
Newsletter
2019 / 3
Między konstrukcją kulturową 
a społeczną – twórcy regionów w Europie 
Środkowo-Wschodniej  Re-oralizacja 
historii w turystyce, muzeach, miejscach 
pamięci  Mniejszości i grupy ludnościowe 
na pograniczach  Nowoczesne 
tendencje w późnym Cesarstwie 
Rosyjskim  Aspekty ekonomiczne 
przemysłu pamięci  Dyskusja o ładzie 
wersalskim w Europie Środkowej 
i Wschodniej na międzynarodowej 
konferencji w Poznaniu 



Konferencje / Warsztaty

od lewej: Gábor Egry,  
Kurt Scharr,  

Maria Kościelniak, 
Małgorzata 
Dąbrowska

Mozaika ścienna przedstawiająca 
serbską handlarkę w Chociebużu 

© Alexandra Kmak-Pamirska

3Newsletter 2019 / 32 Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

gonistów uczeni rozumieli tu główne osobistości na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, a także organizacje 
ze świata gospodarki, polityki, kultury i nauki oraz 
określone społeczne, religijne lub etniczne grupy 
ludności. Podczas konferencji wygłoszono 22 referaty 
w sześciu sekcjach tematycznych.
 Pierwszy panel, dotyczący koncepcji regionów, był 
merytorycznym wprowadzeniem do tematu regio-
nalności i charakteryzował się – podobnie jak kolejne 
części konferencji – wielostronnym naświetlaniem 
różnych regionów geograficznych w Europie Środko-
wo-Wschodniej. Cztery kolejne panele były poświę-
cone różnym kategoriom twórców regionów. Pod 
hasłami „elity”, „architekci”, „przedstawiciele nauki” 
i „aktywiści polityczni” autorzy referatów kreślili 
wielowarstwowy obraz twórców regionów w XVII–
XX wieku, ukazując owe procesy oraz indywidualną 

13–15 maja 2019 roku w warszawskim NIH odbyła się 
konferencja „Twórcy regionów w Europie Środkowo-
-Wschodniej”, zorganizowana przez zespół badawczy 
„Regionalność i powstawanie regionów”. Na dyskusji 
o protagonistach powstawania regionów spotkali się 
naukowcy z Polski, Węgier, Bośni i Hercegowiny, Nie-
miec, Czech, Austrii oraz Wielkiej Brytanii. Koncepcja 
konferencji była oparta na przekonaniu istniejącym 
wśród badaczy od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, 
że regiony nie są jedynie zjawiskami geofizycznymi 
i przyrodniczymi, lecz przede wszystkim wynikiem 
konstrukcji kulturowej i społecznej. W tym kontekście 
chodziło o dociekanie, przez których protagonistów 
i ich grupy oraz w jakich warunkach historycznych 
były tworzone regiony, a także jakie motywacje 
i praktyki temu towarzyszyły – zarówno pod wzglę-
dem dyskursywnym, jak i strukturalnym. Jako prota-

specyfikę poszczególnych regionów. Panel końcowy 
„Twórcy regionów między narracją a imaginacją” 
rozszerzył program obrad o komponent samopo-
strzegania i postrzegania przez innych oraz umoż-
liwił zapoznanie się z analizą zjawisk regionalności 
i tożsamości.
 W wieczornym wykładzie „The Entangled Car-
pathians: British Travellers and Local Knowledge – 
1860–1914”, wygłoszonym na zakończenie pierw-
szego dnia konferencji, dr James Koranyi (Durham) 
nakreślił plastyczną panoramę (brytyjskiego) ruchu 
podróżniczego. Awanturnicy, poszukiwacze i poszu-
kiwaczki wolności, naukowcy i turyści wyruszali 
u schyłku XIX wieku w kierunku Karpat. Opierając się 
na tym fakcie, dr Koranyi postawił pytanie, w jakich 
kontekstach można umieścić ów ruch podróżniczy 
i jak można go ocenić w perspektywie historycznej.
 Wszystkie sekcje oraz wykład wieczorny koń-
czyły się ożywioną, interdyscyplinarną dyskusją 
oraz licznymi pytaniami pogłębiającymi omawianą 
problematykę. 

Między konstrukcją kulturową a społeczną –  
twórcy regionów w Europie Środkowo-Wschodniej



«Historię nie tylko się pisze,  
lecz na wiele sposobów 

także „robi”»

Wycieczka po historycznej części Pragi: Kościół Najświętszej 
Marii Panny przed Tynem we wschodniej części Starego Miasta
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Historię nie tylko się pisze, lecz na wiele sposobów 
także „robi”. Dzieje się to również – i przede 

wszystkim – poza sferą nauki. Granica między historią 
akademicką a popularną została dawno przełamana. 
Pod hasłem public history skupiają na sobie zaintere-
sowanie te wszystkie praktyki obcowania z historią, 
które nie ograniczają się do środowiska specjalistów: 
powieści, filmy, komiksy, ale również gry kompute-
rowe, media społecznościowe i wiele innych. Jednak 
„podróż” pamięci po różnych mediach jest wtedy 
najczęściej postrzegana jako swego rodzaju ulica jed-
nokierunkowa – od ustnej pamięci komunikatywnej 
ku ujęciom pisemnym bądź audiowizualnym.   

przykładów brały pod lupę medium guided tour od 
prywatnych oferentów przez lokalne ruchy oddolne 
po państwowe miejsca pamięci i muzea.  
 Warsztaty miały służyć przede wszystkim wymia-
nie informacji i porównaniu różnych koncepcji 
badawczych. Na dyskusję przeznaczono równie 
wiele miejsca co na poszczególne prezentacje. Udział 
w oprowadzaniu po mieście tuż po zakończeniu 
obrad sekcji „Talking while Walking” dał możliwość 
porozmawiania z jednym z praskich przewodni-
ków. Wywiązała się intensywna debata wokół teorii 
i praktyki oral public history na styku między aspira-
cjami edukacyjnymi a potrzebą rozrywki. Poruszano 
problem komunikacji kulturowej w międzynarodo-
wej turystyce, a także zagadnienia inkluzywności, 
używania łatwego języka i roli świadków epoki. 
Na zakończenie warsztatów uczestnicy zgodnie 
wyrażali nadzieję, że zapoczątkują one dalszą 
wymianę naukową. 

 Warsztaty „Let’s Talk About History. Public History 
through Face-to-face Communication”, zorganizo-
wane przez Niemiecki Instytut Historyczny w War-
szawie i Centrum Badań Historycznych w Poczda-
mie, odwróciły tę perspektywę, koncentrując się na 
publicznej „reoralizacji” historii. W dniach 22–24 maja 
2019 roku badacze i popularyzatorzy historii z Pol-
ski, Czech, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii i Rosji 
spotkali się w Vila Lanna w Pradze, by dyskutować 
o ustnych prezentacjach historii w turystyce, muze-
ach, miejscach pamięci, w przestrzeni miejskiej oraz 
w sferze living history. 
 Spotkanie rozpoczęło się od publicznego wieczor-
nego wykładu dr Petry Tjitske Kalshoven, która w sze-
rokim ujęciu przyjrzała się amatorskiemu ruchowi 
„indianistyki”. Analizując zagadnienie dyskursywnego 
podejścia do przeszłości w ścisłym związku z material-
nymi i cielesnymi praktykami hobbistycznymi, etno-
lożka otworzyła ważne perspektywy dyskusji toczonej 
przez kolejne dwa dni. W czterech panelach uczest-
nicy rozpatrywali klasyczne oprowadzanie po mieście 
lub muzeum jako specyficzną formę interaktywnej 
narracji, odbywającej się w określonej przestrzeni. 
Sekcja pierwsza z udziałem przedstawicieli dydaktyki 
historii, lingwistyki i oral history była poświęcona spo-
sobom podejścia do tematu w różnych dyscyplinach 
naukowych. Kolejne zaś na podstawie konkretnych 

Re-oralizacja historii w turystyce, muzeach,  
miejscach pamięci

Mniejszości i grupy ludnościowe na pograniczach

W dniach 27–29 maja 2019 roku warszawski NIH 
był gospodarzem posiedzeń gremiów i współ-

organizatorem konferencji platformy badawczej 
„National movements and Intermediary Structures 
in Europe” (NISE) z siedzibą w Antwerpii, promują-
cej inter- i transnacjonalizację badań naukowych na 
temat nacjonalizmu i powstawania narodów. W war-
szawskim Pałacu Karnickich odbyły się posiedzenia 
Zarządu, Rady Naukowej oraz grupy redaktorów 
serii „Studies on National Movements”, a także walne 
zgromadzenie NISE.
 Warszawski NIH był współorganizatorem piątej 
dorocznej konferencji NISE pod tytułem „The Politics 
of Difference in 1919 Europe”. Do innych partnerów 
należały m.in. Uniwersytet w Antwerpii oraz Fla-
mandzka Fundacja Badawcza. Na temacie „Mniejszo-
ści i grupy ludnościowe na pograniczach po pierwszej 
wojnie światowej” zogniskowała się dyskusja uczest-
ników z Niemiec, Belgii, Holandii, Polski, Słowacji, 
Serbii, Słowenii, Macedonii, Albanii, Bułgarii, Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Węgier. Ze strony NIH 
w Warszawie dyrektor Instytutu prof. dr hab. Miloš 
Řezník wygłosił wykład wprowadzający o „mino-
rytyzacji” międzynarodowego dyskursu o grupach 
etnicznych i narodowych po pierwszej wojnie świa-
towej. Prof. dr hab. Maciej Górny mówił o strategiach 
mniejszości w Europie Środkowo-Wschodniej od roku 
1914 do początku lat 20. 



Sobór na Placu Saskim. Warszawa  
© Polona

Uczestnicy 
międzynarodowej 

konferencji w Wilnie
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Nowoczesne tendencje w późnym  
Cesarstwie Rosyjskim

Badacze z Litwy, Łotwy, Rosji, Izraela, Japonii, Pol-
ski, Włoch, Wielkiej Brytanii i Niemiec spotkali się 

20 i 21 czerwca 2019 roku w Wilnie na zaproszenie 
Litewskiego Instytutu Historycznego oraz wileńskiej 
filii warszawskiego Niemieckiego Instytutu Historycz-
nego. Tytuł konferencji brzmiał: „Making the Empire 
Great Again: Challenges in Modernising the Russian 
Empire”, a intencją jej gospodarzy było przedysku-
towanie wewnętrznych i zewnętrznych konfliktów 
i wyzwań w polityce i społeczeństwie w Cesarstwie 
Rosyjskim na przełomie XIX i XX wieku.
 Poszczególne wystąpienia traktowały z bardzo 
różnych perspektyw m.in. o nowych, nowoczesnych 
koncepcjach nacjonalizmu, które powstawały wśród 
mniejszych grup etnicznych w prowincjach i w Rosji, 
a także o tendencjach i reformach politycznych, 
kulturalnych i religijnych, pojawiających się w przeło-
mowej fazie epoki nowoczesnej. Prof. dr hab. Malte 
Rolf z Oldenburga mówił o „procesie emancypacji” 
rosyjskich diaspor w prowincjach polskich, skiero-
wanym przeciwko dominacji przestarzałych struktur 
imperialistyczno-biurokratycznych. Wskazał, że 
z tego względu można stwierdzić „prowincjonalizację 
politycznego centrum”. Ważny przyczynek do badań 
nad umacnianiem się nacjonalizmu na peryferiach 
Imperium Rosyjskiego wniósł Philipp Schedl z Bam-
bergu, kierując uwagę na strategie i metody ruchów 
nacjonalistycznych w prowincjach.

 Drugi panel dotyczył procesów demokratyza-
cji w Imperium Rosyjskim. Aleksander Siemionow 
z Petersburga wygłosił referat o tendencjach libe-
ralnych w polityce i społeczeństwie, które manife-
stowały się nie tylko w Rosji jako globalne zjawisko 
„masowej polityki” dla masowego społeczeństwa 
i wpływały na carski ustrój polityczny. Także w syste-
mie oświaty ugruntowały się koncepcje liberalne, jak 
pokazała Yoko Aoshima z Kobe na przykładzie komi-
tetu rodziców, założonego na początku XX wieku 
i działającego w dziedzinie oświaty w guberniach pół-

nocno-zachodnich i bałtyckich, który pełnił funkcję 
pośredniczącą między państwem a społeczeństwem.
 O kryzysach i nowych drogach oraz związanych 
z tym transformacjach obrazu imperialistycznej wła-
dzy w odbiorze publicznym mówili dr Jolita Mule-
vičiūtė i dr Darius Staliūnas z Wilna. Dr Mulevičiūtė 
przyjrzała się szczególnemu znaczeniu imperialistycz-
nej symboliki, wykraczającemu poza jej standardową 
funkcję atrybutów instytucji państwowych, oraz 
rozdźwiękowi między ideałem a rzeczywistością. 
Wszechobecna inscenizacja wizualna monarchy 
w życiu codziennym (czy to na okładkach podręcz-
ników szkolnych, papierośnicach, w budynkach 
publicznych czy nowoczesnych mediach, takich jak 
kino) wywoływała jednak wśród części społeczeństwa 
nastroje antycarskie. Staliūnas mówił o klasyfikacji 
grup narodowych w tak zwanych regionach zachod-
nich, czyli „regionach litewskich”, obejmujących 
Wilno, Kowno i Grodno, przez biurokrację pań-
stwową po powstaniach z 1905 roku Rosyjska monar-
chia traktowała te ziemie jako „terytorium rosyjskie”, 
zdominowane – zarówno pod względem kulturo-
wym, jak i gospodarczym – przez „obce” i „wrogie” 
narodowe grupy etniczne, w tym Polaków i Żydów, 
a także przez Kościół katolicki. Dr Staliūnas zajął się 
przy tej okazji zwłaszcza zmienionymi kryteriami, 
które determinowały nową klasyfikację narodową.
 Przemiany pejzażu religijnego w północno-za-
chodniej części Cesarstwa Rosyjskiego były tema-
tem wystąpień dr Vilmy Žaltauskaitė z Wilna, która 
mówiła o napięciach między Cerkwią a Kościołem 
katolickim, oraz dra Vladimira Levina z Jerozolimy. 

Naświetlił on nowe zainteresowanie społecznością 
żydowską za panowania Mikołaja I po długiej fazie 
polityki antysemickiej, a z drugiej strony rosnącą lojal-
ność Żydów wobec cara. Inne referaty były poświę-
cone przemianom w kinie oraz migracji zarobkowej 
na tych terenach w okresie burzliwych przeobrażeń 
na przełomie epok (dr Juozapas Paškauskas, Wilno 
i prof. dr hab. Ruth Leiserowitz, Warszawa).
 Panel końcowy zogniskował się na przyporząd-
kowaniu kartograficznym mniejszościowych grup 
etnicznych takich jak Niemcy bałtyccy i Łotysze 
u schyłku XIX i na początku XX wieku z uwzględnie-
niem kwestii ich umiejscowienia narodowo-terytorial-
nego i społecznego. Referaty na ten temat wygłosili 
dr Ivar Ijabs z Rygi, Catherine Gibson z Florencji 
i dr Grzegorz Krzywiec z Warszawy, który dokonał 
podsumowania.
 Poszczególne wystąpienia były odzwierciedleniem 
licznych procesów i transformacji, które cesarstwo 
przeżywało w latach przedrewolucyjnych. Akcento-
wały one również wielonarodowy i wieloetniczny 
charakter Imperium Rosyjskiego oraz związaną 
z tym heterogeniczność na płaszczyźnie narodowej, 
kulturowej i religijnej. Ożywione dyskusje wśród 
referentów i gości dowiodły dużego zainteresowania 
wielowątkowymi aspektami tematu konferencji.  



szłości w teraźniejszości, uczestnicy panelu omawiali 
problemy utowarowienia pamięci, wykorzystywania 
jej w kampaniach reklamowych i kontekstach bizne-
sowych. Sprzedawanie i konsumowanie pamięci jest 
dziś bowiem zjawiskiem wykraczającym daleko poza 
przemysł turystyczny. Jak zatem handluje się historią? 
W jaki sposób przedsiębiorstwa używają jej w celu 
zwiększenia zysków? Kto produkuje pamięć? 
 Ze względu na specyficzne doświadczenia 
transformacji ekonomicznej w Europie Środkowo-
-Wschodniej uczestnicy dyskusji skoncentrowali 
się wybranych przykładach z regionu. Dr Hanno 
Hochmuth przedstawił biznesowe zaplecze pamięci 
o upadku muru berlińskiego, dr Sabine Stach oma-
wiała metody parametryzacji doświadczeń turystycz-
nych w środkowo-europejskich miastach. Dr Marcin 
Napiórkowski zaproponował pojęcie franczyzy jako 
kategorię do analizy popularnej pamięci o powsta-
niu warszawskim, dr Rigels Halili podsumował 
koszty zapoznawania się z dziedzictwem Bałkanów, 
a dr Adam Kola rozważył postkolonialne aspekty 
tych zjawisk. Dyskusję przygotowała i moderowała 
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska. 

Aspekty ekonomiczne przemysłu pamięci

©Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej  

w Poznaniu

Sto lat traktatu pokojowego  
w Wersalu

Hanno Hochmuth, 
Sabine Stach, 

Adam Kola, Marcin 
Napiórkowski, Rigels 

Halili, Magdalena 
Saryusz-Wolska
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„Follow the money” brzmiała dewiza panelu zorga-
nizowanego przez zespół badawczy „Funkcjonalność 
historii w późnej nowoczesności” podczas 3. dorocz-
nej konferencji Memory Studies Association w Madry-
cie (25–28 czerwca 2019). Dr hab. Magdalena Saryusz- 
-Wolska (NIH), dr Sabine Stach (NIH), dr Hanno 
Hochmuth (ZZF Poczdam), dr Marcin Napiórkowski 
(UW), dr Rigels Halili (UW) i dr Adam Kola (UMK 
w Toruniu) dyskutowali o ekonomicznych aspektach 
przemysłu pamięci. Podczas gdy większość debat na 
ten temat koncentruje się na symbolicznych i poli-
tycznych konsekwencjach wykorzystywania prze-

Dyskusja o ładzie wersalskim w Europie Środkowej i Wschodniej 
na międzynarodowej konferencji w Poznaniu

Setnej rocznicy traktatów pokojowych z Wersalu, 
St. Germain i Trianon była poświęcona konferen-

cja zorganizowana wspólnie przez warszawski NIH, 
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, poznański 
Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz warszawską 
Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną. Impreza 
„Sto lat traktatu pokojowego w Wersalu. Nowy 
porządek w dziejach Europy” odbyła się 11 i 12 lipca 
2019 roku w zabytkowym Pałacu Działyńskich – 
siedzibie Biblioteki Kórnickiej przy Starym Rynku 

w Poznaniu. W centrum zainteresowania znalazły 
się następstwa wydarzeń sprzed stu lat dla Europy 
Wschodniej, Środkowo-Wschodniej i Południowo-
-Wschodniej oraz znaczenie tego regionu dla powo-
jennego ładu w całej Europie. Szczególną uwagę 
poświęcono aspektom historiograficznym, gospodar-
czym i porównawczym. 
 Referenci z Niemiec, Polski, Albanii, Włoch, 
Słowacji, Austrii, Rosji i USA intensywnie dyskutowali 
o interpretacjach „ładu wersalskiego” pod kątem 
elementów ciągłości łączących różne epoki, skutków 
oraz czynników (de)stabilizacji. Warszawski NIH był 
reprezentowany na konferencji przez dwóch referen-
tów. Prof. dr hab. Maciej Górny mówił na podstawie 
swojej nowej monografii o roli geografów podczas 
paryskich rokowań pokojowych. Prof. dr hab. Miloš 
Řezník zajął się strategiami reprezentacji interesów 
„małych” grup etniczno-regionalnych na porównaw-
czym przykładzie Kaszubów, Łużyczan oraz Ladynów 
z Tyrolu Południowego. 



Wykłady
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Wykłady wtorkowe 
w NIH w Warszawie

28 maja 2019

Prof. dr hab.  
Anne-Charlott Trepp  
„Religia odmienna”  
a powstanie nowoczesności

Pierwszą połowę tegorocznego cyklu 
Wykładów wtorkowych zamknęła 28 maja 
2019 roku prof. dr hab. Anne-Charlott 
Trepp z Kassel. Konfrontując się krytycznie 
z klasycznym paradygmatem konfesjonali-
zacji, omówiła pluralizm religijny w epoce 
wczesnonowożytnej i przeanalizowała 
alternatywne formy religii i wiedzy pod 
kątem ich znaczenia dla powstania nowo-
czesności.

 Prof. dr hab. Anne-Charlott Trepp 
rozpoczęła wykład od zasadniczego 
pytania, czy protestantyzm i reformacja 
luterańska mogą być interpretowane jako 
jedyny „motor” transformacji w kierunku 
nowoczesności. Wskazała na inne możliwe 
determinanty tego przeobrażenia – m.in. 
rozszerzenie pojęcia „reformacja” i jego 
liczbę mnogą w celu uzmysłowienia 
wielości koncepcji reformacyjnych – i przy-
pomniała wagę kalwinizmu, któremu dwu-
dziestowieczne badania religioznawcze 
przypisywały wielkie znaczenie dla procesu 
transformacji. 
 Jako przykład alternatywnego 
podejścia do reformacji uczona przyto-
czyła wydane w 1699 /1700 roku dzieło 
Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie 
Gottfrieda Arnolda. Jego autor wprawdzie 
nie szczędzi uznania dla reformacji w jej 

fazie początkowej, ale późniejsze działania 
Lutra ocenia nader krytycznie. Wiadomo 
także o krytycznych rozważaniach na 
temat reformacji w kręgach alchemików, 
którzy uzupełniali swoją wiarę w Boga 
treściami z zakresu filozofii przyrody.
Wykładowczyni wyraziła pogląd, że 
rygorystyczny podział religii na wyznania 
może prowadzić do lekceważenia ruchów 
występujących w średniowieczu i epoce 
wczesnonowożytnej. Ruchy duchowe 
miały w tym okresie spory wpływ na proces 
transformacji, należy więc rozważyć wpro-
wadzenie nowej terminologii: implemen-
tacja pojęcia „religii odmiennych” z jednej 
strony umożliwiłaby rozpatrywanie plura-
lizmu religijnego w epoce wczesnonowo-
żytnej z nowych perspektyw, z drugiej zaś 
stworzyłaby też nowe ramy interpretacji 
dla powstania nowoczesności.
 Dyskusja po wykładzie zogniskowała 
się na pytaniach dotyczących korzeni 
i czasu trwania prachrześcijaństwa, popu-
larności Marcina Lutra jako reformatora 
oraz kontrowersyjnych ruchów takich jak 
kreacjonizm.

 Anne-Charlott Trepp jest profesorem 
historii epoki wczesnonowożytnej na 
Uniwersytecie w Kassel. Od 2017 roku 
jest rzeczniczką Specjalnego Obszaru 
Badawczego nr 1453 „Zwierzę – człowiek – 
społeczeństwo. Animacja – regulacja – 
transformacja (Tier-ART)”. Jej główne 
zainteresowania badawcze dotyczą historii 
religii i wiedzy, historycznej futurologii, 
dziejów relacji zwierzę – człowiek, dziejów 
wzajemnych powiązań i misji, dziejów płci 
oraz historii Oświecenia.

Wykłady 
poniedziałkowe 
w Wilnie

27 maja 2019 

Prof. dr hab. Volker  
Zimmermann  
Polska i Litwa na celowniku 
wymiaru sprawiedliwości 
i kryminologii 

Związek między przestępczością a przyna-
leżnością etniczną w pruskich wschodnich 
prowincjach Cesarstwa Niemieckiego był 
tematem wykładu wygłoszonego 27 maja 
2019 roku w Wilnie przez prof. dr. Volkera 
Zimmermanna. Ważnym punktem 
imprezy, zorganizowanej przez filię war-
szawskiego NIH w Wilnie we współpracy 
z Litewskim Instytutem Historycznym, była 
dyskusja o kryminalizacji grup etnicznych 
przez główną część społeczeństwa i pod-
mioty państwowe. 
 Prof. Zimmermann zademonstrował, 
że już od schyłku XIX wieku kryminolodzy 
coraz intensywniej dyskutowali o przyna-
leżności etnicznej sprawców przestępstw, 
co doprowadziło do częstszego używania 
takich pojęć jak „charakter narodowy”, 
„narodowość” i „rasa”. Wykładowca pytał 
zatem, jakie mechanizmy i wzorce inter-
pretacji przyniosły konstrukcję dopuszcza-
jącego się przestępstw „innego” i omówił 
to na podstawie dwóch konkretnych przy-
kładów: Prowincji Poznańskiej i wschod-
niopruskiej rejencji gąbińskiej.
 W pierwszej statystyce przestępczości 
Rzeszy za rok 1882 scharakteryzowano 

pruskie prowincje wschodnie jako ogni-
ska przestępczości, czego efektem była 
dysproporcja między Wschodem a Zacho-
dem w statystykach przestępczości. Volker 
Zimmermann wyjaśnił, że na przełomie 
XIX i XX wieku mieszkańcy tych rejencji 
zaburzali wizerunek jednolitego etnicz-
nie i wysoko rozwiniętego ekonomicznie 
niemieckiego państwa narodowego. 
W konsekwencji Polaków i Litwinów 
uznawano w tych regionach za ciała obce. 
Ludność prowincji wschodniopruskich 
nie miała jednak bynajmniej większej 
skłonności do przestępczości w porówna-
niu z innymi grupami społeczeństwa. To 
raczej ubóstwo, konflikty narodowe i walki 
narodowościowe wytwarzały specyficzne 
pole napięć związanych z przestępczo-
ścią. Prof. Zimmermann przedyskutował 
następnie z publicznością ten aspekt, 
a także zagadnienie szerszego porówna-
nia dyskursów o przestępczości w innych 
regionach Cesarstwa Niemieckiego oraz 
ról przypisywanych płciom w ówczesnych 
dyskursach na ten temat.

 Volker Zimmermann jest pracowni-
kiem naukowym Collegium Carolinum 
w Monachium oraz nieetatowym profe-
sorem historii współczesnej, najnowszej 
i wschodnioeuropejskiej na Uniwersytecie 
im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie. 
Ostatnio opublikował: Eine sozialistische 
Freundschaft im Wandel. Die Beziehungen 
zwischen der SBZ / DDR und der Tschechos-
lowakei 1945–1969 (Essen 2010). 
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Wykłady  
poniedziałkowe 
w Pradze

6 maja 2019

Dr Jana Osterkamp 
Działać jak państwo

O „Federalnych kompetencjach i fede-
ralnym działaniu krajów w imperium 
habsburskim” mówiła 6 maja 2019 roku 
w Pradze dr Jana Osterkamp z Mona-
chium. W wykładzie zorganizowanym 
wspólnie przez praską filię NIH w Warsza-
wie, monachijskie Collegium Carolinum, 
Instytut Masaryka oraz Archiwum Czeskiej 
Akademii Nauk przedstawiła temat swo-
jego projektu habilitacyjnego.

 Na wstępie referentka zauważyła, że 
dzieje federalizmu są tradycyjnie opowia-
dane jako dzieje państw, które łączą się we 
wspólny związek. Przykładem mogą być 
Szwajcaria i Stany Zjednoczone Ameryki. 
Także historycy federalizmu w Niemczech 
wciąż kładą nacisk na zagadnienia pań-
stwowości, suwerenności i kompetencji 
krajów. „Zogniskowanie” historii federali-
zmu na zagadnieniu „umowy związkowej” 
w odniesieniu do przypadku Austro-Wę-
gier stanowi zaś według dr Osterkamp 

pewien problem. Jak podkreśliła, w monar-
chii habsburskiej nigdy nie doszło do trak-
tatowego połączenia się krajów koronnych 
w „związek”. 

 Referentka nie skupiała się na tym, czy 
kraje koronne były państwami w rozu-
mieniu prawa konstytucyjnego bądź 
międzynarodowego. Naświetliła natomiast 
zagadnienie, na ile miały one w „Kakanii” 
zdolność do decydowania samemu o wła-
snych sprawach we wspólnym organizmie 
politycznym. W różnych dziedzinach 
polityki toczyły one zmagania o zdolność, 
wiedzę i zasoby, dzięki którym mogłyby 
działać jak państwa. Kraje koronne skrzęt-
nie zajęły się nowymi zadaniami państwo-
wymi w XIX wieku, takimi jak powszechna 
edukacja, opieka społeczna, modernizacja 
rolnictwa i różnego rodzaju infrastruktura.
 Jana Osterkamp podkreśliła, że zna-
czenie Czech w cesarstwie habsburskim 
zależało w wysokim stopniu od mobilizacji 
protagonistów, instytucji i zasobów. Cho-
ciaż w Czechach nie było rządu krajowego 
ani krajowych ministerstw, to Czechy i inne 
kraje koronne stworzyły w XIX wieku 
rozliczne i różnorodne instytucje zastęp-
cze. Najbardziej znanym przykładem jest 
oświata. Zdaniem uczonej spór o szkoły 
powszechne i miejskie między państwem 
a krajami zmienił politykę szkolną dzięki 
„oddolnym” impulsom i doprowadził 
do rozmaitych kooperacji podmiotów 
państwowych i niepaństwowych, między 
krajami, krajowymi radami szkolnymi, 
organizacjami nauczycieli, rodzicami 

i uczniami oraz gminami. Zapoczątkowana 
nacjonalizacją oświaty konkurencja na 
ziemiach czeskich doprowadziła w sumie 
do zwiększania się oferty edukacyjnej dla 
wszystkich grup ludności. Inaczej przed-
stawiała się natomiast sytuacja w Galicji. 
Jana Osterkamp uznała, że federalizm 
był jedną z przyczyn zarówno spoistości, 
jak i rozpadu imperium habsburskiego. 
Z jednej strony mógł oddziaływać integra-
cyjnie, gdyż instytucje, które umożliwiały 
polityczne współdecydowanie w spra-
wach regionalnych, były jej zdaniem bliżej 
obywateli. Dezintegracyjnie oddziaływał 
zaś w ten sposób, że tworzył „państwa 
w państwie”, których spoistość wyma-
gałaby poczucia wspólnoty, solidarności 
i wzajemnej lojalności.
 Dr Jana Osterkamp studiowała nauki 
prawne w Berlinie i Pradze, specjalizując 
się w historii i filizofii prawa. Od 2007 
roku jest pracownicą naukową i kierow-
niczką projektów w Collegium Carolinum 
w Monachium. Ostatnio wydała: Koopera-
tives Imperium. Politische Zusammenarbeit 
in der späten Habsburgermonarchie, Göt-
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018. 

22 maja 2019

Dr Petra Tjitske Kalshoven 
The Role of Discourse  
in a Mimetic Practice: 
Performing History  
in European ‘Indianism’

Wykład inaugurujący warsztaty  
“Let’s Talk about History” w Pradze

Razem z praskim Centrum pro studium 
popularního kultury (Centrum Studiów nad 
Kulturą Popularną) warszawski NIH zapro-
sił 22 maja 2019 roku na publiczną wie-
czorną imprezę pod tytułem The Role of 
Discourse in a Mimetic Practice: Performing 
History in European ‘Indianism’. W swoim 
wykładzie, który był zarazem otwarciem 
warsztatów Let’s Talk About History (zob. 
s. 4–5), dr Petra Tjitske Kalshoven zajęła 

się pewnym sposobem spędzania wolnego 
czasu, który był bardzo popularny już 
w okresie socjalizmu – rekonstruowaniem 
minionych „indiańskich” światów spo-
łecznych przez grupy spod znaku living 
history. Uwypuklając z jednej strony różne 
wizje autentyczności, z drugiej zaś paralele 
w samoświadomości grup hobbistycznych 
i zawodowych historyków, poruszyła 
zagadnienia epistemologiczne, które 
rozszerzyły o cenną perspektywę dyskusje 
w kolejnych dniach warsztatów. 

24 maja 2019

Prof. dr hab. Timo Luks 
Niestabilne życie, niestabilna 
służba. Policja w dziewiętna-
stym wieku 

Badania nad policją uznawano przez 
długi czas za ważny wskaźnik moderni-
zacji. Według argumentacji prof. Timo 
Luksa, autora książki Schiffbrüchige des 
Lebens. Polizeidiener und ihr Publikum im 
neunzehnten Jahrhundert, który wygłosił 
wykład 24 maja 2019 roku w filii warszaw-
skiego NIH w Pradze, ograniczają się one 
głównie do dociekań nad ochroną przed 
zagrożeniami. Tymczasem rozdzielanie 
funkcji związanych z bezpieczeństwem od 
funkcji opiekuńczych przebiegało znacznie 
wolniej i mniej prostoliniowo, niż sugerują 
badacze. Ponieważ większość prac badaw-
czych ogniskuje się zdaniem Luksa przede 
wszystkim na zagadnieniach instytucjo-
nalizacji, personel policji – definiowany 
jako osoby, które na miejscu ucieleśniają 
i sprawują władzę państwową – raczej nie 
skupia na sobie uwagi. Perspektywa przed-
stawiona przez autora wskazuje natomiast 
na znaczenie codziennej, rutynowej służby 
dla historii policji. 

 Podczas wykładu referent zajął się 
między innymi zagadnieniem, dla jakich 
grup społecznych służba w policji była 
godną uwagi możliwością. Jego zda-
niem można w tej mierze wyróżnić trzy 
grupy: po pierwsze tych, którzy ubiegali 
się o przejście do policji bezpośrednio 
z wojska; po drugie mężczyzn, objętych 
rozmaitymi stosunkami służbowymi; po 
trzecie przedstawicieli określonego typu 
rzemieślników. Żołnierze stanowili z reguły 
jedną trzecią wszystkich kandydatów. 
Zwłaszcza podoficerowie o długim stażu 

służby, którzy po odejściu z wojska mogli 
dochodzić prawa do zaopatrzenia w życiu 
cywilnym, masowo napływali do zhierar-
chizowanej sfery urzędniczej, do której 
należała również policja. 
 Prof. dr hab. Timo Luks podkreślił, 
że służba w policji w XIX wieku wiązała 
się ściśle z niestabilnym życiem i trudną 
sytuacją na rynku pracy. W dziewiętna-
stowiecznych warunkach wstąpienie do 
służby w policji wymagało jego zdaniem 
zdystansowania się przez te osoby od śro-
dowisk pochodzenia, a tym samym ucho-
dziło za możliwość uniknięcia grożącej 
degradacji do niższej warstwy społecznej. 
Techniki społecznego dystansowania się 
występowały ponadto w sferze wynagro-
dzeń oraz stosunków kredytowych i zobo-
wiązaniowych. Innymi istotnymi zagadnie-
niami były według referenta na przykład 
sprawy umundurowania, kształtowanie 
się policyjnej cielesności i męskości oraz 
grożąca konfliktami obecność policjantów 
w typowych miejscach publicznych interak-
cji, choćby w gospodzie czy na ulicy. 

 Timo Luks zakończył wykład konklu-
zją, że analiza dziejów policji otwiera 
możliwość nowego uchwycenia dziewięt-
nastego wieku. Przez długi czas historia 
społeczna operowała aparatem pojęcio-
wym, pochodzącym z fazy formowania się 
przemysłowej i „zorganizowanej” epoki 
pełnej nowoczesności. Za pomocą tych 
pojęć historia społeczna wstecznie projek-
towała specyficzne rodzaje problemów. 
Zdaniem Luksa punktem odniesienia dla 
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dociekań nad wiekiem dziewiętnastym nie 
powinno być zbiurokratyzowane państwo 
instytucji ani „zorganizowane” społeczeń-
stwo z okresu ok. 1900 roku, lecz początek 
owego stulecia. Ponadto powinny one 
uwzględniać niestabilność państwowości 
i ładu społecznego. 
 Wykład Timo Luksa został zorganizo-
wany wspólnie przez filię warszawskiego 
NIH w Pradze, monachijskie Collegium 
Carolinum oraz Wydział Filozoficzny Uni-
wersytetu Karola w Pradze. 

3 czerwca 2019

Prof. dr hab. Martin  
Schulze-Wessel 
Porządki czasowe Praskiej 
Wiosny

Nawiązując do wprowadzonych przez 
Reinharta Kosellecka kategorii poznaw-
czych „przestrzeń doświadczenia” i „hory-
zont oczekiwań”, Martin Schulze-Wessel 
pytał w wykładzie wygłoszonym 3 czerwca, 
na ile te kategorie można stosować do 
historii najnowszej i co się działo z prze-
strzenią doświadczenia i horyzontem ocze-
kiwań w ciągu XX wieku. Skupił się m.in. 
na pytaniu, czy wskutek dynamicznego 
rozwoju naukowych prognoz i planów 
obie kategorie ustawicznie zbliżały się do 
siebie, czy też z czasem coraz bardziej się 
od siebie oddalały. 
 W wykładzie, zorganizowanym wspól-
nie przez filię warszawskiego NIH w Pra-
dze, monachijskie Collegium Carolinum 
oraz Instytut Historyczny Czeskiej Akade-
mii Nauk, prof. Schulze-Wessel przedsta-
wił wyniki swoich najnowszych badań, 
a zarazem treść niedawno opublikowanej 
niedawno przez siebie książki. Określił 
Praską Wiosnę jako próbę zaradzenia 
problemom, które wynikały z rozdźwięku 
między oczekiwaniami rozbudzonymi 
przez socjalizm a specyficznymi doświad-
czeniami czechosłowackiego socjalizmu 
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.
Referent podkreślił, że państwa socjali-

styczne reprezentowały pewne dziewięt-
nastowieczne oczekiwanie, które stało 
się rzeczywistością. Socjalizm był jego 
zdaniem jednym z najpotężniej oddziału-
jących pojęć określających ruchy społeczne, 
które w XIX wieku opisywało jednak 
jeszcze nie rzeczywistość, lecz raczej 
pewien projekt na przyszłość. Początek 
istnienia socjalizmu oznaczał osiągnięcie 
tego horyzontu przyszłości. Jednocześnie 
czechosłowackie społeczeństwo czyniło 
nowe doświadczenia z socjalizmem, które 
zderzały się z dawnymi oczekiwaniami. 
Rodził się z tego charakterystyczny dla 
dziejów okresu poststalinowskiego rozdź-
więk między przestrzenią doświadczenia 
a horyzontem przyszłości.

 Następnie Martin Schulze-Wessel wska-
zywał, że reformy Praskiej Wiosny można 
rozumieć jako reakcję na ten problem. 
Jego zdaniem reformy z 1968 roku nie sta-
nowiły spójnego programu; w owym roku 
zbiegło się ze sobą raczej wiele niejedno-
rodnych i sprzecznych koncepcji – jednak 
bez rezultatu. Zwykła ścisła więź między 
kierownictwem partii i narodem została 
utracona; reformatorzy stali się ofiarami 
presji czasowej wytworzonej przez nich 
samych. 
 Na zakończenie wykładu profesor 
historii wschodnioeuropejskiej podkre-
ślił, że koniec Praskiej Wiosny w drama-
tyczny sposób pogłębił rozdźwięk między 
dawnym horyzontem oczekiwań a nową 
przestrzenią doświadczenia. W pojęciu 
„realnie istniejącego socjalizmu” wyrażał 

się fakt, że pierwotny, ukształtowany przez 
myśl marksistowską horyzont oczekiwań 
i empiryczna rzeczywistość rozeszły się 
ze sobą. Realnie istniejący socjalizm był 
świadectwem utracenia przezeń wymiaru 
utopijnego i aspiracji teoretycznych. 
Takiemu socjalizmowi, ograniczonemu do 
rzeczywistości samego tylko sprawowania 
władzy, nie była pisana długa przyszłość. 

 Martin Schulze-Wessel studiował histo-
rię współczesną i wschodnioeuropejską 
oraz slawistykę w Monachium, Moskwie 
i Berlinie. Od 2003 roku jest profesorem 
historii Europy Wschodniej na Uniwersyte-
cie Ludwika Maksymiliana w Monachium, 
a zarazem pierwszym przewodniczącym 
Collegium Carolinum. Ostatnio opubliko-
wał: Der Prager Frühling. Aufbruch in eine 
neue Welt, Stuttgart, Reclam 2018. 

Promocje książek

Książka Andrzeja Ledera Prześniona rewolucja. 
Ćwiczenie z logiki historycznej wywołała w 2014 

roku w Polsce szeroką dyskusję. Warszawski filozof 
kultury analizuje w tym eseju historycznym istotę 
przeobrażeń społecznych w Europie Środkowo-
-Wschodniej w latach 1939–1956: zagładę polskich 
Żydów pod okupacją niemiecką oraz likwidację 
ziemiaństwa jako konsekwencję narzuconego po 
1945 roku ustroju socjalistycznego. Główną intencją 
książki jest ukazanie systematycznego eliminowania 
podmiotowego charakteru protagonistów społecz-
nych w związku z „polską rewolucją”. Leder objaśnia 
niespójne postrzeganie partycypacji w tych proce-
sach, do której z powodu panowania niemieckiego 
i radzieckiego Polacy nie doszli samodzielnie: wszyscy 

mieszkańcy Polski zostali bezpośrednio skonfronto-
wani z przemocą okupantów i musieli zająć wobec 
niej postawę. W krytycznej analizie Leder widzi punkt 
wyjścia, umożliwiający spóźnione przebudzenie się 
polskiego społeczeństwa ze zdiagnozowanego prze-
zeń „snu na jawie”.
 7 maja w warszawskim NIH nastąpiła prezentacja 
niemieckiego przekładu książki. Felix Ackermann 
we wprowadzeniu uwypuklił znaczenie ukazania 
się wersji niemieckiej. Podkreślił również staran-
ność tłumaczenia oryginalnego tekstu przez Sandrę 
Ewers. Z kolei Andrzej Leder wyjaśnił w wygłoszo-
nym wykładzie, dlaczego opisuje wydarzenia z lat 
1939–1956 jako rewolucję, która oddziałuje do dziś. 
Wytłumaczył również, dlaczego jego zdaniem polskie 
społeczeństwo wciąż znajduje się we śnie na jawie. 
Jego główna teza jest taka, że nazistowski mord na 
polskich Żydach i dokonana po wojnie likwidacja zie-
mian jako klasy były źródłem odczuwanego do dziś 
paraliżu polskiego społeczeństwa.
 W dyskusji nawiązywano do tej tezy i zadawano 
pytanie, kiedy nastąpi takie „przebudzenie” i jakie 
może mieć ono skutki. Andrzej Leder nie chciał się 
pokusić o konkretne przewidywania ani wdawać się 
w spekulacje, niemniej stało się jasne, że widzi możli-
wość przebudzenia z owego „snu na jawie”. Za punkt 
wyjścia do tego spóźnionego przebudzenia uważa 
właśnie swoją analizę „polskiej rewolucji”  
i jej następstw.
 Andrzej Leder jest filozofem kultury i profe-
sorem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej 
Akademii Nauk. 

Andrzej Leder: Polska rewolucja 1939–1956
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Spotkanie Grupy Roboczej 
Bibliotek Fundacji im. Maxa 
Webera

Już po raz trzynasty doszło do dorocz-
nego spotkania Grupy Roboczej Biblio-
tek Fundacji im. Maxa Webera, które 
tym razem odbyło się w warszawskim 
NIH. 3 i 4 czerwca 2019 roku kierownicy 
bibliotek rozmawiali o zagadnieniach 
wspólnego licencjonowania mediów 
elektronicznych i zarządzania nimi, a także 
o działaniach przygotowujących powsta-
nie „Cyfrowej Biblioteki Fundacji  
im. Maxa Webera”. 

Wycieczka do świata botaniki 

Park w Powsinie na południowym skraju 
Warszawy był 29 czerwca 2019 roku celem 
wycieczki pracowników Niemieckiego 
Instytutu Historycznego. Ten rozległy 
zielony teren, położony na osiedlu Powsin, 
odległym o mniej więcej 20 km od cen-
trum, zaprezentował się gościom ze swej 
barwnej strony. Głównym celem wycieczki 
było zwiedzanie Ogrodu Botanicznego, 
który rozciąga się w południowej części 
parku na powierzchni ponad 40 hektarów. 
Anna Pińkowska oprowadziła grupę po 
ogrodzie, założonym w 1974 roku jako nie-
zależna placówka badawcza Polskiej Aka-
demii Nauk. W toku spaceru przedstawiła 
urozmaicony świat roślin, a także wpro-
wadziła gości w genezę i historię  ogrodu 

oraz zdradziła szczegóły dotyczące pocho-
dzenia, badania, pielęgnowania i ochrony 
poszczególnych gatunków drzew i innych 
roślin. Podczas przechadzki po kwitnącym 
ogrodzie różanym wtajemniczyła zwie-
dzających również w plany rozszerzenia 

tej części ogrodu, a wreszcie zaprezento-
wała rośliny (sub)tropikalne i pustynne 
w szklarni o powierzchni 1300 m2.
 Kulinarnym zwieńczeniem tej udanej 
jednodniowej wycieczki było spotkanie 
towarzyskie przy grillu. 

Transregionalna Akademia 
Letnia w Dnieprze – dyskusja 
młodych naukowców o prze-
mocy, traumie i kulturze 
pamięci

Wschodnioukraińska metropolia Dniepr 
była w dniach  10–17 lipca 2019 roku 
miejscem Transregionalnej Akademii 
Letniej „After Violence: The (Im-)Possibility 
of Understanding and Remembering”, 
powstałej jako projekt kooperacyjny sieci 
„Prisma Ukraïna” przy Forum Studiów 
Transregionalnych w Berlinie – głównego 
organizatora imprezy – i warszawskiego 
NIH. Innymi partnerami były Ukraińskie 
Centrum Badań nad Holokaustem 
„Tkuma”, Uniwersytet Europejski Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytet 
St. Gallen oraz nowe, założone w 2017 

roku. Centrum Antropologii Stosowanej 
w Kijowie. Na miejsce obrad wybrano sie-
dzibę „Tkumy” w wybudowanym w 2012 
roku wielofunkcyjnym żydowskim centrum 
kulturalnym w nowym kompleksie budyn-
ków Menorah w Dnieprze.
 Uczestniczki i uczestnicy z Ukrainy, 
Niemiec, Polski, Holandii, Wielkiej Bryta-
nii, Węgier, Białorusi, Japonii, Szwajcarii, 
Finlandii i Czech dyskutowali o proble-
mach doświadczenia przemocy w obec-
nej kulturze historycznej z perspektywy 
historycznej, literaturo- i medioznawczej, 
socjologicznej, antropologicznej i psy-
chologicznej. Prezentacjom i dyskusjom 
poświęconym różnym projektom badaw-
czym towarzyszyły liczne wykłady, projek-
cje filmów oraz  analizy  kultury histo-
rycznej i jej odzwierciedlenia w obecnej 
przestrzeni miasta Dniepra. Szczegółowo 
dyskutowano również o stałej wystawie na 
temat „Żydowskiej pamięci i Holokaustu 
na Ukrainie”, prezentowanej w muzeum 
Tkuma w centrum Menorah.
 Transregionalna Akademia jest częścią 
cyklu dorocznych imprez, w których 
organizacji będzie nadal uczestniczył 
warszawski NIH. 

Pozostałe Personalia

W związku z pomyślnym ukończeniem 
projektu dr Dariusz Adamczyk zakoń-
czył pracę w NIH w Warszawie w dniu 
31 maja 2019 roku. Od czerwca 2016 
roku pan dr hab. Adamczyk pracował 
naukowo w programie badawczym nr 2 
„Religia, polityka i gospodarka w Polsce 
średniowiecznej i wczesno-nowożytnej”, 
nad projektem „Sieci redystrybucji srebra, 
okresy monetyzacji, strefy komercjalizacji, 
krajobrazy walutowe. Metale szlachetne 
na wschodzie Europy Środkowej w swych 
społecznych, ekonomicznych i fiskalnych 
kontekstach od ok. 800 r. do ok. 1200 r.“.  

Dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska 
zakończyła 5 lipca 2019 roku pracę w NIH 
w Warszawie. Od września 2015 roku 
zajmowała się historią mediów po 1945 
roku w Polsce i w Niemczech, historycznym 
obrazoznawstwem i badaniami recepcji. 

Po okresie działalności w Centrum 
Badań Historycznych w Berlinie dr Zofia 
Wóycicka, historyczka i kuratorka muze-
alna, wejdzie od 16 września 2019 roku 
w skład zespołu naukowego NIH w War-
szawie. Po obronie doktoratu w Polskiej 
Akademii Nauk i na Uniwersytecie 
Warszawskim w roku 2007 (jej praca była 
poświęcona pamięci o nazistowskich 
obozach koncentracyjnych i obozach 
zagłady w Polsce oraz ich upamiętnianiu 
w latach 1944–1950) pracowała między 
innymi w Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN i jako kuratorka w Domu Historii 
Europejskiej w Brukseli. Jej bieżący projekt 
badawczy nosi tytuł „Ratowanie Żydów 
podczas drugiej wojny światowej we 
współczesnych muzeach europejskich” 
i należy do zespołu badawczego 5: 
Przemoc i obca władza w XX wieku – 
„stuleciu skrajności”. 

Od sierpnia 2019 roku będzie konty-
nuowała badania w Katedrze Kulturo-
znawstwa i Medioznawstwa na Uniwer-
sytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji 
w ramach stypendium im. Alexandra Hum-
boldta dla doświadczonych naukowców.

23 sierpnia 2019 roku uroczyście poże-
gnano przed przejściem na emeryturę 
dr hab. Almut Bues, która współtworzyła 
NIH w Warszawie od pierwszego dnia jego 
działalności w 1993 roku. Dzięki kompe-
tencjom w dziedzinie historii, slawistyki 
i historii sztuki wywarła w ciągu swej 
wieloletniej działalności znaczący wpływ 
na profil badawczy Instytutu w zakresie 
epoki wczesnonowożytnej. Ponadto jako 
wieloletnia członkini rady pracowniczej 
starała się z rozwagą o zapewnienie przez 
cały czas dobrych warunków pracy. 
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Stypendyści
Stypendystki i stypendyści  
NIH w Warszawie  
I połowa 2019 roku

2.1–28.2.2019
Dr Sarah M. Schlachetzki 
(Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria)
Breslau-Berlin-Wrocław. Architektonische Moderne  
in der Nationalen Peripherie

3.1–1.2.2019
Prof. dr hab. Polina Barvinska 
(Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa, 
Ukraina)
Deutsch-ukrainische wissenschaftliche und kultu-
relle Wechselbeziehungen im ersten Drittel des 
20. Jahrhunderts

2.1–1.3.2019
mgr Aliaksandr Paharely 
(Instytut Slawistyki PAN, Warszawa)
Między lękiem a optymizmem: przyszłość w percep-
cji intelektualistów i polityków białoruskich Polski 
międzywojennej 

Luty 2019
Dr Katja S. Baumgärtner 
(Uniwersytet Humboldta w Berlinie)
Das Konzentrationslager Ravensbrück im polnischen 
Fernsehen bis 1989

4.2–3.5.2019
mgr Christina Heiduck 
(Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie) 
Kosmos und Kommunismus. Die Kosmonauten als 
Helden der Moderne in der DDR und der Volksrepu-
blik Polen

Marzec 2019; Lipiec 2019
Dr Sarah Lemmen 
(Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii)
Böhmen liegt am Meer. Eine Kulturgeschichte der 
tschechoslowakischen Häfen in Hamburg und Stettin 
im 20. Jahrhundert

1.3–30.4.2019
mgr David Johann Weber 
(Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we 
Frankfurcie nad Menem)
Zwischen Geopolitik und Nationalismus. Włady-
sław Gizbert-Studnicki (1867–1953) ein 'führender 
polnischer' Germanophile. Das polnische politische 

Denken vor dem Hintergrund deutsch-polnischer 
Kooperationsdiskurse in der ersten Hälfte des  
20. Jahrhunderts

1.3–31.5.2019
Dr Stephanie Weismann
(Uniwersytet Wiedeński, Austria) 
Wende-Wahrnehmungen. Urbane Atmosphären im 
Polen der 1980er Jahre

1.4–31.5.2019
mgr Anna Szyba 
(Wolny Uniwersystet w Berlinie)
Die Erziehung eines intellektuellen Arbeiters – der 
Blick sozialistisch orientierter Jüdinnen und Juden im 
Polen der Zwischenkriegszeit auf weltweite pädago-
gische Strömungen

2.5–1.6.2019
Dr Olena Palko 
(Uniwersytet Londyński, Wielka Brytania)
Contested Minorities: A Transnational History of the 
Polish-Soviet Borderlands, 1918–1939

2.5–1.7.2019
mgr Daniel Benedikt Stienen  
(Uniwersytet Humboldta w Berlinie)
(Ent-)Täuschung, Verrat und die moralische Öko-
nomie des Bodenmarktes. Großgrundbesitzer im 
östlichen Preußen zwischen nationaler Loyalität, 
individuellem Gewinnstreben und der staatlichen 
Siedlungspolitik (1886–1914) 

1.6–30.6.2019; 2.9–1.11.2019
Dr Ivanna Czerczowycz 
(Lwów, Ukraina)
Życie na marginesie: kobiety i przestępczość w Galicji 
końca XIX – początku XX wieku

Czerwiec 2019
Dr Andrei Matsuk 
(Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk)
Sejmiki powiatowe Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w latach 1697–1764

Rada naukowa
Rada Fundacji obsadza rotacyjnie Radę 
Naukową. Z radością przedstawiamy  
następujących nowych członków  
Rady Naukowej:  

Prof. dr hab. Arnold Bartetzky jest 
historykiem sztuki i krytykiem architek-
tury. Studiował we Fryburgu, Tybindze, 
Berlinie i Krakowie. Obecnie pracuje jako 
kierownik działu badawczego w Instytucie 
Leibniza Historii i Kultury Europy Wschod-
niej w Lipsku oraz jako honorowy profesor 
historii sztuki na Uniwersytecie Lipskim. 
Jest też czynnym publicystą, między 
innymi na łamach „Frankfurter Allgeme-
ine Zeitung”, i angażuje się w różnych 
specjalistycznych gremiach w dziedzinie 
kultury architektonicznej i promocji nauki, 
w tym Grupie Ekspertów ds. Urbanistycz-
nej Ochrony Zabytków przy Federalnym 
Ministerstwie Budownictwa. Zajmuje 
się naukowo architekturą, urbanistyką, 
ochroną zabytków oraz ikonografią poli-
tyczną od XIX w. po współczesność z naci-
skiem na wschodnią połowę Europy. 

Prof. dr hab. Philipp Ther jest od 2010 
roku profesorem historii Europy Środko-

wo-Wschodniej na Uniwersytecie Wie-
deńskim, gdzie między innymi kieruje 
projektem „Research Cluster for Eastern 
Europe and the History of Transforma-
tions” (RECET). Wcześniej był profesorem 
porównawczej historii Europy w Europej-
skim Instytucie Uniwersyteckim we Floren-
cji. Do jego najbardziej znanych publikacji 
należy Die neue Ordnung auf dem alten 
Kontinent. Eine Geschichte des neolibe-
ralen Europa (Berlin 2014), wyróżniona 
nagrodą dla książki popularnonaukowej 
na Targach Książki w Lipsku i przełożona 
na siedem języków. Za projekt „Wielka 
Transformacja. Porównawcza historia spo-
łeczna globalnych przełomów” otrzymał 
nagrodę im. Wittgensteina, przyznawaną 
przez Austriacki Fundusz Naukowy (FWF). 
Do jego priorytetów badawczych należą 
dzieje transformacji od lat osiemdzie-
siątych XX wieku, społeczna i kulturowa 
historia Europy Środkowo-Wschodniej 
w XIX i XX wieku, muzyka a historia, studia 
porównawcze nad nacjonalizmem, czystki 
etniczne oraz teoria historii. 

Po studiach historycznych na Uniwersyte-
cie Mikołaja Kopernika w Toruniu obronił 
w 1991 roku pracę doktorską poświęconą 
topografii społecznej miasta Elbląga 
w średniowieczu, a w 1999 roku rozprawę 
habilitacyjną pod tytułem „Miasta pruskie 
a zakon krzyżacki. Studia nad stosunkami 
między miastem a władzą terytorialną 
w średniowieczu”. W latach 2000–2001 
prof. dr hab. Roman Czaja był stypendystą 
Fundacji im. Alexandra von Humboldta 
na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, 
a następnie objął kierownictwo Zakładu 
Historii Średniowiecza w Instytucie Historii 
i Archiwistyki UMK. W 2016 roku wybrano 

go na przewodniczącego Międzynarodo-
wej Komisji Historii Miast. Jego priorytety 
badawcze to historia miast, dzieje zakonu 
krzyżackiego i jego państwa w Prusach, 
dzieje Hanzy oraz kartografia histo-
ryczna. Prof. Roman Czaja jest ponadto 
redaktorem Atlasu Historycznego Miast 
Polskich. 

Prof. dr hab. Tatjana Tönsmeyer jest 
profesorem uniwersyteckim, a od 2011 
roku kieruje Katedrą Historii Współcze-
snej i Najnowszej na Bergische Universität 
w Wuppertalu. Po uzyskaniu doktoratu 
w Berlinie i habilitacji w Jenie została 
w 2012 roku mianowana Herder Chair 
Instytutu Herdera Badań Historycznych 
nad Europą Środkowo-Wschodnią w Mar-
burgu, należącym do Wspólnoty Leibniza, 
gdzie kieruje projektem badawczym 
i edytorskim „Societies Under German 
Occupation. Experiences and Everyday Life 
in World War II” . Od 2017 roku jest rów-
nież członkiem rady naukowej Fundacji 
Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec. 
Priorytetem jej badań jest historia Europy 
w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględ-
nieniem tematyki narodowego socjalizmu, 
drugiej wojny światowej, okupacji i społe-
czeństw okupacyjnych. Jej bieżący projekt 
badawczy nosi tytuł „Społeczeństwa oku-
pacyjne podczas drugiej wojny światowej – 
perspektywa europejska”. 



Jacek Staszewski: Die 
Polen im Dresden des 

18. Jahrhunderts (= 
NIH w Warszawie, Klio 

w Polsce t. 19). Tłumacze-

nie z języka polskiego – 
Monika Wrzosek-Müller, 
Osnabrück: fibre 2019, 

str. 272, ISBN 978-3-
944870-51-9, tytuł ory-
ginału: Polacy w osiem-
nastowiecznym Dreźnie, 

Wrocław 1987

Stephan Lehnstaedt: 
Occupation in the East. 

The Daily Lives of German 
Occupiers in Warsaw and 

Minsk, 1939–1944. 
Z niemieckiego przeło-
żył Martin Dean, New 

York / Oxford 2019, str. 314, 
ISBN: 978-1-78920-498-8, 

tytuł oryginału: Okkupation 
im Osten: Besatzeralltag 
in Warschau und Minsk, 

1939–1944, München 2010

Program dostępny 
pod adresem:

www.dhi.waw.pl/pl/
wydarzenia/pokazy-

filmow.html?no_
cache=1
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Nowa publikacja o związkach polsko-saskich 
w XVIII wieku

W okresie unii personalnej Polski i Saksonii 
(1697–1763) Drezno stało się ważnym środowi-
skiem dla polsko-litewskich polityków, żołnierzy, 
artystów i kupców. Jacek Staszewski zajmuje się 
w swojej książce powstałymi wtedy właśnie, na 
różnych poziomach – poczynając od dworu, poprzez 
sztukę i kulturę, po masonerię i polską emigrację 
polityczną – wielorakimi polsko-saskimi powiąza-
niami i współzależnościami i w ten sposób nakreśla 
żywą i szczegółową panoramę barokowej „Florencji 
nad Łabą”. Elektorzy / Książęta sascy zamieszkiwali 
głównie w Dreźnie, nawet po przejęciu korony 
polskiej, a obecność polsko-litewskich magnatów 
przyczyniła się do wytworzenia szczególnego splen-
doru książęco-królewskiego dworu. Okres panowania 
Augusta Mocnego do dziś kształtuje narracje histo-
ryczne w obu krajach – historię regionu w Saksonii 
i historię narodową w Polsce.

Opublikowana w oryginale już w 1987 roku i skiero-
wana do szerokiego grona czytelników praca 
przewidywała późniejsze trendy historyczne. I tak 
zarysowują się w niej początki późniejszego podejścia 
do zrozumienia transferu kulturowego i silniejszego 
skupienia się na historycznych współzależnościach 
pomiędzy różnymi krajami i regionami. Teraz książka 
Staszewskiego dostępna jest również w języku 
niemieckim. 

Nowości wydawnicze Przegląd filmowy
Publikacja angielskiego przekładu pracy 
Stephana Lehnstaedta o życiu codziennym 
okupantów w Warszawie i Mińsku

Stephan Lehnstaedt bada na przykładzie Warszawy 
i Mińska, w jakich warunkach wielu Niemców aktyw-
nie uczestniczyło w okupacji i masowych mordach. 
Kreśli obraz społeczeństwa okupantów, codziennego 
życia Niemców między sterowaną rekreacją a indy-
widualnymi swobodami, między nielubianą służbą 
w Europie Wschodniej a możliwościami występowa-
nia w charakterze „narodu panów”. W zamkniętym 
świecie okupantów ich nieliczne kontakty z miej-
scową ludnością były często nacechowane jedno-
stronną brutalnością. Książka szuka więc przede 
wszystkim wyjaśnień postrzegania i legitymizacji 
przemocy przeciwko Polakom, Białorusinom i Żydom.

Occupation in the East. The Daily Lives of German 
Occupiers in Warsaw and Minsk, 1939–1944 to pierw-
sze w języku angielskim wydanie dzieła opublikowa-
nego w 2010 roku pod tytułem Okkupation im Osten. 
Besatzeralltag in Warschau und Minsk 1939–1944  
(De Gruyter Oldenbourg 2010; 381 s., ISBN: 978-3-
486-59592-5). 

Stephan Lehnstaedt jest profesorem studiów nad 
Holokaustem oraz studiów żydowskich w Touro 
College w Berlinie. Po uzyskaniu doktoratu na Uni-
wersytecie Monachijskim był w latach 2010–2016 
pracownikiem naukowym NIH w Warszawie i habili-
tował się w 2016 roku na Uniwersytecie w Chemnitz. 
Za swoje prace badawcze uzyskał wiele wyróżnień. 

ROK PRZEŁOMU
1989 W KINIE
EUROPEJSKIM

WARSZAWA / KINO LUNA
 13–17 LISTOPADA

WROCŁAW / KINO NOWE HORYZONTY
 12–17 PAŹDZIERNIKA

Rok 1989 stanowi przełom we współczesnej historii 
Europy, a nawet świata. Okrągły stół w Polsce, 

wypuszczenie kilkudziesięciu tysięcy wschodnionie-
mieckich uchodźców z Węgier na Zachód, upadek 
muru berlińskiego, otwarcie granic w Czechosłowacji, 
zmierzch Związku Radzieckiego to wydarzenia, które 
wyznaczyły początek nowej epoki. A jednak prze-
łom nie wszędzie wyglądał tak samo. Podczas gdy 
jedne kraje znikały z mapy Europy, inne ponownie się 
odradzały. Po raz pierwszy w dziejach kontynentu tak 
wielka zmiana odbyła się przeważnie pokojowo.
 Instytucje reprezentujące dziesięć krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej wspólnie przedstawiają 
przegląd „Rok przełomu. 1989 w kinie europej-
skim”. Dziesięć filmów – zarówno fabularnych, jak 
i dokumentalnych – pokazuje różne spojrzenia na 
koniec komunizmu i początek transformacji w regio-
nie. Filmowcy wielu pokoleń przyglądają się temu 
szczególnemu momentowi historycznemu w naj-
odleglejszych zakątkach swoich krajów: od Estonii 
po Rumunię. Podczas gdy jedne filmy nakręcili na 
miejscu, w gorączce ówczesnych wydarzeń, inne są 
świadectwem głębokiego namysłu, który towarzyszył 
przemianom. 
 Przegląd oferuje panoramiczne i zróżnicowane 
spojrzenie na wydarzenia, które ukształtowały współ-
czesną Europę Środkowo-Wschodnią. Dokumentalne 
i fikcjonalne historie opowiadają zarówno o entuzja-
zmie, jak i o zawiedzionych nadziejach; o politycz-
nych kulisach i życiu codziennym w obliczu przemian. 
Przede wszystkim jednak pokazują, że przełom nie 
ograniczał się do 1989 roku – był długim i złożonym 
procesem, trwającym do dziś. 

Przegląd filmowy odbywa się w dniach 12–17 
października we Wrocławiu i 13–17 listopada 
w Warszawie.

Organizatorzy: 

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Ambasada Estonii w Warszawie
Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie 
Ambasada Republiki Łotewskiej w Rzeczypospolitej 
Polskiej
Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie 
Austriackie Forum Kultury w Warszawie
Centrum Kultury Litewskiej
Czeskie Centrum Warszawa
Goethe-Institut w Warszawie
Instytut Słowacki w Warszawie
Rumuński Instytut Kultury w Warszawie
Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

WROCŁAW:
12 października 2019
 20.30 Plac Moskwy (2001), Węgry
13 października 2019 
 20.30 1989 (2014), Polska
14 października 2019  
 20.30 Papierowe głowy (1996), Słowacja
15 października 2019  
 20.30 Spodziewane straty (1992), Austria
16 października 2019  
 20.30 Obywatel Havel (2008), Czechy
17 października 2019
 20.30 Listopadowe dni (1990), RFN / Szwajcaria /  
 Wielka Brytania

WARSZAWA:
13 listopada 2019  
 18.00 1989 (2014), Polska 
 20.30 Szlak bałtycki (1989), Estonia
14 listopada 2019
 18.00 Ojczyzna (1990), Łotwa 
 20.00 Plac Moskwy (2001), Węgry  
15 listopada 2019  
 18.00 Jak bawiliśmy się w rewolucję (2012),  
 Litwa 
 20.00 Listopadowe dni (1990), RFN / Szwajcaria /  
 Wielka Brytania
16 listopada 2019  
 18.00 Quad erat demonstrandum (2013),   
 Rumunia 
 20.00 Spodziewane straty (1992), Austria
17 listopada 2019  
 18.00 Papierowe głowy (1996), Słowacja
 20.00 Obywatel Havel (2008), Czechy
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12 grudnia 2019, godz. 17.00 
Filia warszawskiego NIH w Pradze

Dr Kolja Lichy (Gießen) „Es ist wie ein Schleim“ Geld, 
Kredit und Zirkulation in der Habsburgermonarchie 
des 18. Jahrhunderts

28  stycznia 2020, godz. 14.00 
NIH w Warszawie

Prof. dr hab. Birgit Aschmann (Berlin) 
XIX wiek i jego emocje 

Konferencje i warsztaty

12–14 września 2019 
NIH w Warszawie

Postmodern Architecture and Political Change – 
Poland and Beyond

19–21 września 2019 
NIH w Warszawie

Historia sztuki w NIH w Warszawie:  
Projekty  badawcze i możliwości finansowania
Prezentacja podczas giełdy informacji na XXXVII kon-
ferencji „Patronat sztuki w Europie Środkowej między 
prywatnymi fundacjami i sztuką narodową"

24–26 września 2019  
NIH w Warszawie

Minorities, Migration and Memory in East European 
Borderlands (1945–present)
Organizatorzy: DFG/NCN – Project „Jews and 
Germans in Polish Collective Memory” am 
Nordostinstitut Lüneburg (IKGN e. V.)

25–26 września 2019  
Filia warszawskiego NIH w Wilnie

Making Justice Visible: The Mediatization of the 
World War II War Crimes Trials

27–28 września 2019 
Berlin

Neue Perspektiven und Ansätze zur Sozial- und
Alltagsgeschichte im Zweiten Weltkrieg
We współpracy z Instytutem Herdera, Uniwersytetem 
Warszawskim

29 września–1 października 2019 
Berlin

Planung des Neuen Ostens. Architektur und Städte-
bau unter deutscher Besatzung in Ostmitteleuropa

Wykłady

23 września 2019, godz. 17.00 
Filia warszawskiego NIH w Wilnie

Prof. dr hab. Christofer Herrmann (Gdańsk / Berlin)
Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg

24 września 2019, godz. 18.00 
NIH w Warszawie

Prof. dr hab. Catherine Gouseff / Prof. dr hab. Ruth 
Leiserowitz (Warszawa /Berlin)
Dialogue keynote at the conference Minorities, 
Migration and Memory in East European 
Borderlands (1945–present)

26 września 2019, godz. 17.00 
Filia warszawskiego NIH w Pradze

Prof. dr hab. Dieter Langewiesche (Tybinga)  
Europas Kriege in der Moderne

28 października 2019, godz. 17.00 
Filia warszawskiego NIH w Wilnie

Prof. dr hab. Gabi Dolff-Bonekämper (Berlin)
Wiederbringlich verloren? Probleme bei der Neube-
schaffung verlorener Baudenkmale

14 listopada 2019, godz. 17.00 
Filia warszawskiego NIH w Pradze

Prof. dr hab. Wolfram Siemann (Monachium) 
Metternich – Stratege und Visionär

25 listopada 2019, godz. 17.00 
Filia warszawskiego NIH w Wilnie

Prof. dr hab. Thomas Lindenberger (Drezno) 
Totalitarismusforschung heute? Betrachtungen im 
Zwielicht von postkommunistischer Transformation 
und „illiberaler Demokratie“ 

26 listopada 2019, godz. 15.00 
NIH w Warszawie

Prof. dr hab. Thomas Lindenberger (Drezno)
Badania nad totalitaryzmem dziś? Rozważania 
w cieniu postkomunistycznej transformacji i „demo-
kracji nieliberalnej”

10 grudnia 2019, godz. 15.00 
NIH w Warszawie

Prof. dr hab. Jakob Vogel (Berlin / Paryż)
Lost in Imperial Circulation? Alexander von Hum-
boldt i cyrkulacja wiedzy o państwie między Europą 
a Ameryką Łacińską w XVIII i na początku XIX wieku

3–4 października 2019  
Lviv Center for Urban History of East Central Europe 

The Prison and the City. Practices of Exclusion and 
Public Communication in and around Spaces of 
Incarceration
We współpracy z Lviv Center for Urban History of 
East Central Europe 

10–11 października 2019 
Pałac na Wyspie, Łazienki Królewskie

Między Warszawą a Dreznem. Wettyni w latach 
1697-1815
Konferencja organizowana przez Muzeum Łazienki 
Królewskie we współpracy z  Staatliche Kunstsam-
mlungen Dresden, Fundacją Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej oraz Niemieckim Instytutem Historycznym 
w Warszawie

16–18 października 2019 
Polanica-Zdrój

Czyje są Góry? Procesy oswajania, udomawiania 
i zawłaszczania gór 
VII edycja konferencji z cyklu „Góry-Literatura-Kul-
tura”. We współpracy z Pracownią Badań Humani-
stycznych nad Problematyką Górską przy Instytucie 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Instytutem im. Leibniza dla Historii i Kultury Europy 
Wschodniej w Lipsku (GWZO) 

23–25 października 2019 
NIH w Warszawie / Pałac Staszica

Międzynarodowe warsztaty: No Neighbours' Land: 
Postwar Europe in a New Comparative Perspective
We współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii 
Polskiej Akademii Nauk oraz muzeum Polin

14–17 litopada 2019 
NIH w Warszawie / ECS Gdańsk

„Czas utopii 1989’. W jaki sposób pamiętamy i jak 
nauczamy o upadku komunizmu?” 

4–6 grudnia 2019 
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin

Between Social Discipline and Pleasure: The Politics 
and Practices of Play and Games in State Socialism
Organizatorzy: Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung, Uniwersytet w Augsburgu, NIH w Warszawie 
oraz Jahrbuch für Historische Kommunismusfor-
schung (Rocznik badań nad historią komunizmu)

Pozostałe

12–17 października 2019 
Kino Nowe Horyzonty, 
Wrocław

Przegląd filmowy  
„Rok przełomu. 1989 
w kinie europejskim” 
12 października,  
godz. 22.00

Debata. Zaproszeni goście: Stanisław Abramik, Adam 
Kruk, Arkadiusz Lewicki, Michał Pabiś-Orzeszyna, 
prowadząca Magda Piekarska

23 października 2019, godz. 18.00 
NIH w Warszawie
Debata Lelewelowska
Living with the Dead. New Approaches to the  
Aftermath of World War II 
We współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii 
Polskiej Akademii Nauk oraz muzeum Polin

13–17 listopada 2019 
Kino Luna, Warszawa

Przegląd filmowy 
„Rok przełomu. 1989 
w kinie europejskim”

13 listopada 2019, godz. 18.00 
Kino Luna, Warszawa
Otwarcie przeglądu „Rok przełomu. 1989 w kinie 
europejskim” i dyskusja panelowa. Goście: Michał 
Bielawski –reżyser filmu „1989” oraz Jędrzej Winiecki 
(POLITYKA), prowadząca Magdalena Saryusz-Wolska. 
Wręczenie Nagrody Jabłonowskiego 2019

Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe  
(Humboldtiana)
 
17 października 2019, Prof. Sabine A. Döring  
(Uniwersytet w Tybindze) 
12 grudnia 2019, Prof. Katarzyna Marciniak  
(Uniwersytet Warszawski)
19 marca2020
18 czerwca 2020
15 października 2020
10 grudnia 2020

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