiczne  metody
badawcze, takie jak obserwacja uczestnicząca i wy-
wiady pogłębione.

Absolwenci Etnologii są  przygotowani do pracy
w instytucjach kulturalnych, oświatowych, turystycz-
nych, jako eksperci do spraw kultur pozaeuropejskich
w mediach i urzędach państwowych, a także w rekla-
mie i marketingu.

Etnologia to Wielka Podróż
Ta najprawdziwsza – na odległe kontynenty i zagubione na oceanie wyspy albo nieco bliżej – na kaszubską
wieś lub do zapuszczonej dzielnicy miasta. Podróż w przestrzeni i czasie – do odległych epok, gdzie wszystko
było inaczej. Coraz częściej też podróż wirtualna, bo przecież legendy miejskie i nowe społeczności rodzą się
dziś zwykle w Internecie. Ale etnologia to także podróż poza samego siebie, poza opłotki naszych przyzwy-
czajeń i stereotypów. Podróż na spotkanie Innego. Tym Innym może być czerwonoskóry muzyk stroszący
swoje indiańskie pióra na miejskim deptaku lub czerwononosy pan Mietek, jeden z ostatnich
reprezentantów praskiego folkloru. Obaj mają swoją opowieść, której etnolog słucha z uwagą.

Etnologia bowiem to wyprawa w głąb innych kultur, próba ich zrozumienia i opisania.
Na taką wyprawę chcemy zabrać naszych studentów. Podróż odbywać będziemy często drogą
morską, jako że gdańska etnologia jako jedyna w Polsce specjalizuje się w badaniach ludów morza.
W tym niezwykłym rejsie przeżyjemy wspólnie wiele intelektualnych przygód, a najwytrwalsi
ze studentów być może naprawdę dopłyną na odległe wyspy Pacyfiku.
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