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 nstytut Zachodni w Poznaniu, istniejàcy ju˝ 70 lat, to jedna z najwa˝niejszych pol-

skich placówek naukowo-badawczych, znana i ceniona równie˝ w mi´dzynarodowym 

Êrodowisku naukowym. Zainteresowania badawcze zespołu naukowego Instytutu Zachod-

niego koncentrujà si´ na historii i współczesnoÊci Niemiec, dziejach stosunków polsko-

-niemieckich oraz Ziem Zachodnich i Północnych, problematyce europejskiej i transatlan-

tyckiej, wreszcie zagadnieniach polityki i bezpieczeƒstwa Polski. O interdyscyplinarnym 

charakterze placówki przesàdza fakt, ˝e zespół Instytutu Zachodniego prowadzi badania  

z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych. Poznaƒski oÊrodek posia-

da własnà oficyn´ wydawniczà – Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, a tak˝e Bibliotek´ 

zasobnà w literatur´, czasopisma i pras´ oraz archiwalia. 

Powstanie Instytutu Zachodniego w grudniu 1944 r. wiàzało si´ ÊciÊle z doÊwiadczeniami 

okresu II wojny Êwiatowej oraz niemieckiej okupacji w Polsce. Wydarzenia te odcisn´ły 

I. Czołowa placówka naukowa w Polsce

Zało˝yciel Instytutu Zachodniego prof. Zygmunt Wojciechowski przed pierwszà siedzibà przy Chełmoƒskiego 1
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tragiczne pi´tno na stosunkach polsko-niemieckich, wywierajàc te˝ wpływ na losy całej 

Europy. Powojenne przesuni´cie granic paƒstwowych Polski na zachód rodziło potrzeb´ 

naukowej analizy zagadnieƒ zwiàzanych z nowym układem terytorialnym, stwarzajàcym 

powa˝ne problemy i zagro˝enia. Dlatego grupa profesorów przedwojennego Uniwersytetu 

Poznaƒskiego, a tak˝e działaczy społecznych i politycznych, skupiona wokół profesora  

Zygmunta Wojciechowskiego, wybitnego historyka prawa, wystàpiła z inicjatywà powoła-

nia w Poznaniu placówki badawczej, zajmujàcej si´ problematykà niemieckà oraz dziejami 

trudnego sàsiedztwa polsko-niemieckiego. 

MyÊl utworzenia specjalistycznej instytucji, łàczàcej funkcje badawcze i doradcze, pojawiła 

si´ ju˝ podczas wojny, w drugiej połowie 1943 r., w Êrodowisku podziemnej organizacji 

„Ojczyzna”, powiàzanej z Delegaturà Rzàdu na Kraj. Padła wówczas po raz pierwszy nazwa 

placówki - „Instytut Zachodni”, a tak˝e czasopisma - „Przeglàd Zachodni”. ZaÊ w grudniu 

1944 r. powstał specjalny dokument, w którym zarysowano profil badawczy i struktur´ 

organizacyjnà Instytutu Zachodniego. Ten właÊnie moment uwa˝a si´ za dat´ powstania 

poznaƒskiej placówki.

Jakkolwiek pomysł utworzenia Instytutu Zachodniego zrodził si´ w Milanówku pod 

Warszawà, gdzie wówczas przebywał prof. Wojciechowski i gdzie konspiracyjnie spotykali 

Prof. Zygmunt Wojciechowski 
– zało˝yciel i pierwszy dyrektor 
Instytutu Zachodniego  
w latach 1945-1955 

Prof. Gerard Labuda – dyrektor 
Instytutu Zachodniego w latach 
1959-1961

Prof. Władysław Markiewicz  
– dyrektor Instytutu Zachodniego 
w latach 1966-1973
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Dr Michał Nowosielski  
– dyrektor Instytutu Zachodniego 
od 2013 r. 

si´ pozostali inicjatorzy pomysłu z organizacji „Ojczyzna”: Andrzej Grodek, Jan Zdzito-

wiecki i Edmund M´clewski, to jednak wybór Poznania jako jego siedziby od poczàtku nie 

budził wàtpliwoÊci. Ju˝ w okresie mi´dzywojennym stolica Wielkopolski stanowiła wa˝ny 

oÊrodek badaƒ niemcoznawczych, prowadzono tutaj prace naukowe dotyczàce stosunków 

polsko-niemieckich oraz dokumentowano polskà przeszłoÊç obszarów zachodnich (wów-

czas wschodnie prowincje Niemiec). 

Pierwszym dyrektorem Instytutu Zachodniego, którego oficjalne powołanie do ˝ycia 

nastàpiło 27 lutego 1945 r., a statut zatwierdzono 6 sierpnia 1945 r., został inicjator jego 

powstania prof. Wojciechowski, doskonały znawca problematyki niemieckiej. Poczet ko-

lejnych dyrektorów obejmował najwybitniejsze w polskiej humanistyce nazwiska, z pro-

fesorami Gerardem Labudà, Zdzisławem Kaczmarczykiem, Władysławem Markiewiczem, 

Lechem Trzeciakowskim, Antonim Czubiƒskim i Annà Wolff-Pow´skà na czele. 

Pierwsza siedziba Instytutu Zachodniego znajdowała si´ w secesyjnej kamienicy przy  

ul. Chełmoƒskiego 1, potem nastàpiła przeprowadzka na Stary Rynek i tam zespół pracowni-

ków objàł w posiadanie Wag´ Miejskà oraz Domki Budnicze, wreszcie na dłu˝ej zakotwiczył 

w Pałacu Działyƒskich. Od 1998 r. Instytut Zachodni posiada własnà siedzib´ – wspaniały 

obiekt przy ul. Mostowej 27, gdzie znalazły swe miejsce tak˝e jego bogate zbiory biblio-

Prof. Anna Wolff-Pow´ska  
– dyrektor Instytutu Zachodniego 
w latach 1990-2004
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teczne i cenne zasoby archiwalne oraz funkcjonuje Wydawnictwo Instytutu Zachodniego.  

W latach 1992-2013 organem nadzorujàcym działalnoÊç Instytutu Zachodniego było Mini-

sterstwo Spraw Zagranicznych, obecnie jest nim Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego. 

Wraz z utworzeniem Instytutu Zachodniego powstała biblioteka, która w ciàgu 70 lat ist-

nienia zgromadziła ogromne zbiory specjalistyczne z zakresu niemcoznawstwa, historii 

Polski i powszechnej, problematyki europejskiej i stosunków mi´dzynarodowych, zagadnieƒ 

socjologicznych, prawnych i ekonomicznych. Łàcznie ksi´gozbiór Biblioteki Instytutu Za-

chodniego liczy ponad 112 tys. ró˝nego rodzaju prac. W jej zbiorach znajdujà si´ równie˝ 

unikatowe zespoły archiwalne i dokumentacja prasowa. Te bogate zasoby archiwalne i zbiory 

biblioteczne, w tym najwi´ksza w kraju literatura niemcoznawcza, przyciàgajà do Instytutu 

Zachodniego szerokie grono badaczy, młodych adeptów nauki, dziennikarzy i tych wszystkich 

czytelników, którzy powodowani pasjà, zainteresowaniami lub potrzebà korzystajà z Biblio-

teki Instytutu Zachodniego. 

Obecna siedziba Instytutu Zachodniego przy ul. Mostowej 27 powstała dzi´ki wsparciu Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej oraz pomocy władz Poznania.
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Istniejàce od 1945 r. Wydawnictwo Instytutu Zachodniego 

wydało dotàd grubo ponad 400 ksià˝ek, 350 numerów cza-

sopisma „Przeglàd Zachodni” oraz dziesiàtki innych wydaw-

nictw seryjnych i okazjonalnych. Oficyna, znana i ceniona 

w kraju oraz w mi´dzynarodowym Êwiecie nauki, publikuje 

rozprawy pracowników Instytutu Zachodniego oraz auto-

rów z innych oÊrodków naukowych w Polsce i za granicà. 

Tak jak trudno wyobraziç sobie polskà nauk´, w tym niem-

coznawstwo, bez dorobku badaczy z Instytutu Zachodnie-

go,tak silna jest wi´ê Instytutu Zachodniego z Poznaniem  

i społecznoÊcià lokalnà, wobec której placówka stara si´ 

pełniç misj´ popularyzatora wiedzy i inicjatora wa˝nych 

wydarzeƒ naukowych, a tak˝e kulturalnych. Wydawane  

w Instytucie Zachodnim publikacje, stanowiàce efekt na-

ukowych dociekaƒ jego zespołu badawczego, zapraszani do  

Instytutu Zachodniego goÊcie z kraju i zagranicy, konferen-

cje i dyskusje na wa˝ne bàdê aktualne tematy wpisały si´ na 

stałe w naukowy pejza˝ Poznania. 

Cennym wsparciem dla poznaƒskiej placówki jest Stowarzy-

szenie Instytut Zachodni, istniejàce równie˝ od 1944 r. Two-

rzyli go i tworzà wybitni polscy naukowcy, intelektualiÊci, 

przedsi´biorcy, politycy. Działa ono aktywnie na rzecz upo-

wszechniania wiedzy o historii i współczesnoÊci Niemiec, 

stosunków polsko-niemieckich oraz szeroko poj´tej pro-

blematyki integracji europejskiej. Tym samym popularyzu-

je tak˝e dorobek Instytutu Zachodniego oraz wspiera jego 

aktywnoÊç – naukowà i wydawniczà. W ramach Stowarzy-

szenia Instytut Zachodni funkcjonuje Regionalny OÊrodek 

Debaty Mi´dzynarodowej, prowadzàcy szeroko zakrojonà 

działalnoÊç informacyjnà, edukacyjnà i szkoleniowà wÊród 

ró˝nych grup społeczeƒstwa Poznania i Wielkopolski. 
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Dyrektorzy Instytutu Zachodniego

 prof. Zygmunt Wojciechowski: 1945-1955

 prof. Kazimierz Piwarski: 1956-1958

 prof. Gerard Labuda: 1959-1961

 prof. Michał Sczaniecki: 1961-1964

 prof. Zdzisław Kaczmarczyk: 1964-1965

 prof. Władysław Markiewicz: 1966-1973

 prof. Lech Trzeciakowski: 1974-1978

 prof. Antoni Czubiƒski: 1978-1990

 prof. Anna Wolff-Pow´ska: 1990-2004

 prof. Andrzej Sakson: 2004-2011

 dr Michał Nowosielski: 2013 - 
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II. Stosunki polsko-niemieckie jako główny przedmiot badaƒ

  tosunki polsko-niemieckie i ich szerokie uwarunkowania 

stanowià główny temat badawczy Instytutu Zachodniego 

od poczàtku jego istnienia. Jednak badania nad tym zagad-

nieniem, silniej ni˝ jakiekolwiek inne problemy podejmo-

wane w okresie komunistycznym przez zespół naukowy IZ, 

uzale˝nione były od zmieniajàcego si´ stanu relacji mi´dzy 

trzema stolicami: Warszawà, Berlinem i Bonn. Brak uznania 

przez Republikà Federalnà Niemiec granicy na Odrze i Nysie 

Łu˝yckiej ograniczał kontakty mi´dzy PRL a RFN, podczas 

gdy stosunki Polski z Niemieckà Republikà Demokratycznà 

cechowała rywalizacja o miano najbli˝szego sojusznika 

ZSRR. OkolicznoÊci te wr´cz uniemo˝liwiały rzetelny opis 

współczesnych stosunków polsko-niemieckich, a nawet  

– podejmowanie niektórych ich aspektów. 

W pierwszej dekadzie (1945-1955) badania nad stosunkami 

polsko-niemieckimi koncentrowały si´ zatem na ich histo-

rycznym wymiarze oraz na dziejach okupacji niemieckiej  

w Polsce i przywracaniu pami´ci o polskiej obecnoÊci na 

Ziemiach Odzyskanych. W latach póêniejszych (1956–1970) 

zale˝noÊç od wytycznych władz komunistycznych uwidocz-

niła si´ w podejmowaniu studiów majàcych uzasadniaç 

post´powy charakter NRD, a demaskowaç RFN jako paƒstwo 

rewizjonistyczne i militarystyczne. 

Uznanie zachodniej granicy Polski przez RFN w grudniu 

1970 r. otworzyło nowy etap w dziejach Instytutu Zachod-

niego. Zmieniły si´ nieprzychylne Niemcom Zachodnim 

uwarunkowania, w których funkcjonowała poznaƒska pla-

cówka. Podj´to pierwsze próby naukowego podsumowania 
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powojennych stosunków Warszawa-Bonn oraz poddano doÊç 

rzetelnej analizie sporne kwestie, koncentrujàc si´ na ich 

wymiarze politycznym, prawnym i społecznym. To wówczas 

powstały wnikliwe studia Lecha Janickiego nad prawnymi 

aspektami relacji polsko-niemieckich. Rzetelne, nieska˝one 

ideologicznym zacietrzewieniem spojrzenie na polityk´ Nie-

miec wobec Polski zaprezentowała Anna Wolff-Pow´ska.

Przemiany demokratyczne w Polsce i zjednoczenie Niemiec na 

poczàtku lat 90. doprowadziły do przełomu w stosunkach polsko- 

-niemieckich. Doszło wówczas do podpisania przez Polsk´ 

i Republik´ Federalnà Niemiec dwóch wa˝nych traktatów:  

o potwierdzeniu granicy – w listopadzie 1990 r. i o dobrym 

sàsiedztwie – w czerwcu 1991 r. Tym samym nastàpiło otwar-

cie zupełnie nowej epoki w dziejach poznaƒskiej placówki.  

Od tego momentu jej zespół naukowy b´dzie towarzyszył 

procesowi pojednania polsko-niemieckiego, obserwujàc, 

analizujàc i opisujàc zachodzàce zmiany, a czasami je na-

wet inspirujàc lub wnikliwie komentujàc. Ale przede wszyst-

kim podejmie tematy, które w okresie PRL były zakazane lub 

niepo˝àdane. Najpierw w uj´ciu historycznym starano si´ opisaç 

wydarzenia i zjawiska, które wczeÊniej podlegały cenzorskim 

zapisom. Taki charakter miała zbiorowa praca „Polacy wobec 

Niemców”, w której po raz pierwszy w polskim niemcoznaw-

stwie na ró˝nych płaszczyznach rozwa˝ano stosunek Polaków 

do Niemców w latach PRL, wnikliwie analizujàc jego uwarun-

kowania, charakter i skutki. Nowatorsko przeprowadzonà ana-

liz´ politologicznà relacji polsko-niemieckich była te˝ ksià˝ka 

Krzysztofa Malinowskiego pt. „Polityka Republiki Federalnej 

wobec Polski w latach 1982-1992”. 



70-lecie Instytutu Zachodniego w Poznaniu

9

W polu zainteresowaƒ badawczych znalazły si´ jednak przede 

wszystkim obecne, nowe formy i płaszczyzny współpracy 

mi´dzy Polakami a Niemcami: kooperacja regionów i gmin, 

KoÊciołów i sił politycznych, organizacji społecznych i kul-

turalnych. Efektem tych dociekaƒ naukowych były kolejne, 

wysoko cenione publikacje Instytutu Zachodniego, choçby 

„Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sàsiedztwa 

(1989-1998)” lub „Polacy – Niemcy. Sàsiedztwo z dystansu”. 

Zajmowano si´ tak˝e analizà politycznych i gospodar-

czych aspektów stosunków z naszym niemieckim sàsiadem, 

zwiàzanych czy to z akcesjà Polski do NATO, czy członko-

stwem naszego kraju w Unii Europejskiej. W pracach tych 

wychodzono z zało˝enia, ˝e sytuacja wewn´trzna i pozycja 

mi´dzynarodowa Niemiec rzutujà na mo˝liwoÊci kształ-

towania si´ polsko-niemieckiego partnerstwa w Europie 

(np. „Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Pola konfliktów  

i płaszczyzny współpracy”; „Trudny dialog. Polsko-niemiecka 

wspólnota interesów w zjednoczonej Europie”). 

Intensywnie rozwijała si´ i rozwija współpraca Instytutu 

Zachodniego z niemieckimi oÊrodkami naukowymi i eks-

perckimi. Wspólnie realizowano projekty bilansujàce rela-

cje polsko-niemieckie, organizowano konferencje nauko-

we, na których prezentowano polskie i niemieckie widzenie 

wa˝nych problemów i wyzwaƒ, zarówno tych o wymiarze 

bilateralnym, jak i europejskim. Tak wi´c, realizujàc wielo-

płaszczyznowo swoje zadania badawcze, Instytut Zachodni 

w Poznaniu starał si´ współkształtowaç polsko-niemieckie 

porozumienie, bacznie Êledził jego przebieg i konsekwencje, 

formułował prognozy i kreÊlił perspektywy.
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 adania historyczne dotyczàce tak wa˝nych tematów jak 

stosunki polsko-niemieckie, opisujàce dzieje Polski i Niemiec, 

a tak˝e analizujàce minione doÊwiadczenia Europy stano-

wiły i stanowià przedmiot szczególnej uwagi pracowników 

badawczych Instytutu Zachodniego. Wiele bardzo cennych, 

o niemal przełomowym znaczeniu dla polskiej historiografii 

prac powstało właÊnie w Instytucie Zachodnim lub pod jego 

naukowym patronatem. Takà rang´ zyskała – wydana ju˝  

w 1945 r. – ksià˝ka Zygmunta Wojciechowskiego, zało˝yciela 

i pierwszego dyrektora Instytutu Zachodniego, o wymow-

nym na owe powojenne czasy tytule: „Polska – Niemcy. 

Dziesi´ç wieków zmagania”. 

Podobne znaczenie miała – opublikowana w Instytucie Za-

chodnim - dwutomowa synteza dziejów Niemiec, pióra wy-

bitnych historyków, Kazimierza Tymienieckiego i Janusza  

Pajewskiego, zwiàzanych z Uniwersytetem Poznaƒskim. 

Tak˝e w Instytucie Zachodnim prof. Pajewski wydał jedno 

ze swych najwi´kszych dzieł „Mitteleuropa” o niemieckich, 

pochodzàcych jeszcze z czasów I wojny Êwiatowej, planach 

hegemonii w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Równie wybit-

ny historyk – prof. Gerard Labuda, swego czasu tak˝e dy-

rektor poznaƒskiej placówki, był autorem wnikliwej analizy 

dziejów stosunków polsko-niemieckich od X do XX wieku. 

Do Instytutu Zachodniego przychodziły kolejne grupy na-

ukowców, których nazwiska ju˝ wkrótce łàczyç b´dziemy 

z wybitnymi osiàgni´ciami w badaniach historycznych. 

Profesorowie Jerzy Krasuski i Marian Wojciechowski, Anna 

Wolff-Pow´ska i Antoni Czubiƒski, Jerzy Kozeƒski i Zbigniew 

III. Badania historyczne w Instytucie Zachodnim
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Mazur, Jadwiga Kiwerska i Stanisław ˚erko – wszyscy oni 

stali si´ autorami bàdê to kapitalnych syntez, bàdê gł´bokich 

analiz na temat historii Niemiec, stosunków polsko-niemiec-

kich, wydarzeƒ w mi´dzywojennej Europie. 

Poszerzał si´ wachlarz tematów historycznych, podejmowa-

nych w Instytucie Zachodnim. Badano relacje Stanów Zjed-

noczonych i Europy w okresie mi´dzywojennym, analizowa-

no w nowym uj´ciu koncepcje polityki zagranicznej Hitlera, 

a tak˝e relacje mi´dzy III Rzeszà a faszystowskimi Włocha-

mi, pisano o niemieckim ruchu oporu, badano dzieje Austrii  

i stosunków polsko-czechosłowackich. 

Renoma Instytutu Zachodniego powodowała, ̋ e pod jego au-

spicjami, a tak˝e wykorzystujàc jego cenne zbiory archiwalne 

i bogate zasoby biblioteki, wielu wybitnych historyków, jak 

np. Władysław Bartoszewski, właÊnie tutaj pracowało nad 

swymi dziełami, nierzadko publikowanymi w Wydawnictwie 

Instytutu Zachodniego. 

Tradycjà poznaƒskiej placówki stały si´ konferencje nauko-

we, na które z kraju i zagranicy, nawet w czasach komu-

nistycznych, zje˝d˝ali si´ najwybitniejsi historycy. Dzi´ki 

temu stawały si´ one wa˝nym wydarzeniem naukowym. 

Pami´tna była w 1989 r. konferencja poÊwi´cona 50. rocz-

nicy wybuchu II wojny Êwiatowej, w której – obok czoło-

wych polskich badaczy – udział wzi´li historycy z Wielkiej 

Brytanii, w tym znakomity biograf Hitlera – Ian Kershaw 

oraz wybitny znawca brytyjskiej polityki zagranicznej 

John Charmley. Podobnej rangi sympozja naukowe odby-

ły si´ przy okazji kolejnych, okràgłych rocznic wybuchu II 

wojny Êwiatowej – w latach 1999 i 2009, gdy to Instytut 

Zachodni odwiedzili wybitni historycy z Niemiec, Fran-

cji, Stanów Zjednoczonych, a tak˝e Rosji, m.in. prof. Horst 
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Möller, dyrektor Institut für Zeitgeschichte w Monachium oraz prof. Natalia Liebiediewa  

z Rosyjskiej Akademii Nauk. 

Historycy z Instytutu Zachodniego ch´tnie dzielili si´ i dzielà swà naukowà pasjà  

i doÊwiadczeniem badawczym – ich artykuły i wypowiedzi pojawiajà si´ na łamach po-

czytnych gazet i czasopism, cz´sto uczestniczà oni w audycjach radiowych i telewizyjnych, 

biorà udział w wa˝nych debatach historycznych. 
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IV. Badania nad okupacjà hitlerowskà w Polsce

 adania nad II wojnà Êwiatowà i okupacjà niemieckà w Polsce podj´to w Instytucie Zachod-

nim ju˝ w czerwcu 1945 r. Znaczenie tematu okupacji, b´dàcej tak bardzo bolesnym i tragicz-

nym doÊwiadczeniem dla Polaków, spowodowało , ˝e stała si´ ona jednym z najwa˝niejszych 

zagadnieƒ analizowanych w Instytucie Zachodnim. Tematykà okupacyjnà zajmowało si´ gro-

no wybitnych historyków i prawników: Karol Marian Pospieszalski, Alfons Klafkowski, Edward 

Serwaƒski, Barbara Bojarska, Jerzy Marczewski, Maria Rutowska, Marian Woêniak. 

Trudno przeceniç naukowe, a tak˝e polityczne znaczenie tych prac – wystarczy wspomnieç, 

˝e ustalenia naukowców z Instytutu Zachodniego wykorzystywane były w procesach prze-

ciwko niemieckim zbrodniarzom wojennym. Takà rol´ spełniły na przykład pierwsze tomy 

Documenta Occupationis Teutonicae, zawierajàce dowody bezprawia i zbrodni dokona-

nych na narodzie polskim, które włàczono do akt procesowych Mi´dzynarodowego Trybu-

nału Wojskowego w Norymberdze. 

Istniała te˝ Êcisła współpraca poznaƒskich badaczy z Głównà Komisjà Badania Zbrodni Hitle-

rowskich w Polsce. Dzisiaj taka współpraca wià˝e poznaƒskà placówk´ z Instytutem Pami´ci 

Narodowej oraz polskimi muzeami martyrologicznymi, a tak˝e z Yad Vashem w Jerozolimie. 

Gromadzone przez lata dokumenty, materiały archiwalne, fotografie, czasopisma, wreszcie 

osobiste zapiski doÊwiadczonych wojnà i okupacjà Polaków tworzà unikatowy zbiór – Archi-

W cenionej w kraju i za granicà serii Documenta Occupationis ukazały si´ unikatowe materiały obrazujàce 
hitlerowski system okupacyjny w Polsce. 
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wum II Wojny Âwiatowej, z którego korzystajà nie tylko krajowi oraz zagraniczni badacze  

i eksperci, ale tak˝e osoby poszkodowane przez III Rzesz´, którym wystawiane były specjal-

ne zaÊwiadczenia, upowa˝niajàce do uzyskania finansowego zadoÊçuczynienia. Materiały 

pochodzàce z Archiwum zamieszczane sà w monografiach i wydawnictwach albumowych, 

eksponowane na wystawach, wykorzystywane w filmach dokumentalnych i reporta˝ach.

Ogromny wysiłek badawczy zespołu Instytutu Zachodniego zaowocował dziesiàtkami  

publikacji: monografii, prac zbiorowych i artykułów naukowych. Pisano o eksterminacji 

polskiej inteligencji i ludzi KoÊcioła katolickiego, eliminacji grup nauczycieli, przedstawi-

cieli Êwiata kultury i nauki. Charakteryzowano przeÊladowania Polaków w Kraju Warty  

i na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, opisywano, jak funkcjonował tam hitlerowski sys-

tem okupacyjny. Odkrywano zatem słabiej obecne w powszechnej ÊwiadomoÊci Polaków, 

zdominowanej wiedzà o Generalnym Gubernatorstwie, aspekty zbrodniczej polityki Nie-

miec wobec narodu polskiego.

Przemarsz formacji SS przez pl. WolnoÊci w Poznaniu

Polscy oficerowie zamordowani w lesie katyƒskim
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Wydarzeniem edytorskim stała si´ przygotowana w Insty-

tucie Zachodnim monumentalna „Encyklopedia konspira-

cji wielkopolskiej (1939-1945)”, zmieniajàca dotychcza-

sowy, wielce krzywdzàcy obraz słabszego zaanga˝owania 

mieszkaƒców Kraju Warty w ruch oporu. 

Równie cenny był XVI tom Documenta Occupationis 

poÊwi´cony obozowi przesiedleƒczemu przy ulicy Głównej 

w Poznaniu, przez który to obóz przeszły dziesiàtki tysi´cy 

Polaków, zanim nie deportowano ich do Generalnego Gu-

bernatorstwa. Obok dokumentów i fotografii w tomie tym 

zamieszczono alfabetycznà list´ wszystkich Wielkopolan 

wi´zionych w Lager Glowna, sporzàdzonà na podstawie ory-

ginalnych niemieckich wykazów. 

Tematyka okupacyjna – mimo upływu lat i pojawiania si´ no-

wych wyzwaƒ naukowych – nadal stanowi przedmiot badaw-

czego zainteresowania w Instytucie Zachodnim. Realizowana 

obecnie digitalizacja zbiorów Archiwum II Wojny Âwiatowej 

gwarantuje, ˝e te cenne i oryginalne materiały przetrwajà 

prób´ czasu i b´dà dalej wykorzystywane w badaniach. 

Niemieccy stra˝nicy w obozie na Głównej
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V. Ziemie Zachodnie i Północne  
– pionierskie studia badawcze

 1945 r. Polska odrodziła si´ jako paƒstwo w nowym kształcie terytorialnym. Decyzjà 

wielkich mocarstw, w zamian za utracone Kresy Wschodnie, Polska przej´ła wschodnie pro-

wincje Niemiec – Ziemie Zachodnie i Północne. Przesuni´cie granic Polski na zachód stało si´ 

zresztà jednà z głównych przesłanek powstania Instytutu Zachodniego. Pojawiła si´ bowiem 

potrzeba analizy zagadnieƒ zwiàzanych z nowym układem terytorialnym Polski, zbadania 

problemów historycznych, kulturalnych i społeczno-gospodarczych obszarów, które zwykło 

si´ nazywaç Ziemiami Odzyskanymi. A tak˝e – Êledzenia procesów ich integracji z resztà 

kraju. Takie mi´dzy innymi zadania stawiali przed Instytutem Zachodnim jego zało˝yciele,  

a zwłaszcza prof. Zygmunt Wojciechowski. 

Pierwszà publikacjà Instytutu Zachodniego, wydanà ju˝ wiosnà 1945 r., a wi´c zanim  

w Poczdamie zapadły ostateczne decyzje dotyczàce zmian terytorialnych, była ksià˝ka 

autorstwa Marii Kiełczewskiej i Andrzeja Grodka pod wymownym tytułem: „Odra – Nisa, 

najlepsza granica Polski”. Tak˝e z kr´gów zało˝ycieli Instytutu Zachodniego wychodziły su-

gestie, aby granica polsko-niemiecka przebiegała na wschód od rzeki Odry. Kolejne publika-

cje powstajàce w Instytucie Zachodnim bàdê uzasadniały znaczenie włàczenia wschodnich 

rubie˝y Niemiec w granice paƒstwa polskiego, bàdê dowodziły polskoÊci Ziem Odzyskanych.

Pierwsza publikacja Instytutu  
Zachodniego dotyczyła powojennych  
zmian terytorialnych Polski
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„Ziemie Staropolski" to cenna 
i obszerna seria wydawnicza 
poÊwi´cona Ziemiom Zachodnim  
i Północnym

Wyrazem troski naukowców skupionych wokół prof. Wojcie-

chowskiego, aby nadaç nowym terytoriom silny rys polskoÊci, 

była ich praca przy wprowadzaniu na Ziemiach Odzyskanych 

polskich nazw miejscowoÊci, rzek, jezior etc. W poznaƒskiej 

placówce istniała nawet Komisja Onomastyczna, która przy-

gotowała „Skorowidz miejscowoÊci Pomorza Zachodniego  

i Ziemi Lubuskiej”. ZaÊ znaczenie praktyczne miało ponowne 

wydanie pracy j´zykoznawcy ks. Stanisława Kozierowskiego 

pt. „Atlas nazw geograficznych Słowiaƒszczyzny Zachod-

niej”, a tak˝e opracowanie i wydanie „Słownika polskich 

nazw miejscowoÊci w b. Prusach Wschodnich i na obszarze 

b. Wolnego Miasta Gdaƒska”. W ten sposób zapoczàtkowano 

cennà i zakrojonà na szerokà skal´ seri´ wydawniczà pod 

nazwà Ziemie Staropolski, poÊwi´conà poszczególnym re-

gionom Ziem Zachodnich i Północnych. 

Nowe perspektywy badawcze otworzyły si´ w 1956 r. 

Przystàpiono wówczas do socjologicznych badaƒ terenowych 

nad ró˝nymi aspektami przemian społecznych na Ziemiach 

Odzyskanych. W ten sposób w poznaƒskiej placówce zrodziła 

si´ socjologia Ziem Zachodnich. W 1957 r. rozpocz´to wyda-

wanie uznanej serii Ziemie Zachodnie – Studia i Materiały, 

w której dotychczas ukazało si´ 26 prac takich badaczy, jak: 

Zygmunt Dulczewski, Andrzej Kwilecki, Władysław Markie-

wicz, Kazimierz ˚ygulski, Andrzej Sakson. 



70-lecie Instytutu Zachodniego w Poznaniu

18

GłoÊnym w kraju i za granicà przedsi´wzi´ciem Instytutu Zachodniego z pogranicza na-

uki i popularyzacji wiedzy były konkursy na pami´tniki mieszkaƒców Ziem Odzyskanych, 

przeprowadzone w latach 1956, 1966 i 1970. Materiały z tych konkursów pojawiły si´  

w ró˝nych publikacjach i do dzisiaj traktowane sà jako wa˝ne êródło historyczne oraz cenna 

podstawa badaƒ socjologicznych. 

W poznaƒskiej placówce zrodziła si´ socjologia Ziem 
Zachodnich i Północnych; na ogłoszone konkursy 
napłyn´ły setki wspomnieƒ mieszkaƒców Ziem 
Odzyskanych
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Kolejny „renesans” badaƒ Ziem Zachodnich i Północnych 

nastàpił po 1989 r., gdy mo˝na ju˝ było podjàç tematy dotàd 

z koniecznoÊci traktowane jako tabu. Powrócono wi´c nie 

tylko do problematyki pogranicza polsko-niemieckiego, ale 

wzbogacono te badania o nowe aspekty, rozwa˝ajàc losy 

ludnoÊci rodzimej (Âlàzacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy) czy 

analizujàc temat mniejszoÊci niemieckiej w Polsce, a nawet 

rozszerzajàc zakres tych badaƒ o pogranicze polsko-rosyjskie 

(Obwód Kaliningradzki). Bezprecedensowe w charakterze  

i tematyce były prace nad niemieckà spuÊciznà kulturowà na 

Ziemiach Odzyskanych, czego efektem jest choçby ksià˝ka 

„Wspólne dziedzictwo?”. Trwajà te˝ prace nad przemianami 

to˝samoÊci lokalnej i regionalnej, dyskutuje si´ równie˝ nad 

specyfikà oraz mitologià obszarów przyłàczonych do Polski 

w 1945 r. 

Tak wi´c temat Ziem Zachodnich i Północnych pozostaje 

wa˝nym polem dociekaƒ naukowych w Instytucie Zachod-

nim, zmienia si´ jedynie jego perspektywa badawcza i po-

szerza zakres podejmowanych problemów. 
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VI. Komisja Podr´cznikowa i Forum Polsko-Niemieckie

 Êród wielu płaszczyzn aktywnoÊci Instytutu Zachodniego na szczególne wyró˝nienie 

zasługujà Komisja Podr´cznikowa oraz Forum Polsko-Niemieckie. Ich powstanie wià˝e si´  

z wydarzeniem wyjàtkowym – podpisanym 7 grudnia 1970 r. Układem PRL – RFN o podsta-

wach normalizacji, otwierajàcym nowe perspektywy dla porozumienia Polaków i Niemców. 

MyÊl o podj´ciu polsko-niemieckiej dyskusji na temat podr´czników pojawiła si´ w Instytucie 

Zachodnim ju˝ w połowie lat 50. Wówczas to naukowcy z poznaƒskiej placówki odnieÊli si´ 

pozytywnie do wysuni´tej przez niemieckiego pedagoga Enno Meyera, propozycji podj´cia 

dialogu z Polakami na temat treÊci podr´czników. Ów nauczyciel historii pisał: „Mi´dzy 

nami, Niemcami a Słowianami, wznoszà si´ przecie˝ całe góry historycznych uprzedzeƒ, 

które nale˝y uprzàtnàç”. Trzeba było jednak czekaç długie lata, aby pomysł wspólnej pracy 

nad rewizjà podr´czników mo˝na było zrealizowaç. W nowej sytuacji – po podpisaniu 

XVII Konferencja Komisji Podr´cznikowej, Augsburg 12-17 lipca 1984 r., wÊród uczestników prof. Władysław 
Markiewicz, były dyrektor IZ oraz Zbigniew Kulak, długoletni sekretarz Komisji Podr´cznikowej, pracownik IZ
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w 1970 r. traktatu z Niemcami – Instytut Zachodni znów 

wyszedł z inicjatywà: wspólnie z Akademià Ewangelickà  

z Berlina Zachodniego zorganizował kilka konferencji na 

temat zmian w podr´cznikach. Stały si´ one bezpoÊrednià 

inspiracjà do powołania pod auspicjami UNESCO wspólnej 

polsko-niemieckiej komisji do spraw podr´czników szkol-

nych w zakresie historii i geografii, która przeszła do historii 

pod krótkà nazwà – Komisji Podr´cznikowej. 

Jej pierwsze posiedzenie odbyło si´ w lutym 1972 r.  

w Warszawie, drugie – ju˝ w kwietniu 1972 r. w Brunsz-

wiku; w nast´pnych latach Komisja Podr´cznikowa ob-

radowała na przemian w obu krajach, wydajàc za ka˝dym 

razem wspólnie uzgodnione zalecenia, kierowane do władz 

oÊwiatowych w obu paƒstwach. Działa zresztà do dzi-

siaj, ale ju˝ w zupełnie innych warunkach politycznych  

i sprzyjajàcej atmosferze. Wtedy natomiast pomysłodawcy 

i realizatorzy przedsi´wzi´cia, wychodzàc z zało˝enia, ˝e 

treÊci w podr´cznikach, zawierajàce cz´sto półprawdy lub 

wr´cz nieprawd´, i to po obu stronach, utrwalajà stereo-

typy i utrudniajà zbli˝enie Polaków i Niemców, podj´li dys-

kusj´ na ten temat, nie zawsze spotykajàc si´ z uznaniem. 

Zaanga˝owani w prace Komisji Podr´cznikowej naukowcy 

niemieccy byli ostro krytykowani przez Êrodowiska Zwiàzku 

Wyp´dzonych, a wiele zaleceƒ Komisji bojkotowano na 

szczeblu krajów federacji. Polscy przedstawiciele, wÊród któ-

rych było grono uczonych z Instytutu Zachodniego, musieli 

si´ liczyç z zaleceniami władz komunistycznych i cenzorski-

mi ograniczeniami w podejmowaniu niektórych tematów. 

Mimo to Komisja Podr´cznikowa okazała si´ wa˝nym 

przedsi´wzi´ciem – stanowiàc przez wiele lat jednà z nielicz-

nych płaszczyzn dyskusji mi´dzy naukowcami z Polski i RFN, 

przyczyniła si´ do przełamania wielu stereotypów i w efekcie 



70-lecie Instytutu Zachodniego w Poznaniu

22

pozytywnego kształtowania ÊwiadomoÊci Polaków i Niemców. Du˝a w tym zasługa Instytu-

tu Zachodniego, który udzielał najwa˝niejszego wsparcia merytorycznego dla jej polskich 

przedstawicieli. Pierwszym przewodniczàcym Komisji Podr´cznikowej ze strony polskiej był 

prof. Władysław Markiewicz, wczeÊniej dyrektor Instytutu Zachodniego, zaÊ jego nast´pcà 

w 1983 r. został prof. Antoni Czubiƒski, wówczas szef poznaƒskiej placówki. To w Insty-

tucie Zachodnim powstawały wst´pne merytoryczne sugestie dla polskich przedstawicieli  

w Komisji Podr´cznikowej i tutaj publikowano materiały oraz zalecenia z jej prac. 

Równie znaczàcy jest wkład Instytutu Zachodniego w sukces Forum Polsko-Niemieckiego, 

stanowiàcego form´ szerokiej debaty przedstawicieli Êrodowisk politycznych, gospodar-

czych i naukowych, zarówno z Polski, jak i RFN. W zało˝eniu Forum miało stanowiç kolejny 

element procesu rozpocz´tego po 1970 r., a prowadzàcego do normalizacji, porozumienia  

i wreszcie pojednania polsko-niemieckiego. Forum Polsko-Niemieckie rozpocz´ło działalnoÊç 

w 1976 r., a wÊród reprezentujàcych polskie niemcoznawstwo badaczy pojawiali si´ te˝ na-

ukowcy z Instytutu Zachodniego. 

Traktat mi´dzy Polskà a RFN o dobrym sàsiedztwie z 1991 r. potwierdził potrzeb´ istnienia 

Forum Polsko-Niemieckiego jako sprawdzonej płaszczyzny dialogu elit, reprezentujàcych 

ró˝ne Êrodowiska. Jednak teraz chodziło głównie o wyznaczenie nowych kierunków zbli˝enia 

i kształtowanie polsko-niemieckiej wspólnoty interesów. Dla polskiego Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych naturalnym partnerem w realizacji takiego przesłania stał si´ Instytut  

Zachodni, co było wyrazem zaufania i uznania dla poznaƒskiej placówki. We współpracy 

ze stronà niemieckà kierownictwo Instytutu Zachodniego przygotowało w ramach Forum 

dwa wa˝ne spotkania: najpierw w Gdaƒsku na poczàtku 1995 r., a nast´pnie w Bonn wiosnà 

1997 r. Temat tych spotkaƒ wiàzał si´ bezpoÊrednio z kwestià zagwarantowania Polsce 

członkostwa w euroatlantyckich i europejskich strukturach integracyjnych. 

Zarówno uczestnictwo w pracach Komisji Podr´cznikowej, jak i zaanga˝owanie w ramach 

Forum Polsko-Niemieckiego to wymierny wkład poznaƒskiej placówki w budowanie mo-

stów mi´dzy Polakami a Niemcami. Działajàc na rzecz zbli˝enia elit polskich i niemieckich, 

Instytut Zachodni przyczynił si´ te˝ do procesu umocnienia pozycji Polski jako bezpieczne-

go i wiarygodnego partnera w Europie.
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VII. Niemcoznawstwo w Instytucie Zachodnim 

 ajlepszà wizytówkà Instytutu Zachodniego były i sà 

badania nad Niemcami. Specjalizujàc si´ w zagadnieniach 

niemcoznawczych, poznaƒska placówka zgromadziła na 

potrzeby badaƒ najwi´ksze w Polsce zbiory tematycznie 

zwiàzane z historià i współczesnoÊcià Niemiec, dysponu-

je te˝ unikatowym w skali kraju, najcz´Êciej pełnym, kom-

pletem najwa˝niejszych niemieckich czasopism naukowych  

i tytułów prasowych (np. „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 

„Süddeutsche Zeitung”, „Der Spiegel”, „Die Welt”, „Die Zeit”). 

W jej posiadaniu sà równie˝ wydawnictwa o charakterze 

informacyjnym (encyklopedie, leksykony, słowniki), a tak˝e 

publikowane serie niemieckich dokumentów. 

Prace indywidualne badaczy Instytutu Zachodniego oraz 

projekty zbiorowe, realizowane w poznaƒskiej placówce, 

obejmujà zarówno aspekty wewn´trzne, jak i mi´dzynarodowe 

rozwoju Niemiec. Uwaga skoncentrowana jest zatem na nie-

mieckim systemie gospodarczym i finansowym, przemianach 

ÊwiadomoÊci społecznej Niemców, ich aktywnoÊci politycznej 

i systemie partyjnym, charakterze i osiàgni´ciach niemiec-

kiej kultury. Aspekty mi´dzynarodowe dotyczà roli i miejsca 

Niemiec w Unii Europejskiej, ich stosunków z bli˝szymi i dal-

szymi sàsiadami, działaƒ w ramach wspólnoty transatlantyc-

kiej, wreszcie analizowane jest stanowisko Niemiec wobec 

bezpieczeƒstwa europejskiego oraz najwa˝niejszych wyzwaƒ 

współczesnoÊci. 

Grono badaczy w Instytucie Zachodnim jako jedno z pierw-

szych Êrodowisk naukowych w Polsce podj´ło si´ zada-

nia analizy, opisu i oceny procesu zjednoczenia Niemiec.  
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Efektem prowadzonych badaƒ były opublikowane ju˝ w latach 

1990-1994 krótkie raporty dotyczàce aktualnych aspektów 

procesu integracji dwóch paƒstw niemieckich. A nieco póêniej 

pojawiły si´ pogł´bione analizy, w których uwzgl´dniono 

ju˝ perspektyw´ czasu i ró˝norodnoÊç skutków odbudowy 

jednej paƒstwowoÊci niemieckiej („Zjednoczenie Niemiec.  

Studia politologiczno-ekonomiczno-prawne”; „Rola nowych 

Niemiec na arenie mi´dzynarodowej”; „Zjednoczone Niemcy. 

Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych.  

1990-2002”). Kontynuujàc ten wysiłek badawczy, w latach 

2009-2013 przygotowano i opublikowano w Instytucie  

Zachodnim wielotomowà seri´ pod wspólnym tytułem:  

Republika Federalna Niemiec 20 lat po zjednoczeniu. Poli-

tyka, gospodarka, społeczeƒstwo. Sà to publikacje ujmujàce 

całoÊciowo, interdyscyplinarnie i wieloaspektowo przemiany 

w Niemczech na przestrzeni dwóch dekad oraz ich wpływ na 

stosunki z Polskà oraz rang´ Niemiec w Êwiecie. 

Wiele prac powstałych w Instytucie Zachodnim dotyczyło wy-

branych aspektów polityki wewn´trznej i zagranicznej współ-

czesnych Niemiec, jednak sposób uj´cia problemu, wnikliwoÊç 

analizy, a zwłaszcza kompetencje autorów powodowały,  

˝e ksià˝ki te na trwałe weszły do dorobku polskiego niem-

coznawstwa. Taki charakter miały prace Bogdana Kosze-

la dotyczàce roli Niemiec w Unii Europejskiej, publikacje  

Tomasza Budnikowskiego o niemieckim rynku pracy lub  

Piotra Kalki o inwestycjach niemieckich. Interesujàce tematy 

z pogranicza kultury i polityki odkrywali przed czytelnika-

mi Hubert Orłowski i Maria Wagiƒska-Marzec. Z kolei Ilona 

Romiszewska, piszàc na przykład o gospodarczych relacjach 

Niemiec z Chinami, potwierdzała, ˝e cennym atutem Instytu-

tu Zachodniego pozostaje umiej´tnoÊç reagowania na aktu-

alne wyzwania naukowe. 
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Dorobek niemcoznawczy pracowników Instytutu Zachodniego to dziesiàtki wartoÊciowych 

ksià˝ek, setki artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach, cenne serie 

wydawnicze, a tak˝e docierajàce do szerokiego odbiorcy publikacje on-line. Ich autorzy, 

zapraszani nadzwyczaj cz´sto do rozgłoÊni radiowych i stacji telewizyjnych, pełnià rol´ 

ekspertów, komentatorów i analityków spraw niemieckich. Zespół badawczy Instytutu  

Zachodniego słu˝y tak˝e fachowà informacjà instytucjom paƒstwowym. Tym samym pełni 

on wa˝nà dla polskiej racji stanu funkcj´.

Były kanclerz Niemiec Helmut Schmidt z wizytà w Instytucie Zachodnim we wrzeÊniu 1994 r.
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W Instytucie Zachodnim 
przygotowano wielotomowà 
seri´ ujmujàcà całoÊciowo, 
interdyscyplinarnie  
i wieloaspektowo przemiany 
w zjednoczonych Niemczech
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VIII. Polska – Niemcy - Europa

 rzełom lat 1989 i 1990, przynoszàcy tak ogromne zmiany w skali krajowej i globalnej, 

nie pozostał bez wpływu na działalnoÊç Instytutu Zachodniego. Likwidacja cenzury, otwar-

cie archiwów, szerokie mo˝liwoÊci kontaktów z mi´dzynarodowym Êwiatem nauki stwo-

rzyły nowe perspektywy badawcze dla zespołu naukowego poznaƒskiej placówki. Tematy 

dotychczas z koniecznoÊci pomijane lub traktowane marginesowo uzyskały pełnà swobod´ 

realizacji, na przykład badania nad ÊwiadomoÊcià politycznà Polaków i Niemców, opisywa-

nie niemieckiego dziedzictwa Ziem Zachodnich i Północnych. Pojawiła si´ te˝ mo˝liwoÊç 

ponownej analizy oraz interpretacji wielu zjawisk i problemów, jak np. przemian społecz-

nych, gospodarczych i politycznych w Niemczech. Niektóre tematy kontynuowano w no-

watorski sposób, choçby te dotyczàce roli Niemiec na arenie mi´dzynarodowej. Powstało 

wiele cennych prac poÊwi´conych refleksji nad procesem pojednania polsko-niemieckiego, 

oceniajàcych w pełnym wymiarze jego sukcesy i załamania, skutki i znaczenie. 

Ju˝ sam proces jednoczenia Niemiec stał si´ powa˝nym wyzwaniem badawczym, którego 

zwieƒczeniem jest wielotomowa seria, przygotowana przez zespół naukowy Instytutu. Opi-

sano w niej przemiany zachodzàce u naszego zachodniego sàsiada, w wymiarze politycz-

nym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Z nowà pasjà i zaanga˝owaniem analizuje 

si´ ró˝ne aspekty integracji europejskiej, wizje rozwoju Unii Europejskiej i jej roli w Êwiecie, 

rozwa˝ane sà perspektywy i zagro˝enia dla Wspólnej Europy. Pojawiła si´ te˝ tematyka 

bezpieczeƒstwa europejskiego i stosunków transatlantyckich, podj´to nawet problem ter-

roryzmu, i to zarówno w wymiarze wewn´trznym, jak i mi´dzynarodowym. 

Wa˝nym polem badawczym stała si´ społecznoÊç Polaków w Niemczech. Powstałà w 1999 r. 

we współpracy z niemieckimi badaczami zbiorowà monografi´ pt. „Byç Polakiem w Niemczech” 

opublikowano równie˝ w wersji niemieckiej. Obecnie problematyka obecnoÊci Polaków  

w Niemczech analizowana jest przez grono badaczy pod kierunkiem Michała Nowosielskiego. 

W nowym uj´ciu Polacy w Niemczech pojawiajà si´ tak˝e jako adresat działaƒ polskiej dy-

plomacji oraz wa˝ny element gospodarczego, społecznego i politycznego pejza˝u Niemiec. 
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Kontynuujàc prace nad historià Niemiec, stosunkami polsko-

-niemieckimi i okupacjà hitlerowskà w Polsce, zespół nauko-

wy Instytutu Zachodniego poszerzył w bezprecedensowy 

sposób zakres tematyczny prowadzonych analiz i studiów, 

odnoszàc je do szeroko rozumianego hasła: Polska – Niemcy 

- Europa. Pozwoliło to objàç badaniami główne procesy po-

lityczne, gospodarcze i społeczne, zachodzàce we współcze-

snym Êwiecie oraz opisaç ich znaczenie dla Polski i jej pozycji 

na arenie mi´dzynarodowej. 

Podejmujàc bowiem w Instytucie Zachodnim tematy badaw-

cze, zwraca si´ szczególnà uwag´ na ich znaczenie, aktualnoÊç 

oraz atrakcyjnoÊç dla polskiego odbiorcy. Uwzgl´dnia si´ 

tak˝e ich przydatnoÊç dla polskiej racji stanu i polskiego 

interesu, ich u˝ytecznoÊç dla polskiej praktyki politycznej, 

instytucji samorzàdowych oraz organizacji gospodarczych. 

Ta elastycznoÊç w reagowaniu na wyzwania naukowe oraz 

utylitarnoÊç badaƒ stanowià niepodwa˝alny atut Instytutu 

Zachodniego. Potwierdzeniem tego sà realizowane w Insty-

tucie Zachodnim projekty badawcze i granty, na które Êrodki 

finansowe zostały uzyskane w drodze konkursów; niektóre  

z nich majà charakter mi´dzynarodowy lub sà finansowane  

z funduszy unijnych. W ostatnich kilku latach zespół Instytutu 

Zachodniego pracował mi´dzy innymi nad nast´pujàcymi 

projektami badawczymi: 

- Pakt Trzech. Studium z dziejów niemieckiej  
„polityki sojuszy” 1939-1941/42; 

- Republika Federalna Niemiec 20 lat po zjednoczeniu. 

Polityka – gospodarka – społeczeƒstwo; 

- Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie w XXI wieku; 

- Literatura zjednoczonych Niemiec a to˝samoÊç kulturowa 
i narodowa; 

- Dynamika niemieckiej opinii publicznej; 
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- Racja stanu w stosunkach polsko-niemieckich. 1970-2004;

- Współczesne Niemcy i stosunki polsko-niemieckie w latach 2004-2013; 

- Polskie elity polityczne wobec stosunków Polski z Niemcami w ramach Unii Europejskiej; 

- Polacy w Niemczech. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne; 

- Polityka polonijna w praktyce;

- Europa – USA. Wyzwania, trendy, perspektywy;

- Polityka mi´dzynarodowych działaƒ humanitarnych; 

- Strategiczne aspekty bezpieczeƒstwa Polski na poczàtku XXI wieku. 

Zespół naukowo-badawczy Instytutu Zachodniego rozszerzył tak˝e ostatnio swà funkcj´ 

ekspercko-analitycznà. Wypracowujàc własne oceny badanych zjawisk, opisujàc trendy oraz 

formułujàc wnioski i prognozy, poznaƒska placówka słu˝yła i słu˝y fachowà informacjà 

instytucjom paƒstwowym. Pracownicy Instytutu Zachodniego sà wi´c autorami wielu 

ekspertyz i analiz dla polskiej praktyki politycznej, gospodarczej i administracyjnej. I tak 

Premier Jerzy Buzek w gronie pracowników Instytutu Zachodniego we wrzeÊniu 1998 r. 
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opracowano ekspertyzy, w których opisywano polsko-niemieckie interesy i rozbie˝noÊci  

w Unii Europejskiej, ró˝ne aspekty polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec i jej 

rozwoju gospodarczego, przedstawiano prognozy przed kolejnymi wyborami do Bundestagu, 

rozwa˝ano kwesti´ „wyp´dzeƒ” w polityce niemieckiej oraz rol´ pami´ci historycznej  

w dyskursie niemieckim, opisywano miejsce Rosji w strategii Niemiec, a tak˝e analizo-

wano rozbie˝noÊci w stosunkach transatlantyckich z niemieckiej i polskiej perspektywy;  

zastanawiano si´ te˝ nad koncepcjami rozwoju Unii Europejskiej, w tym równie˝ badano  

i oceniano próby przezwyci´˝enia kryzysu, podejmowano globalne problemy gospodarcze, 

humanitarne, energetyczne etc. 

Instytut Zachodni kontynuuje działania na rzecz promocji i upowszechniania wiedzy, inicjujàc 

wiele wydarzeƒ naukowych i przedsi´wzi´ç popularyzatorskich. Poznaƒska placówka stała 

si´ miejscem wa˝nych w wymiarze krajowym i mi´dzynarodowym konferencji oraz spotkaƒ.  

W jej nowej siedzibie przy ul. Mostowej 27 goÊcili czołowi przedstawiciele polskiego i za-

granicznego Êwiata nauki, znani politycy oraz wybitni intelektualiÊci, m.in.: Helmut Schmidt  

i Tadeusz Mazowiecki, Zbigniew Brzeziƒski i Aleksander KwaÊniewski, Hanna Suchocka  

i Jerzy Buzek, Władysław Bartoszewski i Jan Karski, profesorowie Aleksander Smolar  

i Adam Daniel Rotfeld, a tak˝e Ryszard KapuÊciƒski, Adam Michnik i Krzysztof Zanussi, profeso-

rowie Zygmunt Bauman, Piotr Wandycz i Norman Davies. Instytut wizytowali niemal wszyscy  

szefowie dyplomacji III RP – od Krzysztofa Skubiszewskiego a˝ po Grzegorza Schetyn´. 

Uczestnicy konferencji „Francja, Niemcy, Polska, 
Ukraina wobec wyzwaƒ europejskich”: Zbigniew 
Brzeziƒski, Jerzy Kłoczowski i Hanna Suchocka,  
20-21 listopada 1998 r.

Konferencja „Społeczeƒstwo i paƒstwo w XXI wieku”  
z udziałem: byłego wicekanclerza Austrii Erharda Buska, 
redaktora Adama Michnika, rosyjskiego obroƒcy praw 
człowieka Siergieja Kowaliowa, 20-21 listopada 2001 r. 
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Spotkanie w Instytucie Zachodnim z sekretarzem stan 
Władysławem Bartoszewskim, 16 czerwca 2010 r. 

Prezydent Aleksander KwaÊniewski podczas obchodów 
60-lecia Instytutu Zachodniego, 19 kwietnia 2004 r.

Wizyta ministra spraw zagranicznych Radosława 
Sikorskiego w Instytucie Zachodnim, 26 czerwca 2008 r. 

„Okràgły stół” polskich ministrów spraw 
zagranicznych z udziałem: Andrzeja Olechowskiego, 
Bronisława Geremka, Władysława Bartoszewskiego, 
Adama D. Rotfelda, 19 kwietnia 2004 r. 
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Imponujàcy jest najnowszy dorobek wydawniczy Instytutu 

Zachodniego. Obok kontynuacji dotychczasowych serii wy-

dawniczych, takich jak: Prace Instytutu Zachodniego, Stu-

dium Niemcoznawcze, Ziemie Zachodnie – Studia i Materiały, 

pojawiły si´ Studia Europejskie, Zeszyty IZ, oraz wychodzàce 

tak˝e w wersji elektronicznej Biuletyny IZ oraz IZ Policy 

Papers. Trwa nieprzerwanie edycja czasopisma „Przeglàd 

Zachodni”, zaliczanego do najwa˝niejszych periodyków na-

ukowych o charakterze interdyscyplinarnym. Na jego łamach 

publikujà swe prace o Polsce, Niemczech i Europie uznani 

przedstawiciele Êwiata nauki z kraju i zagranicy. Od 1993 r. 

Instytut Zachodni wraz z Uniwersytetem w Poczdamie wy-

daje w j´zyku niemieckim kwartalnik politologiczny – „Welt-

Trends” o uznanej w kraju i za granicà renomie. 

Poznaƒska placówka utrzymuje swà wysokà rang´ w Êwiecie 

nauki polskiej i europejskiej, jest aktywna w naukowym dys-

kursie krajowym i mi´dzynarodowym. Na ró˝nych polach 

słu˝y swà wiedzà eksperckà i doÊwiadczeniem badawczym. 

Z jednej strony działa na rzecz pogł´bienia europejskiej 

ÊwiadomoÊci, wiedzy o sàsiadach i zachodzàcych na arenie 

mi´dzynarodowej procesach, z drugiej – obalajàc ró˝ne ba-

riery, mobilizuje do dyskusji nie tylko nad ˝ywotnymi intere-

sami Polski, ale tak˝e problemami Niemiec, Europy i Êwiata. 

Na tym polega jej rola i znaczenie. Potwierdzeniem tego 

było wyró˝nienie Instytutu Zachodniego w 2005 r. Nagrodà 

Polsko-Niemieckà, przyznawanà przez Ministrów Spraw Za-

granicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej 

Niemiec jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla roz-

woju stosunków polsko-niemieckich. 

W tym kontekÊcie nale˝y wspomnieç, ˝e zgodnie z wolà 

Rodziny Profesora Krzysztofa Skubiszewskiego, pierwsze-
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go szefa dyplomacji niepodległej Polski, architekta jej no-

wej polityki zagranicznej, właÊnie Instytut Zachodni stał 

si´ dysponentem Jego spuÊcizny – cennych dokumentów, 

bogatego ksi´gozbioru oraz innych osobistych pamiàtek.  

Z wielkà pieczołowitoÊcià w roku jubileuszowym zrealizowa-

no w gmachu przy ul. Mostowej projekt „Gabinet Ministra 

Skubiszewskiego”. Miejsce to jest nie tylko formà uhonoro-

wania tej szczególnie zasłu˝onej dla Polski postaci naukow-

ca, dyplomaty i wizjonera, ale te˝ w zamierzeniu słu˝yç ma 

tym wszystkim, którzy zechcà wykorzystaç do swych badaƒ 

naukowych zgromadzone w Instytucie Zachodnim oryginal-

ne dokumenty, publikacje i rozprawy prof. Skubiszewskiego. 

Zespół Instytutu Zachodniego w kolejne dziesi´ciolecia 

wchodzi z nowymi planami badawczymi i strategicznà wizjà 

rozwoju. Jej komponentami b´dzie dbałoÊç o utrzymanie 

wysokiego standardu badaƒ naukowych, waga i aktualnoÊç 

podejmowanych zadaƒ badawczych oraz umiej´tnoÊç  

reagowania na pojawiajàce si´ wyzwania naukowe. Insty-

tut Zachodni pragnie dalej byç centrum wiedzy i edukacji  

o procesach zachodzàcych w Niemczech oraz w ich otocze-

niu mi´dzynarodowym. 

Czynnikiem umacniajàcym rol´ i rang´ Instytutu Zachod-

niego w polskim i mi´dzynarodowym dyskursie naukowym 

pozostanie jego bliska współpraca z ró˝nymi instytucja-

mi naukowo-badawczymi oraz oÊrodkami eksperckimi, 

działajàcymi zarówno w kraju, jak i za granicà. Szerszemu 

wykorzystaniu wiedzy i doÊwiadczenia zespołu Instytutu  

Zachodniego słu˝yç b´dzie tak˝e Wielkopolskie Centrum  

Naukowe, stworzone w 2014 r. we współpracy z Wy˝szà 

Szkołà Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. 
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Instytut Zachodni zamierza kontynuowaç aktywnoÊç na polu popularyzowania wiedzy 

i edukacji politycznej; dlatego dalej rozwijane b´dà bliskie zwiàzki eksperckie i dorad-

cze z organami administracji paƒstwowej i samorzàdowej, instytucjami gospodarczymi 

i kulturalnymi. Podtrzymana równie˝ zostanie tradycja słu˝enia jako platforma dialogu  

i kooperacji dla polskich instytucji naukowych i analitycznych. Choçby po to, aby wspól-

nie skorzystaç z nowych mo˝liwoÊci finansowania nauki ze Êrodków Unii Europejskiej  

– w ramach programu HORYZONT 2020. 

A zatem cel i zadanie zespołu pracowników Instytutu Zachodniego pozostajà niezmienne 

– zachowanie czołowego miejsca na mapie placówek naukowo-badawczych w kraju oraz 

utrzymanie wysokiej marki w mi´dzynarodowym Êwiecie nauki. 

Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna w „Gabinecie Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego",  
13 listopada 2014 r.
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2. Ukazało si´ 352 numerów „Przeglàdu Zachodniego” o łàcznej obj´toÊci ok. 82 tys. stron
3. Wydano 12 numerów „IZ Policy Papers”
4. On-line ukazało si´ 171 numerów „Biuletynu Instytutu Zachodniego”
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Dorobek Instytutu w liczbach

1. Zrealizowano 200 projektów finansowanych ze Êrodków zewn´trznych.
2. Pracownicy naukowi przygotowali 1867 publikacji (monografie, cz´Êci prac zbiorowych, artykuły)
3. Instytut zorganizował 133 konferencje naukowe
4. Pracownicy naukowi wygłosili 789 referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych

DziałalnoÊç naukowa w latach 2000-2014
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