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We wtorek, 2 czerwca 2015 r. w Niemieckim Instytu-
cie Historycznym w Warszawie odbyła się pierwsza 
w tym roku debata z cyklu Debat Lelewelowskich. 
Celem tych debat jest podejmowanie dyskursu przy-
bliżającego aktualne, szczególnie żywo dyskutowa-
ne, interpretowane w nowatorski sposób lub będą-
ce przedmiotem sporów zagadnienia historyczne.
Dr Sarah B. Snyder (Waszyngton DC), prof. dr hab. 
Wanda Jarząbek (Warszawa) i dr Jan Eckel (Freiburg) 
dyskutowali pod przewodnictwem doktora Roberta 
Briera (NIHW) o roli praw człowieka w Akcie Koń-
cowym KBWE z Helsinek oraz o znaczeniu Aktu dla 
problematyki praw człowieka i powstawania opozycji 
w krajach bloku wschodniego.
Paneliści  zgodzili się, że niektóre pytania doty-
czące prawa człowieka dyskutowane były już od 
lat sześćdziesiątych, jednakże spisane zostały do-
piero w Akcie Końcowym z Helsinek. Wanda Ja-
rząbek podkreśliła, że w krajach byłego bloku 
wschodniego to intelektualiści, zwolennicy opo-

zycji i ludzie związani z Kościołem katolickim byli 
fi larami dyskusji na temat praw człowieka. Trzeba 
jednak pamiętać, że ruchy wolnościowe w bloku 
wschodnim miały swoje ograniczenia, a postęp 
w zagadnieniach praw człowieka dokonywał się 
równolegle z postępem prac KBWE. Sarah Snyder 
wyjaśniła znaczenie transgranicznej sieci dysyden-
tów, dzięki którym szybko rozpowszechniono in-
formacje o podpisanym Akcie Końcowym, a tym 
samym doprowadzono po raz pierwszy do podjęcia 
tematyki praw człowieka na poziomie krajowym. 
Jan Eckel podkreślił, że nie jest możliwe historyczne 
umiejscowienie punktu wyjścia do dyskusji o pra-
wach człowieka. Akt Końcowy z Helsinek stał się 
niewątpliwie podstawą do dalszych międzynarodo-
wych negocjacji na temat praw człowieka i możli-
wości ich ratyfi kacji przez poszczególne państwa. 
Pytanie, na ile Akt Końcowy KBWE przyczynił się do 
osłabienia komunizmu, pozostało – także po oży-
wionej dyskusji z publicznością – otwarte.

Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie
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Stosunki międzynarodowe, prawa 
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Akt Końcowy Konferencji 
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Drodzy Czytelnicy,
najnowsze wydanie naszego newslettera stanowi próbę podsumowania informacji o licz-
nych zmianach, które nastąpiły w tym roku w Niemieckim Instytucie Historycznym w War-
szawie. Od ubiegłej zimy wiele się wydarzyło – dziś swój udział w działalności Instytutu 
mają dwa nowe programy badań, liczne nowe projekty, a także kilkoro nowych pracow-
ników. Sądzimy jednak, że – przy całej intensywności zmian – udało nam się zachować 
równowagę między nowym i starym. Wiele publikacji i wydarzeń, o których informujemy 
w newsletterze, niezmiennie cieszy się dużą frekwencją i sporym odzewem. Odrębnym te-
matem ostatniego półrocza była pierwsza kompleksowa ewaluacja Instytutu, obejmująca 
przede wszystkim lata 2007–2013 z uwzględnieniem aktualnej działalności. Wprawdzie nie 
została jeszcze zakończona, mamy już jednak za sobą wizję lokalną i dyskusję z komisją 
ewaluacyjną, które w rzeczowej, a jednocześnie wyjątkowo swobodnej atmosferze odbyły 
się w Warszawie na przełomie marca i kwietnia.
Splot okoliczności sprawił, że przemiany wewnętrzne zbiegły się ze zmianami zewnętrzny-
mi. Od kwietnia codziennie towarzyszy nam remont elewacji, więc nasz budynek niebawem 
zabłyśnie w nowej krasie. A ponieważ zmiany personalne obok działów badawczych i kie-
rownictwa administracyjnego objęły także stanowisko do spraw komunikacji zewnętrznej, 
przygotowujemy teraz zmiany w pracy z mediami w nadchodzącym roku, które udoskonalą 
nasze kontakty w przestrzeni publicznej i obejmą również nasz newsletter.
A na razie życzę wszystkim ciekawej lektury podczas spokojnego lata,

Miloš Řezník
Warszawa, latem roku 2015
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W Niemieckim Instytucie Historycznym nowy rok rozpoczął się od nowego tematu: Anna Novikov, gościnnie 
pracująca naukowo w Instytucie w programie badawczym III „Tożsamość narodowa i powiązania ponadna-
rodowe” nad tematem „You Are What You Wear: Polish and Jewish Visual Nationalization through Fashion 
in the Partitioned Poland (1848–1918)”, w dniach od 12 do 14 stycznia, wspólnie ze Svenją Bethke (Instytut 
Historii Żydów Niemieckich) i Nathalie Keigel (Uniwersytet w Hamburgu) oraz we współpracy z Hamburskim 
Instytutem Historii Żydów Niemieckich, poprowadzila warsztat poświęcony szerszemu kontekstowi jej badań 
„Wear Your Nation – Wear Your Utopia?! Clothing, Fashion and Beauty in Historical Perspective”.
Organizatorki, które opracowały wspólnie koncepcję warsztatu, a następnie zamieściły call for paper, kiero-
wały się założeniem, że „warunek ‘każdy musi się ubrać’ pozwala historykom na badania, w jakim zakresie 
jednostki i grupy defi niują się poprzez ubiór, modę i ideały piękna oraz czy i w jaki sposób się od tych ideałów 
dystansują”. Celem przygotowanego przez nie wydarzenia było „zbadanie, na ile ideały ubioru, mody i piękna, 
rozumiane jako kategorie analityczne, mogą oferować nowe perspektywy” w warunkach historycznych pro-
cesów negocjacyjnych, w kontekście powstawania narodów i wdrażania społecznych projektów i utopii.
Christopher Breward (Uniwersytet Edynburski) wystąpił z niezwykle inspirującym wykładem wprowadzają-
cym, w którym analizował historię ubioru męskiego od początków nowożytności aż po czasy współczesne, 
szczególnie koncentrując się na społecznym i politycznym znaczeniu męskich ubrań w XIX i XX w. W kolej-
nych dwóch dniach referaty i dyskusje odbywały się w ramach pięciu paneli i dotyczyły następujących aspek-
tów: Czy na przestrzeni wieków podejmowano próby wyrażania przynależności narodowych, religijnych lub 
politycznych poprzez ubiór? Czy odgrywały przy tym rolę np. stosunki między autorytetami (państwowymi) 
i jednostkami, między warstwami społecznymi albo interakcje między jednostką i społecznością lub między 
grupami wiekowymi i płciami?
Pierwszy panel zajmował się modą transnarodową. Przedstawiono studia przypadków - jugosłowiańskiego 
przemysłu odzieżowego lat sześćdziesiątych XX w., modowych dyskursów i strategii w socjalistycznych Wę-
grzech i amerykanizacji mody w latach 1914–1930. Wystąpienia drugiego panelu analizowały uwarunko-
wania mody, poczynajac od litewskich synagog w XIX w., przez nacjonalizm ukraiński w latach 1861–1914, 
aż po współczesną niemiecką Partię Zielonych, przy czym w centrum uwagi pozostawała wyrażana modą 
relacja między percepcją indywidualną i percepcją grupy. W kolejnym panelu porównywano zmiany w mo-
dzie we Wschodnich i Zachodnich Niemczech w latach powojennych, odwołując się także do zagadnienia 
reedukacji. W ramach czwartego panelu dyskutowano nad związkami ubioru i dyskursu władzy. Omawiane 
przykłady obejmowały „czarną modę” w Warszawie lat 1861-1864, autoprezentacje panującej elity serbskiej 
na przestrzeni XIX w., wzór lamparcich cętek jako odzwierciedlenie przemian społecznych i modę demo-
kracji na przykładzie designera Heinza Oestergaarda. Wszystkie wystąpienia łączyło wskazanie zbieżności 
zmian w ubiorze i poglądach grup panujących, a więc udokumentowanie, że już od połowy XIX w. aspekty 
wizualne i medialne odgrywały rolę podczas manifestacji towarzyskich czy politycznych. Piąty panel zajął 
się zagadnieniami mody w kontekście powstawania państw narodowych. Tutaj referenci zarysowali szeroką 

 Jak cię widzą...– także w Niemieckim 
Instytucie Historycznym w Warszawie 

Relacja z warsztatu 
„Wear Your Nation – Wear Your Utopia?!”

Wydarzenia
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Konferencja: Łódź w Kraju Warty (1939-1945). 

Nowe perspektywy badawcze

W dniach 12–13 lutego 2015 r. Oddział Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Łodzi i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zorga-
nizowały wspólnie konferencję naukową na temat „Łódź w Kraju 
Warty (1939–1945). Nowe perspektywy badawcze”. Otwarcia kon-
ferencji dokonał prof. dr hab. Janusz Wróbel z Instytutu Pamięci 
Narodowej, wygłaszając wykład wprowadzający „Mieszkańcy Kraju 
Warty. Perspektywa demografi czna”. W czasie dwudniowych obrad 
w prezentowanych wykładach omówiono sześć bloków tematycz-
nych: „Struktury zbrodni”, „Polityka rasowa”, „Opór” oraz „Życie co-
dzienne” i „Getto”. Celem konferencji była wymiana poglądów na temat nowych zagadnień i dezydera-
tów badawczych między naukowcami z Polski, Niemiec i z innych krajów. Konferencji towarzyszyły oży-
wione dyskusje, także z udziałem licznie zebranej publiczności, złożonej z zainteresowanych tematyką 
przedstawicieli społeczności miasta Łodzi.

Warsztat: Prywatność w nazizmie

W dniu 14 lutego 2015 r. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie wraz z Instytutem Historii Najnow-
szej (IfZ) w Monachium i Berlinie zorganizowały w Łodzi jednodniowy warsztat na temat „Prywatności 
w nazizmie”, w ramach wspólnego projektu badawczego, realizowanego we współpracy z Uniwersyte-
tem Nottinghamskim. W czasie warsztatu swoje projekty przedstawili dr Annemone Christians, dr Sven 

Keller, Christian Packheiser i Carlos Haas. W dyskusji uczestniczy-
li prof. dr Elizabeth Harvey, prof. dr Maiken Umbach (Uniwersytet 
Nottinghamski), prof. dr Johannes Hürter (IfZ), dr Wiebke Lisner 
(Hanower), dr Andrea Löw i dr Ingo Loose (IfZ), prof. dr Bianka 
Pietrow-Ennker (Konstancja), dr Maren Röger (NIHW) oraz prof. 
dr Andreas Wirsching (IfZ) i doc. dr Thomas Schaarschmidt z Centrum 
Badań Historii Współczesnej w Poczdamie (ZZF). Badacze zajmujący 
się Krajem Warty i Łodzią obecni byli również na poprzedzającej war-
sztat konferencji.

panoramę geografi czną, od manipulacji rumuńskim strojem chłopskim, poprzez 
wiejskie i miejskie tożsamości w modzie palestyńskiej/izraelskiej, aż po style ubio-
ru w Japonii. Wykazano, że wszędzie na świecie elity władzy odwoływały się do 
wizualnych aspektów ubioru, w celu szerzenia określonego przesłania i przekazu 
własnych ideologii narodowych. W ramach dyskusji podsumowującej stwierdzono, 
że zróżnicowane ujęcia tematu pozwalają wykazać zasadność badań nad modą 
i ubiorem w kontekście historycznym, społecznym i politycznym oraz wzbogacają 
szczególnie badania nad nacjonalizmem o ciekawe perspektywy. 
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„Jewish Spaces – Jewish Places“

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zorganizował w dniach  
5–8 marca 2015 r. seminarium doktoranckie „Jewish Spaces – Jewish 
Places”. Wydarzenie zrealizowano wspólnie z „Copernicus Graduate 
School” (CGS) - mobilną, międzynarodową siecią młodych naukow-
ców przygotowujących się do doktoratu, która stanowi jednocześ-
nie nową formę międzynarodowej współpracy badawczej między 
młodzieżą naukową i doświadczonymi naukowcami. W pracach 
CGS uczestniczą przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Uniwersytetu w Chemnitz oraz Uniwersytetu Palacky’ego 
w Ołomuńcu. Po wprowadzeniu tematycznym dr hab. Ruth Leiserowitz (NIHW) kolejną część programu zre-
alizowano w POLIN, nowym Muzeum Historii Żydów Polskich. Dyrektorka wystawy stałej muzeum, prof. 
Barbara Kirshenblatt-Gimblett, osobiście oprowadziła doktorantów, zwracając uwagę szczególnie na kon-
cepcje przestrzeni w ekspozycji. Kolejne wykłady wygłosili dr Maria Cieśla, dr Stephan Lehnstaedt, dr Anna 
Novikov i dr Katrin Stoll. Wprawdzie Instytut nie prowadzi w tej dziedzinie osobnego tematu badawczego, 
ale pracownicy naukowi przedstawili szerokie, zróżnicowane ujęcie epok i tematów na tle fascynujących za-
gadnień badawczych, które spotkały się z licznymi pytaniami i były inspiracją dla doktorantów.

Konferencja: „Polityczny wymiar sprawiedliwości i rozliczenia okresu 

przejściowego (transitional justice) w Niemczech, Polsce i w Związku 

Radzieckim od lat trzydziestych do pięćdziesiątych XX w.” 

W dniach 12–14 marca 2015 r. w Warszawie odbyła się mię-
dzynarodowa konferencja, zorganizowana przez Instytut Hi-
storii Najnowszej (Monachium, Berlin), Instytut Pamięci Naro-
dowej (IPN), rosyjską Fundację Memoriał oraz dwa Niemieckie 
Instytuty Historyczne – w Moskwie i w Warszawie. Współpraca 
umożliwiła wspólne spotkanie grupy znakomitych ekspertów, 
zajmujących się politycznym wymiarem sprawiedliwości. Po 
wykładzie inaugurującym konferencję, wygłoszonym w Niemie-
ckim Instytucie Historycznym przez Jürgena Zarusky’ego (Mo-
nachium), dwudniowe obrady toczyły się w Centrum Edukacyj-

nym IPN – Przystanek Historia, gdzie dyskutowano o zróżnicowanych funkcjach sądownictwa – podczas gdy 
w Związku Radzieckim były to masowe represje i terror, narodowy socjalizm dążył do konsolidacji wewnętrz-
nego rdzenia społeczeństwa i zapewnienia jego „zwartości” jako warunku umożliwiającego ekspansję. Osta-
tecznie państwo norm (Normenstaat) zostało zastąpione przez (Maßnahmenstaat) (Ernst Fraenkel), gdyż 
normy prawne, w tym konstytucje, przestały obowiązywać – dotyczyło to również Związku Radzieckiego. 
Teza ta otwiera interesujące perspektywy porównawcze. Na przeciwnym biegunie politycznego wymiaru 
sprawiedliwości znajduje się transitional justice, umożliwiająca przejście od starego do nowego systemu. 
Pojęcie to dotyczy jednak również sądownictwa w Związku Radzieckim i w nazistowskich Niemczech i jest 
ściśle związane z rozliczaniem przeszłości i badaniami nad tymi reżimami. Szarą strefę, oddzielającą trans-
itional justice od wymiaru sprawiedliwości opartego na odpłacie, równie „upolitycznionego” w rozumieniu 
orzecznictwa kierującego się określonym interesem, a nie normą, może charakteryzować płynność jej granic, 
na co wskazał prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (Warszawa), przywołując w dyskusji końcowej przykład Polski 
po roku 1945. Ostatecznie z tych polsko-niemiecko-rosyjskich perspektyw wynika przede wszystkim potrzeba 
dokonywania dalszych porównań, także z Hiszpanią, Afryką i Ameryką Południową.
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Sympozjum: „8 maja: Nieumiejscowione miejsce pamięci? 

Aspekty międzynarodowe i interdyscyplinarne“

Sonnenstein, Pirna 2014 (Fotografie: Christian Herrnbeck) 

Niemands Orte. 

Fotografien: Christian Herrnbeck 

Musik: Gilad Hochman 

W związku z 70. rocznicą bezwarunkowej kapitu-
lacji Wehrmachtu i zakończenia II wojny światowej 
w Europie w dniu 8 maja 1945 r., dr Katrin Stoll 
(NIHW), dr Alexandra Klei (Berlin) i dr Annika Wie-
nert (Monachium) zorganizowały w Niemieckim In-
stytucie Historycznym w dniach 8–10 maja 2015 r. 
sympozjum, które krytycznie odniosło się do dys-
kursu wokół tych wydarzeń. Referaty ukazywały 
z różnych perspektyw nie tylko zróżnicowanie współ-
czesnej percepcji tamtych zdarzeń, ale i przypisywa-
ne datom 8 i 9 maja ex post znaczenia i przemia-
ny tych znaczeń. W dyskusji brali udział naukowcy 
z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Au-
strii, Polski, Rosji i Szwajcarii. Referaty ukażą się 
w tomie materiałów pokonferencyjnych.

Impreza rozpoczęła się wieczorem 8 maja 2015 r. 
otwarciem wystawy „Miejsca niczyje”, artystyczno-
dokumentalnego projektu poświęconego systemo-
wi nazistowskich obozów w całej Europie. Wysta-
wa stanowiła połączenie sztuki wizualnej w postaci 
fotografi i Christiana Herrnbecka z nowoczesną 
muzyką poważną autorstwa Gilada Hochmana. 
Ukazano miejsca narodowosocjalistycznych zbrodni 
w ich dzisiejszym kształcie. Na potrzeby prezentacji 
w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie 
Hochman i Herrnbeck skupili się na miejscach nazi-
stowskich zbrodni mordowania chorych, które nie 
ustały wraz z bezwarunkową kapitulacją. Autorzy 
wystawy uczestniczyli w jej otwarciu. Katrin Stoll w 
swoim przemówieniu krytycznie omawiała pojęcie 
„wyzwolenia”, zastanawiając się, kto został wyzwo-
lony, a kto już wyzwolony zostać nie mógł.  
Warsztat zakończyło 10 maja zwiedzanie wystawy 
„Po Zagładzie” w Żydowskim Instytucie Historycz-
nym im. Emanuela Ringelbluma i terenu byłego getta 
warszawskiego. Przedmiotem dyskusji i refl eksji były 
także kontrowersje wokół budowy pomnika Spra-
wiedliwych w miejscu, w którym 19 kwietnia 1943 r. 
wybuchło powstanie w getcie warszawskim.
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Warsztat: „Przynależność, lojalność i tożsamość na Górnym Śląsku 

w okresie modernizmu: Kompleks badawczy w obliczu zmian?”

W dniach 9–10 czerwca 2015 r. w salach NIHW 
odbył się zorganizowany przez prof. dra hab. Miloša 
Řezníka, dr Annę Novikov i dra Michaela Zoka 
warsztat „Przynależność, lojalność i tożsamość 
na Górnym Śląsku w okresie modernizmu: Kom-
pleks badawczy w obliczu zmian?”. Uczestnicy 
z Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii dyskutowali 
o rezultatach badań ostatnich lat, z których wy-
nikają nowe perspektywy badawcze dla regionu, 
niezależne od głównego kierunku badań tożsa-
mości. W pierwszym dniu warsztatu dominowa-
ły zagadnienia z dziedziny historii gospodarczej 
i społecznej w kontekście specyfi cznych zmian, 
zachodzących po zakończeniu II wojny światowej. 
Uzupełnieniem tego dnia były prezentacje trzech 
projektów wydawniczych, znajdujących się w ostatniej fazie redakcji albo już zrealizowanych, które poszerza-
ją zagadnienie, omawiając m.in. powstawanie regionalnej tożsamości w oparciu o historiografi ę początków 
nowożytności, tematykę mitów i bohaterów regionu oraz nowe zadania w badaniach epoki zapoczątkowa-
nej uprzemysłowieniem.
Drugi dzień spotkania poświęcono rozważaniom nad procesami identyfi kacji, inkluzji i wykluczenia, które 
zachodziły w społeczeństwie Górnego Śląska w erze industrializacji, w okresie międzywojennym i powojen-
nym oraz w niedawnej przeszłości, z perspektywy historii społecznej oraz nauk o kulturze i językoznawstwa, 
co umożliwiło bardzo zróżnicowane ujęcia teoretyczne i metodyczne. Wyniki nowych badań, przedstawione 
w czasie dwudniowego warsztatu, dzięki ich różnorodności koncepcyjnej, przestrzennej i chronologicznej 
dostarczają nowej wiedzy o regionie. Takie wieloaspektowe ukierunkowanie warsztatu wywołało intensywne 
dyskusje wśród uczestników i pozwoliło rozeznać potencjalne perspektywy i luki badawcze. Warsztat przy-
czynił się korzystnie do wymiany myśli i budowy sieci powiązań między badaczami.

Panel NIHW na konferencji PIASA 2015

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie wystąpił w dniach 11–13 czerwca 2015 r. na LXXIII Dorocznej 
Konferencji Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (Polish Institute of Arts and Sciences in America) 

w Munk School of Global Affairs w To-
ronto z panelem zatytułowanym “Jewish 
Spaces or Spaces for Jews in Poland? Hi-
storical and Contemporary Perspectives”. 
W ramach panelu pracownicy NIHW za-
poznali angloamerykańskich kolegów 
z ostatnimi wynikami badań naukowych, 
świadczącymi również o ścisłej współ-
pracy w ramach naszego Instytutu. 
W czasie panelu prowadzonego przez 
Marię Cieślę z najwcześniejszym chro-
nologicznie wykładem wystąpiła Joanna 
Nalewajko-Kulikov, mówiąca o gazetach 



8

Jakie rezultaty pozwala uzyskać diachroniczne uję-
cie przemocy w „długim” XX wieku? Temu zagad-
nieniu poświęcona była konferencja zorganizowana 
w dniach 4–6 czerwca 2015 r. przez NIHW wspólnie 
z Niemieckim Komitetem Historii II Wojny Świato-
wej we współpracy z Uniwersytetem w Poczdamie, 
z którego pomieszczeń skorzystano. Prof. dr Sönke 
Neitzel (LSE) i dr Stephan Lehnstaedt (NIH) zaprosili 
kolegów z sześciu krajów, aby dyskutować z nimi, 
czy istnieje zjawisko narodowych kultur przemocy. 
Po trzech dniach referatów i debat zdecydowanie 
przeważył pogląd odrzucający tę tezę. Wyraźnie 
natomiast zaznaczyło się przekonanie o pojawia-
niu się wspólnych praktyk przemocy w określonych 
czasach i wobec określonych konstelacji przeciwni-
ków. Szczególne przejawy okrucieństwa cechowały 
Europejczyków w konfrontacji z ludźmi uznawanymi 
za „niższych” – czy to podczas wojen kolonialnych 
w przededniu przełomu wieków XIX/XX, narodowo-
socjalistycznego ludobójstwa czy praktyk stosowa-
nych np. w Wietnamie lub Algierii po 1945 r. Porów-
nanie różnych przestrzeni i epok wykazało ponadto, 
jak ważną rolę może odgrywać skuteczne okazywa-
nie przemocy. Tymczasem zostało dobrze zbadane, 
jak sprawcy postrzegają różne „inscenizacje” mor-
derstw. Dotyczy to jednak w dużo mniejszym stop-
niu rodzin ofi ar, które miałyby być zastraszane lub 
upokorzane przez różne formy zabijania. Przykła-
dem może tu być powstanie bokserów – ścinanie 

Chińczyków przez europejskie siły ekspedycyjne, 
uzasadniane przyjętym w tamtej kulturze rodzajem 
przemocy, który właściwie przemówi do ludności 
tubylczej. W tym duchu należałoby badać także 
przemoc w odpowiedzi na przemoc, której towa-
rzyszyła adaptacja określonych praktyk zarówno 
w walce przeciwko agresorom, jak i w późniejszych, 
własnych wojnach. Ciągła transformacja wojow-
ników i ofi ar – z dosłownym niekiedy cytowaniem 
historycznych wzorców – trwa nadal w teraźniej-
szości, czego przykładem są choćby była Jugosła-
wia czy Afganistan, Czeczenia i wschodnia Ukraina, 
które także ujęto w dyskusji i które dostarczają obfi -
tego materiału przyszłym badaniom nad historiami 
kultur przemocy.

wydawanych w jidysz w okresie międzywojennym jako przestrzeniach wielojęzycznych. Stephan Lehnsta-
edt przedstawił zagadnienie narodowosocjalistycznych defi nicji gett, pytając zarazem o to, kto ostatecznie 
określa, czym są przestrzenie żydowskie: czy sami Żydzi, czy narodowosocjalistyczni okupanci, czy sędziowie 
i zakłady ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech, które wypłacają odszkodowania, a może jednak raczej 
historycy? Szczególnie żywą dyskusję wywołał referat Katrin Stoll na temat „The Topography of the Former 
Site of the Warsaw Ghetto: Spatial Constellation, Collective Symbols and Symbolic Practices”. Wywiązała się 
debata nie tyle nad tezami, ile raczej nad praktykami polityki historycznej, przedstawionymi w wykładzie. Nie 
udało się wprawdzie ostatecznie wyjaśnić, do kogo miałby „należeć” teren byłego getta warszawskiego, ale 
stanowiące temat badawczy NIHW funkcje historii wzbudzają ferment intelektualny także w USA i Kanadzie 
– również dlatego referaty po opracowaniu zostaną udostępnione szerszemu kręgowi czytelników na łamach 
pisma „The Polish Review”.  

Konferencja: „Kultury przemocy od wojen kolonialnych 

po współczesność”
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Wykłady wtorkowe

Wykłady wtorkowe Instytut kieruje przede wszystkim do przedstawicieli kręgów polskich nauk histo-
rycznych, a także do szerokiej zainteresowanej publiczności. Ośmiokrotnie w ciągu roku NIHW zaprasza 
przedstawicieli (głównie) niemieckojęzycznej historiografi i, proponując forum prezentacji i dyskusji dla 
nowatorskich koncepcji badawczych i ciekawych projektów. Zarówno same wykłady, jak i następująca po 
nich dyskusja z symultanicznym tłumaczeniem zapewniają bezpośrednią komunikację z przedstawicielami 
polskich nauk historycznych.

Prof. dr hab. Dorothee Wierling (Hamburg) 
„Szpetny kraj” i „niepojęty lud żydowski”. Front wschodni w listach niemiecko-żydowskiej rodziny 
berlińskiej 1915 – 1917 (27 stycznia 2015 r.)

Na przyładzie wykształconej, mieszczańskiej, berlińskiej rodziny Brau-
nów o przekonaniach socjaldemokratycznych i jej korespondencji (ok. 
2000 listów z okresu I wojny światowej) wyklad ukazał doświadczenia 
syna Braunów z frontu wschodniego. Młody Otto Braun, syn austria-
ckiego Żyda, opisał front jako spotkanie z obcą kulturą, przesyconą 
„tym, co żydowskie” i „tym, co słowiańskie”. Poznajemy sposób, w jaki 
porozumiewa się z rodziną i zmagania życiowe „pół-Żyda” w warun-
kach antysemickich skłonności w wojsku. Ten doskonale udokumento-
wany przykład stanowi punkt wyjścia dla spojrzenia na front wschodni 

z perspektywy historii kultury, gdy kruche identyfi kacje etniczne i narodowe w warunkach wojny z jej zabija-
niem i umieraniem są rewidowane i kształtowane na nowo.

Prof. dr hab. Peter Haslinger (Marburg)
Eksperci i granice: Polska, Czechosłowacja i Węgry 1918–1921 (24 lutego 2015 r.) 
Eksperci odegrali centralną rolę podczas wytyczania 
granic i ustalania terytoriów nowopowstałych państw 
w Europie Środkowo-Wschodniej w 1919-20 r. – najlep-
szy zapewne tego przykład stanowi działalność Euge-
niusza Romera i Pála Telekiego. Jakie jednak konkretne 
strategie zostały wówczas zastosowane? Jak zmienia-
ła się argumentacja w przededniu, podczas i po pod-
paryskich negocjacjach pokojowych? W jaki sposób 
strony porozumiewały się ze sobą i jak kształtowała 
się relacja między podejmującymi decyzje politykami a 
naukowcami? Wykład stanowił próbę udzielenia od-
powiedzi na wszystkie wymienione pytania, przyjmu-
jąc Polskę za centralny przedmiot analizy, jednak w ujęciu porównawczym z Czechosłowacją i Węgrami – 
w kontekście dyskursów, kartografi i oraz środowisk politycznych, w których działali eksperci.

Prof. dr hab. Joep Leerssen (Amsterdam) 
Historyzm i mitologia między Polską i Finlandią: dyfuzja kulturowa i tożsamość narodowa (24 marca 2015 r.)
Powstawanie narodów uznawano w XIX w. za polityczną konkretyzację istniejącej pierwotnie kulturowej 
(„narodowej”) tożsamości. Dzięki transnarodowym badaniom porównawczym w ostatnich dziesięciole-
ciach stało się jasne, że tożsamości te stanowiły płynny przejaw pewnej dynamiki, a narodową specy-
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fi kę i znaczenie zyskiwały dopiero w wyniku 
złożonego, wielobiegunowego procesu kry-
stalizacji. Za przykład służy tu kształtowanie 
się narodowych mitologii krajów bałtyckich 
(Estonii, Łotwy i Litwy) i ich formowanie 
w kontakcie kulturowym z fi lologami niemie-
ckimi, polskimi i fi ńskimi.

Prof. dr hab. Michael Borgolte (Berlin) 
Mediewistyka i historia globalna 
(26 maja 2015 r.)
Historia globalna, nowy kierunek w między-
narodowych naukach historycznych, powstały 
w reakcji na bieżące doświadczenia globaliza-
cji, uprawiana jest przede wszystkim w histo-
riografi i dziejów nowożytnych i najnowszych. 
Historia globalna, rozumiana jako historia 
ogólnoświatowego usieciowienia i wymia-
ny międzykulturowej może wszakże wziąć na 
warsztat również tysiąclecie historii średnio-
wiecznej. W odróżnieniu od dawniejszej histo-
rii powszechnej ujęcie to jest niezwykle przy-
jazne dla badań. Między ok. 500 a 1500 ro-
kiem istniało oczywiście kilka „światów”, które 
nie pozostawały we wzajemnym kontakcie; 
w świetle zachowanych źródeł szczególnie 
owocne może okazać się badanie zagadnień 
historii globalnej w odniesieniu do wspólnota trzech kontynentów: Europy, (Północnej) Afryki i Azji. Jak do-
tąd, szczególnie efektywne okazały się trzy tematy: dzieje powstawania imperiów, historia migracji i historia 
handlu dalekiego zasięgu.

Prof. dr hab. Wolfgang Schmale (Wiedeń)
Malowana historia cywilizacji w XVIII w. (16 czerwca 2015 r.)
Wykład omawiał trwający obecnie projekt badawczy, którego przedmiotem są alegoryczne przedstawienia 
części świata powstałe w najważniejszych ośrodkach sztuki barokowej. Wiele z owych alegorii, popular-

nych w różnych regionach Europy od końca XVI 
w., powstało w wieku XVIII. Dostępne źródła 
ikonografi czne przeanalizowano w szczegól-
nie ważnym dla XVIII w. kontekście powszech-
nej historii cywilizacji. Czy są one „malowaną 
historią cywilizacji”? Badania powinny wzmoc-
nić nową perspektywę badawczą, rozszerzając 
dotychczasową analizę pisemnych źródeł histo-
riografi cznych o wymiar ikonografi czny, mocno 
obecny w XVIII w. w przestrzeni publicznej. Ba-
dany materiał ukazuje powiązania z literaturą 
odkrywczą i podróżniczą, operą i historią misji. 
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Wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej (IPN) 
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie 
opublikował album „Kariera SS-Oberscharfüh-
rera Hermanna Baltruschata 1939–1943. Album 
fotografi czny funkcjonariusza Einsatzgruppe 
i Geheime Staatspolizei na ziemiach polskich 
wcielonych do Rzeszy”.

Publikacja jest trójjęzyczną (w języku polskim, 
niemieckim i angielskim) edycją albumu foto-
grafi cznego SS-Oberscharführera Hermanna 
Baltruschata – funkcjonariusza Einsatzgruppe 
i Gestapo na ziemiach polskich wcielonych do 
Trzeciej Rzeszy od września 1939 do grudnia 
1943 r. Powstała w wyniku współpracy mię-
dzy NIHW i Instytutem Pamieci Narodowej. 
Prezentowane w niej zdjęcia, wsparte pogłę-
bionym komentarzem, dają wgląd w codzien-
ną pracę typowego przedstawiciela aparatu 
represji Trzeciej Rzeszy w okupowanej Polsce, 
a jednocześnie dokumentują okrucieństwa 
(prześladowania, aresztowania i eksterminację) 
popełniane na polskiej i żydowskiej ludności 
przez Baltruschata i jego Einsatzkommando.  

Kariera SS-Oberscharführera Hermanna Baltru-
schata 1939–1943. Album fotografi czny funkc-
jonariusza Einsatzgruppe i Geheime Staatspoli-
zei na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy. 
Instytut Pamięci Narodowej, Nimiecki Instytut 
Historyczny w Warszawie, Warszawa 2015, 
ISBN 978-83-7629-724-8

Prezentacje książek

Kariera SS-Oberscharführera Hermanna Baltruschata 1939-1943
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Autorzy, redaktorzy i pozostali eksperci z Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) i Niemieckiego Instytutu Histo-
rycznego w Warszawie zebrali się we wtorek, 21 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej NIHW, aby przed-
stawić licznie zebranej publiczności rezultat długoletniej współpracy. Spotkanie zainaugurował pokaz fi lmu 
dokumentalnego „Powszedni dzień gestapowca Schmidta” Jerzego Ziarnika z roku 1963, który dokumentuje 
odnalezienie albumu, jednak nie przynosi informacji o nazwiskach ani okolicznościach. Następnie referenci 
Jochen Böhler (dawniej NIHW, obecnie Kertész Kolleg Jena), dr hab. Jacek Zygmunt Sawicki i Tomasz Stemp-
owski (obaj IPN Warszawa) oraz prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski (Gdańsk) w wystąpieniach moderowanych 
przez dr hab. Ruth Leiserowitz (NIHW) przedstawili swoje badania, których wynikiem są nowatorskie teksty 
prezentowanego tomu. W ten sposób publiczność zyskała możliwość prześledzenia ciekawego rozwoju prac 
nad rekonstrukcją niemieckich zachowań okupacyjnych w Polsce w czasie II wojny światowej i przekonania 
się, jak wymowne są zachowane zdjęcia, jeśli potrafi my sprawić, by przemówiły.   

Żydowskie elity gospodarcze w Polsce od XIV do XVI wieku

W serii „Quellen und Studien“ wydawanej przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie ukazała 
się praca „Transkulturelle Kommunikation und Verfl echtung. Die jüdischen Wirtschaftseliten in Polen 
vom 14. bis zum 16. Jahrhundert“ autorstwa Jürgena Heyde.

Monografi a opublikowana przez Harrassowitz-Ver-
lag opiera się na pracy habilitacyjnej, przedłożonej 
w 2010 roku na Uniwersytecie Marcina Lutra w 
Halle. Centralnym punktem analizy jest aktywność 
żydowskich elit gospodarczych i podmiotów nie-
żydowskich oraz ich transkulturowe powiązania na 
trzech płaszczyznach: na arenie politycznej, ekono-
micznej i administracyjnej. Autor przyjmuje perspek-
tywę uwzględniającą historię żydowskich elit gospo-
darczych jako integralną część polskiej historii, a nie 
jako oddzielny proces, dziejący się na jej marginesie. 
W pierwszym rozdziale, pt. „Przywileje i polemiki” 

autor opisuje m.in., jak negocjowano normy prawne regulujące funkcjonowanie Żydów w gospodarczym 
życiu Polski i jakie podmioty brały aktywny udział w tym procesie. W drugiej części analizuje rolę ludno-
ści żydowskiej w obrocie kredytowym (jako pośredników kredytowych, ale również jako kredytobiorców), 
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w handlu dalekiego zasięgu oraz jako dzierżawców żup solnych, a także rozmaite konstelacje jej kontaktów 
i interakcji z panującymi, ze szlachtą i mieszczanami. Autor bada, jak kształtowały się i zagęszczały w XV 
i XVI w. transkulturowe kontakty gospodarcze między Żydami i nie-Żydami. Szerokie spektrum badawcze 
obejmuje w tej części m.in. Kraków, Poznań, Lwów oraz Wielkie Księstwo Litewskie. Trzeci rozdział zajmuje się 
realizacją roszczeń do władztwa i sprawowaniem władzy przez administrację: polscy królowie, szczególnie 
na Rusi Czerwonej, Podolu i Wołyniu, nadawali Żydom urzędy w administracji podatkowej i celnej. Również 
w Krakowie żydowscy urzędnicy celni i skarbowi nie byli zjawiskiem wyjątkowym. Sprawując te funkcje admi-
nistracyjne i gospodarcze stawali się partnerami w kontaktach z nie-Żydami. Jürgen Heyde stwierdza, że na 
tej podstawie wykształciła się między XIV a XVI wiekiem w Rzeczpospolitej Obojga Narodów transkulturowo 
powiązana elita, której żydowscy i nieżydowscy członkowie działali razem na wielu polach.

Dr hab. Jürgen Heyde prowadzi badania w Centrum Historii i Kultury Europy Środkowo-Wschodniej (Geistes-
wissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas GWZO) na Uniwersytecie w Lipsku.

Jürgen Heyde, Transkulturelle Kommunikation und Verfl echtung. Die jüdischen Wirtschaftseliten in Polen 
vom 14. bis zum 16. Jahrhundert [Quellen und Studien, tom 29], Wiesbaden 2014, 280 S., EUR 48,00, 
ISBN 978-3-447-10311-4

Kryzys gospodarczy jako cezura. Przyczyny, skutki 
i kwalifi kacje historyczne od średniowiecza po teraźniejszość

Jako 33 tom publikacji indywidualnych NIHW w czerwcu ukazał się tom, zawierający wystąpienia 
na zorganizowanej w styczniu 2014 r. konferencji poświęconej kryzysom gospodarczym rozumia-
nym jako zjawiska o przełomowym charakterze. Redaktorzy tomu Dariusz Adamczyk i Stephan Lehn-
staedt świadomie wybrali perspektywę obejmującą wiele epok - od średniowiecza aż po turbulencje po 
roku 2009. W 15 tekstach omówiono nie tyle nawracające cyklicznie wahania koniunktury, ile zjawiska, 
które stawały się punktem zwrotnym danego procesu historycznego. Chodzi tu zarówno o społeczne 

i polityczne oddziaływania i wzajemne reakcje wraz z szeroko pojętymi przy-
czynami i skutkami kryzysów, jak i o zapaści i ciągłość mimo kryzysów rolni-
ctwa i zaopatrzenia w żywność, kryzysów w następstwie zmian przebiegu 
szlaków handlowych, załamań walut, bankructw państw, wojen lub baniek 
spekulacyjnymi.
Omówiono rozpad państw i labilnych społeczeństw w średniowieczu, ale 
również wojny, rabunki i epidemie wśród społeczności miejskich i wiejskich 
w początkach ery nowożytnej oraz „stare” i „nowe” uwarunkowania kry-
zysów na przestrzeni od XIX do XXI wieku. Szczególnie aktualna i interesu-
jąca jest zapoczątkowana w czasach światowego kryzysu gospodarczego 
w 1929 r. zmiana społeczna, która pozostaje nadal niezakończona, także po 
upadku realnego socjalizmu.
Wydanie tych materiałów umożliwia ocenę historyczną omawianych zjawisk 
i przyczynia się do bardziej precyzyjnego kontekstualizowania procesów ro-

zumienia i interpretacji przeszłości i teraźniejszości i znalezienia ich specyfi ki lub cech szczególnych. Dzięki 
przyjęciu nowych założeń wyjściowych opublikowane prace łączą zagadnienia z dziedziny historii politycz-
nej, życia codziennego, historii idei i kultury z aspektami ekonomicznymi. Priorytetem geografi cznym jest 
Europa Środkowa i Wschodnia, przy czym w porównaniach zarówno diachronicznych, jak i synchronicznych 
uwzględniono także inne regiony.

Stephan Lehnstaedt, Dariusz Adamczyk,  Wirtschaftskrisen als Wendepunkte: Ursachen, Folgen 
und historische Einordnungen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Warschau 2015, S. 431, 36 EUR, 
ISBN-10: 3944870387, ISBN-13: 978-3944870380
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Das mittelalterliche Krakau 

[Średniowieczny Kraków] 

Der Stadtrat im Herrschaftsgefüge 

der polnischen Metropole 

[Rada miejska w strukturze władzy 

polskiej metropolii] 

 

Rada miejska Krakowa została wymieniona w doku-
mentach po raz pierwszy w roku 1264. Między ro-
kiem 1313 a 1500 rada stała się dojrzałą instytucją 
o stałym składzie osobowym, jasnych mechanizmach 
umocowania i konkretnych kompetencjach. Praca 
skupia się na historii powstania i rozwoju rady miej-
skiej Krakowa, jej strukturze i poszerzaniu jej upraw-
nień: tych mających na celu tworzenie reguł dla życia 
„intra muros”, i tych, które miały posłużyć rozbudo-
wie i utrzymaniu jej pozycji „extra muros“. Przecież 
to właśnie mury stanowiły granicę między sądowni-
ctwem i sprawiedliwością wewnątrz i chaosem i sa-
mowolą poza miastem.

Marcin Starzyński, Das mittelalterliche Krakau. Der 
Stadtrat im Herrschaftsgefüge der polnischen Met-
ropole [Städteforschung, seria A: tom 92], 2015, 
223 S., 32,80 EUR, ISBN 978-3-412-22382-3
 

Pracownicy niemieckich archiwów państwowych pod-
czas II wojny światowej objęli kierownictwo archiwów 
polskich i ukraińskich. Jak wykorzystywali to zwierzch-
nictwo nad obcymi zasobami archiwalnymi? Czy de-
legowano ich dla ochrony zasobów archiwalnych, jak 
sami twierdzili po zakończeniu wojny, czy wykazywali 
aktywne zainteresowanie jako okupant? Z wielką pie-
czołowitością i znajomością szczegółu historyk Stefan 
Lehr z Monastyru przed-
stawia w pracy dok-
torskiej opublikowanej 
w roku 2004 historię pru-
skiej administracji archi-
wów w Polsce w czasie 
I wojny światowej, szki-
cuje w celach porównaw-
czych historię archiwów 
Prus, Polski i Ukrainy 
w międzywojniu i bada 
działalność archiwistów 
w czasie II wojny świato-
wej i w okresie powojennym. Priorytetami badawczy-
mi są: upolitycznienie pracy w archiwum oraz prze-
mieszczanie zasobów archiwalnych, w tym w szcze-
gólności archiwaliów dotyczących „niemieckości” 
i „żydowskości”, na terytorium Trzeciej Rzeszy. Autor 
odnosi się również do autopercepcji „akcji na Wscho-
dzie” w okresie powojennym, analizując korespon-
dencję uczestników tamtych zdarzeń i ich procesy 
denazyfi kacyjne. Dzięki współpracy NIHW i Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz tłumaczeniu 
Mai Gąssowskiej opracowanie dostępne jest teraz tak-
że w języku polskim.

Stefan Lehr, Pewna prawie zapomniana „akcja na 
Wschodzie”. Niemieccy archiwiści w Generalnym 
Gubernatorstwie i Komisariacie Rzeszy Ukraina, 
tłumaczenie: Maja Gąssowska, Naczelna Dyrekcja 
Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, 
ISBN 978-83-64806-04

Pewna prawie zapomniana 
“akcja na Wschodzie”. 
Niemieccy archiwiści w Generalnym 
Gubernatorstwie i Komisariacie 
Rzeszy Ukraina
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Dr hab. Ruth Leiserowitz, wicedyrektor NIHW, odznaczona Krzyżem 
Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec 

Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim 
Gauck decyzją z dnia 22 grudnia 2014 r. odzna-
czył historyczkę i zastępczynię dyrektora Niemie-
ckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, 
panią Ruth Leiserowitz, Krzyżem Zasługi 1 Kla-
sy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. 
Uroczyste wręczenie tego wysokiego odznacze-
nia przez ambasadora Niemiec w Polsce, Rolfa 
Nikela nastąpiło we wtorek, 24 lutego 2015 r. 
w warszawskiej rezydencji ambasadora. Obok 
członków rodziny oraz pracowników ambasa-
dy na uroczystości obecni byli także przyjacie-
le, koleżanki i koledzy z Niemieckiego Instytutu 
Historycznego i ze stowarzyszeń i organizacji, 
w których prace zaangażowana jest dr hab. 

Leiserowitz. Właśnie to służące dobru powszechnemu społeczne zaangażowanie było wiodącym tematem 
wystąpienia ambasadora Nikela. Podkreślił on trwały wymiar działalności dr hab. Ruth Leiserowitz na rzecz 
pokoju i prawdy w okresie przed i po zjednoczeniu Niemiec, jak również jej wkład w działalność na rzecz wol-
ności i praw człowieka w NRD. Szczególną uwagę poświęcił jej zasługom dla niemiecko-polsko-litewskiego 
porozumienia i badań nad trudnymi problemami historii XX. wieku. Docenił także wkład dr hab. Leiserowitz 
w kształtowanie działalności NIHW w okresie ostatnich pięciu lat.

Wyróżnienie dla dr Aleksandry Kmak-Pamirskiej 
za Najlepszy Debiut Historyczny Roku

W piątek, 19 czerwca 2015 r. zostały wręczone na-
grody w ósmej edycji konkursu Instytutu Pamięci 
Narodowej i Instytutu Historii PAN w dwóch ka-
tegoriach – prac magisterskich i doktorskich. Wy-
różnienie w kategorii prac doktorskich otrzymała 
dr Aleksandra Kmak-Pamirska za pracę „Biskup 
Carl Maria Splett w pamięci historycznej”. Praca 
doktorska została obroniona w grudniu 2013 na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uroczy-
stość wręczenia nagród odbyła się w Centrum 
Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza 
Kurtyki. „Nagradzamy historyków młodych, jed-
nak przecież nie zupełnych debiutantów, bo każdy 
z Państwa ma już za sobą publikacje i aktywny udział w wielu przedsięwzięciach naukowych; na pewno jest 
to debiut w wielkiej historiografi i” – powiedział w przemówieniu prezes IPN, dr Łukasz Kamiński.

Odznaczenia
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Ważne wyróżnienia dla dra Stephana Lehnstaedta

Na uroczystości w dniu 8 maja 2015 r. w budynku parlamentu krajowego Berlina dr Stephan 
Lehnstaedt został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Missio Reconciliationis, przy-
znanym przez Stowarzyszenie Misja Pojednania za badania nad pracą w getcie i nad eme-
ryturami za tę pracę. Okazją do tego wydarzenia był pobyt w dniach 7–9 maja w Berlinie 
czworga polskich kombatantów 1. Armii Wojska Polskiego wraz z przewodniczącym Ogól-
nopolskiego Społecznego Stowarzyszenia „Misja Pojednania”, którzy przybyli na zaproszenie 
Stowarzyszenia Osób Prześladowanych przez Reżim Nazistowski – Związku Antyfaszystów 
(VVN-BdA e.V.) z okazji 70. rocznicy zakończenia wojny. Stowarzyszenie corocznie przyznaje 
odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla porozumienia między narodami.

Z okazji wejścia w życie nowej umowy o rentach i emeryturach za pracę w getcie, 29 maja 2015 r. w Pałacu 
Karnickich, siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, odbyło się uroczyste spotkanie 
Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, połączone z wręczeniem 

medali „Powstanie w Getcie Warszawskim”. Wśród wyróżnionych za spo-
łeczne zaangażowanie i profesjonalne wsparcie procesu zawarcia umo-
wy znalazł się pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie, dr Stephan Lehnstaedt.
Medale „Powstanie w Getcie Warszawskim” otrzymali również: Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior, sędzia 
Jan-Robert von Renesse, polsko-niemiecki prawnik Kamil Majchrzak oraz 
prawniczka Simona Reppenhagen za ich wkład w uzyskiwanie przez po-
szkodowanych świadczeń emerytalnych za pracę w getcie.
Wyróżnienie to znane jest również jako medal im. Mordechaja Anielewi-

cza (na cześć przywódcy powstania w getcie). Po raz pierwszy zostało wręczone w 1993 r. byłym żydow-
skim członkom ruchu oporu w rocznicę powstania w getcie warszawskim. Przemawiając do licznych gości, 
Ambasador Republiki Federalnej Niemiec, Rolf Nikel i prezes Stowarzyszenia, Tadeusz Miedziński, podkreślili 
w swoich wystąpieniach znaczenie umowy o rentach i emeryturach za pracę w getcie, a także opisali trudną 
drogę do jej zawarcia.
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Dr Maria Cieśla od lutego 2015 r. 
pracuje jako pracownik naukowy 
w programie badawczym I „Re-
gionalność i powstawanie regio-
nów”. Po ukończeniu studiów 
historycznych i studium dokto-
ranckiego w Warszawie oraz po 

kilkuletnim pobycie stypendialnym i badawczym 
w Jerozolimie zajmuje się obecnie projektem „Re-
gion gospodarczy Wielkie Księstwo Litewskie jako 
miejsce działania żydowskich przedsiębiorców”.

Dr Joanna Nalewajko-Kulikov 
studiowała judaistykę, hebraisty-
kę i historię w Warszawie, gdzie 
też obroniła pracę doktorską 
i pracuje równocześnie w Insty-
tucie Historii Polskiej Akademii 
Nauk. Od lutego 2015 r. opie-

kuje się publikacjami NIHW w języku polskim. Jest 
również pracownikiem naukowym w programie ba-
dawczym I, prowadząc badania w ramach projektu 
„Jedna żydowskość czy wiele? Obraz różnic regio-
nalnych w zwierciadle jidyszowej prasy warszaw-
skiej (1918–1922)”.

Dr Sabine Jagodzinski studiowała 
historię sztuki i literaturę najnow-
szą na Uniwersytecie Humboldta 
w Berlinie, była pracownikiem 
naukowym Humanistycznego 
Centrum Historii i Kultury Euro-
py Środkowowschodniej (GWZO) 

w Lipsku, a ostatnio wolontariuszką Fundacji Pru-
skie Zamki i Ogrody w Berlinie-Brandenburgii. Od 
początku roku pracuje w programie badawczym 
I jako pracownik naukowy. Tytuł jej projektu w pro-
gramie I brzmi: „Reprezentacje tożsamości szlache-
ckiej w Prusach Królewskich w XVI–XVIII w.”.

Od lutego 2015 r. dr Sabine Stach 
wspiera program badawczy V „Funkcjo-
nalność historii w późnej nowoczes-
ności”. Studiowała nauki o kulturze, 
historię sztuki i bohemistykę ze słowa-
kistyką w Lipsku i Pradze. Latem 2014 r. 
obroniła doktorat na Uniwersytecie Lipskim. Pro-
wadzi badania na temat „Oryginalny blok wschod-
ni? Sposób prezentacji państwowego socjalizmu 
w turystyce Europy Środkowo-Wschodniej”.

Dr Katrin Stoll pracuje od lutego 
2015 r. w programie badawczym V 
„Funkcje historii w późnej nowoczes-
ności”. Studiowała historię i anglisty-
kę w Bielefeld i Maynooth (Irlandia) 
i doktoryzowała się w 2010 r. pracą na 
temat „Przywracanie prawdy. Postę-
powania karne przeciwko byłym członkom policji 
bezpieczeństwa w okręgu białostockim” na Uniwer-
sytecie w Bielefeld. Obecnie realizuje projekt 
„Historiografi a i publiczne korzystanie z historii 
w czasach późnej nowoczesności. Kolektywne 
symbole i reprezentacje Holocaustu w Niemczech 
i w Polsce” w programie badawczym V.

Jos Stübner studiował historię now-
szą i najnowszą, nauki polityczne 
i prawo publiczne na Uniwersytecie 
im. Alberta-Ludwiga we Fryburgu 
Bryzgowijskim. Po rocznym pobycie 
we Wrocławiu w ramach europej-
skiego wolontariatu (EVS) pracował 
jako naukowy pracownik pomocniczy w zakładzie 
Europejskiej Historii Regionalnej na Uniwersytecie 
w Chemnitz, wspierając jednocześnie projekt celo-
wy „Grenzüberschreitungen” [Przekraczania gra-
nic]. Po pobycie na stypendium badawczym Nie-
mieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) 
w Pradze pracuje od tego roku jako asystent na-
ukowy w NIHW. Opracowuje pracę doktorską 
pod tytułem: „Koncepcja małych czeskich miast 
w modernizmie. Nacjonalizm i reprezentacje kla-
sowe w Chebie i Rokycanach między rokiem 1890 
i 1930”.

Personalia



Dr Maren Röger opuściła NIHW 
po pięcioletnim, bardzo udanym 
okresie pracy i od kwietnia 2015 
pracuje na stanowisku młodsze-
go profesora na Uniwersytecie 
w Augsburgu. W NIHW zajmowa-

ła się w ramach programu badawczego IV tematem 
„Polityki seksualnej w codzienności okupacyjnej 
w Polsce 1939-1945: Prostytucja, intymność, prze-
moc”. Wyniki jej badań ukazały się wiosną 2015 r. 
jako monografi a zatytułowana „Kriegsbeziehun-
gen” [Stosunki wojenne] w wydawnictwie S. Fischer 
Verlag.

Kinga Wołoszyn-Kowanda podję-
ła pracę w NIHW 1 czerwca. Stu-
diowała fi lologię polską ze spe-
cjalnością dziennikarską w latach 
1998–2001, a następnie do roku 
2003 dziennikarstwo i komunika-

cję na Uniwersytetach Wrocławskim i Lüneburskim. 
Po długoletniej pracy jako dziennikarka telewizyjna, 
redaktorka, niezależna autorka i rzeczniczka pra-
sowa w Polsce i w Niemczech obejmuje dział PR 
w NIHW.

Z dniem 31 maja Stefan Böhm 
opuścił stanowisko szefa admi-
nistracyjnego NIHW i po cztero-
letniej pracy w Warszawie objął 
tę samą funkcję w NIH w Wa-
szyngtonie.

Z dniem 1 maja 2015 r. kierownictwo 
administracyjne NIHW objął Helge von 
Boetticher. Pan von Boetticher wnosi 
długoletnie doświadczenie zawodo-
we, zdobyte w różnych placówkach 
administracyjnych Instytutów Goe-
thego w Niemczech, Wielkiej Brytanii 
i Polsce.

Z dniem 31 maja zakończyła pracę 
w NIHW zajmująca się dotychczas za-
daniami PR Katarzyna Shannon, która 
przez sześć lat kształtowała komuni-
kację zewnętrzną Instytutu.

Dr Michael Zok rozpoczął w styczniu 
2015 r. długoterminowy gościnny po-
byt badawczy w NIHW. W swoim ak-
tualnym projekcie w ramach progra-
mu badawczego I skupia się na zmia-
nach wyobrażeń i norm zachowań 
seksualnych oraz codziennych prak-
tyk w polskim społeczeństwie po roku 1945. Jego 
uwagę przyciągają regionalne różnice, znajdujące 
odzwierciedlenie w charakterystycznych dla danego 
regionu, wykształconych pod wpływem gwałtow-
nych ruchów migracyjnych po 1945 r. autoatrybu-
cjach i wyobrażeniach małżeństwa i partnerstwa, 
prowadzących niekiedy do społecznych konfl iktów 
między miejscową ludnością i elementem napływo-
wym. Bada on w związku z tym wpływ migracji ze 
wsi do ośrodków miejskich i potencjał integracyjny 
małżeństw mieszanych.
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Terminy

Wykłady wtorkowe
Statek i świat: ucieczka dr Crippena na pokładzie 
„Montrose” w 1910 r.
prof. dr Roland Wenzlhuemer (Heidelberg)
wtorek, 29 września, godz. 18.00

Sporne pogranicze: historia, hagiografi a 
i polityka w Górnej Geldrii w XVII w.
prof. dr Raingard Esser (Groningen)
wtorek, 27 października, godz. 18.00

„Okupacyjne dzieci” w Niemczech po roku 1945
prof. dr Silke Satjukow (Magdeburg)
wtorek, 24 listopada, godz. 18.00

Mobilizacja historii na potrzeby turystyki 
w XXI wieku
prof. dr Valentin Groebner (Lucerna)
wtorek, 15 grudnia, godz. 18.00

Pozostałe wykłady 
Overlapping Identities in Warsaw Operation 
Rooms. Jewish–German–Polish aspects 
among physicians in the 19th C.
doc. dr Ruth Leiserowitz
środa, 9 września, godz. 18.00

From Bonfeld to Bikernieki: Paths of Murder 
and Memory
prof. dr Richard Bessel (York)
czwartek, 29 października, godz. 18.00

Koniec wojny 1945 (AT)
prof. dr Stefan Chwin (Gdańsk)
18 listopada, godz. 18.00

Debaty Lelewelowskie
Zagadnienia procesu transformacji w Europie 
Środkowowschodniej po roku 1989
(Philipp Ther, Wlodzimierz Borodziej, 
Michal Pullman i Rafal Woś)
6 października 2015, godz. 18.00

Konferencje 
„Żydzi - Niemcy - Polacy: historie i tradycje 
w kulturach medycznych”
XV. Konferencja Niemiecko-Polskiego Towarzystwa 
Historii Medycyny, organizowana we współpracy 
z Uniwersytetem im. Fryderyka Aleksandra 
w Erlangen-Nürnberg, Żydowskim Instytutem 
Historycznym im. Emanuela Ringelbluma 
w Warszawie, Uniwersytetem Medycznym 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
9–11 września 2015, ŻIH w Warszawie

Warsztat „Funkcjonalizacja historii 
w okresie późnego modernizmu. 
Projekty – metody – perspektywy naukowe”
17–18 września 2015, NIHW

Konferencja „Kultury i języki pamięci”
Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego 
we współpracy z NIHW
25–26 września 2015, Uniwersytet Warszawski

Warsztat „Imperialne wyzwania Austro-Wegier” 
Część 1, Ekspansja we współpracy z Instytutem 
Boltzmanna w Grazu
8–9 października 2015, NIHW

Konferencja „Góry – Literatura – Kultura” 
Edycja III: Góry w wyobraźni literackiej, kulturalnej, 
społecznej i politycznej na przełomie XIX i XX wieku
14–16 października 2015, Zakopane, we 
współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim



Kontakt

Niemiecki Instytut Historyczny 
w Warszawie
Pałac Karnickich
Aleje Ujazdowskie 39 
00-540 Warszawa

Tel.: +48-22-525 83-00
faks: +48-22-525 83-37

e-Mail: dhi@dhi.waw.pl
http://www.dhi.waw.pl/de/

Międzynarodowa konferencja „Anti-Semitism 
in the 19th century in international perspective”
21–23 października 2015, NIH w Paryżu i NIHW, 
NIH w Paryżu, NIH w Londynie

Warsztat „Zmienione uwarunkowania 
i stosunki”. Zdjęcia rodzinne jako źródło historii 
wschodnioeuropejskiej 1944–1960 (część IV)
29–30 październik 2015, NIHW

Warsztat „Unia polsko-saska”
wspólnie z IH PAN i Uniwersytetem w Gießen
13–14 listopada 2015, NIHW

Konferencja „Pamięć na Słowiańszczyźnie 
Południowej i Zachodniej”
Konferencja naukowa z okazji stulecia Slawistyki na 
Uniwersytecie Warszawskim, organizowana przez 
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, we 
współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym 
w Warszawie
27–28 listopada 2015, Uniwersytet Warszawski

Konferencja „Zakończenia wojen 
z perspektywy regionalno-historycznej”
we współpracy z Centrum 
im. Aleksandra Brücknera w Halle
18–20 listopada 2015, NIHW

2015 ASEEES Annual Convention
Panel NIHW: „Sacred Arguments? Sacralized Politics 
Secular Religion, and East-Central European Dissent 
in the Global 1970s”
19–22 listopada 2015, Filadelfi a

Konferencja „Hołd pruski. Geneza i znaczenie”
Konferencja we współpracy z Archiwum Głównym 
Akt Dawnych (AGAD)
4 grudnia 2015, siedziba Archiwum Głównego 
Akt Dawnych

Warsztat „Stosunki ponad granicami: 
rodziny i pary w mobilnym modernizmie”
NIH w Paryżu, we współpracy z NIHW, 
Uniwersytetem w Münster i partnerem francuskim
10–11 grudnia 2015

Inne:
Polsko-niemieckie spotkania naukowe (wykłady 
Societas Humboldtiana)

15 października 2015
10 grudnia 2015


