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AKTUALNOŚCI 
 
Wraz z końcem kwietnia 2022 r. do grona pracowników 
Instytutu Historycznego US dołączyła dr Anastasiya 
BAUKOVA z Ukrainy. 
W marcu 2022 r. dr A. Baukova, zajmująca się 
w swoich badaniach m.in. archeologią historyczną oraz 
historią antyczną, gościła w Instytucie Historycznym US 
w wykładami pt.: „Migracje i innowacje w dziejach 
świata" oraz „Archeologia antyczna na Uniwersytecie 
Lwowskim”. 
 
 

 
28 kwietnia 2022 r., podczas obrad Senatu 
Uniwersytetu Szczecińskiego Prorektor ds. Nauki  
prof. dr hab. Andrzej Skrendo wręczył nominację na 
stanowisko profesora Uniwersytetu Szczecińskiego  
dr. hab. Grzegorzowi KIARSZYSOWI z Katedry 
Archeologii IH US.  
Dr hab. G. Kiarszys, od nowego roku akademickiego - 
profesor US, w swoich badaniach zajmuje się 
metodologią archeologii, teoriami społecznymi oraz 
zastosowaniem nieinwazyjnych metod badawczych i 
analiz GIS w studiach krajobrazowych. 
https://archeologia.usz.edu.pl/dr-grzegorz-kiarszys/ 
 
 
 

 
26 kwietnia 2022 r. został opublikowany na 
Facebookowym profilu Pytania o Szczecin film 
edukacyjny wyprodukowany przez Miasto Szczecin, 
w którym dr hab. Eryk KRASUCKI, prof. US 
odpowiada na pytania młodzieży związane z zajęciem 
niemieckiego Szczecina przez wojska sowieckie 26 
kwietnia 1945 roku. 
https://fb.watch/cNTRxNI9qT/ 
 
 
 

24 kwietnia 2022 r. w Radiu Szczecin została 
wyemitowana audycja historyczna Pawła Domańskiego 
pt.: „Szczecin Wyzdobycie” z udziałem m.in.  
dr. Tomasza ŚLEPOWROŃSKIEGO. W audycji  
poszukiwano odpowiedzi na pytania: czy niemiecki 
Szczecin został wyzwolony czy zdobyty oraz czy 
żyjemy dziś na terenie ziem „odzyskanych”, czy 
„pozyskanych”?  
Audycja była 28. odcinkiem cyklu Nie tak dawno temu, 
który Radio Szczecin realizuje we współpracy  
z Instytutem Pamięci Narodowej, Oddział w Szczecinie. 
https://radioszczecin.pl/413,35,nie-tak-dawno-temu-odc-28...  
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22 kwietnia 2022 r. w Bibliotece Miejskiej w Górze odbyło 
się spotkanie autorskie z dr. hab. Grzegorzem 
KIARSZYSEM pt.: „Nuklearny generator chmur 
i archeologia zimnej wojny” i dotyczyło monografii dr. hab. 
G. Kiarszysa Atomowi żołnierze wolności. Archeologia 
magazynów broni jądrowej w Polsce wydanej przez 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
w roku 2019.  

 
21 kwietnia 2022 r. w Instytucie Historycznym wykład 
gościnny pt.: „Francja postmodernistyczna a rosyjska 
agresja militarna w Ukrainie” wygłosił Christian Faure - 
eseista, attaché ds. kooperacji w nauce języka 
francuskiego w Poznaniu i w Szczecinie (1994–1997), 
attaché ds. kultury i dyrektor Instytutu Francuskiego  
w Petersburgu (1997–2001), były nauczyciel literatury 
francuskiej.  
 

 
 
14 kwietnia 2022 r. Instytut Historyczny US za sprawą 
dr Katarzyny ŚLUSARSKIEJ z Katedry Archeologii gościł 
Wolontariuszy pomagających na dworcu kolejowym 
w Szczecinie uchodźcom wojennym z Ukrainy. 
Dr Katarzyna ŚLUSARSKA w ramach wykładu-warsztatu
odpowiedziała na pytanie: co można ustalić na podstawie 
analizy kości lokalizowanych w grobach będących 
przedmiotem naukowych eksploracji. 
 
 

 
Prof. dr hab. Jörg HACKMANN oraz dr Paweł MIGDALSKI  
w dniach 11–12 kwietnia 2022 r. wzięli udział w spotkaniu projektu 
Virtual University Baltic Sea Region, które odbyło się  
w Greifswaldzie. Celem projektu jest stworzenie nowego 
wirtualnego środowiska edukacyjnego na Uniwersytecie  
w Greifswaldzie i promowanie współpracy między uniwersytetami 
w regionie Morza Bałtyckiego. 
 

 
10 kwietnia 2022 r. w Gdańsku Jelitkowie miało miejsce zakończenie 
eliminacji centralnych 48. Olimpiady Historycznej. Nasz okręg pod 
opieką dr hab. Radosława PTASZYŃSKIEGO, prof. US reprezentowali 
finaliści Małgorzata Kubińska (II LO w Koszalinie), Michał Górnicz (V LO 
w Szczecinie), Marek Grzymała-Figura (XIII LO w Szczecinie) oraz 
Barbara Tur (II LO w Szczecinie), która została laureatką.  
 
 
 

 
8 kwietnia 2022 r. studenci I roku kierunku historia wraz  
z dr. Pawłem MIGDALSKIM zwiedzili wystawę „Misterium 
Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu" w Muzeum 
Narodowym w Szczecinie. Po wystawie prezentującej 
najwybitniejsze dzieła średniowiecznej sztuki pomorskiej 
oprowadziła jej kuratorka Kinga Krasnodębska.  
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Jednym z wydarzeń upamiętniających pierwszą rocznicę śmierci 
prof. dr. hab. Edwarda WŁODARCZYKA było otwarcie w Instytucie 
Historycznym wystawy map z „Atlasu historycznego Pomorza 
Zachodniego. Tom I. Topodemograficzny atlas gmin i obszarów 
dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku” autorstwa prof. dr.
hab. Edwarda WŁODARCZYKA i dr. hab. Dariusza 
CHOJECKIEGO, prof. US 
(redakcja kartograficzna 
dr Andrzej Giza i dr Paweł 
Terefenko). W uroczystym 
otwarciu, które miało 

miejsce 7 kwietnia 2022 r. uczestniczył dr Andrzej Giza z Instytutu Nauk 
o Morzu i Środowisku US, a po wystawie oprowadził zgromadzonych dr 
hab. Dariusz CHOJECKI, prof. US. 

 
 
Katedra Archeologii IH US jest coraz bardziej aktywna w mediach społecznościowych. Poza 

profilem na FB i YT, od 6 kwietnia 2022 r. zaprasza także na swój                   
. 
 

https://www.instagram.com/katedra_archeologii_us/ 
 

 
 
6 kwietnia 2022 r., podczas Dnia Otwartego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła 
się w Instytucie Historycznym prezentacja kierunków studiów I stopnia: historia, 

archeologia, stosunki międzynarodowe, media 
i cywilizacja oraz studia nad wojną  
i wojskowością. W programie - poza pakietem 
najważniejszych informacji - znalazły się także 
wykłady i warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz spotkania ze 
studentami kół naukowych działających w Instytucie Historycznym: Kołem 
Naukowym Młodych Historyków, Kołem naukowym – Aktywny Dialog 
Międzynarodowy oraz Studenckim Kołem Archeologicznym Uniwersytetu 
Szczecińskiego OLD SKULL.   
https://www.facebook.com/AktywnyDialogMiedzynarodowy/photos/a.1856325197899473/1858342557697737/ 

 
 
 
2 kwietnia 2022 r. w Instytucie Historycznym eliminacjami pisemnymi 
rozpoczął się finał 48. Olimpiady Historycznej. Nasz okręg reprezentowali: 
Barbara Tur (II LO w Szczecinie), Małgorzata Kubińska (II LO w Koszalinie), 
Marek Grzymała-Figura (XIII LO W Szczecinie), Michał Górnicz (V LO  
w Szczecinie). Druga część finału i zakończenie eliminacji centralnych odbyło 
się kilka dni później w Gdańsku Jelitkowie.   
 
 

 
1 kwietnia 2022 r. prof. dr hab. Jörg HACKMANN, pracownik Instytutu 
Historycznego i dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań 
Interdyscyplinarnych US w Kulicach, został przewodniczącym-elektem 
(president-elect) Association for the Advancement 
of Baltic Studies (AABS) na kadencję 2022–2024.  
Przewodniczący-elekt wspiera działania 
stowarzyszenia oraz przewodniczącego i zajmie 

jego stanowisko po upływie bieżącej kadencji.  
Zadaniem AABS jest wspieranie, rozwijanie i upowszechnianie wyników badań nad 
tematyką bałtycką poprzez organizację konferencji naukowych, realizację grantów 
badawczych i wydawanie publikacji naukowych. 
 
https://aabs-balticstudies.org/2022/04/04/welcome-aabs-2022-2024-board-of-directors/?       
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NAJNOWSZE PUBLIKACJE NAUKOWE 
ARTYKUŁY 
Dariusz K. CHOJECKI, Działalność naukowa Profesora Edwarda Włodarczyka 
 w świetle publikacji autorskich (1973–2020). Kontekst ilościowy, „Zapiski 
Historyczne” t. LXXXVII, 2022, z. 1, s. 107–132. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.zapiskihistoryczne.pl/files/5/Vol._87_2022/ZH_87-1_05_Chojecki_N.pdf?  
 
Stanisław BORIDCZENKO*, Cross-Border Movement in Interwar Polesie as a Manifestation of the Local 
Population’s Indifference towards the State, „The Historical Journal”, First View, pp. 1–20. 
 
https://www.cambridge.org/core/journals/historical-journal/article/crossborder-movement-in-interwar-polesie-as-a-manifestation-of-
the-local-populations-indifference-towards-the-state/AFCDEF1C22F28B489D9131280D9DF1B3 
 
 

KONFERENCJE, WYKŁADY I KOMENTARZE EKSPERCKIE 
 

29 kwietnia 2022 r., podczas konferencji „Dziedzictwo kulturowe Goleniowa i regionu 
a tradycje kontaktów polsko/pomorsko-czeskich", zorganizowanej w Goleniowie przez 
Międzynarodową Sieć Muzeów Domowych, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe oraz 
Uniwersytet III Wieku w Goleniowie referaty wygłosiły: dr hab. Małgorzata MACHAŁEK, 
prof. US (tytuł referatu: Czechy i Czesi w polskich podręcznikach szkolnych) oraz dr hab. 

Anna SZCZEPAŃSKA-DUDZIAK, prof. US (tytuł referatu: Czeska obecność na Pomorzu Zachodnim - z dziejów 
czechosłowackiej placówki konsularnej w Szczecinie). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgG0O7tr3RQ&t=24s&ab_channel=GminaGoleni%C3%B3w 
                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=5lKh39JM7Tc&ab_channel=GminaGoleni%C3%B3w 

                                                                                                            
 
27 kwietnia 2022 r. dr hab. Pierre-Frédéric WEBER, prof. US wziął 
udział w debacie online zorganizowanej przez Centrum Geopolityki 
w Cambridge oraz Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Regionu 
Morza Bałtyckiego (IFZO) na Uniwersytecie w Greifswaldzie, 
pt.: „Ostseepolitik: New German Defence Strategies and Old 
Geopolitical Concerns”. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na 
pytanie: jak wojna rosyjsko-ukraińska zmieniła niemiecką politykę 
zagraniczną i bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. 
 

* doktorant, student studiów III stopnia z historii 
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Prof. dr hab. Jörg HACKMANN w dniach 22–24 kwietnia 2022 r. uczestniczył
w spotkaniu polsko-niemieckiej grupy ekspertów zajmującej się
opracowaniem koncepcji użytkowania pałacu w Sztynorcie, dawnej siedziby rodu 
von Lehndorff na Mazurach. Organizatorem spotkania był Niemiecki Konsulat 
Generalny w Gdańsku.  
 

23 kwietnia 2022 r. w Centrum Współpracy Międzynarodowej „Woliński 
Dwór" w Wolinie dr Piotr MALIŃSKI z Katedry Archeologii IH wygłosił 
wykład pt.: „Sto wraków... i nie tylko. Podwodne zagadki 
i tajemnice dolnej Odry”. Wykład zainaugurował cykl spotkań „Okiem 
Światowida" organizowanych przez Muzeum Regionalne im. Andrzeja 
Kaubego w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia polskich badań 
archeologicznych w Wolinie. 
 

 
W dniach 21–23 kwietnia 2022 r. w Prenzlau odbyła się konferencja „Miasto 
jako centralne miejsce w Brandenburgii i na Pomorzu od XII do XVI wieku",
zorganizowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 
(dr hab. Felix BIERMANN, prof. US z Katedry Archeologii), Muzeum 
Klasztoru Dominikanów w Prenzlau oraz Brandenburską Komisję Historyczną 
(Poczdam). Konferencja została sfinansowana ze środków unijnego funduszu 
EFRE, w ramach programu Interreg. Wygłoszono szesnaście referatów 
ukazujących problem w ujęciu historycznym, archeologicznym oraz
z perspektywy historii sztuki. Wśród referentów znaleźli się także pracownicy 

Instytutu Historycznego: dr hab. Felix BIERMANN, prof. US, dr hab. Paweł GUT, prof. US, dr hab. Marcin 
MAJEWSKI, prof. US (Kierownik Katedry Archeologii) oraz dr Paweł MIGDALSKI, a także były doktorant IH, 
dr Michał GIERKE. W ramach konferencji odbyło się zwiedzanie Prenzlau, a w kościele św. Mikołaja miał miejsce 
koncert muzyki XII-XVI w. (Szczecin Vocal Project/Consortium Sedinum).  
 

 
 
22 kwietnia 2022 r. dr hab. Pierre-Frédéric WEBER, prof. US w ramach Warsztatów Kulickich uczestniczył online
wraz z prof. Peterem Oliverem Loewem, dyrektorem Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (Darmstadt) w dyskusji 
pt.: „Za wolność naszą i waszą. Wojna na Ukrainie i stosunki polsko-niemiecko-francuskie". Moderatorem
warsztatów był prof. dr hab. Jörg HACKMANN, pracownik Instytutu Historycznego i dyrektor Międzynarodowego 
Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych (MOBI) Uniwersytetu Szczecińskiego.  
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21 kwietnia 2022 r. dr hab. Pierre-Frédéric WEBER, prof. US
wygłosił wykład w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie
pt.: „Rapallo 1922. U źródeł dwudziestowiecznego kompleksu 
niemiecko-rosyjskiego”. Wykład związany był z setną rocznicą
traktatu w Rapallo podpisanego przez Niemcy i Rosyjską
Federacyjną Socjalistyczną Republikę Radziecką (16 kwietnia 
1922 r.), który przerywał izolację RFSRR na arenie 
międzynarodowej. 
 

 
8 kwietnia 2022 r. odbyło się Seminarium Naukowe 
im. Prof. Edwarda Włodarczyka kończące cykl 
wydarzeń upamiętniających zmarłego przed rokiem 
Rektora Seniora US prof. Edwarda Włodarczyka – 
historyka związanego z Instytutem Historycznym US, 
badacza przemian społecznych i gospodarczych XIX 
i I połowy XX wieku, specjalizującego się  
w problematyce morskiej i dziejach miast portowych 
Pomorza i Bałtyku południowego.  
Seminarium, zaplanowane jako wydarzenie 
cykliczne, stanowi forum dyskusji między młodymi  
a doświadczonymi badaczami zajmującymi się 
problematyką zbliżoną do zainteresowań Patrona. Pierwsze spotkanie seminaryjne objęte honorowym patronatem 
przez JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego, uświetnili swoją
obecnością Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Andrzej Skrendo oraz Prorektor ds. Finansów, prof. dr hab. Jacek 
Batóg oraz przedstawiciele władz jednostek naukowych i organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego, a także 
instytucji nauki i kultury działających w Szczecinie. Część naukową, z referatami badaczy ze Słupska, Gdańska 
i Szczecina, prowadzoną przez dr. hab. Dariusza CHOJECKIEGO, prof. US poprzedziła prezentacja fragmentu 

niepublikowanego wywiadu, jakiego w 2018 roku 
udzielił prof. dr hab. Edward WŁODARCZYK 
reżyserowi Michałowi Majerskiemu na potrzeby 
filmu „Było sobie Pomorze” i który trafił do 
organizatorów seminarium za zgodą Reżysera oraz 
dzięki staraniom Pani Elżbiety Nowak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pracownicy Instytutu Historycznego: dr hab. Eryk KRASUCKI, prof. US, dr hab. Radosław PTASZYŃSKI, prof. 
US oraz dr hab. Pierre-Frédéric WEBER, prof. US zostali powołani przez Prezydenta Miasta Szczecin jako 
eksperci do Zespołu ds. wznoszenia pomników oraz tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich na terenie 
Szczecina. Zespół, jako ciało o charakterze opiniodawczym i doradczym, ustanowione na czas trwania kadencji 
Rady Miasta Szczecin, spotkał się pierwszy raz 8 kwietnia 2022 r. Zastępcą przewodniczącej Zespołu (prof. Moniki
Szpener z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie) został dr hab. Radosław 
PTASZYŃSKI, prof. US. Członkowie zespołu swoje obowiązki pełnią pro publico bono.  
http://www.bip.um.szczecin.pl/chapter_11754.asp?     
https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/kultura/w-gronie-specjalistow-o-pomnikach 



ROK II                                                               KWIECIEŃ 2022                                           
NR 4 

NEWSLETTER 

 

STRONA 7 

https://his.usz.edu.pl/ 
 

 
8 kwietnia 2022 r. Michał TARNECKI, student III roku historii, 
sekretarz Koła Naukowego Młodych Historyków US wziął
udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Cywilizacji 
ludzkich poznawanie (wszech)świata" z referatem
pt.: „Wiedza o Japonii przełomu XVI i XVII wieku wśród 
portugalskich misjonarzy na przykładzie João Rodriguesa 
i jego dzieł”. 
 
 

 
 
6 kwietnia 2022 r. dr Tomasz ŚLEPOWRONSKI w ramach 
cyklu Oblicza Zamku wygłosił wykład pt.: „Gorąca wiosna 
1945 roku - koniec Stettina, początek Szczecina". 
Organizatorem cyklu jest Zamek Książąt Pomorskich  
w Szczecinie. 

 
5 kwietnia 2022 r. dr hab. Pierre-Frédéric WEBER, 
prof. US jako współautor uczestniczył w debacie 
wokół wydanej niedawno pracy zbiorowej 
pt.: „Contested Legacies of 1989. Geopolitics, 
Memories and Societies in Central and Eastern 
Europe” pod redakcją Nicolasa Maslowskiego i Kingi 
Torbickiej (Wydawnictwo Peter Lang). 

Debata zatytułowana: The Future of Central and Eastern Europe. "Contested Legacies of 1989" odbyła się w ramach
cyklu WTORKI GEOPOLITYCZNE, który jest organizowany przez Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów 
Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych we współpracy z Groupe 
d’études géopolitiques.  
 https://www.facebook.com/osrodek.kultury.francuskiej.UW/videos/513784860262248/ 
 

ZAPOWIEDZI 
6 maja 2022 r. o godz. 15.00 Muzeum Miejskim Schwedt nad Odrą zaprasza 
na otwarcie wystawy „Zaginione miejsca. Dolina Dolnej Odry w świetle map 
historycznych”, w przygotowaniu której uczestniczył dr hab. Radosław Skrycki, 
prof. US. Wystawa będzie prezentowana w muzeum do 12 czerwca 2022 r. 
 
13 maja 2022 r., o godz. 12.00 na placu przy Centrum Dialogu Przełomy
w Szczecinie odbędzie się wernisaż wystawy przygotowanej przez Koło Naukowe 
Młodych Historyków w ramach realizacji projektu „Upamiętnienie miejsc pobytu 
polskich robotników przymusowych w Szczecinie w latach 1939-1945". 
 
W dniach 19–21 maja 2022 r. w Kulicach będzie miała miejsce Roczna Konferencja 
Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu 
Szczecińskiego, pt.: „Stan i perspektywy historiografii regionu Bałtyku”. Celem 
konferencji jest upowszechnianie wyników badań na temat historii regionu Bałtyku 

oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy region Morza Bałtyckiego tworzy transnarodowe narracje
historiograficzne różniące się od narracji narodowych i transnarodowe podejście do tego regionu ma zastosowanie 
w badaniach i edukacji historycznej. 
 

Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy naukowej 
z Katedrą Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego oraz Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. KEN w Krakowie zaprasza w dniach 26–27 maja 2022 r. na międzynarodową 

konferencję naukową poświęconą Europie Środkowo-Wschodniej w polityce międzynarodowej XX i XXI wieku.   
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 INSTYTUT HISTORYCZNY US I KIERUNKI STUDIÓW W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 

 
                                                                         
https://www.facebook.com/IHiSM                                                                                                                      https://www.instagram.com/instytut_historyczny_us/ 
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