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Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu 

zaprasza do udziału w konferencji naukowej 

 

Na swoim? U siebie? Wśród swoich?  

Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
 

w dniach 6–7 listopada 2017 r. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu 

 

Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań oraz pogłębienie dyskusji dotyczących 
pierwszych powojennych lat na ziemiach, które w 1945 r. zostały włączone w granice Polski, a przed II wojną 
światową były częścią państwa niemieckiego. Wynikające z faktu przesunięcia granic wielorakie 
konsekwencje, takie jak: wymiana ludności, konieczność odbudowy wojennych zniszczeń i rozerwanych więzi 
społecznych, oswojenia obcej przestrzeni, budowy nowej tożsamości, przy jednoczesnym poczuciu 
tymczasowości i zagrożenia, oraz specyficzne działania władzy komunistycznej względem tych terenów, 
stanowią o wspólnym, wyjątkowym doświadczeniu historycznym tych ziem i zamieszkującej je ludności. 
Wspomniane, ale też inne zjawiska z obszaru humanistyki i nauk społecznych, interesują nas zarówno w 
odniesieniu do przybyszów, jak i do ludności rodzimej, oraz tych, którzy na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
znaleźli się nie z własnej woli podczas wojny i po jej zakończeniu postanowili tam pozostać. 

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów, które poruszą rozmaite aspekty funkcjonowania 

społeczności i jednostek w pierwszych kilku latach po II wojnie światowej na ziemiach przyłączonych do 

Polski w 1945 r.  W obszarze szczególnych zainteresowań organizatorów znajdują się: 

 praktyczne strony organizowania sobie życia po wojnie w miastach i wsiach, 

 różnorodne czynniki procesu wrastania mieszkańców w nowe/stare miejsce zamieszkania, 

budowania zniszczonych przez wojnę więzi społecznych i kształtowania tożsamości powojennego 

mieszkańca Ziem Zachodnich i Północnych, 

 oswajanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego przez nowych mieszkańców oraz nowej, obcej 

rzeczywistości przez ludność miejscową, 

 nowe mity i tradycje (ich sukcesy i porażki), 

 społeczne mniejszości i większości oraz ich wzajemne relacje, 

 różnice i podobieństwa pomiędzy Ziemiami Zachodnimi i Północnymi a resztą kraju oraz wewnętrzne 

różnice i podobieństwa pomiędzy regionami Ziem Zachodnich i Północnych, 

 stosunek władzy państwowej do Ziem Zachodnich i Północnych i ich mieszkańców, 

 integracyjna rola Kościoła katolickiego oraz innych kościołów i wyznań, 

 życie „niecodzienne” i „nienormalne” (przestępstwa, przemoc, niedobory etc.), 

 stosunek przybyszów do ludności miejscowej i jej dziedzictwa materialnego i duchowego. 

Propozycje wystąpień (w postaci tytułu i streszczenia referatu, do 1000 znaków) prosimy przesyłać  

do 31 maja 2017 r. na adres: piotr.zubowski@zajezdnia.org. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy 

zainteresowanych do 15 czerwca 2017 r. Czas przeznaczony na wystąpienie to 20 min. dla referatu i 10 min. 

dla komunikatu z badań. Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 300 zł (dla doktorantów 150 zł) i 

zostanie przeznaczona na wydanie publikacji zbiorowej. W ciągu miesiąca od zakończenia konferencji 

referenci będą zobowiązani do przesłania organizatorom artykułu naukowego zgodnego z tematem 

wystąpienia, za który przysługiwać im będzie wynagrodzenie autorskie.  


