Program panelu dyskusyjnego i konferencji "Bitwa pod
Kunowicami - historia lokalna widziana globalnie"
w dniu 28 października 2022 r. w Collegium Polonicum

Głównym punktem wydarzenia jest bitwa pod Kunowicami, która miała miejsce 12 sierpnia
1759 roku i była jedną z największych bitew wojny siedmioletniej z druzgocącą klęską armii
pruskiej.
Od ponad 12 lat bitwa jest przedmiotem badań archeologicznych prowadzonych przez
Collegium Polonicum w Słubicach. Z pola bitwy odzyskano około 10 tysięcy eksponatów, z
których wiele można zobaczyć na wystawie towarzyszącej konferencji. Bitwa ma znaczenie
historyczne w Europie. Z tego powodu eksperci z Niemiec i Polski zaangażują się w
dyskusję i podejdą do kluczowego pytania "Czy w Słubicach potrzebna jest placówka
muzealno-edukacyjna, a przynajmniej wystawa o bitwie pod Kunowicami?". Do dyskusji
włączą się przedstawiciele administracji i instytucji kulturalnych Słubic i Frankfurtu nad Odrą
oraz mieszkańcy Dwumiasta.

Program konferencji:
9:30 /// Rejestracja uczestników
•

Rejestracja, bufet kawowy

10:00-10:15 /// Powitanie i wprowadzenie
•

Christa Moritz / Prezes spółki Arbeiten und Leben in historischen Gebäuden gGmbH

Moderacja: Dr. Kristiane Janeke, Kierownik działu zbiorów w Muzeum Historii Wojskowej w
Dreźnie
10:15-10:45 /// Wykład
„Bitwa pod Kunowicami - lokalna historia widziana globalnie“
•

prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny /Uniwerytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
/Polska

10:45-11:05 /// Wykład
"O użyteczności historii- aktualne i historyczne spojrzenie na bitwę pod Kunowicami
1759 "
•

Dr. Thomas Weißbrich Kierownik zbiorów militarnych Niemieckiego Muzeum
Historycznego w Berlinie/Niemcy

11:05-11:25 /// Wykład
„Śladami wspólnej historii- Wzgórza Selowskie Miedzyrzecki Rejon Umocniony“
•

Leszek Lisiecki / Dyrektor Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie / Polska

11:30-12:15 /// Obiad

12:15-12:35 /// Wykład
Wystawa w Twierdzy Kostrzyn
•

Ryszard Skałba Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn/ Kostrzyn nad Odrą /Polska

12:35-13:35 /// Zwiedzanie i prezentacja wystawy czasowej poświęconej eksponatom z
badań archeologicznych na polu bitwy pod Kunowicami
następnie dyskusja ekspertów i uczestników konferencji
13.35-14:00 /// zakończenie konferencji (podsumowanie dyskusji i spotkania)
Wydarzenie jest bezpłatne i będzie tłumaczone symultanicznie (DE - PL).
Program może ulec zmianie.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.10.2022 r. na adres email: info@arle-ffo.de.
We wszystkich sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Anetą Szcześniewicz pod
numerem telefonu +49 15143143576 lub na adres email: info@arle-ffo.de.
Cieszymy się na Państwa udział!

Dyskusja i konferencja została zorganizowana w ramach projektu“ Bitwa pod Kunowicami historia globalna widziana lokalnie” i dofinansowana jest z Funduszu Małych Projektów
(FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA w ramach Programu Współpracy
INTERREG V A Polska-Brandenburgia 2014-2020,finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

