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Newsletter 
nr/Nr. 3 – marzec/März 2022 

 
Początek roku 2022 należy do bardzo intensywnych okresów w realizacji projektu. Pandemia COVID-19 spowo-
dowała przesunięcie większości wydarzeń na ostatni rok projektu, co sprawiło, że będzie on niesamowicie obfity. 
Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi sprawozdaniami bieżących działań oraz z zapowiedziami nadchodzą-
cych wydarzeń.   

* * * 
Der Beginn des Jahres 2022 ist eine der intensivsten Phasen des Projekts. Die COVID-19-Pandemie hat dazu 
geführt, dass die meisten Veranstaltungen auf das letzte Jahr des Projekts verschoben werden mussten, so dass 
es unglaublich viel zu tun gab. Wir laden Sie ein, kurze Berichte über aktuelle Aktivitäten und Ankündigungen 
von kommenden Veranstaltungen zu lesen.   

 

PAWEŁ 
MIGDALSKI 

Uniwersytet Szczeciński Universität Szczecin 

 
 

SPRAWOZDANIA  /  BERICHT 

Trzecie spotkanie koordynatorów projektu  

Drittes Treffen der Projektkoordinatoren 
 

W dniu 17 stycznia 2022 r. odbyło kolejne trzecie już spotkanie koordynatorów projektu INT-198 Mare – 
Pomerania – Confinium. W trakcie bardzo owocnego zebrania podsumowano rok działań oraz przede wszystkim 
omówiono plany na rok 2022. Ważną częścią spotkania były informacje na temat oddziaływania projektu, który 
był podstawą do zgłoszenia przez partnerów panelu pt. „Uncomfortable Heritage. Symbolic bordering and de-
bordering in (post)conflict 
constellations” na XXIII Mię-
dzynarodowy Kongres Nauk 
Historycznych w Poznaniu 
2020/2022, który odbędzie się 
w sierpniu 2022 r. oraz nad 
przygotowaniem na Uniwersy-
tecie Szczecińskim angielsko-
języcznych toków studiów hi-
storycznych poświęconych po-
graniczom oraz problematyce 
bałtyckiej. Podjęto też roz-
mowy na temat woli kontynu-
acji współpracy oraz tematyki 
kolejnych wspólnych przedsię-
wzięć. 

*** 
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Am 17. Januar 2022 fand das dritte Treffen der Koordinatoren des Projekts INT-198 Mare – Pomerania – 
Confinium statt. Während dieses sehr fruchtbaren Treffens wurden die Aktivitäten im ersten Jahr des Projekts 
zusammengefasst und vor allem die Pläne für 2022 erörtert. Ein wichtiger Teil des Treffens betraf die Auswir-
kungen des Projekts, das die Grundlage für die Einreichung eines Panelvorschlags unter dem Titel „Uncomfor-
table Heritage. Symbolic bordering and de-bordering in (post)conflict constellations” zum XXIII. International 
Congress of Historical Sciences 2020/2022 lieferte, der im August 2022 in Poznań stattfinden soll. Besprochen 
wurden des Weiteren die Vorbereitungen zum Start eines englischsprachigen Studienganges in Geschichte zu 
Grenzland- und Ostseethemen an der Universität Szczecin. Außerdem erklärten sich die Partner bereit, die Zu-
sammenarbeit fortzusetzen und weitere Themen für zukünftige gemeinsame Projekte zu suchen. 

 
 

Pierwsze warsztaty „Życie żydowskie na Pomorzu w pamięci Niem-

ców i Polaków”  

Erster Workshop „Jüdisches Leben in Pommern in der Erinnerung von 

Deutschen und Polen“ 
 

W dniu 18 stycznia 2022 r. seminarium online rozpoczęła się seria warsztatów pt. „Życie żydowskie na Pomo-
rzu w pamięci Niemców i Polaków”. Stanowią one kontynuację kooperacji Instytutu Historycznego z Pomorskim 
Muzeum Krajowym w Greifswaldzie, zaczętą w 2017 r. Ich celem jest udokumentowanie pamięci życia żydow-
skiego przede wszystkim w Szczecinie, ale także w innych miastach Pomorza z obu stron Odry przed rokiem 1940 
w niemieckim i polskim społeczeństwie. Ślady ludności żydowskiej w Szczecinie przed deportacją w 1940 r. jedy-
nie są ledwo zauważone i zaniedbane. Pamięć o nich sprowadza inicjatywy z obu stron granicy i intensyfikuje 
ponadnarodowe kontakty z potomkami żydowskich mieszkańców, którzy dziś żyją w Izraelu albo w Ameryce. 

Pierwsze warsztaty zrealizowano we współpracy z projektem “Topografia życia żydowskiego w Szczecinie 
przed Holocaustem” realizowanym przez Instytut Historyczny Uniwersytetu w Greifswaldzie. W jego ramach 
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3 przeprowadzono przez ZOOM wywiad z Micha Cohnem z Hadera (Izrael). Micha Cohn udostępnił w ostatnich 
latach dużo ciekawych materiałów żydowskiej rodziny ze Szczecina i prosił Prezydenta miasta Szczecina o zgodę 
na tzw. Stolperstein dla jego ojca, Wernera Cohna, który był zmuszony przez przez nazistowskie Niemcy do emi-
gracji do Palestyny w 1934 r. Pradziadek i dziadek Micha Cohna prowadzili sklep win i koniaków na dzisiejszym 
pl. Lotników. Pradziadek Henry Cohn napisał fascynujące wspomnienia z młodości, m.in z gold rush w Kalifornii. 
Materiały rodziny Cohnów opracowuje obecnie naukowo grupa studentów Instytutu Historycznego pod kierun-
kiem koordynatora warsztatów prof. J. Hackmanna. 

*** 
Am 18. Januar 2022 wurde mit 

einem Online-Seminar eine Reihe 
von Workshops mit dem Titel "Jüdi-
sches Leben in Pommern in der Er-
innerung von Deutschen und Po-
len" eingeleitet. Sie sind eine Fort-
setzung der 2017 begonnenen Ko-
operation zwischen dem Histori-
schen Institut und dem Pommer-
schen Landesmuseum in Greifs-
wald. Ziel dieser Reihe ist es, die Er-
innerung an das jüdische Leben vor 
allem in Szczecin, aber auch in an-
deren pommerschen Städten bei-
derseits der Oder vor 1940 in der 
deutschen und polnischen Gesell-
schaft zu dokumentieren. Die Spu-
ren der jüdischen Bevölkerung in 
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Stettin vor der Deportation im Jahr 1940 werden kaum wahrgenommen und vernachlässigt. Das Gedenken da-
ran bringt Initiativen von beiden Seiten der Grenze zusammen und intensiviert die grenzüberschreitenden Kon-
takte zu den Nachkommen der jüdischen Einwohner, die heute in Israel oder Amerika leben. 

Der erste Workshop wurde in Zusammenarbeit mit dem Projekt "Topographie des jüdischen Lebens in Szcze-
cin vor dem Holocaust" des Historischen Instituts der Universität Greifswald durchgeführt. In diesem Zusam-
menhang wurde über ZOOM ein Interview mit Micha Cohn aus Hadera (Israel) durchgeführt. Micha Cohn hat in 
den letzten Jahren viel interessantes Material über eine jüdische Familie aus Stettin zur Verfügung gestellt und 

den Bürgermeister von Stettin gebe-
ten, den so genannten Stolperstein 
für seinen Vater Werner Cohn zuzu-
lassen, der 1934 von Nazi-Deutsch-
land zur Emigration nach Palästina 
gezwungen wurde. Micha Cohns Ur-
großvater und Großvater betrieben 
ein Wein- und Cognacgeschäft am 
heutigen Lotników-Platz. Urgroßva-
ter Henry Cohn schrieb faszinie-
rende Memoiren über seine Jugend, 
darunter auch über den Goldrausch 
in Kalifornien. Die Materialien der 
Familie Cohn werden derzeit von ei-
ner Gruppe von Studenten des His-
torischen Instituts unter der Leitung 
des Workshop-Koordinators Prof. 
J. Hackmann erforscht. 

 

Pierwsze Kulickie Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie  

Kulice International PhD Workshop 
 

W dniach 25-26 stycznia 2022 r. w MOBI w Kulicach odbyły się pierwsze Kulickie Międzynarodowe Warsztaty 
Doktoranckie. W warsztatach wzięli udział doktoranci z Polski i Niemiec, ze Szczecina, Greifswaldu, Marburga 
i Krakowa. Z powodu sytuacji epidemicznej spotkanie miało charakter hybrydowy, a część uczestników, w tym 

wielu wykładowców z Instytutu Histo-
rycznego Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, podłączyła się zdalnie. Wyda-
rzenie otworzyły wprowadzenia dy-
rektorki Instytutu Historycznego prof. 
Agnieszki Szudarek oraz dyrektora 
MOBI prof. Jörga Hackmanna, za-
mknął zaś kierownik projektu dr Paweł 
Migdalski, który przybliżył zebranym 
ideę całości projektu. W trakcie spo-
tkania wygłoszono prezentacje doty-
czące projektów badawczych dotyczą-
cych dziejów Europy Środkowej i Bał-
tyckiej o bardzo szerokim zakresie te-
matycznym od archeologii i prezenta-
cji muzealnych po współczesną pa-
mięć i tożsamość: 



 

 
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). 

 
 

5 

• Melina Hubel, Uniwersytet w Greifswal-
dzie: Żłobek narodu. Polsko-niemieckie 
przestrzenie w Cesarstwie (1871-1914) 

• Dorota Kurek, Uniwersytet Szczeciński: 
Żydzi w Szczecinie, 1871-1933 

• Charlotte Wenke, Uniwersytet 
w Greifswaldzie: Złote skarby jako 
obiekty identyfikacji w regionie Morza 
Bałtyckiego od 1800 roku do dziś 

• Maksymilian Dzikowski, Uniwersytet 
Szczeciński: Skansen archeologiczny nad 
jeziorem Świdwie jako szansa rozwoju tu-
rystyki na pograniczu polsko-niemieckim 

• Tabitha Redepenning, Instytut Herdera, 
Marburg: Autentyczność miejska w Szcze-
cinie 

• Mareike Schönle, Uniwersytet w Greifswaldzie: Królewiec w Cesarstwie Nimieckim. Kultura codzienna dużego 
miasta około 1900 roku 

• Paweł Śliżewski, Uniwersytet Szczeciński: Historyk Heinrich Felix Schmid 
• Douglas Ong, Uniwersytet w Greifswaldzie: Upamiętnienia nad utraconym domem: badanie traumatycznych 

wspomnień wypędzonych Polaków z Kresów od Lwowa do Wrocławia w przestrzeni publicznej 
• Maciej Chrostowski, Uniwersytet w Greifswaldzie: Okres dyktatury w polskich i hiszpańskich podręcznikach 

historii 
• Paweł Kaźmierski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków: Wolność wyznania w NRD i Polsce socjalistycznej 
• Judith Kärn, Uniwersytet w Greifswaldzie: Postrzeganie Nord Stream 2 – między bezpieczeństwem energe-

tycznym, polityką klimatyczną i krajowymi politykami energetycznymi 
Duża liczba uczestników oraz długie i bogate w treści dyskusje pokazują potrzebę i sens akademickiej dyskusji, 

a tym samym organizowania tego typu kolokwiów. 
Koordynatorem naukowym spotkania był prof. Joerg Hackmann. Organizatorami z ramienia US – MOBI oraz 

Instytut Historyczny. Kolejne Kulickie Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie odbędą się w końcu bieżącego 
roku. Inicjatywa ta, będąca kontynuacją wcześniejszych spotkań doktorantów polsko-niemieckich, będzie kon-
tynuowana po zakończeniu projektu INT 198. 

*** 
Am 25. und 26. Januar 2022 

fand am MOBI in Kulice der erste 
internationale Doktoranden-
workshop statt. An dem Work-
shop nahmen Doktoranden aus 
Polen und Deutschland teil, aus 
Szczecin, Greifswald, Marburg 
und Krakau. Aufgrund der epide-
mischen Situation hatte das 
Treffen einen hybriden Charak-
ter und einige Teilnehmer, da-
runter viele Dozenten des Histo-
rischen Instituts der Universität 
Stettin, nahmen per Fernzugriff 
teil. Die Veranstaltung begann 
mit Einführungen durch die Di-
rektorin des Historischen Insti-
tuts, Prof. Agnieszka Szudarek, 
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und den Direktor des MOBI, Prof. Jörg Hackmann, und endete mit einer Präsentation des Projektleiters, Dr. Pa-
weł Migdalski, der die Teilnehmer in die Idee des Gesamtprojekts einführte. Im Verlauf des Treffens wurden 
Vorträge über Forschungsprojekte zur mitteleuropäischen – und baltischen Geschichte gehalten, die ein breites 
Spektrum an Themen abdeckten, von Archäologie und Museumspräsentationen bis hin zu zeitgenössischer Er-
innerung und Identität: 
• Melina Hubel, Universität Greifswald: Die Kinderstube der Nation. Deutsch-polnische Spielräume im Kaiser-

reich (1871-1914) 
• Dorota Kurek, Universität Szczecin: Jews in Szczecin, 1871-1933 
• Charlotte Wenke, Universität Greifswald: Gold Treasures as Objects of Identification in the Baltic Sea Region 

from 1800 to Today 
• Maksymilian Dzikowski, Universität Szczecin: An archeological open-air museum at lake Świdwie as an op-

portunity for tourism development on the Polish-German border 
• Tabitha Redepenning, Herder-Institute Marburg: Urban Authenticity in Szczecin 
• Mareike Schönle, Universität Greifswald: Königsberg im Kaiserreich. Alltagskultur einer Großstadt um 1900 
• Paweł Śliżewski, Universität Szczecin: The historian Heinrich Felix Schmid 
• Douglas Ong, Universität Greifswald: The commemorations over a lost home: the examination of the trau-

matic memories of expelled Kresy Poles from Lwów to Wrocław in public spaces 
• Maciej Chrostowski, Universität Greifswald: The period of dictatorship in Polish and Spanish history textbooks 
• Paweł Kaźmierski, Jagiellonian Universität, Krakow: Freedom of religion in GDR and Socialist Poland 
• Judith Kärn, Universität Greifswald: Perceptions of Nord Stream 2- between energy security, climate policy 

and national energy policies 
Die große Zahl der Teilnehmer und die langen und reichhaltigen Diskussionen zeigen die Notwendigkeit und 

den Sinn des akademischen Austauschs und damit auch solcher Kolloquien. 
Der wissenschaftliche Koordinator des Treffens war Prof. Jörg Hackmann. Organisatoren im Namen der US 

waren das MOBI und das Historische Institut. Die nächsten internationalen Doktorandenworkshops in Kulice 
werden Ende dieses Jahres stattfinden. Diese Initiative, die an frühere deutsch-polnische Doktorandentreffen 
anknüpft, wird auch nach Abschluss des Projekts INT 198 fortgesetzt werden. 

(Fot. P. Migdalski, M. Dzikowski) 
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Warsztaty ewaluacyjne 

Evaluationswerkstätten 

W dniu 1 lutego 2022 r. odbyły się pierwsze w projekcie zdalne warsztaty ewaluacyjne. Ich celem było pod-
sumowanie pierwszego pełnego roku projektu. Omówiono też kwestie dalszej realizacji projektu w nadal trud-
nym z uwagi na pandemię roku 2022. Ważnym elementem warsztatów było wypełnienie przez partnerów ano-
nimowej ankiety ewaluacyjnej. Na część pytań należało odpowiedzieć wybierając wielkość punktową od 0 (bar-
dzo źle) do 10 pkt. (bardzo dobrze), a na część odpowiedzieć pisemnie, w dwóch pytaniach należało odpowie-
dzieć „tak” lub „nie”. Pytań wszystkich łącznie z tymi dotyczącymi rodzaju instytucji, państwa było 20. Zapra-
szamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji. 

W ankiecie udział wzięło 12 osób reprezentujących lidera projektu (5 osób), partnerów projektu (2 osoby) 
i partnerów stowarzyszonych (4 osoby), jedna osoba nie zadeklarowała przynależności do konkretnego rodzaju 
instytucji, w tym 7 osób reprezentowało instytucje polskie, a 5 osób niemieckie (pytania 1, 2). W pytaniu 3 
uczestnicy mieli ocenić w skali od 0 do 10 pkt. przebiegu projektu. W odpowiedzi uzyskano średnią punktów: 
9,00. W pytaniu 4 należało wskazać problemy, które napotkano. Uczestnicy ankiety wskazali głównie pandemię, 
trudności w uczestnictwie w działaniach, utrudnienie kontaktów także przez komunikację zdalną, nadmierną 
i uciążliwą biurokrację w projekcie. Jeden z uczestników reprezentujący partnera stowarzyszonego wskazał pro-
blem ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej w tejże instytucji za projekt. W pytaniu 5 dotyczącym możliwości 
rozwiązania tych problemów wskazano: dalsze zdobywanie doświadczenia, uproszczenie zasad rozliczania pro-
jektu, która zajmuje zbyt wiele czasu i odciąga od pracy merytorycznej, jak najszybsze przejście do formatu spo-
tkań na żywo, potrzebę większego zaangażowanie partnerów, większego wykorzystania spotkań online, wska-
zania konkretnych oczekiwań przez lidera dla poszczególnych uczestników projektu. W pytaniu 6 uczestnicy 
mieli oceniać w skali od 0 do 10 pkt. dotychczasowe kontakty z liderem. W odpowiedzi uzyskano średnią punk-
tów 9,42. W pytaniu 7 uczestnicy mieli ocenić w skali od 0 do 10 pkt. dotychczasowe kontakty z osobą nadzoru-
jącą projekt w sekretariacie euroregionu w Löcknitz. W odpowiedzi uzyskano średnią punktów 8,58. W pytaniu 
8 uczestnicy mieli ocenić w skali od 0 do 10 pkt. kontakty i wymianę informacji między partnerami projektu. 
W odpowiedzi uzyskano średnią punktów 8,92. W pytaniu 9 uczestnicy mieli wskazać jakiej pomocy oczekują od 
lidera projektu. W odpowiedziach wskazano: wzajemne rozwiązywanie problemów, wykorzystanie efektów sy-
nergii, prowadzenie public relations dla całego projektu, jaśniejsze wskazanie oczekiwań. W pytaniu 10 o dzia-
łania, które należy wzmocnić w 2022 r. – obok pustych pojawiły się odpowiedzi o braku potrzeby wzmacniania 



 

 
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 

działań, o wzmocnieniu promocji przez poszczególnych partnerów, rozszerzenie wymiany na kolejne instytucje 
o potrzebie realizacji zaplanowanych wydarzeń. W pytaniu 11 uczestnicy mieli ocenić w skali od 0 do 10 pkt. 
dotychczasową politykę informacyjną projektu. W odpowiedzi uzyskano średnią punktów 9,42. W pytaniu 12 
uczestnicy mieli ocenić w skali od 0 do 10 pkt. szanse na realizację w pełni celów projektu w roku 2022. W od-
powiedzi uzyskano średnią punktów 8,58. W pytaniu 13 dotyczącym tego, co należy zrobić, aby zwiększyć szanse 
na realizację w pełni projektu w 2022 r. – odpowiedziano: należy utrzymać poprzednie podejście do projektu; 
wskazano obawy o pandemię i ograniczenia, podkreślono czasochłonności przygotowania publikacji, koniecz-
ność utrzymania przepływu informacji ze strony kierownika projektu oraz konieczność zgrania pozostałych 
uczestników projektu, konieczność dopasowania kryteriów ilościowych dotyczących liczby uczestników do rze-
czywistości epidemicznej, wskazano też na możliwość prezentowania wyników projektu także po jego formal-
nym zakończeniu. Na pytanie 14 o największy sukces projektu w 2021 r. – wskazano odpowiedzi: ciągłą wymianę 
i spotkania, integrację instytucji po obu stronach Odry, wspólną pracę i rozwijanie pomysłów i idei, dbanie o ja-
kość merytoryczną wydarzeń, posuwanie projektu do przodu mimo niesprzyjających warunków, konferencję 
o lękach granicznych w maju 2021 r. Na pytanie 15 o największą słabość projektu w 2021 r. 6 osób nie udzieliło 
odpowiedzi lub wskazało, że nie było słabości. Pozostali uczestnicy ankiety wskazali oprócz problemów związa-
nych z pandemią brak możliwości spotkań na żywo wszystkich partnerów oraz na problemy wynikające z małej 
liczby personelu w administracji lidera projektu. Na pytanie 16 o potrzebę dalszej współpracy po zakończeniu 
projektu w ramach sieci instytucji partnerskich (możliwe odpowiedzi „tak” lub „nie”) – wszyscy uczestnicy odpo-
wiedzieli „tak”. Na pytanie 17 – czy chciałbyś wziąć udział w przygotowaniu kolejnego projektu transgranicznego 
– jedna osoba odpowiedziała nie, pozostałe tak (możliwe odpowiedzi „tak” lub „nie”). W odpowiedzi na pytanie 
18 należało wymienić jakie jeszcze instytucje widziałbyś w przyszłym projekcie. Obok odpowiedzi ogólnych lub 
mówiących, że obecny dobór jest optymalny, wskazano: kolejne placówki po obu stronach granicy , małe muzea, 
instytucje edukacyjne dla młodzieży, miejsca pamięci, biblioteki, uczelnie skandynawskie. Jeden uczestnik napi-
sał, że z uwagi na obciążenia administracyjne nieproporcjonalne do wyników nie wyobraża sobie możliwość za-
angażowania w unijne kolejne projekty transgraniczne. Na odpowiedzi na pytanie 19 o wątki tematyczne, które 
należałoby podjąć lub rozszerzyć w przyszłym projekcie uczestnicy napisali: indywidualne aspekty historii, wyko-
rzystanie narzędzi informatycznych w pracy społecznej, promocja po obu stronach Odry, dziedzictwo kulturowe 
Bliskiego Wschodu, konieczność dalszego eksplorowania obecnych tematów, tak aby przyniosły efekt, podtrzy-
manie tematyki średniowiecznej i nowożytnej, tematyka żydowska, by określić tematykę po zbilansowaniu obec-
nego projektu. Ostatnie 20 pytanie dotyczyło oceny w skali od 0 do 10 pkt. poziomu zadowolenia z uczestnictwa 
w projekcie. W odpowiedzi uzyskano średnią punktów 9,25.  

Podsumowując należy wskazać, że mimo kilku uwag krytycznych ewaluacja dla realizacji projektu w roku 2021 
przyniosła pozytywną ocenę. Cieszy to tym bardziej, że projekt wystartował niezależnie od instytucji uczestni-
czących z pewnym opóźnieniem oraz przez cały czas mierzył się powszechnym problemem związanym z ograni-
czeniami związanymi z pandemią. Była ona przyczyną niedostatecznego uczestnictwa osób reprezentujących po-
szczególnych partnerów w wydarzeniach oraz spotkaniach organizacyjnych, które musiały zostać przeniesione 
do przestrzeni cyfrowej. Wśród innych problemów, które unaoczniły się należy wskazać też małą liczbą spotkań 
na żywo, zbyt dużą liczbę wydarzeń, która została do zrealizowania w skróconym czasie, pracochłonność rozli-
czania i nadmierną biurokrację projektów interregowskich. Z zaprezentowanych powyżej głosów płynie wniosek 
dokładniejszego określenia zadań poszczególnych partnerów, pogłębienia wymiany informacji oraz promocji 
działań, rozszerzenia oddziaływania projektu na zewnątrz. Mimo tych konstruktywnych uwag dotychczasowy 
przebieg projektu i jego poszczególne działania są oceniane wysoko. Uczestnicy ankiety zdecydowanie częściej 
dostrzegali też jego sukcesy niż słabości, które najczęściej wynikały z niezależnych przyczyn zewnętrznych. To co 
najbardziej buduje to wiara w osiągniecie celów projektu oraz jego realizację w pełni w roku 2022, a także wola 
dalszej współpracy, a nawet wskazanie potrzeby rozszerzenia liczby partnerów oraz podejmowanej tematyki 
w przyszłości. To wszystko pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość projektu, którego mamy nadzieję nie 
dotkną już więcej skutki pandemii. 

* * * 
Am 1. Februar 2022 fand der erste Fernbewertungsworkshop des Projekts statt. Dessen Ziel war es, das erste 
volle Jahr des Projekts zusammenzufassen. Ein wichtiger Bestandteil des Workshops war das Ausfüllen eines 
anonymen Bewertungsfragebogens durch die Partner. Einige der Fragen mussten mit einer Punktzahl zwischen 
0 (sehr schlecht) und 10 Punkten (sehr gut) beantwortet werden, während für andere eine schriftlich Antwort 
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verlangt wurde und zwei weitere mit "ja" oder "nein" beantwortet werden mussten. Die Gesamtzahl der Fragen, 
einschließlich der Fragen zur Art der Einrichtung und zum Partnerstaat, betrug 20. Wir laden Sie ein, die Ergeb-
nisse der Bewertung zu lesen. 

An dem Fragebogen nahmen 12 Personen teil, die den Projektleiter (5 Personen), die Projektpartner (2 Per-
sonen) und die assoziierten Partner (4 Personen) vertraten; eine Person gab keine Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Art von Einrichtung an. Darunter 7 Personen, die polnische Einrichtungen vertraten, und 5 Personen, 
die deutsche Einrichtungen vertraten (Fragen 1, 2). In Frage 3 wurden die Teilnehmer gebeten, den Verlauf des 
Projekts auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten zu bewerten. Die Durchschnittsnote betrug 9,00. In Frage 4 wurde 
nach den aufgetretenen Problemen gefragt. Die Teilnehmer des Fragebogens wiesen vor allem auf die Pande-
mie, die Schwierigkeiten bei der Teilnahme an den Aktivitäten, die Erschwerung von Kontakten auch durch Fern-
kommunikation sowie die übermäßige und belastende Bürokratie im Projekt hin. Ein Teilnehmer, der einen as-
soziierten Partner vertrat, wies auf ein Problem bei der Identifizierung der für das Projekt verantwortlichen Per-
son in dieser Einrichtung hin. In Frage 5 zu den Möglichkeiten, diese Probleme zu lösen, wurden folgende Punkte 
genannt: weiteres Sammeln von Erfahrungen, Vereinfachung der Regeln für die Abrechnung des Projekts, die zu 
viel Zeit in Anspruch nimmt und von der inhaltlichen Arbeit ablenkt, schnellstmöglicher Übergang zum Format 
der Live-Sitzungen, Notwendigkeit einer stärkeren Einbeziehung der Partner, stärkere Nutzung von Online-Sit-
zungen, Angabe spezifischer Erwartungen des Leiters an die einzelnen Projektteilnehmer. In Frage 6 wurden die 
Teilnehmer gebeten, auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten ihre bisherigen Kontakte mit dem Leiter zu bewerten. 
Die durchschnittliche Punktzahl lag bei 9,42. In Frage 7 wurden die Teilnehmer gebeten, auf einer Skala von 0 bis 
10 Punkten ihre derzeitigen Kontakte mit dem Projektbetreuer in der Geschäftsstelle der Euroregion in Löcknitz 
zu bewerten. Die durchschnittliche Punktzahl lag bei 8,58. In Frage 8 wurden die Teilnehmer gebeten, auf einer 
Skala von 0 bis 10 Punkten die Kontakte und den Informationsaustausch zwischen den Projektpartnern zu be-
werten. Die durchschnittliche Punktzahl lag bei 8,92. In Frage 9 wurden die Teilnehmer gebeten, anzugeben, 
welche Art von Hilfe sie vom Projektleiter erwarten. Die Antworten lauteten: gemeinsame Problemlösung, Nut-
zung von Synergieeffekten, Öffentlichkeitsarbeit für das gesamte Projekt, klarere Darstellung der Erwartungen. 
Frage 10 zu den Aktivitäten, die im Jahr 2022 verstärkt werden sollen. - Neben den leeren Antworten gab es 
auch Antworten, dass keine Notwendigkeit besteht, die Aktivitäten zu verstärken, die Förderung durch be-
stimmte Partner zu verstärken, den Austausch auf andere Einrichtungen auszudehnen und die Notwendigkeit, 
geplante Veranstaltungen durchzuführen. In Frage 11 wurden die Teilnehmer gebeten, auf einer Skala von 0 bis 
10 die bisherige Informationspolitik des Projekts zu bewerten. Der Durchschnittswert lag bei 9,42. In Frage 12 
wurden die Teilnehmer gebeten, auf einer Skala von 0 bis 10 die Chancen zu bewerten, dass das Projekt seine 
Ziele im Jahr 2022 vollständig erreicht. Der Durchschnittswert lag bei 8,58. In Frage 13 wurde gefragt, was getan 
werden sollte, um die Chancen zu erhöhen, dass das Projekt seine Ziele im Jahr 2022 vollständig erreicht. - Die 
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Antwort lautete: Der bisherige Ansatz des Projekts sollte beibehalten werden; es wurde auf die Pandemie und 
die Zwänge hingewiesen, die zeitaufwändige Vorbereitung der Veröffentlichung wurde hervorgehoben, die Not-
wendigkeit, den Informationsfluss des Projektleiters aufrechtzuerhalten und die anderen Projektteilnehmer zu-
sammenzubringen, ebenso die Notwendigkeit, die quantitativen Kriterien für die Teilnehmerzahl an die epide-
mische Realität anzupassen, und die Möglichkeit, die Projektergebnisse auch nach dem formellen Ende des Pro-
jekts zu präsentieren. Zur Frage 14 nach dem größten Erfolg des Projekts im Jahr 2021 - Die Antworten lauteten: 
kontinuierlicher Austausch und Begegnungen, Einbindung von Institutionen auf beiden Seiten der Oder, gemein-
same Arbeit und Entwicklung von Ideen und Konzepten, Sicherung der Qualität der Veranstaltungen, Vorantrei-
ben des Projekts trotz ungünstiger Rahmenbedingungen, die Konferenz zu Grenzängsten im Mai 2021. Zur Frage 
15 nach der größten Schwäche des Projekts im Jahr 2021 haben 6 Personen keine Antwort angegeben bzw. 
geantwortet, dass keine Schwäche vorliegen. Andere Umfrageteilnehmer wiesen zusätzlich zu den pandemie-
bedingten Problemen auf die fehlenden Möglichkeiten für Live-Sitzungen aller Partner und auf Probleme auf-
grund der geringen Personalausstattung in der Verwaltung des Projektleiters hin. Auf die Frage 16 nach der 
Notwendigkeit einer weiteren Zusammenarbeit nach dem Ende des Projekts innerhalb des Netzwerks der Part-
nereinrichtungen (mögliche Antworten "ja" oder "nein") antworteten alle Teilnehmer mit "ja". Auf die Frage 17 
- würden Sie gerne an der Vorbereitung eines weiteren grenzüberschreitenden Projekts teilnehmen - antwortete 
eine Person mit "nein", die anderen mit "ja" (mögliche Antworten "ja" oder "nein"). In der Antwort auf Frage 18 
mussten sie angeben, welche anderen Einrichtungen sie in einem zukünftigen Projekt sehen würden. Neben 
allgemeinen Antworten oder der Aussage, dass die derzeitige Auswahl optimal sei, wurden genannt: weitere 
Einrichtungen auf beiden Seiten der Grenze, kleine Museen, Bildungseinrichtungen für Jugendliche, Gedenkstät-
ten, Bibliotheken, skandinavische Universitäten. Ein Teilnehmer schrieb, dass er sich aufgrund des Verwaltungs-
aufwands, der in keinem Verhältnis zu den Ergebnissen stehe, nicht vorstellen könne, an weiteren grenzüber-
schreitenden EU-Projekten beteiligt zu sein. Auf die Frage 19 nach Themensträngen, die in einem zukünftigen 
Projekt aufgegriffen oder erweitert werden sollten, schrieben die Teilnehmer: einzelne Aspekte der Geschichte, 
der Einsatz von IT-Tools in der Gemeinwesenarbeit, die Förderung beiderseits der Oder, das kulturelle Erbe des 
Nahen Ostens, die Notwendigkeit einer weiteren Vertiefung der aktuellen Themen, um sie wirksam zu machen, 
die Beibehaltung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Themen, das jüdische Thema, die Festlegung der 
Themen nach der Bilanzierung des aktuellen Projekts. Die letzte, 20. Frage betraf die Bewertung des Grades der 
Zufriedenheit mit der Teilnahme am Projekt auf einer Skala von 0 bis 10. Die Antworten ergaben eine Durch-
schnittsnote von 9,25.  

Abschließend ist festzuhalten, dass die Bewertung der Projektdurchführung im Jahr 2021 trotz einiger kriti-
scher Anmerkungen zu einer insgesamt positiven Beurteilung führt. Dies ist umso erfreulicher, als das Projekt 
unabhängig von den beteiligten Einrichtungen mit einiger Verzögerung anlief und durchweg mit pandemiebe-
dingten Einschränkungen zu kämpfen hatte. Dies war die Ursache für die unzureichende Beteiligung von Perso-
nen, die die einzelnen Partner bei Veranstaltungen und Organisationstreffen repräsentierten, die in den digita-
len Raum verlegt werden mussten. Weitere Probleme, die sich zeigten, waren die geringe Anzahl von Live-Sit-
zungen, zu viele Veranstaltungen, die in einem verkürzten Zeitrahmen durchgeführt werden mussten, arbeits-
intensive Abrechnungen und übermäßige Bürokratie bei interregionalen Projekten. Aus den vorgetragenen 
Stimmen wird angeregt, die Aufgaben der einzelnen Partner genauer zu definieren, den Informationsaustausch 
und die Förderung der Aktivitäten zu intensivieren und die Außenwirkung des Projekts zu vergrößern. Trotz die-
ser konstruktiven Kommentare werden das Projekt und seine einzelnen Aktivitäten hoch bewertet. Die Teilneh-
mer der Umfrage sahen eindeutig häufiger Erfolge als Schwächen, die meist auf unabhängige externe Gründe 
zurückzuführen waren. Besonders ermutigend ist der Vertrauen, dass die Projektziele erreicht und im Jahr 2022 
vollständige umgesetzt werden sowie der Wille zur weiteren Zusammenarbeit und sogar die perzipierte Not-
wendigkeit, die Anzahl der Partner und die behandelten Themen in Zukunft zu erweitern. All dies lässt uns mit 
Optimismus in die Zukunft des Projekts blicken, das hoffentlich nicht mehr von Pandemien. 

 
PAWEŁ 

MIGDALSKI 
Uniwersytet Szczeciński Universität Szczecin 

 
 
 



 

 
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). 

 
 

11 

Schwedt 

 

W 2021 roku Muzeum Miejskie w Schwedt nad Odrą intensywnie pracowało nad projektem: INT 198 „Morze 
– Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edu-
kacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckie”. Rozległa faza planowania połączona z sieciowaniem kontaktów 
i koordynacją działań została zakończona, a realizacja planów wejdzie w decydującą fazę w roku 2022.  

Zaplanowano sześć warsztatów z młodzieżą szkolną na temat „map historycznych", które są obecnie realizo-
wane jeden po drugim. Pierwsze warsztaty w Schwedt zakończyły się sukcesem, kolejne odbędą się w Anger-
münde, Oderbergu, Szczecinie, Kulicach i Chojnie.   

Równolegle przygotowywana jest wystawa „Zaginione miejsca. Dolina Dolnej Odry w świetle map historycz-
nych”. Zostanie ona otwarta 6 maja 2022 r. o godz. 15.00 w Muzeum Miejskim Schwedt nad Odrą, gdzie będzie 
prezentowana do 12 czerwca 2022 r. Następnie wystawa będzie wędrowała. W Kulicach będzie prezentowana 
od 29 sierpnia 2022 roku. 

Powstanie sieci instytucji pozwoliło Muzeum Miejskiemu w Schwedt nawiązać daleko idące kontakty, które 
wzbogacają jego codzienną pracę w kontekście muzealnym. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń i ścisła 
współpraca naukowa pozwoliły na otwarcie wielu drzwi.  

Najbliższe terminy:  
• W dniu 4 kwietnia 2022 r. w Oderbergu zostanie przebadane na podstawie dawnych map Albrechtsburg 

i Bärenschanze. Wkrótce zostanie też podany termin warsztatów w Angermünde. 
* * * 

Das Stadtmuseum 
Schwedt/Oder hat sich im Jahr 
2021 intensiv mit dem Projekt 
„Das Meer – Pommern – die 
Grenzregion als Orte des deutsch-
polnischen Dialogs. Grenzüber-
greifendes Netzwerk zur wissen-
schaftlichen Kooperation und his-
torischen Bildung über Ostsee und 
Odergebiet“ auseinandergesetzt. 
Die ausgedehnte Planungsphase 
mit vielseitigen Vernetzungen und 
Abstimmungen ist beendet und 
die Umsetzung der Pläne geht 
2022 in die heiße Phase.  

Sechs Workshops mit Schülern 
und Schülerinnen zum Thema 
„Historische Karten“ stehen an 
und werden nun nach und nach 
abgearbeitet. Der erste Workshop 
in Schwedt wurde erfolgreich um-
gesetzt, nun folgen Angermünde, 
Oderberg, Szczecin, Kulice und Chojna.   

Zeitgleich wird an der Ausstellung "Verschwundene Orte. Das untere Odertal im Spiegel historischer Karten" 
gearbeitet. Die Ausstellung wird am 6. Mai 2022, um 15 Uhr im Stadtmuseum Schwedt/Oder eröffnet und ist 
dann bis zum 12. Juni 2022 in der Oderstadt zu sehen. Danach wird die Ausstellung wandern. Kulice möchte die 
Ausstellung ab dem 29. August 2022 zeigen. 
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Das Netzwerk ermöglichte dem Schwedter Stadtmuseum weitreichende Kontakte, die die tägliche Arbeit im 
musealen Kontext bereichern. Der deutsch-polnische Erfahrungsaustausch und die enge wissenschaftliche Ko-
operation konnten viele Türen öffnen.  

Anstehende Termine:  
• Am 04. April 2022 werden die Albrechtsburg und die Bärenschanze in Oderberg auf der Grundlage von his-

torischen Karten untersucht. Ein Termin für einen Workshop in Angermünde wird zeitnah folgen. 
(Fot. Städtische Museen Schwedt/Oder) 

 

ANKE  
GRODON 

Muzeum Miejskie w Schwedt nad Odrą  Stadtmuseum Schwedt/Oder 

 

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 die 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. 

 

Konferencja międzynarodowa  

„Stan i perspektywy historiografii regionu Bałtyku” 
 

Internationale Konferenz  

„Stand und Perspektiven der Geschichtsschreibung über den Ostsee-

raum“ 
 

Konferencja Roczna Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego, Ku-
lice, 19-21 maja 2022 r. / Jahreskonferenz des Internationalen Zentrum für interdisziplinäre Studien der Univer-
sität Szczecin, Kulice, 19.–21. Mai 2022 
 

W ostatnich dziesięcioleciach badania historyczne i historiografia dotyczące regionu Bałtyku znacznie się zin-
tensyfikowały. Nie było to tylko reakcja na otwarcie granic po 1989 roku. Można raczej postawić tezę, że pu-
bliczne dyskusje nad historią regionu Bałtyku przyczyniło się do zmian politycznych i transnarodowego zbliżenia 
społecznego.  

O ile Fernand Braudel i jego Świat śródziemnomorski stanowili początkowo centralny punkt orientacyjny dla 
nowej historiografii regionu Bałtyku, o tyle obecny obraz jest o wiele barwniejszy. Oprócz klasycznych tematów, 
takich jak Hanza i spory wokół Dominium Maris Baltici w okresie wczesnonowożytnym, porusza się obecnie wiele 
innych aspektów, takich jak migracje, kultury pamięci, gender history, historia imperiów czy postkolonializm, by 
wymienić tylko kilka tematów. Ponadto, istnieją podejścia do rozpatrywania regionu Bałtyku w szerszym kon-
tekście historii globalnej. Nie wszystkie z tych podejść do historii regionu Bałtyku są zupełnie nowe, czasami 
można je znaleźć już we wcześniejszych publikacjach. Ich upowszechnianie utrudniały jednak nieraz problemy 
z dystrybucją, tak że niektóre publikacje były po prostu trudno dostępne. Do tego dochodziły bariery polityczne, 
językowe, a czasem także mentalne.  

Pod tym względem centralnym tematem konferencji jest generowanie i transnarodowa wymiana wiedzy na 
temat historii regionu Bałtyku. Drugim zasadniczym wątkiem są pytania, czy region Bałtyku jako punkt 
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odniesienia tworzy narracje historiograficzne, które różnią się od perspektyw narodowych, oraz w jakim stopniu 
takie transnarodowe aspekty znajdują zastosowanie w badaniach i edukacji historycznej. 

Na konferencji przedyskutowane zostaną z jednej strony biograficzne, tematyczne i regionalne wkłady do 
historiografii regionu Bałtyku w przekroju czasowym i geograficznym pod kątem krytyki tradycji oraz z drugiej 
strony ich znaczenie dla przyszłych koncepcji badawczych. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji w charakterze ekspertów/prelegentów. Interesują 
nas niepublikowane wcześniej badania indywidualne, ale także ujęcia syntetyczne i porównawcze.  

Zgłoszenia zawierające tytuł prezentacji, streszczenie (do 600 znaków) i biografię (do 600 znaków) po angiel-
sku lub po polsku na adres jorg.hackmann@usz.edu.pl do 15 marca 2022 r.  

Kandydaci zostaną poinformowani o dokonanym wyborze do dnia 1 kwietnia 2022 r. Językami konferencji są 
angielski i polski. Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne. Planowane jest wydanie publikacji z refera-
tami z konferencji. 

Udział w konferencji jest bezpłatny dla ekspertów/ prelegentów. Koszty podróży (2 klasa lub klasa ekono-
miczna) będą zwracane lub potrącane z honorarium. Organizator zapewnia bezpłatny transport ze Szczecina na 
miejsce konferencji w Kulicach i z powrotem. 

Jeśli sytuacja pandemiczna nie ulegnie znaczącej poprawie, istnieje możliwość zorganizowania wydarzenia w 
formacie hybrydowym lub całkowicie online. 

*** 
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Geschichtsforschung und -schreibung über den Ostseeraum 

deutlich intensiviert. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Reaktion auf die Grenzöffnungen seit 1989, viel-
mehr könnte man die These aufstellen, dass die öffentliche Beschäftigung mit der Geschichte der Ostseeregion 
den politischen Wandel und eine transnationale gesellschaftliche Annäherung befördert hat.  

Bildete zunächst Fernand Braudel und seine Mittelmeerwelt einen zentralen Orientierungspunkt für eine 
neue Geschichtsschreibung der Ostseeregion, so stellt sich das Bild mittlerweile deutlich vielschichtiger dar. Ne-
ben klassischen Themen wie der Hanse und den Auseinandersetzungen um das Dominium Maris Baltici in der 
frühen Neuzeit werden inzwischen zahlreiche weitere Aspekte thematisiert, wie etwa Migrationen, Erinnerungs-
kulturen, Geschlechtergeschichte, Imperiengeschichte oder Postkolonialismus, um nur einige Themenfelder zu 
nennen. Zudem gibt es Ansätze, die Ostseeregion im größeren Kontext globaler Geschichte zu betrachten. Nicht 
alle dieser Zugänge zur Geschichte der Ostseeregion sind völlig neu, sondern finden sich mitunter schon auch in 
früheren Publikationen. Allerdings wurde ihre Verbreitung nicht selten durch Probleme in der Distribution be-
hindert, so dass manche Publikationen schlicht kaum greifbar waren. Dazu gesellten sich politische, sprachliche 
und mitunter auch mentale Barrieren.  

Vor diesem Hintergrund bilden die Generierung und der transnationale Austausch von Wissen über die Ge-
schichte der Ostseeregion ein zentrales Thema der Konferenz. Ein zweites Kernthema bildet die Fragen, ob die 
Ostseeregion als Bezugspunkt historiographische Narrationen hervorbringt, die sich von nationalen Perspekti-
ven unterscheiden, und inwieweit solche transnationalen Aspekte auch in die Forschung und Geschichtsvermitt-
lung Eingang finden. 

Auf der Konferenz sollen in zeitlicher und geographischer Breite biographische, thematische und regionale 
Beiträge zur Geschichtsschreibung über die Ostseeregion traditionskritisch erörtert werden und auf ihre Bedeu-
tung für zukünftige Forschungsansätze befragt werden. 

Wir laden Sie herzlich ein, sich als Experten/Referenten an der Konferenz zu beteiligen. Wir sind an bisher 
unveröffentlichten Einzelstudien, aber auch an synthetischen und vergleichenden Ansätzen interessiert.  

Bewerbungen mit Titel des Vortrags, Zusammenfassung (bis zu 600 Zeichen) und Biogramm (bis zu 600 Zei-
chen) auf Englisch oder Polnisch bis zum 15. März 2022 an jorg.hackmann@usz.edu.pl.  

Die BewerberInnen werden bis zum 1. April 2022 über diese Auswahl informiert. Tagungssprachen sind Eng-
lisch und Polnisch. Die Veranstaltung wird simultan übersetzt. Eine Veröffentlichung der Tagungsbeiträge ist 
geplant. 

Die Teilnahme an der Konferenz ist für Experten/Referenten kostenlos. Die Reisekosten (2. Klasse bzw. Eco-
nomy Class) werden erstattet bzw. mit einem Honorar verrechnet. Der Veranstalter bietet einen kostenlosen 
Transport von Stettin zum Veranstaltungsort in Kulice und zurück. 

Sollte sich die Pandemiesituation nicht wesentlich verbessern, besteht die Möglichkeit, die Veranstaltung im 
hybriden Format oder vollkommen online zu organisieren. 

mailto:jorg.hackmann@usz.edu.pl
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Interdyscyplinarna szkoła wiosenna:  

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

Interdisciplinary Spring School  

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

Kulice (Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego), 29 maja-4 czerwca 
2022 r. / Kulice (International Centre for Interdisciplinary Studies of Szczecin University) 29th May-4th June 2022.  
 

Uniwersytet Szczeciński zaprasza studentów studiów licencjackich i magisterskich archeologii i historii do 
udziału w  interdyscyplinarnej szkole wiosennej  pt.  “Identity-Ritual-Death in the Baltic Sea Region”, która od-
będą się w dniach 29 maja – 04 czerwca 2022 r. w Kulicach (Polska, Uniwersytet Szczeciński, Międzynarodowy 
Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach). Językiem wykładowym warsztatów będzie j. angielski.  

Warsztaty poświęcone będą sferze funeralnej w średniowiecznych i wczesnonowożytnych społeczeństwach 
Bałtyku. W oparciu o materiały omawiane na zajęciach oraz miejsca odwiedzane podczas objazdów uczestnicy 
warsztatów będą mieli szansę pogłębić wiedzę w zakresie takich tematów jak koncepcja śmierci i życia pozagro-
bowego, akceptowane sposoby przeżywania żałoby, kreowanie wizerunku publicznego zmarłego, kreowanie wi-
zerunku żywego społeczeństwa poprzez genealogię i wskazanie przodków. 

Uczestników zachęcamy do przygotowania 10-minutowej prezentacji na temat interesującego ich stanowi-
ska/problemu w ramach proponowanej tematyki. 
Program warsztatów: 
• 29.05. 18.00. Transfer do Kulic. 
• 30.05. Sesja poranna: Koncepcja śmierci w kulturach dawnych i współczesnych. Moderator: Katarzyna Ślu-

sarska (Uniwersytet Szczeciński) 
Sesja popołudniowa: Od Ponurego Żniwiarza do Transi - personifikacja śmierci w sztuce i literaturze późnego 
średniowiecza i wczesnej nowożytności. Moderatorzy: Marcin Majewski, Katarzyna Ślusarska (Uniwersytet 
Szczeciński) 
Wykład wieczorny: Magda Miciak (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Rezerwat archeologiczny Gród 
Wczesnopiastowski w Gieczu) 

• 31.05.  Objazd studyjny – Stralsund 
• 01.06. Objazd studyjny: Kamień Pomorski, Świerzno, Trzebiatów 
• 02.06. Sesja całodniowa: Refleksje nad śmiercią i upamiętnieniem w czasach nowożytnych – podsumowanie 

wyjazdu. Moderacja: Marcin Majewski (Uniwersytet Szczeciński) 
Wykład wieczorny: Tomasz Wiślicz (Instytut Historii, Polska Akademia Nauk) 

• 03.06. Sesja całodniowa: Pamięć, pomniki, miejsca pamięci. Moderacja: Marcin Majewski, Paweł Migdalski 
(Uniwersytet Szczeciński) 

• 04.06 10.00. Transfer do Szczecina 
Organizatorzy zapewniają noclegi, wyżywienie oraz transport autokarowy ze Szczecina do Kulic i z powrotem.  
Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2022 r. 
Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) oraz dodatkowe pytania prosimy kierować do: 
• Marcin Majewski marcin.majewski@usz.edu.pl  
• Katarzyna Ślusarska katarzyna.slusarska@usz.edu.pl  

*** 
The University of Szczecin welcomes application for the international spring school in “Identity-Ritual-Death 

in the Baltic Sea Region” which will take place on May 29th - June 4th, 2022, in Kulice (Poland, University of 
Szczecin, International Center for Interdisciplinary Studies in Kulice). Bachelor and master students in archaeol-
ogy and history are invited to apply. The spring school will be held in English. 

mailto:marcin.majewski@usz.edu.pl
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The spring school will focus on the funeral sphere in the Southern Baltic's Medieval and Early Modern societies. 
The school provides knowledge and tools to address topics such as death and afterlife, accepted ways of mourn-
ing, creating the deceased public image, creating the living society image through genealogy and ancestors. 
Participants are heartily encouraged to prepare a 10-minute presentation on a case study of their interests. 
Program: 
• 29.05. 18.00 Transfer to Kulice.  
• 30.05. Morning Session: Concept of death in past and present cultures. Moderation: Katarzyna Ślusarska 

(University of Szczecin) 
Afternoon session: From Grim Reaper to Transi – The vision of the Death in Art and literature of Late Medieval 
and Early Modern times. Moderation: Katarzyna Ślusarska, Marcin Majewski, (University of Szczecin) 
Evening lecture: Magda Miciak (Museum of the first Piasts at Lednica, Archaeological Reserve – Early Piast 
Stronghold in Giecz) 

• 31.05. Field trip – Stralsund 
• 01.06. Field trip – Kamień Pomorski, Świerzno, Trzebiatów 
• 02.06. Reflections on passing and commemoration in modern times. Our study trip. Moderation: Marcin 

Majewski (University of Szczecin) 
Evening lecture: Tomasz Wiślicz (Institute of History Polish Academy of Sciences) 

• 03.06. Memory, monuments and memorial sites. Moderation: Marcin Majewski, Paweł Migdalski (University 
of Szczecin) 

• 04.06. 10.00 Transfer to Szczecin. 
The organizers provide bus transport for participants from Szczecin to Kulice and back. The spring school will 
cover lodging costs. 
This is a non-profit Summer School 
The deadline for applications is 31th of March 2022. 
Please send your applications (CV and a letter of interest) and further questions to: 
• Marcin Majewski (marcin.majewski@usz.edu.pl)  
• Katarzyna Ślusarska (katarzyna.slusarska@usz.edu.pl) 
 

Międzynarodowa konferencja  

„Na zamku, w klasztorze i w mieście. Kultura świata nadbałtyckiego 

w średniowieczu i nowożytności” 
 

International conference  

“In the Castle, in the Monastery, in the Town. The Culture of the Baltic 

World in the Middle Ages and Modern Times”   
 

Kulice (Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego), 9-11 czerwiec 
2022 r. / Kulice (International Centre for Interdisciplinary Studies of Szczecin University) 9th-11th June 2022.  
 

Przełom średniowiecza i epoki nowożytnej to w dziejach państw i społeczeństw regionu nadbałtyckiego okres 
schyłku i przemijania wielu zjawisk w sferze gospodarczej, religijnej i kulturalnej. W miejsce funkcjonujących 
dotąd instytucji i form życia pojawiły się wytwory nowych czasów. Symptomem zmian zachodzących w gospo-
darce było pojawienie się folwarku pańszczyźnianego, kompanii handlowych i rozwój banków oraz giełd. Pogłę-
biona pobożność indywidualna późnego średniowiecza i instytucjonalny kryzys Kościoła skutkowały zmianą kon-
fesji, a co za tym idzie powstania nowej mentalności religijnej oraz innowacyjnego podejścia do relacji między 
sztuką a sacrum. Klasztory istniejące od setek lat jako centra religijne zniknęły w dotychczasowej formie z krajo-
brazu miast i wsi, stając się ośrodkami świeckiego życia intelektualnego jako szkoły, placówkami opiekuńczymi 
lub centrami gospodarczymi jako siedziby administracyjne domeny pana terytorialnego. Szerokie wykorzystanie 
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artylerii w wojskowości podważyło funkcję zamków jako siedzib obronnych i przyspieszyło ich przemianę w re-
zydencje. Zasadniczym zmianom ulega też szeroko rozumiana kultura materialna. Tematyka wystąpień z zakresu 
archeologii, historii i historii sztuki powinna objąć całość problematyki okresu przełomu. Jest on rozumiany nie 
tylko jako zmiana i przejście od „starego” do „nowego”, ale również trwanie „starego świata” w kontekście no-
wych fenomenów, których widownią stał się zamek, klasztor i miasto. 

Konferencja odbędzie się w dniach 9 – 11czerwca 2022 r. w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscy-
plinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach, mieszczącym się w dawnym dworze należącym do rodziny 
von Bismarcków. Językami konferencji będą angielski i polski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symulta-
niczne z języka polskiego na język angielski. Udział w konferencji w charakterze eksperta-referenta jest bez-
płatny. Przewidywany jest zwrot kosztów podroży (klasa budżet) lub niewielkie honorarium. Organizator zapew-
nia bezpłatny dojazd ze Szczecina do miejsca obrad w Kulicach i z powrotem. Planowana jest publikacja wystą-
pień konferencyjnych.  

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 31 marca 2022 r., w tym abstraktów o objętości maksymalnie jednej 
strony(do 600 znaków), jak również krótkiego życiorysu akademickiego (do 600 znaków) wraz z danymi kontak-
towymi do dr. hab. Marcina Majewskiego, prof. US (marcin.majewski@usz.edu.pl) lub dr. hab. Rafała Simiń-
skiego (rafal.siminski@usz.edu.pl). Organizatorzy zastrzegają sobie swobodny wybór referatów spośród zgłoszo-
nych propozycji. Po upływie terminu zgłoszeń w możliwie najszybszym terminie otrzymają Państwo informację 
o przyjęciu lub odrzuceniu zaproponowanego tematu wystąpienia. 

Organizatorzy: dr. hab. Marcin Majewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) i dr hab. Rafał Simiński (Uniwer-
sytet Szczeciński). 

*** 
In the history of countries and societies of the Baltic region the turn of the Middle Ages and modern times 

was the period of the downfall and decline of many phenomena in the area of economy, religion and culture. 
Products of modern times replaced institutions and forms of life which had functioned until that time. The ap-
pearance of the manor system, trading companies and the development of banks and stock exchanges were the 
signs of transformations in the economy. Deepened individual religiousness of the late Middle Ages and institu-
tional crisis of the Church resulted in religious conversion and, consequently, establishing a new religious men-
tality, as well as an innovative approach to a relationship between art and sacrum. Monasteries that had existed 
for centuries as religious centres disappeared from the urban and rural landscape and turned into lay intellectual 
centres such as schools, welfare centres or economic units which exercised the function of administration cen-
tres of the domain of the territorial lord. A wide use of artillery undermined the function of castles as a mode of 
defence system and triggered their transformation into residences. Also, widely understood material culture 
was subject to major changes. The subject of matter of papers in the field of archaeology, history and the history 
of art would include problems of the watershed period. It is understood not only as a change and transfer from 
“the old” to “the new”, but also the existence of the “old world” in the context of new phenomena, the sites of 
which became the castle, the monastery and the town.  

The conference will be held from 9th  June to 11th  June 2022 in International Centre for Interdisciplinary 
Studies of Szczecin University in Kulice located in a former manor house which belonged to the House of Bis-
marck. The Organisers ensure simultaneous interpretation from Polish into English. No registration fee will apply 
to speakers. Refund of travelling costs (economy class) or a small fee can be offered. The organisers will provide 
a free of charge return transport from Szczecin to the conference venue in Kulice. The organisers are planning 
the publication of papers read at the conference.  

Please send your proposal for presentation by March 31, 2022 including abstracts not longer than one page 
(up to 600 characters) as well as your academic affiliation (up to 600 characters) including contact details to dr. 
hab. Marcin Majewski, PhD, Assoc. Prof. Szczecin University at marcin.majewski@usz.edu.pl or Rafał Simiński 
PhD, at rafal.siminski@usz.edu.pl. The organisers reserve the acceptance of papers at their own discretion. After 
deadline for submissions you will be notified of either acceptance or decline of the suggested subject of paper. 

Organising committee: Marcin Majewski, PhD, Assoc. Prof. US (Uniwersytet Szczeciński) and Rafał Simiński 
PhD (Uniwersytet Szczeciński). 
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Międzynarodowa konferencja  

„Zmarginalizowane dziedzictwo kulturowe“ i perspektywy rozwoju 

kultury regionalnej: pałace, dwory i cmentarze żydowskie na pogra-

niczu polsko-niemieckim” 
 

Internationale Konferenz 

“Marginalisiertes Kulturerbe und Perspektiven für regionale Kul-

turentwicklung – Schlösser, Gutshäuser und jüdische Friedhöfe im 

deutsch-polnischen Grenzland”   
 

Frankfurt nad Odrą / Słubice, 7-8 lipca 2022 r. / Frankfurt an der Oder/Słubice, 07.-08. Juli 2022.  
 

W naukach społecznych „marginalizacja” odnosi się do procesu wypierania określonej grupy na margines 
społecznych porządków ważności, zwykle związanego z ideologią konkretnej władzy. Konsekwencje tego pro-
cesu widoczne stają się również w sposobie traktowania historycznych dóbr kultury. Dotyczy to zwłaszcza krajo-
brazów granicznych, które kształtują się lub nawet dopiero powstają w wyniku przesuwania granic, a także obiek-
tów, które pierwotnie stworzone zostały po to, by trwale manifestować pewne – wykraczające poza czystą funk-
cjonalność – wartości w obrębie własnej społeczności i poza nią.  

Na pograniczu polsko-niemieckim znajdziemy wiele obiektów, a także całych ich grup,  marginalizowanych 
zarówno w przeszłości jak i czasem jeszcze dziś, nie tylko ze względu na swoje peryferyjne położenie geogra-
ficzne. Zasadniczo mamy tu do czynienia z podkategorią „dissonant heritage“/„kłopotliwego dziedzictwa” 
(Ashworth/Thurnbridge 1996). Ściślej biorąc, są to często obiekty niekompatybilne z  konstrukcjami rzeczywisto-
ści dzisiejszej większości społeczeństwa. Ich niezwykłość nie polega wcale na konkurujących ze sobą narracjach, 
ale na braku jakiegokolwiek umocowania kulturowo-historycznego. Zasadniczo nie odmawia się tym obiektom 
tak do końca wartości artystycznych, a mimo to brakuje nadającej im sens motywacji, by ratować je przed znisz-
czeniem.  

Podczas dwudniowej konferencji międzynarodowej przeanalizowane zostaną dwie przykładowe grupy zmar-
ginalizowanego dziedzictwa kulturowego: świadectwa kultury żydowskiej oraz wiejskie rezydencje dawnych elit 
na obszarach peryferyjnych po obu stronach Odry. W wyniku ludobójstwa, ucieczek i przymusowych migracji 
spowodowanych przesunięciem granic po II wojnie światowej oraz autorytarnych reform społecznych, pier-
wotny kontekst społeczny tych grup obiektów całkowicie zanikł. 

„Powrót do demokracji” jeszcze nawet bardziej osłabił szanse na przetrwanie obu tych gatunków w obu kra-
jach. Procesy transformacji przebiegają według własnej logiki, przez co troska o zachowanie materialnych świa-
dectw historycznych straciła na znaczeniu. Podejście do żydowskiego dziedzictwa kulturowego wykazuje asyme-
trię: w dzisiejszej Brandenburgii istnieje – z powodów historycznych – większa gotowość do zakotwiczenia jego 
pozostałości przynajmniej w oficjalnej kulturze pamięci. Po stronie polskiej jest ono interpretowane jako złożona 
podkategoria niemieckiej historii. Teoretycznie większe szanse na skuteczne „oswojenie” mają dwory, które po-
wstawały jako punkty węzłowe krajobrazu kulturowego. W praktyce te znacjonalizowane, zniszczone, a następ-
nie zreprywatyzowane nieruchomości okazują się często zbyt trudne do wykorzystania w celach prywatnych.  

Podczas konferencji zastanowimy się, jaki potencjał posiada to dziedzictwo dla wspierania dyskursywnej re-
fleksji historycznej w obu społeczeństwach obywatelskich regionu nadodrzańskiego. Wiąże się z tym jednak rów-
nież pytanie praktyczne: w jaki sposób możemy upowszechnić znaczenie i historyczny wymiar tych grup obiek-
tów, nadając im pewien sens? Czy polsko-niemiecki krajobraz kulturowy Środkowego Nadodrza da się umieścić 
w całościowym kontekście sieci szlaków kulturowych? Jak odporna na kryzys jest cenna, historyczna tkanka bu-
dowlana? Podsumowując: jakie perspektywy dla regionalnego rozwoju kulturalnego otwiera zajmowanie się 
zmarginalizowanym dziedzictwem kulturowym? 
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Referaty powinny trwać nie dłużej niż 20 minut i mogą być wygłaszane w języku niemieckim, polskim lub 
angielskim. Podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.  

Do końca 2022 roku ukaże się polsko-niemiecka publikacja online. Oczekujemy tekstów o maksymalnej dłu-
gości 20 000 znaków. Artykuły należy przesłać do 15 lipca 2022 r.  

Uczestnictwo bez własnego referatu jest również mile widziane w kontekście networkingu. W takim przy-
padku prosimy o rejestrację do dnia 1.6.2022 r. na stronie internetowej konferencji: https://www.confinium-
viadrina.eu.  

Konferencja ma odbyć się stacjonarnie i zgodnie z obowiązującymi w tym czasie zasadami higieny związanymi 
z Covid-19 w Collegium Polonicum w Słubicach, wspólnej placówce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza. Jeśli nie okaże się to możliwe, planowane jest zorganizowanie spotkania 
w formie cyfrowej. Ponieważ jest to ostatnia konferencja w ramach projektu Interreg i w związku z tym jej termin 
nie może zostać przesunięty, konferencja odbędzie się w wyżej wymienionych dniach, niezależnie od trybu (ana-
logowy lub cyfrowy). Konferencja będzie najprawdopodobniej transmitowana za pośrednictwem platform inter-
netowych, a następnie stale dostępna na Youtube.  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 marca 2022 r.  
Powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia prześlemy do końca marca 2022 r.  
Prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres abraham-diefenbach@europa-uni.de propozycji refera-

tów (maks. jedna strona A4) wraz z krótką notką biograficzną oraz, w stosownych przypadkach, listą publikacji 
w dokumencie PDF. 

Jeśli Państwa temat zostanie zaakceptowany i otrzymają Państwo zaproszenie jako prelegentka/prelegent, 
zwrócimy Państwu koszty podróży i zakwaterowania oraz zaoferujemy niewielkie honorarium. 

* * * 
Mit „Marginalisierung“ wird in den Sozialwissenschaften der Verdrängungsprozess einer bestimmten Gruppe 

an den Rand von gesellschaftlichen Relevanzordnungen bezeichnet, meist verbunden mit der Ideologie einer 
konkreten Herrschaft. Die Konsequenzen dieses Prozesses werden auch im Umgang mit historischem Kulturgut 
sichtbar. Das gilt vor allem für Grenzlandschaften, die durch die Verschiebung von Grenzen geprägt oder sogar 
erst geschaffen wurden und für Objekte, die ursprünglich dazu erzeugt wurden, um bestimmte Werte – über 
ihre reine Funktionalität hinausgehend – innerhalb und außerhalb der eigenen Gemeinschaft dauerhaft zu ma-
nifestieren.  

Im deutsch-polnischen Grenzgebiet finden wir mehrere Objekte und ganze Objektgruppen, die nicht allein 
wegen ihrer peripheren geographischen Lage marginalisiert wurden und teilweise noch werden. Im Wesentli-
chen haben wir es hier mit einer Subkategorie von „dissonant heritage“ (Ashworth/Thurnbridge 1996) zu tun. 
Genauer genommen handelt es sich hierbei oft um Objekte, die mit den Wirklichkeitskonstruktionen der heuti-
gen Mehrheit nicht kompatibel sind. Die Besonderheit liegt dabei nicht etwa in konkurrierenden Erzählungen, 
sondern im Fehlen einer kulturgeschichtlichen Verankerung überhaupt. Prinzipiell werden den betroffenen Ob-
jekten ihre gestalterischen Werte nicht gänzlich abgesprochen, und dennoch fehlt eine sinnstiftende Motivation, 
sie vor dem Verfall zu retten.  

Im Rahmen der zweitägigen internationalen Konferenz werden zwei beispielhafte Gruppen marginalisierten 
Kulturerbes betrachtet: Zeugnisse jüdischer Kultur und ländliche Residenzen einstiger Eliten in peripheren Räu-
men beiderseits der „mittleren Oder“. Durch Völkermord, Flucht und Zwangsmigration infolge der Grenzver-
schiebung nach dem Zweiten Weltkrieg sowie durch autoritär durchgesetzte Sozialreformen verschwand der 
ursprüngliche gesellschaftliche Kontext dieser Objektgruppen gänzlich.  

Die „Rückkehr zur Demokratie“ hat die Überlebenschancen beider Genres in beiden Ländern sogar noch ge-
schwächt. Die Transformationsprozesse folgten ihrer eigenen Logik, durch die die Fürsorge für das Bewahren 
des marginalisierten Kulturguts an Bedeutung verloren hat. Der Umgang mit dem jüdischen Kulturerbe zeigt 
Asymmetrien: Im heutigen Brandenburg besteht – aus historischen Gründen – eine höhere Bereitschaft, die 
Überreste zumindest in der offiziellen Erinnerungskultur zu verankern. Auf der polnischen Seite werden sie als 
eine komplexe Subkategorie der deutschen Vergangenheit gedeutet. Die Herrenhäuser, die als Knotenpunkte 
der Kulturlandschaft angelegt wurden, haben theoretisch bessere Chancen auf eine geglückte Aneignung. In der 
Praxis erweisen sich die einst verstaatlichten, heruntergekommenen und dann reprivatisierten Objekte oft als 
zu sperrig für private Nutzungen.  

https://www.confinium-viadrina.eu/
https://www.confinium-viadrina.eu/
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Während der Konferenz soll überlegt werden, welche Potenziale dieses Erbe bietet, um eine diskursive Ge-
schichtsreflexion in den beiden Zivilgesellschaften der Oderregion zu fördern. Dazu gehört aber auch die prakti-
sche Frage, wie können wir die Bedeutung und die historische Dimension dieser Objektgruppen sinnstiftend 
vermitteln? Lässt sich die deutsch-polnische Kulturlandschaft der Mittleren Oder mit einem Netzwerk von Kul-
turrouten in einen Gesamtzusammenhang setzen? Wie krisensicher ist wertvolle, historische Bausubstanz? Zu-
sammenfassend: Welche Perspektiven eröffnet die Beschäftigung mit marginalisiertem Kulturerbe für die regi-
onale Kulturentwicklung? 

Die Vorträge sollen nicht länger als 20 Minuten sein und können auf Deutsch, Polnisch oder Englisch gehalten 
werden. Die Konferenz wird simultan gedolmetscht.  

Bis Ende 2022 wird eine deutsch-polnische Online-Publikation erscheinen. Wir erwarten Texte mit einer 
Länge von max. 20.000 Zeichen. Die Artikel müssen uns spätestens am 15. Juli 2022 vorliegen.  

Eine Teilnahme ohne eigene Präsentation ist im Sinne der Vernetzung auch erwünscht. In diesem Fall bitten 
wir um Anmeldung bis 1.6.2022 via Konferenzwebseite: https://www.confinium-viadrina.eu   

Die Konferenz soll in Präsenz und unter Einhaltung der zu dem Zeitpunkt geltenden Covid-19-Maßnahmen 
im Collegium Polonicum in Słubice, der gemeinsamen Einrichtung der Europa-Universität Viadrina und der 
Adam-Mickiewicz-Universität stattfinden. Sollte dies nicht möglich sein, ist geplant, die Tagung in einem digita-
len Format durchzuführen. Da es sich um die Abschlusstagung des Interreg-Projektes handelt und der Termin 
daher nicht verschoben werden kann, wird die Tagung unabhängig vom Modus (analog oder digital) an den oben 
genannten Tagen stattfinden. Die Konferenz wird höchstwahrscheinlich über Internetplattformen gestreamt 
werden und dauerhaft auf Youtube abrufbar sein.  

Die Einsendefrist ist der 14. März 2022.  
Benachrichtigungen über die Annahme des Proposals erfolgen bis Ende März 2022.  
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag (max. eine A4-Seite) mit kurzer biographischen Notiz und ggf. eine Publika-

tionsliste in einem PDF-Dokument per E-Mail an abraham-diefenbach@europa-uni.de  
Bei Annahme Ihres Themas und Einladung als Referent:in erstatten wir Ihre Reise- (2. bzw. Economy-Klasse) 

und Unterbringungskosten und bieten ein kleines Honorar an. 
 

Szkoła letnia 

„Antysemityzm i ksenofobia w regionie Morza Bałtyckiego” 
 

Summer School   

“Antisemitism and Xenophobia in Baltic Sea Region” 
 

Kulice (Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego), 29 sierpnia – 
3 września 2022 r. / Kulice (International Centre for Interdisciplinary Studies of Szczecin University) 29th August-
3th September 2022 
 

Uniwersytet w Greifswaldzie, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet w Lund zapraszają studentów studiów 
licencjackich i magisterskich o specjalności dydaktyka historii do zgłaszania się do udziału w międzynarodowej 
szkole letniej „Antysemityzm i ksenofobia w  regionie Morza Bałtyckiego” , która odbędzie się w dniach 28 sierp-
nia – 4 września 2022 r. w Kulicach (Polska, Uniwersytet Szczeciński, Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdy-
scyplinarnych). Szkoła letnia odbędzie się w języku angielskim. 

Szkoła letnia skupi się na historii i teoriach antysemityzmu, współczesnym antysemityzmie i ksenofobii, ste-
reotypach antyżydowskich i antymniejszościowych. 

Szkoła letnia dostarczy wiedzy i narzędzi do poruszania tematów antysemityzmu i ksenofobii w klasie. Odnosi 
się do debat na temat antysemityzmu, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej. Jego główne 
cele to: 

https://www.confinium-viadrina.eu/
mailto:abraham-diefenbach@europa-uni.de
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a) Dostarczenie wiedzy teoretycznej na temat teorii i historii, elementarnych psychologicznych podstaw anty-
semityzmu i ksenofobii 

b) Wspólnie opracowanie narzędzi do omawiania tych tematów w klasie 
c) Angażowanie się w dialog na te tematy z uczniami (podczas lekcji i zajęć pozaszkolnych) 
d) Dostarczenie koncepcji i podejścia do nauczania tych tematów różnym grupom wiekowym (na przykład edu-

kacyjne koncepcje nauczania o Holokauście / antysemityzmie poprzez podejście biograficzne, świadectwa, 
sztukę i podejście audiowizualne) 

e) Omówienie sposobów reagowania na przejawy antysemityzmu, rasizmu i ksenofobii w klasie oraz stworzenie 
wzorów pisemnych instrukcji postępowania w celu interweniowania w przypadku takich zachowań i zapobie-
gania im w przyszłości 

Organizatorzy zapewniają transport autobusowy dla uczestników z Greifswaldu, Świnoujścia (przeprawa pro-
mowa ze Szwecji), Szczecina do Kulic i z powrotem. Szkoła letnia pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia. 

Letnia Szkoła jest non-profit. Nie będzie opłaty rejestracyjnej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 kwietnia 2022 r.  Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o przyjęciu 

ich zgłoszenia do 1 maja 2022 r. 
Prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i listu intencyjnego) oraz dalszych pytań na adres: 

• Niemcy – Ana Novikov (anna.novikov@uni-greifswald.de) 

• Szwecja – Henrik Rosengren (henrik.rosengren@hist.lu.se) 

• Polska – Paweł Migdalski (paw.mig@usz.edu.pl) 
* * * 

The University of Greifswald, University of Szczecin and Lund University are inviting graduate students in 
pedagogy and didactics of history to apply for the international summer school “Antisemitism and Xenophobia 
in the Baltic Sea Region” which will take place from 28 August to 4 September 2022 in Kulice (Poland, University 
of Szczecin, International Center for Interdisciplinary Studies). Bachelor and master students in pedagogy and 
didactics of history are invited to apply. The summer school will be held in English. 

The summer school will focus on the history and theories of antisemitism, contemporary Antisemitism and 
xenophobia, anti-Jewish and anti-minorities stereotypes. 

The summer school will provide knowledge and tools to address the topics of antisemitism and xenophobia 
in the classroom. It addresses debates on antisemitism, both in historical and contemporary perspectives. Its 
main objectives are: 
a) To provide theoretical knowledge on the theory and history, elementary psychological basis of antisemitism 

and xenophobia 
b) To develop together tools to address these topics in the classroom 
c) To engage in dialogue on these topics with pupils (during the lessons and out-of-school activities) 
d) To provide concepts and approaches on how to teach these topics to different age groups (for instance, 

educational concepts of teaching the Holocaust/ Antisemitism through biographical approach, testimonies, 
art and audio-visual approach) 

e) To discuss how to react on manifestations of Antisemitism, racism and xenophobia in the classroom and to 
create samples of written courses of actions in order to intervene such behaviour and to prevent it in the 
future 

The organizers provide bus transport for participants from Greifswald, Świnoujście (ferry crossing from Sweden), 
Szczecin to Kulice and back. The summer school will cover accommodation costs. 
This is a non-profit Summer School. There will be no registration fee.  
The deadline for applications is 18th April 2022. Applicants will be notified of the acceptance of their submission 
by May 1, 2022. 
Please send your applications (CV and a letter of interest) and further questions to: 
• Germany – Ana Novikov (anna.novikov@uni-greifswald.de) 
• Sweden – Henrik Rosengren (henrik.rosengren@hist.lu.se) 
• Poland – Paweł Migdalski (paw.mig@usz.edu.pl) 

mailto:anna.novikov@uni-greifswald.de
mailto:henrik.rosengren@hist.lu.se
mailto:paw.mig@usz.edu.pl
mailto:anna.novikov@uni-greifswald.de
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mailto:paw.mig@usz.edu.pl
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Międzynarodowa konferencja  

„Niemcy – Polska – Bałtyk po drugiej wojnie światowej”  
 

Internationale Tagung  

„Deutschland, Polen und die Ostsee nach dem Zweiten Weltkrieg ” 
 

Kulice (Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego), 16–17 września 
2022 r. / Kulice (Internationales Zentrum für interdisziplinäre Studien der Universität Szczecin), 16.–17. Septem-
ber 2022 
 

Czas mający miejsce po zakończeniu II wojny światowej był niezwykle istotny dla żyjących ówcześnie Polaków 
i Niemców. Będące jej spuścizną kominy krematoryjne, świeże groby na polskich cmentarzach czy zgliszcza War-
szawy oraz będąca tego konsekwencją koniczność opuszczenia ziem ojczystych przez Niemców zamieszkujących 
przed nią tereny na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, na długo stanowiły barierę w ułożeniu dobrosąsiedzkich 
relacji miedzy oboma sąsiadami. W tym kontekście także Bałtyk nie stał się w pełni przestrzenią kooperacji, 
a niektórych aspektach był akwenem rywalizacji, mimo propagandowo głoszonym hasłom o braterstwie Polski 
Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Zarazem dla polskich i niemieckich ziem położonych u jego 
brzegu budował podobne warunki rozwoju gospodarczego i społecznego, stanowiąc także do 1989/90 r. ściśle 
strzeżone przez władze okno na świat. Celem spotkania jest próba zastanowienia się nad miejscem Bałtyku, Po-
morza i Meklemburgii w przemianach gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych mających miejsce 
po oby stronach granicy. Chcemy zaproponować także dyskusję nad skutkami transformacji końca XX w. dla 
polskich i niemieckich regionów przygranicznych i spróbować odpowiedzieć na pytanie czy przemiany demokra-
tyczne po obu stronach Odry wpłynęły na wzajemne postrzeganie i rozwój współpracy.      

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się w charakterze ekspertów – referentów. Interesują nas dotychczas 
niepublikowane ujęcia szczegółowe, jak i syntetyczne oraz porównawcze.  

Zgłoszenia mają obejmować: tytuł wystąpienia, abstrakt (do 600 znaków) oraz krótkie CV (do 600 znaków), 
w jednym z języków: angielski, niemiecki, polski. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres tomasz.slepowron-
ski@usz.edu.pl to 31 marca 2022 r. Organizator zastrzega sobie swobodny wybór referatów spośród zgłoszo-
nych. O wyborze zostaną Państwo poinformowani do 15 kwietnia 2022 r. Językiem obrad konferencji będzie 
polski i niemiecki. Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie. Po konferencji planowana jest publikacja. 

Udział w konferencji w charakterze eksperta jest bezpłatny. Przewidywany jest zwrot kosztów podroży (klasa 
budżet) lub niewielkie honorarium. Organizator zapewnia bezpłatny dojazd ze Szczecina do miejsca obrad w Ku-
licach i z powrotem. 

Jeśli sytuacja pandemiczna nie ulegnie znaczącej poprawie, możliwa jest organizacja wydarzenia w formie 
hybrydowej lub online. 

*** 
Die Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war für die damals lebenden Polen und Deutschen von großer 

Bedeutung. Die Schornsteine der Krematorien als Hinterlassenschaft, die frischen Gräber auf den polnischen 
Friedhöfen, die noch rauchenden Ruinen Warschaus und die darauf folgende Zwangsaussiedlung der vor dem 
Krieg östlich von Oder und Lausitzer Neiße lebenden Deutschen aus ihrer Heimat blieben lange ein Hindernis für 
gutnachbarschaftliche Beziehungen zwischen den beiden Gesellschaften. In diesem Zusammenhang wurde die 
Ostsee auch nicht zu einem vollwertigen Raum der Zusammenarbeit, sondern in gewisser Hinsicht zu einem 
Raum der Rivalität – trotz der Propagandasprüche über die brüderlichen Kontakte zwischen der Volksrepublik 
Polen und der Deutschen Demokratischen Republik. Gleichzeitig schuf diese neue Konstellation ähnliche wirt-
schaftliche und soziale Bedingungen für die polnischen und deutschen Gebiete an der Ostsee, die bis 1989/90 
ein von den Behörden streng überwachtes Fenster zur Welt darstellte. Ziel des Treffens ist es, über den Stellen-
wert der Ostsee, Pommerns und Mecklenburgs in den wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen 
Veränderungen auf beiden Seiten der Grenze nachzudenken. Wir möchten auch eine Diskussion über die Folgen 
der Transformation am Ende des 20. Jahrhunderts für die polnischen und deutschen Grenzregionen anregen 

mailto:tomasz.slepowronski@usz.edu.pl
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und versuchen, die Frage zu beantworten, ob die demokratischen Veränderungen auf beiden Seiten der Oder 
die gegenseitige Wahrnehmung und Entwicklung der Zusammenarbeit beeinflusst haben.      

Wir laden Sie herzlich ein, sich als Experten/Referenten zu bewerben. Wir sind an bisher unveröffentlichten 
Einzelstudien, aber auch an synthetischen und vergleichenden Ansätzen interessiert.  

Die Bewerbungen sollten Folgendes enthalten: Titel des Vortrags, Zusammenfassung (bis zu 600 Zeichen) 
und Kurzbiogramm (bis zu 600 Zeichen) in einer der folgenden Sprachen: Englisch, Deutsch, Polnisch. Als Einrei-
chungstermin gilt der 31. März 2022, Ihre Bewerbung senden Sie bitte an tomasz.slepowronski@usz.edu.pl. Der 
Veranstalter behält sich vor, aus den eingereichten Beiträgen eine Auswahl zu treffen. Die BewerberInnen wer-
den bis zum 15. April 2022 über diese Auswahl informiert. Konferenzsprachen sind Polnisch und Deutsch, die 
Veranstaltung wird simultan übersetzt. Eine Veröffentlichung der Tagungsbeiträge ist geplant. 

Die Teilnahme an der Konferenz ist für Experten/Referenten kostenlos. Die Reisekosten (2. Klasse bzw. Eco-
nomy Class) werden zurück erstattet bzw. ein Honorar ausgezahlt. Der Veranstalter bietet einen kostenlosen 
Transport von Szczecin zum Veranstaltungsort in Kulice und zurück. 

Sollte sich die Pandemiesituation nicht wesentlich verbessern, besteht die Möglichkeit, die Veranstaltung im 
hybriden Format oder vollkommen online zu organisieren. 
 

Międzynarodowa konferencja 

„Bismarckowie. Dyskurs(y) o europejskiej rodzinie”  
 

Internationale Tagung  

„Die Bismarcks. Diskurs(e) um eine europäische Familie“ 
 

Kulice (Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego), 29 wrzesień – 
1 październik 2022 r. / Kulice (Internationales Zentrum für interdisziplinäre Studien der Universität Szczecin), 29. 
September – 1. Oktober 2022. 
 

Otton von Bismarck i rodzina Bismarcków wywarła olbrzymi wpływ na dzieje Europy w XIX i XX wieku. Oceny 
ich były i są jednak w różnych krajach rozbieżne, uzależnione są też od perspektywy badawczej. Celem konfe-
rencji jest przyjrzenie się dyskursom bismarckowskim w szeroko pojętym kontekście europejskim, głównie w od-
niesieniu do niemieckich i polskich (po 1945 r.) dziejów Pomorza w perspektywie historycznej i współczesnej.   
Ponieważ dyskursy bismarckowskie nie są ograniczone do jednej dziedziny życia, tak też konferencja ma charak-
ter interdyscyplinarny i odwołuje się do badań m.in. kulturoznawczych, historycznych, literaturoznawczych, ję-
zykoznawczych, czy politologicznych. Celem spotkania będzie dyskusja na podstawie referatów przygotowanych 
przez ekspertów. 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się w charakterze ekspertów – referentów. Interesują nas dotychczas 
niepublikowane ujęcia szczegółowe, jak i syntetyczne oraz porównawcze.  

Zgłoszenia mają obejmować: tytuł wystąpienia, abstrakt (do 600 znaków) oraz krótkie CV (do 600 znaków), 
w jednym z języków: angielski, niemiecki, polski. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres paw.mig@usz.edu.pl to 
31 marca 2022 r. Organizator zastrzega sobie swobodny wybór referatów spośród zgłoszonych. O wyborze zo-
staną Państwo poinformowani do 15 kwietnia 2022 r. Językiem obrad konferencji będzie j. polski i angielski. 
Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie. Po konferencji planowana jest publikacja. 

Udział w konferencji w charakterze eksperta jest bezpłatny. Przewidywany jest zwrot kosztów podroży (klasa 
budżet) lub niewielkie honorarium. Organizator zapewnia bezpłatny dojazd ze Szczecina do miejsca obrad w Ku-
licach i z powrotem. 

Jeśli sytuacja pandemiczna nie ulegnie znaczącej poprawie, możliwa jest organizacja wydarzenia w formie 
hybrydowej lub online. 

*** 
Otto von Bismarck (1815-1898) und die Bismarck-Familie hatten einen nachhaltigen Einfluss auf die Ge-

schichte im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Bewertung ihrer Handlungen war und ist jedoch sehr un-
terschiedlich, ja teilweise konträr. Das resultierte nicht zuletzt aus den unterschiedlichen 
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Forschungsperspektiven. Das Ziel der Konferenz ist die Beobachtung und kritische Analyse der Bismarck-Dis-
kurse in einem breit aufzufassenden europäischen Rahmen, hauptsächlich in Bezug auf die deutsche und (seit 
1945) polnische Geschichte Pommerns im historischen und zeitgenössischen Kontext. Da die Bismarck-Diskurse 
neben der politischen Sphäre auch auf andere Lebensleistungen Bezug nehmen, ist dementsprechend die Kon-
ferenz interdisziplinär angelegt unter Anlehnung u. a. auf kulturwissenschaftliche, historische, literatur-, sprach- 
oder politikwissenschaftliche Forschungen. Während der Konferenz sollen durch Experten erarbeitete Referate 
präsentiert und diskutiert werden.  

Wir laden Sie herzlich ein, sich als Referenten anzumelden. Wir sind an bisher nicht publizierten Detail-, wie 
auch synthetischen und vergleichenden Studien interessiert.  

Die Anmeldungen sollen Folgendes umfassen: Titel des Beitrags, Abstract (bis 600 Zeichen) und Kurzinforma-
tion zur Person (bis 600 Zeichen) in einer der folgenden Sprachen: Englisch, Deutsch, Polnisch. Die Einreichungen 
sollen an die E-Mail-Adresse paw.mig@usz.edu.pl geschickt werden. Der Termin für die Einreichungen ist 31. 
März 2022. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, die zur Präsentation bestimmten Referate aus den 
eingereichten Vorschlägen auszuwählen. Über die Auswahl werden Sie bis 15. April 2022 benachrichtigt. Die 
Tagungssprachen sind Polnisch und Englisch. Die Veranstaltung wird simultan übersetzt. Es ist ein Konferenz-
band geplant.  

Die Teilnahme an der Konferenz als Referent ist kostenlos. Vorgesehen ist die Rückerstattung der Reisekosten 
(Budgetklasse) bzw. ein kleines Honorar.  Die Veranstalter bieten einen kostenlosen Transfer von Szczecin/Stet-
tin zur Konferenzstätte in Kulice und zurück an.  

Wenn die pandemische Lage sich nicht wesentlich verbessert, ist die Organisation der Veranstaltung in Hyb-
rid- bzw. Online-Form möglich. 

 

Międzynarodowe bałtyckie formum doktorantów archeologii 
 

International Baltic forum for PhD students of archaeology 
 

Kulice (Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego), 5-7 października 
2022 r. / Kulice (International Center for Interdisciplinary Research, University of Szczecin), 5-7 October 2022 
 

Mając na uwadze integrację środowiska naukowego z ośrodków akademickich z państw położonych nad Mo-
rzem Bałtyckim, a przede wszystkim chęć wymiany doświadczeń i rozmowy o projektach doktorskich zapraszamy 
doktorantów kierunku archeologia na International Baltic forum for PhD students of archaeology. Nadrzędnym 
celem jest integracja środowiska naukowego, podjęcie w przyszłości wspólnych działań i projektów oraz nawią-
zanie trwałych kontaktów. Spotkanie odbędzie się w dniach 5-7 października 2022 r. w Międzynarodowym 
Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, który należy do Uniwersytetu Szczecińskiego.  

Nie określamy granic geograficznych i chronologicznych przedstawianych prezentacji doktorskich. Językiem 
spotkania będzie język angielski. Organizator zapewnia transport autokarem ze Szczecina do Kulic i z powrotem. 
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Koszty pobytu i wyżywienia zostaną pokryte z projektu INT 198 Mare-
Pomerania-Confinium. 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 20 lutego 2022 r., w tym abstraktów o objętości maksymalnie jednej 
strony(do 600 znaków), jak również krótkiego życiorysu akademickiego (do 600 znaków) wraz z danymi kontak-
towymi do dr. hab. Marcina Majewskiego, prof. US (marcin.majewski@usz.edu.pl), dr hab. Grzegorza Kiarszysa 
(grzegorz.kiarszys@usz.edu.pl) lub dr Katarzyny Ślusarskiej (katarzyna.slusarska@usz.edu.pl). Organizatorzy za-
strzegają sobie swobodny wybór referatów spośród zgłoszonych propozycji. Po upływie terminu zgłoszeń w moż-
liwie najszybszym terminie otrzymają Państwo informację o przyjęciu lub odrzuceniu zaproponowanego tematu 
wystąpienia. 

Organizatorzy: dr. hab. Marcin Majewski, prof. US (marcin.majewski@usz.edu.pl), dr hab. Grzegorz Kiarszys 
(grzegorz.kiarszys@usz.edu.pl) lub dr Katarzyna Ślusarska (katarzyna.slusarska@usz.edu.pl) 

*** 
Considering the integration of the scholarly environment from a variety of academic centres from countries 

located on the Baltic coast, and first and foremost the desire to exchange experience and hold talks on PhD 
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projects, we would like to invite students in the PhD program in archaeology to the International Baltic Forum 
for PhD Students of Archaeology. The overarching objective is the integration of the academic environment, 
undertaking joint activities and projects in the future and establishing permanent contacts. The meeting will be 
held from 5-7 October 2022 at the International Centre for Interdisciplinary Studies of Szczecin University.  

We set no geographical or chronological limits for doctoral presentations. The language of the meeting is 
English. The organisers will provide return transport from Szczecin to Kulice by coach. Participation in the meet-
ing is free of charge. The cost of accommodation and meals will be covered out of INT 198 Mare-Pomerania-
Confinium project. 

Please send your confernce applications by February 20, 2022 including abstracts not longer than one page 
(up to 600 characters) as well as your academic affiliation (up to 600 characters) including contact details to 
Marcin Majewski, PhD, Assoc. Prof. Szczecin University at marcin.majewski@usz.edu.pl, Grzegorz Kiarszys, PhD 
grzegorz.kiarszys@usz.edu.pl or Katarzyna Ślusarska, PhD at katarzyna.slusarska@usz.edu.pl. The organisers re-
serve the right to accept papers at their discretion. After deadline for submissions you will be notified of either 
the acceptance or decline of the suggested subject of the paper. 

Organisers: Marcin Majewski, PhD, Assoc. Prof. Szczecin University, marcin.majewski@usz.edu.pl; Grzegorz 
Kiarszys, PhD grzegorz.kiarszys@usz.edu.pl; or Katarzyna Ślusarska, PhD katarzyna.slusarska@usz.edu.pl. 

 

Międzynarodowa konferencja  

„Symboliczne słupy graniczne – ideologiczne wzmacnianie granic 

w Europie”  
 

International Conference  

“Symbolic Border Posts - Ideological Reinforcement of Frontiers in 

Europe” 
 

Kulice (Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego  w Kulicach), 14.-16. 
października 2022 r. / Kulice (University of Szczecin, International Center for Interdisciplinary Studies), October 
14th-16th 2022 
 

Długi wiek XIX to okres kiedy w życie zaczyna wchodzić idea państw narodowych. W skutek przesunięć tery-
torialnych wynikających z konfliktów politycznych, etnicznych i religijnych wytyczane są nowe granice. Miejsca 
te, jednoznacznie odgradzające od sąsiada oraz mające budować własną tożsamość, wzmacniano symbolicznymi 
słupami granicznymi – stawianiem monumentów, tworzeniem wokół nich tradycji wynalezionych, wskazywa-
niem ich odwiecznego charakteru, organizacją w ich sąsiedztwie wielkich uroczystości. Celem spotkania jest uka-
zanie takich miejsc na wielu przykładach oraz próba dyskusji nad ich funkcją społeczną oraz kulturową w per-
spektywie historycznej oraz współczesnej.  

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się w charakterze ekspertów – referentów. Interesują nas dotychczas 
niepublikowane ujęcia szczegółowe, jak i syntetyczne oraz porównawcze.  

Zgłoszenia mają obejmować: tytuł wystąpienia, abstrakt (do 600 znaków) oraz krótkie CV (do 600 znaków), 
w jednym z języków: angielski, polski. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres paw.mig@usz.edu.pl to 31 marca 
2022 r. Organizator zastrzega sobie swobodny wybór referatów spośród zgłoszonych. O wyborze zostaną Pań-
stwo poinformowani do 15 kwietnia 2022 r. Językiem obrad konferencji będzie polski i angielski. Wydarzenie 
będzie tłumaczone symultanicznie. Po konferencji planowana jest publikacja. Udział w konferencji w charakterze 
eksperta jest bezpłatny. Przewidywany jest zwrot kosztów podroży (klasa budżet) lub niewielkie honorarium. 
Organizator zapewnia bezpłatny dojazd ze Szczecina do miejsca obrad w Kulicach i z powrotem. 

Jeśli sytuacja pandemiczna nie ulegnie znaczącej poprawie, możliwa jest organizacja wydarzenia w formie 
hybrydowej lub online. 

*** 

mailto:marcin.majewski@usz.edu.pl
mailto:grzegorz.kiarszys@usz.edu.pl
mailto:katarzyna.slusarska@usz.edu.pl
mailto:marcin.majewski@usz.edu.pl
mailto:grzegorz.kiarszys@usz.edu.pl
mailto:katarzyna.slusarska@usz.edu.pl
mailto:paw.mig@usz.edu.pl


 

 
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). 

 
 

25 

The long nineteenth century was a period when the idea of nation states came into being. As a result of 
territorial shifts due to political, ethnic and religious conflicts new borders were drawn. These places were sup-
posed to take a part in creation of new national identity. Discussed locations were reinforced with symbolic 
border posts – the monuments. Soon, new invented traditions were introduced around them, indicating their 
long lasting character and origin. Grand ceremonies were organized in their vicinity to lift their status and mean-
ing. The aim of the meeting is to re-interpret the meanings of such places and to discuss their social and cultural 
function in the historical and contemporary perspective.  

We would like to invite you to become experts and speakers. We are interested in previously unpublished 
detailed approaches, as well as synthetic and comparative ones.  

Applications should include: title of presentation, abstract (up to 600 characters) and a short CV (up to 600 
characters), in one of the following languages: English, German, Polish. The deadline for submissions is 31 March 
2022. Please send your proposal for presentation to Paweł Migdalski (paw.mig@usz.edu.pl). The organiser re-
serves the freedom to select papers from among those submitted. You will be informed about the decission by 
15 April 2022. The language of the conference proceedings will be Polish and English. The event will be translated 
simultaneously. A publication is planned after the conference. 

Participation in the conference as an speaker is free of charge. Travel expenses (budget class) or a small 
honorarium will be provided. The organizer provides free transport from Szczecin to the venue in Kulice and 
back. 

If the pandemic situation does not improve significantly, a hybrid or online event could be organised. 
 

Międzynarodowa konferencja  

„Biskupi w strefie bałtyckiej w XII-XVI w. Między duszpasterstwem 

a pragnieniami władzy”  
 

Internationale Tagung  

„Bischöfe im Ostseeraum im 12.-16. Jahrhundert. Zwischen Seel-

sorge und Machtbestrebungen” 
 

Kulice (Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego), 20-22 października 
2022 r. / Kulice (Internationales Zentrum für interdisziplinäre Studien der Universität Szczecin), 20.–22. Oktober 
2022 
 

W latach trzydziestych XVI w. pomorski kronikarz Tomasz Kantzow napisał przy okazji zastąpienia biskupa 
kamieńskiego Wilhelma (1244-1251) przez przedstawiciela rodu hrabiowskiego z Turyngii, Hermana von Glei-
chena (1255-1288/1289): Zaś wkrótce zobaczymy, kiedy biskupstwo dzięki szczodrości książąt i innych poboż-
nych chrześcijan wzrosło, jak biskupi z czasem podjęli się również spraw świeckich, wojen, sojuszy i tego rodzaju 
spraw, zaś przez to nie interesowali się wielce religią. Kantzow uchwycił podwójną naturę urzędu biskupiego 
w średniowieczu, która powstaje poprzez powiązanie obowiązków kościelnych i elementów charakterystycz-
nych dla władzy świeckiej. W centrum zainteresowania konferencji znajdują się biskupi z ich „polami działania”, 
którzy funkcjonowali i rozwijali swoją aktywność w strefie bałtyckiej od XII w. do początku reformacji. Koncept 
„pola działania” (w historiografii niemieckiej zdefiniowany poprzez pojęcie „Handlungsspielraum”), który był do-
tąd stosowany głównie w odniesieniu do świeckich eksponentów władzy (Oliver Auge), można również po od-
powiedniej modyfikacji wykorzystać do zbadania szans i barier aktywności hierarchów kościelnych w kontekście 
wewnętrznych i zewnętrznych aspektów ich władztwa, w tym również lokalnych i regionalnych układów władzy 
(Frederieke Maria Schnack).  

Podczas konferencji powinny zostać scharakteryzowane możliwości działania biskupów na rozmaitych obsza-
rach, uwzględniając najważniejsze i różnorodne czynniki oraz uwarunkowania, w tym pełne napięć budowanie 
panowania we własnym biskupstwie (relacje biskupów z kapitułą katedralną, rycerstwem diecezji i miastami 
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katedralnymi), aktywność stricte kościelną (poprzez porządkowanie życia kościelnego i rozwój monastycyzmu 
w diecezji), zasoby gospodarcze, stanowisko wobec innych władców świeckich, miejsce w obrębie Kościoła ka-
tolickiego, kwestię pochodzenia rodzinnego i biskupią reprezentację (działalność fundacyjna, praktyki memora-
tywne, dziejopisarstwo, budownictwo). W ten sposób powstanie w miarę całościowy obraz biskupa jako postaci 
motywowanej do działania z jednej strony przez duszpasterstwo, zaś z drugiej przez pragnienie władzy. Okres 
badania uwzględniony w tematyce konferencji rozciąga się od rozwiniętego średniowiecza do początku refor-
macji. Pod względem geograficznym przedmiotem referatów będą wszystkie diecezje strefy bałtyckiej i sąsiadu-
jące z nią terytoria Rzeszy Niemieckiej, Polski i królestw skandynawskich.  

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne z języka polskiego na język angielski. Udział w konfe-
rencji w charakterze eksperta-referenta jest bezpłatny. Przewidywany jest zwrot kosztów podroży (klasa budżet) 
lub niewielkie honorarium. Organizator zapewnia bezpłatny dojazd ze Szczecina do miejsca obrad w Kulicach 
i z powrotem. Planowana jest publikacja wystąpień konferencyjnych.  

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 31 stycznia 2022 r., w tym abstraktów o objętości maksymalnie jednej 
strony (do 600 znaków), jak również krótkiego życiorysu akademickiego (do 600 znaków) wraz z danymi kontak-
towymi do Rafała Simińskiego (rafal.siminski@usz.edu.pl). Organizatorzy zastrzegają sobie swobodny wybór re-
feratów spośród zgłoszonych propozycji. Po upływie terminu zgłoszeń w możliwie najszybszym terminie otrzy-
mają Państwo informację o przyjęciu lub odrzuceniu zaproponowanego tematu wystąpienia. 

Organizatorzy: prof. dr Oliver Auge (Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii), prof. dr Nina Gallion (Uni-
wersytet Jana Gutenberga w Moguncji), dr hab. Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński). 

*** 
In den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts schrieb der pommersche Chronist Thomas Kantzow über die 

Ablösung des Camminer Bischofs Wilhelm (1244-1251) durch den Vertreter des Thüringer Grafengeschlechts 
Hermann von Gleichen (1251-1288/1289): Aber nachdem nun das Stift aus Miltigkeit der Fursten und anderer 
frommen Christen etwas zugenommen, wird man hiernach sehen, wie sich die Bischofe mit der Zeit auch werden 
der weltlichen Hendel, Kriegs, Bundnussen und dergleichen annehmen und demnach die Religion nich groß ach-
ten. Kantzow erfasste die Doppelnatur des mittelalterlichen Bischofsamtes, die durch die Bündelung der geistli-
chen Aufgaben und weltlichen Rechte entsteht. Im Fokus der Tagung sollen die Bischöfe mit ihren Handlungs-
spielräumen im Ostseeraum vom 12. Jahrhundert bis zur Reformationszeit stehen, die als selbständige Herr-
schaftsträger fungierten und ihre Tätigkeit auf verschiedenen Feldern entfalteten. Dieses Konzept, das bisher 
hauptsächlich in Bezug auf weltliche Herrscher angewandt wurde (Oliver Auge), scheint sich auch nach einer 
entsprechenden Modifizierung anzubieten, um die Chancen und Barierren der geistlichen Würdenträger in den 
innen- und außenpolitischen Angelegenheiten der lokalen und regionalen Machtkonstellationen zu erforschen 
(Frederieke Maria Schnack). 

Während der Tagung sollen also bischöfliche Handlungsspielräume auf den mannigfaltigen Gebieten geistli-
cher Herrschaft hinsichtlich ihrer maßgeblichen Faktoren und Bedingtheiten Berücksichtigung finden und schlie-
ßen beispielsweise ebenso die mitunter spannungsreiche Herrschaftsgestaltung im eigenen Bistum (etwa im 
Austausch mit dem Domkapitel, dem Stiftsadel und den Kathedralstädten) inklusive des geistlichen Wirkens 
(zum Beispiel durch die Ordnung des kirchlichen Lebens und durch den monastischen Ausbau) ein wie auch die 
wirtschaftlichen Ressourcen, die Positionierung zu anderen weltlichen Herrschaftsträgern, die Stellung inner-
halb der katholischen Kirche sowie Fragen der familiären Herkunft und der bischöflichen Repräsentation. Auf 
diese Weise soll ein komplexes Bild des Bischofs als gespaltene Figur zwischen Seelsorge und Machtbestrebun-
gen entstehen. Der Untersuchungszeitraum der Tagung erstreckt sich vom Hochmittelalter bis zur Reformati-
onszeit. In geographischer Hinsicht stehen alle angrenzenden Diözesen des Ostseeraums im Fokus und schließen 
folglich das römisch-deutsche Reich, Polen, das Baltikum und die skandinavischen Reiche ein.  

 Die Konferenzsprachen sind English und Polnisch, wobei eine Simultanübersetzung vom Polnischen ins 
Englische erfolgen wird. Die Teilnahme an der Tagung als Referent (Experte) ist kostenlos. Die Unterbringungs-
kosten werden durch die Veranstalter übernommen. Vorgesehen wird auch Reisekostenerstattung oder be-
scheidenes Honorar. Eine Publikation der Tagungsbeiträge ist geplant. 

 Bitte schicken Sie bis zum 31. Januar 2022 ein Abstract (maximal eine Seite) sowie einen kurzen akade-
mischen Lebenslauf mit Ihren Kontaktdaten per E-Mail an Dr. habil. Rafał Simiński (rafal.siminski@usz.edu.pl). 
Die Veranstalter behalten sich die freie Auswahl von Referenten vor. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist erhalten 

mailto:rafal.siminski@usz.edu.pl
mailto:rafal.siminski@usz.edu.pl


 

 
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). 

 
 

27 

Sie eine zeitnahe Rückmeldung. Die Veranstalter übernehmen die kostenlose Fahrt von Stettin nach Kulice und 
zurück.  

Veranstalter: Prof. Dr. Oliver Auge (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), Prof. Dr. Nina Gallion (Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz), Dr. habil. Rafał Simiński (Universität Szczecin). 

 

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 kultu-
rowo i językowo. Terenów, które zmieniały przynależność polityczną, a często też i etniczną można w dziejach 
ostatnich 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.   

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się w charakterze ekspertów – referentów. Interesują nas dotychczas 
niepublikowane ujęcia szczegółowe, jak i syntetyczne oraz porównawcze.  

Zgłoszenia mają obejmować: tytuł wystąpienia, abstrakt (do 600 znaków) oraz krótkie CV (do 600 znaków), 
w jednym z języków: angielski, niemiecki, polski. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres paw.mig@usz.edu.pl to 
31 marca 2022 r. Organizator zastrzega sobie swobodny wybór referatów spośród zgłoszonych. O wyborze zo-
staną Państwo poinformowani do 15 kwietnia 2022 r. Językiem obrad konferencji będzie j. polski i angielski. 
Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie. Po konferencji planowana jest publikacja. 

Udział w konferencji w charakterze eksperta jest bezpłatny. Przewidywany jest zwrot kosztów podroży (klasa 
budżet) lub niewielkie honorarium. Organizator zapewnia bezpłatny dojazd ze Szczecina do miejsca obrad w Ku-
licach i z powrotem. 

Jeśli sytuacja pandemiczna nie ulegnie znaczącej poprawie, możliwa jest organizacja wydarzenia w formie 
hybrydowej lub online. 

*** 
The Polish western territories are an unique laboratory in which it is possible to observe the dynamics of 

attitudes towards the cultural heritage 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 found in these areas after armed conflicts and border changes.   

We kindly invite you to apply as experts - speakers. We are interested in previously unpublished detailed, 
synthetic, and comparative approaches.  

Submissions should include: title, abstract (up to 600 characters), and a short CV (up to 600 characters), in 
one of the following languages: English, German, Polish. The deadline for submissions is March 31, 2022. Please 
send your proposal for presentation to Paweł Migdalski (paw.mig@usz.edu.pl ). The organizer reserves the 

mailto:paw.mig@usz.edu.pl
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freedom to select papers from among those submitted. You will be informed about the decission by April 15, 
2022. The language of the conference proceedings will be Polish and English. The event will be translated sim-
ultaneously. A publication is planned after the conference. 

Participation in the conference as an expert is free of charge. Travel expenses (budget class) or a limited 
honorarium will be reimbursed. The organizer provides free transportation from Szczecin to the venue in Kulice 
and back. 

If the pandemic situation does not improve significantly, a hybrid or online event could be organised. 
 

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 
 

 

Lider projektu/ Lead-Partner:             Partnerzy / Partner: 
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