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9� Zbigniew�Kobyliński�
To (nie) jest moje dziedzictwo: dziedzictwo kulturowe 
jako źródło akceptacji odmienności czy źródło wrogości 
międzygrupowej?

17� Aleksandra�Chabiera�
Niechciane dziedzictwo – pożądany rozwój. 
Przezwyciężanie paradoksów

23� Ewa�Raczyńska-Mąkowska�
Fordon – Jedno Miasto – Trzy Kultury – aktywność 
społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji miasteczka

31� Katarzyna�Warmińska-Mazurek�
Przykład Zespołu Cerkiewnego w Radrużu i problem 
zagospodarowania dawnych cerkwi grekokatolickich 
istniejących na terenie powiatu lubaczowskiego

39� Eleonora�Bergman�
Henryk Stifelman i synagogi w stylu dworkowym

47� Natalia�Koziorowicz�
Przywracanie pamięci o żydowskim dziedzictwie 
wybranych miast Mazowsza – próba analizy historycznej 
świadomości mieszkańców

55� Katarzyna�Zdeb�i�Jacek�Adamiec
Nowe technologie w ochronie nienaruszalności cmentarzy 
żydowskich

61� Anna�Sulimowicz-Keruth�
Krymskokaraimskie zbiory literatury ludowej w Polsce

71� Paweł�Wróblewski�
Zbory Braci Polskich między Nidą a Nidzicą – (ni)czyje 
dziedzictwo?”

97� Bartosz�Kiełbasa
Dziedzictwo protestanckie i jego ochrona we wschodniej 
Wielkopolsce na przykładzie gminy Dobra (powiat turecki)

107� Konrad�Szostek
Stan zachowania i problematyka ochrony 
podwarszawskich cmentarzy ewangelickich

117� Magdalena�Żurek
Dziedzictwo nasze czy obce? PRL wobec dziedzictwa 
narodowego dawnych Prus Wschodnich

129� Rafał�Solecki�
Zanikłe siedliska poniemieckie na obszarze Warmii 
i Mazur. Przykład kolonii Wilki (Wölken), gm. Dobre Miasto

135� Wiesław�Sieradzan
Zamek malborski w XX w. (do 1960 r.) w niemieckiej 
i polskiej narracji historycznej. Dziedzictwo nasze czy obce?

147� Łukasz�Maurycy�Stanaszek
Wielokulturowość nadwiślańskiego Urzecza

157� Judyta�Bąk�i�Małgorzata�Labuda-Lis�
„Co z tymi familokami?” Przypadek osiedla robotniczego 
Hugona w Radzionkowie

165� Katarzyna�Zeman-Wiśniewska
Filia Domu Sierot Janusza Korczaka „Różyczka” – 
zachowanie pamięci i formy upamiętnienia

173� Katarzyna�Zdeb�
Zanik podworskiego osadnictwa – zubażanie krajobrazu 
kulturowego

183� Kamil�Rabiega�
Cmentarze niekatolickie powiatu tureckiego – stan 
zachowania i problem ochrony „obcego” dziedzictwa

225� Agnieszka�Wojtkowska�
Trudne dziedzictwo niemieckich obozów śmierci na 
przykładzie hitlerowskiego obozu zagłady Żydów w Bełżcu

231� Andrzej�Drozd
Zabytki kultury Tatarów z Ostroga i Juwkowców na Wołyniu

255� Zbigniew�Kobyliński�i�Łukasz�
Szczepankowski
Obraz Słowian w podręcznikach szkolnych używanych na 
terenie Polski w pierwszej połowie XX wieku jako przykład 
podtrzymywania i kreowania świadomości etnicznej na 
podstawie argumentów archeologicznych i historycznych

*
263� Noty�o�autorach
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