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W końcu semestru letniego pod dłuższym okresie przygotowania rozpoczęła się realizacja 

projektu „Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. 

Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej”. 

Realizowany jest przez Uniwersytet Szczecińskiego, Muzeum w Schwedt, Katedrę 

Zabytkoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz przez 

partnerów stowarzyszonych: Instytut Historii Uniwersytetu w Greifswaldzie, Pommersches 

Landesmuseum i Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Stargardzie. Celem projektu jest 

pogłębienie współpracy sieci uczelni i muzeów na pograniczu polsko-niemieckim, wymiana 

doświadczeń, wypracowanie wspólnych kierunków studiów oraz projektów badawczych i 

edukacyjnych. W ramach projektu przygotowanych zostanie ponad 30 wydarzeń: konferencji, 

seminariów, szkół letnich i doktorskich, warsztatów, wyjazdów studyjnych, wystaw. Ich 

tematyka będzie oscylowała wokół tematów związanych z historią i dziedzictwem kulturowym 

strefy Bałtyku, Pomorza Zachodniego oraz stref pograniczy – zwłaszcza pogranicza polsko-

niemieckiego. Odbiorcami tych wydarzeń są nie tylko głównie studenci i pracownicy ww. 

instytucji, ale też i mieszkańcy regionu nadodrzańskiego. Pomysłodawcą i koordynatorem 

projektu jest Paweł Migdalski (Instytut Historyczny US), zaś koordynatorami poszczególnych 

wydarzeń są m.in. Magdalena Abraham-Diefenbach i Paul Zalewski (Viadrina), Anke Grodon 

(Schwedt), Jörg Hackmann, Marcin Majewski, Pierre-Frédéric Weber, Rafał Simiński i Tomasz 

Ślepowroński (wszyscy US).  

Pierwszym wydarzeniem projektu była zorganizowana w formule zdalnej w dniach 27-29 maja 

2021 r. międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja „Lęki pograniczne na obszarze 

bałtyckim 1918-1991”, przygotowana przez prof. Pierra-Frédérica Webera (US), której celem 

było zbadanie regionu Morza Bałtyckiego jako przestrzeni wielu zbiorowych obaw i reżimów 

strachu w odniesieniu do granic tak zwanego „Regionu Morza Bałtyckiego” w ramach 

krótkiego XX wieku. Uczestniczyli  w niej historycy, politolodzy i kulturoznawcy z Polski, 

Niemiec, Finlandii, Federacji Rosyjskiej, Rumunii i Indii. Obecnie trwają przygotowania do 

kolejnych wydarzeń.  



Projekt oficjalnie został otwarty 23 czerwca na spotkaniu wszystkich partnerów projektu w 

trybie online, w którym uczestniczyli m.in. rektorzy uczelni szczecińskiej – prof. Waldemar 

Tarczyński i z Frankfurtu nad Odrą – prof. Julia on Blumenthal, burmistrz Schwedt Jürgen 

Polzehl oraz dyrektorzy i kierownicy wszystkich jednostek biorących udział w projekcie, w 

tym nowopowołanej placówki badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego – 

Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, w którym odbędzie się 

większość wydarzeń organizowanych po polskiej stronie granicy. W trakcie spotkania 

mówiono o potrzebie pogłębienia wzajemnej współpracy między wymienionymi instytucjami 

oraz idee dotyczące realizacji rozpoczynającego się projektu. 

Projekt nr INT 198 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“ jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A 

Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska 

Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Całkowity budżet projektu wynosi 437.378,25 Euro.  
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