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Startujemy! 

Es geht los! 

Mare – Pomerania – Confinium 
 

W końcu semestru letniego pod dłuższym okresie przygotowania rozpoczęła się realizacja projektu „Morze – 
Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edu-
kacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej”. Realizowany jest przez Uniwersytet Szczecińskiego, Muzeum 
w Schwedt, Katedrę Zabytkoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz przez 
partnerów stowarzyszonych: Instytut Historii Uniwersytetu w Greifswaldzie, Pommersches Landesmuseum 
i Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Stargardzie. Celem projektu jest pogłębienie współpracy sieci 
uczelni i muzeów na pograniczu polsko-niemieckim, wymiana doświadczeń, wypracowanie wspólnych kierun-
ków studiów oraz projektów badawczych i edukacyjnych. W ramach projektu przygotowanych zostanie ponad 
30 wydarzeń: konferencji, seminariów, szkół letnich i doktorskich, warsztatów, wyjazdów studyjnych, wystaw. 
Ich tematyka będzie oscylowała wokół tematów związanych z historią i dziedzictwem kulturowym strefy Bałtyku, 
Pomorza Zachod-
niego oraz stref po-
graniczy – zwłaszcza 
pogranicza polsko-
niemieckiego. Od-
biorcami tych wyda-
rzeń są nie tylko 
głównie studenci 
i pracownicy ww. in-
stytucji, ale też 
i mieszkańcy regionu 
nadodrzańskiego. 
Pomysłodawcą i ko-
ordynatorem pro-
jektu jest Paweł Mig-
dalski (Instytut Histo-
ryczny US), zaś koor-
dynatorami poszcze-
gólnych wydarzeń są 
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m.in. Magdalena Abraham-Diefenbach i Paul Zalewski (Viadrina), Anke Grodon (Schwedt), Jörg Hackmann, Mar-
cin Majewski, Pierre-Frédéric Weber, Rafał Simiński i Tomasz Ślepowroński (wszyscy US).  

Projekt oficjalnie został otwarty 23 czerwca na spotkaniu wszystkich 
partnerów projektu w trybie online, w którym uczestniczyli m.in. rekto-
rzy uczelni szczecińskiej – prof. Waldemar Tarczyński i z Frankfurtu nad 
Odrą – prof. Julia von Blumenthal, burmistrz Schwedt Jürgen Polzehl 
oraz dyrektorzy i kierownicy wszystkich jednostek biorących udział w 
projekcie, w tym nowo powołanej placówki badawczo-dydaktycznej 
Uniwersytetu Szczecińskiego – Międzynarodowego Ośrodka Badań In-
terdyscyplinarnych w Kulicach, w którym odbędzie się większość wyda-
rzeń organizowanych po polskiej stronie granicy. W trakcie spotkania 
mówiono o potrzebie pogłębienia wzajemnej współpracy między wy-
mienionymi instytucjami oraz idee dotyczące realizacji rozpoczynającego się projektu. 

 

Ende des Sommersemesters startete nach einer längeren Vorbereitungsphase das Projekt: "Das Meer – Pom-
mern – die Grenzregion als Orte des deutsch-polnischen Dialogs. Grenzübergreifendes Netzwerk zur wissen-
schaftlichen Koope-
ration und histori-
schen Bildung über 
Ostsee und Oder-
gebiet". Es wird von 
der Universität 
Szczecin, dem Mu-
seum Schwedt, 
dem Lehrstuhl für 
Denkmalkunde der 
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und von assoziierten Partnern durchgeführt: dem Histori-
schen Institut der Universität  Greifswald, dem Pommersches Landesmuseum und dem Archäologisch-Histori-
schen Museum in Stargard. Ziel des Projekts ist es, die Zusammenarbeit von Hochschul- und Museumsnetzwer-
ken an der deutsch-polnischen Grenze zu vertiefen, Erfahrungen auszutauschen, gemeinsame Studiengänge so-
wie Forschungs- und Bildungsprojekte zu entwickeln. Das Projekt 
umfasst mehr als 30 Veranstaltungen: Konferenzen, Seminare, 
Sommer- und Doktorandenschulen, Workshops, Studienreisen, 
Ausstellungen. Im Mittelpunkt stehen Themen der Geschichte und 
des kulturellen Erbes in der Ostseeregion, in Pommern und in 
Grenzregionen – insbesondere der polnisch-deutschen Grenze. Ad-
ressaten dieser Veranstaltungen sind nicht nur Studenten und Mit-
arbeiter der genannten Einrichtungen, sondern auch die Bewohner 
der Oder-Region insgesamt. Initiator und Projektkoordinator ist Pa-
weł Migdalski (Historisches Institut der Universität Szczecin [US]), 
Koordinatoren der einzelnen Veranstaltungen sind neben anderen  
Magdalena Abraham-Diefenbach  und Paul Zalewski (Viadrina), 
Anke Grodon (Schwedt), Jörg Hackmann, Marcin Majewski, Pierre-
Frédéric Weber, Rafal Simiński und Tomasz Ślepowroński (alle US). 

Das Projekt wurde am 23. Juni auf einer Online-Sitzung aller Projektpartner offiziell eröffnet, an der der u.a. 
die Rektor der Universität Stettin, Prof. Waldemar Tarczyński und die Präsidentin der Viadrina Prof. Julia von 
Blumenthal, Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl und die Direktoren und Leiter aller am Projekt beteiligten 
Institutionen, einschließlich des neu gegründeten Internationalen Zentrums für interdisziplinare Studien der 
Universität Szczecin  in Külz / Kulice, wo die meisten Veranstaltungen auf der polnischen Seite der Grenze statt-
finden werden. Auf dem Treffen wurde betont, dass die Zusammenarbeit zwischen den genannten Institutionen 
vertieft werden soll und Ideen zur Realisierung des gerade begonnenen Projekts erörtert. 
 



 

 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Euro-
pejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).  / Das Projekt wird im Rahmen des Interreg V A Programms der 
Zusammenarbeit Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Ziels " Europäische territoriale Zusammenarbeit“ des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) durchgeführt. 

 
 

PAWEŁ 
MIGDALSKI 

Studiował na uniwersytetach w Szczecinie, Po-
znaniu, Marburgu i Greifswaldzie. Zajmuje się 
historią Pomorza Zachodniego, historiografią, 
tematyką pamięci zbiorowej i polityki histo-
rycznej. Od 2011 r. adiunkt w Instytucie Histo-
rycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 
2021 r. kierownik Zespołu Badań nad Dziejami 
Pomorza. Od 2018 r. członek Komisji Historycz-
nej Pomorza (Historische Kommission für 
Pommern e.V.).  

Er studierte an den Universitäten Szczecin, 
Poznań, Marburg und Greifswald. Er beschäftigt 
sich mit der Geschichte Pommerns, der Ge-
schichtsschreibung, dem Thema kollektives Ge-
dächtnis und historischer Politik. Seit 2011 Assis-
tenzprofessor am Historischen Institut der Uni-
versität Szczecin. Ab 2021 leiter des Forschungs-
gruppe zur Geschichte Pommerns. Seit 2018 ist 
er Mitglied der (Historische Kommission für 
Pommern e.V.).  

 

SPRAWOZDANIA  /  BERICHT 
 

Lęki pograniczne na obszarze bałtyckim 

Border fears in the Baltic, 1918–1991 
 

Międzynarodowa konferencja naukowa online / Internationale wissenschaftliche Online-Tagung 
27.–29.05.2021, Szczecin/Kulice 
 

W dniach 27-29 maja 2021 r. w Kulicach odbyła się 
konferencja „Lęki pograniczne na obszarze bałtyckim 
1918-1991” w formacie zdalnym za pośrednictwem 
Zoom. Celem tej międzynarodowej i interdyscyplinarnej  
konferencji, która została przeprowadzona dwujęzycznie 
z tłumaczeniem symultanicznym (w języku angielskim 
i polskim), było zbadanie regionu Morza Bałtyckiego jako 
przestrzeni wielu zbiorowych obaw i reżimów strachu w 
odniesieniu do granic tak zwanego „Regionu Morza Bał-
tyckiego” w ramach krótkiego XX wieku. Stało się jasne, 
że te stałe lub powtarzające się stany emocjonalne nie 
ograniczały się wyłącznie do aspektów ściśle terytorial-
nych, ale czasami spotykano je również na poziomie komunikacyjnym, społecznym lub kulturowym w formie 
strategii demarkacyjnych. Decydującym punktem okazała się dominująca obawa przed hegemonicznymi rosz-
czeniami w Regionie Morza Bałtyckiego, zgodnie z którą niekoniecznie miało to wymiar morski, ale obejmowało 
również odpowiednie kraje sąsiadujące w odniesieniu do szerszych obszarów regionalnych lub całości jako pań-
stw narodowych. Wspólny Region Morza Bałtyckiego pozostał jednak ważnym punktem odniesienia zarówno 
w postrzeganiu, jak i w definicji zagrożeń. 

Na konferencji, którą zorganizował dr hab. Pierre-Frédéric Weber z Instytutu Historycznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego uczestniczyli  historycy, politolodzy i kulturoznawcy z Polski, Niemiec, Finlandii, Federacji Rosyj-
skiej, Rumunii i Indii. Publiczność składała się między innymi z zainteresowanych naukowców, nauczycieli aka-
demickich i studentów oraz wyniosła w sumie ponad 200 osób – również ze względu na równoległe przesyłanie 
strumieniowe konferencji na Facebooku. Podczas wydarzenia doszło do ożywionej wymiany naukowej i boga-
tych dyskusji, w których publiczność była również zaangażowana za pośrednictwem funkcji czatu. Przygo-
towywana jest publikacja referatów z konferencji.  

 

Vom 27. bis zum 29. Mai 2021 fand eine ursprünglich in Kulice geplante Tagung zum Thema „Grenzängste im 
Ostseeraum 1918–1991“ im Onlineformat über Zoom statt. Ziel dieser international und interdisziplinär ange-
legten, zweisprachig mit Simultanübersetzung (auf Englisch und Polnisch) durchgeführten Tagung war die Er-
kundung der Ostseeregion als Raum multipler kollektiver Ängste und Angstregime in Bezug auf Grenzen im Laufe 
des sog. kurzen 20. Jahrhunderts. Dabei wurde deutlich, dass diese dauerhaften bzw. wiederkehrenden 
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emotionalen Zustände sich nicht ausschließlich auf strikt genommen territoriale Aspekte beschränkten, sondern 
mitunter in Form von Abgrenzungsstrategien auch auf kommunikativer, gesellschaftlicher oder kultureller Ebene 
anzutreffen waren. Als entscheidender Punkt erwies sich die dominierende Angst vor hegemonialen Ansprüchen 
im Ostseeraum, wobei dies nicht unbedingt nur eine maritime Dimension besaß, sondern die jeweiligen anrai-
nenden Länder auch in Bezug auf breitere regionale Räume oder in ihrer Gesamtheit als Nationalstaaten um-
fasste. Der gemeinsame Ostseeraum blieb jedoch ein wichtiger Anhaltspunkt sowohl in der Wahrnehmung der 
Bedrohungen als auch für die Definition der Risiken.  

An der Tagung, für deren 
Organisation Dr. habil. Pierre-
Frédéric Weber vom Histori-
schen Institut der Universität 
Szczecin verantwortlich war, 
nahmen Historiker, Politik- 
und Kulturwissenschaftler 
aus Polen, Deutschland, Finn-
land, der Russischen Födera-
tion, Rumänien und Indien 
teil. Das Publikum bestand 
u.a. aus interessierten For-
schern, akademischen Lehr-
kräften und ihren Studenten 
und belief sich insgesamt – 
auch aufgrund des parallel 
laufenden Streamings auf Fa-
cebook – auf mehr als 
200 Personen. Es kam zu regem wissenschaftlichem Austausch und reichhaltigen Diskussionen, an denen auch 
das Publikum über die Chat-Funktion beteiligt war. Eine Veröffentlichung der Tagungsbeiträge wird angestrebt.  
 

PIERRE-FRÉDÉRIC 
WEBER 

Historyk dziejów najnowszych i politolog. 
Doktorat na paryskiej Sorbonie (Paryż III). Od 
roku 2007 na Uniwersytecie Szczecińskim. 
Do jego głównych zainteresowań badaw-
czych liczą stosunki polsko-niemieckie 
w kontekście międzynarodowym, procesy 
normalizacyjne i pojednawcze w Europie od 
roku 1945 oraz rola emocji w stosunkach 
międzynarodowych.  

Zeithistoriker und Politologe. Promovierte an der 
Pariser Sorbonne (Paris III).  Seit 2007 an der Uni-
versität Szczecin. Zu seinen Forschungsschwer-
punkten gehören die deutsch-polnischen Bezie-
hungen im internationalen Kontext, Normalisie-
rungs- und Versöhnungsprozesse in Europa seit 
1945 sowie die Rolle der Emotionen in den inter-
nationalen Beziehungen. 

 

Pierwsze polsko-niemieckie warsztaty celem przygotowania wspól-

nego programu studiów oraz przedmiotów poświęconych strefie 

bałtyckiej i pograniczy 

Erste polnisch-deutsche Workshops zur Vorbereitung eines gemein-

samen Studienprogramms mit Fächern zu Ostsee- und Grenzraum 
 

online Workshop, Szczecin-Greifswald, 30.06.2021 
 

W końcu czerwca odbyły się pierwsze polsko-niemieckie warsztaty celem przygotowania wspólnego pro-
gramu studiów oraz przedmiotów poświęconych strefie bałtyckiej i pograniczy. W spotkaniu udział wzięli 
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przedstawiciele Uniwersytetu w Greifswaldzie (Michael North, Roman Dubasevych, Vital Był, Elisabeth Eilers) 
i Uniwersytetu w Szczecinie (Ewa Tierling-Śledź, Krzysztof Nerlicki, Mirosława Kozłowska, Jörg Hackmann, Bar-
bara Ochendowska-Grzelak, Jordan Siemianowski, Tomasz Ślepowroński Paweł Migdalski), gdyż na obu uczel-
niach funkcjonują od kilku lat takie kierunki (Greifswald: History und Cultures of the Baltic Sea Region; Szczecin: 
Bałtyckie studia kulturowe). Celem pierwszego spotkania odbytego online było wzajemne poznanie partnerów, 
prezentacja istniejących kierunków i ich potencjałów oraz wskazanie możliwości wzajemnej współpracy. Usta-
lono, że pierwszym krokiem do zbliżenia obu inicjatyw jest wzajemne wskazanie oferty zajęć dydaktycznych dla 
studentów z obu uczelni. Kolejne spotkania w grupach roboczych planowane są na jesień. Koordynatorem warsz-
tatów jest Jörg Hackmann (US). 
 

Am Ende Juni fand der erste polnisch-deutsche Workshops zur Vorbereitung eines gemeinsamen Studien-
programms mit Fächern zu Ostsee- und Grenzraum statt. An dem Treffen nahmen Vertreter der Universität 
Greifswald (Michael North, Roman Dubasevych, Vital War, Elisabeth Eilers) und der Universität Szczecin (Ewa 
Tierling-Śledź, Krzysztof Nerlicki, Mirosława Kozłowska, Jörg Hackmann, Barbara Ochendowska-Grzelak, Jordan 
Siemianowski, Tomasz Ślepowroński Paweł Migdalski), da beide Hochschulen seit mehreren Jahren in diesen 
Fächern tätig sind (Greifs-
wald: History und Cul-
tures of the Baltic Sea Re-
gion; Szczecin: Baltische 
Kulturstudien). Ziel des 
ersten Online-Treffens 
war es, die Partner ken-
nenzulernen, die beste-
henden Richtungen und 
deren Potenziale zu prä-
sentieren und Möglich-
keiten für eine Zusam-
menarbeit aufzuzeigen. 
Es wurde festgestellt, 
dass der erste Schritt zur 
Annäherung der beiden 
Initiativen darin besteht, das Angebot von Lehrkursen für Studenten beider Hochschulen gegenseitig anzuzei-
gen. Weitere Sitzungen in den Arbeitsgruppen sind für Herbst geplant. Der Workshop-Koordinator ist Jörg Hack-
mann (US). 
 

Kolejne spotkanie koordynatorów wydarzeń projektu 

Folgetreffen der Projektkoordinatoren 
 

2 lipca odbyło się kolejne spotkanie online koordy-
natorów poszczególnych wydarzeń realizowanych 
w naszym projekcie. Omawialiśmy plan i terminarz 
prac oraz przygotowanie naszego newslettera. 

 

Am 2. Juli fand ein weiteres Online-Treffen der Ko-
ordinatoren der einzelnen Veranstaltungen unse-
res Projekts statt. Wir diskutierten den Arbeitsplan 
und den Zeitplan und die Erstellung unseres 
Newsletters. 
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AKTUALNOŚCI  /  AKTUELLES 
 

Przygotowania do działań w Schwedt 

Vorbereitungen auf Aktivitäten in Schwedt 
 

Muzeum Miejskie w Schwedt nad Odrą planuje w ramach projektu Interreg 
„Morze - Pomorze - Pogranicze” zrealizować pomysł na wystawę z historycz-
nymi mapami Nowej Marchii i Marchii Wkrzańskiej, która zostanie pokazana w 
Szczecinie, Kulicach, Chojnie, Angermünde, Oderberg, Schwedt nad Odrą.  
Mamy nadzieję, że będziemy mogli również przeprowadzić towarzyszące jej 
warsztaty. Planujemy także wydrukować katalog wystawy w języku polskim i 
niemieckim. 
 

Das Stadtmuseum Schwedt/Oder plant im Rahmen des Interreg-Projekts „Meer – Pommern – Grenzregion“, die 
gemeinsame Idee einer Ausstellung von historischen Karten der Neumark und Uckermark umzusetzen. Sie wird 
in Szczecin, Kulice, Chojna, Angermünde, Oderberg und Schwedt/Oder gezeigt. Wir hoffen, dass wir die Begleit-
workshops durchführen können. Es ist auch ein Ausstellungskatalog auf Polnisch und Deutsch geplant. 
 

ZAPOWIEDZI  /   ANKÜNDIGUNGEN 
 

Viadrina 

 
Fot. Heide Fest © 

 

Polsko-niemiecka podróż studyjna po wiejskich rezydencjach w północ-
nej i północno-wschodniej Brandenburgii  

Deutsch-polnische Studienreise durch ländliche Residenzorte im nördli-
chen und nordöstlichen Brandenburg 

 

28.-29. sierpnia / August 2021 
 

Podróż studyjna po stronie brandenburskiej obejmie północno-wschodni i północny pas obszaru przygranicz-
nego. Wywłaszczenie i zmiana funkcji większości tutejszych dworów po 1945 roku przebiegała podobnie jak 



 

 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Euro-
pejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).  / Das Projekt wird im Rahmen des Interreg V A Programms der 
Zusammenarbeit Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Ziels " Europäische territoriale Zusammenarbeit“ des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) durchgeführt. 

 
 

w zachodniej Polsce na rzecz państwa socjalistycznego, ale bez kontekstu wrogości narodowej. Procesy zawłasz-
czania i rewitalizacji od czasu zmian ustrojowych przebiegały tu również nieco inaczej. Zarówno użytkowanie, 
jak i stan fizyczny wielu obiektów są lepsze niż w zachodniej Polsce. Ułatwia to badanie głębszych warstw histo-
rycznych. Przewodnik: Prof. Paul Zalewski i Marie Luise Rohde 
Planowana liczba uczestników: 20 osób z Niemiec i Polski. Początek i koniec podróży: Frankfurt (Oder), dworzec 
kolejowy. Nocleg: Schwedt. Wycieczka będzie tłumaczona symultanicznie. Uczestnictwo jest bezpłatne. 
Koordynacja: dr Magdalena Abraham-Diefenbach.  
Wiążąca rejestracja do: 31 lipca 2021, abraham-diefenbach@europa-uni.de   
 

Die Studienreise durch die Herrenhäuser auf der brandenburgischen Seite wird den nordöstlichen und nördli-
chen Streifen des Grenzgebiets umfassen. Die nach 1945 durchgeführte Enteignung und der Funktionswechsel 
der meisten Herrenhäuser verliefen hier ähnlich wie im westlichen Polen im Auftrag des sozialistischen Staates, 
aber ohne die Barriere der nationalen Anfeindung. Etwas anders verliefen hier auch die Prozesse der Aneignung 
und Revitalisierung seit der politischen Wende. Die Erforschung sowie der materielle Zustand vieler Anlagen sind 
besser als im westlichen Polen. Dadurch können hier etwas besser die tieferen Zeitschichten studiert werden. 
Reiseleitung: Prof. Paul Zalewski und Marie Luise Rohde  
Geplante Teilnehmerzahl: 20 Personen aus Deutschland und Polen. Start und Ende der Reise: Frankfurt (Oder), 
Bahnhof. Übernachtung: Schwedt. Die Reise wird deutsch-polnisch gedolmetscht. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Koordination: Dr. Magdalena Abraham-Diefenbach 
Verbindliche Anmeldung bis zum: 31. Juli 2021 an: abraham-diefenbach@europa-uni.de  
 

Nasza historia transformacji. Dziedzictwo kulturowe regionu pogra-
nicza nad środkową Odrą od lat 90-tych XX wieku  

Unsere Geschichte der Transformation. Kulturerbe der Grenzregion 
an der mittleren Oder seit der 90. Jahren des 20. Jahrhunderts. 

 

Polsko-niemieckie warsztaty i planowania projektów/ Deutsch-polnischer Workshop für Vernetzung und Pro-
jektplanung – 14. września / September 2021 | Słubice | Collegium Polonicum. 
 

Podczas jednodniowych warsztatów zostaną przedyskutowane pomysły na polsko-niemiecką sieć współpracy 
w dziedzinie historii regionalnej. Zaproszeni są przedstawiciele instytucji edukacyjnych i badawczych z północ-
nego regionu Interreg. Koordynacja: dr Magdalena Abraham-Diefenbach 
Wiążąca rejestracja do: 5 września 2021, abraham-diefenbach@europa-uni.de     
 

Im Rahmen des eintägigen Workshops sollen Ideen für deutsch-polnische Vernetzung im Bereich der Regional-
geschichte diskutiert werden. Eingeladen sind Vertreter*innen der Bildungs- und Forschungsinstitutionen der 
nördlichen Interreg-Region. Koordination: Dr. Magdalena Abraham-Diefenbach 
Verbindliche Anmeldung bis zum: 5. September 2021 an: abraham-diefenbach@europa-uni.de  
 

Polsko-niemiecka podróż studyjna po wiejskich rezydencjach daw-
nej Nowej Marchii 

Deutsch-polnische Studienreise durch ländliche Residenzorte der 
einstigen Neumark 

 

24.-26. września / September  2021 
 

Przewodnik: Prof. Paul Zalewski i Dr. Sibylle Badstübner-Gröger  
Planowana liczba uczestników: 20 osób z Niemiec i Polski. Początek i koniec podróży: Frankfurt (Oder), dworzec 
kolejowy. Nocleg: Słubice. Wycieczka będzie tłumaczona symultanicznie. Uczestnictwo jest bezpłatne.  
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Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Euro-
pejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).  / Das Projekt wird im Rahmen des Interreg V A Programms der 
Zusammenarbeit Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Ziels " Europäische territoriale Zusammenarbeit“ des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) durchgeführt. 

 
 

Koordynacja: dr Magdalena Abraham-Diefenbach 
Wiążąca rejestracja do: 01.09.2021, abraham-diefenbach@europa-uni.de      
 

Reiseleitung: Prof. Paul Zalewski und Dr. Sibylle Badstübner-Gröger  
Geplante Teilnehmerzahl: 20 Personen aus Deutschland und Polen. Start und Ende der Reise: Frankfurt (Oder), 
Bahnhof. Übernachtung: Słubice. Die Reise wird deutsch-polnisch gedolmetscht. Die Teilnahme ist kostenlos.  
Koordination: Dr. Magdalena Abraham-Diefenbach 
Verbindliche Anmeldung bis zum: 01.09.2021 an: abraham-diefenbach@europa-uni.de  
 

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: 

 
 

 
 
 

  

Partnerzy stowarzyszeni / Assoziierte Partner: 

 
 

 
 

 
Redakcja i przygotowanie: Paweł Migdalski 
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