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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

PRACOWNI BADAŃ NAD NARRACJAMI PAMIĘCI POLSKO-NIEMIECKIEGO POGRANICZA KULTUROWEGO  

W ROKU 2013 

 

Powstanie Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Polsko-Niemieckiego Pogranicza Kulturowego 

przy Instytucie Filologii Germańskiej zostało zatwierdzone przez Radę Wydziału Filologicznego  

w grudniu 2012 r.  

Działalność jednostka zainaugurowała w dniu 5 kwietnia 2013 roku wykładem otwartym prof. zw. dr 

hab. Anny Wolff-Powęskiej (Uniwersytet Adama Mickiewicza) na temat Kto włada naszą pamięcią 

zbiorową? Zapoczątkował on cykl wykładów otwartych: w dniu 12 kwietnia z prof. Uniwersytetu im. 

Mikołaja Kopernika, dr. hab. Leszkiem Żylińskim na temat: Europa w niemieckiej myśli XIX i XX wieku 

oraz z prof. zw. dr. hab. Cezarym Obracht-Prondzyńskim (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa 

Wydział Nauk Społecznych UG) − Niemcy jako sąsiedzi. Doświadczenia z pomorskiego pogranicza  

w dniu 10 maja. W spotkaniach uczestniczyli studenci i wykładowcy niemcoznawstwa, filologii 

germańskiej oraz socjologii, a także goście spoza uniwersytetu. Spotkania poprowadziła dr Miłosława 

Borzyszkowska-Szewczyk. Relacje ze spotkań opublikowano na stronie IFG. Członkowie Pracowni 

spotkali się także z prof. Leszkiem Żylińskim na spotkaniu wewnętrznym, w ramach którego 

dyskutowano o możliwościach realizacji zamierzeń Pracowni we współczesnym systemie szkolnictwa 

wyższego i nauki.  

W 2013 Pracownia zainicjowała współpracę z Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum, która 

zaowocowała podpisaniem GAG umowy o współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej i Urzędem Miasta 

Gdańska, w ramach której szkoła rozpoczęła opiekę nad gdańskim pomnikiem upamiętniającym 

kindertransporty przed Dworcem Głównym. Pracownia sprawuje opiekę merytoryczną nad 

działaniami edukacyjnymi w ramach tej współpracy. 24 czerwca odbył się flashmob przy pomniku, 

przygotowany przez uczniów Gimnazjum. W spotkaniu wziął udział m.in. Prezydent Miasta Gdańska 

Paweł Adamowicz. Pracownia przygotowała ulotkę informacyjną, przedstawiającą historię 

kindertransportów i pomnika, którą rozdawano podczas happeningu. Druk ulotki sfinansował Urząd 

Miasta Gdańska. Akcja spotkała się z szerokim odzewem mediów lokalnych.  

Pracownia była także partnerem projektu przeprowadzonego przez Instytut Kaszubski w Gdańsku 

(prof. Cezary Obracht-Prondzyński) pt. Pomorska Debata o Kulturze, w ramach którego odbyło się  

5 spotkań, w których wzięli czynny udział członkowie pracowni (dr Magdalena Sacha, dr Miłosława 

Borzyszkowska). Projekt ma być kontynuowany w 2014 roku. Pracownia współorganizowała trzecią  

z debat, pt. Jak popularyzować wiedzę o kulturze? w dniu 15 października 2013, która odbyła się na 

Wydziale Nauk Społecznych UG. Członkowie Pracowni w roku 2013 spotkali się trzykrotnie, tj. 8 maja, 

3 lipca i 4 grudnia. W ramach spotkań dzielono się doświadczeniami dotyczącymi bieżącej działalności 
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naukowej oraz dyskutowano nad możliwościami kolejnych przedsięwzięć, ostatecznie postanawiając 

skoncentrować się na zorganizowaniu międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej  

w październiku 2014 na temat roboczy Topografie pamięci pogranicza (za organizację odpowiedzialne 

są dr Miłosława Borzyszkowska i dr Eliza Szymańska).  

Spotkanie w lipcu miało charakter wyjazdowy (Gołubie k. Kościerzyny) i połączone zostało ze 

zwiedzaniem dworku Wybickich w Sikorzynie. W spotkaniu uczestniczyli dr Maciej Dajnowski,  

dr Magdalena Sacha, dr Katarzyna Szalewska, dr Marta Turska i dr Miłosława Borzyszkowska-

Szewczyk. Postanowiono wówczas m.in. skrócić nazwę pracowni do formy: Pracownia Badań nad 

Narracjami Pamięci Pogranicza. W grudniu do pracowni przystąpił dr Janusz Mosakowski (Instytut 

Filologii Polskiej). Do współorganizacji konferencji zaproszono Institut Moderne im Rheinland przy 

Uniwersytecie im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie (prof. GertrudeCepl-Kaufmann). Ustalono temat 

i koncepcję: Gedächtnistopographien im Grenzland. Pomorze und Rheinland als trilaterale Räume im 

Vergleich.  

Gdańsk, 7.1.2014  

Sprawozdanie sporządziła: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk 

 

mailto:narracjepogranicza@ug.gda.pl

