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Część II 
Od profesorów wizytujących,  

przez polsko-niemiecko-skandynawskie konferencje,  
do nowomarchijskiej serii wydawniczej  

Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego

Posłannictwo wykładów profesorów wizytujących 

W kategorię „modelu szczecińskiego”1 lat 90. XX wieku i początkowych wieku 
XXI wpisują się także wykłady profesorów wizytujących na naszym uniwersytecie. 

1 Użycie tej kategorii uprawomocnił prof. Andrzej Bałaban, kierownik Katedry Prawa Konstytu-
cyjnego i Integracji Europejskiej, w swoim wystąpieniu w 2004 r. na otwartym posiedzeniu Senatu 
US. Jako ówczesny Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą stwierdził, że bezpośrednio przed 
oczekiwanym przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej tylko dwie osoby z naszej alma mater 
swoją działalnością w obszarze transgranicznych kontaktów polsko-niemieckich już od dawna 
w niej są – ekonomista prof. Tadeusz Wierzbicki i germanista dr Andrzej Talarczyk.
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Przyjeżdżali do Szczecina m.in. ze względu na związki biograficzne i naukowe 
z naszym miastem, a nawet Pomorzem. Dwukulturowa socjalizacja dotyczy także 
dr. Andrzeja Talarczyka, gdyż łączy się z jego polskimi i niemieckimi etapami 
edukacyjnymi w obu częściach podzielonych Niemiec. Ta synteza miała pozytywne 
skutki dla dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej, co ilustrują najle-
piej nadmienione już wcześniej inicjatywy dwujęzycznego projektu książkowego  
Szczecin 1945–1946. Dokumenty-wspomnienia oraz utworzenie Czytelni Niemiec-
kiej przy Książnicy Pomorskiej.

Do powstania tego drugiego projektu przyczynił się również prof. Gerhard 
Schmidt-Henkel, były mieszkaniec przedwojennego Szczecina, który odwiedził nas 
jako pracownik Instytutu Germanistyki Uniwersytetu w Saarbrücken (na przełomie 
kwietnia i maja)2. W naszym Instytucie wygłosił wykład o znaczeniu fundamen-
talnym dla naszych literaturoznawczych planów rozwojowych. Tytuł wykładu 
brzmiał: „Literatura regionalna – literatura pogranicza – literatura światowa 
(„Regionalliteratur – Grenzliteratur – Weltliteratur”)3. Na spotkaniu w Pomorskim 
Towarzystwie Niemcoznawczym jego wywód dotyczył transgranicznej współpracy 
kulturalnej na przykładzie kraju związkowego Saary, Luksemburga, Lotaryngii 
i Alzacji. 

W kwietniu 1994, marcu 1995 i w maju 1999 roku gościł w IFG dr Eckhard 
Verchau z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji, który był wcześniej 
uczestnikiem opisanych wyżej podróży studyjnych po Pomorzu. Jest autorem 
dwóch biografii o polityce zjednoczenia Niemiec w 1871 roku Otto von Bismarcka 
oraz o życiu i twórczości pisarza Theodora Fontane. Tematem jego wystąpień 
podczas pierwszego przyjazdu były wymienione postaci, mające rodowe i biogra-
ficzne związki z Pomorzem Zachodnim i Gdańskim4. Podczas kolejnych pobytów 

2 Jemu zawdzięczamy wsparcie pomysłu dr. Andrzeja Talarczyka (jako 1. wiceprezesa PTN i kie-
rownika jego Sekcji Humanistycznej) i na etapie procedowania poparcie pisemne jego wniosku 
skierowanego do monachijskiej centrali Instytutu Goethego. Por. Andrzej Talarczyk, „Sekcja Huma-
nistyczna”, w: Pomorskie Towarzystwo Niemcoznawcze. Komunikat nr 1/91 (Szczecin, 1991), 5–6; 
tenże, „Goście Instytutu Filologii Germańskiej. Sprawozdanie z pobytu w IFG prof. G. Schmidta-
-Henkela z Uniwersytetu w Saarbrücken i dr. W. Kesslera, dyrektora Biblioteki im. Martina Opitza 
w Herne”, Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego (dalej: PUSz) 7–8 (1994), 
26–27: 7. 
3 Był on później wydrukowany w monotematycznym tomie specjalnym: „Provinz als (geistige) 
Lebensform: Kulturlandschaften der südlichen Ostseeregion im Wandel der Zeit ,ˮ Colloquia Ger-
manica Stettinensia 197 (1998): 13–33.
4 Pałac w Kulicach k. Nowogardu znajdował się od 1723 r. w rękach rodu von Bismarck, a Theodor 
Fontane spędził w Świnoujściu ponad 5 lat dzieciństwa (1827–1832). Por. jego autobiograficzną 
powieść „Meine Kinderjahre” (Berlin: F. Fontane & Co., 1893).
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spektrum tematyczne wykładów zostało rozszerzone o aktualną w latach dziewięć-
dziesiątych problematykę zjednoczeniową oraz o pisarza Ernsta Wiecherta z byłego 
niemieckiego Wschodu, odgrywającego jedną z głównych ról (obok Tomasza 
Manna) w literaturze niemieckiej okresu międzywojennego5.

W maju 1994 roku wygłaszał w IFG wykłady dr Wolfgang Kessler, historyk 
i germanista, dyrektor Biblioteki im. Martina Opitza w Herne6, poznany rów-
nież w kontekście współpracy z Akademią Bałtycką. Była to jego druga wizyta 
w naszym mieście7. Spektrum tematyczne jego wykładów było bardzo szerokie: 
od literatury niemieckiej, w tym także księgarstwo w tym kraju, przez problema-
tykę systemów politycznych ze szczególnym uwzględnieniem analizy kampanii 
wyborczej w ponownie zjednoczonych Niemczech, do realizacji umów ze wschod-
nimi sąsiadami. Do wyników tego pobytu należało również podjęcie współpracy 
z Instytutem Historii US i Biblioteką Uniwersytecką.

Kilka wizyt złożył na zaproszenie dr. Talarczyka wspomniany prof. Jürgen 
Wolff z Państwowego Seminarium Pedagogiki Szkolnej (Staatliches Seminar 
für Schulpädagogik) w Stuttgarcie. Przyjechał do nas po raz pierwszy na przełomie 
lutego i marca 1995 roku, a kolejne wizyty nastąpiły w latach 1995, 1996 i 1997. 
Zgodnie z jego specjalizacją, jaką jest dydaktyka literatury niemieckiej, przepro-
wadził zajęcia uatrakcyjnione pokazami ekranizacji dzieł literackich z okresów 
od średniowiecza (na temat znaczenia góry Wartburg pod Eisenach w Turyngii 
jako centrum kulturalnego i literackiego życia od średniowiecza do romantyzmu), 
przez epokę klasyki (różne wersje filmowe Fausta Goethego), do literatury końca 
XIX wieku (Effi Briest Theodora Fontane w dwóch wersjach filmowych). Wysu-
nięta przez niego propozycja realizacji cyklu Polsko-Niemieckich Dni Germanisty, 

5 Z tymi samymi tematami (to również wynik inicjatywy dr. A. Talarczyka) odwiedził Uniwersy-
tet E.M. Arndta w Greifswaldzie, Akademię Europejską w Kulicach i regionalne stowarzyszenie 
historyczne w Słupsku. Por. Andrzej Talarczyk, „Goście z zagranicy. Sprawozdanie z pobytu w IFG 
dra Verchau z Uniwersytetu w Moguncji”, PUSz 3–4 (1994), 23–24: 6.
6 Biblioteka ta jest ogólnie dostępną specjalną biblioteką naukową. Powstała w roku 1948 jako 
Biblioteka Niemieckiego Wschodu (Bücherei des deutschen Ostens). Gromadzi, opracowuje i udo-
stępnia wydawnictwa zwarte i ciągłe z zakresu historii, geografii, literatury, kultury i sztuki daw-
nych pruskich prowincji wschodnich oraz na temat dziejów Niemców i ich osadnictwa na obszarze 
Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, a także niemieckiej kultury i historii 
w Europie Wschodniej. 
7 Pierwszym akcentem tej współpracy było wygłoszenie przez dr. Talarczyka odczytu w Herne 
na temat stosunków polsko-niemieckich w kontekście przemian 1989 r. W roku 1993 w ramach 
rewizyty dr Kessler wygłosił w Szczecińskim Towarzystwie Naukowym wykład na temat stanu 
badań (historycznego) Pomorza w Niemczech Zachodnich w latach 1945–1990.
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począwszy od roku 1998, we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, 
nie została jednak wówczas przyjęta przez Kuratorium Oświaty8. 

Na przełomie marca/kwietnia 1995 oraz kwietnia/maja 1996, a także paź-
dziernika/listopada 1997 roku zaproszenie dr. Talarczyka przyjął Jörg Allkämper, 
radca ministerialny, kierownik Biura Obsługi Bundestagu parlamentu niemiec-
kiego. Przeprowadził wiele seminariów z krajoznawstwa politycznego. Te zajęcia 
miały na celu pogłębienie i usystematyzowanie zdobytej przez studentów wiedzy 
w Bonn, podczas wypraw studyjnych do Bundestagu. Otrzymane prezenty książ-
kowe, np. Fragen an die deutsche Geschichte (Pytania do niemieckiej historii) były 
wartościowym uzupełnieniem każdej podręcznej biblioteki studenta. 

W lutym 1996 roku przyjechał ze Stralsundu do IFG dr Wolfgang Urban, 
historyk i skandynawista, z referatem na temat regionalnej literatury pomorskiej. 
Szerszym kontekstem tej wizyty było przygotowywanie przez niego edycji utworów 
Ernsta Moritza Arndta, pisarza związanego z Rugią, w zbiorze zatytułowanym 
Sagen und Geschichten von der Insel Rügen. Rok wcześniej był on przewodni-
kiem wyżej opisanej wyprawy studenckiej do północnych Niemiec, co jest istotną 
informacją, ponieważ wykład doktora nawiązywał również do niej. Interesujące 
były uwagi dr. Urbana dotyczące słowiańskiej przeszłości tej wyspy9.

Należy jeszcze wspomnieć o ważnych wyjazdach studentów germanistyki, 
inspirowanych przez dr. Talarczyka, na spotkania z pisarzami w Literarisches Col-
loquium (Centrum Literackim w berlińskiej dzielnicy Wannsee), np. na spotkanie 
z Christą Wolf – pisarką mającą nowomarchijskie korzenie (2007 r.)10. Spotkanie to 
było powiązane z prezentacją najnowszej biografii enerdowskiej autorki, co również 
nawiązywało do seminarium na temat jej twórczości i wyprawy studyjnej – m.in. jej 
śladami – do Meklemburgii. Uwzględnienie sporu toczącego się wokół Christy 
Wolf w kontekście zaangażowania politycznego pisarki przed zjednoczeniem było 
dodatkowym powodem uczestniczenia z nią w publicznym dialogu. Wystosowane 
na tym spotkaniu zaproszenie do Szczecina i Pobierowa na organizowaną przez 
dr. Talarczyka – wspólnie z Akademią Bałtycką i norweskim Uniwersytetem 

8 Pierwsza konferencja tego rodzaju miała odbyć się w Szczecinie. Jej tematem miała być recepcja 
niemieckiej liryki w Polsce i polskiej w Niemczech. Por. Talarczyk, „Wizyta prof. Jürgena Wolffa 
w IFG”, PUSz 4–6 (1997), 57–59: 15.
9 Andrzej Talarczyk, „Wizyty w Instytucie Filologii Germańskiej. Sprawozdanie z pobytu 
prof. J. Wolffa ze Stuttgartu i dra W. Urbana ze Stralsundu”, PUSz 4–6 (1996), 45–47: 12.
10 Andrzej Talarczyk, „Berlińskie spotkanie z Christą Wolf”, PUSz 1–3 (2007), 170–172: 41.
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w Trondheim – naukową konferencję regionalistyczną zostało wprawdzie przyjęte, 
ale jego realizację uniemożliwił nieodwracalnie pogarszający się stan jej zdrowia.

Rycina 5. Uczestnicy wyprawy studyjnej „Śladami pisarzy...” 5 maja 2008 r.  
w kurorcie Ahrenshoop, gdzie przebiega historyczna granica między  
Pomorzem Przednim a Meklemburgią (z archiwum A. Talarczyka)

Opisane wyżej aktywności dr. Talarczyka skutkowały tym, że w 1996 roku 
został on członkiem Rady Programowej wspomnianego już czasopisma US Europa 
Regionum, a w roku akademickim 1997/98 wszedł w skład Senackiej Komisji 
ds. Współpracy z Zagranicą.

Nowe umowy w ramach programu Sokrates/Erasmus

Instytut Filologii Germańskiej posiadał umowę z uniwersytetem w Greifswaldzie, 
zawartą w ramach sygnalizowanego w tytule programu, wynikającą z opisanej 
wcześniej współpracy z Fundacją DAAD (z siedzibą w Bonn), która trwała do 
2000 roku. Dzięki podjęciu przez prof. R. Lipczuka współdziałania z Uniwersy-
tetem Justusa Liebiga w Gießen (w ramach programu Tempus/Phare) rozszerzono 
wymianę akademicką. Dr Talarczyk jako koordynator instytutowy do współ-
pracy z Niemcami (z nominacji rektora) poszerzył w 2001 roku zakres tych umów 
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o kontrakty z germanistyką rostocką i lipską11. Studenci germanistyki szczecińskiej 
uznali umowę z Lipskiem za najlepszą, ponieważ oferowała pobyty dwuseme-
stralne. W związku z tym została ona – z inicjatywy dr. Talarczyka – przedłużona 
(2007 r.)12. Dr. Talarczyk był również w ramach tych umów pierwszym profesorem 
wizytującym z Uniwersytetu Szczecińskiego: raz w Rostoku (2003 r.) i dwa razy 
w Lipsku (2003 i 2008 r.). Prowadzone przez niego zajęcia dotyczyły twórczości 
Uwego Johnsona jako pisarza podziału Niemiec z pomorskimi korzeniami, bardzo 
mocno związanego zarówno z Rostokiem, jak i Lipskiem (podobnie jak referent 
z tym drugim ośrodkiem akademickim). 

Polsko-niemiecko-skandynawskie regionalistyczne  
konferencje naukowe

Konferencje te były nowym etapem i nową jakością współpracy transgranicznej, 
zwłaszcza z Akademią Bałtycką. Przyniosły one również rozszerzenie systemo-
wej współpracy o nowych partnerów instytucjonalnych i indywidualnych. Miały 
one charakter cykliczny i odbywały się co 2–3 lata do roku 2013. Choć dotyczyły 
problematyki regionalnej, miały charakter ponadregionalny.

Pierwsza z nich odbyła się w Szczecinie i Pobierowie w 2000 roku. Zor-
ganizowana w kooperacji Instytutów Germanistyki w Opolu i Szczecinie, przy 
jednoczesnym wsparciu Instytutu Niemiec i Europy Północnej w Szczecinie, 
poświęcona została tematowi „Dyskursy literackie o duchu i o władzy w krótkim 
europejskim stuleciu lat 1914–1989/91”(„Literarische Geist- und Machtdiskurse 
im europäischen »kurzen Jahrhundert« der Jahre 1914–1989/91”)13. 

11 Andrzej Talarczyk, „Nowe porozumienia germanistyki”, PUSz 4–6 (2001), 105–107: 42.
12 Por. Andrzej Talarczyk, „Umowa z Uniwersytetem w Lipsku”, PUSz 10–12 (2007), 179–181: 41.
13 Por. Marek Zybura, Kazimierz Wóycicki, red., Geist und Macht: Schriftsteller und Staat im Mit-
teleuropa des „kurzen Jahrhunderts” 1914–1991 (Dresden: Thelem, 2002).Głównym inicjato-
rem pierwszej z nich był Instytut Germanistyki Uniwersytetu Opolskiego, reprezentowany przez 
prof. M. Zyburę, który zaprosił do współpracy Wydział Humanistyczny US, który z kolei wytypował 
dr. Andrzeja Talarczyka jako swojego przedstawiciela. Szczecin reprezentował w tej konferencji rów-
nież dr K. Wóycicki – jako prezes Instytutu Niemiec i Europy Północnej w Szczecinie. Przedstawiciel 
WH, przejmując całokształt pracy organizacyjnej, przeniósł ją do Pobierowa i włączył jako nowy 
podmiot IFG US. Omówienie konferencji: Andrzej Talarczyk, „Szczecin i Opole bliżej”, PUSz 10–12 
(2000), 99–101:32–33 i Izabela Surynt, „Literarische Geist- und Machtdiskurse im europäischen 
»kurzen Jahrhundert« der Jahre 1914–1989/91. Internationales Symposium in Pobierowo und 
Szczecin 25.–28. Oktober 2000”, Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen (2001): 407–413.
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Rycina 6. Inauguracja I. konferencji szczecińsko-pobierowskiej w Sali Senatu US 
25 października 2000 r. W pierwszym rzędzie od lewej: dr K. Wóycicki,  

prezes Instytutu Niemiec i Europy Północnej w Szczecinie, dr A. Talarczyk, IFG US. 
W drugim rzędzie piąty prof. M. Zybura z IFG w Opolu,  

siódmy prof. B. Neumann z Trondheim (z archiwum A. Talarczyka)

Od 2002 roku głównym organizatorem konferencji był dr. Andrzej Talarczyk, 
a partnerami na jego zaproszenie – Instytut Języka i Literatury norweskiego Uniwer-
sytetu w Trondheim, reprezentowany przez prof. Bernda Neumanna, i wspomniana 
wyżej Akademia Bałtycka, której przedstawicielem był dr Dietmar Albrecht. Konty-
nuacja współpracy z ostatnią z przywołanych instytucji była nowym etapem i nową 
jakością partnerstwa naukowego, bo wychodząc poza stosunki polsko-niemieckie, 
obejmowała już tematycznie obszar prawie wszystkich krajów nadbałtyckich.

Konferencja z 2002 roku – „Literatura, granica, przestrzeń wspomnienie” 
(„Literatur, Grenze, Erinnerungsraum”) była niewątpliwym sukcesem. Wykład 
inaugurujący wygłosił jeden z czołowych niemieckich politologów, prof. Arnulf 
Baring z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Jej dodatkową atrakcją były spotkania 
autorskie z polskimi pisarzami: Stefanem Chwinem z Gdańska i Arturem D. Lisko-
wackim ze Szczecina na temat tożsamości regionalnej bohaterów ich utworów14.

14 Bernd Neumann, Dietmar Albrecht, Andrzej Talarczyk, red., Literatur Grenzen Erinnerungs-
räume. Erkundungen des deutsch-polnisch-baltischen Ostseeraums als einer Literaturlandschaft 
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Rycina 7. Konferencja polsko-niemiecko-skandynawska 6 września 2002 r. 
w Pobierowie. Od lewej: mgr D. Sośnicka, mgr M. Korzeb, pisarze: A.D. Liskowacki, 

S. Chwin, dr Ch. Trepte i dr A. Talarczyk (z archiwum A. Talarczyka)

Trzecia konferencja, zatytułowana „Prowincja jako centrum. O wyróżnikach 
literatury niemieckiej na przykładzie regionu bałtyckiego” („Provinz als Zentrum. 
Zu einer Besonderheit der [deutschen] Literatur am Beispiel der baltischen Region”), 
z 2005 roku, została zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu dwudziesto-
lecia powstania Uniwersytetu Szczecińskiego. Kontynuowała ideę przewodnią 
poprzednich. W czasie obrad dochodziło do żywych dyskusji, których uczestnikami 
byli literaturoznawcy z Litwy i Rosji czy też Szwecji i Norwegii, a także Niemiec 
i Polski, dyskusji zarówno o niemieckiej literaturze regionalnej obszarów nadbał-
tyckich (Pomorza, Prus Wschodnich i Kurlandii), jak i o pamiątkach piśmiennictwa 
na terenach usytuowanych między Finlandią a Szwecją. Należy dodać, że referaty 
na temat motywów słowiańskich w literaturze niemieckiej różnych epok wzbudziły 
spore zainteresowanie15.

(Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004). Omówienie konferencji: Małgorzata Korzeb, Dorota 
Sośnicka, „Mare Balticum łączy”, PUSz 7–9 (2002), 120–122: 34–35 i tychże, „Literatur, Grenze, 
Erinnerungsraum”. Symposium in Szczecin und Pobierowo 5.–8.09.2002”, Convivium. Germani-
stisches Jahrbuch Polen (2003): 321–324.
15 Dietmar Albrecht, Andreas Degen, Bernd Neumann, Andrzej Talarczyk, red., Provinz als Zen-
trum. Regionalität in Literatur und Sprache. Ein polnisch-deutsch-nordisches Symposium (Aachen: 
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Konferencję z 2007 roku w pełni poświęcono literaturze regionalnej, co sygna-
lizuje jej temat: „Małe literatury lub literatura regionalna. Zasięg, funkcja i spe-
cyfika” („Kleine Literatur oder Regionalliteratur. Reichweite, Funktion und 
Besonderheit”)16. Tym razem podjęto próbę omówienia wyróżników tzw. małej 
literatury, czyli literatury wspomnień i powrotu do przestrzeni życiowych, które 
zostały utracone, być może na zawsze. Regionalne krajobrazy nie pełnią wyłącz-
nie funkcji dekoracyjnej, lecz są przedmiotem penetracji stanów emocjonalno- 
-afektywnych podmiotu. Dyskutowali o tym również uczestnicy z Polski, Niemiec, 
Austrii, Szwecji i Norwegii. Do kręgu „stałych bywalców” doszli nowi referenci 
z Polski i zagranicy. Ta „rotacja” stała się ważnym elementem wytwarzającej się 
w Pobierowie tradycji spotkań literaturoznawców, historyków i badaczy kultury. 
Ta „mieszanka” umożliwiła np. odróżnienie austriackiego i skandynawskiego 
sposobu postrzegania omawianych fenomenów i powstawanie wspólnej narra-
cji, dystansującej się od jakiekolwiek ideologii, będącej źródłem stereotypów 
myślowo-poznawczych.

Uczestnicy spotkań w Pobierowie dostrzegli w nich udaną próbę rezygnacji 
z indywidualnej optyki, aby dokładniej przyjrzeć się własnemu regionowi, ale już 
z perspektywy Innego, jak proponuje Wilhelm Dilthey17, i podjęcie z nim herme-
neutycznego dialogu, co pozwoli mu odkryć jego kulturową „wielowarstwowość” 
(nie tylko w odniesieniu do polsko-niemieckich i niemiecko-polskich relacji).

Konferencja z 2009 roku „Obszar narracji. Literatura regionalna oraz litera-
tura o regionie” („Erzählregionen: Regionales Erzählen und Erzählen über eine 
Region”) miała najszersze spektrum uczestników18. W tym cyklu konferencyj-
nym uczestniczyli badacze literatury aż z dziewięciu krajów: Norwegii i Szwecji, 

Shaker Verlag, 2007). Omówienie konferencji: Marcin Lipnicki, „Literatura regionów i prowincji”, 
PUSz 3–4 (2006), 164–165: 26–27 i Sebastian Mrożek, „Provinz als Zentrum. Zu einer Beson-
derheit der (deutschen) Literatur am Beispiel der baltischen Region. Polnisch-deutsch-nordisches 
Symposium. Szczecin, Pobierowo 1./2.–4.12.2005”, Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 
(2006): 358–361.
16 Bernd Neumann, Andrzej Talarczyk, red., Kleine Literaturen. Ein polnisch-deutsch-nordisches 
Symposium. (Aachen: Shaker Verlag, 2010). Omówienie konferencji: Sebastian Mrożek, „Literatura 
regionalna”, PUSz 7–9 (2007), 176–178: 25–26 i Marion Brandt, „ ‘Kleine Literaturen’ oder Regional-
literatur-Reichweite, Funktion und Besonderheit. Polnisch-deutsch-nordisches Symposium. Szczecin 
und Pobierowo 6./7.–9.10.2007”, Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen (2008): 435–437. 
17 Wilhelm Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing-Goethe-Novalis-Hölderlin (Leipzig: 
Teubner, 1922), 196–210.
18 Bernd Neumann, Andrzej Talarczyk, red., Erzählregionen. Regionales Erzählen und Erzählen 
über eine Region. Ein polnisch-deutsch-norwegisches Symposium (Aachen: Shaker Verlag, 2011). 
Omówienie konferencji: Janina Gesche, „Konferencja »Obszar narracji. Literatura regionalna oraz
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Niemiec, Łotwy, Austrii oraz Węgier, a także Czech, Polski i Australii. Omawiane 
były zarówno problemy literatur regionalnych krajów nadbałtyckich, jak i twór-
czość pisarska innych obszarów granicznych w Europie. Ponadto w referatach 
podjęto kwestie związane z komparatystyką literacką, np. problematyką prze-
kładu literackiego czy też intersemiotycznego (np. z języka literatury na język 
filmu). Referenci pokazali różnorodność założeń, przez odniesienie się do kon-
tekstów historycznych, filozoficznych i kulturowych z perspektywy postrzegania 
ich złożoności, co w badaniach literatur regionalnych ma niebagatelne znaczenie.

Rycina 8. Dr D. Albrecht, dyrektor Akademii Bałtyckiej w Lubece i dr A. Talarczyk 
na IV. konferencji naukowej polsko-niemiecko-skandynawskiej,  
Pobierowo 8 października 2007 r. (z archiwum A. Talarczyka)

Stwierdzono też, że wiele omawianych problemów i motywów jest wspól-
nych, niezależnie od geograficznego usytuowania literatur regionalnych. Ważnym 
dodatkowym akcentem w czasie otwarcia konferencji w Sali Senatu były rozmowy 
na temat zawarcia umowy o partnerstwie między Uniwersytetem Szczecińskim  
 

literatura o regionie«”, PUSz 10–12 (2009), 203–205: 68–69 i taż: „Erzählregionen: Regionales 
Erzählen und Erzählen über eine Region. Polnisch-deutsch-nordisches Symposium. Szczecin und 
Pobierowo 24.–27.09.2009”, Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen (2010): 328–332.
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a uniwersytetem w Trondheim, które dotyczyły wymiany studentów w ramach 
programu Erasmus. Ich pozytywne zakończenie znaczyłoby wzbogacenie tej ist-
niejącej od 2000 roku współpracy o dodatkowe formy kooperacji.

Ostatnia, szósta konferencja z tego cyklu, przeprowadzona w 2013 roku, 
była zatytułowana „Nie jestem stąd, ale nie jestem obcy. Pisanie autobiograficzne 
o pochodzeniu z innego kraju” („Ich bin nicht von hier und doch kein Fremder. 
Autobiographisches Schreiben über die Herkunft aus einem anderen Land”19). 
Motywem przewodnim prawie wszystkich wystąpień była kwestia emocjonalnego 
związku współczesnego człowieka z tzw. małą ojczyzną w pierwotnym sensie 
tego pojęcia. Konkluzją konferencji było stwierdzenie, że w czasie globalizacji 
i szybkiego przemieszczania się na całym globie, zdefiniowanie pojęcia „ojczyzna” 
jest niezwykle trudne.

Duże wrażenie na zakończenie konferencji zrobił wieczór autorski Roswithy 
Schieb, pisarki berlińskiej o rodzimych śląskich korzeniach, na temat jej książki 
Reise nach Galizien. Eine Archäologie des Gefühls, która zawiera pełne ekspresji 
obrazy podróży realnej i wewnętrznej autorki do ziemi jej rodziców i do Lwowa. 

Prof. Alois Woldan z Wiednia ocenił w swoim sprawozdaniu konferencję 
w sposób następujący:

Obrady były przez wszystkich uczestników odebrane jako bardzo ciekawe i inspiru-
jące, za czym przemawiają żywe dyskusje po każdym referacie. Miały one zarówno 
wyraźny teoretyczno-metodologiczny punkt ciężkości, który wyrażał się przede 
wszystkim w ciągle przywoływanych teoriach przestrzeni, one wniosły do dys-
kusji oprócz tego również obfitość znanych i mniej znanych materiałów, co bez 
wątpienia prowadziło do wzbogacenia własnych punktów widzenia referentów20.

To podsumowanie można rozszerzyć na cały cykl spotkań zrealizowanych 
w bez mała 15-leciu ich trwania, ponieważ podobne opinie były wielokrotnie 
wyrażane po zakończeniu każdego z nich. W sześciu konferencjach uczestniczyli  
 

19 Bernd Neumann, Andrzej Talarczyk, red., „Nicht von hier und doch nicht fremd”. Autobiographi-
sches Schreiben über die Herkunft aus einem anderen Land. Ein polnisch-deutsch-norwegisches 
Symposium (Aachen: Shaker Verlag, 2015). Omówienie konferencji: Magdalena Baran, „Ilu ojczyzn 
potrzebuje człowiek?”, PUSz 4–6 (2013), 245–247: 44–45 i Alois Woldan, „Ich bin nicht von hier 
und doch kein fremder – autobiographisches Schreiben über die Herkunft aus einem fremden Land. 
6. polnisch-deutsch-nordisches Symposium. Szczecin/Pobierowo 25–28.04.2013”, Convivium. 
Germanistisches Jahrbuch Polen (2014): 235–237.
20 Woldan, „Ich bin”, 237.
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referenci z 14 krajów: Austrii, Czech, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, 
Polski, Szwecji, Ukrainy, Rosji, Rumunii i Węgier, a nawet przedstawiciel innego 
kontynentu: Australii.

Utorowało to drogę do kolejnej nowej jakości, jaką było powołanie regiona-
listycznej nowomarchijskiej serii wydawniczej poświęconej tej stosunkowo mało 
znanej krainie historycznej, obecnie podzielonej między województwa zachod-
niopomorskie i lubuskie.

Nowa Marchia – Terra incognita?

Przyczynkiem do zajęcia się problematyką historii, kultury i piśmiennictwa Nowej 
Marchii była polsko-niemiecka konferencja w Drezdenku i w pałacu rodu von Wal-
dow w Mierzęcinie „Obszar Dolnej Noteci w (historycznej) Nowej Marchii jako 
przedmiot badań naukowych – wczoraj, dzisiaj i jutro”. Została przeprowadzona 
7 maja 2010 roku w imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego przez dr. Andrzeja 
Talarczyka we współpracy z prof. Edwardem Włodarczykiem i lokalnym sto-
warzyszeniem Nadnoteckie Towarzystwo Kultury (dalej: NTK). Patronat nad 
konferencją przejął burmistrz Drezdenka. O celach tego projektu informowało 
zaproszenie, w którym czytamy: 

Konferencja ta, mająca walory naukowej i popularnonaukowej, stawia sobie za cel 
przybliżyć lokalnej społeczności […] problematykę historii tego w dotychczasowych 
badaniach zaniedbanego obszaru i pogranicza wielkopolsko-pomorskiego. 
Powinna również zmobilizować władze wszystkich gmin powiatu strzelecko- 
-drezdeneckiego do dalszego wspólnego wysiłku na rzecz wydania historii całego 
miniregionu, jaką jest „Historia obszaru Dolnej Noteci. Strzelce Krajeńskie – 
Drezdenko – Dobiegniew i okolice” autorstwa Stanisława Talarczyka21. 

W konferencji uczestniczyło ośmioro referentów akademickich z Polski i Nie-
miec, w tym czołowy badacz problematyki nowomarchijskiej po drugiej stronie 

21 Zaproszenie z dnia 12.02.2010 r., sygnowane przez prof. E. Włodarczyka, ówczesnego prorektora 
US, dr. A. Talarczyka, koordynatora procesu bolońskiego w IFG US, M. Pietruszaka, burmistrza 
Drezdenka, i J. Cabaja, prezesa NTK w Drezdenku – Archiwum Rodzinne dr. Andrzeja Talarczyka. 
Omówienie konferencji: Anna Makowska-Cieleń, Andrzej Talarczyk, „Obszar Dolnej Noteci 
w (historycznej) Nowej Marchii jako przedmiot badań naukowych – wczoraj, dzisiaj i jutro. Polsko-
-niemiecka konferencja naukowa poświęcona doktorowi S. Talarczykowi (1922–2002) – in memo-
riam”, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 17 (2010): 535–540 i Andrzej Talarczyk, 
„Regionalizm nad Dolną Notecią w kontekście akademickich badań nowomarchijskich. Szanse 
i zagrożenia”, Ziemia Lubuska 3 (2017): 227–245.
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Odry, dr Christian Gahlbeck z Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark 
Brandenburg in Berlin (Towarzystwo Historyczno-Krajoznawcze Marchii Bran-
denburskiej w Berlinie), jednego z najstarszych i największych stowarzyszeń 
historycznych w Niemczech. Dr Christian Gahlbeck wystąpił z komunikatem 
naukowym o najnowszym stanie badań w Niemczech w tym zakresie tematycznym.

Przeprowadzenie tej konferencji, wspartej naukowo przez Instytut Zachodni 
w Poznaniu i finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
w Zielonej Górze, otworzyło drogę do tego dialogu i skutkowało m.in. włączeniem 
się jej spiritus movens w działalność lokalnych struktur ruchu regionalistycz-
nego, wykorzystując „zaplecze akademickie” Szczecina, zarówno strukturalne, 
jak i personalne22. 

Wynikiem tej regionalistycznej działalności jest również wzbogacenie zakresu 
tematycznego przygotowywanej do druku pokonferencyjnej monografii zbiorowej 
nie tylko o dalsze naukowe wypowiedzi, ale również o regionalistyczne komunikaty 
ze strony instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się tą problema-
tyką, którą rozszerzono do tomu zawierającego ponad 30 tekstów, w tym kolejny 
komunikat o najnowszym stanie badań nowomarchijskich w Polsce autorstwa 
prof. Edwarda Rymara.

29 kwietnia 2013 roku decyzją prodziekana Wydziału Filologicznego US 
ds. Nauki ten projekt książkowy zostaje włączony do planu wydawniczego 
Wydawnictwa Naukowego US w ramach limitu przyznanego wydziałowi na ten 
rok. Rozpoczyna to proces przygotowywania edycji tego liczącego już ponad 
30 arkuszy drukarskich projektu książkowego. Proces ten był, ze względu na jego 

22 Dr A. Talarczyk przystępuje do Nadnoteckiego Towarzystwa Kultury, restytuuje w nim Sekcję 
Badań Regionalnych (SBR) oraz wspiera działalność organu prasowego tego stowarzyszenia – 
Kwartalnika Drezdeneckiego – wydawaniem w nim trzech cyklów tematycznych: 1. „Widziane 
znad Odry”, 2. „Listy z podróży/ Wyprawy studyjne SBR NTK”, 3. „Biblioteka małych ojczyzn, 
czyli ex libris Sekcji Badań Regionalnych”, w których podejmuje aktualne problemy regionalizmu 
lokalnego i regionalnego oraz kwestie „umojenia” dziedzictwa kulturowego tych terenów. Uprawia 
tam publicystykę naukową w organie publikacyjnym Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. 
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. Przebieg i formy tej działalności podsumowuje 
później w artykule sprawozdawczym „Regionalizm nad Dolną Notecią w kontekście akademickich 
badań nowomarchijskich. Szanse i zagrożenia”, który ukazał się później w czasopiśmie Ziemia 
Lubuska (nr 3/2017, s. 227–245.), wydawanym przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. 
Do SBR NTK wstąpili prof. Edward Włodarczyk, prof. Bogdan Matławski z US, Krzysztof Gołda, 
współpracownik WNUS oraz badaczka miast pomorskich dr Alicja Biranowska, historyk budowy 
miast ze specjalizacją miast obszaru obecnego Pomorza Zachodniego i obrzeży Wielkopolski. 
Na X Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych w 2014 r. w Bydgoszczy dr Talarczyk zostaje wybrany 
do Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP (dalej: RK RSR RP) jako przedstawiciel 
Ziemi Lubuskiej, sprawując w niej funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
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wieloelementowość (oprócz starannego przygotowania dzieła do druku konieczne 
było m.in. sporządzenie indeksu osobowego i geograficznego oraz translacja 
na język polski fachowych tekstów w powiązaniu z wieloma innymi innowacyjnymi 
czynnościami), bardzo żmudny, długotrwały i wieloetapowy. Niosło to ze sobą 
również konieczność rozszerzenia zespołu redakcyjnego, co zostało wyekspono-
wane w tytulaturze książki i skutkowało również stworzeniem aneksu do umowy 
wydawniczej jako formy porozumienia w kwestii przyznania dr. Talarczykowi 
praw autorskich w Wydawnictwie Naukowym US.

W trakcie tych prac pod koniec 2014 roku powołana zostaje na wniosek 
dr. Andrzeja Talarczyka w WNUS polsko-niemiecka seria wydawnicza „Bada-
nia Nowomarchijskie/ Neumärkische Forschungen”, której redaktorem zostaje 
wnioskodawca.

W tym samym roku redaktor tej serii przystępuje do Pracowni Literaturo-
znawstwa Porównawczego, w której pisząca te słowa realizuje międzynarodowy 
projekt naukowy „Interkulturowy dialog polsko-niemiecki i niemiecko-polski/ 
Interkultureller polnisch-deutscher und deutsch-polnischer Dialog”23. Pracownia 
ta przekształca się rok później, w wyniku wspólnej inicjatywy autorki tego arty-
kułu i dr. Andrzeja Talarczyka, w Zakład Literaturoznawstwa Porównawczego 
(dalej: ZLP). Powstaje dzięki temu w IFG pierwsza struktura organizacyjna, która 
rozszerzyła dorobkiem jej organizatorów transgranicznie skoordynowane regionali-
styczne badania literaturoznawcze, wychodzące poza opisane wcześniej aktywności 
we współpracy z Uniwersytetem im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie.

Praca nad projektem nowomarchijskiej serii wydawniczej pociąga za sobą 
(w kontynuacji dotychczasowych dydaktycznych aktywności regionalistycznych 
opisanych w cz. I. tego tekstu) rozszerzenie naukowej specjalizacji regionalistycznej 

23 Pracownia ta istnieje od 2012 r. W ramach realizacji projektu naukowego kierownika ZLP, którym 
została autorka tego tekstu, wyszły cztery tomy serii o takim samym tytule, przy współredakcji 
prof. Bernda Haedricha, a po jego śmierci – Hansa-Georga Oertgena. Są nimi: Katarzyna Joanna 
Krasoń, Bernd Haedrich, red., Dialog polsko-niemiecki i niemiecko-polski (Szczecin: Zapol, 2012); 
tychże, red., II. Europejskie pogranicza kulturowe. Filozofia – język – literatura (Szczecin: Zapol, 
2013); tychże, red., III. Mit, baśń i legenda w literaturach europejskich (Szczecin: Zapol, 2014); 
Katarzyna Joanna Krasoń, Hans-Georg Oertgen, IV. Mit, baśń i legenda jako źródło inspiracji 
poetów, literaturo- i kulturoznawców (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, 2018). Omówienie konferencji: Katarzyna Krasoń, „Nieustający dialog”, PUSz 10–12 (2011), 
227–229: 51–52. ZLP organizowało również – z inicjatywy autorki opracowania i prof. Bernda 
Haedricha – międzynarodowe konferencje naukowe, jak np. poświęcona polsko-niemieckiemu 
i niemiecko-polskiemu dialogowi w języku, literaturze, teatrze i mediach, w której uczestniczyli 
naukowcy z Berlina, Lipska, Moguncji i Monachium. Tych aktywności przed powstaniem Zakładu 
było więcej, ale to już temat odrębnego szkicu.
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ZLP o działalność dydaktyczną w korelacji z ramowym programem studiów. 
W tym celu dr Talarczyk zaprasza (również w nawiązaniu do opisanych wyżej 
swoich konferencji na temat literatur regionalnych) w roli profesorów wizytujących 
naukowców z Berlina i Lipska. Założeniem tego projektu jest ich wejście w skład 
Rady Naukowej przy tej serii, której utworzenie jest planowane w kolejnej kore-
lacji z powstającym projektem badawczym i edycyjnym, o czym więcej w dalszej 
części tego wywodu. Te pobyty dydaktyczne i naukowe dotyczą prowadzenia 
zajęć z literatury nowomarchijskiej i pomorskiej24. Zaproszonymi naukowcami 
z Berlina byli: w roku akademickim 2015/2016 prof. Hannelore Scholz-Lübbering 
z Berlina25, w latach 2016/2017 dr Martin Völker26. Powstały w kontekście pobytu 

24 Więcej na ten temat w kontekście rozszerzonej działalności nowo powstałego Zakładu  
por. Andrzej Talarczyk, „Nie tylko badania regionalne. Od interkulturowości przez intertekstualność 
do transkulturowości”, PUSz 4–6 (2016), 281–283: 70–71.
25 W 2011 r. prof. H. Scholz-Lübbering przeprowadziła w Collegium Polonicum w Słubicach nie-
miecko-polską konferencję na temat niemieckiej literatury szeroko rozumianego obszaru nadodrzań-
skiego „Götter, Geister, Wassernixen entlang der Oder”. W publikacji pod tym samym tytułem, która 
ukazała się w 2012 r. w wydawnictwie naukowym Uniwersytetu Lipskiego, ukazał się również tekst 
Andrzeja Talarczyka „Paul Müller jako historyk regionalista, badacz literatury i literat” („Paul Mül-
ler als Regionalhistoriker, Literaturforscher und Literat”) traktujący o lokalnym regionaliście ze 
Strzelec Krajeńskich. Zapoczątkowało to współpracę prof. H. Scholz-Lübbering z IFG US. Por. też: 
Hannelore Scholz-Lübbering, Hildegard Lämmer, red., Wie die Oder rauscht. Jak szumi Odra. 
Allerlei Geschichten entlang der Oder und aus der Neumark. Rozmaite historie znad Odry i z Nowej 
Marchii (Leipzig, 2012). Podczas pobytu u nas, oprócz podjęcia na zajęciach dydaktycznych pro-
blematyki regionalizmu literackiego, opublikowała w ramach pierwszego projektu naukowego 
kolejny przedmiotowy tekst – por. Hannelore Scholz-Lübbering, „Codierung der slawischen Sage 
»Die Mittagsfrau« im gleichnamigen Roman von Julia Franck [Szyfrowanie słowiańskiej legendy 
o Południcy w powieści Julii Franck]”, w: Krasoń, Oertgen, IV. Mit, 143–157. W serii wydawni-
czej „Badania Nowomarchijskie/ Neumärkische Forschungen” jest współwydawcą pierwszego 
i czwartego tomu „regularnego”, zawierających legendy i podania nowomarchijskie powiatów 
strzelecko-drezdeneckiego i myśliborskiego, o czym informuje załącznik „W przygotowaniu” 
w pierwszym tomie specjalnym (por. przyp. 45). Por. także: Andrzej Talarczyk, „Znad Szprewy 
nad Odrę. Wywiad z prof. H. Scholz-Lübbering”, PUSz 1–3 (2016), 278–280: 72–73.
26 Jest on kulturoznawcą, estetykiem, publicystą, regionalistą i pisarzem-członkiem niemieckiego 
centrum PEN. Początkiem jego współpracy z IFG US było jego uczestnictwo w 2010 r. w drugiej 
regionalistycznej konferencji polsko-niemieckiej w Santoku, zorganizowanej przez tę gminę we 
współpracy z Towarzystem Historyczno-Krajoznawczym Marchii Brandenburskiej w Berlinie, gdzie 
jako pracownik Uniwersytetu Humboldtów wygłosił programatyczny referat „Jak mogą wrócić 
niemieccy literaci i ich bohaterowie do swych dawnych krajobrazów kulturowych?” („Wie kehren 
die deutschen Literaten und die Helden zurück in ihre ursprünglichen Kulturlandschaften?”). 
Na spotkaniu tym został też zaproszony do napisania tekstu na temat literatury nowomarchijskiej 
do tomu pokonferencyjnego konferencji US w Drezdenku i Mierzęcinie, która odbyła się w tym 
samym roku. Podejmując w ZLP pracę jako regionalista-literaturoznawca, wygłosił również odczyt 
programowy zatytułowany „Nicht Geschichte, sondern Geschichtung. Über Methode und Perspek-
tive der Neumark-Forschung” [Nie historia, lecz historyzowanie. O metodzie i perspektywach badań 
nowomarchijskich]. Ponadto opublikował w IFG następujące teksty: „Königsberger Zuversicht. Über 
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tego drugiego profesora wizytującego projekt zarezerwowania etatu stałego dla 
tego typu pobytów naukowych i dydaktycznych w US pod zinstytucjonalizowaną 
nazwą „Profesura im. Roberta Prutza” (szczecińskiego pisarza żyjącego w latach 
1816–1872), od roku akademickiego 2017/2018 nie został z przyczyn niezależnych 
od jego pomysłodawców poddany procedurze wdrożeniowej. Przyjazd trzeciego 
profesora wizytującego z Uniwersytetu w Lipsku, prof. Ilse Nagelschmidt27, zapla-
nowany na rok akademicki 2018/2019, musiał być z obiektywnych przyczyn prze-
sunięty na okres późniejszy, co nastąpiło dopiero po rozwiązaniu całego Wydziału 
Filologicznego, w tym IFG i ZLP, w ramach powstałego 1 października 2019 roku 
Instytutu Literatury i Nowych Mediów. 

Na początku 2017 roku dr Talarczyk, z poparciem władz rektorskich, pod-
jął dialog z samorządami na Ziemi Lubuskiej na temat wydania liczącej około 
1000 stron monografii historycznej jako drugiego tomu specjalnego jego serii 
wydawniczej, co było celem i posłaniem drezdeneckiej i mierzęcińskiej konferen-
cji z 2010 roku i co zostało uwieńczone przyznaniem w połowie tego roku przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środków euro-
regionalnych na realizację tego celu. Skutkowało to powołaniem go 12 lipca przez 
rektora US na kierownika projektu naukowego „Historia obszaru Dolnej Noteci. 
Strzelce Krajeńskie. Drezdenko. Dobiegniew i okolice – publikacja promująca 
historię obszaru Pojezierza Dobiegniewskiego”.

W tym klimacie 10 października tego samego roku został zgłoszony do pla-
nów rozwojowych IFG i Wydziału Filologicznego (oraz do wiadomości Prorektora 
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą) interdyscyplinarny projekt badawczo-edycyjny  

die jüdische Lyrikerin Gertrud Marx (1851–1916)”, Colloquia Germanica Stetinensia 26 (2017): 
63–73 oraz „Katakombenstimmung und oppositionelle Arbeit am Märchen – magische Exposition zu 
Ewald Wasmuth (1890–1963)”, w: Krasoń, Oertgen, IV. Mit, 237–263. W serii wydawniczej „Badania 
Nowomarchijskie/ Neumärkische Forschungen” jest współwydawcą szóstego tomu „regularnego”, 
będącego dwujęzyczną antologią literatury nowomarchijskiej, o czym informuje załącznik „W przy-
gotowaniu“ w pierwszym tomie specjalnym (por. przyp. 45). Wywiad z nim, zatytułowany „Znad 
Szprewy nad Odrę II” na temat metodologii badań nowomarchijskich, nie został opublikowany. 
27 Prof. Ilse Nagelschmidt z Uniwersytetu Lipskiego jest specjalistką od literatury feministycznej, 
m.in. twórczości Christy Wolf, mającej nowomarchijskie (gorzowskie) korzenie. Przesunięty z obiek-
tywnych przyczyn przyjazd, włączony później do planu dydaktycznego, był jej drugim pobytem 
w US na zaproszenie dr. A. Talarczyka (po wizycie w 2008 r. w ramach zawartej z inicjatywy 
dr. Talarczyka umowy Sokratesa US z również jego Alma Mater Lipsiensis). Była ona wówczas 
współrealizatorem seminarium poświęconego pochodzącemu z Pomorza pisarzowi Uwe Johnsonowi 
i mającej nowomarchijskie korzenie Chriście Wolff. Integralną częścią ówczesnego, wspólnie prze-
prowadzonego interdyscyplinarnie seminarium, była studencka wyprawa studyjna, której klimat 
przebiegu ilustruje rycina 5 umieszczona na początku tej części tego wywodu.
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zawierający m.in. zarys planu edycyjnego dziewięciu kolejnych tomów oraz zamysł 
powołania polsko-niemieckiego zespołu badawczego – Rady Naukowej (Wissen-
schaftlicher Beirat) tej serii28.

Na przełomie lat 2017/2018 ukazała się finalna wersja tomu pokonferencyj-
nego jako jej pierwszego tomu specjalnego. Otwiera go tekst zawierający nawią-
zujące do założeń metodologicznych i programowych tego projektu następujące 
stwierdzenie:

Seria (…) stawia sobie za cel ułatwienie szerokiemu kręgowi czytelników (po obu 
stronach Odry) zapoznania się z historycznym, kulturowym i literackim dziedzic-
twem tego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Dolnej Noteci. Ta róż-
norodność społeczno-kulturowa (Słowianie, Niemcy, Żydzi, Holendrzy i francuscy 
Hugenoci), ten niepowtarzalny krajobraz, wyraża się w rozległym spektrum tej 
spuścizny – od oryginalnych źródeł, które jeszcze ocalały, do ludowych podań, 
legend i mitów, przypisanych wieloetnicznym (wiejskim i małomiasteczkowym) 
przestrzeniom życiowym, zamkniętym w sobie. (…) Ocalenie tego europejskiego 
dziedzictwa w sensie „pamięci kulturowej” stanowi wspólne dzieło naukowców 
polskich i niemieckich29.

W komunikacie załącznikowym tego tomu „W przygotowaniu/ In Vorbere-
itung” przedstawiony jest szczegółowy program edycji kolejnych dziewięciu tomów 
z nazwiskami ich wydawców redaktorów/edytorów. 

Przez rozszerzone spektrum tematyczne pierwszy tom specjalny i cała 
seria stają się wraz z interdyscyplinarnym projektem badawczym dodatkowym 
głosem w dialogu polsko-niemieckim w badaniach nad tą historyczną krainą30.  

28 Projekt nosi tytuł „Założenia wstępne nowego interdyscyplinarnego projektu badawczego w ZLP 
IFG (w oparciu o współpracę z profesorami wizytującymi)” i składa się z trzech kompleksów 
tematycznych: 1. Przesłanki do powstania polsko-niemieckiej Naukowej Rady Wydawniczej (Wis-
senschaftlicher Beirat) nowej serii w WNUS, 2. Założenia metodologiczne i programowe serii 
„Badania Nowomarchijskie/ Neumärkische Forschungen”, 3. Plan realizacyjny serii. Załączone były 
do niego sprawozdania z pobytu dwóch pierwszych profesorów wizytujących i opisem perspektyw 
dalszej z nimi współpracy.
29 Andrzej Talarczyk, Edward Włodarczyk, red., Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kul-
turze, sztuce i architekturze – wczoraj, dzisiaj i jutro. In memoriam doktora Stanisława Talarczyka 
(Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017). 
30 W części pierwszej – Metodologia i historia badań nad regionem Nowa Marchia – do prezento-
wanego pierwszy raz w polskojęzycznym opracowaniu stanu badań w tym zakresie w Niemczech 
dołączony został tekst o stanie badań nowomarchijskich w Polsce. Część druga, Historia, komuni-
kacja i sztuka w Nowej Marchii, zawiera nowatorskie opracowania wybranych zagadnień. Część 
trzecia – Ludzie zasłużeni dla Nowej Marchii – ma charakter socjologiczno-kulturowo-literacki i jest 
zestawieniem opracowań dokonanych zarówno przez kompetentnych naukowców, jak i wybitnych 
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Promocyjna zapowiedź jego ukazania odbyła się jeszcze we wstępnej fazie pro-
cedowania edycyjnego na I Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów nad Odrą we 
Wrocławiu (11–13 września 2015 r.) w ramach debaty wyjazdowej przeprowadzonej 
12 września w Zamku Piastowskim w Legnicy31. 

Promocję tomu jako wydruku sygnalnego rozpoczęły przedstawienia (w for - 
mie komunikatów) na III Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów nad Odrą 
w Legnicy i Jeleniej Górze (8–11 czerwca 2017 r.)32 i podczas spotkania odczy-
towego Towarzystwa Historyczno-Krajoznawczego Marchii Brandenburskiej 
w Bibliotece Miejskiej w Berlinie na temat mecenatu instytucjonalnego nad bada-
niami nad Nową Marchią (8 lutego 2018 roku)33. 

regionalistów lokalnych dotyczących prawie wyłącznie obszaru Dolnej Noteci. Ostatnia, czwarta 
część – Nowomarchijskie badania regionalne polskie i niemieckie – jest zestawieniem polskich 
i niemieckich komunikatów o „oddolnych” przedmiotowych badaniach i aktywnościach 12 orga-
nizacji i instytucji z całej Ziemi Lubuskiej, w tym posiadającego bardzo duży dorobek naukowy 
Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości przy Archiwum Państwowym w Gorzo-
wie Wlkp. Dopełnieniem jest zestawienie aktywności w tym zakresie berlińskiego stowarzyszenia 
Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark Brandenburg in Berlin z ponad 100-letnią historią 
działalności i bardzo dużym dorobkiem naukowym. Tom ten jest dedykowany, podobnie jak konfe-
rencja, czołowemu badaczowi dziejów obszaru Dolnej Noteci i zawiera zamieszczony na początku 
esej biograficzny o nim oraz zestawienie publikacji – zarówno jego, jak i o nim.
31 Temat wygłoszonego przez dr. Talarczyka referatu brzmiał: „Polsko-niemiecka seria wydawnicza 
Badania Nowomarchijskie/ Neumärkische Forschungen Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu 
Szczecińskiego jako przykład współpracy instytucji akademickiej z regionalizmem lubuskim 
i brandenburskim”. Problematyką tej debaty była historia regionalna i dziedzictwo kulturowe w dzia-
łalności samorządów, stowarzyszeń regionalnych, placówek kulturowych i szkół w kształtowaniu 
tożsamości regionalnej. Wiodącym tematem całego zjazdu zorganizowanego – jak informowało 
zaproszenie – z okazji 70-lecia odzyskania Ziem Zachodnich i Północnych oraz w 25. rocznicę 
odrodzenia ruchu regionalistycznego w suwerennej Polsce, była „rola regionalizmu po transfor-
macji ustrojowej jako źródła odrodzenia społeczeństwa i państwa oraz odpowiedź na pytanie, 
czym są współczesne towarzystwa regionalistyczne (por. Andrzej Talarczyk, Józef Cieślak, „Nasz 
lokalany skarb – historia i kultura”, Gazeta Lubuska, 19.11.2015, 20.). Inicjatorem tego zjazdu, 
rozpoczynającego cykl kolejnych corocznych spotkań, była RK RSR RP we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
32 Został on wygłoszony 10 czerwca jako uzupełnienie i rozszerzenie sesji komunikatowej w Sali 
Królewskiej odnowionej Akademii Rycerskiej w Legnicy. Ponieważ leitmotivem tego zjazdu było 
hasło „Regionalizm dolnośląski – wspólne dziedzictwo różnych narodowości, wspólna troska 
i doświadczenia”, nawiązywał on do aspektów wielokulturowości historii terra Ffredeberghe, obec-
nego powiatu strzelecko-drezdeneckiego w kontekście obchodzonej w tym roku rocznicy 700-lecia 
nadania Drezdenku praw miejskich. Por. Andrzej Talarczyk, Andrzej Trzaskowski, „Nasze miasta 
z syndromem Kargula i Pawlaka”, Gazeta Lubuska, 28.06. 2017, 16. 
33 Por. Nancy Waldmann, „Ostbrandenburg – Ziemia Lubuska. Das Findelkind” [Dziedzictwo 
Brandenburgia Wschodnia – Ziemia Lubuska. Podrzutek] „Beilage Über die Grenzen”, Kurier 
Szczeciński, 29.03.2018 (dodatek Przez granice), 12. Nagłówek tekstu sprawozdawczego artyku-
łuje problem adekwatności terminologii historyczno-geograficznej jako leitmotiv tego wykładu. 
Promocja przedmiotowej książki miała charakter wprowadzenia do tematu spotkania.
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Publikacja ta (trzecia prezentacja z kolei) jako wydruk finalny była przed-
stawiona pierwszy raz 24 kwietnia 2018 roku w Sali Strumiańskiej w Bibliotece 
Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego34. 

Rycina 9. Sala Strumiańska w Bibliotece Głównej US.  
Od lewej: Elżbieta Zarzycka, dyrektor WNUS, dr Andrzej Talarczyk,  

prof. Edward Włodarczyk, rektor US (z archiwum A. Talarczyka) 

Kolejne, piąte w sumie, spotkanie promocyjne zorganizował w dniu 23 maja 
Instytut Historii Stosowanej (Institut für angewandte Geschichte) przy Europej-
skim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wspólnie z Ekumenicznym 
Centrum Europejskim we Frankfurcie (Das ökumenische Europa-Zentrum Frak-
furt) w Collegium Polonicum w Słubicach, będącym wspólną jednostką naukową 
tej uczelni i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pierwsza lubuska i szósta z rzędu promocja odbyła się w Wojewódzkiej i Miej-
skiej Bibliotece im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. (27 czerwca), podczas której 
jego wydawcom, dr. Andrzejowi Talarczykowi i prof. Edwardowi Włodarczykowi, 
został wręczony list gratulacyjno-dziękczynny marszałka województwa lubuskiego 

34 Por. (as), „Spotkanie w Bibliotece Głównej. Historyczna Nowa Marchia”, Kurier Szczeciński, 
24.04.2018, 14.
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Elżbiety Polak35. Miejscem siódmego spotkania promocyjnego była Sala Sesyjna 
Urzędu Miejskiego w Drezdenku (20 września)36.

Zaplanowana na 23 listopada w Instytucie Zachodnim w Poznaniu ostatnia, 
ósma promocja tej książki i serii wydawniczej miała być (w założeniu wstępnym) 
monotematycznym seminarium nowomarchijskim. Rozwojowo w fazie jego przy-
gotowywania projekt ten przeobraża się (również w aspekcie spektrum tematycz-
nego) w nową jakość opisywanej w tym tekście działalności. Tą nową jakością jest 
refleksja nad specyfiką i przyszłością regionalizmu na terenach byłego niemiec-
kiego Wschodu w kontekście współpracy transgranicznej, co zostało wyartykuło-
wane już w tytule, brzmiącym Wyzwania współczesnego regionalizmu na Zie-
miach Zachodnich i Północnych. Jej inicjatorem był pracownik tego prestiżowego 
instytutu prof. Andrzej Sakson, we współpracy z dr. Andrzejem Talarczykiem, 
który jako osoba odpowiedzialna za program tej konferencji i współorganizator, 
reprezentował nie tylko Zakład Literaturoznawstwa Porównawczego w IFG US, 
ale również RK RSR RP w Warszawie, której sekretarzem został w 2016 roku, 
co implikowało również podmiotowe uczestnictwo w tym spotkaniu Rady Nauko-
wej ds. Regionalizmu, ukonstytuowanej przy RK RSR RP37. Referentami byli regio-
naliści akademiccy z Berlina, Poznania, Wrocławia, Szczecina, Herne, Frankfurtu 
nad Odrą, Zielonej Góry oraz Gorzowa Wlkp.

Ta polsko-niemiecka konferencja została przeprowadzona w ramach 
między regionalnego programu współpracy „Sieć Ziem Zachodnich i Północ-
nych”38 i została zorganizowana, jak informował jej podtytuł, „in memoriam  
 
 

35 Por. Krystyna Kamińska, „Dolina Noteci jako teren badań naukowców ze Szczecina”, Echo 
Gorzowa, 29.06.2018, https://www.echogorzowa.pl/news/31/czytaj ze mna/2018-06-29/dolna-no-
tec-jako-teren-badan-naukowcow-ze-szczecina-22180.html.
36 Por. Zdzisław Szproch, „Zaczęło się w Drezdenku... O prezentacji pokonferencyjnej książki 
i nowej serii wydawniczej słów kilka”, Gazeta Drezdenecka 7 sierpień/wrzesień (2018): 26.
37 Wstępnie tematem tej konferencji promocyjnej miała być tylko problematyka nowomarchij-
ska, ale rozwojowo również z jego inicjatywy doszło do rozszerzenia jej tematycznego zakresu 
na całe Ziemie Zachodnie i Północne z nakierowaniem na perspektywy rozwoju w tym zakresie, 
co sugerowała również struktura tematu wiodącego konferencji w połączeniu z końcową debatą 
nad kierunkami tego rozwoju.
38 Sieć ta powstała w 2017 r. pod auspicjami ministra kultury i dziedzictwa narodowego jako program 
współpracy pięciu instytucji zajmujących się powojennymi dziejami Ziem Zachodnich i Północnych. 
Tworzą ją: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia, Instytut Zachodni z Poznania, Państwowy 
Instytut Naukowy – Instytut Śląski z Opola, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyń-
skiego z Olsztyna oraz Centrum Dialogu Przełomy – Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie.
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dra Stanisława Talarczyka, laureata pierwszej nagrody w konkursie Instytutu 
Zachodniego na pamiętnik mieszkańca Ziem Zachodnich i Północnych zorgani-
zowanym w 1970 r.”39.

Rycina. 10. Sala Królewska w Akademii Rycerskiej w Legnicy.  
Przewodniczący Kapituły ks. prof. Henryk Skorowski wręcza nagrodę specjalną  

za najlepszą książkę regionalistyczną 2017 roku dr. Andrzejowi Talarczykowi  
(fot. Elżbieta Matzka)

Na XI Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych, który odbył się w dniach 
23–25 września w tym samym roku w Legnicy tom ten otrzymał nagrodę spe-
cjalną w Konkursie im. Anatola Jana Omelaniuka w kategorii najlepszej książki 
regionalistycznej wydanej w 2017 roku40.

39 Andrzej Talarczyk, „Wyzwania współczesnego regionalizmu”, PUSz 10–12 (2018), 311–313: 73–74 
i Katarzyna Krasoń, Andrzej Talarczyk, „Konferencja »Wyzwania współczesnego regionalizmu«”, 
Ziemia Lubuska 5 (2019): 205–213.
40 Regulamin konkursu wskazuje na następujące kryteria wyboru: poziom naukowy, walory arty-
styczne oraz szatę edytorską. Por. też: Bogdan Matławski, „Specjalne wyróżnienie dla publikacji 
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Wyjątkowo staranna szata graficzna publikacji spowodowała, że promowana 
książka służyła również autopromocji Wydawnictwa Naukowego US podczas 
majowych Warszawskich Targów Książki oraz na październikowych Międzyna-
rodowych Targach Książki w Krakowie (2018 r.). 

Rok 2018 przyniósł również pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o środki 
euroregionalne na edycję drugiego tomu specjalnego tej serii wydawniczej. Jest to 
spełnienie posłannictwa nowomarchijskiej majowej konferencji z 2010 roku. 
10 lipca US zawarł z Rybacką Lokalną Grupą Działania (dalej: RLGD) o nazwie 
Pojezierze Dobiegniewskie przedmiotową umowę o dofinansowanie tego projektu 
edycyjnego41. Projekt operacyjny otrzymał nazwę „Historia obszaru Dolnej Noteci 
do 1945 r. Strzelce Krajeńskie – Drezdenko – Dobiegniew i okolice. Publikacja 
promująca historię obszaru Pojezierza Dobiegniewskiego”. Rektor US 12 lipca 
powołał na stanowisko kierownika projektu naukowego pod takim samym tytułem 
dr. Talarczyka.

Trwające ponad pół roku długotrwałe prace związane z procedowaniem 
prawno-merytorycznym w aspektach tworzenia adekwatnego wniosku o wszczę-
cie procedury o udzielenie zamówienia publicznego i opracowania dokumentu 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w procesie przygotowy-
wania przetargu w celu wyłonienia wydawcy były koordynowane wyłącznie przez 
dr. Andrzeja Talarczyka. Dzięki wkładowi w redakcję treści tego opus magnum 
przez wprowadzenie do niego sugestii poczynionych przez recenzenta wydawni-
czego oraz włączeniu najnowszego stanu badań stał się również de facto i de iure 
jego współautorem42.

WNUS”, PUSz 10–12 (2018), 311–313: 98; Michał Gierke, „Silva rerum”, PUSz 7–9 (2018), 308–310: 
44–45; Bogdan Matławski, „Publikacja na 700-lecie Drezdenka – głos w transgranicznym dialogu 
regionalistycznym”, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 27 (2020): 325–335 i Andrzej 
Talarczyk, Joanna Kasprzak, „Ogólnopolskie spotkanie regionalistów w Legnicy – widziane z lubu-
skiej perspektywy”, w: XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Legnica 23–25 IX 2018, red. Stefan 
Bednarek, Robert Różycki (Wrocław, 2020): 193–202.
41 Wniosek ten, o dofinansowanie w 85%, skierował dr A. Talarczyk 29 grudnia 2016 r. z poparciem 
Prorektora US ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej do prezesa Rybackiej Lokalnej Grupy 
Działania (dalej: RLGD) „Pojezierze Dobiegniewskie” z siedzibą w Dobiegniewie, realizującej 
za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi program operacyjny „Rybactwo i Morze” 
(Po ryby 2014–2020) Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Przyznane środki pochodziły z Prio-
rytetu 4. tego funduszu – „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.
42 Opracowanie dokumentów dla liczącego około 1000 stron maszynopisu i około 670 rycin histo-
rycznych dwutomowego projektu książkowego było w aspekcie zagwarantowania oczekiwanych 
rezultatów odnośnie do jakości oraz wyeliminowania najtańszych ofert w procesie przetargu 
wyjątkowym wezwaniem, któremu można było sprostać tylko przy wsparciu zewnętrznym bardzo 
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Zawarta z wyłonionym wydawcą umowa – w wyniku przeprowadzonego 
przetargu w połowie lutego 2019 roku – okazała się w terminie przewidzianym 
na realizację zadania (osiem miesięcy), w aspekcie założeń jakościowych, nie-
wykonalna, co zakończyło się jej rozwiązaniem za porozumieniem stron. Strona 
samorządowa – jako zleceniodawca w tej umowie – zasugerowała możliwość pod-
jęcia ponownych starań o środki finansowe. Wydawnictwo Naukowe z Poznania, 
które wygrało ten przetarg, zaproponowało, że (w porozumieniu z autorem) zwróci 
się do lubuskich samorządów z przedmiotowym wnioskiem43. W sytuacji daleko 
posuniętego zaawansowania prac redakcyjnych w okresie tych ośmiu miesięcy takie 
rozwiązanie dalszego procedowania było bardzo sensowne. Z tego też powodu ten 
zaawansowany edycyjnie projekt książkowy został przyjęty do planów rozwojo-
wych Instytutu Literatury i Nowych Mediów (dalej: ILiNM), do czego powrócę 
w dalszej części niniejszego artykułu.

Jesienią 2019 roku, wraz z powstaniem (w wyniku reformy wewnętrznej US) 
ILiNM, Instytut Filologii Germańskiej został rozwiązany wraz z całym Wydziałem 
Filologicznym. Realizowane w ZLP projekty naukowe w powiązaniu z programem 
dydaktyczno-edycyjnym nie miały możliwości kontynuacji w ramach samodzielnej 
jednostki organizacyjnej i zostały decyzją administracyjną włączone do Zespołu 
Badawczego Regionalizmu i Pogranicza. Wieloaspektowe tematycznie projekty 
nowomarchijskie uzyskują jednak decyzją nowego dyrektora pełną autonomię 
działania.

Mocą uzgodnienia z dyrektorem ILiNM w przedmiotowej rozmowie 26 listo-
pada oraz pismem z 28 listopada tego roku projekt został zgłoszony do planów 
rozwojowych ILiNM. Jako nowy element jakościowy tej serii naukowej przedysku-
towany został przez członków Naukowej Rady Wydawniczej (Wissenschaftlicher 
Beirat), w skład której weszli m.in. wymienieni już profesorowie wizytujący w ZLP, 
prof. Bernd Neumanna z Trondheim, prof. Bogdan Matławski i prof. Katarzyna 
Krasoń ze Szczecina, doktorzy Christian Gahlbeck i archeolog Heinrich Kaak ze 
Zrzeszenia Historycznego Berlina-Marchii Brandenburskiej44 oraz Konstantin 

doświadczonych współpracowników dr. Talarczyka (m.in. przy współudziale wspomnianego wie-
deńskiego członka Rady Wydawniczej).
43 Zasugerowanym przez partnera ma być starostwo powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze sugeruje możliwość ponownego sta-
rania się o dofinansowanie z tego samego źródła, co poprzednio, bo obecnie powstaje tam nowa 
perspektywa finansowania na okres do 2027 r.
44 Istniejące już od konferencji nowomarchijskiej 2010 r. kontakty robocze ze Stowarzysze-
niem Historyczno-Krajoznawczym Marchii Brandenburskiej w Berlinie przybrały od spotkania 
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Dudulec z Wiednia, autor koncepcji okładek do wszystkich tomów tego zamysłu 
edycyjnego i współautor projektu graficznego pierwszego z nich.

Na wspomnianym spotkaniu z dyrektorem ILiNM ustalono również włączenie 
do planów edycyjnych ILiNM w Wydawnictwie Naukowym US niezrealizowa-
nego do końca drugiego tomu specjalnego oraz trzeciego tomu „regularnego” tej 
serii wydawniczej, który ma ukazać się dwujęzycznie jako krytyczno-historyczne 
wydanie (kritisch-historische Ausgabe) baśni Franza Otto Gensichena, berliń-
skiego pisarza przełomu XIX i XX wieku, pisarza o korzeniach nowomarchijskich.  
Tom ten jest kolejnym osiągnięciem naukowym w szerszym kontekście germani-
stycznym45 i ukaże się pod wspólną redakcją piszącej te słowa i dr. A. Talarczyka. 

Podsumowując, problematyka nowomarchijska może stać się w Uniwersytecie 
Szczecińskim „spoiwem” szerszej współpracy, zarówno regionalnej, transgranicz-
nej, jak i wewnątrzuczelnianej. Ta ostatnia zresztą rozwija się z udziałem Instytutu 
Historii US46, z którym współpracę podjął dr. Talarczyk na samym początku swojej 
pracy w IFG US i która to współpraca przez wątek nowomarchijski otrzymała 
nowy wymiar47. Pogłębiony sens może jej nadać także zintensyfikowanie koope-
racji z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, na bazie 
istniejącej od 1995 roku umowy US z tą uczelnią. Nasz – już historyczny – IFG 
wymieniony jest w tej umowie na pierwszym miejscu, co konstatował tytułowy 
koordynator współpracy międzynarodowej w IFG i ZLP już w 2012 roku w swoim 

berlińskiego w maju 2015 r. z udziałem prof. H. Scholz-Lübbering momentu nową jakość. Wejście 
jego przedstawicieli w skład wymienionej Rady Naukowej tej serii było zatem logiczną konsekwen-
cją tej współpracy. Ch. Gahlbeck uczestniczył zarówno w konferencji nowomarchijskiej 7 maja 
2010 r. w Drezdenku, jak i promocyjnej konferencji 23 listopada 2018 r. w Poznaniu.
45 Otto Franz Gensichen, Ze słonecznych pól. Bukiet baśni/ Aus sonnigen Fluren. Ein Märchen-
strauß, red./Hrsg. K. Krasoń i/und A. Talarczyk. Pismem z dnia 20.11.2020 r. zwróciliśmy się do 
p.o. drugiego dyrektora ILiNN z prośbą o zrealizowanie tego ustalenia i zgłoszenia tego projektu 
książkowego do planu wydawniczego Wydawnictwa Naukowego US na rok 2021, co zostało zaak-
ceptowane i zrobione. Przyjął to również do akceptującej wiadomości w styczniu 2021 r. trzeci 
dyrektor WNUS podczas spotkania z nowym Prorektorem ds. Nauki, który zaakceptował dalszą 
realizację nowomarchijskiej serii wydawniczej przy założeniu zewnętrznego finansowania i wyraził 
zgodę na przedmiotowy dialog z wydawnictwem. Tom jest obecnie – ze względu na wymienione 
i podnoszące jego wartość naukową nowe założenia metodologiczne – nadal przygotowywany 
do edycji. Jego dane „techniczne”, związane z objętością, liczoną w arkuszach wydawniczych, 
zostały zgodnie z prośbą dyrekcji ILiNM u progu 2021 r. przekazane do dalszego zgłoszenia.
46 Paweł Migdalski, „10 lat Terra incognita”, PUSz 7–9 (2019), 320–322: 64–67.
47 Por. Andrzej Talarczyk, „Literatura piękna Ziemi Chojeńskiej na obszarze (dawnej) Nowej 
Marchii – projekt badawczy dla polskich germanistów? Uwagi wstępne”, Przegląd Chojeński 3 
(2011): 105–119. 
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postulatywnym tekście w „Przeglądzie Uniwersyteckim”48. Może to być kolejną 
potencjalną szansą rozwojową dla interdyscyplinarnych badań regionalistycznych 
opisanych w niniejszym szkicu, którą należy wykorzystać również w procesie 
reformowania naszej uczelni.

W podsumowaniu całokształtu działalności protagonisty tego opisu trzeba 
stwierdzić – wymaga tego akrybia zawodowa – że do jej wyników należy prze-
prowadzenie nie tylko 9 konferencji, ale również wydanie ponad 60 publikacji 
naukowych, w tym 9 edycji książkowych, z których jedna to samodzielna mono-
grafia dotycząca studenckich ruchów protestu w latach 60. XX wieku w litera-
turze RFN, wydana przez Wydawnictwo Naukowe US, za którą dr Talarczyk 
otrzymał ministerialną nagrodę naukową III stopnia. To też mieści się w for-
mule tego artykułu, który ma na celu pokazanie dróg prowadzących do dobrego 
sąsiedztwa. Chodzi tutaj o poznanie literatury, kultury i historii naszego zaod-
rzańskiego sąsiada w interdyscyplinarnych konotacjach relacji zwrotnych z ich 
społecznymi skutkami, np. powstanie w literaturze tzw. nowej subiektywności 
(neue Subjektivität), torującej drogę do kategorii „małej ojczyzny”. To wszystko 
oznaczało w edukacji akademickiej wychodzenie naprzeciw obecnie praktykowa-
nemu nauczaniu, opartemu na metodologii badań regionalistycznych, nauczaniu 
określanemu w krajach anglosaskich terminem area studies. Uzasadnia to również 
użycie w tym kontekście określenia „szczecińskiego modelu germanistyki kultu-
rowego pogranicza” jako elementu składowego w sporządzeniu – jak to określiła 
prof. Hannelore Scholz-Lübbering w wywiadzie na zakończenie pobytu dydak-
tyczno-naukowego w naszym grodzie – nowej geografii literatury z odpowied-
nimi fikcyjnymi i realnymi regionami oraz krajobrazami kulturowymi49. To już 
dzieje się w szerszym wymiarze, np. dochodzi obecnie do współpracy w tym 
zakresie ze środowiskiem akademickim z Krakowa na kanwie recepcji publikacji  
Uwe Johnsona o Pomorzu50.

48 Por. A. Talarczyk, „Nowa Marchia – nową lokomotywą współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego 
z Viadriną?”, PUSz 1–3 (2012), 230–232: 43–44.
49 Por. Zbigniew Plesner, W Polsce bywam często. Rozmowa, Przez granice. Dodatek do Kuriera 
Szczecińskiego, 30.06.2016: 3 [wywiad z prof. Hannelore Scholtz-Lübbering. Jest on formą podsu-
mowania rocznego pobytu w ZLP US].
50 Por. Andrzej Talarczyk, „Pomeranus non cantat. Topos utraconej (pierwszej) ojczyzny lub: skąd 
pochodzę, tego już nie ma”, Przegląd Zachodniopomorski 3 (2020): 27–48. Artykuł ten stał się 
podstawą nawiązania przez krakowskie środowisko akademickie współpracy z dr. Talarczykiem 
przy powstającym tam obecnie przewodniku literackim po wyspie Wolin.
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Abstrakt

Tekst ten jest drugą częścią sprawozdania z działalności mandatowej dr. Andrzeja Talar-
czyka, koordynatora w Instytucie Filologii Germańskiej US w zakresie współpracy z insty-
tucjami akademickimi i nieakademickimi w Niemczech. Obejmuje ono (w kontynuacji chro-
nologicznej) kolejne obszary jego działalności organizacyjnej, dydaktycznej oraz naukowej, 
uporządkowane według następującej struktury tematycznej: 1) posłannictwo wykła-
dów profesorów wizytujących, 2) nowe umowy w ramach programu Sokrates/Erasmus,  
3) polsko-niemiecko-skandynawskie regionalistyczne konferencje naukowe, 4) Nowa Mar-
chia – Terra incognita? – powstanie nowej polsko-niemieckiej serii wydawniczej „Badania 
Nowomarchijskie/Neumärkische Forschungen”. Również tutaj te wszystkie aktywności 
ujęte są w szerszym kontekście rozwoju Instytutu, w tym powstania w 2015 r. – jako wynik 
wspólnej działalności piszącej te słowa z dr. Andrzejem Talarczykiem – Zakładu Literaturo-
znawstwa Porównawczego, który to rozwój jest tłem opisów i analiz. Swoją systemowością 
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działania, wyrażającą się m.in. stopniowym przechodzeniem do coraz to nowej jakości 
współpracy transgranicznej, działalność dr. Talarczyka rozszerzyła również regionali-
styczne spektrum oddziaływania. Ilustruje to najdobitniej trwająca ponad 20 lat współ-
praca z Akademią Bałtycką w Travemünde (Lubece) – od polsko-niemieckich podróży 
studyjnych po Pomorzu Zachodnim do wspólnych polsko-niemiecko-skandynawskich 
regionalistycznych konferencji naukowych z ich dalszym rozwinięciem w formie powstania 
serii wydawniczej w Wydawnictwie Naukowym US „Badania Nowomarchijskie/ Neumär-
kische Forschungen” wraz z ukonstytuowaniem przy niej wydawniczej Rady Naukowej, 
we współpracy z którą powstały projekty edycji kolejnych 10 tomów tej serii. Jest to uwień-
czenie jego interdyscyplinarnej działalności, ponieważ w skład Rady Naukowej wchodzą 
m.in. profesorowie wizytujący, pracujący dydaktycznie i naukowo w najbardziej dynamicz-
nie rozwijającym się w strukturze IFG Zakładzie Literaturoznawstwa Porównawczego. 
To uwieńczenie jest kolejną nową jakością w historii IFG i dopełnia działalność naukową 
dr. Talarczyka, który przeprowadził – jak wynika z przedstawionych w tym dwuczęścio-
wym tekście zestawień – łącznie dziewięć międzynarodowych konferencji naukowych 
i opublikował ponad 60 publikacji, w tym dziewięć edycji książkowych, z których jedna 
monografia (na bazie dysertacji doktorskiej) otrzymała ministerialną nagrodę naukową 
III stopnia. Jest to w zakresie literaturoznawstwa w historii IFG jedno z największych 
osiągnięć. To wszystko oznaczało w edukacji akademickiej wychodzenie naprzeciw 
obecnie praktykowanemu nauczaniu, opartemu na metodologii badań regionalistycznych, 
określanemu w krajach anglosaskich terminem area studies i uzasadnia użycie w tym 
kontekście określenia „szczecińskiego modelu germanistyki kulturowego pogranicza”.

In search of a good neighborhood.
35 years of coordination at IFG and ILiNM of inter- and transcultural 

exchange projects along the Oder River – the Szczecin model of German 
studies for the cultural border region 

Part II

Abstract

This text is the second part of the report on the mandate and work of Dr. Andrzej Talarczyk, 
coordinator at the Institute of German Philology at the University of Szczecin for cooper-
ation with academic and non-academic institutions in Germany. It includes further areas 
of his organizational, teaching and research work according to the following subjects, 
in chronological order: (1) The message and mission of lectures, (2) New arrangements 
within the Socrates/Erasmus program, (3) Polish-German-Nordic regionalist academic con-
ferences, (4) The Neumark / Terra incognita research project with the emergence of a new 
Polish-German book series “Badania Nowomarchijskie / Neumärkische Forschungen” 
(Neumark research).
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All these activities are embedded in the broader context of the Institute’s development. 
His engagement and joint efforts include support for the foundation of Chair of Compara-
tive Literature. The work and development of this Chair form the background for the fol-
lowing descriptions and analyses. With its systemic approach expressed, among other 
things, in the gradual transition to more and higher quality cross-border cooperation, work 
in the field of regional studies has continued to develop and expand thematically. This is 
most clearly illustrated by the cooperation with the Ostsee Academy in Lübeck-Travemünde 
which has lasted over 20 years – from Polish-German study trips through West Pomera-
nia to joint Polish-German-Nordic (Scandinavian) regionalist academic conferences and 
the development of a series of books “Badania Nowomarchijskie / Neumärkische Forschun-
gen”, published by the Szczecin University Press under his leadership. This resulted in draft 
editions of the next 10 volumes in this series.
This is the culmination of this interdisciplinary activity, as members of this Council are 
visiting professors who have worked in teaching and research in the most dynamically 
developing organizational structure at the Institute of German Philology: the Department 
of Comparative Literary Studies. Moreover, this milestone marks another new quality 
in the history of this institute, and it rounds up and completes the academic activity 
of Dr. Talarczyk, as can be seen from this two-part series. Dr. Talarczyk has organized 
9 scientific conferences, numerous student study trips as well as weekend seminars. 
He published over 60 publications, including 9 book editions, one of which, an independent 
monograph based on his doctoral dissertation, received a 3rd degree ministerial academic 
award. This is one of the greatest achievements in Comparative Literature over the entire 
history of the Institute of German Philology.
For all the activities and achievements in regional research (area studies) described in this 
two-part report, it is legitimate to apply the designation “Szczecin Model for German 
Studies of the Cultural Border Region”. This model (in this personnel constellation) also 
merits a certain pioneering role, not only in the regional context.

Translated by Monika Elisabeth Pultar
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