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Konferencja „Reformacja i ewangelicyzm  
nad Bałtykiem”  III Kongres Zagranicznych 
Badaczy Dziejów Polski  Krakowska konferencja  
poświęcona aktualnym badaniom Holokaustu   
Warsztaty na temat polsko-niemieckich 
perspektyw badawczych w historii sztuki po 
roku 1945  V konferencja „Góry – Literatura – 
Kultura”  Debaty Lelewelowskie o Wikingach 
w Polsce oraz o współczesnym wykorzystaniu 
architektoniczno-artystycznej spuścizny  
czasów nowożytnych
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© Komitet  
Organizacyjny III  
Kongresu Zagra-
nicznych Badaczy 

Dziejów Polski

Konferencje / Warsztaty

17 i 18 października 2017 roku, z okazji 
500. rocznicy reformacji, w historycznej sali 
Ratusza Starego Miasta w Gdańsku odbyła się 
konferencja „Reformacja i ewangelicyzm nad 
Bałtykiem”. Zorganizowana została wspólnie – 
jako część większego cyklu – przez Nadbałtyckie 
Centrum Kultury, które ma siedzibę w Ratuszu, 
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Insty-
tut Kaszubski w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, 
gdańską Stację Naukową Polskiej Akademii Umie-
jętności (PAU) z siedzibą w Krakowie, Archiwum 
Państwowe w Gdańsku oraz Diecezję Pomorsko-
-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Poszczególne 
sekcje poświęcone były: osobie „pomorskiego 
reformatora” Jana Bugenhagena, regionalnym 
aspektom reformacji i ich następstwom wyznanio-
wym i kulturowym (także poza kontekstem religij-
nym) oraz roli kościołów ewangelickich w regionie 
Morza Bałtyckiego. Wśród uczestników z Polski 
i Niemiec byli m.in. ewangelicki biskup Pomorza 
i Wielkopolski prof. dr hab. Marcin Hintz z Sopotu, 
a także historycy, literaturoznawcy, muzyko-
lodzy, filmoznawcy, historycy sztuki i teolodzy 

z Gdańska, Warszawy, Słupska, Torunia, Opola, 
Hamburga i Greifswaldu. Szerokie spektrum 
tematyczne konferencji przyczyniło się do inten-
sywnych dyskusji, toczonych z różnych perspek-
tyw tematycznych i kulturowych. Dyrektor NIH 
w Warszawie prof. dr hab. Miloš Řezník wygłosił 
referat o znaczeniu literatury reformacyjnej dla 
tworzenia się nowoczesnych narodów i konstytu-
owania się nowoczesnych znormalizowanych języ-
ków w Europie Środkowej, w krajach bałtyckich 
i w Skandynawii oraz poprowadził jedną z sekcji 
konferencji. Polską publikację wystąpień z konfe-
rencji przewidziano na jesień 2018 roku. 
 W ramach konferencji otwarto dwie niewielkie 
wystawy w Gdańsku: jedną o Janie Bugenhagenie 
w centrum kulturalnym niedawno odnowionego 
gotyckiego kościoła św. Jana, a drugą o życiu 
kościelnym protestantów na Pomorzu w XIX i XX 
wieku w Archiwum Państwowym w Gdańsku.  

Gdańska konferencja „Reformacja  
i ewangelicyzm nad Bałtykiem”

Głównym tematem tegorocznego Kongresu 
Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, który 

odbył się 11–14 października 2017 roku w Krako-
wie, były dzieje wczesnonowożytnej Rzeczypospo-
litej, pamięć o niej i jej dziedzictwo. W różnych 
sekcjach czworo przedstawicieli warszawskiego 
NIH wygłosiło referaty: Dr Karsten Holste, do 
30 września naukowiec wizytujący w Instytucie, 
mówił o tworzeniu się elit podczas sasko-polsko-
-litewskiej unii personalnej (1697–1763), dr Sabine 
Jagodzinski o trofeach wojennych z epoki króla 
Jana III Sobieskiego oraz o formach ich prezentacji 
i ich przeobrażaniu się w symbole narodowe od 
XVII do XIX wieku, dr Aleksandra Kmak-Pamirska 
o wizjach narodu polskiego i jego niepodległości 
w XIX wieku, a prof. Miloš Řezník o czeskich lub 
czesko-morawskich wariantach sarmatyzmu od 
renesansu po oświecenie. 
 Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów 
Polski jest organizowany co pięć lat od 2007 
roku w Krakowie przez Polskie Towarzystwo 
Historyczne, Uniwersytet Jagielloński i Uni-
wersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie. 

 W ramach kongresu odbyło się również 
wręczenie nagrody „Pro Historia Polonorum”, 
przyznawanej co pięć lat przez Polskie Towa-
rzystwo Historyczne za najlepszą obcojęzyczną 
książkę o polskiej historii. Nominacje otrzymały 
dwie prace, które powstały przy udziale NIH 
w Warszawie: monografia dyrektora NIH w War-
szawie prof. Miloša Řezníka Neuorientierung 
einer Elite. Aristokratie, Ständewesen und Loya-
lität in Galizien, 1772–1795 oraz wsparte przez 
NIH polskie tłumaczenie książki Imperiale Herr-
schaft im Weichselland. Das Königreich Polen im 
Russischen Imperium 1864 –1915 prof. Maltego 
Rolfa (zob. str. 16). 

NIH na III Kongresie Zagranicznych  
Badaczy Dziejów Polski

Foto: Radosław  
Jakimowicz
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otworzyła dr hab. Gabriela Świtek (Warszawa) 
referatem o wystawie Heartfielda / Herzfelda 
w Warszawie w 1964 roku. Potraktowała ją 
jako przykład kontaktu historii sztuki z historią 
polityczną. Stanisław Welbel (Warszawa) zilu-
strował współpracę kulturalną między Polską 
a NRD na przykładzie wystaw Käthe Kollwitz 
i Ottona Nagla, natomiast dr Angelika Weißbach 
(Beeskow) pokazała w referacie o artystach z NRD 
na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krako-
wie, że funkcjonowało ono jako forum wymiany 
i promocji artystów, których dzieła nie były 
wystawiane w NRD.   
 Na zakończenie pierwszego dnia warsztatów 
oraz na rozpoczęcie drugiego wykłady wygło-
siły dr hab. Marta Smolińska (Poznań) i Nawojka 
Cieślińska-Lobkowicz (Warszawa / Starnberg) 
(zob. str. 12 –13). Podczas trzeciego panelu, zatytu-
łowanego „Reewaluacja: Dziedzictwo kulturowe 
i architektura”, dr Aleksandra Paradowska (Wro-
cław) referowała o osiedlach mieszkaniowych 
w okolicy Poznania, które licznie powstawały pod 
okupacją niemiecką w ówczesnym Warthegau. 
Julia Röttjer (Darmstadt) omawiała polsko-nie-
mieckie kooperacje w dziedzinie międzynarodo-

Wspólnie z monachijskim Centralnym Insty-
tutem Historii Sztuki (ZI) NIH zorganizował 

i gościł 16 i 17 listopada 2017 roku warsztaty pod 
tytułem „Powiązania i rozbieżności. Niemiecko-
-polskie perspektywy badawcze w historii sztuki 
po roku 1945“. Na bazie koncepcji „histoire 
croisée” uczestnicy analizowali łączące i dzielące 
aspekty historii sztuki w Polsce i Niemczech. Ich 
uwaga skupiła się na XX i XXI wieku. Jednocześnie 
dyskutowano, czy koncepcja „histoire croisée” 
jest właściwa dla takiej analizy. Poszukiwano też 
nowych pomysłów metodycznych i teoretycznych.   
 Po tematycznym i metodycznym wprowadze-
niu ze strony organizatorek – dr Anniki Wienert 
(Warszawa) i dr Reginy Wenninger (Monachium) – 
rozpoczął się pierwszy z trzech paneli. Jeannine 
Harder (Hanower) zajęła się „polską szkołą 
plakatu” w kontekście międzynarodowym. 
Magdalena Kamińska (Berlin / Frankfurt nad Odrą) 
referowała o innowacjach w polskim budow-
nictwie mieszkaniowym lat 70., opisując je jako 
historię współpracy i izolacji w ramach koncepcji 
aktora-sieci.   
 Drugi panel – pod hasłem „Sztuka i wystawy: 
Przy granicach, wobec granic, przeciw granicom” – 

Warsztaty na temat polsko-niemieckich perspektyw 
badawczych w historii sztuki po roku 1945 

Podczas konferencji „Current Research on 
Auschwitz History and Memory”, która odbyła się 
w dniach 12–14 listopada 2017 roku w Krakowie, 
NIH reprezentowany był w panelu poświęconym 
perspektywom sprawców, moderowanym przez 
prof. dr hab. Ruth Leiserowitz. Konferencja odbyła 
się dzięki współpracy z British Association for 
Holocaust Studies (BAHS), Uniwersytetem Pedago-
gicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-
kowie i Uniwersytetem Jagiellońskim (Centre for 
Holocaust Studies, UNESCO Chair in Education 
about the Holocaust).  
 Były stypendysta NIH Jan H. Issinger (Instytut 
Badań nad Totalitaryzmem im. Hannah Arendt) 
przedstawił konkretną grupę sprawców – Bata-
lion Policyjny SS nr 61 – i popełnione przez nich 
zbrodnie w Polsce pod niemiecką okupacją. Jak 
podkreślił Issinger, miejsca operacji batalionu 
były zarazem miejscami zbrodni. Drugi referat, 
wygłoszony przez dra Christhardta Henschela 
(NIH Warszawa), poświęcony był prześladowaniu 
i zamordowaniu polskich Żydów w tzw. Rejencji 
Ciechanowskiej. Henschel wyróżnił cztery fazy 
antysemickiej polityki Niemców wobec Żydów: 
nieskoordynowane represje różnych władz 
niemieckich (od września do końca 1939 roku), 
systematyczne prześladowania w formie gettoiza-
cji i deportacji (styczeń 1940 – listopad 1941 roku), 
likwidację gett i deportację ludności żydowskiej 
do nazistowskich obozów zagłady w Treblince 
i Oświęcimiu (koniec 1941 – listopad 1942 roku) 

oraz akcje eksterminacyjne od końca 1942 do 
stycznia 1945 roku, określane przez niemieckich 
sprawców mianem „polowania na Żydów”. Trzeci 
i ostatni referat traktował o powstaniu i rozwoju 
akademickiej subdyscypliny badań nad spraw-
cami w środowisku akademickim w Niemczech. 
Dr Katrin Stoll (NIH w Warszawie) przyjrzała się 
trzem tematom i problemom. Najpierw omówiła 
badania niemieckich historyków dotyczące podej-
mowania decyzji o ludobójstwie, czyli postanowie-
nia ścisłego kierownictwa nazistowskich Niemiec 
o wymordowaniu wszystkich europejskich Żydów. 
Stoll podkreśliła, że do końca lat 80. przedstawi-
ciele tego kierunku badań unikali konfrontacji 
z konkretnymi wydarzeniami i rzeczywistością 
zbrodni. Umożliwiły ją dopiero tzw. „efekt 
Browninga” i „efekt Goldhagena”, o których była 
mowa w drugiej części referatu. Książki amerykań-
skich badaczy Christophera Browninga (Ordinary 
Men, 1993) i Daniela Goldhagena (Hitler’s Willing 
Executioners, 1997) oraz ich recepcja sprawiły, że 
w Niemczech powstały empirycznie ugruntowane, 
ukierunkowane na konkretnych protagonistów 
badania nad sprawcami, prowadzone przez histo-
ryków, socjologów i psychologów społecznych. 
W części trzeciej referentka zajęła się najnowszymi 
badaniami na temat SS w obozie koncentracyj-
nym w Auschwitz. Uczyniła to na przykładzie 
tzw. Albumu Höckera.  
 Wystąpienia wygłoszone w ramach panelu były 
żywo dyskutowane. W końcowym komentarzu 
dr Jonathan Webber ( European Association for 
Holocaust Studies ) wypowiedział się pochlebnie 
o panelu warszawskiego NIH. Przygotowane 
na konferencję referaty zostaną opublikowane 
w tomie pokonferencyjnym.  

Panel NIH w Warszawie na krakowskiej konferencji 
poświęconej aktualnym badaniom Holokaustu

Paneliści  
Jan H. Issinger, Katrin 

Stoll i Christhardt 
Henschel (od lewej)



Katja Bernhardt Organizatorzy  
konferencji (od 

lewej): Miloš Řezník 
(NIH w Warszawie), 
Dietlind Hüchtker 

(GWZO Lipsk) i Ewa 
Grzęda (Uniwersytet 
Wrocławski). Foto: 
Jacek Kolbuszewski
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Regina Wenninger, 
Annika Wienert, 

Florian Urban  
(od lewej)

wej konserwacji zabytków, wskazując m.in. na 
odmienne kierunki rozwoju i priorytety dwustron-
nej współpracy między Polską a NRD bądź RFN. 
Natomiast dr Florian Urban (Glasgow) przeana-
lizował polską architekturę postmodernistyczną 
w kontekście międzynarodowym.  
 W końcowej dyskusji uczestnicy podsumowali, 
że „histoire croisée” nie może być dogmatem, 
lecz musi być otwarta na modyfikacje i nowe 
koncepcje. Za użyteczną i płodną uznano jednak 
myśl „histoire croisée”, aby, wykraczając poza 

relacje dwustronne, silniej kierować uwagę na 
powiązania międzynarodowe. Także powiązania 
polsko-niemieckie w historii sztuki po 1945 roku 
należy w wielu wypadkach postrzegać w szerszych 
kontekstach transnarodowych. 

Już po raz trzeci NIH w Warszawie we współ-
pracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersy-

tetu Wrocławskiego oraz Instytutem im. Leibniza 
Historii i Kultury Europy Wschodniej w Lipsku 
(GWZO) współorganizował doroczną konfe-
rencję z cyklu „Góry – Literatura – Kultura”. 
Odbyła się ona w dniach 15 –17 listopada 2017. 
Podobnie jak w ubiegłym roku, miejscem piątej 
edycji była Villa Alexandra w Polanicy-Zdroju, 
jednym z uzdrowisk na Ziemi Kłodzkiej. Wystą-
pienia i dyskusje historyków i literaturoznawców, 
historyków sztuki i badaczy sportu, przybyłych 
z Polski, Niemiec, Austrii, Czech i USA, odbywały 
się tym razem pod hasłem „Turystyka górska 
i alpinizm w kontekście historycznym, społecz-
nym i kulturowym (XVIII–XXI w.)”. Obecni byli 
również przedstawiciele lokalnych i regionalnych 
organizacji turystycznych, inicjatyw w dziedzinie 
kultury i turystyki oraz inni reprezentanci branży 
turystycznej, zwłaszcza z Dolnego Śląska, Kra-
kowa i polskich Tatr. Uwaga referentek i refe-
rentów skierowana była na związane z ewolucją 
podróżowania przemiany dyskursu turystycznego 
i życia codziennego oraz świata symboli i praktyk 
turystycznych w różnych regionach. Wykłady były 
poświęcone artystycznym i literackim przetwo-
rzeniom tematu turystyki górskiej i alpinizmu, 
infrastrukturom turystycznym i ich wpływowi 
na codzienne życie mieszkańców regionów 
górskich, oddziaływaniu turystyki na środowi-

sko i rozwojowi alpinizmu od schyłku XVIII do 
XXI wieku. Dyrektor NIH w Warszawie prof. dr 
hab. Miloš Řezník referował o motywie górskiego 
podróżnika, turysty i wędrowca w malarstwie 
drezdeńskiego romantyzmu.  
 Publikację referatów zaplanowano w tomie 
wrocławskiej serii „Góry – Literatura – Kultura” 
zimą 2018 / 2019 roku. Następna konferencja 
z tego cyklu odbędzie się przypuszczalnie w tym 
samym miejscu 6–8 listopada 2018 roku i będzie 
zatytułowana „Konflikty w górach”. Call for 
papers zostanie opublikowany wiosną 2018 roku 
m.in. na stronie internetowej NIH w Warszawie. 

V konferencja „Góry – Literatura – Kultura”  
w Polanicy-Zdroju
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Mobilność nie narodziła się w epoce nowo-
czesnej. Dowodzą tego dzieje wikingów, 

których obszar aktywności rozciągał się od Morza 
Kaspijskiego na wschodzie po Nową Fundlandię 
na zachodzie, od Grenlandii na północy po Morze 
Śródziemne na południu. Jakie funkcje spełniali 
ci Skandynawowie we wczesnośredniowiecz-
nych społeczeństwach? Czy przybywali do Polski 
jako handlarze, czy też funkcjonowali również 
jako łowcy niewolników? Na ile przyczynili się 
u schyłku X i na początku XI wieku do stabilizacji 
i konsolidacji panowania Piastów? 
 Wokół tych i innych zagadnień toczyła się 
dyskusja podczas sesji panelowej przygotowa-
nej i poprowadzonej przez dr. hab. Dariusza 
Adamczyka. Rozmaite aspekty nordyckiej obecno-
ści w Polsce przedstawili czterej eksperci. W refe-
racie wprowadzającym prof. dr Rudolf Simek 
z Uniwersytetu w Bonn omówił kilka faz ekspansji 
wikingów na wschodzie Europy, których zwień-
czeniem było uformowanie się Rusi Kijowskiej 
w X wieku. Prof. dr Władysław Duczko z Akademii 
Humanistycznej w Pułtusku opisał skandynawskie 

emporium handlowe Janów Pomorski / Truso oraz 
kompleks osadniczy Bardy-Świelubie koło Koło-
brzegu z IX wieku. Dr hab. Błażej Stanisławski 
z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Aka-
demii Nauk we Wrocławiu przyjrzał się obecności 
nordyckiej w Wolinie, datowanej na okres po 
970 roku. Z kolei prof. dr Andrzej Buko z Instytutu 
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie zapoznał publiczność z elitarną 
nekropolią w Bodzi w środkowym biegu Wisły, 
założoną prawdopodobnie przez wikingów ze 
Skandynawii i / albo Rosji u schyłku X wieku. 
 Następnie uczestnicy panelu dyskutowali o roli 
handlu niewolnikami, starając się uwypuklić róż-
nice i paralele w stosunku do ekspansji wikingów 
w Europie Zachodniej. Szczególnie kontrowersyjny 
okazał się wątek samoświadomości nordyckich 
elit w Polsce. Debata Lelewelowska pokazała, 
że dziejów ziem dzisiejszej Polski z IX–X wieku 
nie sposób wyjaśnić bez uwzględnienia kontak-
tów ponadregionalnych i wzajemnych powiązań 
w skali całego kontynentu.  

Debaty Lelewelowskie
14. Debata Lelewelowska

Wikingowie w Polsce – osadnicy, łowcy niewolników  
czy wojownicy?
26 października 2017

Ruth Leiserowitz, 
Andrzej Buko,  

Błażej Stanisławski, 
Dariusz Adamczyk, 
Władysław Duczko, 

Rudolf Simek  
(od lewej)

Sabine Jagodzinski 
i Tomasz Torbus Na przestrzeni wieków pałace i dwory stały 

się trwałym elementem dziedzictwa kultu-
rowego. Podejście do zabytków, zachowanych 
w różnym stopniu budowli, ich wyposażenia 
i zbiorów sztuki bywa jednak rozmaite. Sposoby 
kontekstualizacji i upowszechniania wiedzy 
o architektoniczno-artystycznej spuściźnie stają się 
szczególnie skomplikowane w wypadku pałaców 
w regionach objętych przesunięciami terytorial-
nymi, np. w Prusach lub na Śląsku. Częściej mamy 
wtedy do czynienia z problemem zniszczonych 
budowli i przemieszczonych dzieł sztuki – z utratą 
pierwotnego kontekstu zabytków. W przeded-
niu Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturo-
wego (2018) zagadnieniu temu poświęcona była 
15. Debata Lelewelowska. W dyskusji uczestniczyli 
eksperci ze środowisk akademickich, instytutów 
pozauniwersyteckich oraz przedstawiciele historii 
sztuki „stosowanej”: prof. dr hab. Kilian Heck (Uni-
wersytet w Greifswaldzie), prof. dr hab. Tomasz 
Torbus (Uniwersytet Gdański) i dr Samuel Wittwer 
(Fundacja Pruskie Pałace i Ogrody Berlin-Bran-
denburgia). Rozmowę moderowała dr Sabine 
Jagodzinski (NIH w Warszawie). 
 Dyskusja zogniskowała się na zagadnieniach 
i propozycjach rozwiązań dotyczących zachowa-
nia i prezentacji niekompletnych lub zdekon-

tekstualizowanych budowli oraz elementów ich 
wyposażenia i zbiorów. Co – niezależnie od stanu 
i ryzyka utraty zabytku – przemawia za albo prze-
ciw zachowaniu, starannej konserwacji, częścio-
wej bądź całkowitej rekonstrukcji uszkodzonej 
powłoki architektonicznej? W jaki sposób można 
upowszechniać zachowane, zrekonstruowane lub 
zupełnie nowe związki obiektu i przestrzeni?  
 Dyskusja toczyła się głównie wokół pojęcia 
autentyczności – na przestrzeni ubiegłego stulecia 
rozszerzonego i stosowanego zarówno w odnie-
sieniu do oryginału, jak i do „uwierzytelnionej” 
kopii. Dyskutanci zgodzili się, że sugestywna siła 
obiektów jako „autentyków” zdeterminowana 
jest przez otoczenie pałacu, czyli przestrzeń bądź 
samo miejsce. Niebezpieczeństwem – zwłaszcza, 
gdy chodzi o budowle zrekonstruowane w spo-
sób ahistoryczny – jest nieuchronne zacieranie się 
różnicy między postrzeganiem oryginału i kopii, 
co skutkuje błędnymi wyobrażeniami. Oma-
wiano ponadto szanse i zagrożenia, wynikające 
z wirtualnej rekonstrukcji zabytków architektury 
i ich wyposażenia. Uczestnicy panelu doszli do 
wniosku, że w nadchodzących latach ważnym 
zagadnieniem, któremu powinni poświęcić uwagę 
historycy sztuki i przedstawiciele instytucji zwią-
zanych z muzealnictwem, będzie równowaga 
pomiędzy dążeniem do odtworzenia materialnej 
i historycznej jakości oryginału a pokusą wyko-
rzystania wizualizacji oraz metod reprodukcji 
cyfrowej w badaniach naukowych. Konserwator-
ska ochrona zabytków i upowszechnianie wiedzy 
o architektoniczno-artystycznej spuściźnie nie 
mogą zejść jednak na dalszy plan.  

15. Debata Lelewelowska

Zamek bez zbiorów – zbiory bez zamku. O współczesnym 
wykorzystaniu architektoniczno-artystycznej spuścizny  
czasów nowożytnych
6 grudnia 2017



«W porównaniu z jego poprzednikami 
Leninem, Stalinem i Chruszczowem  
Breżniew był bardziej biurokratą niż 

ideologiem, epigonem niż teoretykiem 
i oficerem policyjnym niż rewolucjonistą.»

– Victor Dönninghaus
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Wykłady wtorkowe

14 listopada 2017

Prof. dr hab. dr h. c. Victor  
Dönninghaus 
„Dzienniki” Leonida Breżnie-
wa jako klucz do zrozumienia 
osobowości sekretarza gene-
ralnego
Okres rządów Leonida Breżniewa 
można słusznie określać mianem „naj-
tajniejszej” epoki w dziejach Związku 
Radzieckiego. Liczne ważne dokumenty 
najwyższych władz, w tym dokumenty 
Biura Politycznego z lat 1964  –1982, do 
dziś trzymane są w zamknięciu. W tym 
kontekście ogromne znaczenie ma 
naukowa analiza osobistych zapisków 
Breżniewa, prowadzonych przezeń od 
lat 50. aż do śmierci.

Victor Dönninghaus, w latach 2010 –2013 
wicedyrektor NIH w Moskwie, w ramach 
projektu wydawniczego bada dotych-
czas niedostępne notatki robocze 
sekretarza generalnego KPZR. Na pod-
stawie wybranych fragmentów pokazał, 
jakie wnioski na temat rzeczywistych 
poglądów sekretarza generalnego 
i jego osobowości można wysnuć z tych 
osobistych dokumentów. Referent 
podkreślił, że bardzo fragmentaryczne, 
a po części trudne do odszyfrowania 
notatki tylko w ograniczonym zakre-
sie mogą być uznane za samodzielne 
źródło historyczne. Wskazał jednak na 

szanse, jakie daje weryfikacja informacji 
o Breżniewie, zawartych we wspomnie-
niach i pamiętnikach osób trzecich, 
za pomocą źródła, w którym on sam 
występuje w roli głównego świadka. 
Już sama informacja, gdzie i jak długo 
Breżniew przebywał, z kim i kiedy się 
spotkał lub z kim rozmawiał przez 
telefon, daje, zdaniem uczonego, odpo-
wiedź na liczne pytania: choćby o stan 
zdrowia i zdolność do pracy sekretarza 
generalnego, jego sposób bycia, zain-
teresowania i pasje – i to na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat. Zarazem – w opinii 
Dönninghausa – „dziennik pokładowy” 
Breżniewa świadczy o tym, że w porów-
naniu z jego poprzednikami Leninem, 
Stalinem i Chruszczowem ten sekretarz 
generalny był bardziej biurokratą niż 
ideologiem, bardziej epigonem niż teo-
retykiem, bardziej oficerem politycznym 
niż rewolucjonistą.
 Podczas dyskusji z publicznością 
mowa była m.in. o dodatkowych aspek-
tach krytyki źródeł. Odpowiadając na 
pytanie, czego nowego można dowie-
dzieć się z notatek Breżniewa o jego 
stosunku do tak doniosłych wydarzeń 
politycznych jak np. Praska Wiosna, 
Dönninghaus podkreślił, że tego 
rodzaju ważkie wydarzenia polityczne, 
ale również gorset do głębi zrytualizo-
wanego systemu doprowadzały Breż-
niewa na skraj psychicznego i fizycz-
nego wyczerpania. 

28 listopada 2017

Prof. dr hab. Jaroslav Miller 
Exporting Central Europe 
or History (Dis-)Continued? 
Postwar Political Exile in 
Australia: A Case Study of 
Czechoslovak Emigration, 
1948–1989

Emigracja nie zawsze oznacza nowy 
początek. Prof. dr Jaroslav Miller, 
historyk z Uniwersytetu Palackiego 
w czeskim Ołomuńcu i rektor tej uczelni, 
pokazał, jak powojenni emigranci cze-
chosłowaccy w Australii usiłowali zacho-
wać tożsamość narodową i uzyskać 
poparcie dla swojej sprawy – odbudowy 
niepodległej, demokratycznej Czecho-
słowacji. Aby pobudzić wzrost demogra-
ficzny, rzadko zaludnione australijskie 
państwo rozluźniło restrykcyjną politykę 
imigracyjną po traumatycznych klęskach 
z armią japońską. Silnie konserwatywna 
czechosłowacka diaspora zetknęła się ze 
społeczeństwem zorientowanym lewi-
cowo i państwem utrzymującym dobre 
stosunki z ZSRR. Jej przedstawiciele czuli 
się powołani do utrzymywania przy 
życiu idei narodowej w czasach zimnej 
wojny, natomiast władze australijskie 
żądały od nich jak najdalszej asymilacji. 
Konflikt między tymi dwiema narra-
cjami – jak podkreślił referent – zmie-
nił Australię zarówno politycznie, jak 
i kulturowo. Stłumienie Praskiej Wiosny 

pozbawiło wielu emigrantów nadziei 
na rychły koniec zimnej wojny. Wielu 
złożyło wnioski o obywatelstwo Austra-
lii i walczyło w szeregach armii tego 
państwa w wojnie wietnamskiej. Profe-
sor Miller pokazał ponadto, jak impuls 
czechosłowackiej, a także polskiej, 
imigracji przyczynił się do ożywienia 
gospodarczego Australii oraz jej awansu 

do rangi regionalnego mocarstwa. 
Dowodził także, jak w konsekwencji 
ukształtował się nowy autowizerunek 
Australii jako kraju wieloetnicznego 
i wielokulturowego. Towarzyszyło temu 
odwoływanie się do rdzennego dzie-
dzictwa Aborygenów. 

12 grudnia 2017

Prof. dr hab. Andreas Rödder 
Kto się boi Niemiec?  
Niemieckie odbicia w europej-
skim gabinecie luster od 1870 
roku

„Kwestia niemiecka” jest stałym ele-
mentem polityki europejskiej od lat 
wojny trzydziestoletniej aż po czasy 
współczesne. W wykładzie wtorko-
wym Andreas Rödder, profesor historii 
najnowszej na Uniwersytecie Jana 
Gutenberga w Moguncji, przedstawił 
ostatnie 150 lat historii „kwestii nie-
mieckiej”, czy też – w innych językach – 
„problemu niemieckiego”. Połączył 
trzy płaszczyzny: strukturalną historię 
niemieckiej potęgi w Europie, historię 
niemieckiej polityki zagranicznej oraz 
historię percepcji, czyli wzajemnego 
postrzegania. 
 Na przykładach z różnych epok 
Rödder zademonstrował, że debaty 
o własnej tożsamości stale towarzy-
szyły Niemcom od czasu romantyzmu. 
Jego zdaniem Niemcy mieli nieustanną 
skłonność do przyjmowania perspek-
tywy, która nie wykraczała poza własne 
interesy, jak również do rozczulania się 
nad sobą – od wilhelmińskiego poczucia 
pokrzywdzenia w globalnej polityce 
po współczesne narzekanie, że Niemcy 
są „płatnikiem Europy”. Jednocześnie 
z zewnątrz Niemcy do dziś są niemal 

powszechnie postrzegane jako kraj 
silniejszy, niż wynikałoby to ze spojrze-
nia samych Niemców. Są też uznawane 
za ofensywne, podczas gdy we własnym 
odczuciu sami Niemcy są defensywni. 
Na przykładzie okresu przed pierwszą 
wojną światową historyk pokazał, jak 
stereotypowe sposoby widzenia mogą 
się radykalizować. Jak się okazało, nie 
jest to minione zjawisko – podczas kry-
zysu zadłużenia w strefie euro dawne 
stereotypy ponownie zyskały na aktual-
ności i politycznym znaczeniu.
 Na zakończenie wykładowca 
podzielił się z licznie przybyłą publicz-
nością kilkoma wnioskami politycznymi: 
zgodnie z teoriami hegemonii Niemcy 
muszą inwestować w europejski interes 
powszechny i europejski ład. Muszą to 
czynić na zasadzie suwerenności naro-
dowej w ramach elastycznej Unii Euro-
pejskiej, czyli Unii różnych poziomów 
integracji, „pytającej, gdzie potrzeba 
więcej, gdzie zaś mniej Europy”. „Stra-
tegiczna koordynacja dużych państw 
narodowych w powiązaniu z Unią Euro-
pejską i z uwzględnieniem perspektyw 
innych państw europejskich” mogłaby – 
zdaniem Röddera – „sprowadzić do 
wspólnego mianownika struktury 
międzynarodowe, wzajemne postrzega-
nie i czynną politykę” i byłaby „zgodną 
z duchem czasu odpowiedzią na kwestię 
niemiecką w XXI wieku”. 
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Nowy skład Rady Naukowej 
NIH w Warszawie 

Z dniem 1 stycznia 2018 roku nastąpiła 
zmiana w składzie Rady Naukowej 
NIH w Warszawie. Do Rady powołane 
zostały dwie historyczki sztuki - prof. dr 
hab. Małgorzata Omilanowska oraz 
prof. dr hab. Michaela Marek. 
 Prof. Omilanowska jest dyrektorem 
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz profesorem w Instytu-
cie Sztuki PAN. W latach 2014 –2015 peł-
niła funkcję Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Prof. Omilanowska 
zastąpiła prof. dr hab. Annę Wolff- 
-Powęską, której kadencja zakończyła 
się w listopadzie 2017 roku. 
 Prof. dr hab. Michaela Marek od 
2013 roku wykłada historię sztuki 
Europy Wschodniej w Instytucie Historii 
Sztuki i Historii Obrazu Uniwersytetu 
Humboldtów w Berlinie. Profesor Marek 
została powołana do Rady Naukowej 
na miejsce prof. dr. hab. Martina Schulze 
Wessela, który był członkiem Rady przez 
dwie kadencje, do końca 2017 roku. 
 Dzięki obecności prof. Marek 
w Radzie Naukowej kontynuowana 
będzie reprezentacja zagadnień bohe-
mistycznych, co ma dodatkowe znacze-
nie w kontekście planowanego wkrótce 
otwarcia filii NIH w Pradze. 

Inne wykłady

16 listopada 2017

Marta Smolińska 
O dzieleniu. Polsko-niemieckie 
strategie artystyczne i kura-
torskie wobec wspólnej  
granicy

Historyczka sztuki i kuratorka Marta 
Smolińska z Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu wygłosiła wieczorny 
wykład, który odbył się w ramach 
dwudniowych warsztatów „Powiązania 
i rozbieżności. Polsko-niemieckie per-
spektywy badawcze w historii sztuki po 
1945 roku” (zob. str. 5–6). 

 Przyjmując za punkt wyjścia seman-
tyczną ambiwalencję pojęcia „dzielić” – 
oznaczającego zarówno rozgraniczanie, 
jak i współuczestnictwo – referentka 
odbyła brawurową wyprawę po współ-
czesnych koncepcjach artystycznych 
i kuratorskich, które w rozmaity spo-
sób ustosunkowują się do złożonych 
polsko-niemieckich relacji w przeszłości 
i teraźniejszości. W centrum uwagi 
znalazły się projekty artystyczne, zreali-
zowane w 2004 i 2012 roku na terenie 
dawnej twierdzy Kostrzyn / Küstrin – 
w historycznie znaczącej miejscowości 
na pograniczu polsko-niemieckim, 
a zarazem w polsko-niemieckim miej-
scu pamięci. W aluzyjnych instalacjach 
in situ, performansach i interwencjach 
nie tylko odzwierciedlone zostały pełne 

napięć polsko-niemieckie dzieje tego 
miejsca, ale również padały zasadnicze 
pytania o łączący i dzielący geograficzny 
i historyczny wymiar granic i obszarów 
przygranicznych. Ponadto – jak poka-
zała Smolińska – prace te uzmysławiają 
paradoksalne, absurdalne i efemeryczne 
aspekty granicy. 
 Przeanalizowane przez ekspertkę 
przykłady z bieżącej praktyki artystycz-
nej i kuratorskiej unaoczniły zagadnie-
nia, o których z perspektywy historii 
sztuki i jej metodologii dyskutowano 
podczas warsztatów „Powiązania  
i rozbieżności”. 

17 listopada 2017

Nawojka Cieślińska-Lobowicz 
Sztuka zrabowana i przemie- 
szczona, badania prowenien-
cji – osobno czy wspólnie?

Jak w dekadach od zjednoczenia 
Niemiec i zakończenia rządów komuni-
stycznych w Polsce zmieniało się w obu 
krajach podejście do „dóbr kultury 
przemieszczonych w wyniku wojny”, 
a zwłaszcza do sztuki zrabowanej 
przez nazistów Polakom i Żydom? Jakie 
możliwości dwustronnej i międzynaro-
dowej współpracy istnieją w dziedzi-
nie badania proweniencji i restytucji 
dóbr kultury?
 Te i pokrewne zagadnienia były 
tematem wykładu historyczki sztuki 
Nawojki Cieślińskiej-Lobowicz – jednej 
z czołowych ekspertek w sprawach 
sztuki zrabowanej przez nazistów, 
powojennych restytucji i badania pro-
weniencji. Wykład odbył się również 
w ramach dwudniowych warsztatów 
„Powiązania i rozbieżności. Polsko-nie-
mieckie perspektywy badawcze w histo-
rii sztuki po 1945 roku” (zob. str. 5–6). 
 Referentka nakreśliła rozwój badań 
proweniencji w Niemczech oraz starania 
o restytucję, podejmowane przez nie-
mieckie władze i instytucje kulturalne. 

Skonstatowała godną uwagi zmianę 
mentalności w tej dziedzinie, która 
w niemieckiej polityce i społeczeństwie, 
a także wśród osób odpowiedzialnych 
za te zagadnienia w muzeach, kolek-
cjach i bibliotekach dokonała się po 
1998 roku, a zwłaszcza od czasu tak 
zwanej „afery Gurlitta” w 2012 roku. 
Zdaniem Cieślińskiej-Lobowicz znacznie 
zwiększyła się świadomość konieczności 
badania – również na skalę międzynaro-
dową – proweniencji sztuki zagrabionej 
przez nazistów, a także restytucji zrabo-
wanych dóbr kultury. Zwiększyła się też 
gotowość do takich działań. W konse-
kwencji, w ciągu ostatniego ćwierćwie-
cza sytuacja badań proweniencji uległa 
ogromnej poprawie pod względem 
finansowym, instytucjonalnym i kadro-
wym – w znacznej mierze dzięki utwo-
rzeniu Biura Koordynacyjnego ds. Utra-
conych Dóbr Kultury w Magdeburgu czy 
Sekcji Badania Proweniencji w Instytucie 
Badań Muzealnych Muzeów Państwo-
wych w Berlinie – Fundacji Pruskie 
Dziedzictwo Kultury. 
 W dokonanej następnie analizie 
sytuacji w Polsce Cieślińska-Lobowicz 
ubolewała, że tutejsze władze pań-
stwowe, ale także uczeni zbyt słabo 
przyjmują do wiadomości opisywane 
powyżej przemiany w Niemczech. Jej 
zdaniem gros historyków sztuki i eks-
pertów od muzealnictwa nadal uważa 
badania proweniencji za sprawę czysto 

techniczną bądź za zagrożenie inte-
gralności kolekcji. Polski rząd natomiast 
uznaje je jako instrument służący do 
uzasadniania żądań restytucji dóbr kul-
tury znajdujących się za granicą.
 Na zakończenie wykładowczyni 
przedstawiła tematy oczekujące na 
zbadanie przez historyków i historyków 
sztuki. Oprócz sporządzenia listy prio-
rytetów pierwszym krokiem będzie, jej 
zdaniem, szerokie, oparte na kryteriach 
merytorycznych przebadanie źródeł 
oraz cyfryzacja zasobów archiwalnych, 
które powinny zostać udostępnione 
publicznie. Cieślińska-Lobowicz uznała, 
że do efektywnego badania prowe-
niencji niezbędna jest intensywniejsza 
współpraca polskich i niemieckich eks-
pertów i instytucji, przybierająca formę 
międzynarodowej sieci. 

Pozostałe

Nowa filia warszawskiego 
NIH w Wilnie 

Od początku grudnia 2017 roku war-
szawski NIH ma filię w stolicy Litwy – 
Wilnie. Nowa placówka pod kierownic-
twem dr Gintarė Malinauskaitė będzie 
prowadzić badania naukowe na temat 
dziejów Litwy, litewsko-niemiecko-pol-
skich powiązań historycznych oraz rela-
cji Litwy z krajami Europy (Środkowo-)
Wschodniej.
 Oddział będzie rozszerzał bądź 
budował długofalowe kooperacje war-
szawskiego NIH na miejscu i w regionie. 
Ponadto będzie funkcjonował jako 
miejsce upowszechniania i koordynacji 
transferu badań naukowych między 
historykami litewskimi i niemieckimi, 
ale również jako łącznik z naukowcami 
z innych krajów. Filia NIH w Wilnie 
będzie organizować imprezy naukowe 
oraz przygotowywać publikacje histo-
ryczne, jak również prowadzić własne 
prace badawcze.
 Siedziba biura znajduje się w cen-
trum Wilna przy Jogailos g. 4. Podobna 
filia zostanie utworzona w Pradze 
wiosną 2018 roku w ścisłej współpracy 
z oddziałem monachijskiego Collegium 
Carolinum oraz Akademią Nauk Repu-
bliki Czeskiej. 

Więcej informacji pod adresem: 
www.dhi.waw.pl/pl/gross/filie- 
instytutu/wilno/dzialalnosc-filii.html 

www.facebook.com/Vokietijosisto-
rijosinstitutas/

Kontakt:
Dr Gintarė Malinauskaitė 
Wileńska filia NIH w Warszawie 
Jogailos g. 4 
LT-01116 Vilnius 
Tel.: +370-5 269 0102 
E-Mail: malinauskaite@dhi.lt



Personalia

Dr Gintarė Malinauskaitė od grudnia 
2017 roku jest pracownicą naukową 
i kierowniczką wileńskiej filii NIH 
w Warszawie. Prowadzi tam badania 
naukowe nad historią Litwy i litewsko-
-polsko-niemieckich powiązań histo-
rycznych na tle ogólnej historii Europy 
Środkowo-Wschodniej. Odpowiada za 
rozwój długoterminowej współpracy 
naukowej w regionie i utrzymywanie 
kontaktów między niemieckimi i litew-
skim historykami m.in. poprzez organi-
zację wydarzeń naukowych. Jej projekt 
badawczy „Powojenny wymiar sprawie-
dliwości: Holokaust a procesy zbrodnia-
rzy wojennych na Litwie radzieckiej” 
należy do czwartego zespołu badaw-
czego NIH w Warszawie (Przemoc i obca 
władza w „stuleciu skrajności”).
 Gintarė Malinauskaitė studiowała 
historię, politologię i latynoameryka-
nistkę w Kownie, Berlinie i Budapeszcie. 
W 2017 roku obroniła pracę doktorską 
na Uniwersytecie Humboldtów w Berli-
nie na temat „Medialne przypominanie 
Holokaustu na Litwie od 1990 roku”. 
Jej zainteresowania naukowe obejmują 
m.in. kulturę pamięci i kulturę histo-
ryczną na terenie Europy Wschodniej, 
badania nad Holokaustem, ściganie 
karne zbrodni nazistowskich, praktykę 
karną w Związku Radzieckim, historię 
Litwy w XIX i XX wieku. 

31 października 2017 roku mgr Marcin 
Siadkowski zakończył pracę w NIH 
w Warszawie. Zatrudniony był na stano-
wisku asystenta zastępczyni dyrektora 
prof. dr hab. Ruth Leiserowitz. Na etacie 
w NIH w Warszawie pracował z prze-
rwami od listopada 2009 roku. 

Joanna Nalewajko-Kulikov i rektor Uniwersytetu 
Łódzkiego Antoni Różalski © Uniwersytet Łódzki

Miloš Řezníki i sekretarz kapituły Nagrody  
Pro Historia Polonorum, Maciej Salamon  

© Komitet Organizacyjny III Kongresu  
Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Luisa Lehnen i Justyna Aniceta Turkowska w otoczeniu laureatów konkursu (druga i trzecia od lewej) 
Foto: Agnieszka Lindner © Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
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Odznaczenia

Nominacja monografii Miloša 
Řezníka o arystokracji, ustroju 
stanowym i lojalności w Gali-
cji w okresie rozbiorów Polski 
do nagrody „Pro Historia 
Polonorum”

Podczas III Kongresu Zagranicznych 
Badaczy Dziejów Polski, który odbył się 
11–14 października 2017 roku w Krako-
wie, nominowano monografię dyrektora 
NIH w Warszawie prof. dr hab. Miloša 
Řezníka Neuorientierung einer Elite. 
Aristokratie, Ständewesen und Loyalität 
in Galizien, 1772–1795 (Frankfurt a. M.: 
Peter Lang 2016, seria „Studien zum 
Mitteleuropäischen Adel”, t. 7) do 
Nagrody „Pro Historia Polonorum”, 
przyznawanej co pięć lat przez Polskie 
Towarzystwo Historyczne za najlepszą 
obcojęzyczną książkę o polskiej historii. 
Wstępną selekcję przeszło tym razem 175 
publikacji książkowych, które ukazały się 
na całym świecie w latach 2012–2016. Na 
„krótką listę”, złożoną z pięciu książek, 
trafiły dwie pozycje, które powstały 
przy udziale NIH w Warszawie: oprócz 
monografii prof. Miloša Řezníka nomino-
wano też pracę Imperiale Herrschaft im 
Weichselland. Das Königreich Polen im 

Russischen Imperium 1864 –1915 (Berlin: 
De Gruyter Oldenbourg 2015) prof. Mal-
tego Rolfa (Uniwersytet w Bambergu), 
której polski przekład – Rządy imperialne 
w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie 
i cesarstwo rosyjskie 1864  –1915 – ukazał 
się w 2016 roku w efekcie współpracy 
między NIH w Warszawie i Wydawnic-
twami Uniwersytetu Warszawskiego. Oba 
wyróżnienia odebrał prof. Miloš Řezník 
podczas uroczystego otwarcia Kongresu 
11 października w obecności przedstawi-
cieli polskiego rządu i parlamentu. 

Nominacja do Nagrody  
Kotarbińskiego książki 
Joanny Nalewajko-Kulikov  
o prasie jidiszowej a tworze-
niu żydowskiej tożsamości 
narodowej

Książka Mówić we własnym imieniu. 
Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej 
tożsamości narodowej (do 1918 roku) 
dr hab. Joanny Nalewajko-Kulikov, 
byłej pracownicy naukowej NIH w War-
szawie, obecnie pracującej w IH PAN, 
otrzymała nominację do Nagrody 
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za 
wybitną pracę z zakresu nauk humani-
stycznych. W tegorocznym konkursie 
zgłoszono łącznie 56 prac, z których 
Kapituła nominowała do nagrody pięć. 
Patronem nagrody jest prof. Tadeusz 
Kotarbiński (1886 –1981) – wybitny 
uczony, humanista, filozof i pierwszy 
rektor Uniwersytetu Łódzkiego. 

Wyróżnienia prac byłej sty-
pendystki i byłej praktykantki 
NIH w Warszawie

Dwie młode historyczki, które w ostat-
nim czasie współpracowały z NIH 
w Warszawie, zostały wyróżnione 
w 2017 roku za ich prace naukowe: Była 
stypendystka Justyna Aniceta Turkow-
ska z Uniwersytetu w Gießen otrzymała 
Nagrodę Naukową Ambasadora RP 
w Niemczech 2017 w kategorii praca 
doktorska za rozprawę „Der kranke 
Rand des Reiches: Sozialhygiene, Moral 
und Nation in der Provinz Posen um 
die Jahrhundertwende”. Wyróżnienie 
w kategorii praca magisterska trafiło 
do byłej praktykantki NIH w War-
szawie Luisy Lehnen z Uniwersytetu 
Ludwika i Maksymiliana w Monachium 
za pracę „Österreich-Ungarn-Polen? 
Publizistische Lobbyarbeit des Ober-
sten Polnischen Nationalkomitees in 
Wien 1915 –1918”. Uroczyste wręczenie 
nagród przez ambasadora Andrzeja 
Przyłębskiego odbyło się 13 grudnia 
2017 roku na Europejskim Uniwersytecie 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. 
Naukowa Nagroda Ambasadora Rze-
czypospolitej Polskiej została powołana 
w 2008 roku przez Ambasadę Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Centrum Badań 
Historycznych Polskiej Akademii Nauk 
w Berlinie. Przyznawana jest za wybitne 
i innowacyjne prace doktorskie oraz 
magisterskie z zakresu nauk humani-
stycznych i społecznych, poświęcone 
historii i kulturze Polski oraz relacjom 
polsko-niemieckim. 



Foto: Krzysztof Ruchniewicz
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Niemiecki Instytut Historyczny w War-
szawie jest w żałobie po prof. dr dr h. c. 
mult. Klausie Zernacku, który zmarł 
w rodzinnym Berlinie 3 listopada 2017 
roku. W jego osobie tracimy ważnego 
inspiratora i wieloletniego partnera. 
 Ten urodzony 14 czerwca 1931 roku 
historyk studiował w Berlinie, Münster 
i Uppsali, pracował w Gießen, Frankfur-
cie nad Menem i Münster. W 1984 roku 
został powołany na stanowisko profe-
sora historii wschodnioeuropejskiej na 
Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Bada-
nia Klausa Zernacka na temat Europy 
Północnej, dziejów relacji polsko-nie-
mieckich oraz stosunków między Rosją 
a Prusami cechowały się rzeczowym 
językiem, wybitnym zmysłem analitycz-
nym i metodyczną precyzją.  
 Dzięki rozumieniu nauk histo-
rycznych jako nieustannej pracy nad 
splotem wzajemnych oddziaływań Klaus 
Zernack już w latach 60. należał do 
najważniejszych odnowicieli badań nad 
historią Europy Wschodniej w obszarze 
niemieckojęzycznym. Nad badaniami 
tymi jeszcze długo kładł się cień konflik-
tów narodowościowych i ich eskalacji 
w XX wieku. Profesor Zernack zawsze 
przykładał wagę do wymiany wiedzy 
i przemyślanego sposobu komuniko-
wania się w ramach pełnych szacunku 
wzajemnych kontaktów. Nie wahał 
się przy tym działać politycznie nawet 
jako naukowiec. Rzeczą oczywistą było 
więc dla niego, że jako przewodniczący 
Komisji Historycznej w Berlinie ujmował 
się także w latach 80. za represjonowa-
nymi polskimi uczonymi.  

 W ramach bezpośredniej kontynuacji 
dotychczasowej pracy profesor Zernack 
został w 1993 roku członkiem Rady 
Założycielskiej Niemieckiego Instytutu 
Historycznego w Warszawie, wywiera-
jąc znaczny wpływ na jej działalność. 
W pierwszej fazie działalności Insty-
tutu w latach 1995 –2000 pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Rady. Przyczynił 
się do rozwoju wszechstronnej współ-
pracy NIH z polskimi partnerami. Jego 
pojednawczy, empatyczny charakter 
miał ogromny wpływ na pracę rozma-
itych gremiów oraz na kulturę dyskusji 
podczas konferencji naukowych. Przeja-
wem partnerskich relacji, które symbo-
lizowała osoba Klausa Zernacka, była 
wysoka ocena jego pracy przez stronę 
polską. Będąc już wcześniej członkiem 
Berlińskiej Akademii Nauk i Królew-
skiej Szwedzkiej Akademii Nauk, został 
powołany także do akademii w Warsza-
wie i Krakowie oraz uzyskał doktorat 
honoris causa uniwersytetów w Warsza-
wie i Poznaniu. 
 Klaus Zernack obstawał zarazem 
przy formułowaniu jasnych stanowisk 
naukowych i nie obawiał się krytyki 
podczas dyskusji. Dyrektor-założy-
ciel NIH w Warszawie, prof. dr Rex 
Rexheuser, zanotował w jednym ze 
sprawozdań z konferencji w 1996 roku 
euforię Zernacka z powodu wygasania 
historycznego antagonizmu polsko-ro-
syjskiego, którym wcześniej tak długo 
się zajmował. Już wtedy Zernack był 
zwolennikiem myślenia w szerszych 
perspektywach czasowych i rezygnacji 
z nadmiernego kierowania się bie-

żącą polityką przy wyborze kategorii 
analitycznych. „Wyzwolenie się Polski 
i całej Europy Środkowo-Wschodniej 
po 1989 roku” było dla niego „wpraw-
dzie niemałym zaskoczeniem”, zostało 
„jednak przygotowane przez całą, 
zmierzającą do emancypacji narodowej 
ewolucję tego regionu od czasu drugiej 
wojny światowej.”  
 W październiku 1994 roku, podczas 
jednej z pierwszych wspólnych konfe-
rencji przeglądowych na temat dziejów 
stosunków polsko-niemieckich, Klaus 
Zernack wskazał na dłuższą prehistorię 
jednoczesnej „polityzacji i unaukowie-
nia”. Dla Zernacka charakterystyczne 
było, że nieustanną pracę nad unauko-
wieniem traktował jako „żyłę złota“, 
której eksploatacji się poświęcał. Mimo 
osobistego zaangażowania – choćby 
w Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcz-
nikowej, której był wieloletnim prze-
wodniczącym – nie miał skłonności do 
idealizowania współczesności. Bardzo 
wyraźnie widział „tradycyjny brak rów-
nowagi we wzajemnym postrzeganiu 
i w zainteresowaniach badawczych”. 
Z tym większym przekonaniem zabiegał 
o ścisłą, ciągłą współpracę, która byłaby 
intensywną, zinstytucjonalizowaną 
i ukierunkowaną na metodyczne inno-
wacje wymianą myśli niemieckich i pol-
skich historyków. Towarzyszył swoim 
uczniom w pisaniu syntez dziejów Polski 
i wypracowywaniu nowych podejść do 
historii regionów, które uważano za 
„wschód Niemiec i zachód Polski”.  
 W dyskusjach historyków w NIH 
w Warszawie zawsze ważną rolę odgry-

wało nawiązywanie do empirycznych 
i metodycznych refleksji Zernacka nad 
złożoną historią wzajemnych oddzia-
ływań. Zwłaszcza określanie na nowo 
pojęcia Europy Środkowo-Wschodniej 
i definiowanie jej specyfiki w kontekście 
europejskim dokonywane było z odnie-
sieniem do dorobku Zernacka. Zgodnie 
z jego postulatami programowe stało 
się oglądanie tej „części Europy o spe-
cyficznej odrębności” z perspektywy 
Warszawy i postrzeganie jej w ścisłym 
związku z dziejami Rosji i Prus, bez 
stosowania rozgraniczeń ideologicz-
nych. Zernack zabiegał również o usta-
nowienie odrębności regionu Europy 
Północno-Wschodniej w badaniach nad 
historią wschodnioeuropejską. Jego 
postulat, by w badaniach nad historią 
stosunków polsko-niemieckich jako dłu-
gotrwałego procesu uwzględniać Rosję, 
wciąż zachowuje aktualność. Pod tym 
względem przełomem okazała się jego 
monografia Polska i Rosja. Dwie drogi 
w dziejach Europy, która ukazała się 
w 1994 roku w Berlinie i łączyła snute 
przez wiele lat wątki badawcze. W celu 
spopularyzowania impulsów wypływa-

jących z tej fundamentalnej niemiecko-
języcznej pracy na temat oddziałujących 
na siebie dziejów polskich i rosyjskich 
NIH opublikował w 2000 roku polskie 
tłumaczenie w serii „Klio w Niemczech”.  
Przejawem sukcesu polsko-niemieckiej 
historii wzajemnych oddziaływań w sfe-
rze nauki jest fakt, że Klaus Zernack był 
spiritus movens w tworzeniu koncepcji 
Centrum Badań Historycznych Polskiej 
Akademii Nauk w Berlinie, które zostało 
otwarte w 2006 roku Angażował się 
osobiście i merytorycznie, wspierając 
wieloletniego pracownika NIH w War-
szawie, prof. dr. Roberta Trabę, w orga-
nizowaniu berlińskiego odpowiednika 
warszawskiej placówki. Satysfakcją, 
a także osobistą i akademicką potrzebą 
było dla Zernacka kontynuowanie 
ożywionej wymiany poglądów badaw-
czych z uczniami i kolegami w Berli-
nie, Warszawie, Darmstadt, Gorzowie 
Wielkopolskim, Halle, Poznaniu i wielu 
innych miastach. Jeszcze przez lata 
nieformalnie prowadził kolokwium 
doktoranckie, pielęgnując swój niezrów-
nany, przyjazny, precyzyjny i żarliwy styl 
prowadzenia rozmowy. 

In memoriam

 Na stronie internetowej Klausa 
Zernacka do końca znajdowały się wska-
zówki dla studentów, odzwierciedlające 
jego lakoniczność i powagę: „Uczyć się 
języków. Dużo czytać. Dogłębnie rozmy-
ślać.” Rady te nie straciły na aktualności 
także w 2018 roku. Pragniemy nadal 
brać je sobie do serca, cicho wspomina-
jąc Klausa Zernacka. 

(Tekst: Felix Ackermann)

Prof. dr dr h. c. mult. Klaus Zernack (1931–2017)
Twórca nowej perspektywy badań historii Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze  
niemieckojęzycznym i zwolennik niemiecko-polsko-rosyjskich powiązań historycznych
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Wer waren die Wachen bei den Transporten und 
was wurde aus ihnen nach 1945?

4.09. – 20.10.2017
mgr Florian Steinfalls (Westfalski Uniwersytet 
Wilhelma w Münsterze) 
Freischärler? Die polnische Zivilbevölkerung  
aus der Sicht deutscher Wehrmachtssoldaten

1.10. – 31.10.2017
prof. dr hab. Beata Halicka (Uniwersytet  
Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą)  
Wandernde Menschen / wandernde Grenzen.  
Zum Wandel der nationalen Identität der  
Migranten von Ost- nach Westeuropa und  
in die USA im 20. Jahrhundert

15.10. – 29.10.2017
doc. dr Stephan Steiner (Prywatny Uniwersytet 
Zygmunta Freuda w Wiedniu) 
Zigeuner im frühneuzeitlichen Habsburgischen 
Schlesien

październik 2017
dr Larisa Żerebcova (Dnieprzański Uniwersytet 
Narodowy im. Ołesia Honczara) 
Reforma celna królowej Bony w Wielkim  
Księstwie Litewskim

październik – listopad 2017
dr Hennadij Korol’ov (Instytut Historii Ukrainy 
Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie) 
Federalist Utopias in East-Central Europe: The 
Projects of the „United States“ of New Nations 
(1914 –1923)

listopad 2017
mgr Kathrin Paszek (Uniwersytet Kraju Sary 
w Saarbrücken)  
Jan III. Sobieski – ein polnischer König in 
gesamteuropäischer Perspektive

2.11. – 1.12.2017
mgr Maren Hachmeister (Graduate School for East 
and Southeast European Studies, Monachium) 
Das Rote Kreuz als Beispiel für Selbstorganisation 
im Sozialismus

Stypendyści i stypendystki  
NIH w Warszawie 
2. półrocze 2017

październik 2016 – wrzesień 2017
dr Karsten Holste (Uniwersytet Marcina Lutra 
w Halle i Wittenberdze)  
Stadtpolitiken zur Zeit der sächsisch-polnischen 
Union: die großpolnischen Städte Wschowa 
(Fraustadt) und Leszno (Lissa)

maj – lipiec 2017 
mgr Ansgar Holtmann (Wolny Uniwersytet  
w Berlinie)  
Bild und Text in Heinrichs von Redens  
„Preußischer Chronik“ 1553

4.05. – 3.08.2017
mgr Urszula Madej-Krupitski (University of  
California, Berkeley)  
Mapping Jewish Poland: Material Culture,  
Everyday Life and Identity Negotiations in  
the Interwar Period

4.05. – 3.09.2017 
dr Sofiya Grachova (Centrum Studiów  
o Holokauście w Monachium) 
Boundaries of a Nation, Boundaries of Europe: 
A History of Racial Thought in Modern Ukraine

czerwiec – lipiec 2017
dr Jolanta Mickutė (Uniwersytet Witolda  
Wielkiego w Kownie)  
Modern, Zionist, Feminist: The Politics of Culture, 
Ethnicity, and Gender in Interwar Poland, 1918 –1939

czerwiec – sierpień 2017
mgr Hannah Margaret Elmer (Columbia University, 
Nowy Jork) 
Alive Enough: Resuscitating and Baptizing Dead 
Infants in Central Europe. 1200  –1545

19.06. – 19.08.2017
dr Klaus Dittrich (Institute of Education, Hong 
Kong) 
International Education in Manchuria: Polish 
Schools in Harbin, 1980s –1940s

lipiec 2017
mgr Stefanie Krull (Emory University, Atlanta) 
„God had been with us all the way“: Protestant 
Expellees & Religious Practice in West Germany, 
1944 –1989 

3.07. – 2.09.2017
prof. dr. hab. Joanna B. Michlic (Bristol University, 
Wielka Brytania)  
More Than the Milk of Human Kindness: Jewish 
Survivors and Their Polish Rescuers Recount Their 
Tales, 1944 –1949

28.08. – 27.09.2017
dr Lidia Zessin-Jurek (Uniwersytet Europejski  
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą)  
„Surviving Hitler and Stalin“: the memories of 
Polish Jewish deportees to Siberia

wrzesień 2017
mgr Melanie Foik (Westfalski Uniwersytet  
Wilhelma w Münsterze)  
Der Gesundheitsdienst im sozialistischen Polen  
in den 1960er und 1970er Jahren

wrzesień 2017
dr Wasyl Kononenko (Winnicki Narodowy  
Uniwersytet Pedagogiczny, Ukraina)  
Religia a polityka w Rzeczypospolitej w oczach  
wschodniego emigranta-intelektualisty (koniec 
XVII – pierwsze dekady XVIII wieku))

wrzesień 2017
dr Agnes Laba (Uniwersytet Justusa Liebiga 
w Gießen)  
Geschlechterordnungen auf dem Prüfstand? 
Geschlecht und Bevölkerungspolitik in Polen und 
Frankreich während der deutschen Besatzung  
im Zweiten Weltkrieg und der unmittelbaren 
Nachkriegszeit

1.09. – 31.10.2017
mgr Orsolya Szender (Uniwersytet Humboldtów 
w Berlinie)  
Großfigurige Skulpturengruppen der Passion  
Christi – Modalitäten religiöser Bildbetrachtung

4.09. – 3.10.2017
dr Maria Rhode (Uniwersytet Jerzego Augusta 
w Getyndze)  
Sibirien als Wissensort

wrzesień – październik 2017
dr Steven Schouten (Centrum Studiów Żydowskich 
w Berlinie-Brandenburgii)  
The Jews of Posen and West Prussia 1772 –1920

wrzesień – listopad 2017
dr Roman Smolorz (Uniwersytet w Ratyzbonie) 
Aus dem Ghetto Litzmannstadt nach Auschwitz: 

Stypendyści Nowa publikacja

Miloš Řezník, Magdalena 
Saryusz-Wolska, Sabine 
Stach, Katrin Stoll (red.):  

Historia w kulturze 
ponowoczesnej. 

Koncepcje – metody –  
perspektywy badawcze. 

Kraków: Universitas 2017.  
268 str. 39 PLN.  

ISBN 97883-242-3037-2.

Historia w kulturze ponowoczesnej.  
Koncepcje – metody – perspektywy  
badawcze

Człowiek ponowoczesny żyje w ciągłej teraź-
niejszości, a imperatyw elastyczności wymaga 
dostosowywania planów na przyszłość do kapita-
listycznej gospodarki rynkowej. To jednak odbija 
się na przeszłości, gdyż historię można sprzedać 
jak każdy inny produkt. W jaki sposób ów hedo-
nistyczny konsumeryzm odbija się na reprezenta-
cjach przeszłości w przestrzeni publicznej?
 Zakres tematyczny książki, w której publikują 
badacze z czternastu wiodących ośrodków aka-
demickich w Europie, wykracza poza dotychcza-
sowe metody analizy przeszłości w teraźniejszości, 
prowadzone pod hasłami polityki historycznej czy 
pamięci zbiorowej. Tematy tu podejmowane obej-
mują związki historii z mediami i gospodarką, są 
również zadawane pytania o skutki ekonomizacji 
przeszłości dla współczesnego rozumienia historii. 
 Redaktorzy książki Miloš Řezník, Magdalena 
Saryusz-Wolska, Sabine Stach i Katrin Stoll pracują 
w zespole badawczym NIH „Funkcjonalność 
historii w późnej nowoczesności”. 
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16 marca 2018  
NIH w Warszawie

Warsztaty „Tworzenie narodu i polityka zagra-
niczna w Europie Wschodniej (XX–XXI w.)“

We współpracy z Uniwersytetem w Konstancji

20 –21 marca 2018  
NIH w Warszawie

Warsztaty „Temporality and Statehood”

A workshop on the historical politics of emerging 
states in Central and Eastern Europe

We wspólpracy z Wydziałem Historii Uniwersytetu 
w Birmingham, z Viadrina Institut für Europa- 
-Studien (IFES) we Frankfurcie nad Odrą oraz 
z Instytutem Historii Współczesnej Akademii  
Nauk Republiki Czeskiej

22–23 marca 2018  
NIH w Warszawie

Warsztaty „Eastern European Regions 1945 –1960: 
The Formation of a New Society and Its 
Reflections in Family Stories“
We współpracy z Instytutem Archeologii i Historii 
Regionu Morza Bałtyckiego Uniwersytetu 
w Kłajpedzie

23 –25 marca 2018  
NIH w Rzymie

Konferencja „Secularities. Freethinkers in the con-
text of national movements and the foundation 
of nation states in Europe, 1789 –1920“

Konferencja organizowana przez NIH w Rzymie 
i NIH w Warszawie 

26-27 marca 2018 
NIH w Warszawie

Warsztaty „Więziennictwo polskie: 100 lat bez 
państwa, 100 lat dla państwa”

We współpracy z Instytutem Historii im. Tadeusza 
Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

24 –26 maja 2018 
NIH w Warszawie / Instytut Historii im. Tadeusza 
Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Konferencja „German and Poles in the Middle 
Ages – the Perception of the ,Other‘ and the  
Presence of Mutual Stereotypes”

4 –5 czerwca 2018 
Polska Akademia Nauk, Warszawa

Konferencja „Res – mobilia. Przedmiot jako  
symbol statusu, władzy i funkcji“

We współpracy z Instytutem Archeologii  
i Etnologii PAN

6–8 czerwca 2018 
Lützen 

Konferencja „Szwecja w Europie Środkowej. 
Skutki, następstwa, pamięć“

Konferencja organizowana przez Muzeum 
w Lützen, Miejsce Pamięci Gustava Adolfa 
w Lützen, Fundację im. Gustava Adolfa 
w Göteburgu oraz NIH w Warszawie

18 –19 czerwca 2018 
Szczecin

Warsztaty na temat stanu badań nad historią 
Żydów we wschodniej części Prus

Z prof. dr hab. Jörgiem Hackmannem, 
Uniwersytet Szczeciński / Uniwersytet im. Ernsta 
Moritza Arndta w Greifswaldzie

25 –27 czerwca 2018 
Kowno

Warsztaty „Hidden Children During the 
Holocaust – Historical Considerations of  
a Transnational Phenomenon“

We współpracy z International Centre for  
Litvak Photography

29 –30 czerwca 2018 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Konferencja „Naród i Społeczeństwo“  
[tytuł roboczy]

Konferencja zamykająca Copernicus Graduate 
School w Toruniu

10 –14 lipca 2018 
Budapeszt

„Border-Making and Its Consequences – inter-
preting evidence from the ,post-colonial‘ and 
,post-imperial‘ 20th century“

Panel NIH w Warszawie na II Kongresie Świato-
wym Association for Borderlands Studies o wielo-
języczności w regionach przygranicznych

Terminy
Wykłady wtorkowe

30 stycznia 2018, godz. 18.00 
NIH w Warszawie

Prof. em. dr dr. h. c. Michael G. Müller  
(Berlin / Warszawa)
Negocjowanie ortodoksji, herezji i synkretyzmu. 
Podziały wyznaniowe w Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów oraz Świętym Cesarstwie Rzymskim 
w XVI wieku

27 lutego 2018, godz. 18.00 
NIH w Warszawie

Prof. dr hab. Christian Lübke (Lipsk)
Nowe tysiąclecie. Ponadregionalne znaczenie 
pokoju w Budziszynie z 1018 roku

24 kwietnia 2018, godz. 18.00 
NIH w Warszawie

Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska (Poznań)
Nazizm – komunizm: protokoł rozbieżności

29 maja 2018, godz. 18.00 
NIH w Warszawie

Prof. dr hab. Thomas Wünsch (Pasawa)
Before Malinowski. Nowoczesna etnologia 
i antropologia kulturowa w twórczości polskiego 
pisarza-podróżnika Jana Potockiego (1761–1815)

12 czerwca 2018, godz. 18.00 
NIH w Warszawie

Prof. dr hab. Eva Schlotheuber (Düsseldorf)
Niemożliwa misja. Podróż Karola IV do Włoch 
w 1354 /1355 roku na jego koronację cesarską 
w świetle listów humanisty i męża stanu  
Niccolò Acciaioliego

25 września 2018, godz. 18.00 
NIH w Warszawie

Prof. dr hab. Marcus Köhler (Drezno)
Wykład na temat historii ogrodów
We współpracy z Ambasadą Niemiec w Warszawie

Inne wykłady

16 maja 2018, godz. 15.00 
NIH w Warszawie

Dr Christoph Bartmann
Uroczysty wykład  
obchodów 25-lecia  
NIH w Warszawie

24 maja 2018, godz. 18.00 
NIH w Warszawie

Dr Stefan Dyroff
Transnarodowe aspekty wzajemnego  
postrzegania w XX wieku

Debaty Lelewelowskie

20 marca 2018, godz. 18.00 
NIH w Warszawie

100 lat tymczasowości. Niespełnione niepod-
ległości pod koniec I wojny światowej i po 
zimnej wojnie

Paneliści: prof. dr hab. Maciej Górny, prof. dr hab. 
Klaus Richter, dr Per Anders Rudling, dr Daria 
Isachenko

Moderacja: dr Felix Ackermann

28 września 2018, godz. 18.00  
NIH w Warszawie

Czego nie nauczyliśmy się z historii [tytuł roboczy]

grudzień 2018 
NIH w Warszawie

Druga Wojna Światowa – polsko-niemiecki  
temat badawczy?

Konferencje / Warsztaty

16 –17 lutego 2018  
Vila Lanna, Praga

Konferencja „Prostytucja 
w Europie Środkowo-
-Wschodniej w perspek-
tywie historycznej“
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Cykl filmowy „Rok protestu.  
1968 w kinie europejskim“

23 lutego –18 marca 2018 
Warszawa / Łódź

Organizatorzy: 
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, 
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, 
Czeskie Centrum, Goethe-Institut, Institut Français, 
Instytut Kultury Włoskiej, Instytut Słowacki,  
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Filmy zostaną pokazane w oryginalnej wersji  
językowej z napisami w języku polskim

Program Warszawa

Miejsce: Kino Iluzjon

23 lutego 2018, godz. 19.00 
Otwarcie przeglądu – 
dyskusja z udziałem prof. Tadeusza Lubelskiego 
i prof. Piotra Zwierzchowskiego (moderacja: 
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska) oraz  
projekcja filmu: Marcowe migdały, Polska 1989, 
reż. Radosław Piwowarski

24 lutego 2018, godz. 18.00

Wielkie marzenie (Il grande sogno), 
Włochy / Francja 2009, reż. Michele Placido, 
wprowadzenie: Diana Dąbrowska

25 lutego 2018, godz. 18.00

Dowód osobisty (Občanský průkaz), Czechy 2010, 
reż. Ondřej Trojan, wprowadzenie: Ewa Ciszewska

2 marca 2018, godz. 18.00

Teoremat (Teorema), Włochy 1968, reż. Pier Paolo 
Pasolini, wprowadzenie: Karol Jóźwiak

3 marca 2018, godz. 18.00

Ptaszki, sieroty i głupcy (Vtáčkovia, siroty 
a blázni), Słowacja 1969, reż. Jakubisko, 
wprowadzenie: Patrycjusz Pająk

4 marca 2018, godz. 18.00

Chinka (La chinoise), Francja 1967, reż. Jean-Luc 
Godard, wprowadzenie: Paulina Kwiatkowska

9 marca 2018, godz. 18.00

Zakładnik (Rukojemník), Słowacja 2014, reż. Juraj 
Nvota, wprowadzenie: Ewa Ciszewska

10 marca 2018, godz. 18.00

Po maju (Après mai), Francja 2012, reż. Olivier 
Assayas, wprowadzenie: Paulina Kwiatkowska

11 marca 2018, godz. 18.00

Jeśli nie my to kto (Wer wenn nicht wir), Niemcy 
2011, reż. Andres Veiel, wprowadzenie: Ewa Fiuk

16 marca 2018, godz. 18.00

Ręce do góry, Polska 1967, reż. Jerzy Skolimowski, 
wprowadzenie: Iwona Kurz

17 marca 2018, godz. 18.00

Stokrotki (Sedmikrásky), Czechosłowacja 1966, 
reż. Věra Chytilová, wprowadzenie: Patrycjusz 
Pająk

18 marca 2018, godz. 18.00

Podpalacze (Brandstifter), RFN 1969, reż. Klaus 
Lemke, wprowadzenie: Ewa Fiuk

Program znajduje się na stronie: www.dhi.waw.
pl/pl/wydarzenia/pokazy-filmow.html 
 
Organizatorzy zastrzegają możliwość  
wprowadzenia zmian

Terminy
13 –14 września 2018 
NIH w Warszawie

Konferencja „Momenty monetyzacji i strefy 
komercjalizacji w basenie Morza Bałtyckiego 
w latach 1050 –1450“

27 –28 września 2018 
NIH w Warszawie

Konferencja „Polish Postmodernism“

We współpracy z Glasgow School of Art

10 –12 października 2018  
NIH w Warszawie – filia w Wilnie

Konferencja „Crime, Statehood and Incarceration”

11–13 października 2018 
NIH w Warszawie

Doroczna Konferencja Niemiecko-Czeskiej  
i Niemiecko-Słowackiej Komisji Historyków  
oraz posiedzenie robocze

październik 2018 
NIH w Warszawie

Warsztaty „Własność w epoce wojen światowych.
Lokalne i regionalne perspektywy w Europie 
Środkowo-Wschodniej“

7–9 listopada 2018 
Polanica-Zdrój

Konferencja „Konflikty w górach“ (VI konferencja 
„Góry – literatura – kultura”)

We współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim 
oraz Instytutem Badań nad Historią i Kulturą 
Europy Wschodniej im. Leibniza (GWZO) w Lipsku

Prezentacja książki

22 lutego 2018  
godz. 17.00 
NIH w Warszawie

Dlaczego i jak pisać pod-
ręczniki do historii z trans- 
narodowej perspektywy? 
Prezentacja powstałego 
we współpracy polsko- 
-niemieckiej podręcznika 

Europa – nasza historia, tom II: Czasy nowożytne 
(do 1815 roku) oraz rozmowa z publicznością

W prezentacji wezmą udział: prof. em. dr hab. dr 
h.c. Michael G. Müller, prof. dr hab. Hans-Jürgen 
Bömelburg, prof. dr hab. Igor Kąkolewski, 
prof. dr hab. Eckhardt Fuchs, Andrzej Dusiewicz 
i Frauke Hagemann 

10 kwietnia 2018, godz. 11.00 
Żydowski Instytut Historyczny

Gertrud Pickhan,  
Pod prąd. Powszechny Żydowski Związek  
Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918 –1939  
Warszawa 2017 (= Klio w Niemczech 22)

Spotkanie z autorką, połączone z dyskusją pane-
lową na temat Bundu w Polsce. We współpracy 
z Żydowskim Instytutem Historycznym

Paneliści: prof. dr hab. Gertrud Pickhan, dr Jürgen 
Hensel, dr Piotr Kendziorek, dr Martyna Rusiniak-
-Karwat i dr Kamil Piskała

Prowadzenie: dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov

jesień 2018 
Żydowski Instytut Historyczny

Prezentacja polskiego wydania książki „Antysemi-
tyzm w Polsce” autorstwa Christiana Dahlmannna 

Pozostałe

16 kwietnia 2018

Oficjalne otwarcie filii NIH w Wilnie 
Uroczysty wykład prof. dr. hab. Jörga  
Baberowskiego 

16 maja 2018 
NIH w Warszawie

Obchody 25-lecia istnienia NIH w Warszawie

15 marca 2018 
21 czerwca 2018  
18 października 2018 
6 grudnia 2018

Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe  
(Humboldtiana)

Więcej informacji o naszych wydarzeniach:  
www.dhi.waw.pl/wydarzenia/
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