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Newsletter 
nr/Nr. 4 – październik /Oktober 2022 

 
Wiosną 2022 r. w końcu pandemia uniemożliwiająca lub ograniczająca możliwość organizacji wielu wydarzeń 
zaczęła odpuszczać. Pozwoliło to na przyspieszenie działań w projekcie. Sprawiło to, że kolejne półrocze należało 
do najbardziej wypełnionych okresów aktywności. Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi sprawozdaniami 
bieżących działań oraz z zapowiedziami nadchodzących wydarzeń.   

* * * 
Im Frühjahr 2022 ließ die Pandemie, die die Organisation zahlreicher Veranstaltungen verhinderte oder ein-
schränkte, endlich nach. Dadurch konnte das Projekt seine Aktivitäten beschleunigen. Dies machte die nächsten 
sechs Monate zu einer der aktivsten Perioden des Projekts. Wir laden Sie ein, kurze Berichte über aktuelle Akti-
vitäten und Ankündigungen kommender Veranstaltungen zu lesen.   

 

PAWEŁ 
MIGDALSKI 

Uniwersytet Szczeciński Universität Szczecin 

 
 

SPRAWOZDANIA  /  BERICHT 

Pierwsze warsztaty „Perspektiven der Border Region Studies in 

Szczecin” / Warsztaty „Perspektywy border region studies w Szczeci-

nie” 

Erster Workshop „Perspektiven der Border Region Studies in Szcze-

cin“ / Workshop „Perspectives of border region studies in Szczecin“ 
 

W dniu 7 marca 2022 r. odbyły się w trybie online pierwsze warsztaty „Perspektiven der Border Region Stu-
dies in Szczecin” / Warsztaty „Perspektywy border region studies w Szczecinie”. Celem ich była prezentacja oraz 
poddanie dyskusji merytorycznej przez partnerów oraz zaproszonych ekspertów wypracowanego przez zespół 
pracowników Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem dr Pawła Migdalskiego pro-
gramu oraz założeń anglojęzycznego kierunku studiów poświęconych problematyce granic i pograniczy – Bor-
ders and Boundaries Studies. Studia II stopnia mają się odbywać w języku angielskim oraz uwzględniać szerokie 
interdyscyplinarne spektrum wiedzy i umiejętności. W spotkaniu wzięli udział między innymi pracownicy cen-
trum B/ORDERS IN MOTIONS Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Brandenbur-
gische Technische Universität (BTU) Cottbus–Senftenberg. Warsztaty były bardzo owocne, a uwagi oraz porady 
zgłoszone przez ekspertów z pewnością przysłużą się wypracowania jak najlepszej oferty programu studiów. 

*** 
Der erste Workshop „Perspektiven der Border Region Studies in Szczecin“ / Workshop „Perspektiven der 

Border Region Studies in Szczecin“ wurde am 7. März 2022 online durchgeführt. Ziel des Workshops war es, den 
Partnern und eingeladenen Experten das Programm und die Annahmen eines englischsprachigen Studiengangs 
zum Thema „Borders and Boundaries Studies“, der von einem Team von Mitarbeitern des Historischen Instituts 
der Universität Szczecin unter der Leitung von Dr. Paweł Migdalski entwickelt wurde, vorzustellen und mit ihnen 
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zu diskutieren. Das Masterstudium soll auf Englisch durchgeführt werden und umfasst ein breites interdiszipli-
näres Spektrum an Kenntnissen und Fähigkeiten. Zu den Teilnehmern gehörten Mitarbeiter des Zentrums B/OR-
DERS IN MOTIONS an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und der Brandenburgischen Techni-
schen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg. Der Workshop war sehr fruchtbar, und die Kommentare und Rat-
schläge der Experten werden sicherlich zur Entwicklung des bestmöglichen Studienangebots beitragen. 

 

Prezentacja projektu INT 198 na wykładach w Kulicach  

Präsentation des Projekts INT 198 bei Vorträgen in Kulice 
 

W dniu 3 marca 2022 r. w ramach wykładów zorganizowanych w MOBI w Kulicach w ramach projektu INT161 
realizowanego przez naszych partnerów Muzeum Miejskie w Schwedt i MOBI w Kulicach dr Paweł Migdalski 
przedstawił prezentację „Najciekawsze przykłady wybranych realizacji współpracy polsko niemieckiej na Pomo-
rzu Zachodnim na przełomie XX i XXI w. – postacie i miejsca”. W jej trakcie przedstawił zebranym między innymi 
założenia oraz planowane wydarzenia projektu INT198 Mare – Pomerania – Confinium. W trakcie wydarzenia 
dwa wykłady zaprezentowała dyrektorka Instytutu Historycznego US, dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US.: 
„Dwory i pałace jako ośrodki życia kulturalnego na Pomorzu dawniej i dziś” oraz „Rodzina von Bismarck w po-
wiecie nowogardzkim do 1945 r.”, zaś dr hab. Eryk Krasucki, prof. US z Instytutu Historycznego przedstawił „Losy 
rodzin polskich osiadłych w rejonie Nowogardu po 1945 r.” Bardzo cieszymy się, że realizowane projekty nie 
tylko zbliżają nas z partnerami z pogranicznego Schwedt, że podejmujemy ciekawe tematy, ale przede wszystkim 
spotykamy się i wspólnie nad nimi dyskutujemy. 

*** 
Am 3. März 2022 hielt Dr. Paweł Migdalski während einer Vortragsreihe, die im MOBI in Kulice im Rahmen 

des von unseren Partnern Stadtmuseum Schwedt und MOBI in Kulice durchgeführten Projekts INT161 
organisiert wurde, einen Vortrag mit dem Titel „Die interessantesten Beispiele ausgewählter Realisierungen der 
deutsch-polnischen Zusammenarbeit in Pommern an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert – Menschen und 
Orte“. Er stellte die Annahmen und geplanten Veranstaltungen des Projekts INT198 Mare – Pomerania – 



 

 
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 
Das Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) finanziert. 

The Project is financed by the European Union from the European Regional Development Fund (ERDF). 

 
 

3 

Confinium vor. Während der Veranstaltung wurden zwei Vorträge von der Direktorin des Historischen Instituts, 
Prof. Agnieszka Szudarek, gehalten: „Herrenhäuser und Schlösser als Zentren des kulturellen Lebens in Pommern 
in Vergangenheit und Gegenwart“ und „Die Familie von Bismarck im Landkreis Nowogard bis 1945“, während 
Prof. Eryk Krasucki „Das Schicksal polnischer Familien, die sich nach 1945 im Gebiet von Nowogard 
niedergelassen haben,“ präsentierte. Wir freuen uns sehr, dass die Projekte uns nicht nur unseren Partnern aus 
der Grenzstadt Schwedt näher bringen und dass wir interessante Themen aufgreifen, sondern vor allem, dass 
wir uns treffen und gemeinsam diskutieren. 
 

Drugie warsztaty celem przygotowania wspólnego programu stu-

diów oraz przedmiotów poświęconych strefie bałtyckiej i pograniczy 

Zweiter Workshop zur Vorbereitung eines gemeinsamen Studienpro-

gramms mit Fächern zu Ostsee- und Grenzraum 
 

W dniu 15 marca 2022 r. odbyły się drugie warsztaty celem przygotowania wspólnego programu studiów 
oraz przedmiotów poświęconych strefie bałtyckiej i pograniczy / Workshops zur Vorbereitung eines gemeinsa-
men Studienprogramms mit Fächern zu Ostsee- und Grenzraum. Udział w nich wzięli przedstawiciele Uniwersy-
tetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu w Greifswaldzie związani z istniejącym tam kierunkiem studiów History 
and Culture of the Baltic Sea Region – HiCuBaS. Celem warsztatów przeprowadzonych online była prezentacja 
oraz poddanie pod dyskusję wypracowanego przez zespół pracowników Instytutu Historycznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego pod kierunkiem dr Pawła Migdalskiego planowanego anglojęzycznego kierunku studiów licen-
cjackich: „Baltic Region Studies”. Spotkanie było bardzo owocne, gdyż dyskusja przyniosła nie tylko uwagi na 
temat samego programu, ale też rozmawiano na temat przyszłej wymiany studentów między uczelniami w stre-
fie bałtyckiej. Podczas spotkania poruszono też możliwość współpracy w ramach Wirtualnej Szkoły Bałtyckiej 
(Virtuelle Hochschule Ostseeraum). 

*** 
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Am 15. März 2022 fand ein zweiter Workshop zur Vorbereitung eines gemeinsamen Studienprogramms mit 
Fächern zu Ostsee- und Grenzraum statt. Am Treffen nahmen Vertreter der Universität Szczecin und der Univer-
sität Greifswald im Rahmen des Studiengangs Geschichte und Kultur des Ostseeraums (History and Culture of 
the Baltic Sea Region) – HiCuBaS teil. Ziel des Online-Workshops war es, den geplanten englischsprachigen Ba-
chelor-Studiengang „Baltic Region Studies“ vorzustellen und zu diskutieren, der von einem Team des Histori-
schen Instituts der Universität Szczecin unter der Leitung von Dr. Paweł Migdalski entwickelt wurde. Das Treffen 
war sehr fruchtbar, da nicht nur über das Programm an sich diskutiert wurde, sondern auch über den künftigen 
Austausch von Studenten zwischen Universitäten im Ostseeraum. Während des Treffens wurde auch die Mög-
lichkeit einer Zusammenarbeit im Rahmen der Virtuellen Hochschule Ostseeraum angesprochen. 

 

PAWEŁ 
MIGDALSKI 

Uniwersytet Szczeciński Universität Szczecin 

 
 

Zaginione miejsca. Dolina Dolnej Odry w świetle dawnych map  

Verschwundene Orte. Das untere Odertal im Spiegel historischer 

Karten  
 

Od 6 maja do 12 czerwca 2022 r. w Muzeum Miejskim prezentowana była na piętrze wystawa objazdowa 
"Zaginione miejsca. Dolina Dolnej Odry w świetle dawnych map". Została obmyślana wspólnie z ekspertem Ra-
dosławem Skryckim z Chojny jako wystawa objazdowa w języku niemieckim i polskim. Ukazuje ona historyczne 
mapy regionu Odry, jako ważne narzędzie dla historyków, archiwistów i badaczy regionu. Mapy z różnych wie-
ków zapewniają orientację i dokumentują zmiany w krajobrazie. W ten sposób umożliwiają aktywne zaangażo-
wanie się w historię danego obszaru, ale także gromadzenie danych historycznych, faktów matematycznych 
i uwarunkowań infrastrukturalnych. Odsłaniają "zaginione miejsca" w bezpośrednim porównaniu. Radosław 
Skrycki starał się odpowiedzieć na pytania – jak zmieniało się tworzenie map i praca geodetów od XV do XVIII 
wieku? Kim byli adresaci map regionalnych i krajowych? Jaką estetyką kierowały się mapy?  

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w pią-
tek, 6 maja o godz. 15.00 (wstęp wolny). Podczas 
otwarcia głos zabrał Paweł Migdalski. Radosław 
Skrycki opowiedział coś o zawartości wystawy. 
Otwarciu towarzyszyła grupa perkusyjna "Drum 
People" ze szkoły muzyczno-artystycznej "Johann 
Abraham Peter Schulz" w Schwedt nad Odrą. 

Ze względu na duże zapotrzebowanie i wydanie 
polsko-niemieckiej publikacji towarzyszącej, wy-
stawa została przedłużona i pokazana w częściach 
(11 paneli) jako wystawa gabinetowa w strefie wej-
ściowej Muzeum Miejskiego od 17 czerwca do 31 
lipca 2022 r. Szczególnie panele poruszające tema-
tykę warsztatową spotkały się z dużym zaintereso-
waniem.  

Oprócz wernisażu, w ramach wystawy odbyło 
się wiele innych wydarzeń: Międzynarodowy Dzień 
Muzeów, Długa Noc Muzeów 17 czerwca 2022 roku, Noc Świętojańska 24 czerwca 2022 roku. Ponadto wystawę 
zwiedzały różne grupy, zwłaszcza dziecięce i szkolne. 

Wystawę obejrzało 714 zwiedzających. Z programu edukacyjnego muzeum dotyczącego wystawy objazdowej 
skorzystało 449 dzieci i młodzieży. Ponadto realizowany był projekt "Mierzymy nasze miasto". Za pomocą instru-
mentów geodezyjnych przeznaczonych do użytku szkolnego zmierzono wysokość wieży kościelnej i szerokość 
drogi wodnej Hohensaaten-Friedrichstaler oraz wyznaczono odległości na mapach. Na stronie Instagrama 
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Muzeum Miejskiego w Schwedt nad Odrą również reklamowano projekt edukacji muzealnej i możliwość jego 
wypróbowania: Na obecnej wystawie "Vanished Places" w Muzeum Miejskim w Schwedt zwiedzający mogą wy-
próbować rolkowy prędkościomierz z licznikiem.  

Od 19 sierpnia do 25 września 2022 wystawa pokazywana była w Oderbergu, zaś od 7 października do 11 
grudnia 2022 w Muzeum w Angermünde, planowane jest tez otwarcie wystawy w MOBI w Kulicach 15 grudnia. 
W 2023 r. planuje się pokazanie wystawy w Bibliotece w Chojnie, Galerii Ratusz w Schwedt nad Odrą, Książnicy 
Pomorskiej w Szczecinie oraz Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. 

W okresie poprzedzającym wystawę odbyły się warsztaty w Chojnie, Oderbergu, Kulicach i Schwedt/Oder-
Szczecin. Warsztaty w Chojnie odbyły się 11 marca 2022 roku w bibliotece. Radosław Skrycki omówił tu poszu-
kiwania zaginionych miejsc i przydatność starych map w dzisiejszych czasach. Kolejne warsztaty odbyły się 28 
marca 2022 r. w MOBI w Kulicach.  Tym razem R. Skrycki skupił się na słynnej mapie Księstwa Pomorskiego 
autorstwa Eilharda Lubinusa, której kopię również można zobaczyć w sieni dworu w Kulicach. 4 kwietnia odbyły 
się warsztaty w Oderbergu. Po wykładzie wprowadzającym R. Skryckiego uczestnicy warsztatów udali się na po-
szukiwanie śladów zamku Albrechtsburg i tzw. "skrzyni niedźwiedzia". W badaniach pomogły stare mapy i zna-
leziska archeologiczne, które uczniowie z Oderbergu analizowali wspólnie z ekspertami. Wsparcia udzielili Anke 
Marquardt, dyrektor Muzeum Żeglugi Śródlądowej w Oderbergu, oraz Eckhard Walter, archeolog i przewodni-
czący Towarzystwa Krajoznawczego w Angermünde. Uczniowie zapoznali się również z historią tego miejsca. 
Kolejne warsztaty odbyły się 28 maja 2022 r. w Schwedt nad Odrą z udziałem uczestników ze Szczecina i Chojny 
oraz Angermünde. Tematem warsztatów była "Wymiana poglądów na temat przydatności starych map dzisiaj". 
Radosław Skrycki wykorzystał mapy do pokazania zmian, jakie zaszły w otaczającym Dolinę Odry krajobrazie na 
przestrzeni ostatnich wieków. Wspólnie dyskutowali o zmianach w mapach, możliwościach pracy z mapą i zna-
czeniu map. Ostatnie warsztaty odbyły się 15 lipca w Angermünde. 

*** 
Das Stadtmuseum präsentierte vom 6. Mai bis zum 12. Juni 2022 die Wanderausstellung „Verschwundene 

Orte. Das untere Odertal im Spiegel historischer Karten“ im Obergeschoss. Die Ausstellung wurde gemeinsam 
mit dem Experten Radosław Skrycki aus Chojna als Wanderausstellung in deutscher und polnischer Sprache kon-
zipiert. Es geht um historische Karten aus dem Oderraum, ein wichtiges Werkzeug für Historiker, Archivare und 
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Regionalforscher. Die Karten aus den verschiedenen Jahrhunderten geben Orientierung und dokumentieren die 
Veränderungen der Landschaft. Damit ermöglichen sie die aktive Auseinandersetzung mit der Geschichte eines 
Gebietes, aber auch das Sammeln geschichtlicher Daten, mathematischer Fakten und infrastruktureller Gege-
benheiten. Und sie offenbaren im direkten Vergleich „verschwundene Orte“. Wie haben sich das Kartenwerk 
und die Arbeit der Landvermesser vom 15. bis zum 18. Jahrhundert verändert? Wer waren die Adressaten der 
Regional- und Landkarten? Welcher Ästhetik folgt das Kartenwerk? Diesen und weiteren Fragestellungen ging 
Radosław Skrycki auf den Grund. 

Die feierliche Ausstellungseröff-
nung fand am Freitag, dem 6. Mai um 
15 Uhr statt (Eintritt frei). Zur Eröff-
nung sprach Pawel Migdalski die 
Grußworte. Radosław Skrycki er-
zählte etwas zum Inhalt der Ausstel-
lung. Die Percussiongruppe „Drum 
People" der Musik- und Kunstschule 
"Johann Abraham Peter Schulz" in 
Schwedt/Oder spielte zur Ausstel-
lungseröffnung. 

Wegen der großen Nachfrage und 
des Erscheinens der deutsch-polni-
schen Begleitpublikation wurde die 
Ausstellung verlängert und in Teilen 
(11 Tafeln) als Kabinettausstellung im 
Eingangsbereich des Stadtmuseums 
vom 17. Juni bis 31. Juli 2022 gezeigt. 
Vor allem die Tafeln, die sich mit den 
Workshop-Themen beschäftigen, 
stießen auf großes Interesse.  

Im Rahmen der Ausstellung fanden neben der Eröffnungsveranstaltung viele weitere Veranstaltungen statt: 
Internationaler Museumstag, Lange Nacht der Museen am 17. Juni 2022, Mittsommernacht am 24. Juni 2022. 
Außerdem besuchten verschiedene Gruppen die Ausstellung, besonders Kinder- und Schülergruppen. 

Die Ausstellung wurde von 714 Besuchern gesehen. 449 Kinder und Jugendliche (220 männlich, 229 weiblich) 
nutzten das museumspädagogische Angebot zur Wanderausstellung. Dazu gab es das Projekt „Wir vermessen 
unsere Stadt“. Mit Vermessungsinstrumenten für den Schulgebrauch wurden die Höhe des Kirchturms und die 
Breite der Hohensaaten-Friedrichstaler-Wasserstraße vermessen sowie die Entfernungen auf Karten ermittelt. 
Auch auf der Instagram-Seite des Stadtmuseums Schwedt/Oder wurde für das museumspädagogische Projekt 
und die Möglichkeit sich auszuprobieren geworben: In der aktuellen Ausstellung „Verschwundene Orte“ im 
Stadtmuseum Schwedt können Besucher ein Rolltacho mit Zählwerk ausprobieren.  

Vom 19. August bis 25. September 2022 war die Ausstellung in Oderberg zu sehen, vom 7. Oktober bis 11. 
Dezember 2022 im Museum in Angermünde, und für den 15. Dezember ist die Eröffnung der Ausstellung im 
MOBI in Kulice geplant. Im Jahr 2023 soll die Ausstellung in der Bibliothek in Chojna, in der Rathausgalerie in 
Schwedt/Oder, in der Książnica Pomorska in Szczecin und im Historischen Institut der Universität Szczecin zu 
sehen sein.  

Im Vorfeld der Ausstellung fanden Workshops in Chojna, Oderberg, Kulice und Schwedt/Oder-Szczecin statt. 
Der Workshop in Chojna fand am 11. März 2022 in der Bibliothek statt. Hier diskutierte Radosław Skrycki über 
die Suche nach verlorenen Orten und die Nützlichkeit alter Karten heute. Ein weiterer Workshop fand am 28. 
März 2022 im MOBI in Kulice statt.  Diesmal konzentrierte sich R. Skrycki auf die berühmte Karte des Herzogtums 
Pommern von Eilhard Lubinus, von der auch eine Kopie in der Diele des Guthauses in Kulice zu sehen ist. Am 4. 
April fand in Oderberg ein Workshop statt. Nach einem Einführungsvortrag von R. Skrycki begaben sich die 
Workshop-Teilnehmer auf die Suche nach Spuren der Albrechtsburg und der so genannten "Bärenkasten". Alte 
Karten und archäologische Funde halfen bei der Recherche, die die Oderberger Studenten gemeinsam mit Ex-
perten auswerteten. Unterstützung gab es von Anke Marquardt, Leiterin des Oderberger 
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Binnenschifffahrtsmuseums, und Eckhard Walter, Archäologe und Vorsitzender des Landschaftsverbandes An-
germünde. Die Schüler erfuhren auch etwas über die Geschichte des Ortes. Der nächste Workshop fand am 28. 

Mai 2022 in Schwedt/Oder 
mit Teilnehmern aus 
Szczecin und Chojna und 
Angermünde statt. Das 
Thema des Workshops lau-
tete: " Über den Nutzen al-
ter Karten heute". Ra-
dosław Skrycki zeigte an-
hand von Karten, wie sich 
die Landschaft des Oder-
tals in den vergangenen 
Jahrhunderten verändert 
hat. Gemeinsam diskutier-
ten sie über die Verände-
rungen von Karten, die 
Möglichkeiten der Arbeit 
mit Karten und die Bedeu-
tung von Karten. Der letzte 
Workshop fand am 15. Juli 
in Angermünde statt. 

                                 (Fot. Städtische Museen Schwedt/Oder) 
 

ANKE  
GRODON 

Muzeum Miejskie w Schwedt nad Odrą  Stadtmuseum Schwedt/Oder 

 
 

Konferencja „Stan i perspektywy historiografii regionu Bałtyku” 

Konferenz: „Historiography of the Baltic Sea Region. Current State 

and Further Perspectives“ 
 

W dniach 19-20 maja 2022 r. od-
była się w MOBI w Kulicach konfe-
rencja pt. „Historiography of the 
Baltic Sea Region. Current State 
and Further Perspectives / Stan 
i perspektywy historiografii re-
gionu Bałtyku”, przygotowana 
przez dyrektora MOBI prof. Jörga 
Hackmanna. Wydarzenie miało 
charakter hybrydowy, gdyż część 
referentów i uczestników była na 
miejscu, zaś część uczestniczyła 
online. W jej trakcie wygłoszono 6 
referatów: The North-Western 
Slavs in Polish, German and Danish 
Historiography until the mid-20th 
century. A contribution to the his-
toriographical image of the Baltic 
historical region. Słowiańszczyzna 



 

 
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 
Das Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) finanziert. 

The Project is financed by the European Union from the European Regional Development Fund (ERDF). 

 
 

8 

północno-zachodnia w polskiej, niemieckiej i duńskiej historio-
grafii do połowy XX w. Przyczynek do dziejów obrazu historio-
graficznego nadbałtyckiej krainy historycznej (Paweł Migdal-
ski); Tourism on the Baltic rim, 1800-1990 / Turystyka w regio-
nach morza Bałtyckiego (Jan-Hinnerk Antons); Europa litterata. 
Szymon Starowolski – Johannes Scheffer – Johann Moller – 
Benjamin Potzerne (Agnieszka Borysowska); Of Culture Bearers 
and Conquerors: The Reception and Interpretation of the Me-
dieval Eastern Settlement in Wagrien (18th to 19th Centuries) 
/ O Kultuträgerach i zdobywcach. Recepcja I interpretacja kolo-
nizacji średniowiecznej w Wagrii (XVIII-XIX w.) (Stefan Brenner); 
Immigration to the Baltic and especially to Northern Europe du-
ring the Medieval Ages and the Early Modern Era – Demogra-

phy and Integration / Imigracja w region Bałtyku, szczególnie do Europy Północnej w średniowieczy i epoce 
wczesno-nowożytnej – demografia i integracja (Jens E. Olesen); The Hidden Entanglements of Doing Baltic Hi-
storiography in the Cold War / Ukryte powiązania w napisaniu historiografii bałtyckiej podczas zimnej wojny 
(Jörg Hackmann). Referaty, choć dotyczyły bardzo różnych zagadnień ukazywały potrzebę pogłębienia wzajem-
nej współpracy historyków z różnych krajów w badaniach problematyki bałtyckiej oraz konieczności badań po-
równawczych. 

Na zakończenie wydarzenia odbyła się bardzo ciekawa debata pt. Writing the history of the Baltic Sea Region. 
National perspectives and transnational challenges / Napisać historię regionu Bałtyku. Perspektywy narodowe 
i wyzwania transnarodowe, w której uczestniczyli oprócz Jörga Hackmanna też Karsten Brüggemann, (Tallinn), 
Bogusław Dybaś (Toruń), Jan Hecker-Stampehl (Köln), Jüri Kivimäe (Toronto / Tallinn) oraz Bradley Woodworth 
(New Haven). Do dyskusji włączyli się też inni słuchacze, jak Bert Becker (Hong-Kong). Warte podkreślenia jest 
tu to, że dyskutanci podkreślali, że obecnie problematyka bałtycka stanowi i będzie stanowić bardzo ważą część 
dysputy politycznej na świecie, z uwagi na krzyżujące się tu interesy różnych państw w aktualnej sytuacji poli-
tycznej oraz potrzebę porównania do innych mórz wewnętrznych, jak Czarnego, czy Południowo-Chińskiego. 

*** 
Am 19. und 20. Mai 2022 fand im MOBI in Kulice eine Konferenz mit dem Titel „Historiography of the Baltic 

Sea Region. Current State and Further Perspectives / Stand und Perspektiven der Historiographie des Ostsee-
raums“, erstellt von MOBI-Direktor Prof. Jörg Hackmann. Die Veranstaltung hatte einen hybriden Charakter, da 
einige der Redner und Teilnehmer vor Ort waren, während andere sich online zuschalteten. Sie umfasste 6 Bei-
träge: The North-Western Slavs in Polish, German and Danish Historiography until the mid-20th century. A con-
tribution to the historiographical image of the Baltic historical region. / Die Nordwestslawen in der polnischen, 
deutschen und dänischen Historiographie bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Ein Beitrag zum historiographi-
schen Bild des baltischen Geschichtsraums (Paweł Migdalski); Tourism on the Baltic rim, 1800-1990 / Tourism in 
the Baltic Sea regions (Jan-Hinnerk Antons); Europa litterata. Szymon Starowolski – Johannes Scheffer – Johann 
Moller – Benjamin Potzerne (Agnieszka Bo-
rysowska); Von Kulturträgern und Eroberern: 
Die Rezeption und Interpretation der mittelal-
terlichen Ostsiedlung in Wagrien (18. bis 19. 
Jahrhundert) / Of Culture Bearers and Conqu-
erors: The Reception and Interpretation of the 
Medieval Eastern Settlement in Wagrien (18th 
to 19th Centuries) (Stefan Brenner); Immigra-
tion to the Baltic and especially to Northern 
Europe during the Medieval Ages and the 
Early Modern Era – Demography and Integra-
tion / Immigration ins Baltikum und insbeson-
dere nach Nordeuropa während des Mittelal-
ters und der frühen Neuzeit – Demographie 
und Integration (Jens E. Olesen); The Hidden 
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Entanglements of Doing Baltic Historiography in the Cold War / Verborgene Verstrickungen beim Schreiben bal-
tischer Geschichtsschreibung während des Kalten Krieges (Jörg Hackmann). Auch wenn die Beiträge sehr unter-
schiedliche Themen behandelten, zeigten sie doch, dass die Zusammenarbeit zwischen Historikern aus verschie-
denen Ländern bei der Untersuchung baltischer Themen vertieft werden muss und dass vergleichende For-
schung notwendig ist. 

Zum Abschluss der Veranstaltung fand eine sehr interessante Debatte mit dem Titel „Writing the history of 
the Baltic Sea Region. National perspectives and transnational challenges / Die Geschichte des Ostseeraums 
schreiben. Nationale Perspektiven und transnationale Herausforderungen“ statt, an dem Jörg Hackmann, Kars-
ten Brüggemann (Tallinn), Bogusław Dybaś (Toruń), Jan Hecker-Stampehl (Köln), Jüri Kivimäe (Toronto/Tallinn) 
und Bradley Woodworth (New Haven) teilnahmen. Auch andere Zuhörer, wie Bert Becker (Hongkong), beteilig-
ten sich an der Diskussion. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Diskussionsteilnehmer betonten, 
dass die Ostseefrage aufgrund der sich überschneidenden Interessen verschiedener Staaten in der gegenwärti-
gen politischen Situation und der Notwendigkeit eines Vergleichs mit anderen Binnenmeeren wie dem Schwar-
zen Meer oder dem Südchinesischen Meer ein sehr wichtiger Bestandteil des politischen Diskurses in der Welt 
ist und bleiben wird. 
 

Historia chłopów – historia ludu – historia ludowa 

Geschichte der Bauern – Geschichte des Volkes – Volksgeschichte 
 

W dniu 2 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej Instytutu Historycznego US odbyły się warsztaty pt.: „Historia 
chłopów – historia ludu – historia ludowa, czyli jak przywrócić historiografii zapomnianą większość społeczeń-
stwa”. Poprowadził je dr hab. Tomasz Wiślicz, prof. IH PAN. W trakcie spotkania dyskutowano nad problemem 
historii ludowej, która cieszy się obecnie w Polsce dużą uwagą społeczną i jest traktowana jako historia dyskur-
sywna wobec spetryfikowanego obrazu dziejów Polski. Nie dziwi więc długa dyskusja, która miała miejsce. 
W spotkaniu wzięli udział studenci i pracownicy IH US. 

*** 

Am 2. Juni 2022 fand im Konferenzraum des Instituts für Geschichte der Universität Szczecin ein Workshop 
mit dem Titel „Geschichte der Bauern – Geschichte des Volkes – Volksgeschichte oder wie man die vergessene 
Mehrheit der Gesellschaft wieder in die Geschichtsschreibung einbezieht“ statt. Sie wurde von Tomasz Wiślicz, 
PhD, Professor IH PAN, durchgeführt. Bei dem Treffen wurde das Problem der Volksgeschichte erörtert, die der-
zeit in Polen große öffentliche Aufmerksamkeit erfährt und als diskursive Geschichte im Zusammenhang mit 
dem petrifizierten Bild der polnischen Geschichte behandelt wird. Es ist daher nicht verwunderlich, dass es zu 
einer langen Diskussion kam. An dem Treffen nahmen Studenten und Mitarbeiter von IH US teil. 



 

 
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 
Das Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) finanziert. 

The Project is financed by the European Union from the European Regional Development Fund (ERDF). 

 
 

10 

 

Interdisciplinary Spring School  

“Identity-Ritual-Death in the Baltic Sea Region” 
 

W dniach 29 maja - 4 czerwca odbyła się w MOBI w Kulicach Interdisciplinary Spring School “Identity-Ritual-
Death in the Baltic Sea Region”. Udział w szkole wzięli przedstawiciele uczelni z Polski (Szczecin, Poznań) i zagra-

nicy, m.in. Niemiec i Słowenii oraz eksperci m.in. z IH PAN z Warszawy, Uniwersytetu w Bernie ze Szwajcarii, czy 
muzeum w Gieczu. Ważnym elementem spotkania były wyjazdy studyjne do Stralsundu oraz Kamienia Pomor-
skiego, Świerzna i Trzebiatowa, w których zachowane są świetne przykłady kultury sepulkarnej dawnej Pomera-
nii. Organizację wydarzenia podjęli się archeolodzy z Katedry Archeologii US pod koordynacją naukową dr Kata-
rzyny Ślusarskiej. Ciekawe dyskusje oraz zainteresowanie także uczestników spoza Szczecina, wskazuje, że nie 
tylko tematyka wydarzenia była interesująca, ale też formuła szkoły wiosennej okazała się trafna i należy ją kon-
tynuować w następnych latach. 

 
*** 

Vom 29. Mai bis 4. Juni fand am MOBI in 
Kulice die interdisziplinäre Frühjahrsschule 
"Identität-Ritual-Tod im Ostseeraum" statt. 
An der Schule nahmen Vertreter von Universi-
täten aus Polen (Szczecin, Poznań) und dem 
Ausland, darunter Deutschland und Slowe-
nien, sowie Experten des IH PAN aus War-
schau, der Universität Bern (Schweiz) und des 
Museums in Giecz teil. Ein wichtiges Element 
des Treffens waren Studienreisen nach 
Stralsund und Kamień Pomorski, Świerzno und 
Trzebiatów, wo hervorragende Beispiele der 
Grabkultur des alten Pommerns erhalten sind. Die Veranstaltung wurde von Archäologen des Lehrstuhls für 
Archäologie der Universität Szczecin unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Katarzyna Ślusarska organi-
siert. Aufschlussreiche Diskussionen und das Interesse, das auch Teilnehmer von außerhalb Stettins zeigten, be-
weisen, dass nicht nur das Thema der Veranstaltung spannend war, sondern auch das Konzept der Frühjahrs-
schule sich als erfolgreich erwiesen hat und in den kommenden Jahren fortgesetzt werden sollte.  
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Konferencja „Na zamku, w klasztorze, w mieście. Kultura świata nad-

bałtyckiego w średniowieczu i nowożytności” 

Internationale Konferenz „Im Schloss, im Kloster, in der Stadt“. Kul-

tur der baltischen Welt im Mittelalter und in der Neuzeit“ 
 

W dniach 9-11 czerwca 2022 r. w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych US w Kulicach 
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Na zamku, w klasztorze, w mieście. Kultura świata nadbał-
tyckiego w średniowieczu i nowożytności” zorganizowana przez pracowników Instytutu Historycznego US, prof. 
Marcina Majewskiego oraz dr. hab. Rafał Simińskiego. W wy-
darzeniu wzięli udział referenci i goście z Polski, Niemiec, Ka-
nady, Litwy i Wielkiej Brytanii. Referaty wygłoszone przez hi-
storyków, archeologów i historyków sztuki dotyczyły tematyki 
z zakresu kultury duchowej i materialnej strefy Morza Bałtyc-
kiego w okresie od IX do XVI w. Nie zabrakło ożywionych dys-
kusji naukowych toczonych w trakcie konferencji, jak i towarzy-
skich rozmów prowadzonych w pięknym otoczeniu kulickiego 
pałacu. Zwieńczeniem obrad była wyprawa do Dobrej, Maria-
nowa i Stargardu, gdzie uczestnicy sesji mieli okazję podziwiać 
zabytki związane ze średniowieczną i nowożytną przeszłością 
Pomorza Zachodniego. Warto podkreślić bardzo aktywny 
udział w wydarzeniu studentów US i to nie tylko historyków. 

*** 
Vom 9. bis 11. Juni 2022 veranstaltete das Internationale 

Zentrum für interdisziplinäre Studien US in Kulice eine interna-
tionale wissenschaftliche Konferenz zum Thema „Im Schloss, 
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im Kloster, in der Stadt“. Kultur der baltischen Welt im Mittelalter und in der Neuzeit“, organisiert von den Mit-
arbeitern des Historischen Instituts US, Prof. Marcin Majewski und Dr. Rafał Simiński. An der Veranstaltung nah-
men Redner und Gäste aus Polen, Deutschland, Kanada, Litauen und dem Vereinigten Königreich teil. Die Vor-
träge von Historikern, Archäologen und Kunsthistorikern befassten sich mit Themen der geistigen und materiel-
len Kultur des Ostseeraums in der Zeit vom 9. bis zum 16. Es mangelte nicht an lebhaften wissenschaftlichen 
Diskussionen während der Konferenz, aber auch an geselligen Gesprächen in der schönen Umgebung des Schlos-
ses Kulice. Den Abschluss der Tagung bildete eine Exkursion nach Dobra, Marianowo und Stargard, wo die Teil-
nehmer die Gelegenheit hatten, Denkmäler aus der mittelalterlichen und modernen Vergangenheit Vorpom-
merns zu besichtigen. Erwähnenswert ist die sehr aktive Teilnahme von Studenten der US an der Veranstaltung, 
und zwar nicht nur von Historikern. 

 

PAWEŁ 
MIGDALSKI 

Uniwersytet Szczeciński Universität Szczecin 

 

Konferencja „Zmarginalizowane dziedzictwo kulturowe i perspek-

tywy rozwoju kultury regionalnej: pałace, dwory i cmentarze żydow-

skie na pograniczu polsko-niemieckim” 

Konferenz „Marginalisiertes Kulturerbe und Perspektiven für regio-

nale Kulturentwicklung: Schlösser, Gutshäuser und jüdische Fried-

höfe im deutsch-polnischen Grenzland“ 
7 – 8 lipca 2022 / 7. – 8. Juli 2022, Collegium Polonicum, Słubice 

 

W ramach dwudniowej międzynarodowej konferencji przyjrzeliśmy się dwóm grupom marginalizowanego 
dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-niemieckim, którego twórcy i adresaci nie są w nim obecni: pa-
łacom i dworom oraz cmentarzom żydowskim. Podczas konferencji zastanawialiśmy się, jaki potencjał posiada 
to dziedzictwo, którego przeszłość i europejskie powiazania nie są jeszcze dostatecznie dobre znane. 
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W jaki sposób możemy upowszechnić znaczenie i histo-
ryczny wymiar tych grup obiektów, nadając im pewien sens? 
Czy polsko-niemiecki krajobraz kulturowy Środkowego Nad-
odrza da się umieścić w całościowym kontekście sieci szla-
ków kulturowych? Jak odporna na kryzys jest cenna, histo-
ryczna tkanka budowlana? Jakie perspektywy dla regional-
nego rozwoju kulturalnego otwiera zajmowanie się zmargi-
nalizowanym dziedzictwem kulturowym? 

Program i szczegółowe informacje: 
https://confinium-viadrina.eu/ 
Sprawozdanie: 
https://www.europa-uni.de/de/struktur/unilei-

tung/pressestelle/viadrina-logbuch/wis-
senschaft/20220727-Marginalisiertes-Kulturerbe/Bei-
trag/index.html 

*** 
Im Rahmen der zweitägigen internationalen Konferenz 

wurden zwei Gruppen des marginalisierten Kulturerbes betrachtet, deren Erzeuger und Adressaten kaum mehr 
in der Region leben: Schlösser und Gutshäuser sowie jüdische Friedhöfe. 

Während der Konferenz wurde diskutiert, welche Potenziale dieses Erbe bietet, dessen Vergangenheit und 
europäische Vernetzung noch nicht besonders gut bekannt ist.  

Wie können wir die Bedeutung und die historische Dimension dieser Objektgruppen sinnstiftend vermitteln? 
Lässt sich die Kulturlandschaft beiderseits der Mittleren Oder mit einem Netzwerk von Kulturrouten in einen 
Gesamtbezug setzen? Wie krisensicher ist ihre materielle Ausstattung? 

Welche Perspektiven für regionale Kulturentwicklung eröffnet die Beschäftigung mit jenem marginalisierten 
Kulturerbe? 

Programm und weitere Informationen: 
https://confinium-viadrina.eu/   
Bericht im Logbuch der Europa-Universität Viadrina: 
https://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/pressestelle/viadrina-logbuch/wissenschaft/20220727-

Marginalisiertes-Kulturerbe/Beitrag/index.html   
 
 

MAGDALENA  
ABRAHAM-DIEFENBACH 

Europejski Uniwersytet Viadrina 
Frankfurt nad Odrą 

Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt/Oder 

 

Panel „Uncomfortable Heritage. Symbolic bordering and de-borde-

ring in (post)conflict constellations” podczas XXIII Międzynarodo-

wego Kongresu Nauk Historycznych w Poznaniu 

Panel „Uncomfortable Heritage. Symbolic bordering and de-borde-

ring in (post)conflict constellations“ auf dem XXIII. Internationalen 

Kongress für Geschichtswissenschaften in Poznań 
 

W dniu 27 sierpnia 2022 r. zakończył się XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych (21-27.08.2022) 
w Poznaniu. Podczas prac roboczych w ramach realizacji projektu INT 198 Mare – Pomerania – Confinium padła 
inicjatywa zgłoszenia panelu na wydarzenie. Zespół w skład którego weszli Jörg Hackmann, Paweł Migdalski, 
Pierre-Frédéric Weber i Paul Zalewski przygotowali koncepcję oraz proponowany skład panelu pt. Uncomforta-
ble Heritage. Symbolic bordering and de-bordering in (post)conflict constellations, który został przyjęty przez 

https://confinium-viadrina.eu/
https://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/pressestelle/viadrina-logbuch/wissenschaft/20220727-Marginalisiertes-Kulturerbe/Beitrag/index.html
https://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/pressestelle/viadrina-logbuch/wissenschaft/20220727-Marginalisiertes-Kulturerbe/Beitrag/index.html
https://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/pressestelle/viadrina-logbuch/wissenschaft/20220727-Marginalisiertes-Kulturerbe/Beitrag/index.html
https://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/pressestelle/viadrina-logbuch/wissenschaft/20220727-Marginalisiertes-Kulturerbe/Beitrag/index.html
https://confinium-viadrina.eu/
https://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/pressestelle/viadrina-logbuch/wissenschaft/20220727-Marginalisiertes-Kulturerbe/Beitrag/index.html
https://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/pressestelle/viadrina-logbuch/wissenschaft/20220727-Marginalisiertes-Kulturerbe/Beitrag/index.html
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komitet organizacyjny. Ostatecznie panel odbył się w poniedziałek 22 sierpnia w Auli Lubrańskiego. Panelowi 
przewodzili J. Hackmann oraz P.-F. Weber, zaś referaty wygłosili P. Migdalski i P. Zalewski. Wśród panelistów 
spoza projektu byli: Kristina Joekalda, Moustapha Sall (zdalnie), a dyskusję podsumował Jie-Hyun Lim. 

*** 

Der XXIII. Internationale Kongress der Geschichtswissenschaften (21.-27.08.2022) in Poznań ist am 27. August 
2022 zu Ende gegangen. Während der Arbeit am Projekt INT 198 Mare – Pomerania – Confinium wurde die 
Initiative ergriffen, einen Panelvorschlag für die Veranstaltung einzureichen. Ein Team bestehend aus Jörg Hack-
mann, Paweł Migdalski, Pierre-Frédéric Weber und Paul Zalewski hat das Konzept und die vorgeschlagene Zu-
sammensetzung des Panels unter dem Titel „Uncomfortable Heritage. Symbolic bordering and de-bordering in 
(post)conflict constellations“ vorbereitet, und es wurde vom Organisationskomitee angenommen. Die Podiums-
diskussion fand schließlich am Montag, den 22. August im Lubrański-Saal statt. Den Vorsitz des Panels hatten 
J. Hackmann und P.-F. Weber, während die Vorträge von P. Migdalski und P. Zalewski gehalten wurden. Zu den 
Diskussionsteilnehmern außerhalb des Projekts gehörten auch Kristina Joekalda und Moustapha Sall (online), 
die Diskussion wurde von Jie-Hyun Lim zusammengefasst.  

 
 

PAWEŁ 
MIGDALSKI 

Uniwersytet Szczeciński Universität Szczecin 

 

Summer School on Antisemitism and Xenophobia in the Baltic Sea Re-

gion 
W dniach 28 sierpnia – 4 września w dworku w Kulicach miała miejsce międzynarodowa szkoła letnia poświę-

cona tematyce antysemityzmowi i ksenofobii w Regionie Strefy Bałtyku. Uczestniczyli w niej studenci Uniwersy-
tetów z Lundu, Greifswaldu i Szczecina. Celem szkoły było ukazanie przyszłym nauczycielom i historykom wiedzy 
i narzędzi do poruszania tematów antysemityzmu 
i ksenofobii. Eksperci omawiali problem antysemi-
tyzmu (i jego wszelkich przejawów, m.in. w sztuce, 
przekazie medialnym) zarówno w perspektywie hi-
storycznej, jak i zwłaszcza współczesnej. Ważnym 
elementem była dyskusja nad sposobami reagowa-
nia na przejawy antysemityzmu, rasizmu i ksenofo-
bii, aby im zapobiegać w przyszłości. Kurs uwień-
czyła wyprawa do Roebel, gdzie poznano osy tam-
tejszej gminy żydowskiej oraz działalność tamtej-
szego ośrodka edukacyjnego, znajdującego się 
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w dawnej synagodze. Wśród ekspertów prowadzących zajęcia byli m.in.: Anna Novikow (koordynatorka ze 
strony Uniwersytetu w Greifswaldzie), Henrik Rosengren (koordynator ze strony Uniwersytetu w Lundzie), Joerg 
Hackmann (koordynator ze strony US), Ulf Zander, Eryk Krasucki, Cordelia Hess, Karolina Placzynta, Natalia Szo-
stak, Robert Kreibig.  

*** 
Vom 28. August bis 4. September fand im Gutshaus Kulice eine internationale Sommerschule zum Thema 

Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit im Ostseeraum statt. An der Veranstaltung nahmen Studierende der 
Universitäten Lund, Greifswald und Szczecin teil. Ziel der Schule war es, künftigen Lehrern und Historikern das 
Wissen und die Instrumente zu vermitteln, um die Themen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zu behan-
deln. Die Experten erörterten das Problem des Antisemitismus (und all seine Erscheinungsformen, z. B. in der 
Kunst oder in den Medien) sowohl aus historischer als auch aus aktueller Sicht. Ein wichtiges Element war die 
Diskussion darüber, wie auf Erscheinungsformen von Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit rea-
giert werden kann, um sie in Zukunft zu verhindern. Den Abschluss des Kurses bildete ein Ausflug nach Röbel, 
um die Wespen der dortigen jüdischen Gemeinde und die Aktivitäten des örtlichen Bildungszentrums, das in 
einer ehemaligen Syna-
goge untergebracht ist, 
kennenzulernen. Zu den 
Experten, die den Kurs un-
terrichteten, gehörten: 
Anna Novikow (Koordina-
torin von Seiten der Uni-
versität Greifswald), Hen-
rik Rosengren (Koordina-
tor von Seiten der Univer-
sität Lund), Jörg Hack-
mann (Koordinator von 
Seiten der Universität 
Szczecin), Ulf Zander, Eryk 
Krasucki, Cordelia Hess, 
Karolina Placzynta, Na-
talia Szostak und Robert 
Kreibig. 

Fot. Joanna Borguńska, Miron Schroeder, Paweł Migdalski. 
  

PAWEŁ 
MIGDALSKI 

Uniwersytet Szczeciński Universität Szczecin 
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Podróż studyjna „Dwory i pałace południowej części województwa 

lubuskiego, dawnych Łużyc i Dolnego Śląska” 

Studienreise „Herrenhäuser und Schlösser im Süden der Wojewod-

schaft Lubuskie, der ehemaligen Lausitz und Niederschlesiens“ 
2 – 4 września / 2. – 4. September 2022 
Region przygraniczny po obu stronach Odry zawsze miał charakter wyraźnie wiejski. Za Berlinem, Poznaniem, 

Frankfurtem nad Odrą i kilkoma małymi miastami rozciąga się krajobraz kulturowy, do 1945 roku charakteryzu-
jący się istnieniem tylko na wschód od Odry setkami dworów i pałaców. Każdy z tych majątków, o powierzchni 
co najmniej 250 ha, stanowił jednocześnie podstawę organizacji społecznej i siedzibę lokalnych elit, wpływającą 
na kształtowanie się przestrzeni. Elity te po 1945 roku wywłaszczono i wypędzono, a ich majątki ziemskie w więk-
szości przekształcono w przedsiębiorstwa państwowe, co często prowadziło do zniszczenia zabytkowej zabu-

dowy pod kątem technicznym. Po stronie polskiej zaniedbania były większe, gdyż brakowało tutaj jakichkolwiek 
związków kulturowych z obiektami „poniemieckimi”. Wielu przesiedleńców z polskich „Kresów utraconych” nie 
wierzyło w trwałość i stabilność granicy oraz nowe stosunki własnościowe. Okres po 1989 roku przyniósł trudne 
warunki życiowe po obu stronach Odry oraz dalsze przyspieszenie zniszczeń z powodu nierozwiązywanych przez 
całe lata kwestii własnościowych i kompetencyjnych. Dopiero w ostatnich latach w województwie lubuskim po-
jawiło się wiele lokalnych inicjatyw i fundacji zajmujących się ratowaniem i rewitalizacją zabytkowych dworów. 
Podróż studyjna prowadziła przez południową część województwa, która historycznie należała do Dolnego Ślą-
ska i Łużyc. Na odkrycie czekały liczne zespoły rezydencjonalne, parki, a także stare miasta z okresu średniowie-
cza i wczesnej epoki nowożytnej. Zwiedzaliśmy obiekty interesujące pod względem architektonicznym i na miej-
scu zastanawialiśmy się nad przyczynami bardzo różnego stanu zachowania tych zabytków. 

*** 
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Die Grenzregion beiderseits der Oder hatte schon immer einen ausgeprägten ländlichen Charakter. Jenseits 
von Berlin, Breslau, Posen, Frankfurt (Oder) und einigen Kleinstädten befindet sich die Kulturlandschaft, die al-

lein östlich der Oder bis 1945 durch Hunderte von Herrenhäusern und Schlössern geprägt war. Jede dieser min-
destens 250 Hektar umfassenden Wirtschaftseinheiten bildete zugleich die Basis der gesellschaftlichen Organi-
sation und einen raumprägenden Sitz von lokalen Eliten. Diese wurden nach 1945 enteignet und vertrieben, 
deren Landvermögen meist in volkseigene Betriebe umgewandelt, was häufig zu einem technischen Verfall der 
historischen Bebauung führte. Auf der polnischen Seite war die Vernachlässigung größer, da hier jegliche kultu-
rellen Bezüge zu den „postdeutschen“ Objekten fehlten. Vielen Vertriebenen aus dem polnischen „verlorenen 
Osten“ fehlte ein Glauben an die Dauerhaftigkeit und Stabilität der Grenze und der neuen Besitzverhältnisse. 
Die Zeit nach 1989 brachte auf beiden Seiten der Oder schwierige Verhältnisse und weitere Beschleunigung des 
Verfalls durch die jahrelang ungeklärten Eigentumsfragen und Zuständigkeiten. In der Wojewodschaft Lubuskie 
entstehen erst in den letzten Jahren viele lokale Initiativen und Stiftungen, die sich der Rettung und Wiederbe-
lebung historischer Gutshäuser widmen. Die Studienreise führte durch den Süden der Wojewodschaft, der kul-
turgeographisch zwischen Niederschlesien und der Oberlausitz zu verorten ist. Zahlreiche Residenzensembles, 
Parkanlagen aber auch Altstädte aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit warten darauf, entdeckt zu wer-
den. Während der Reise besichtigten wir baugeschichtlich interessante Objekte und studierten die Ursachen für 
sehr unterschiedlichen Zustände vor Ort. 

 
 

MAGDALENA  
ABRAHAM-DIEFENBACH 

Europejski Uniwersytet Viadrina 
Frankfurt nad Odrą 

Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt/Oder 
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Konferencja „Niemcy – Polska – Bałtyk po drugiej wojnie światowej” 

Konferenz „Deutschland, Polen und die Ostsee nach dem Zweiten 

Weltkrieg“ 
 

W dniach 16-17 września 2022 r. odbyła się w ośrodku MOBI w 
Kulicach konferencja przygotowana przez dr. Tomasza Ślepowroń-
skiego pt. „Niemcy – Polska – Bałtyk po drugiej wojnie światowej”. 
Podczas niej poruszono szereg tematów historycznych związanych 
z Polską – Niemcami i wątkami bałtyckimi. Ukazały one, że prze-
szłość przeplata się ze współczesnością. Poruszono wątki od dzia-
łań kulturowych, społecznych, przez polityczne, gospodarcze na 
militarnych i bezpieczeństwie kończąc. Ważnym elementem spo-
tkania była dyskusja między ekspertami i słuchaczami, z której pły-
nęły postulaty dalszej działalności US, w tym IH w Kulicach. Powi-
tanie: Paweł Migdalski, Agnieszka Szudarek, Tomasz Ślepowroń-
ski; kolejność referentów: Janusz Jartyś, Adam Makowski, Tomasz 
Ślepowroński, Grzegorz Czarnecki, Maciej Franz, Mariusz Kardas, 
Andrzej Hoja, Robert Rybak, Piotr Kubiak, Brigitte Rigaux-Pirastru, 
Konrad Kieć. 

*** 
Am 16. und 17. September 2022 fand im MOBI-Zentrum in Ku-

lice eine von Dr. Tomasz Ślepowroński vorbereitete Konferenz 
statt zum Thema: „Deutschland, Polen und die Ostsee nach dem 
Zweiten Weltkrieg“. Dabei wurde eine Reihe historischer Themen 
im Zusammenhang mit Polen, Deutschland und den anderen Staa-
ten des Ostseeraums erörtert. Das Treffen hat gezeigt, dass die 
Vergangenheit mit der Gegenwart verwoben ist. Die Themen 

reichten von kulturellen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen bis hin zu militärischen und sicherheitspoliti-
schen Fragestellungen. Ein wichtiger Teil 
des Treffens galt der Diskussion zwischen 
den Experten und dem Publikum, das sich 
für weitere Aktivitäten der US (einschließ-
lich des IH) in Kulice aussprach. Begrü-
ßung: Paweł Migdalski, Agnieszka Szuda-
rek, Tomasz Ślepowroński; Reihenfolge 
der Redner: Janusz Jartyś, Adam Ma-
kowski, Tomasz Ślepowroński, Grzegorz 
Czarnecki, Maciej Franz, Mariusz Kardas, 
Andrzej Hoja, Robert Rybak, Piotr Kubiak, 
Brigitte Rigaux-Pirastru, Konrad Kieć. 

 

PAWEŁ 
MIGDALSKI 

Uniwersytet Szczeciński Universität Szczecin 
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Podróż studyjna „Żydowskie dziedzictwo kulturowe po 1945 roku w 

Polsce zachodniej i NRD/późniejszej RFN  synagogi, cmentarze i inne 

ślady materialne” 

Studienreise „Umgang mit jüdischen Kulturerbe nach 1945 in West-

polen und in der DDR/später BRD – Synagogen, Friedhöfe und andere 

materielle Spuren“ 
16 – 18 września / 16. – 18. September  2022 
Wschodni skraj Cesarstwa Niemieckiego – w tym wschodnia Brandenburgia – od wieków stanowił pogranicze 

z Polską, do którego przenosiła się m.in. ludność żydowska. W XIX i na początku XX w. wielu Żydów opuściło ten 
region z powodów ekono-
micznych. W okresie ter-
roru nazistowskiego 
ostatnich z nich zmu-
szono do emigracji lub za-
mordowano. W 1945 
roku przez Brandenburgię 
przeprowadzono granicę 
państwową. Również 
Niemców zmuszono do 
opuszczenia ojczyzny po 
drugiej stronie Odry i 
Nysy. W Radzieckiej Strefie Okupacyjnej i NRD także zniknęła większość gmin żydowskich. Po obu stronach nowej 
granicy pozostały natomiast cmentarze żydowskie, kilka synagog i budynków. Podczas wyjazdu studyjnego od-
wiedzimy polskie i niemieckie stowarzyszenia oraz podmioty historyczne zajmujące się po obu stronach granicy 
pamięcią o Żydach lub opuszczonymi miejscami i cmentarzami żydowskimi położonymi w lesie i spróbujemy 
porównać oraz przedyskutować obie kultury pamięci od 1945 roku do dziś. 

*** 
Der östliche Rand des Deutschen Reiches – 

darunter das östliche Brandenburg – war seit 
Jahrhunderten ein Grenzland zu Polen, in das 
unter anderem jüdische Menschen zogen. Im 
19. und beginnenden 20. Jahrhundert verlie-
ßen viele Juden diese Region aus wirtschaftli-
chen Gründen. Während des nationalsozialis-
tischen Terrors wurden die Letzten zur Emig-
ration gezwungen oder ermordet. 1945 
wurde durch Brandenburg eine Staatsgrenze 
gezogen. Auch die Deutschen wurden ge-
zwungen ihre Heimat jenseits der Oder und 
Neiße zu verlassen. In der SBZ und der DDR verschwanden ebenfalls die meisten jüdischen Gemeinden. Was 
blieb auf beiden Seiten der neuen Grenze, waren jüdische Friedhöfe, einige Synagogen und Häuser. Während 
der Studienreise besuchen wir deutsche und polnische Vereine und Geschichtsakteure, die sich mit der Erinne-
rung an Juden auf beiden Seiten beschäftigen bzw. verlassende Orte, jüdische Friedhöfe im Wald und versuchen 
die beiden Erinnerungskulturen nach 1945 bis heute zu vergleichen und zu diskutieren. 

 

MAGDALENA  
ABRAHAM-DIEFENBACH 

Europejski Uniwersytet Viadrina 
Frankfurt nad Odrą 

Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt/Oder 
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Konferencja pt. „Bismarckowie. Dyskurs(y) o europejskiej rodzinie” / 

“The Bismarcks. Discourse(s) on the European family” 

Konferenz „Bismarckowie. Dyskurs(y) o europejskiej rodzinie” / “The 

Bismarcks. Discourse(s) on the European family“ 
 

W sobotnie popołudnie (1 października) 
objazdem po dworach i pałacach rodu von 
Bismarck zakończyła się trzydniowa 
(29.09.-01.10.2022) konferencja pt. „Bi-
smarckowie. Dyskurs(y) o europejskiej ro-
dzinie” / “The Bismarcks. Discourse(s) on 
the European family”. Wydarzenie koordy-
nowane przez dr. Pawła Migdalskiego (In-
stytut Historyczny US) i prof. Bartosza Wój-
cika (Instytut Literatury i Nowych Mediów 
US) było nie tylko nawiązaniem do dawnych 
konferencji poświęconych rodzinie Bi-
smarcków i organizowanych w Kulicach, ale 
także w pewnym sensie hołdem dla nesto-
rów środowiska szczecińskiego – prof. Wło-
dzimierza Stępińskiego oraz prof. Edwarda 
Włodarczyka, którzy wiele lat swoje pracy 
poświęcili tej epoce. Podczas wydarzenia, 
które spotkało się z dużym zainteresowaniem społeczności wystąpiło wielu badaczy z Polski (Jerzy Kałążny (In-
stytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); Alina Hinc (Wydział Historii, Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); Andrzej Bierca (Muzeum Archeologiczno–Historyczne w Stargar-
dzie); Rafał Makała (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański); Radosław Walkiewicz (Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, Pracownia Terenowa w Szczecinie); Zbigniew Sobisz (Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Akademia 
Pomorska w Słupsku); Bartosz Wójcik (Instytut Literatury i Nowych Mediów, US); Kacper Pencarski (Instytut Hi-

storii i Politologii, Akademia Po-
morska w Słupsku); Tomasz Ślepo-
wroński, Agnieszka Szudarek, Jo-
erg Hackmann, Paweł Migdalski 
(wszyscy Instytut Historyczny US) i 
z zagranicy (Bert Becker (Hong-
Kong/Ahlbeck); Werner Westphal 
(Greifswald); Achim Engelberg 
(Berlin), którzy przedstawili refe-
raty poświęcone różnym zagad-
nieniom związanym z rodem Bi-
smarcków od tematów powszech-
nych do lokalnych. Konferencja 
pokazała, że temat Bismarcków 
nadal jest bardzo frapujący, tak 
dla badaczy, jak i społeczności po-
granicza i należy nadal podejmo-
wać wątki z nim związane. 
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Wydarzenie zakończyła wyprawa studyjna śladami dawnych rezydencji i fundacji rodu von Bismarck od Kulic, 
przez Jarchlino, Konarzewo do Płot. 

*** 
Am Samstagnachmittag (1. Oktober) bildete eine Besichtigung der Herrenhäuser und Schlösser der Familie 

von Bismarck den Abschluss der dreitägigen (29.09.-01.10.2022) Konferenz „Bismarckowie. Dyskurs(y) o europe-
jskiej rodzinie” / “The Bismarcks. Discourse(s) on the European family“. Die von Dr. Paweł Migdalski (Historisches 
Institut, US) und Prof. Bartosz Wójcik (Institut für Literatur und neue Medien, US) koordinierte Veranstaltung 
stand nicht nur in Bezug auf die früheren, der Familie Bismarck gewidmeten und in Kulice organisierten Konfe-
renzen, sondern war in gewisser Weise auch eine Hommage an die Altmeister der heutigen Stettiner Historiker 
– Prof. Włodzimierz Stępiński und Prof. Edward Włodarczyk, die dieser Geschichtsperiode viele Jahre ihrer Arbeit 
gewidmet hatten. Auf der Veranstaltung, die in der Öffentlichkeit auf großes Interesse stieß, hielten mehrere 
Wissenschaftler aus Polen Vorträge: Jerzy Kałążny (Institut für Deutsche Philologie, Adam-Mickiewicz-Universi-
tät Poznań), Alina Hinc (Fachbereich Geschichte, Adam-Mickiewicz-Universität Poznań) und Prof. Jerzy Kałążny 
(Institut für Deutsche Philologie, Adam-Mickiewicz-Universität Poznań); Andrzej Bierca (Museum für Archäolo-
gie und Geschichte in Stargard); Rafał Makała (Institut für Kunstgeschichte, Universität Gdańsk); Radosław Wal-
kiewicz (Nationales Institut für Kulturerbe, Feldwerkstatt in Szczecin); Zbigniew Sobisz (Institut für Biologie und 
Erdwissenschaften, Pommersche Akademie in Słupsk); Bartosz Wójcik (Institut für Literatur und neue Medien, 
USA); Kacper Pencarski (Institut für Geschichte und Politikwissenschaft, Pommersche Akademie in Słupsk); To-
masz Ślepowroński, Agnieszka Szudarek, Jörg Hackmann, Paweł Migdalski (alle aus dem Historischen Institut US) 
und aus dem Ausland (Bert Becker (Hongkong/Ahlbeck); Werner Westphal (Greifswald); Achim Engelberg (Ber-

lin), die Vorträge zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit der Familie Bismarck hielten, von universel-
len bis zu lokalen Fragen. Die Konferenz hat gezeigt, dass das Stichwort Bismarck sowohl für die Forscher als 
auch für die Grenzgemeinden nach wie vor auf der Tagesordnung steht und die damit verbundenen Themen 
weiterhin aufgegriffen werden sollten. Die Veranstaltung endete mit einer Studienreise auf den Spuren ehema-
liger Wohnsitze und Stiftungen der Familie von Bismarck von Kulice über Jarchlino, Konarzewo bis nach Płoty. 
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Warsztaty „Perspektywy border region studies w Szczecinie” – 

„Rzeka granicą, rzeka środkiem kraju – ze studiów nad historiografią 

i geografią krajów słowiańskich w średniowieczu” 

Workshop „Perspektiven der border region studies in Szczecin“ – 

„Der Fluss als Grenze, der Fluss als Mitte des Landes – aus Studien zur 

Geschichtsschreibung und Geographie der slawischen Länder im Mit-

telalter“ 
 

W piątek 14 października 2022 r. odbyły się w Instytucie Historycznym warsztaty – spotkanie z prof. Stanisła-
wem Rosikiem (Uniwersytet Wrocławski) pt. „Rzeka granicą, rzeka środkiem kraju – ze studiów nad historiografią 
i geografią krajów słowiańskich w śre-
dniowieczu”. Wydarzenie odbyło się 
w cyklu warsztatów „Perspektywy 
border region studies w Szczecinie”. 
Profesor w mistrzowski sposób uka-
zał analizę przekazu źródłowego – z 
Galla Anonima o wbiciu w rzekę So-
ławę (Saale) słupa (a nie słupów, jak 
się dotąd pisze i mówi) żelaznego 
przez Chrobrego. Kronikarz budował 
w tym miejscu wizję wielkie impe-
rium Chrobrego, jako wzorca dla jego 
potomka Krzywoustego. Przekaz ten 
stał się podstawą do rozważania kwe-
stii granic we wczesnym średniowie-
czu w ujęciu źródeł narracyjnych. Na-
leży tu podkreślić, że stworzona 
dzięki przekazowi Galla narracja funk-
cjonuje w ramach podtrzymywanego mitu politycznego o wbijaniu słupów granicznych w Odrę w zasadzie do 
dziś. Ważną częścią spotkania była dyskusja nad problemem granic i analizy źródeł. 

*** 
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Am Freitag, dem 14. Oktober 2022, fand im Historischen Institut ein Workshop mit Prof. Stanisław Rosik 
(Universität Wrocław) statt zum Thema: „Der Fluss als Grenze, der Fluss als Mitte des Landes – aus Studien zur 
Geschichtsschreibung und Geographie der slawischen Länder im Mittelalter“. Die Veranstaltung fand im Rah-
men der Workshop-Reihe „Perspektiven der border region studies in Szczecin“ statt. Der Professor präsentierte 
eine meisterhafte Analyse eines Quellenberichts – aus Gall Anonym, über das Einschlagen einer Eisenstange 
(nicht -stangen, wie bisher geschrieben und gesagt wurde) in den Fluss Saale (Soława) durch Bolesław I. den 
Tapferen. Hier entwirft der Chronist eine Vision des großen Reiches des Tapferen als Vorbild für seinen Nach-
fahren, Bolesław III. Schiefmund. Dies diente als Grundlage, um der Frage nach den Grenzen im Frühmittelalter 
im Hinblick auf die narrativen Quellen nachzugehen. An dieser Stelle ist zu betonen, dass das durch Galls Bot-
schaft geschaffene Narrativ im Wesentlichen bis heute im Rahmen des anhaltenden politischen Mythos des Ein-
fahrens von Grenzposten in die Oder funktioniert. Ein wichtiger Teil des Treffens war eine Diskussion über das 
Problem der Grenzen und die Analyse der Quellen. 

 

Międzynarodowa konferencja pt. „Symboliczne słupy graniczne – 

ideologiczne wzmacnianie granic w Europie” 

Internationale Konferenz mit dem Titel. „Symbolische Grenzposten – 

Ideologische Stärkung der Grenzen in Europa“. 
 

W dniach 14-15 października 2022 r. w MOBI w Kulicach odbyła się kolejna mię-
dzynarodowa konferencja pt. „Symboliczne słupy graniczne – ideologiczne wzmac-
nianie granic w Europie”, zorganizowana przez dr. Pawła Migdalskiego. Wzięli w niej 
udział referenci z różnych krajów, którzy w swych prezentacjach rozważali różne 
modele wzmacniania narracji o symbolicznych słupach granicznych oraz procesach 
transgranicznych. Wywołali oni wiele ciekawych dyskusji, tak na tematy bardzo 
dawne dziejowo, choć wciąż aktualne w polityce historycznej, jak słup żelazny wbity 
przez Chrobrego, jak i na te zupełnie współczesne, np. migracje w dobie wojny na 
Ukrainie. Konferencja pokazała, jak bardzo tematyka słupów granicznych i ich sym-
bolizacji jest wciąż aktualna i należy jej poświęcić więcej miejsca, zwłaszcza w ujęciu 
interdyscyplinarnym i porównawczym. 

*** 
Am 14. und 15. Oktober 2022 

veranstaltete das MOBI in Kulice eine weitere internationale Kon-
ferenz mit dem Titel. „Symbolische Grenzpfähle – Ideologische 
Verstärkung der Grenzen in Europa“, organisiert von Dr. Pawel 
Migdalski. An der Konferenz nahmen Referenten aus mehreren 
Ländern teil, die verschiedene Modelle zur Stärkung der Erzäh-
lung über symbolische Grenzposten und grenzüberschreitende 
Prozesse vorstellten. Sie lösten viele interessante Diskussionen 
aus, sowohl über sehr alte historische Themen, die in der Ge-
schichtspolitik immer noch relevant sind, wie z. B. der Eisenpfahl, 

der von Bolesław I. dem Tapferen eingeschlagen wurde, als auch über ganz aktuelle, wie z. B. die Migrationsbe-
wegungen während des Krieges in der Ukraine. Die Konferenz hat gezeigt, wie aktuell das Thema Grenzposten 
und ihre Symbolisierung nach wie vor ist. Es verdient vor allem in einer interdisziplinären und vergleichenden 
Perspektive mehr Aufmerksamkeit.  

 

PAWEŁ 
MIGDALSKI 

Uniwersytet Szczeciński Universität Szczecin 
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Międzynarodowa konferencja „Biskupi w strefie bałtyckiej w XII-XVI 

w. Między duszpasterstwem a pragnieniem władzy” 

Internationale Tagung „Bischöfe im Ostseeraum im 12.-16. Jahrhun-

dert. Zwischen Seelsorge und Machtbestrebungen“ 
 

W dniach 20-22 października 2022 r. w MOBI w Kulicach miała miejsce międzynarodowa konferencja „Biskupi 
w strefie bałtyckiej w XII-XVI w. Między duszpasterstwem a pragnieniem władzy”, którą zorganizowali prof. Nina 
Gallion (Seminarium Historyczne Historii Późnego Średniowiecza i Porównawczej Historii Regionalnej Uniwersy-

tetu Jana Gutenberga w Moguncji) i dr hab. Rafał Simiński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego). 
Uczestniczyli w niej historycy, archeolodzy i historycy sztuki reprezentujący ośrodki naukowe Danii, Estonii, Fin-
landii, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Szwecji i Polski. Była to 
pierwsza konferencja, w której centrum zainteresowania 
znaleźli się wyłącznie ordynariusze działający w strefie Mo-
rza Bałtyckiego w okresie przedreformacyjnym jako specy-
ficzna grupa elitarna społeczeństwa średniowiecznego, łą-
cząca w sobie cechy charakterystyczne dla władzy duchow-
nej i świeckiej. Zakres tematyczny referatów obejmował 
różnorodne aspekty aktywności jej przedstawicieli, które 
zostały zaprezentowane w wystąpieniach mających cha-
rakter szerzej zakrojonych ujęć (biskupi duńscy, inflanccy,  
pruscy, meklemburscy, schwerińscy, pomorscy, kamieńscy 
i wrocławscy) lub studiów wybranych przypadków (bp 
Otto z Bambergu, abp Eskil z Lundu, bp Tomasz z Finlandii, 
biskupi schwerińscy Melchior von Braunschweig-Lüneburg 
i Konrad Loste oraz biskupi ryscy Mikołaj i Jan Ambundi). 
Badacze przedstawili problematykę w kontekście szans i 
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wyzwań, wobec których stawali hierarchowie, uwzględniając 
takie zagadnienia jak ich pochodzenie, wykształcenie, droga 
do godności biskupiej, miejsce w Kościele, relacje z władzą 
świecką i poddanymi oraz elementy reprezentacji (kościoły 
katedralne, wjazdy i rezydencje biskupie). Poszczególne refe-
raty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników kon-
ferencji i słuchaczy, czego efektem były liczne pytania do pre-
legentów i ożywione dyskusje. Konferencję zakończył wyjazd 
studyjny do Kamienia Pomorskiego i Wolina. 

*** 
Vom 20. bis 22. Oktober 2022 fand im MOBI in Kulice eine 

internationale Konferenz zum Thema „Bischöfe im Ostsee-
raum im 12.-16. Jahrhundert. Zwischen Seelsorge und Machtbestrebungen“ statt, die von Prof. Nina Gallion 
(Historisches Seminar für spätmittelalterliche Geschichte und vergleichende Regionalgeschichte an der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz) und Dr. Rafał Simiński (Historisches Institut der Universität Szczecin) organi-
siert wurde. Zu den Teilnehmern gehörten Historiker, Archäologen und Kunsthistoriker aus wissenschaftlichen 
Zentren von Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Deutschland, Norwegen, Schweden und Polen. Dies war die 
erste Konferenz, die sich ausschließlich mit den im Ostseeraum in der vorreformatorischen Zeit tätigen Ordina-
rien als einer spezifischen Elitegruppe der mittelalterlichen Gesellschaft befasste, die Merkmale klerikaler und 
weltlicher Autorität miteinander verband. Der thematische Rahmen der Referate umfasste verschiedene As-
pekte der Tätigkeit ihrer Vertreter, die in Vorträgen mit breiteren Ansätzen (zu den dänischen, livländischen, 
preußischen, mecklenburgischen, Schweriner Bischöfen sowie denen aus Pommern, Kamień Pomorski und 
Wrocław) oder Studien zu ausgewählten Fällen (Bischof Otto von Bamberg, Erzbischof Eskil von Lund, Bischof 
Thomas von Finnland, die Bischöfe Melchior von Braunschweig-Lüneburg und Konrad Loste von Schwerin sowie 
die Bischöfe Nikolaus und Johannes Ambundi von Riga). Die Forscher präsentierten die Themen im Kontext der 
Möglichkeiten und Herausforderungen, mit denen die Hierarchen konfrontiert sind, und berücksichtigten dabei 
solche Aspekte wie ihre Herkunft, ihre Ausbildung, ihren Weg zur Bischofswürde, ihren Platz in der Kirche, ihre 
Beziehungen zu den weltlichen Behörden und Untertanen sowie Elemente der Repräsentation (Kathedralkir-
chen, Einweihung und bischöfliche Residenzen). Die einzelnen Beiträge waren für die Konferenzteilnehmer und 
das Publikum von großem Interesse, was zu zahlreichen Fragen an die Referenten und lebhaften Diskussionen 
führte. Den Abschluss der Konferenz bildete eine Studienreise nach Kamień Pomorski und Wolin.  

 

RAFAŁ SIMIŃSKI Uniwersytet Szczeciński Universität Szczecin 
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Warsztaty: Historia nacjonalizmu w obrazie, sztuce i modzie w Euro-

pie Środkowo-Wschodniej 

Workshop: Die Geschichte des Nationalismus in Bild, Kunst und Mode 

in Mittel- und Osteuropa 
 

W dniu 27 października 2022 r. w sali konferencyjnej Instytutu Historycznego US odbyły się kolejne warsztaty 
z cyklu „Życie żydowskie na Pomorzu w pamięci Niemców i Polaków”. Spotkanie miało tytuł: „Historia nacjona-
lizmu w obrazie, sztuce i modzie w Europie Środkowo-Wschodniej”. Poprowadziła je koleżanka, z którą już mie-
liśmy okazję świetnie współpracować przy Szkole Letniej – dr Anna Novikov z Interdisciplinary Centre for Baltic 
Sea Region Research [IFZO] Uniwersytetu w Greifswaldzie. Prezentacja i dyskusja przyniosła nieodparte wraże-

nie, jak ważnym czynnikiem w naszym codziennym życiu jest kwestia pełzającej wizualnej propagandy, przygo-
towującej, jak można zaobserwować na przykładzie wojny na Ukrainie społeczeństwo do wojny i militaryzacji, 
jak kryje się za nią, ale też jest objawem nacjonalizmu, który na pozór oswojony i ucywilizowany prowadzi do 
konfliktów i wojen. Bardzo serdecznie dziękujemy referentce za ciekawe spotkanie i zmuszenie do refleksji. 

*** 
Am 27. Oktober 2022 fand ein weiterer Workshop in der Reihe „Jüdisches Leben in Pommern in der Erinne-

rung von Deutschen und Polen“ im Konferenzraum des Historischen Instituts US statt. Das Treffen trug den Titel: 
„Die Geschichte des Nationalismus in Bild, Kunst und Mode in Mittel- und Osteuropa“. Geleitet wurde es von 
einer Kollegin, mit der wir bereits bei der Summer School hervorragend zusammenarbeiten konnten – Dr. Anna 
Novikov vom Centre for Baltic Sea Region Research (IFZO) der Universität Greifswald. Der Vortrag und die Dis-
kussion vermittelten einen unmissverständlichen Eindruck davon, wie wichtig das Thema der schleichenden vi-
suellen Propaganda in unserem Alltag ist, die, wie am Beispiel des Krieges in der Ukraine zu beobachten ist und 
die Gesellschaft auf Krieg und Militarisierung vorbereitet (und sich dahinter verbirgt), aber auch ein Symptom 
des Nationalismus ist, der, scheinbar gezähmt und zivilisiert, zu Konflikten und Kriegen führt. Vielen Dank an die 
Referentin für die interessante Veranstaltung, die uns zum Nachdenken anregt!  
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Doroczna polsko-niemiecka studencka wyprawa studyjna 

Studienreise: Alljährliche deutsch-polnische Studienreisen für Stu-

dierende 
W dniach 27-28 października na polsko-niemiecką wyprawę studyjną wyruszyła grupa studencka. Dwudniowy 

wyjazd, zorganizowany w ramach cyklu wydarzeń pod nazwą Alljährliche deutsch-polnische Studienreisen für 
Studierende / Doroczna polsko-niemiecka studencka wyprawa studyjna, skierował się ku Reinbergowi, Stralsun-
dowi i wyspie Rugii. Kierownictwo merytoryczne wyprawy objął kierownik Katedry Archeologii US prof. Marcin 
Majewski. Studenci poznawali zabytki kultury materialnej Rugii i Stralsundu. 

*** 
Am Donnerstag, den 27. Oktober, begab sich eine Gruppe von Studenten auf eine Studienreise. Die zweitä-

gige Reise im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Alljährliche deutsch-polnische Studienreisen für Studierende“ 
führte nach Reinberg, Stralsund und auf die Insel Rügen. Die Expedition wurde vom Leiter des Lehrstuhls für 
Archäologie an der US, Prof. Marcin Majewski, geleitet. Die Schüler erforschten die materielle Kultur von Rügen 
und Stralsund. 

 

PAWEŁ 
MIGDALSKI 

Uniwersytet Szczeciński Universität Szczecin 
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AKTUALNOŚCI  I ZAPOWIEDZI   

AKTUELLES UND ANKÜNDIGUNGEN 
 

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego newslettera poniżej prezentujemy zapowiedzi – zaproszenia na wydarze-
nia organizowane w ramach projektu w roku 2022. Zapraszamy do zapoznania się i uczestnictwa. Pełna wersja 
zapowiedzi znajduje się na stronie projektu. 

*** 
Wie im letzten Newsletter angekündigt, finden Sie hier Einladungen zu den Veranstaltungen, die im Rahmen des 
Projekts im Jahr 2022 organisiert werden. Wir laden Sie ein, mehr darüber zu erfahren und sich zu beteiligen. 
Die vollständige Ankündigung ist auf der Projektwebsite zu finden. 
 

Zapowiedź – warsztaty pt. „Stosunki polsko-niemiecko-żydowskie 

we współczesnych mediach: narracje i stereotypy” 
 

Vorschau – Workshop: Polnisch-deutsch-jüdische Beziehungen in den 

zeitgenössischen Medien: Narrative und Stereotypen 
 

Czy w miarę upływu czasu media zmieniają sposób przedstawiania złożonych stosunków między społeczno-
ścią polską, niemiecką i żydowską, czy też powielają te same stereotypy i schematy, a nawet teorie spiskowe. 
Jak na rozwój tej narracji wpłynęło rozpowszechnienie się mediów społecznościowych 

Zapraszamy wszystkich poszukujących odpowiedzi na te pytania na warsztaty pt. „Stosunki polsko-niemiecko-
żydowskie we współczesnych mediach: narracje i stereotypy”. Warsztaty poprowadzi: Karolina Placzynta z Cen-
trum Badań nad Antysemityzmem [ZfA] Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. 

Spotkanie odbędzie się 8 listopada o g. 10.00 w sali konferencyjnej Instytutu Historycznego US. 
Warsztaty będą okazją do analizy współczesnych przykładów z mediów krajowych i regionalnych, do umiej-

scowienia ich w kontekście historycznym, a także do refleksji na temat potencjalnego wpływu mediów na relacje 
między społecznościami i na pamięć o wydarzeniach historycznych. 

Warsztaty obywają się w ramach cyklu warsztatów projektu INT 198 pn. „Życie żydowskie na Pomorzu w pa-
mięci Niemców i Polaków”. 

Serdecznie zapraszamy! 
*** 

Verändern die Medien im Laufe der Zeit die Art und Weise, wie sie die komplexen Beziehungen zwischen den 
polnischen, deutschen und jüdischen Gemeinschaften darstellen, oder reproduzieren sie dieselben Stereotypen 
und Muster und sogar Verschwörungstheorien? Wie hat die Verbreitung der sozialen Medien die Entwicklung 
dieser Darstellung beeinflusst? 

Wir laden alle, die Antworten auf diese Fragen suchen, zum Workshop „Polnisch-deutsch-jüdische Beziehun-
gen in den zeitgenössischen Medien: Narrative und Stereotypen“ ein. Der Workshop wird geleitet von Karolina 
Placzynta vom Zentrum für Antisemitismusforschung [ZfA] der Technischen Universität Berlin. 

Das Treffen findet am 8. November um 10.00 im Konferenzraum des Historischen Instituts US statt. 
Der Workshop bietet die Möglichkeit, aktuelle Beispiele aus nationalen und regionalen Medien zu analysie-

ren, sie in den historischen Kontext zu stellen und über den möglichen Einfluss der Medien auf die Beziehungen 
zwischen den Gemeinschaften und die Erinnerung an historische Ereignisse nachzudenken. 

Der Workshop findet im Rahmen der Workshop-Reihe des INT 198 Projektes „Jüdisches Leben in Pommern 
in der Erinnerung der Deutschen und Polen“ statt. 

Sie sind herzlich eingeladen!  
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Międzynarodowa konferencja  

„Stosunek do multikulturowego dziedzictwa terenów pograniczy 

nadbałtyckich w XIX i w XX w.” 
 

International conference  

“Perceptions of the multicultural heritage of the Baltic borderlands 

in the 19th and 20th centuries” 
 

Kulice (Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego  w Kulicach), 24.-26. 
listopada 2022 r. / Kulice (University of Szczecin, International Center for Interdisciplinary Studies in Kulice) No-
vember 24th-26th 2022  
 

Polskie ziemie zachodnie stanowią niezwykłe laboratorium, w którym obserwować można ewolucję stosunku do 
dziedzictwa kulturowego przejętego wraz z obszarem, na którym zamieszkiwała dotąd ludność obca kulturowo 
i językowo. Terenów, które zmieniały przynależność polityczną, a często też i etniczną można w dziejach ostat-
nich 200 lat w rejonie Morza Bałtyckiego wynaleźć kilka, m.in. Pomorze, Szlezwik, Prusy Wschodnie, Karelię. 
Celem spotkania będzie dyskusja na podstawie referatów opartych na badaniach źródłowych i przygotowanych 
przez ekspertów, na temat przemian relacji do zastanego po konfliktach zbrojnych i zmianach granic na tych 
obszarach obcego dziedzictwa kulturowego. 
*** 
The Polish western territories are an unique laboratory in which one may observe the dynamics of attitudes 
towards the cultural heritage that was taken over together with the territories formerly inhabited by people of 
foreign cultural and linguistic backgrounds. In the history of the last 200 years in the Baltic Sea region, there 
have been several territories that have changed their political, and often also their ethnic affiliation, such as 
Pomerania, Schleswig, East Prussia, and Karelia. The aim of the meeting will be to discuss, the transformation of 
relations towards the foreign cultural heritage that remained in these areas after armed conflicts and border 
changes.   
 

PROGRAM / PROGRAMME: 
 

Czwartek / Thursday, 24.11.2022 
 

13:30 Transfer ze Szczecina do Kulic, parking przed budynkiem Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ul. Kra-
kowska 71/79 / Transfer from Szczecin to Kulice, parking area in front of the University of Szczecin, Faculty of 
Social Sciences, Szczecin, ul. Krakowska 71/79 
 

14:30-15:00 zakwaterowanie, przerwa kawowa / accommodation, coffee break 
 

15:00-15:30 Otwarcie i wprowadzenie do tematyki konferencji / Opening and introduction to the conference 
theme  
 

• Agnieszka Szudarek  (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny) 
• Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny) 
  

15:30-17:00 Panel I – W kręgu dziedzictwa / In the Sphere of Heritage 
Prowadzenie / chair: Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński) 
 

• Bert Becker (The University of Hong Kong, Department of History) – Struggling for the Borderlands: Sen-
ior Officials and Eastern Pomerania in the Weimar Republic, 1920-1933 / Walka o Kresy: Wyżsi urzędnicy i Po-
morze Tylne w Republice Weimarskiej, 1920-1933 
• Anna Gut-Czerwonka (Politechnika Koszalińska, Katedra Sztuk Plastycznych) – „Oby potomność doceniła 
to myślami pełnymi wdzięczności i godnie uczciła człowieka”. Nowożytne epitafia Pomorza Środkowego w XX 
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wieku / “May Posterity Appreciate It with Thoughts Full of Gratitude and Honour the Man with Dignity”. Modern 
Epitaphs of Central Pomerania in the 20th Century 
 

Dyskusja / discussion 
 

17:00-17:30 Przerwa kawowa, poczęstunek / coffee break, refreshments 
 

17:30-19:30 Panel II – Pomorze / Pomerania 
Prowadzenie / chair: Maksymilian Dzikowski (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego) 
 

• Michał Dębowski (Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miasta Szczecin) – Stosunek do poniemieckich 
cmentarzy na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. Od dewastacji do ochrony / The Attitude towards Post-German 
Cemeteries in Western Pomerania after 1945. From Devastation to Protection 
• Urszula Stawicka (Akademia Sztuki w Szczecinie), Paweł Osuchowski (Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny) – Muzyczne dziedzictwo Pomorza i Meklemburgii  / Musical Heritage of Pomerania and 
Mecklenburg 
• Tabitha Redepenning (Herder Institute for Historical Research on East Central Europe) – Urban Authen-
ticity in Szczecin. The “Modern” or “Historical” City from the Touristic Perspective / Autentyczność miejska 
w Szczecinie "nowoczesne" czy "historyczne" miasto  z perspektywy turystycznej 
 

Dyskusja / discussion 
 

Ok. / about 19.30 Miniatura muzyczna / Music miniature – Urszula Stawicka  
 

20:15 Kolacja / dinner 
 
Piątek / Friday, 25.11.2022 
 

8:00 Śniadanie / Breakfast 
 

9:00-11.00 Panel III – Polskie ziemie zachodnie 1 / Polish Western Territories 1 
Prowadzenie / chair: Marceli Tureczek (Uniwersytet Zielonogórski) 
 

• Agnieszka Latocha-Wites (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego) – Degra-
dacja czy rewitalizacja? Współczesne przemiany historycznego krajobrazu kulturowego w Sudetach / Degrada-
tion or Revitalisation? Contemporary Transformations of the Historic Cultural Landscape in the Sudetes Moun-
tains 
• Jacek Friedrich (Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki / Muzeum Narodowe w Gdańsku) – Trady-
cja, nowoczesność i nacjonalizm. Wykuwanie tożsamości Gdańska w sztuce i architekturze XIX i XX wieku / Tra-
dition, Modernity and Nationalism. Forging an Identity for Gdansk in Nineteenth- and Twentieth-Century Art 
and Architecture 
• Pierre-Frédéric Weber (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny) – Ślady wojny francusko-pruskiej 
(1870-1871) w dzisiejszej Polsce. Dziedzictwo, ale czyje? / Vestiges of the Franco-Prussian war (1870-1871) in 
today’s Poland. A heritage, but whose? 
 

Dyskusja / discussion 
 

11:00-11:30 Przerwa kawowa / coffee break 
 

11:30-13:30 Panel IV – Polskie ziemie zachodnie 2 / Polish Western Territories 2 
Prowadzenie / chair; Agnieszka Latocha-Wites (Uniwersytet Wrocławski) 
 

• Marceli Tureczek (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii) – Przeszłość bez historii. Badania regio-
nalne na terenie współczesnego pogranicza lubusko-wielkopolskiego (dawna granica polsko-niemiecka) / The 
Past without History. Regional Studies in the Contemporary Lubuskie-Wielkopolskie Border Area (former Ger-
man-Polish Border) 
• Ewa Czapik-Kowalewska (Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny) – Rola symboli tożsamości 
w doświadczeniu migracji z Kresów Północno-Wschodnich oraz procesy asymilacyjne w relacjach z kulturą 
napływowych grup etnicznych i etnograficznych w zderzeniu z dziedzictwem gospodarczo-kulturowym Ziem 
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Zachodnich / The Role of Identity Symbols in the Experience of Migration from the North-Eastern Borderlands 
(Kresy) and Assimilation Processes in Relation to the Culture of the Immigrant Ethnic and Ethnographic Groups 
in Collision with the Economic and Cultural Heritage of the Western Territories 
• Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Filologii) – Wielojęzyczność w ujęciu saty-
rycznym. Kontekst literatury kaszubskiej / Multilingualism in satirical terms. The Context of Kashubian Literature 
 

Dyskusja / discussion 
 

13:30-14:30 Obiad / lunch 
 

14:30-16.30 Panel V – Pomorze 2 / Pomerania 2 
Prowadzenie / chair: Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku) 
 

• Maksymilian Dzikowski (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego) – Zabytki ignorowane i uciszane, 
a nowe narracje i oddolne upamiętnienie na przykładzie wsi Stolec (Stolzenburg) / Monuments ignored and 
silenced against new narratives and bottom-up commemoration on the example of the village of Stolec (Stol-
zenburg) 
• Felix Biermann (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny) – The Perception of the Slavic History of 
Mecklenburg and Pomerania in German Medieval Studies (19th/20th Century) / Percepcja słowiańskiej historii 
Meklemburgii i Pomorza w niemieckich badaniach mediewistycznych (XIX/XX w.) 
• Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny) – Niechciane dziedzictwo czy łakomy ką-
sek? Dzieje kolekcji archeologicznych na Pomorzu Zachodnim (Polska) po drugiej wojnie światowej (do 1989 r.) 
/ An Unwanted Heritage or a Tidbit? A History of Archeological Collections in Western Pomerania (Poland) after 
the Second World War (till 1989) 
 

Dyskusja / discussion 
 

16:30-17:00 Przerwa kawowa / coffee break 
 

17:00-18.30 Panel VI – Perspektywa zbyt bliska / A Perspective too Close 
Prowadzenie / chair: Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński) 
 

• Anastasiya Baukova (Lwowski Narodowy Uniwersytet imienia Iwana Franki, Katedra Archeologii i Spe-
cjalnych Gałęzi Nauk Historycznych) – Losy dziedzictwa kulturowego Krymu w wojnach XX i początku XXI wieku 
/ The Fate of the Cultural Heritage of Crimea in the Wars of the 20th and early 21st Centuries 
• Roman Dubasevych (University of Greifswald, Department of Slavonic Studies) – Od marzenia Europy do 
koszmaru Europy: Dziedzictwo i rosyjska wojna przeciwko Ukrainie / From Europe’s Dream to Europe’s Night-
mare: The Heritage and the Russian War Against Ukraine  
 

Dyskusja i podsumowanie konferencji / discussion & conclusions 
 

19:30 Kolacja / dinner 
 
Sobota / Saturday, 26.11.2022 
 

09:00 transfer do Szczecina / transfer to Szczecin 
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie chęci udziału w konferencji do 21 listopada 2022 r. na 
adres paw.mig@usz.edu.pl. / Due to the limited number of places, please register for the conference by 21th 
November 2022 at paw.mig@usz.edu.pl. 
 

Languages: English and Polish with simultaneous translation / Języki: polski i angielski z tłumaczeniem symulta-
nicznym 
 

Koordynacja naukowa / Scientific coordination: Paweł Migdalski 
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Międzynarodowe bałtyckie formum doktorantów archeologii 
 

International Baltic forum for PhD students of archaeology 
 

Kulice (Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego), 28-29 listopada 
2022 r. / Kulice (International Center for Interdisciplinary Research, University of Szczecin), 28-29 November 
2022 
 

PROGRAMME 
 

Monday, 28th of November 2022 
 

11.00 – departure to Kulice MOBI – meeting point: Krakowska 71-79 
 

12.00 – Welcome and introduction 
 

12.15 – 12.45 – Maksymilian Dzikowski (University of Szczecin) - Early sources for the research of the artefact as 
a cognitive category. Artefact-like objects in indigenous societies and the contemporary attitude towards the 
artefacts 

12.45 – 13.15 – Paula Chmielowska (University of Gdańsk), Non existing, but protected- legal and practical as-
pects of doctrines and AZP programme. 

13.15-13.45 – Kalina Więcaszek (University of Gdańsk) Households in perspective of social differentiation in the 
Brześć Kujawski culture. 

 

14.00– 15.00 – lunch break 
 

15.00 – 18.30 – Afternoon session 
15.00 – 16.00 – Key lecture: dr hab. Michał Pawleta, prof. UAM (UAM) Heritage interpretation in archaeoturism 
 

16.00-16.15 – Coffee break 
 

16.15-16.45 – Andrius Janionis (Lithuanian Institute of History) The Scalvians – Viking Toll Gatherers 
16.45-17.15 – Philip Hansen (Norwegian University of Life Sciences& Aarhus University) The Urban Morphology 

of the towns of Mecklenburg  
17.15-18.15 – Discussion 
 

19.00 – dinner 
 
Thursday, 29th of November 2022 
 

9.00-10.00 Breakfast 
 

10.00-10.30 – Barbara Wąsowicz (University of Szczecin) - aDNA analysis and the problem of ethnicity 
10.30-11.00 – Olga Dec (Adam Mickiewicz University) - Bioarchaeology of Uncanny Death 
 

12.00-12.15 – coffee 
 

12.15-12.45 – Rūta Brindzaitė (University of Vilnius) - Childhood diet and health in the 13th – 18th centuries: 
bioarchaeological perspective 

 

13.00-14.00 – Lunch 
 

14.00-15.00 – Key lecture: Dr Agnė Čivilytė (Lithuanian Institute of History) - Traveling Craftman in the Bronze 
Age: New Ideas in Eastern Baltic Research 

 

15.00-16.00 – Discussion  
 

16.00 – departure to Szczecin 
 
Scientific coordination: Katarzyna Ślusarska 
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Warsztaty „Cmentarze żydowskie zachodniej Polski. Stan zacho-

wania, dokumentacja” 

Workshop  “Jüdische Friedhöfe in Westpolen. Erhaltungszustand, 

Dokumentation” 
 

Zapraszamy na warsztaty z cyklu / Willkommen zum Workshop in der Reihe: 
„Życie żydowskie na Pomorzu w pamięci Niemców i Polaków” / „Jüdisches Leben in Pommern in der deutschen 

und polnischen Erinnerung“ 
 

„Cmentarze żydowskie zachodniej Polski. Stan zachowania, dokumentacja” / „Jüdische Friedhöfe in  
Westpolen. Erhaltungszustand, Dokumentation“ 

 

9.12.2022, Instytut Historyczny, ul. Krakowska 71-79; sala / Raum 067 
 

Program / Programm 
 

10:00 Otwarcie / Eröffnung 
 

• Agnieszka Szudarek  
• Paweł Migdalski 
• Magdalena Abraham-Diefenbach  
 

10:30 Panel wprowadzający / Einführungspanel 
 

• Tomasz Wolender (Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków) 
Cmentarz, park czy miejsce pamięci? Wstęp do problematyki konserwatorskiej cmentarza żydowskiego 

w Szczecinie / Friedhof, Park oder Erinnerungsort? Eine Einführung in die Problematik der Denkmalpflege des 
jüdischen Friedhofs in Szczecin 

 

• Magdalena Abraham-Diefenbach (Europa-Universität Viadrina Frankfurt [Oder]) 
Projekt dokumentacji cmentarzy żydowskich na terenie byłej prowincji brandenburskiej, część województwa 

lubuskiego i zachodniopomorskiego / Dokumentationsprojekt über jüdische Friedhöfe in der ehemaligen Provinz 
Brandenburg, Teil der Woiwodschaften Lubuskie und Zachodniopomorskie 

 

• Steven Reece (Andrews University, Berrien Springs, MI, USA / Fulbright Scholar to Poland – Instytut His-
toryczny Uniwersytet Szczeciński)  

Skonfliktowana przestrzeń pomiędzy Żydami i Chrześcijanami: Jak zbudować most, by zmniejszyć wyłom 
poprzez liminalną przestrzeń polsko-żydowskiego cmentarza / Ein konfliktreicher Raum zwischen Juden und 
Christen: Wie kann man eine Brücke bauen, um den Bruch durch den liminalen Raum eines polnisch-jüdischen 
Friedhofs zu verringern? 

 

11:30-12:00 Przerwa / Pause 
 

12:00-13:00 Wykład / Vorlesung 
 

• dr. hab. Leszek Hońdo, Uniwersytet Jagielloński 
Dokumentacja cmentarzy żydowskich na terenie Polski. Specyfika Ziem Zachodnich i Północnych / Dokumen-

tation der jüdischen Friedhöfe in Polen. Die Besonderheit der Nord- und Westgebiete  
 

13:00 Dyskusja i podsumowanie warsztatów / Diskussion und Zusammenfassung des Workshops 
 

• Ok. / ca. 14.30 Zwiedzanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w Szczecinie / Besichtigung des ehe-
maligen jüdischen Friedhofs in Szczecin – Tomasz Wolender (Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Za-
bytków) 

 

Koordynacja naukowa / Wissenschaftliche Koordination: Magdalena Abraham-Diefenbach & Paweł Migdalski 
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II Kulickie międzynarodowe warsztaty doktoranckie 

II Kulice International PhD Workshop 
 

W dniach 15-16 grudnia 2022 r. w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych (MOBI) Uniwersy-
tetu Szczecińskiego w Kulicach odbędą się „II Kulickie międzynarodowe warsztaty doktoranckie”. Serdecznie za-
praszamy zainteresowanych doktorantów do czynnego udziału i prezentacji swoich projektów dysertacji. Pokry-
wamy koszty podróży pociągiem drugiej klasy, noclegów w pokojach 2-3-osobowych, wyżywienia oraz materia-
łów konferencyjnych. Zgłoszenia obejmujące krótkie CV, abstrakt oraz tytuł prezentacji prosimy o przesyłania na 
adres:  jorg.hackmann[at]usz.edu.pl (prof. Joerg Hackmann) lub paw.mig[at]usz.edu.pl (dr Paweł Migdalski) do 
dnia 1 grudnia 2022 r. do g. 15.00. O przyjęciu zgłoszenia zostaną Państwo poinformowani do dnia 5 grudnia 
2022 r. 
*** 
Der „II Kulice International PhD Workshop“ wird am 15. und 16. Dezember 2022 im Internationalen Zentrum für 
interdisziplinäre Studien (IZIS / MOBI) der Universität Szczecin in Kulice stattfinden. Wir laden interessierte Dok-
toranden herzlich ein, sich aktiv zu beteiligen und ihre Dissertationsprojekte vorzustellen. Wir übernehmen die 
Kosten für die Bahnfahrt zweiter Klasse, die Unterbringung in 2-3-Bett-Zimmern, die Verpflegung und die Kon-
ferenzunterlagen. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit einem kurzen Lebenslauf, einem Abstract und dem Titel 
Ihres Vortrags bis zum 1. Dezember 2022 um 15 Uhr an: jorg.hackmann[at]usz.edu.pl (Prof. Joerg Hackmann) 
oder paw.mig[at]usz.edu.pl (Dr. Paweł Migdalski). Sie werden bis zum 5. Dezember 2022 über die Annahme 
Ihrer Bewerbung informiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT 

INT198 Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-
niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce 
i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej.  
 

INT198 Das Meer – Pommern – die Grenzregion als Orte des deutsch-
polnischen Dialogs. Grenzübergreifendes Netzwerk zur 
wissenschaftlichen Kooperation und historischen Bildung über 
Ostsee und Odergebiet 

Więcej informacji / Mehr Informationen: 

 
http://mare.usz.edu.pl/  
 
 

https://www.facebook.com/MarePomeraniaConfinium  

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCtG54qFXK2l-Kz2DdoSU2wQ 
 

 



 

 
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 
Das Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) finanziert. 

The Project is financed by the European Union from the European Regional Development Fund (ERDF). 

 
 

35 

 
 

Lider projektu/ Lead-Partner:             Partnerzy / Partner: 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Partnerzy stowarzyszeni / Assoziierte Partner: 

 
 

 
 

 

Redakcja i przygotowanie / Redaktion und Vorbereitung: dr / Dr. Paweł Migdalski 
 


