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Andrzej Chwalba (ur. 1949) jest 

profesorem historii Polski i Europy na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Jego badania naukowe skupiają się wokół 

historii Polski w XIX w., stosunków 

polsko-rosyjskich, jak również wokół 

dziejów Krakowa. Jest autorem podręcz-

nika akademickiego: Historia Polski 1795-

1918, Kraków 2000, oraz wielokrotnie 

wydawanego tomu: Imperium korupcji w 

Rosji i w Królestwie Polskim w latach 

1861-1917, Kraków 2006.  

 

 

 

 

Jarosław Czubaty (ur. 1961) jest 

profesorem historii w Instytucie 

Historycznym Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Autor licznych monografii poświę-

conych historii Polski w pierwszej połowie 

XIX w. Do najbardziej popularnych 

należą: Zasada "dwóch sumień": normy 

postępowania i granice kompromisu 

politycznego Polaków w sytuacjach 

wyboru (1795-1815), Warszawa 2005 oraz 

Księstwo Warszawskie (1807-1815), 

Warszawa 2011. 

 

 

 

 

Malte Rolf (ur. 1970) jest profesorem 

historii Europy Środkowo-Wschodniej na 

Uniwersytecie w Bambergu. Jego badania 

skupiają się m.in. wokół kwestii im-

perium, sowietyzacji oraz nation-building. 

W najbliższym czasie ukaże się jego praca 

habilitacyjna zatytułowana: Imperiale 

Herrschaft im Weichselland: Das König-

reich Polen und das Russische Imperium 

(1864-1915) [Władza imperium w Kraju 

Nadwiślańskim: Królestwo Polskie i 

Imperium Rosyjskie (1846-1915)]. 

 

 

 

 

 

 

 



Piotr Szlanta (ur. 1971) jest 

pracownikiem naukowym Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Niemieckiego Insty-

tutu Historycznego w Warszawie, gdzie w 

ramach projektu badawczego: „Polska 

podczas pierwszej wojny światowej” 

pracuje nad artykułami do encyklopedii 

internetowej „1914 – 1918 online”.  

 

 

 

 

Ruth Leiserowitz (ur. 1958) pełni funkcję 

zastępczyni Dyrektora Niemieckiego In-

stytutu Historycznego w Warszawie. W 

ramach projektu badawczego: „Tożsamość 

narodowa i ponadnarodowe powiązania” 

pracuje nad monografią dot. toku studiów 

mieszkańców Warszawy w XIX w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiek XIX przyniósł dla Polski wiele 

zmian, a jej obywateli z terenów rozbio-

rowych postawił przed wieloma 

wyzwaniami, które do dzisiaj są przedsta-

wiane i oceniane w różny sposób. Do naj-

bardziej interesujących kwestii należą 

m.in.: Czy i na ile takie podmioty jak 

Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie 

doby konstytucyjnej, czy Galicję doby 

autonomicznej można uznać za podmioty 

suwerenne? Jak Polacy w różnych okre-

sach długiego, dziewiętnastego wieku 

zagospodarowywali dane im lokalne prze-

strzenie działania i jak starali się je zwię-

kszać? Na ile byli świadomi istniejących 

możliwości? Jaki wpływ na zakres swobód 

politycznych na ziemiach polskich odgry-

wała osobowość władcy? Na jaki zakres 

niezależności od centrum i pod jakimi 

warunkami gotowi byli zgodzić się decy-

denci w państwach zaborczych. Jakie 

opcje działania mogły rozwijać lokalne 

społeczeństwa obywatelskie?  

Celem 9. Debaty Lelewelowskiej jest 

próba odpowiedzi na powyższe pytania 

oraz dokładniejsze rozpoznanie pewnych 

zjawisk polskiej historii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Debaty Lelewelowskie, organizowane 

przez Niemiecki Instytut Historyczny, to 

forum, na którym dyskutowane są 

aktualnie kontrowersyjne zagadnienia 

polskiej historii w kontekście europejskim. 

W debatach uczestniczą czołowi przedsta-

wiciele polskich, wschodnio- i zachodnio-

europejskich oraz międzynarodowych 

nauk historycznych, podejmujący kontro-

wersyjną dyskusję panelową, do której 

zapraszana jest publiczność. Zamierze-

niem przedsięwzięcia jest skonfrontowanie 

nie tylko sprzecznych, wykluczających się 

często tez i opinii, ale także doprowa-

dzenie do intensywnej wymiany poglądów 

różnorodnych naukowych środowisk 

historycznych. Dzięki temu następuje 

zarówno zgłębienie omawianej kwestii, 

jak i zaoferowane zostają możliwości 

różnorakiego podejścia metodycznego do 

danego problemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


