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Rados aw Skrycki

Stopie  / tytu ; zatrudnienie: 

dr hab., prof. Uniwersytetu Szczeci skie-

go, Instytut Historii i Studiów Mi dzyna-

rodowych. W Zespole Historii KartograÞ i 

od 12 pa dziernika 2007 r., przewodnicz -

cy Zespo u od 2011 roku.

Zainteresowania naukowe: 

historia kartograÞ i nowo ytnej Pomorza 

i Nowej Marchii, historia ikonograÞ i tych 

obszarów; historia kultury i wojskowo ci 

nowo ytnej; historia polskiego anarchi-

zmu; muzealnictwo, historia regionalna 

Pomorza i dawnej Nowej Marchii (szcze-

gólnie miejscowo ci Chojna).

yciorys naukowy, z uwzgl dnieniem osi gni  zwi zanych 

z histori  kartograÞ i: 

R. Skrycki studia historyczne na Uniwersytecie Szczeci skim uko czy  w 1999 

roku. W 2006 r. obroni  doktorat nt. Dzieje kartograÞ i Nowej Marchii do ko -

ca XVIII wieku, który w 2008 r. zosta  opublikowany przez wydawnictwo DiG. 

Ksi ka otrzyma a presti ow  nagrod  Lubuski Wawrzyn Naukowy w 2009 roku. 

W pa dzierniku 2007 r., podczas XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków 

KartograÞ i, R. Skrycki zosta  przyj ty w poczet cz onków Zespo u. W 2011 r., po 

rezygnacji prof. Zbigniewa Wójcika, zosta  jego przewodnicz cym. Od 2012 r. 

R. Skrycki jest cz onkiem Komisji GeograÞ i Historycznej, dzia aj cej przy Pol-

skim Towarzystwie Historycznym.

R. Skrycki zorganizowa  trzy ogólnopolskie konferencje historyków karto-

graÞ i (XXII, XXIV, XXVIII) oraz jedn  regionaln , po wi con  kartograÞ i po-

graniczy (Gorzów Wlkp. 26.11.2009). Jest autorem dwóch monograÞ i z zakresu 

historii kartograÞ i oraz kilkudziesi ciu artyku ów naukowych i popularnonauko-

wych z tej dziedziny.

Niezale nie od g ównego nurtu zainteresowa  wiele miejsca w jego bada-

niach zajmuje historia regionalna dawnej Nowej Marchii a szczególnie rodzinne-

go miasta – Chojny. R. Skrycki jest wspó za o ycielem i redaktorem naczelnym 

„Rocznika Choje skiego”, wspó za o ycielem Stowarzyszenia Historyczno-Kul-

turalnego „Terra Incognita” w Chojnie. Jest tak e sekretarzem redakcji „Przegl -

du Zachodniopomorskiego” oraz wspó za o ycielem i cz onkiem redakcji roczni-

ka „Studia Geohistorica”.
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Od 2006 roku zatrudniony w Instytucie Historii i Studiów Mi dzynarodo-

wych Uniwersytetu Szczeci skiego, w którym przez dwie kadencje (2008–2012 

i 2012–2016) pe ni funkcj  wicedyrektora. W 2014 r. uzyska  stopie  doktora ha-

bilitowanego, za  podstaw  jego uzyskania by a monograÞ a po wi cona karto-

graÞ i Prus w XVIII wieku.
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