
Zaproszenie do udziału w: 

interdyscyplinarnej szkole wiosennej pt.  “Identity-Ritual-Death in the Baltic Sea 

Region”  

(29 maj- 04 czerwca) 

 

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 odbędą 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 pozagrobowego, akceptowane sposoby 

przeżywania żałoby, kreowanie wizerunku publicznego zmarłego, kreowanie wizerunku 

żywego społeczeństwa poprzez genealogię i wskazanie przodków. 

Uczestników zachęcamy do przygotowania 10-minutowej prezentacji na temat interesującego 

ich stanowiska/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 Ślusarska (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 – Straslund 

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 gościnny: Tomasz Wiślicz (Instytut Historii PAN) 

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 15 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 

mailto:marcin.majewski@usz.edu.pl
mailto:katarzyna.slusarska@usz.edu.pl


 

 

Organizatorzy: 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty są częścią projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


