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AKTUALNOŚCI 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora nauk 
humanistycznych otrzymał dr hab. Jörg HACKMANN, prof. US.  
 
Prof. dr hab. Jörg HACKMANN od października 2008 r. jest pracownikiem 
Instytutu Historycznego US w ramach profesury wizytującej historii Europy 
Wschodniej im. Alfreda Döblina, finansowanej przez Niemiecką Centralę 
Wymiany Akademickiej (DAAD). To uczony o randze międzynarodowej i 
ogromnym dorobku opublikowanym w renomowanych czasopismach oraz 
wydawnictwach naukowych.  
 

*** 
 

W maju 2021 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego 
dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej / Das Meer – 
Pommern – die Grenzregion als Orte des deutsch-polnischen Dialogs. Grenzübergreifendes Netzwerk zur 
wissenschaftlichen Kooperation und historischen Bildung über Ostsee und Odergebiet”. 
Projekt ma na celu rozwinięcie współpracy transgranicznej instytucji prowadzących działalność edukacyjną i naukową, 
wymianę doświadczeń oraz dalszą intensyfikację działań naukowych i dydaktycznych. Obejmuje on ponad 35 wydarzeń, 
w tym 25 organizowanych przez US: konferencji, 
seminariów, szkół letnich, warsztatów  
i wyjazdów studyjnych. Odbiorcami projektu są  
w pierwszym rzędzie studenci i pracownicy oraz wszyscy 
zainteresowani tematyką spotkań, która osnuta jest wokół 
zagadnień związanych z trzema kwestiami tytułowymi: 
morzem, Pomorzem i pograniczami. 
Liderem projektu jest Uniwersytet Szczeciński, 
partnerami Europejski Uniwersytet Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą, Muzeum Miejskie w Schwedt, zaś 
partnerami wspierającymi: Instytut Historyczny 
Uniwersytetu w Greifswaldzie, Pomorskie Muzeum Krajowe w Greifswaldzie oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Stargardzie. Pomysłodawcą, autorem i kierownikiem projektu jest dr Paweł MIGDALSKI, ponadto osobami z IH 
odpowiedzialnymi za poszczególne wydarzenia są: prof. dr hab. Jörg HACKMANN, dr hab. Marcin MAJEWSKI, prof. 

US, dr hab. Rafał SIMIŃSKI, 
dr Tomasz ŚLEPOWROŃSKI oraz  
dr hab. Pierre-Frédéric Weber, prof. 
US. 
Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Współpracy Interreg V A 
Meklemburgia-Pomorze Przednie / 

Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR). Numer projektu - INT198. Całkowity budżet projektu: 437.378,25 Euro ~ 1.858.857,69 PLN. 
 
http://mare.usz.edu.pl/?  
 
https://www.facebook.com/MarePomeraniaConfinium 
 
https://www.youtube.com/channel/UCtG54qFXK2l-Kz2DdoSU2wQ 
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W maju Instytut Historyczny US i Katedra Archeologii IH US zadebiutowały na YouTube. Na obu kanałach prezentowane 
są filmowe informacje o kierunkach studiów, relacje z badań i praktyk oraz wykłady pracowników. 

 
                                                                                  
 
 

 
 
 

     https://www.youtube.com/channel/UCa3_NFqLRLZJux2v4Xa9bgA        https://www.youtube.com/channel/UCiAmRSxuFGofz7lUF2xnGuQ 
 
 

***    
                                           

 27–29 maja 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „BORDER FEARS IN THE BALTIC, 1918–1991 
(Lęki pograniczne na obszarze bałtyckim 1918–1991), w której uczestniczyli referenci z Polski, Niemiec, Finlandii, Rosji, 

Rumunii oraz Indii. Obrady miały formę zdalną i były 
tłumaczone symultanicznie na j. angielski / j. polski. 
Kierownikiem naukowym konferencji był dr hab. 
Pierre-Frédéric WEBER, prof. US. Konferencja była 
pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w ramach 
projektu INT198 dr. Pawła MIGDALSKIEGO 
pt. „Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem 
polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć 
współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza 
i strefy bałtyckiej / Das Meer – Pommern – die 
Grenzregion als Orte des deutsch-polnischen 
Dialogs. Grenzübergreifendes Netzwerk zur 
wissenschaftlichen Kooperation und historischen 
Bildung über Ostsee und Odergebiet”, realizowanym 
w ramach Programu Współpracy Interreg V-A 

Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W ciągu trzech dni na konferencji gościło za pośrednictwem 
platformy Zoom ponad 160, a przez streaming na Facebooku ponad 200 osób. Wkrótce całość wydarzenia (referaty oraz 
dyskusje) będzie dostępna na YouTube. Planowana jest również anglojęzyczna publikacja naukowa zawierająca referaty 
wygłoszone podczas konferencji. 

 
*** 

 
25 maja 2021 r. ponad 
stu uczniów szkół 

ponadpodstawowych  
z nauczycielami 

wysłuchało kolejnego wykładu w ramach cyklu 
„Szczecińskie spotkania z Historią". Tym razem 
prelegentem był dr hab. Radosław SKRYCKI, prof. US, 
który przybliżył słuchaczom trudny, ale bardzo ciekawy 
temat: „Wojna trzydziestoletnia - między religią a polityką”. 
Wykład zakończony dyskusją odbywał się w formie zdalnej 
i został zorganizowany przez dr hab. Małgorzatę 
MACHAŁEK, prof. US. 
 

*** 
 
25 maja 2021 r. mgr Dawid DZIUBA, student II roku Szkoły Doktorskiej US oraz Tomasz TARASIUK student II roku 
studiów magisterskich z historii wzięli udział online w drugiej ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Społeczne 
i demograficzne uwarunkowania przemian ludnościowych na ziemiach polskich w XIV-XX wieku" zorganizowanej przez 
Komisję Historii Struktur Demograficznych i Społecznych Komitetu Nauk Historycznych PAN. Promotorem obu referentów 
jest dr hab. Dariusz CHOJECKI, prof. US. 
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22 maja 2021 r. (za pośrednictwem MS Teams) odbył się Dzień Otwarty w Instytucie Historycznym US. Podczas 
spotkań wykładowcy i studenci zaprezentowali specyfikę kierunków: ARCHEOLOGIA, HISTORIA, MEDIA I CYWILIZACJA, 
STOSUNKI MIĘDZYNAROODWE, STUDIA NAD WOJNĄ I WOJSKOWOŚCIĄ oraz MENEDŻER DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO. Kandydaci poznali zasady rekrutacji i perspektywy kariery zawodowej po ukończeniu studiów, o których 
opowiadali m.in. przedstawiciele przyszłych pracodawców. Nagrania spotkań polecamy na naszym kanale na YouTube. 

https://www.youtube.com/channel/UCa3_NFqLRLZJux2v4Xa9bgA 
   

*** 
 

 
22 maja 2021 r. dr Paweł MIGDALSKI 
podczas warsztatów dla nauczycieli 
i edukatorów zorganizowanych przez 
Muzeum Techniki i Komunikacji – 
Zajezdnię Sztuki w Szczecinie 
i poświęconych projektowi edukacyjnemu 
dotyczącemu historii na Pomorzu 
Zachodnim prezentował scenariusze lekcji 
i materiały dydaktyczne. 
 
 

 
*** 
 
 
 
20 maja 2021 r. Studenckie Koło Archeologiczne US działające pod 
opieką dr Marty CHMIEL-CHRZANOWSKIEJ zorganizowało 
wykład online Albina Sokoła z Muzeum Archeologicznego  
w Biskupinie pt. „O rekonstrukcji i archeologii eksperymentalnej  
w Biskupinie”. 
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20 maja 2021 r. odbyła się organizowana online przez 
doktorantów z dyscypliny historia: mgr Agatę 
JANKOWSKĄ i mgr. Pawła ŚLIŻEWSKIEGO II debata 
z cyklu „Colloquia Erasmiana” wokół książki Hayden 
White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja, redakcja Ewa 

Domańska, Edward Skibiński, Paweł Stróżyk, (Universitas, Kraków 2019). W debacie wzięli udział prof. dr hab. Ewa 
Domańska, prof. dr hab. Andrzej Skrendo oraz dr hab. Agnieszka SZUDAREK, prof. US. 
 

 
 
 12 maja 2021 r. prof. dr hab. Henryk WALCZAK wziął udział 
w międzynarodowej konferencji ONE PEOPLE TWO FLAGS 
zorganizowanej w Warszawie przez Ambasadę Rumunii z okazji 100-lecia 
podpisania przymierza między Rumunią a Polską (1921–2021). Podczas 
wydarzenia prezentowana była wystawa przygotowana merytorycznie 
przez prof. Henryka Walczaka oraz zbiór źródeł dotyczących stosunków 
polsko-rumuńskich, którego jest współedytorem. 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=6257857090928283&ref=watch_permalink 

 
*** 

 
11 maja 2021 r. dr Paweł MIGDALSKI w ramach 
obchodów 76 rocznicy polskości na ziemiach zachodnich 
wygłosił wykład w Reczu pt. „Godzina zero. Przełom roku 
1945 i nowy początek”, który można obejrzeć i wysłuchać 
na kanale YT.  
https://youtu.be/dygGv_XxRgw 
 
 
 

*** 
 

 
 
 
11 maja 2021 r. dr Tomasz ŚLEPOWROŃSKI wygłosił kolejny 
wykład w ramach cyklu Zamkowe Gawędy Historyczne. Tym 
razem pt.: „Pomorze Zachodnie „wchodzi do gry” – miejsce 
krainy w polskiej historiografii pierwszej połowy XX w.”  
https://www.youtube.com/watch?v=cWp4lN_UOLg 
 
 
 
 

 
*** 

 
6–7 maja r. 2021 pracownicy Instytutu Historycznego wzięli udział w zorganizowanej przez Uniwersytet Jyväskylä 
w Finlandii w formie online międzynarodowej konferencji naukowej z okazji tegorocznej 30. rocznicy zakończenia zimnej 

wojny. Dr hab. Eryk KRASUCKI wygłosił referat pt. „Jazz in 
Gomułka’s Poland (1956–1970)”, dr Paweł MIGDALSKI 
referat pt. „Polish border posts on the Oder river. Symbolic 
view of the German-Polish border in Pomerania during the 
Polish People’s Republic period”, zaś dr hab. Pierre-
Frédéric WEBER, prof. US referat pt. „The Cold War divide 
as a factor of emotional mapping and fear distribution in 
Europe". Głównym organizatorem wydarzenia był dr Jarosław 
Suchoples, były pracownik Instytutu Historii i Stosunków 
Międzynarodowych US, w latach 2017–2019 ambasador RP 
w Finlandii. 
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30 kwietnia – 2 maja 2021 r. dr Renata NOWACZEWSKA wzięła udział 
w międzynarodowej konferencji pt.:  20/20 Vision: Citizenship, Space, 
Renewal  organizowanej cyklicznie przez European American Studies Association 
(Europejskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych) z referatem na temat The 
Rockefellers' Civic Interests: Americanism, democracy, and the Rehabilitation of 
Europe. 
   
 
                                                                     *** 

 

Dr hab. Dariusz CHOJECKI, prof. US został zaproszony do wygłoszenia referatu i współorganizacji sympozjum w ramach 
zaplanowanego na rok 2024 w Białymstoku XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Sympozjum Od wariolizacji 
do szczepionki współczesnej jest przygotowywane przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego i Polskie 
Towarzystwo Historyczne oddział w Gdańsku. 
 
 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE NAUKOWE 
MONOGRAFIE 

 
Odbudowa miast Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie 
światowej. Wybrane problemy, red. Paweł MIGDALSKI, 
Poznań-Stargard: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne Stargard 2021. 
 
Z recenzji prof. dr hab. Beaty Halickiej praca (...) wychodzi 
naprzeciw potrzebie gruntownego badania, poddawania 
dyskusji i ocenie procesów odbudowy miast po 1945 
roku. Dotyczy to w szczególności ziem przyłączonych do 
Polski po zakończeniu drugiej wojny światowej, gdzie 
poza wyzwaniami natury ekonomicznej dużą rolę 
odgrywały względy ideologiczne i zupełny brak relacji 
emocjonalnych z zastanym krajobrazem kulturowym 
wśród nowych mieszkańców regionu w pierwszych 
powojennych latach. (…) Naszkicowany we wstępie przez 
Pawła Migdalskiego wymowny obraz „staromiejskiej łąki” 
dziś należy już do przeszłości. Autorzy zamieszczonych 
w tej publikacji prac pokazują z jakim trudem, w jakich 
zmaganiach – nie zawsze zakończonych sukcesem – miał 
miejsce proces odbudowy w poszczególnych miastach. 
Dziś wiedza ta potrzebna jest zarówno włodarzom 
podejmującym konkretne decyzje, jak licznym miejskim 
aktorom, którym leży na sercu ich mała ojczyzna i którzy 
wiedzę o niej wykorzystują nie tylko do czynienie jej 
piękniejszą, lecz także do wzmocnienia i rozwijania 
lokalnych tożsamości. 
W publikacji m.in.: 
Paweł MIGDALSKI, Między możliwościami, potrzebami, 
polityką, mitologią i wykorzystanymi szansami. Kilka 
refleksji wokół zniszczeń i odbudowy miast pomorskich po 
II wojnie światowej, s. 7 
 

Jörg HACKMANN, Dziedzictwo współdzielone. Rola historii w odbudowie miast bałtyckich po II wojnie światowej, s. 19 
   
Michał GIERKE*, Losy kościoła Mariackiego w Chojnie po 1945 roku. Dziedzictwo zapomniane, dziedzictwo zadbane, s. 
137 
https://sklep.muzeum-stargard.pl/pl/p/Odbudowa-miast-Pomorza-Zachodniego-po-II-wojnie-swiatowej.-Wybrane-problemy./130 
 * doktorant    
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ARTYKUŁY 
 
Piotr Łuczkiewicz, Jörg KLEEMANN, Michał Jankowski, Agnieszka M. Noryśkiewicz, 
Marcin Sykuła, Aneta Kuzioła, The Goths, the Wielbark Culture and over 100 years of 
research on the eponymous site, „Antiquity” 2021, vol. 95, Issue 380, s. 1–9. 
 
https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/goths-the-wielbark-culture-and-over-100-
years-of-research-on-the-eponymous-site/92E85F41D42501F1E961DA148AECEE8F 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michał Dworczyk, Piotr MALIŃSKI, Korowód 
pokoleń na szlaku nadodrzańskich walk. Zmiany 

atrakcyjności turystycznej Rejonu Pamięci Narodowej Cedynia-Gozdowice-Siekierki – 
na przykładzie lokalnych placówek muzealnych, [w:] Korowód pokoleń. 75 lat 
polskiego Pomorza Zachodniego, red. Anna Bartczak, Maria Witek, Szczecin: Biuro 
Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, 2020, s. 133–156. 

https://www.researchgate.net/publication/348751112_Korowod_pokolen_na_szlaku_nadodrzanskich_walk_Zmiany_atrakcyjnosci_turystycznej_Rejonu_Pa
mieci_Narodowej_Cedynia-Gozdowice-Siekierki_-_na_przykladzie_lokalnych_placowek_muzealnych 
 
Ryszard TOMCZYK, Z Austrii do Polski: zmiany prawno-administracyjne na terenie byłej Galicji Wschodniej (Małopolski 
Wschodniej) w pierwszych latach niepodległości, [w:] Rozpad imperiów: kształtowanie powojennego ładu 
w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923, red. Magdalena Gibiec, Grzegorz Hryciuk, Robert Klementowski, 
Wrocław-Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2020, s. 163–192. 
 
https://ipn.poczytaj.pl/ksiazka/rozpad-imperiow-ksztaltowanie-powojennego-ladu-w-europie,491190 

 
 

 
 

NAJNOWSZE NUMERY CZASOPISM 
  
Ukazał się najnowszy, 
anglojęzyczny tom 
czasopisma „STUDIA 
MARITIMA” wydawanego 
przez Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego pod 
redakcją naukową prof.  
dr. hab. Adama 
MAKOWSKIEGO.  
W XXXIII tomie szczególnie 
polecamy artykuły:  

dr Małgorzaty CIEŚLUK pt.: Bandits and/or pirates – the meaning of 
the words ὁ λῃστής and ὁ πειρατής in ancient Greek novel (s. 9–32) 
oraz mgr. Emila CHRÓŚCIAKA, doktoranta z dyscypliny historia w 
Szkole Doktorskiej US pt.: Szczecin’s Maritime Timber Trade and 
Deliveries to Spain Between 1750 and 1760 on the Basis of 
Wochentlich-Stettinische Frag- und Anzeigungs-Nachrichten (s. 149–
164). 
 
https://wnus.edu.pl/pzp/pl/issue/1167/? 
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NAGRODY 
 
Książka dr. hab. Jacka ŁAPOTTA, prof. US pt.: Dogonowie z bliska została 
uhonorowana Nagrodą Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego za najlepszą 
publikację o tematyce afrykanistycznej w 2019 roku w kategorii: publikacja 
naukowa autora po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Nagroda została 
przyznana za opis tradycyjnej społeczności Dogonów w procesie zmian, oparty 
na własnych wieloletnich badaniach etnologicznych Autora. 
 
http://ptafr.org.pl/ 

  
 
 

PROJEKTY NAUKOWE 
 

 
Dr hab. Dariusz CHOJECKI, prof. US
został członkiem międzynarodowej, 
zrzeszającej 32 naukowców, sieci – 
„Badania nad historią zdrowia w miastach 
portowych / Studying the history of Health 
in Port cities (SHIP)” zainicjowanej przez 
holenderski zespół badawczy Radboud 
Group for Historical Demography and 

Family History przy Uniwersytecie im. 
Radbouda w Nijmengen. Sieć skupia naukowców zajmujących się historią społeczną, demografią historyczną, historią 
medycyny i epidemiologią historyczną, którzy badają dzieje umieralności i zdrowia w miastach portowych Europy. 
https://www.ru.nl/rich/our-research/research-groups/radboud-group-historical-demography-family-history/ship/network-members/ 

 
 

DEBATY I KOMENTARZE EKSPERCKIE 
 

W cotygodniowym podcaście Piotra Pogorzelskiego „Po prostu Wschód” poświęconemu 
państwom byłego Związku Radzieckiego wzięła udział dr Renata NOWACZEWSKA komentując 
jako ekspert zaplanowane na czerwiec spotkanie Joe Bidena i Władimira Putina. 
 
https://anchor.fm/pogorzelski/episodes/Samolot-Ryanair-na-lotnisku-w-Misku-i-spotkanie-Biden-Putin-e11p661 
 

*** 
Dr hab. Piotr BRIKS, prof. US na antenie Polskiego Radia24.pl w programie Terlikowski na 
froncie komentował jako ekspert społeczne podłoże konfliktu izraelsko-palestyńskiego.   
                            

                    https://www.polskieradio24.pl/130/6699/Artykul/2737410,Prof-
Piotr-Briks-o-spolecznym-podlozu-konfliktu-izraelskopalestynskiego? 

 
*** 

Dr Renata NOWACZEWSKA dla programu Dariusza Rosiaka „Raport 
o stanie świata” jako ekspert komentowała wyrok w sprawie śmierci George'a Floyda, która to 
przed rokiem dała początek fali niepokojów społecznych w Stanach Zjednoczonych. 

 
https://raportostanieswiata.pl/odcinki/raport-o-stanie-swiata-24-kwietnia-2021/ 
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ODDZIAŁYWANIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH 
 
Dr Agnieszka MATUSZEWSKA z Katedry Archeologii IH US od 2010 roku w swoich badaniach zajmuje się grobowcami 
megalitycznymi, a także promocją dziedzictwa archeologicznego naszego regionu. W wyniku jej starań w Dolicach 
powstaje skansen w ramach projektu „Trasa Megalityczna”. Jedną z jego atrakcji będzie replika grobowca megalitycznego. 
Oprócz repliki grobowca powstanie również rekonstrukcja neolitycznej chaty w Przelewicach. Przygotowane zostaną także 
tablice i foldery informacyjne. Podsumowaniem całego projektu będzie konferencja popularnonaukowa. Rektor 
Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński jest honorowym patronem tego projektu.  
 

 
Fot. Marek Schiller 
 
   

ZAPOWIEDZI 
 
 

16 czerwca 2021 r. o godz. 18:00 dr Paweł MIGDALSKI wygłosi wykład pt. Do czego potrzebne jest nam Pomorze i jego 
historia?  w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie przy placu Matki Teresy z Kalkuty. Wydarzenie odbędzie 
się w formule hybrydowej: stacjonarnie dla ograniczonej liczby osób oraz w formie live na Facebooku.  Na spotkanie 
stacjonarne obowiązują bezpłatne wejściówki: https://app.evenea.pl/event/wyklad-pomorze/ 

 
Wykład inauguruje nowy cykl Pomerania incognita. Spotkania 
z pomorską przeszłością, którego celem jest popularyzacja 
historii Pomorza od pradziejów do współczesności. Wykłady 
organizowane będą raz w miesiącu do końca roku 
akademickiego 2022/2023.  Projekt jest wspólnym 
przedsięwzięciem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, 
Zespołu Badań nad Dziejami Pomorza Instytutu Historycznego, 
szczecińskiego oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 
oraz Fundacji Ścieżkami Pomorza. 
 
 
 
 

*** 
 

 
19 czerwca 2021 r. odbędzie się II FORUM 
DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORYCZNEGO, 
podczas którego studenci ze Szkoły Doktorskiej US i 
studiów III stopnia z historii będą prezentować wyniki 
swoich badań. Więcej informacji niebawem na stronie 
https://his.usz.edu.pl/ 
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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 IH US 

 

 
https://www.facebook.com/Katedra-Archeologii-US-440261546066035 

 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCiAmRSxuFGofz7lUF2xnGuQ 

 
Media i Cywilizacja IH US 

 

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

 

Stosunki Międzynarodowe IH US 
 

 
https://www.facebook.com/smszczecin 

 
 
 
 
 


