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AKTUALNOŚCI 

Perspektywy 2022 - wysokie miejsce HISTORII na Uniwersytecie 
Szczecińskim w rankingu kierunków studiów 

W ogłoszonym w czerwcu najnowszym rankingu kierunków studiów HISTORIA
na Uniwersytecie Szczecińskim zajmuje 8 miejsce wśród 24 publicznych 
uczelni w Polsce. To znaczący awans potwierdzający wysoką jakość kształcenia
i  kompetencje wykładowców. Warto dodać, że historia uplasowała się najwyżej 
wśród kierunków studiów na Uniwersytecie Szczecińskim. Poza tym kadra
Instytutu Historycznego prowadzi zajęcia także na: archeologii, stosunkach
międzynarodowych, mediach i cywilizacji, studiach nad wojną 
i wojskowością oraz menedżerze dziedzictwa kulturowego, jak zawsze
dbając o ich bardzo dobrą jakość. Zapraszamy do śledzenia akcji promocyjnej 
„naszych” kierunków studiów na Facebooku https://www.facebook.com/IHiSM/ 
Rekrutacja na studia trwa do 12 lipca 2022 r. https://kandydaci.usz.edu.pl/ 

 
 

 
 Kolejny odcinek cyklu popularyzującego wyniki badań pracowników naszego Instytutu 

 
Można już oglądać kolejny odcinek cyklu pt.: „Nos Kleopatry 
i wąsy Borkowicza: spotkania z uniwersytecką historią 
i archeologią w Szczecinie", realizowanego przez Instytut 
Historyczny US we współpracy z portalem wSzczecinie.pl 
Tym razem gospodarz programu dr hab. Eryk KRASUCKI, 
prof. US rozmawiał z wicedyrektorem Instytutu 
Historycznego dr. Tomaszem ŚLEPOWROŃSKIM na 
temat wyjątkowej wystawy ukazującej dzieje Pomorza od 
czasów najdawniejszych do roku 2007. Wystawa znajduje 
się w Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie 
i właśnie tam nagrywany był program. Pretekstem do 
rozmowy było otwarcie ostatniej części ekspozycji 
pt.: „Pomorze w XX wieku”, które miało miejsce 1 kwietnia 
2022 r. Dr Tomasz Ślepowroński był jej współautorem - 
odpowiadał za przygotowanie opowieści o polskim Pomorzu 
Zachodnim po 1945 r. https://youtu.be/dmd8IhDyWow 
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Zakończył się ostatni rok zajęć z prof. Jackiem Łapottem 
 
Wraz z końcem roku akademickiego 2021/2022 przechodzi na emeryturę  
dr hab. Jacek ŁAPOTT, prof. US, etnolog i afrykanista. 30 czerwca 2022 r. 
Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Historycznego uroczyście podziękowali dr. hab. 
Jackowi Łapottowi za lata udanej współpracy. Dr hab. J. Łapott, prof. US 
odbierając kwiaty i upominek od Koleżanek i Kolegów powiedział, że co prawda 
kończy się pewien etap jego życia, ale nie aktywność badawcza. Życzymy zatem 
zasłużonego odpoczynku, ale i niecierpliwie czekamy na publikacje będące 
pokłosiem kolejnych afrykańskich wypraw.                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Na zdjęciu prof. Jacek Łapott z Dyrekcją Instytutu 

Historycznego 
 
 
 
       
 
 
„Przeszłość Demograficzna Polski / Poland’s Demographic Past” najwyżej notowanym polskim periodykiem 
historycznym w największej światowej bazie SCOPUS 

„Przeszłość Demograficzna Polski / Poland’s Demographic Past”, czasopismo wydawane obecnie przez Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego i objęte patronatem naukowym Komisji Historii Struktur Demograficznych 
i Społecznych Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk jest najwyżej notowanym polskim periodykiem 
historycznym w największej światowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych Scopus. Debiutując w bazie czasopismo 

znalazło się tuż obok takich renomowanych tytułów, jak „Journal of Migration 
History” (wydawnictwo Brill) czy „Vierteljahresschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte” (wydawnictwo Franz Steiner Verlag). „Przeszłość 
Demograficzna Polski” wydawana jest w otwartym dostępie, a redaktorem 
naczelnym periodyku jest wicedyrektor Instytutu Historycznego 
dr hab. Dariusz CHOJECKI, prof. US. Więcej informacji pod 
adresem https://wnus.edu.pl/pdp/pl/ 

 
Badacz z USA gościem w Instytucie Historycznym   
 
24 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie władz Instytutu 
Historycznego z dr. Stevenem D. Reece, który jako 
stypendysta amerykańskiego programu Core Fulbright U.S. 
Scholar będzie gościł w naszym Instytucie w roku 
akademickim 2022/2023. Koordynatorem merytorycznym 
pobytu jest dr hab. Radosław PTASZYŃSKI, prof. US.  
Roczny pobyt dr. Stevena D. Reece’a w Szczecinie wiąże 
się z realizacją projektu poświęconego roli dawnych 

cmentarzy żydowskich w Polsce  
w procesach pojednania między 
wspólnotami chrześcijańskimi  
a żydowskimi. Wykłady gościa ze 
Stanów Zjednoczonych wzbogacą 
również ofertę dydaktyczną dla 
naszych studentów.  
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Sukces w kwalifikacjach do programu ERASMUS+ 
 
Instytut Historyczny US rozwija 
współpracę międzynarodową, tym razem 
za sprawą dr. hab. Rafała SIMIŃSKIEGO, 
który został zakwalifikowany do wyjazdu 
dydaktycznego do Drezna w ramach 
Programu Erasmus+. Wyjazd będzie realizowany w ciągu roku akademickiego 2022/23, a instytucją 
przyjmującą jest Technische Universität Dresden, gdzie dr hab. R. Simiński m.in. poprowadzi wykłady 
w języku niemieckim i będzie działał na rzecz wzmocnienia współpracy naszego Instytutu 
ze środowiskiem mediewistów w Dreźnie. 
 

 

Studencka wyprawa studyjna do Szlezwiku-Holsztynu  
 
W dniach 19-24 czerwca 2022 r. studenci kierunku 
stosunki międzynarodowe uczestniczyli wraz z  
dr. Tomaszem ŚLEPOWROŃSKIM, wicedyrektorem IH,  
w wyprawie studyjnej na pogranicze niemiecko-duńskie, 
gdzie w ramach seminarium „Thinking beyond borders" 
zorganizowanego przez Akademię Sankelmark (koło 
Flensburga) zapoznali się z kwestią mniejszości 
narodowych w tym regionie - Duńczyków w Niemczech, 
Niemców w Danii, jak i również Fryzów i Romów. Każdy 
dzień został poświęcony innej mniejszości. W wolnych 
chwilach zwiedzili takie miasta jak Flensburg, Sønderborg 
oraz Keitum na wyspie Sylt.  

 
 
Dodatkowe wykłady eksperckie dla studentów  
 
Dzięki dr Anastasiy BAUKOVEJ, pracującej w naszym Instytucie, studenci 
otrzymali dostęp do cyklu siedmiu anglojęzycznych wykładów otwartych 
ekspertów z wiodących ośrodków naukowych na świecie, które zorganizował 
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki w trybie zdalnym pod tytułem 
"Imperia, wojna, tożsamości. Lekcje przeszłości dla współczesności" w dniach 
13-24 czerwca 2022 r.  
 

Studenci stosunków międzynarodowych na specjalistycznym szkoleniu  
 
14 czerwca 2022 r. studenci II roku studiów II stopnia na kierunku stosunki 
międzynarodowe (specjalność: gospodarka światowa i handel międzynarodowy) 
uczestniczyli wraz z opiekunem, dr. Jarosławem Narękiewiczem z Instytutu 
Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego w spotkaniu z pracownikami 

Oddziału 
Celnego 

„Nabrzeże-
Łasztownia" 

Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w 
Szczecinie, na zabytkowym statku Bembridge w 
Porcie w Szczecinie. Celem spotkania było 
zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania unii 
celnej w ramach Unii Europejskiej oraz polskiej 
administracji celno-skarbowej. Omawiano także 
zagadnienia ograniczeń pozataryfowych w eksporcie i 
imporcie, a w tym sankcje jakie nakłada Unia 
Europejska na Rosję i Białoruś w związku z wojną na 
Ukrainie. 
 



CZERWIEC 2022                                                                                                            
NR 6 

NEWSLETTER 

 

STRONA 4 

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

Spotkanie online studentów stosunków międzynarodowych z ukraińskim dziennikarzem 
 
14 czerwca 2022 r. studenci stosunków międzynarodowych skupieni w Kole Naukowym Aktywny Dialog 
Międzynarodowym zorganizowali spotkanie online z kijowskim dziennikarzem Oleksandrem Miasyshechevem na temat 
obecnej sytuacji w Ukrainie, które prowadzili prof. dr hab. Ryszard TOMCZYK oraz dr Barbara PATLEWICZ, opiekun 
Koła. Spotkanie zatytułowane „Wojna światów. Dzień 111", nawiązywało do debaty jaka odbyła się z inicjatywy Koła tuż po 
wybuchu wojny. Zapis spotkania jest dostępny online https://fb.watch/dEcMV5V1_n/ 

 
 

Prof. Grzegorz Kiarszys ekspertem w obszarze 
ochrony dziedzictwa kultury 
 
W dniach 13-15 czerwca 2022 r. dr hab. Grzegorz 
KIARSZYS z Katedry Archeologii IH US uczestniczył 
z rekomendacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w szkoleniu dla specjalistów Działu 
Administracji Rządowej – Kultura i Ochrona 
Dziedzictwa Narodowego. Celem szkolenia, które 
miało miejsce w Centrum Przygotowań do Misji 
Zagranicznych w Kielcach, było przygotowanie 
cywilnych specjalistów funkcjonalnych z obszaru 
ochrony dziedzictwa kultury do wykonywania zadań 
w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego.  
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=393217009516960&set=pcb.393217099516951                                
 
Wykład gościnny z bioarcheologii  
 
10 czerwca 2022 r. na zaproszenie Katedry Archeologii 
gościł z wykładem w naszym instytucie dr Rafał Fetner  
z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Pracownikom i studentom archeologii przybliżył 
zagadnie pt. „Mobilność i migracje na równinie 
Shahrizor (iracki Kurdystan) od epoki brązu po okres 
islamski". 
 
Kolejna promocja doktorska w Instytucie Historycznym 

 
9 czerwca 2022 r. odbyła się uroczysta promocja doktorów 
i doktorów habilitowanych Uniwersytetu Szczecińskiego, wśród 
których był również historyk, dr Konrad KIEĆ, którego obrona miała 
miejsce 10 marca 2022 r. Promotorem pracy był prof. dr hab. 
Adam MAKOWSKI, pracownik Instytutu Historycznego. 
 
 
Na zdjęciu dr Konrad Kieć z Rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr. 
hab. Waldemarem Tarczyńskim, wicedyrektorem Instytutu Historycznego dr 
hab. Dariuszem Chojeckim, prof. US oraz promotorem prof. dr hab. Adamem 
Makowskim. 
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Nowe władze oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 
 
8 czerwca 2022 r., podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział Szczecin 
wybrany został nowy Zarząd, w którego skład weszli pracownicy naszego Instytutu. Po raz drugi funkcję prezesa objęła 
dr hab. Małgorzata MACHAŁEK, prof. US. Wiceprezesami zostali prof. dr hab. Adam MAKOWSKI i dr hab. Radosław 
PTASZYŃSKI, prof. US, a członkami Zarządu dr Krystian SZUDAREK i dr Konrad KIEĆ. Funkcję sekretarza objęła 
dr hab. Renata GAŁAJ-DEMPNIAK, prof. US.  

 

 
 

 
Uczony ze Szwajcarii w Instytucie Historycznym 
 
3 czerwca 2022 r. w Instytucie Historycznym gościł dr Marcel Keller, genetyk 
z Uniwersytetu w Bernie, w Szwajcarii, który wygłosił wykład pt.: „Insights into 
burial practices through ancient – case studies on kinship and epidemics". 
Prelegent zajmuje się genetyczną identyfikacją chorób zakaźnych (dżuma, trąd 
itd.) oraz zagadnieniami dotyczącymi pokrewieństwa i mobilności grup 
ludzkich. W wykładzie zorganizowanym przez Katedrę Archeologii IH US 
uczestniczyli również uczniowie XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenci historii na zajęciach w Stargardzie 
 

 
6 czerwca 2022 r. studenci I roku historii, w ramach bloku wykładów 
i ćwiczeń poświęconych średniowiecznej historii Polski i Pomorza 
odbyli zajęcia z dr. Pawłem MIGDALSKIM w Stargardzie. Miasto 
posiada jeden z najciekawszych kompleksów budowli gotyckich 
w tej części Europy, dzięki którym zostało wpisane do specjalnego 
rejestru zabytków jako Pomnik Historii.  
W ramach wyjazdu studenci zapoznali się z historią Stargardu oraz 
architekturą gotycką a dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum 
Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie dr. hab. Marcina 
MAJEWSKIEGO, prof. US (i Kierownika Katedry Archeologii 
w naszym Instytucie) zwiedzili wystawę historyczną w Bastei i odbyli 
tam część zajęć, podczas których prezentowali referaty poświęcone 
architekturze średniowiecznej.  
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Rytuały śmierci – zakończyła się wiosenna szkoła do studentów  
W dniach 29 maja - 4 czerwca 2022 r. odbywała się 
interdyscyplinarna szkoła wiosenna dla studentów studiów 
licencjackich oraz magisterskich z archeologii i historii 
pt.: „Identity-Ritual Death in the Baltic Sea Region” w 
ramach projektu Mare-Pomerania-Confinium. 
Zajęcia miały miejsce w Międzynarodowym Ośrodku 
Badań Interdyscyplinarnych US w Kulicach. Udział w nich 
wzięli przedstawiciele uczelni z Polski (Szczecin, Poznań) 
i zagranicy, m.in. Niemiec i Słowenii oraz eksperci m.in. 
z Instytutu Historii PAN z Warszawy, Uniwersytetu w Bernie 
ze Szwajcarii i muzeum w Gieczu. Ważnym elementem 
zajęć były wyjazdy studyjne do Stralsundu oraz Kamienia 
Pomorskiego, Świerzna i Trzebiatowa, gdzie uczestnicy 
mogli obejrzeć zachowane przykłady kultury sepulkarnej 

dawnego Pomorza. Szkoła została zorganizowana przez archeologów z Katedry Archeologii IH US przy naukowej 
koordynacji dr Katarzyny ŚLUSARSKIEJ. Jedna z uczestniczek szkoły przygotowała filmową relację z zajęć. 
https://www.youtube.com/watch?v=0Gt00NhdXYg&ab_channel=MarePomeraniaConfinium 
 
Wykład – warsztat gościnny prof. Tomasza Wiślicza z Warszawy 
 
 
2 czerwca 2022 r.,  w ramach wykładów 
gościnnych w Instytucie Historycznym odbył 
się warsztat prowadzony przez  
dr. hab. Tomasza Wiślicza, prof. IH PAN  
z Instytutu Historii PAN w Warszawie 
odnoszący się do dyskutowanego w ostatnim 
czasie tzw. zwrotu ludowego w badaniach 
historycznych. Warsztat był zatytułowany 
„Historia chłopów – historia ludu – historia 
ludowa, czyli jak przywrócić historiografii 
zapomnianą większość społeczeństwa" i był 
częścią projektu Mare-Pomerania-Confinium. 
 
 

 
Prof. Jörg HACKMANN w Seattle 
 
27-29 maja 2022 r. odbył się w Seattle, w Stanach 
Zjednoczonych XXVIII Zjazd AABS – Association for the 
Advancement of Baltic Studies (Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju badań bałtyckich) pt. "Baltic Studies at the 
Crossroads" (Badania bałtyckie na rozdrożu). W zjeździe 
uczestniczył również prof. dr hab. Jörg HACKMANN, 
pracownik Instytutu Historycznego i przewodniczący-elekt 
tej prestiżowej organizacji (president-elect AABS) na 
kadencję 2022-2024 
 
 
 

 
PROJEKTY BADAWCZE 

 
Ruszają badania związane z projektem Chrzest Pomorza 
 
Po wielu miesiącach rozmów oraz dopełniania formalności w fazę realizacji wszedł projekt pod tytułem „CHRZEST 
POMORZA W DZIEJACH POLSKI I EUROPY: JUBILEUSZ 900-LECIA" związany z przygotowaniami do naukowych 
obchodów 900-lecia chrztu Pomorza przypadających na lata 2024–2028. Dzięki specjalnemu dofinansowaniu MEiN dla 
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Uniwersytetu Szczecińskiego badania będzie prowadził w ramach uczelni Instytut Historyczny wraz z Instytutem Nauk 
Teologicznych US oraz we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. W opracowywaniu założeń 
projektu uczestniczył i włączy się w jego realizację również prof. Stanisław Rosik z Uniwersytetu Wrocławskiego, wybitny 
specjalista podejmujący od wielu lat w swoich badaniach problematykę chrystianizacji Pomorza.  

W czerwcu w Instytucie Historycznym w celu 
koordynowania i prowadzenia projektu została 
powołana Pracownia interdyscyplinarnych 
badań nad chrztem Pomorza i jego 
dziedzictwem historyczno-kulturowym, na czele 
której stanął dr Paweł MIGDALSKI. W skład 
zespołu Pracowni weszli archeolog 
dr hab. Marcin MAJEWSKI prof. US oraz 
historycy dr hab. Rafał SIMIŃSKI, 
dr hab. Paweł GUT, prof. US i dr hab. Eryk 
KRASUCKI, prof. US.  
Symbolicznym rozpoczęciem działań było 
spotkanie jakie miało miejsce w Instytucie 
Historycznym 29 czerwca 2022 r. Uczestniczyli 
w nim przedstawiciele zachodniopomorskich 
instytucji nauki i kultury, które prowadzą 
podobne badania lub posiadają w swych 
zasobach zbiory i archiwalia przydatne 
do dalszych prac. Dyrektorka Instytutu 
Historycznego, dr hab. Agnieszka SZUDAREK, 
prof. US oraz członkowie Pracowni - dr Paweł 

Migdalski oraz dr hab. Marcin Majewski, prof. US przeprowadzili rozmowy z ks. kanonikiem Markiem Cześninem - 
Diecezjalnym Konserwatorem Zabytków w Archidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej, Lechem Karwowskim - Dyrektorem 
Muzeum Narodowego w Szczecinie, dr. hab. Krzysztofem Kowalczykiem, prof. US - Dyrektorem Archiwum Państwowego 
w Szczecinie, Tomaszem Wolenderem - Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Marią Witek - 
Dyrektorem Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Waldemarem Witkiem – Kierownikiem Pracowni Terenowej 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie oraz dr. hab. Andrzejem Janowskim reprezentującym Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN w Warszawie i prof. dr. hab. Stanisławem Rosikiem, który na zebraniu obecny był zdalnie. 
Przedmiotem spotkania było omówienie możliwości współpracy i wymiany informacji związanych z badaniem procesu 
chrystianizacji Pomorza, jego dalekosiężnych skutków oraz pamięci o tym wydarzeniu. Oprócz deklaracji współpracy 
i wymiany wiedzy, doświadczeń i materiałów poruszono też kilka kwestii szczegółowych dotyczących przyszłej współpracy, 
m.in. organizacji dużej wystawy i konferencji otwierającej obchody naukowe jubileuszu.  
 

                    Badania archeologiczne w krypcie kościelnej 
 
27 czerwca 2022 r. rozpoczęły się badania w krypcie kościoła w Koszewie 
realizowane w ramach projektu „Prace inwentaryzacyjne sarkofagów i ich 
reliktów oraz szczątków ludzkich znajdujących się w krypcie kościoła w 
Koszewie pow. stargardzki”. Badania, w których uczestniczą również studenci 
archeologii, prowadzi Katedra Archeologii IH US we współpracy z Muzeum 
Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie. Projekt koordynują 
dr Katarzyna ŚLUSARSKA i dr hab. Marcin MAJEWSKI, prof. US dyrektor 
stargardzkiego muzeum. 
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NAJNOWSZE PUBLIKACJE NAUKOWE 
 

ARTYKUŁY 
Dariusz K. CHOJECKI, Ewolucja pruskich 
spisów ludności w latach 1840–1910: 
metodyka, zakres, znaczenie i problemy, 
„Wiadomości statystyczne – The Polish 
Statistician”, t. 67, 2022, 5, s. 43–90. 
 

Agnieszka GUT, Dokumentacja sądowa 
w procesach o czary w Sądzie Nadwornym 
w Szczecinie (XVI – poł. XVII w.), w: Belliculum 
diplomaticum VIII Thorunense. Dokumentacja 
i materiały archiwalne instytucji wymiaru 
sprawiedliwości – problemy, wyzwania, 
perspektywy, red. K. Kopiński, Toruń: 
Wydawnictwo Naukowe UMK, 2022, s. 9–32.  

 
 
 

 

Eryk KRASUCKI, Katarzyna Rembacka, Komunista na peryferiach władzy. Historia 
Leonarda Borkowicza (1912–1989), „Zapiski Historyczne” t. 87, 2022, z. 2, s. 178-
183.  

https://www.zapiskihistoryczne.pl/files/5/Vol._87_2022/ZH_87-2_12_Rec-Krasucki_N.pdf 

 

Barbara OCHENDOWSKA-GRZELAK, Znaczenie Pommersche Kunstgeschichte 
(1840) Franza Kuglera w odkrywaniu sztuki Pomorza, „Zapiski Historyczne” t. 87, 
2022, z. 2, s. 53-87. 

https://www.zapiskihistoryczne.pl/files/5/Vol._87_2022/ZH_87-2_04_Ochendowska-Grzelak_N-min.pdf 

 
 
 
 
 
 

 
Jan M. PISKORSKI, Polsko-niemiecko-
rosyjskie zaplątanie. (recenzja: Stefan 
Türschmid, Struna i Wyspa Nazino, 
Biblioteka Słów, Instytut Literatury, 
Warszawa 2021), „Kwartalnik Literacki 
Wyspa” 1 (61), 2022, s. 138-139. 
 
 
 
Jan M. PISKORSKI, Cud Europy, w: Europa 
jutra. Stany Zjednoczone Europy czy Europa 
Ojczyzn, Szczecin: Fundacja Europejska, 
2022, s. 13-22. 
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Agnieszka MATUSZEWSKA, Marek Schiller, Is It 
Just the Location? Visibility Analyses of the West 
Pomeranian Megaliths of the Funnel Beaker Culture, 
“Open Archaeology”  vol. 8, 2022, no 1, s. 402-435. 

https://www.degruyter.com/.../10.1515/opar-2022-
0236/html... 
 
 
Agnieszka SZUDAREK,  W cieniu szlacheckich 
konserwatystów. Agrarny ruch kobiecy we 
wschodnich prowincjach Prus w latach 1912–1914. 
Przypadek prowincji Pomorze. „Res Historica” Nr 53, 
2022, s. 291-313. 
https://journals.umcs.pl/rh/article/view/11506 
 
 
 

KONFERENCJE, DEBATY I KOMENTARZE EKSPERCKIE 
 
Szczecińska amerykanistka w Białymstoku 

 
W dniach 24–26 czerwca 2022 r.  
dr Renata NOWACZEWSKA 
uczestniczyła na Uniwersytecie w 
Białymstoku w XIX Forum 
Zaawansowanych Studiów 
Amerykanistycznych im. Prof. Andrzeja 
Bartnickiego pt.: “Prominent American 
Historical Figures: Revisions and 
Reinterpretations", gdzie wygłosiła referat zatytułowany “The Robber Barons or America's 
Greatest Philanthropists? From Rockefeller and Carnegie to Bezos and Other Silicon Sultans: 
Revisions and Reinterpretations”. 

 
Friedeborn i Pedagogium Książęce w Szczecinie 
 
24 czerwca 20222 r. dr Małgorzata CIEŚLUK uczestniczyła w IV 
Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Od Pedagogium Książęcego do 
Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie (1543–1945)" zorganizowanej w 
Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie, podczas której 
przedstawiła referat pt.: „Program edukacyjny Pedagogium Książęcego 
w Szczecinie jako źródło erudycji klasycznej Paula Friedeborna  
na podstawie Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin  
in Pommern". 
 
Młodzi badacze na międzynarodowej konferencji doktoranckiej „MKDUS 2.0” 
 
23 czerwca 2022 r., w ramach II Międzynarodowej Multidyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu 
Szczecińskiego „MKDUS 2.0”, referaty wygłosili doktoranci z dyscypliny historia Szkoły Doktorskiej US: mgr Dorota 
KUREK (Tożsamość „niemieckiego obywatela wiary żydowskiej” a codzienność frontowa żołnierza I wojny światowej 

w świetle listów do rodziny szczecinianina Wernera Cohna), mgr 
Maksymilian DZIKOWSKI (referat: „Człowiek pierwotny. 
Bohater zbiorowej wyobraźni starożytności i średniowiecza”), 
mgr Anna SIENKIEWICZ (referat: „Moda jako nośnik 
tożsamości – na wybranych przykładach z historii mody XX i XXI 
wieku”), mgr Paweł NEUMANN-KARPIŃSKI (referat: „Uchodzi 
więc za bohatera, (ale nim nie jest, chociaż bywa) – orędzia 
prezydenckie z okazji Święta Niepodległości, a kreacja polskiej 
tożsamości narodowej”) i mgr Michał ROZENBERG (referat: 
„Kwadrat zawiłości - słów kilka o (północno)macedońskich 
tożsamościach”). 
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Kolejny wykład z cyklu Pomerania Incognita 
 
22 czerwca 2022 r. prof. dr hab. Adam MAKOWSKI, pracownik Instytutu 
Historycznego wygłosił wykład w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie 
w ramach cyklu Pomerania Incognita, pt.: „O wrastaniu Pomorza w organizm 
gospodarczy Polski po 1945 r.” Współorganizatorem cyklu jest Instytut 
Historyczny US. 
https://youtu.be/uIlPuzFKxAI 
  
 
 
 
 
Fot. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Szczecinie 
 
 

Eksperckie Q&A na temat bitwy pod Cedynią 
 
Dr Paweł MIGDALSKI, pracownik Instytutu Historycznego, 
uczestniczył 22 czerwca 2022 r. w spotkaniu online z cyklu „We 
wczesnym to było …”, zorganizowanym przez Muzeum 
Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, podczas którego odpowiadał na pytania dotyczące bitwy pod Cedynią i jej 
znaczenia m.in. w pamięci zbiorowej i w polityce historycznej. Spotkanie było związane z przypadającą 24 czerwca 1050. 
rocznicą bitwy pod Cedynią.  
https://www.facebook.com/mpppgniezno/videos/4765500523555778/ 
 

Wykład na temat krajobrazu kulturowego Pomorza 
 
14 czerwca 2022 r. odbył się wykład otwarty dr hab. Barbary OCHENDOWSKIEJ-
GRZELAK, pracowniczki Instytutu Historycznego, pt.: „Od średniowiecznych 
budowli do elektrowni wiatrowych. Krajobraz kulturowy Pomorza" w ramach 
promocji kierunku studiów magisterskich pod nazwą Bałtyckie studia kulturowe. 
Wspomnianemu kierunkowi poświęcona była również rozmowa w uniwersyteckim 
Radiu NiUS. 
 
https://niusradio.pl/.../1018-czas-na-baltyckie-studia... 
 
 
 

Konferencja „Na zamku, w klasztorze, w mieście …” 
 
W dniach 9–11 czerwca 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Na zamku, w klasztorze, w mieście. 
Kultura świata nadbałtyckiego w średniowieczu i nowożytności” zorganizowana w Międzynarodowym Ośrodku Badań 
Interdyscyplinarnych US w Kulicach przez pracowników Instytutu Historycznego US dr. hab. Marcina MAJEWSKIEGO, 
prof. US oraz dr. hab. Rafał SIMIŃSKIEGO. Wśród referentów byli naukowcy z Niemiec, Kanady, Litwy, Wielkiej Brytanii 

i Polski, w tym także pracownicy naszego Instytutu: 
dr hab. Felix BIERMANN, prof. US (referat: „Zamek, dwór, 
forteca – przemiany siedzib drobnego rycerstwa 
w północno-wschodnich Niemczech w XV/XVI w.”); dr hab. 
Rafał SIMIŃSKI (referat: „Między zamkiem a miastem. 
Konflikt księcia Bogusława X z burmistrzem szczecińskim 
Jakobem Hohenholzem w latach 1507–1514”); 
dr hab. Agnieszka GUT, prof. US (referat: „Pieczęcie 
i herby miast prywatnych na Pomorzu Tylnym do początku 
XIX w.”). W obradach wzięli udział także studenci z Instytutu 
Historycznego. Zwieńczeniem konferencji była wyprawa 
do Dobrej, Marianowa i Stargardu, gdzie uczestnicy sesji 
mieli okazję podziwiać zabytki związane ze średniowieczną 
i nowożytną przeszłością Pomorza Zachodniego.  
Fot. Mare-Pomerania-Confinium 
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Pracownicy Instytutu na konferencji poświęconej historii 
mówionej pogranicza 
8 czerwca 2022 r. we wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia 
odbyła się konferencja naukowa, pt.: „Historia mówiona pogranicza 
/ Oral History of the Borderlands”, w której wzięli udział pracownicy 
Instytutu Historycznego: dr Tomasz ŚLEPOWROŃSKI z referatem 
pt. „Relacje polskich świadków historii jako element wystawy 
poświęconej dwudziestowiecznej historii Pomorza 
w Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie" oraz dr Marcin 
SZYDŁOWSKI, pracownik Katedry Archeologii IH US, z referatem 
„Między dwoma totalitaryzmami. Pogranicze rejonu 

nowogródzkiego w latach 1939–1945 we wspomnieniach Arona Bielskiego". Nagranie konferencji jest dostępne pod 
następującymi linkami: 7.06 (1. dzień obrad), https://www.youtube.com/watch?v=tOFwroWTVGM  
8.06 (2. dzień obrad), https://www.youtube.com/watch?v=PKWeSr_5YJ4  
 

Konferencja w Pampelunie 
 
W dniach 7-8 czerwca 2022 r. dr hab. Pierre-Frédéric WEBER, 
prof. US, członek dyrekcji Instytutu Historycznego, uczestniczył 
zdalnie w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej 
w Pampelunie przez Universidad de Navarra pt.: „Emotions and 
Foreign Policy in Global International Relations: the West and the 
Rest" z referatem poświęconym analizie zmian dotyczących roli 
wstydu i zawstydzenia jako czynników politycznych w stosunkach 
międzynarodowych, w ramach kontaktów transeuropejskich 
(zwłaszcza relacji Wschód-Zachód) w ostatnich trzydziestu latach 
od upadku ZSRR do wybuchu wojny w Ukrainie. 

 
 

PRASA O NAS – MY W PRASIE 
 
 „Kurier Szczeciński” o wystawie przygotowanej przez 
studentów historii 
 
15 czerwca 2022 r. ukazała się w „Kurierze Szczecińskim” rozmowa 
dr. Tomasza ŚLEPOWROŃSKIEGO, wicedyrektora Instytutu 
Historycznego i Michała RUDNIKA, przewodniczącego Koła 
Naukowego Młodych Historyków z dr Agatą JANKOWSKĄ (byłą 
doktorantką w Instytucie Historycznym) na temat przygotowanej 
przez członków Koła wystawy pt.: „Robotnicy przymusowi w 
niemieckim Szczecinie 1939–1945", którą można jeszcze zwiedzać 
na terenie Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu 
Przełomy. 

 
https://24kurier.pl/ekurier/historia-nie-do-konca-opisana-obozy-pracy-przymusowej-na-terenie-szczecina-w-latach-1939-1945/?    
 
Prof. Eryk Krasucki o porcie w Szczecinie 
 
11 czerwca 2022 r. w szczecińskim wydaniu „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł dr. hab. Eryka KRASUCKIEGO, prof. 
US, pt.: „Port w Szczecinie. Centrum przerzutu sowieckiego szabru z Polski i Niemiec na wschód jeszcze długo po wojnie”. 
https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,28568544,port-w-szczecinie-centrum-przerzutu-sowieckiego-szabru-z-polski.html?  
 
„Spirytus a sprawa polska”  
 
7 czerwca 2022 r. ukazał się w szczecińskim wydaniu „Gazety Wyborczej” 
artykuł pracownika Instytutu Historycznego, dr. hab. Eryka KRASUCKIEGO, 
prof. US zatytułowany „Granica z Niemcami mogłaby sięgać dalej na zachód 
od Szczecina, gdyby polscy pionierzy mieli więcej spirytusu”. 
https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,150424,28545024,gdyby-polscy-pionierzy-mieli-wiecej-spirytusu-granica-z-niemcami.html? 
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ODDZIAŁYWANIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH 
Naukowe i publicystyczne echa bitwy pod Cedynią.  

Odwołania do badań prof. Jana M. Piskorskiego i dr. Pawła Migdalskiego 
 
Z okazji 1050-lecia bitwy pod Cedynią wyniki badań prof. dr. hab. Jana M. PISKORSKIEGO oraz Jego ucznia dr. Pawła 
MIGDALSKIGO, pracowników Instytutu Historycznego spotkały się z dużym zainteresowaniem mediów. Do publikacji 
prof. dr. hab. Jana M. Piskorskiego odwołują się dwa artykuły Adama Zadwornego. Pierwszy z 14 czerwca 2022 r., pt.: „50 
lat temu Edward Gierek na obchody 1000-lecia tej bitwy nie przyjechał. A kto będzie w tym roku?” w wydaniu lokalnym 
„Gazety Wyborczej”, drugi z 24 czerwca 2022 r., w dodatku „Gazety Wyborczej” ALE HISTORIA pt.: „Antyniemiecki mit 
bitwy pod Cedynią zaczął żyć własnym życiem”. 
https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,28579318,50-lat-temu-edward-gierek-na-obchody-1000-lecia-tej-bitwy-nie.html 
https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,28620050,antyniemiecki-mit-bitwy-pod-cedynia-zaczal-zyc-wlasnym.html 
 
Natomiast badania i publikacje dr. Pawła MIGDALSKIEGO na temat Cedyni stały się punktem 
wyjścia do rozmowy przeprowadzonej z nim przez Macieja Zarembę, która została opublikowana 
na łamach „Wprost” 24 czerwca 2022 r. pt.: „Symboliczna bitwa z Niemcami, o której niewiele 
wiemy. Pytanie, czy Thietmar nie zwiódł nas na manowce”. 
https://historia.wprost.pl/rocznice-i-pamiec/10759135/symboliczna-bitwa-z-niemcami-o-ktorej-niewiele-wiemy-pytanie-czy-thietmar-nie-zwiodl-nas-
na-manowce.html?     

Tego samego dnia, w rocznicę bitwy pod Cedynią Radio Szczecin wyemitowało związany z tym 
wydarzeniem komentarz dr. P. Migdalskiego pt.: „1050. Rocznica bitwy pod Cedynią. Komentuje 
historyk.” 
https://radioszczecin.pl/1,441973,1050-rocznica-bitwy-pod-cedynia-komentuje-
histor?fbclid=IwAR2AFkLLaDU1wvYmSUV4jn-

nJ34lWBEBiPQOyVlzAVZ8pirzI1C5L3b-Q5o 
Dr Paweł MIGDALSKI był również uczestnikiem panelu zorganizowanego 26 
czerwca 2022 r. podczas ogólnopolskich obchodów rocznicy bitwy pod 
Cedynią, w których udział wzięli przedstawiciele rządu RP - m.in. premier 

Mateusz Morawiecki. 
Podczas obrad dr  
P. Migdalski i inni 
badacze przedstawili 
najnowsze hipotezy 
związane z bitwą, 
podkreślając że 
znana dziś narracja na ten temat jest dość daleka od przekazów 
źródłowych. Już po obchodach dr P. Migdalski udzielił kolejnego 
obszernego wywiadu, tym razem Markowi Jaszczyńskiemu, który 
ukaże się wkrótce na łamach „Głosu Szczecińskiego”.  
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] 

 

 
ZAPOWIEDZI 

 
 
 
Dla studentek i studentów ostatnich lat 
kierunków Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Szczecińskiego realizowanych 
w Instytucie Historycznym oraz Instytucie 
Filozofii i Kognitywistki dnia 9 lipca 2022 r., 
o godz. 10.00 w Auli Uniwersyteckiej przy ul. 
Krakowskiej 71-79 w Szczecinie odbędzie się 
UROCZYSTOŚĆ ABSOLUTORYJNA. W 
programie m.in. wykład absolutoryjny 
dr. hab. Grzegorza KIARSZYSA z Katedry 
Archeologii pt.: „Czelabiński piknik na skraju 
drogi". 
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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/ 
 
                                                                     https://www.youtube.com/channel/UCa3_NFqLRLZJux2v4Xa9bgA       
 
 

                                KATEDRA ARCHEOLOGII 

 
 
https://www.facebook.com/ArcheologiaUS/                                                                                                      https://www.instagram.com/katedra_archeologii_us/ 
 
                                                                 https://www.youtube.com/channel/UCiAmRSxuFGofz7lUF2xnGuQ/videos  
 
 
 

MEDIA I CYWILIZACJA 
 

 

 
                                          https://www.facebook.com/MICstudianaUS/ 

 
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

 
 
 

https://www.facebook.com/smszczecin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kandydaci.usz.edu.pl/ 

 
 


