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Kolejne Popołudniowe spotkanie kulickie poświęcone będzie społecznemu wymiarowi 

archeologii, jej roli w kształtowaniu postaw obywatelskich oraz możliwości rozwoju w 

oparciu o archeologiczne dziedzictwo kulturowe. W pierwszej części referatowej ukazane 

zostaną różne doświadczenia naukowców realizujących projekty związane z wykorzystaniem 

archeologii w promocji regionu. W drugiej zaś podyskutujemy o różnych modelach takowych 

działań bardziej od strony praktycznej i ich wpływie na kształtowanie postaw prospołecznych 

oraz wspierających rozwój turystyki kulturowej na Pomorzu Zachodnim. Spotkanie jest 

adresowane do wszystkich zainteresowanych problematyką dziedzictwa kulturowego regionu. 

 

 

Program 

Otwarcie, 16.00-16.15: 

 dr Sławomir Szafrański, kierownik Ośrodka Konferencyjno-Edukacyjnego 

Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach 

 dr Agnieszka Matuszewska, Katedra Archeologii US, prezes Stowarzyszenia 

Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie 

 dr Paweł Migdalski, prezes stowarzyszenia Akademia Kulice, Instytut Historii 

i Stosunków Międzynarodowych US 

 

Sesja referatowa, 16.15-17.45: 

 dr Agnieszka Matuszewska (Katedra Archeologii US) 

Społeczny wymiar archeologii. Przykład projektu Megality Pomorza Zachodniego 

 dr Marcin Szydłowski (Katedra Archeologii US) 

Archeoturystyka, niewykorzystany  czynnik lokalnego rozwoju gospodarczego 

 dr Grzegorz Kiarszys (Katedra Archeologii US) 

Przeszłość to nie jest spokojny krajobraz... Archeologia, pamięć i tożsamość 

kulturowa 

 dr Bartłomiej Rogalski (Muzeum Narodowe w Szczecinie) 

Ścieżka edukacyjna w Czelinie. Przykład akceptacji pradziejów jako elementu 

własnego dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności 

 

Dyskusja 



 

Przerwa kawowa, 17.45-18.15 

 

Dyskusja panelowa, 18.15-19.30: 

Jak wykorzystać społeczny wymiar archeologii na Pomorzu? 

 dr Agnieszka Matuszewska (Katedra Archeologii US) 

 Magdalena Wieczorek (Muzeum Regionalne w Cedyni) 

 Ryszard Banaszkiewicz (Dyrektor Muzeum Regionalnego w Wolinie) 

 dr Grzegorz Kiarszys (Katedra Archeologii US) 

 dr Bartłomiej Rogalski (Muzeum Narodowe w Szczecinie) 

 dr Marcin Szydłowski (Katedra Archeologii US) 

 dr Paweł Migdalski – prowadzenie  

 

 

Organizatorzy: 

Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach  

Stowarzyszenie Akademia Kulice 

 

Współpraca:  

Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

 Spotkanie jest częścią projektu pt. „Zabytki ziemi nowogardzkiej – cykl 

wydarzeń”, realizowanego we współpracy z Wojewódzkim Urzędem 

Ochrony Zabytków w Szczecinie” 

 

Koordynator naukowy: dr Agnieszka Matuszewska, dr Paweł Migdalski 

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: kulice@univ.szczecin.pl 

lub pod numerem tel. +661 319 961 

 

Istnieje możliwość uzyskania potwierdzenia udziału w seminarium. Prosimy o wcześniejsze 

poinformowanie o chęci uzyskania potwierdzenia drogą mailową wraz z podaniem 

potrzebnych danych. 

 

 


