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Uniwersytet Szczeciński rozpoczął działalność w 1985 r., mając za podstawę or-
ganizacyjną Wyższą Szkołę Pedagogiczną, której kadry stanowiły bazę personal-
ną nowej uczelni. Należy przy tym zaznaczyć, że przy tworzeniu uniwersyteckie-
go Zakładu Historii Starożytnej trzeba było przezwyciężyć ogromne trudności. 
Przede wszystkim brakowało wśród szczecińskich naukowców znawców staro-
żytności, dlatego też naturalnym biegiem rzeczy badania w tej dziedzinie prowa-
dzone były siłami osób przybyłych z innych ośrodków akademickich. Sytuację 
komplikowało słabe zaplecze badawcze; szczególnie dotkliwie odczuwało się 
brak wyspecjalizowanych zbiorów bibliotecznych.

Pierwszym starożytnikiem zatrudnionym w 1985 r. przez władze powsta-
jącego Uniwersytetu Szczecińskiego na etacie samodzielnego pracownika na-
ukowego był dr hab. (od 1991 roku prof. nzw. UAM w Poznaniu) Włodzimierz 
Jan Pająkowski. Dzięki jego osobie szczecińska nauka uzyskała kontakt z ogól-
nopolskim i międzynarodowym światem badawczym, a nowo powstały Zakład 
Historii Starożytnej zdobył szansę na odpowiedni rozwój. Profesor był uznanym 
autorytetem w zakresie historii ludów zamieszkujących w starożytności obszar 
zachodnich Bałkanów, szczególnie Epiru, Tracji oraz Ilirii. Najsłynniejsze jego 
prace: Starożytny Epir i jego mieszkańcy (Poznań 1970) oraz Ilirowie. Siedziby 
i historia. Próba rekonstrukcji (Poznań 1981) poświęcone były właśnie tej prob-
lematyce. Warto wspomnieć, że prof. Pająkowski był jednocześnie kierownikiem 
Zakładu Bałkanistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz przewodniczą-
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cym Komisji Bałkanistyki poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Za-
interesowania badawcze prof. dr. hab. Włodzimierza Pająkowskiego na gruncie 
szczecińskim zaowocowały pracami magisterskimi z zakresu problematyki hi-
storii terenów starożytnych Epiru, Tracji, Ilirii. Trzeba również dodać, że ostatnie 
z całego cyklu seminariów międzynarodowych „Balcanicum” odbyło się właśnie 
w Szczecinie. Profesor Pająkowski uczestniczył także w pracach wykopalisko-
wych prowadzonych przez UAM w obozie legionu I Italica w Novae (obecnie 
Pametnicite k. Swisztowa). Jego staraniom studenci Uniwersytetu Szczecińskie-
go zawdzięczali możliwość udziału w tych pracach, a tym samym – pogłębienie 
wiedzy nie tylko w dziedzinie historii, lecz i archeologii1.  

Pierwszy zespół Zakładu Historii Starożytnej tworzyli: dr hab. W. Pająkow-
ski oraz dwaj młodzi, nowo zatrudnieni asystenci: mgr Jan Prostko-Prostyński 
i mgr Dariusz Długosz.

Pierwszy z nich, absolwent UAM, od początków swojej pracy naukowej 
skupiał zainteresowania badawcze na okresie późnego antyku, w szczególności 
zaś na historii wschodniej części Imperium Romanum. Dowiodła tego już jego 
praca doktorska Gocka polityka Bizancjum za Anastazjusza I (491–518), obronio-
na na Wydziale Historycznym UAM, która stała się podstawą monografii Utrae-
que res publicae: the emperor Anastasius I’s Gothic policy (491–518) (Poznań 
1994). Dodać warto, że rozprawa habilitacyjna dr. Prostko-Prostyńskiego Iudi-
cium quinquevirale. Sąd senatorski w Rzymie i Konstantynopolu od Gracjana 
do Justyniana (Poznań 2008) pozostawała w kręgu tych samych zainteresowań. 
Wspomniane publikacje i związane z nimi stopnie naukowe pochodzą jednak już 
z okresu pracy Jana Prostko-Prostyńskiego na UAM. 

Obszar badawczy drugiego z asystentów, mgr. Dariusza Długosza, absol-
wenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, stanowiły wschodnie rejony basenu Morza 
Śródziemnego, szczególnie tereny starożytnej Palestyny. Jego zainteresowania 
skupiały się wokół odkryć rękopisów znad Morza Martwego (zwoje z Qumran). 
Po wyjeździe z Polski (w 1989/1990 r.) zatrudnił się w Muzeum Luwru w Pary-
żu, specjalizując się w archeologii i filologii biblijnej. Swoje publikacje w „The 
Qumrân Chronicle”, „The Biblical Archaeology Review” i „Revue de Qumrân”, 
konsekwentnie poświęcał tematyce rękopisów znad Morza Martwego; był też 
redaktorem publikacji wydanej przez paryski oddział Polskiej Akademii Nauk, 

1 Więcej szczegółów o badaniach (nie tylko szczecińskich) i drodze życiowej prof. dr. hab. 
W. Pająkowskiego zob. L. Mrozewicz, Włodzimierz Pająkowski (31 VII 1934 – 25 X 1992). „Balca-
nica Posnaniensia” 7 (1995), s. 9–12.
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dedykowanej Józefowi Tadeuszowi Milikowi z okazji międzynarodowego kolo-
kwium qumranologów (2000)2.

Miejsce pierwszych asystentów pracujących w Zakładzie Historii Starożyt-
nej zajęło kolejnych dwoje młodych badaczy – w 1990 r. Uniwersytet Szczeciński 
zatrudnił mgr Danutę Okoń, a w 1991 – mgr. Waldemara Bednarza. Obydwoje są 
absolwentami Uniwersytetu Szczecińskiego, uczestnikami seminarium prof. Pa-
jąkowskiego, wypromowanymi przez niego do stopnia magistra; pod jego opieką 
naukową rozpoczęli też swoją karierę badawczą. 

W roku 1992 Zakład Historii Starożytnej poniósł niepowetowaną stratę 
– nieoczekiwanie zmarł prof. dr hab. Włodzimierz Pająkowski. Czas, w którym 
kierował zakładem, był zbyt krótki, aby wypromować w Szczecinie samodziel-
nych pracowników naukowych, dlatego też władze uczelni postanowiły połączyć 
Zakład Historii Starożytnej z Zakładem Historii Średniowiecznej. Z oczywistych 
względów jego kierownictwo przypadło mediewistom: prof. dr. hab. Henrykowi 
Lesińskiemu, a po jego śmierci (1994) – prof. dr. hab. Janowi Marii Piskorskie-
mu. 

Jednocześnie (w 1992 r.) funkcję wykładowcy historii starożytnej objął zna-
komity poznański akadysta dr hab. prof. nzw. UAM (od 1997 r. prof. zw.) Stefan 
Zawadzki. Jego zatrudnienie na Uniwersytecie Szczecińskim pozwoliło utrzy-
mać badania starożytnicze na międzynarodowym poziomie, a pracownikom 
i studentom umożliwiło współpracę z jednym z najbardziej uznanych autoryte-
tów w dziedzinie historii starożytnego Bliskiego Wschodu.  

Zainteresowania prof. Zawadzkiego skupiały się na historii Mezopotamii 
w I tysiącleciu przed naszą erą, której to problematyce poświęcone zostały ko-
lejno: jego doktorat Ekonomiczne podstawy świątyni nowoasyryjskiej (obroniony 
w 1977 r.; publikacja: Poznań 1981) oraz habilitacja (UAM 1987) Upadek Asyrii 
a stosunki medyjsko-babilońskie w świetle kroniki Nabopolasara (wersja ang.: 
The Fall of Assyria and Median-Babylonian Relations in the Light of Nabopo-
lassar Chronicle, Poznań–Delft 1988). Z bardzo obfitego dorobku prof. Zawadz-
kiego należy wymienić pozycje zwarte: Mane, Tekel, Fares. Źródła do dziejów 
Babilonii chaldejskiej (Poznań 1996); Ze studiów nad chronologią Babilonii (ko-
niec VII – początek V w. przed Chr. (Poznań 1996; wyd. 2: 1997); Garments of the 
Gods. Studies on the textile industry and the pantheon of Sippar according to the 
texts from the Ebabbar archive (Fribourg–Göttingen 2006) oraz liczne artykuły 

2 J.T. Milik et le cinquantenaire de la decouverte des manuscrits de la mer Morte de Qumran. 
Red. D. Długosz. Warsza wa 2000. 
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w czasopismach, takich jak „Altorientalische Forschungen”, „NABU”, „Revue 
d’Assyriologie”, „Šulmu”, „Zeitschrift für Assyriologie”. Również prace magi-
sterskie promowane w ciągu wielu lat pracy prof. Zawadzkiego na Uniwersytecie 
Szczecińskim w większości wiążą się z interesującymi go zagadnieniami historii 
starożytnego Bliskiego Wschodu. 

Pod jego kierownictwem kontynuowali badania naukowe mgr Danuta Okoń 
i mgr Waldemar Bednarz.

Danuta Okoń dzięki staraniom prof. Zawadzkiego została przyjęta na semi-
narium doktorskie poznańskiego rzymologa o światowej renomie – prof. dr. hab. 
Leszka Mrozewicza z UAM. Obszarem jej zainteresowań stał się stan senatorski 
Imperium Romanum, a szczególnie jego warstwa konsularna. W związku z tym 
aktywnie uczestniczyła w cyklu konferencji prozopograficznych prowadzonych 
przez prof. Mrozewicza i kierowany przez niego Zakład Historii Starożytnej 
UAM, a poświęconych dziejom prowincji naddunajskich, oraz w konferencjach 
Komisji Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego. W 2009 r. 
została wybrana na wiceprzewodniczącą tejże komisji. 

Współpraca Danuty Okoń z ośrodkiem poznańskim zaowocowała dyserta-
cją doktorską, przygotowaną i obronioną (w 1997 r.) pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Leszka Mrozewicza w Instytucie Historii UAM. Jej tematem było Mianowanie na 
konsula w okresie pryncypatu (30 r. p.n.e. – 235 r. n.e.)3. Dalsze badania dr Okoń 
związane były z prozopografią stanu senatorskiego okresu pryncypatu oraz róż-
nymi aspektami cesarskiej polityki personalnej. 

W 2009 roku dr Danuta Okoń opublikowała rozprawę habilitacyjną Seve-
ri et senatores. Polityka personalna cesarzy dynastii Sewerów wobec senatorów 
w świetle badań prozopograficznych (193–235 r. n.e.) i w tym samym roku uzys-
kała na Uniwersytecie Szczecińskim stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Magister Waldemar Bednarz specjalizował się w tematyce bałkańskich 
prowincji Imperium Romanum; niestety, względy zdrowotne uniemożliwiły mu 
kontynuację prac badawczych. Jego miejsce w zespole zajęła w 1999 r. mgr Maria 
Kunert, której badania oscylowały wokół problemów historii gospodarki nowo-
babilońskiej. 

Kolejne zmiany personalne i administracyjne w Instytucie Historii pozwo-
liły na odrodzenie we wrześniu 2000 r. odrębnego Zakładu Historii Starożytnej, 
którego kierownikiem został prof. dr hab. Stefan Zawadzki. Znalazł się tam rów-

3 Częściowo na tej pracy została oparta późniejsza monografia dr D. Okoń, Consul designatus. 
Desygnacja na konsulat w okresie pryncypatu (30 r. p.n.e.–235 r. n.e.). Szczecin 2008.
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nież szczeciński archeolog prof. dr hab. Władysław Filipowiak, którego zainte-
resowania koncentrowały się wokół najwcześniejszej historii ziem polskich (Ka-
mień wczesnodziejowy. Szczecin 1959; Wolinianie. Studium osadnicze. Szczecin 
1962; Cedynia w czasach Mieszka I. Poznań 1966; Wolin, Vineta. Wykopaliska 
zatopionego miasta. Ausgrabungen in einer versunkenen Stadt. Rostock 1986; 
Wolin-Jomsborg. En Vikingetids-Handelsby i Polen. Roskilde 1991; Wolin Vinet. 
Die tatsächliche Legende vom Untergang und Aufstieg der Stadt. Rostock 1992). 
Warto dodać, że drugie pole badawcze prof. Filipowiaka stanowiła kultura ludów 
Środkowej i Zachodniej Afryki, w związku z czym prowadził on ekspedycje ar-
cheologiczne w Mali i Ghanie. 

Do Zakładu Historii Starożytnej dołączyła w roku akademickim 2002/2003 
mgr Małgorzata Cieśluk, hellenistka i filolog klasyczny, badająca zagadnienia 
literatury i kultury greckiej późnego antyku, a także jego historii społecznej. 
W 2003 r. obroniła ona na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM pra-
cę doktorską zatytułowaną Bohater i gra przeznaczenia w „Opowieści etiop-
skiej” Heliodora, która stała się następnie podstawą monografii opublikowanej 
w 2008 r.

W 2005 r. mgr Maria Kunert obroniła w Instytucie Historii US pracę dok-
torską zatytułowaną Metalurgia i złotnictwo w okresie nowobabilońskim na pod-
stawie tekstów z archiwum świątyni Ebabbar w Sippar, której promotorem był 
prof. dr hab. Stefan Zawadzki. Dysertacja ta należy do nurtu badań orientali-
stycznych, zainicjowanych w Szczecinie przez prof. Zawadzkiego. W nurt ten 
wpisywały się także prace Hieronima Kaczmarka, egiptologa, zatrudnionego na 
Uniwersytecie Szczecińskim w 2005 r., po rezygnacji dr Kunert, spowodowanej 
względami rodzinnymi i wyjazdem na stałe do Włoch. Jego dysertacja doktorska, 
której promotorem był również prof. dr hab. Stefan Zawadzki, zatytułowana jest 
Polskie zainteresowania cywilizacją starożytnego Egiptu do 1914 roku. Niestety, 
praca w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych stanowiła jedynie 
epizod w karierze naukowej dr. Kaczmarka. W 2009 r. przeprowadził on na UAM 
kolokwium habilitacyjne na podstawie książki Polacy w Egipcie do 1914 roku, 
uczynił to jednak już jako pracownik Wydziału Nauk o Ziemi US. 

W chwili obecnej zespół Zakładu Historii Starożytnej tworzą: prof. dr hab. 
Stefan Zawadzki, dr hab. Danuta Okoń, dr Małgorzata Cieśluk, a jego kierownicz-
ką po rezygnacji prof. Zawadzkiego została (1.03.2010) dr hab. Danuta Okoń. 
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Podsumowanie

W ciągu 25 lat istnienia Uniwersytetu Szczecińskiego w Zakładzie Historii Staro-
żytnej (przejściowo Starożytnej i Średniowiecznej) było zatrudnionych dziewię-
cioro starożytników: dwóch samodzielnych pracowników naukowych z tytułem 
profesora oraz siedmioro niesamodzielnych, z których pięcioro (J. Prostko-Pro-
styński, D. Okoń, M. Cieśluk, M. Kunert, H. Kaczmarek) uzyskało tytuł doktora, 
a troje (J. Prostko-Prostyński, H. Kaczmarek, D. Okoń) tytuł doktora habilito-
wanego. Od początku funkcjonowania ogromne znaczenie ma dla Uniwersytetu 
Szczecińskiego pomoc ośrodka poznańskiego, który wspierał zarówno kadrowo, 
jak i naukowo tworzony od podstaw Zakład Historii Starożytnej.    

Osiągnięcia tak młodego zakładu są znaczące: rokrocznie seminarium ma-
gisterskie z historii starożytnej kończy obroną pracy kilku studentów; w 2005 r. 
mgr Maria Kunert obroniła na US pierwszą pracę doktorską z historii starożyt-
nej; a w 2009 r. dr Danuta Okoń przeprowadziła na US pierwszy przewód habili-
tacyjny z tejże dziedziny. 

Podkreślić należy, że prace Zakładu Historii Starożytnej dotyczą wielu ob-
szarów badawczych, poruszają zarówno zagadnienia związane z historią Orien-
tu, jak i antyku. Nie ma więc mowy o ograniczeniu działań naukowych do jednej 
wybranej dziedziny, co stwarza wiele możliwości studentom (m.in. dzięki kon-
taktom ze specjalistami zajmującymi się różnymi aspektami historii starożytnej) 
oraz dobrze wróży przyszłości naukowej zakładu. 

Największym problemem szczecińskiego zespołu starożytniczego wciąż 
jest niedofinansowanie badań, skutkujące brakami bazy zarówno źródłowej, jak 
i literaturowej, szczególnie w zakresie najnowszych publikacji obcojęzycznych. 
Stałym postulatem na przyszłość pozostaje więc zwiększenie nakładów finan-
sowych i tym samym umożliwienie budowy silnego środowiska starożytniczego 
w Szczecinie. 

LES DIRECTIONS DES RECHERCHES ANTIQUES À L’UNIVERSITÉ DE SZCZECIN 
DANS LES ANNÉES 1985–2010

RÉSUMÉ

Au cours de vingt-cinq ans d’existence de l’Université de Szczecin, au Département d’His-
toire Antique (temporairement celui d’Histoire Antique et d’Histoire du Moyen-âge) ont 
été occupés neuf chercheurs: deux d’entre eux étaient des chercheurs autonomes possé-
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dant le titre de professeur et sept autres non autonomes dont cinq (J. Prostko-Prostyński, 
D. Okoń, M. Cieśluk, M. Kunert, H. Kaczmarek) ont obtenu le titre de docteur et trois, 
(J. Prostko-Prostyński, H. Kaczmarek, D. Okoń), le titre de docteur habilité.

Dès le début de son fonctionnement, une grande importance avait pour l’Université 
de Szczecin l’aide de l’Université A. Mickiewicz de Poznań qui soutenait aussi bien en 
ce qui concerne l’encadrement que la recherche le Département d’Histoire Antique nou-
vellement créé.

Les succès d’un département très jeune sont considérables: chaque année, quel-
ques étudiants terminent leur séminaire de maîtrise d’histoire antique en soutenant leur 
mémoire. En 2005, Mme M. Kunert a soutenu la première thèse de doctorat d’histoire 
antique à l’Université de Szczecin et en 2009, Mme D. Okoń y a soutenu la première thèse 
d’habilitation du même domaine.

Traduit par Bernadeta Pyśk


