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Z żałobnej karty

6 lipca 2017 r. zmarł prof. dr hab. Andrzej 
Chodubski, jeden z najwybitniejszych polskich 
uczonych, nauczyciel, wychowawca, mentor, pra-
wy człowiek, Członek honorowy TNP.

A. Chodubski urodził się 1 stycznia 1952 r.  
w Grabienicach małych na mazowszu. W 1976 r. 
ukończył z wyróżnieniem studia na uniwersytecie 
Gdańskim na kierunku historia. Pięć lat później, 
w 1981 r., uzyskał stopień doktora nauk humani-
stycznych, w 1986 r. doktora habilitowanego,  
a w roku następnym docenta. W 1996 r. otrzy-
mał tytuł naukowy profesora. był profesorem 
zwyczajnym w Instytucie Politologii uniwersytetu 
Gdańskiego. Promotor i recenzent licznych prac 
licencjackich, magisterskich, doktorskich i habili-
tacyjnych.

A. Chodubski był politologiem, specjalizował się 
w metodologii badań politologicznych, problema-
tyce przemian cywilizacyjnych oraz w zagadnie-
niach mniejszości narodowych i etnicznych. Zajmo-
wał się kwestiami prognostyki i etyki w badaniach 
politologicznych. badał dzieje Gdańska i mazow-
sza. Odbył staże naukowe na uniwersytetach w 
messynie (1985, 1991, 1993, 1994), w Wiedniu 
(1987), w Parmie (1989), w Amsterdamie (1990). 
Kierował pracami badawczo-naukowymi, m.in.: 
Stosunki społeczne na Kaukazie w recepcji polskich 
zesłańców, Komunikacja życia politycznego. Kate-
gorie teoretyczne i ich przewartościowania, Tożsa-
mość polonijna na tle przemian cywilizacyjnych 
świata. Napisał prawie 1300 prac naukowych o 
dużym znaczeniu. Opublikował szereg wartościo-
wych artykułów w „Notatkach Płockich”. 
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Ten gdański uczony o szerokich horyzontach,  
z pochodzenia mazowszanin, ujawnił i upowszech-
nił zasługi swojego krajana – Witolda Zglenickiego. 
Towarzystwo Naukowe Płockie opublikowało dwie 
prace zwarte: Witold Zglenicki „polski Nobel” 
1850-1904 i Górnik, geolog Witold Zglenicki 
(1850-1904). „Polski Nobel”, Płock 2011.

był członkiem Komitetu Nauk Politycznych Pol-
skiej Akademii Nauk. Od 1977 r. działał w Pol-
skim Towarzystwie Nauk Politycznych. W 1984 r. 
wstąpił do Towarzystwa Naukowego Płockiego, 
a w 2015 r. został jego Członkiem honorowym.

A. Chodubski za swoje zasługi był wielokrot-
nie nagradzany, m.in. nagrodami ministra i rek-
tora, Nagrodą im. Ireny i Franciszka Skowyrów 
na Katolickim uniwersytecie lubelskim (2001).

Profesor Andrzej Chodubski, wypróbowany 
przyjaciel, darczyńca Towarzystwa Naukowego 
Płockiego został pochowany 12 lipca 2017 r. na 
Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. W uro-
czystości pogrzebowej wzięli udział przedstawi-
ciele TNP: prof. Zbigniew Kruszewski, prezes 
TNP, doc. dr Wiesław Koński, Sekretarz General-
ny TNP i dr Andrzej Kansy, dyrektor biura Zarzą-
du TNP.

Prof. Andrzej Chodubski zostanie zapamiętany 
jako człowiek skromny, pełen dobra i radości.
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