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Prof. UAM dr hab. MAŁGORZATA FABISZAK 

Prof. UAM dr hab. ANNA WERONIKA BRZEZIŃSKA 

mgr PATRYK DOBKIEWICZ 

Projekt Pamięć i ideologia w krajobrazie językowym. Zmiany w nazewnictwie ulic w Niemczech 
Wschodnich i w Polsce w latach 1916-2016 – prezentacja cząstkowych wyników badań 

 

Projekt polsko-niemiecki finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Nr umowy: 
2016/23/G/HS2/OO827) i Deutsche Forschungsgemeinschaft, realizowany jest na Wydziale Anglistyki, 
przy współpracy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. 

Projekt zakłada przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań w 6 miastach położonych na terenie Polski 
(Poznań, Słubice i Zbąszyń) i Niemiec (Lipsk, Frankfurt nad Odrą, Annaberg-Bucholz), których celem 
będzie dokonanie analizy zmian w nazewnictwie ulic zachodzących w krajobrazie miejskim.  

Ramy czasowe projektu obejmują 100 lat, czyli okres od 1926 roku do 2016 roku, dzięki czemu możliwe 
będzie zbadanie zmieniających się krajobrazów językowych w perspektywie historycznej oraz 
prześledzenie wpływu czynników społecznych, ideologicznych i politycznych kształtujących te praktyki. W 
ten sposób odwołujemy się do ważnych etapów kształtowania się nowoczesnych państw europejskich – 
od państwa pruskiego, wybuch I wojny światowej, powstanie państwa polskiego i jego funkcjonowanie w 
latach 1918-1939 roku, Republika Weimarska, III Rzesza, II wojna światowa, stalinizm, podział Niemiec na 
NRD i RFN, rok 1989, zjednoczenie Niemiec oraz wejście Polski do Unii Europejskiej.  

Jedną z form upamiętniania istotnych wydarzeń jest nadawanie ulicom, placom, skwerom i alejom 
nazwisk ważnych postaci lub stosowanie określeń przywołujących ważne wydarzenia np. ul. 17 stycznia w 
Zbąszyniu, ul. Jedności Robotniczej w Słubicach, Plac Wolności w Poznaniu, czy ulica Roberta Capy w 
Lipsku.  

Efektem projektu będą publikacje naukowe oraz interaktywne mapy badanych miast, na których 
zostaną zaznaczone wszystkie nazwy ulic w okresie 1916-2016. Pozwoli to na pokazanie zmian 
zachodzących w nazewnictwie ulic, a przy okazji pozwoli na przypomnienie osobom korzystającym z jego 
wyników o skomplikowanych i ciekawych dziejach miast. 

Strona internetowa projektu: http://mill.wa.amu.edu.pl/  

Kierownikiem polskiej części projektu jest Prof. UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak zatrudniona na 
Wydziale Anglistyki UAM. email: fagosia@wa.amu.edu.pl 

Głównym wykonawcą polskiej części projektu jest Prof. UAM dr Anna Weronika Brzezińska zatrudniona 
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. email: awbrzez@amu.edu.pl 


