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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI  

 

W dniu 6 września 2018 r. w sali Rady Wydziału Instytutu Historii i Stosunków 

Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się 

międzynarodowa konferencja naukowa, czwarta już, z cyklu: „Ziemie pruskie - dziedzictwo 

historyczno-kulturowe a teraźniejszość”. Przewodniczącym tegorocznej konferencji był dr 

hab. Jan Gancewski, prof. UWM, a jej sekretarzem mgr Adam Halemba, doktorant w 

Instytucie Historii UWM Olsztyn, pomysłodawca i koordynator cyklu projektowego.  

W tegorocznej konferencji uczestniczyło około 50 osób, w tym studenci i doktoranci 

Instytutu Historii UWM Olsztyn, z Niemiec pracownicy naukowi i studenci historii 

Uniwersytetu w Braunschweig, z Rosji studenci Uniwersytetu im. Kanta z Kaliningradu oraz 

grupa maturzystów z II LO w Olsztynie z ich nauczycielami historii.  

Konferencję otworzył jej przewodniczący dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM, 

witając wszystkich uczestników. Z kolei głos zabrała zastępca dyrektora Instytutu Historii i 

Stosunków Międzynarodowych UWM dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk życząc zebranym 

owocnych obrad. Sekretarz konferencji również powitał wszystkich uczestników w ich trzech 

narodowych językach, tj. po polsku, po niemiecku i rosyjsku, a następnie przechodząc na 

język angielski przedstawił harmonogram konferencji. Angielski obok języka niemieckiego 

był głównym językiem prezentowanych wystąpień konferencyjnych. 

W pierwszej części plenarnej wykład rozpoczynający konferencję: “Das 

mittelalterliche Preussen vom Wasser aus betrachtet” wygłosił dr Christoph F. Weber z 

Instytutu Historii, Uniwersytetu Braunschweig z Niemiec. Dr Weber przedstawił wybrane 

dokumenty źródłowe, w których główną rolę odgrywała woda, a przede wszystkim wszelakie 

urządzenia techniczne związane z użytkowaniem wody, w tym zwłaszcza młyny wodne znane 



już na ziemiach pruskich od czasów państwa zakonu krzyżackiego. Wykład opatrzony był 

przykładami grafiki i ilustracji prezentowanych multimedialnie. 

Kolejnym prelegentem był dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM Olsztyn, który w 

swoim wystąpieniu "Kulturerbe vom mittelalterlichen Preussen - was ist uns übriggeblieben?" 

("Co nam pozostało ze średniowiecznych Prus? - dziedzictwo historyczno-kulturowe Prus 

średniowiecznych") zaprezentował i scharakteryzował wybrane aspekty dziedzictwa 

średniowiecznego państwa zakonu krzyżackiego w Prusach.  

Dr Thomas Kubetzky z Instytutu Historii, Uniwersytetu Braunschweig z Niemiec w 

swoim wystąpieniu: "Czesław Bukowski - the fate of a Polish forced labourer at 

Wolfenbuettel Prison 1943" przedstawił historię osobistą jednego z więźniów. Historia osoby 

Czesława Bukowskiego, pochodzącego z Prus Wschodnich oraz jego rodziny zaprezentowana 

została na podstawie zachowanych listów z okresu pobytu w więzieniu w 1943 r.  

   Na zakończenie pierwszej sesji Adam Halemba, doktorant Instytutu Historii UWM 

Olsztyn, zaprezentował w formie multimedialnej: "Heritage of the Teutonic Order medieval state in 

Prussia - final results from survey researches among young people from the Warmia-Mazury 

region" wyniki przeprowadzonych przez siebie w latach 2016-2017 badań ankietowych. Badania 

dotyczyły świadomości młodzieży regionu warmińsko-mazurskiego w kontekście państwa zakonu 

krzyżackiego w Prusach oraz jego materialnego dziedzictwa. Analizie poddano 555 ankiet 

zebranych wśród uczniów szkół licealnych wszystkich powiatów województwa warmińsko-

mazurskiego, na obszarze których występują obiekty materialnego dziedzictwa historyczno-

kulturowego państwa zakonu krzyżackiego. Mając na uwadze unikalny na skalę europejską 

fenomen państwa zakonnego oraz zachowane po dziś dzień w krajobrazie historyczno-kulturowym 

regionu relikty materialnego dziedzictwa tego państwa warto podjąć się zadań dydaktycznych 

związanych ze świadomością historyczną społeczności regionu warmińsko-mazurskiego.  

Po przerwie kawowej nastąpiła druga część plenarna konferencji, w której uczestnicy 

wysłuchali referatu „Selected aspects of war traumatic experiences among the oldest inhabitants of 

Warmia and Mazury region". Anna Maciąg, doktorantka Instytutu Historii UWM Olsztyn 

zaprezentowała w nim wyniki własnych badań terenowych, wywiadów z wybranymi najstarszymi 

mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego dotyczących wspomnień z okresu drugiej 

wojny światowej oraz dokonała analizy tych wywiadów.  

Szczególnie interesujące były dwie prezentacje Moniki Wróbel oraz Marty Szewczyk, 

studentek Instytutu Historii UWM Olsztyn, w których przedstawiły one zachowane do dziś 



materialne dziedzictwo średniowiecznego Pasłęka - "Heritage of middelages in the town Pasłęk" 

oraz aspekty wielokulturowości tego miasta na przestrzeni wieków – „Pasłęk - intercultural town in 

different time periods".  

Daria Presnova z Instytutu Nauk Humanistycznych, Uniwerystetu im. Kanta z 

Kaliningradu, Rosja, zaprezentowała zmiany infrastruktury urbanistycznej Kaliningradu w okresie 

po drugiej wojnie światowej - "Development of Kaliningrad town infrastructures after the war in 

the period 1950s-1960s". A jako ostatni prelegenci wystąpili studenci z Instytutu Historii, 

Uniwersytetu Braunschweig, Niemcy: Mark Winter przedstawił warmiński okres życia i dorobek 

Kopernika - "Copernicus in Warmia", a Marius Paetsch osobę i poglądy generała Hermann Boyen 

"Ein Blick durch die rosarote Brille - das eindimensionale Geschichtsbild des Hermann von 

Boyen".   

W pierwszej sesji plenarnej konferencji wystąpienia prelegentów trwały po 20 minut, 

natomiast w drugiej części, po przerwie kawowej, mieliśmy prezentacje 15 minutowe. 

Konferencję zakończyła dyskusja z pytaniami do poszczególnych prelegentów. Organizatorzy 

dziękują wszystkim za udział, licząc na kolejne spotkanie w przyszłym roku.  

Partnerami cyklu projektowego: „Ziemie pruskie - dziedzictwo historyczno-

kulturowe a teraźniejszość” są: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, UWM 

Olsztyn, Polska, Instytut Historii, Uniwersytet Braunschweig, Niemcy, Instytut Regionu 

Bałtyckiego, Uniwersytet Kanta, Kaliningrad, Rosja oraz Fundacja Rodowo, 

Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży.   

 


