
Założenie Komisji

16 października 1950 roku założono w Mar-
burgu Historyczno-Krajoznawczą Komisję ds. 
Poznania i Niemieckości w Polsce (Histo-
risch-Landeskundliche Kommission für Po-
sen und das Deutschtum in Polen).

Komisja nawiązywała do dawnych tradycji 
Towarzystwa Historycznego Prowincji Po-
znańskiej. Według Gottholda Rhode „wybra-
no taką nazwę, aby nawiązać zarówno do 
poznańskich tradycji, jak i zwrócić uwagę na 
rozszerzenie zakresu badań Komisji.”

Zrezygnowano w nazwie z dodatku „Kraj Wi-
sły i Kraj Warty”, aby nie budzić niepotrzeb-
nych skojarzeń z czasem okupacji w Polsce 
w latach 1939-1945 i z ówczesną jednostką 
administracyjną „Warthegau”.

Przed założeniem Komisji ukonstytuowała 
się w Marburgu (Hesja) Rada Naukowo-Ba-
dawcza Herdera (Herder-Forschungsrat) oraz 
otworzono Instytut Herdera; obie instytucje 
wywodziły sie ze Zrzeszenia Naukowego na 
Północno-Wschodnie Niemcy oraz z placówki 
tego Zrzeszenia w Berlinie-Dahlem.

Rada Naukowo-Badawcza udostępniała środ-
ki z budżetu państwa na rzecz rozwoju pracy 
badawczej komisji historycznych, wywodzą-
cych się ze wschodu Niemiec. 

Na zebraniu założycielskim Historyczno-Kra-
joznawczej Komisji do spraw Poznania i Nie-
mieckości w Polsce, prowadzonym przez 
Wolfganga Kohte (1907 – 1984), 10 obec-
nych byłych członków Towarzystwa Histo-
rycznego wybrało na przewodniczącego 
Friedricha Swarta (1883 – 1957). Jego na-
stępcą został już w 1952 roku Walter Kuhn 
(1903 – 1983). W tym samym roku Gotthold 
Rhode (1916 – 1990) zastąpił Manfreda 
Lauberta (1877 – 1960) na stanowisku dy-
rektora. W 1955 roku liczba członków zarzą-

du powiększyła się o dwie osoby: drugiego 
przewodniczącego i dyrektora.

Komisja wyznaczyła sobie zadanie „pielę-
gnowania historii Poznańskiego i ogólnie 
niemieckości w Polsce poprzez wspieranie
i wydawanie prac badawczych z tej dziedziny” 
(Gotthold Rhode). Zakres badań naukowych 
obejmował geografi cznie byłą Prowincję Po-
znańską z Marchią Pograniczną między Po-
znańskiem a Prusami Zachodnimi, wschod-
nią Brandenburgię oraz tereny osadnictwa 
niemieckiego w Polsce centralnej (łącznie 
z Łodzią), w Galicji i na Wołyniu. Odnośnie 
lat 1919–1939 poszerzono badania o Górny 
Śląsk i Prusy Zachodnie. 

Oprócz zakreślenia pola badań pod wzglę-
dem geografi cznym, próbowano ponadto 
zajmować się historią Niemców w Polsce – 
w nawiązaniu do historii narodowościowej 
okresu międzywojennego – jako historią 
„niemieckiej grupy etnicznej”. Taki kierunek 
naukowy był wyrazem kompromisu mię-
dzy regionalno-historycznymi i narodowo-hi-
storycznymi tradycjami badawczymi, które 
ukształtowały doświadczenia i zainteresowa-
nia członków Komisji. Znajdował on odzwier-
ciedlenie w pracy Komisji przez kolejne dzie-
sięciolecia.

Walter Kuhn, przewodniczący 
1952 – 1964 

Friedrich Swart, przewodniczący  
1950 – 1952 

W pierwszym okólniku nakreślone zostały głów-
ne zadania Komisji wraz z prośbą o wsparcie 
dla nowo powstałej instytucji.

Protokół pierwszego posiedzenia Komisji z 
listą jej 11 założycieli.

Gotthold Rhode, dyrektor 
1952 – 1964 

Manfred Laubert, dyrektor 
1950 – 1952 

Była Niemiecka Bursa w Marburgu – 
miejsce założenia Komisji.

Członkowie Komisji podjęli krótko po jej założeniu de-
cyzję o głównych projektach naukowych, które miano 
wspólnie realizować.

Na pierwszym miejscu stała kontynuacja i wydawanie 
bibliografi i wszystkich publikacji z danego zakresu ba-
dań. Już w latach 50-tych zaczęto zbierać poznańskie 
biografi e Niemców, ale dopiero w 2009 roku doszło – po 
modyfi kacjach w koncepcji i uprzednim częściowym opu-
blikowaniu – do wydania biografi cznego słownika po-
znańskich Niemców.

Planowane od czasów założenia Komisji wydanie „Po-
mników sztuki znad środkowej Wisły i Warty” autorstwa 
Juliusa Kohte nie zostało po dziś dzień zrealizowane, 
m.in. ze względów fi nansowych.

Do prac zbiorowych Komisji należała „Dokumentacja na 
temat [niemieckiej] grupy etnicznej w dwudziestoleciu 
międzywojennym 1918 – 1939”; zajmował się nią głów-
nie Richard Breyer (1917–1999). Nowe materiały źró-
dłowe, takie jak wywiady z naocznymi świadkami oraz 
sprawozdania, miały umożliwić członkom Komisji nauko-
we odparcie zarzutów domniemanego braku lojalności 
ze strony mniejszości niemieckiej w Polsce. Podobne-
mu celowi służyła planowana „Dokumentacja na temat 
wydarzeń w Polsce we wrześniu 1939 roku”. Miała ona 
udzielić informacji na temat liczby ofi ar po stronie mniej-
szości niemieckiej; liczbę tę próbowano ustalić m.in. przy 
pomocy ankiet. Dokumentacja ta miała poza tym pomóc 
odeprzeć zarzut, jakoby mniejszość niemiecka zbiorowo 
brała aktywny udział w okupacji państwa polskiego. Ko-
misja zebrała do obu planowanych dokumentacji bogaty 
materiał źródłowy oraz opublikowała szereg artykułów 
związanych z ich tematem. Mimo początkowego wspar-
cia fi nansowego ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych nie doszło jednak do wydania żadnej z obu publika-
cji, gdyż wyniki badań nie odpowiadały ani formalnie, ani 
merytorycznie wymogom naukowym; brakowało też per-
sonelu i pieniędzy do analizy zebranego materiału.

Niezrealizowanym zamierzeniem była również publika-
cja o historii Wielkiego Księstwa Poznańskiego lub pru-
skiej Prowincji Poznańskiej w latach 1815–1918 oraz 
kontynuacja Ksiąg Miasta Poznania autorstwa Heinricha 
Wuttke (1818 – 1876). W pierwszych dziesięcioleciach 
działalności Komisji nie dokończono więc ambitnych pro-
jektów, ani też nie stworzono przekonującej koncepcji 
programu badawczego. Było to wynikiem nie tylko braku 
odpowiednich zasobów, lecz również faktu, iż członkowie 
Komisji – aż do lat 80-tych – ze względów politycznych 
zobowiązani byli do odpierania polskich poglądów histo-
riografi cznych. 

Projekty Komisji

Dziełem zbiorowym Komisji jest wydana 
w 1953 roku przez Gottholda Rhode „Hi-
storia miasta Poznania“. Inicjatywa do 
wydania tej publikacji wyszła – z okazji 
700-lecia założenia miasta Poznania na 
prawie niemieckim – od Eugena Oska-
ra Kossmanna (1904–1998), urzędnika 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz 
jednego z pierwszych członków Komi-
sji. Kossmann umożliwił sfinansowanie 
wydania ze środków Ministerstwa pod 
warunkiem, że nie zostanie ono wymie-
nione jako zleceniodawca. Wielu człon-
ków Komisji miało swój udział w tej 
pracy zbiorowej. Nie doszło jednak do 
planowanej przez wydawcę współpracy 
z polskimi autorami na emigracji. Do 
pracy zbiorowej wszedł za to artykuł o 
historii poznańskich Żydów autorstwa 
Jacoba Jacobsona (1888–1968), żydow-
skiego historyka pochodzącego z Pozna-
nia. Jacobson krytykował później wstęp 
do „Historii miasta Poznania“, w którym 
przypominano tylko krzywdy wyrządzone 
w czasie II wojny światowej ludności pol-
skiej Poznania, a przemilczano te, które 
były wyrządzone ludności żydowskiej. W 
Polsce dzieło to zostało obszernie zrecen-
zowane przez Mariana Wojciechowskiego 
(1927–2006); recenzja ta była okazją do 
wczesnego kontaktu między polskimi 
i niemieckimi historykami. 

Przewodniczący Komisji, historyk Richard 
Breyer – syn badacza osadnictwa nie-
mieckiego i poległego w 1939 r. żołnie-
rza polskiego, Alberta Breyera – w zna-
czący sposób przyczynił się do stworzenia 
koncepcji „Dokumentacji [niemieckiej] 
grupy etnicznej“.

Na zlecenie Komisji ukazywały się do 
1983 roku bibliografie literatury o Polsce 
i o Poznańskiem, które obejmowały 
zarówno niemieckie, jak i polskie tytuły. 

Gotthold Rhode

Hans Freiherr von Rosen (1900 – 1999) 
opublikował w 1990 roku „Dokumentację 
deportacji Niemców z Poznańskiego i z 
Pomorza we wrześniu 1939 r.“ 

Wielu historyków pracowało na zlecenie 
Komisji nad wydaniem dzieła zbiorowego 
„Dokumentacja na temat wydarzeń w Pol-
sce we wrześniu 1939 roku”. Ukazała się 
tylko część wyników tych badań: w 1969 
roku Peter E. Nasarski opublikował pod 
pseudonimem Peter Aurich „Polsko-nie-
miecki wrzesień 1939“.



Zgodnie z decyzją zarządu członkiem Komisji 
mógł zostać każdy, kto był czynny naukowo 
i publicystycznie w dziedzinie badań, którymi 
zajmowała się Komisja. Fakt, że liczba na-
ukowców, którzy spełnialiby te warunki, była 
ograniczona, zmusił Komisję do otwarcia 
się też na inne grupy zawodowe. Z szerokiej 
bazy członków miały zrodzić się różne ko-
misje. W końcu w 1959 roku powstała pod 
przewodnictwem Joachima Heinricha Balde 
(1910 – 2008) tylko jedna komisja do spraw 
genealogii. Walne zebrania członków odby-
wają się co dwa lata; co cztery lata wybiera-
ny jest na nich działający społecznie zarząd. 

W skład Komisji wchodzili przez wiele lat 
prawie wyłącznie członkowie pochodzący z 
regionu, znajdującego się w centrum zain-
teresowań badawczych Komisji – przede 
wszystkim z Poznańskiego i z Polski central-
nej –, i których ukształtowały lata 1918 – 
1945. Uderzała przy tym ciągłość personal-
na na stanowiskach kierowniczych pomię-
dzy elitą mniejszości niemieckiej w Polsce 
międzywojennej a elitą Komisji w latach po-
wojennych. Część członków Komisji należa-
ła poza tym przed wojną lub w czasie wojny 
do NSDAP lub do podporządkowanych jej 
struktur. Narodowosocjalistyczna przeszłość 
poszczególnych członków nie była jednak 
przedmiotem dyskusji w Komisji, podobnie 
zresztą jak i wśród większości zachodnionie-
mieckiego społeczeństwa. W pojedynczych 
przypadkach zachowywano wprawdzie po-
czątkowo dystans wobec tych naukowców 
i funkcjonariuszy, którzy swoją postawą mo-
gli trwale zaszkodzić dobremu imieniu Komi-
sji, ale nie poruszano tej sprawy publicznie.

Komisja liczyła przez wiele lat średnio około 
60 członków. Mimo – raczej sporadycznych – 
przypadków przyjęcia nowych członków sto-
warzyszenie się systematycznie starzało: 
średnia wieku wynosiła jeszcze w 1988 roku 
około 71 lat, z czego tylko 10% stanowiły 
kobiety. Zmiana pokoleniowa nastąpiła do-
piero w połowie lat 80-tych.

Członkowie

Walter Kuhn – przewodniczący 
Komisji w latach 1952 – 1964

Ankieta

Nikolaus Arndt, Richard Breyer, 
Peter Nasarski

W pierwszych dziesięcioleciach wielu 
członków Komsji było jednocześnie człon-
kami Ziomkostwa Wisła-Warta. Wszyst-
kie osoby na tym zdjęciu - z wyjątkiem 
Weigelta i Kowali, nie będących członka-
mi Komisji – należały do obu organiza-
cji, których przedmiotem badań – mimo 
różnicy celów – był ten sam obszar geo-
graficzny. Od 1998 r. do 2011 r. Komisja 
była organizacją członkowską Ziomko-
stwa. 

Redakcja „Rocznika Wisła-Warta” po ze-
braniu założycielskim (Aachen 1954 r.): 
od lewej: Fritz Weigelt, Otto Heike, 
Theodor Bierschenk, Sepp Müller, Ilse 
Rhode, Gerd Kowala, Adolf Kargel

Drugi przewodniczący Komisji Wolfgang 
Kohte (na lewo) w rozmowie z byłym mi-
nistrem do spraw wypędzonych, Theodo-
rem Oberländerem (1905–1998), pod-
czas posiedzenia rady naukowej Instytutu 
Herdera pod koniec lat 60-tych.

Historycy polscy nie brali – głównie ze wzglę-
dów politycznych – udziału w konferencjach, 
mimo że Gotthold Rhode utrzymywał dobre 
kontakty np. z poznańskim historykiem i pro-
fesorem uniwersyteckim, Zdzisławem Gro-
tem (1903 – 1984). Wyjątek stanowili pisarz 
i tłumacz Witold Wirpsza (1918 – 1985) oraz 
historyk Paweł Korzec (ur. 1919), którzy za-
biegali na emigracji o kontakty z Komisją, re-
alizowali z nią wspólne projekty i brali udział 
w jej posiedzeniach. 

Konferencje naukowe stanowią istotną część 
pracy Komisji. Są one okazją do naukowej 
dyskusji oraz do regularnych spotkań człon-
ków. Konferencje i związane z nimi zebra-
nia członkowskie odbywają się z reguły co 
dwa lata  w różnych miejscach. Dotychczas 
miały miejsce 34 konferencje, a z nich pra-
wie połowa w Marburgu – miejscu założenia 
Komisji. Centralnym elementem konferencji 
były wykłady członków o wynikach ich pra-
cy badawczej. Ze względu na szeroki zakres 
badań Komisji tematyka wykładów była za-
wsze różnorodna, przy czym historia stosun-
ków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku 
zajmowała oczywiście naczelne miejsce w 
debatach. Konferencje wykorzystywano poza 
tym, aby przypomnieć o takich jubileuszach, 
jak założenie Towarzystwa Historycznego 
Prowincji Poznańskiej (Mönchengladbach 
1965, Lüneburg 1985) lub samej Komisji 
(Marburg 2000). Nieco większym rozma-
chem historyczno-politycznym odznaczały się 
te posiedzenia, które upamiętniały historię 
mniejszości niemieckiej w dwudziestoleciu 
międzywojennym lub rok 1939 (Marburg, 
1970 i 1989). Dopiero od połowy lat 80-tych 
zaczęto podporządkowywać konferencje jed-
nemu głównemu tematowi. Aż do lat 90-tych 
większość z uczestników i uczestniczek oraz 
prelegentów konferencji rekrutowała się z 
grona członków Komisji. Fora dyskusyjne w 
czasie konferencji nie były więc przez dłu-
gi czas otwarte dla innych naukowców, któ-
rych wyniki badań były kwestionowane przez 
członków Komisji. 

Główny budynek (willa Hensel, zdjęcie na górze) 
Instytutu Herdera w Marburgu w latach 50-tych 
oraz sala wykładowa i archiwum prasowe (dom 
Behringa). 

Trzej członkowie Komisji, Walter Kuhn, 
Richard Breyer i Otto Heike (od lewej 
do prawej) na posiedzeniu Ziomkowstwa 
Wisła-Warta w Akwizgranie w 1954 roku.

Przewodniczący komisji genealogicznej, 
Joachim Heinrich Balde, z pisarką Gerdą 
Leber-Hagenau, podczas konferencji w 
Marburgu w 1987 roku. W tle Petra Bla-
chetta-Madajczyk i Theodor Bierschenk.

Lüneburg był wielokrotnie miejscem po-
siedzeń Komisji. W siedzibie Ost-Akade-
mie – widoczna czytelnia biblioteki – od-
było się w 1953 roku pierwsze spotkanie 
robocze Komisji. W budynku Brömsehaus 
obchodzono uroczyście w 1985 roku 
100-lecie założenia Towarzystwa Histo-
rycznego. Budynek ten jest dzisiaj w 
użytkowaniu Instytutu Kultury i Historii 
Niemców w Europie Północno-Wschod-
niej, założonego w 2001 roku m.in. przez 
członków Komisji.

Ost-AkademieBrömsehaus

Konferencje



Komisja nie posiadała – ze względów fi nan-
sowych – od czasu założenia aż po lata 90-te 
żadnych własnych czasopism ani serii wydaw-
niczych. Aby zwrócić na siebie uwagę opinii pu-
blicznej starano się zrekompensować ten nie-
korzystny fakt przez drukowanie prac Komisji w 
publikacjach Instytutu Herdera. 

Wiele wydań „Czasopisma na rzecz Badań 
Wschodnich“ („Zeitschrift für Ostforschung”) 
zostało ukształtowanych głównie przez Komi-
sję. Bibliografi e i inne prace naukowe, takie 
jak „Księga przyjęć do prawa miejskiego Mię-
dzychodu“ (1982) ukazały się w serii wydawni-
czej „Prace Naukowe na Temat Historii i Kra-
joznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej“. W 
serii „Marburskie Badania Wschodnie“ wydano 
poza tym monografi e poszczególnych członków 
Komisji. Do tego dochodzi szereg pojedynczych 
publikacji członków, wspieranych fi nansowo 
lub ideowo przez Komisję. Wydano je w obcych 
wydawnictwach naukowych lub nakładem wła-
snym. Artykuły naukowe członków Komisji uka-
zywały się poza tym w dziełach z zakresu ba-
dań nad Europą Wschodnią lat 50-tych, takich 
jak „Informator o Polsce”, wydany przez Werne-
ra Markerta (1959). Publikacje, takie jak „Są-
siedzi od tysiąca lat“ (1975) lub ostatnio „Kraj 
wielkich rzek. Od Polski do Litwy“ (2002), za-
wierają prawie wyłącznie artykuły członków Ko-
misji, mimo że Komisja nie była ich wydawcą. 
Często korzystano też z organów wydawniczych 
Ziomkostwa Wisła-Warta: zwłaszcza w „Strażni-
ku Kultury“ i w „Roczniku“ ukazywały się liczne, 
głównie popularnonaukowe, teksty autorów z 
kręgów Komisji. Artykuły publikowano również 
w wydawanym przez Komitet Pomocniczy Niem-
ców Galicyjskich „Periodyku Niemców Galicyj-
skich“ oraz w „Zeszytach Wołyńskich“ organiza-
cji Stowarzyszenie Historyczne Wołyń. 

W centrum zainteresowania autorów publika-
cji był XIX i XX wiek (do 1945 roku). Tematycz-
nie przeważały prace na temat historii osadnic-
twa, historia kościoła, bibliografi e oraz teksty 
o niemieckiej mniejszości narodowej w Galicji, 
Polsce centralnej i na Wołyniu. Tematami były 
również problemy mniejszości narodowych w 
okresie międzywojennym, polityka pruska wo-
bec Polski, wybory do Reichstagu oraz problemy 
mniejszości niemieckiej w czasie II wojny świa-
towej.

Publikacje

„Mamy tu do czynienia z ogromnym bogactwem, w którym  
 jednak widoczne są duże luki i brak wyczerpującej odpo-  
 wiedzi na wiele kompleksowych pytań.“,  Gotthold Rhode, 1987

Wybór publikacji, których autorami, 
współautorami lub wydawcami byli 
członkowie Komisji.

Członkowie Komisji często drukowali 
swoje teksty w publikacjach Ziomkostwa 
Wisła-Warta oraz Niemców Galicyjskich 
lub Wołyńskich.

Dzieła zbiorowe, do których powstania 
przyczynili się w znacznym stopniu 
członkowie Komisji.

Przewodniczący Komisji, Gotthold Rhode, 
wręczył w czerwcu 1977 roku w Moguncji 
kardynałowi Karolowi Wojtyle, późniejsze-
mu papieżowi Janowi Pawłowi II, album 
„Sąsiedzi od tysiąca lat“. Jednymi z wydaw-
ców tej publikacji byli członkowie Komisji 
Richard Breyer i Peter Nasarski. 

Jako główny organ wydawniczy służyły Ko-
misji publikacje naukowe Instytutu Her-
dera w Marburgu. 

Nowy program działania

U progu lat 90-tych Komisja musiała stawić czoła róż-
nym wyzwaniom. Pojawiły się one z chwilą śmierci człon-
ka-założyciela Gottholda Rhode (1916–1990), który od 
1962 roku ze swojej mogunckiej katedry uniwersytec-
kiej wyznaczał jako przewodniczący Komisji kierunek jej 
działań. Jego wybrany w 1991 roku następca, Richard 
Breyer (1917–1999), miał za zadanie zreformować – w 
następstwie restrukturyzacji Instytutu Herdera - prawnie 
i organizacyjnie Komisję. W 1994 roku dokonano wpisu 
do rejestru stowarzyszeń, a tym samym usamodzielniono 
Komisję. Zadania skarbnika i dyrektora przejął w całości 
działający społecznie zarząd. Jako stowarzyszenie zareje-
strowane Komisja jest z kolei obecnie organizacją człon-
kowską nowo powstałego zrzeszenia „Trägerverein des 
Herder-Instituts e.V.“ w Marburgu. 

Wewnątrz Komisji doszło ponadto do przełomu w struktu-
rze członkowskiej. Spadek liczby członków wywodzących 
się z pokolenia, które łączyły wspólne przeżycia i wspo-
mnienia, zrekompensowano naborem nowych członków 

– młodych naukowców. Charakterystyczną cechą nowego 
pokolenia członków jest ich zainteresowanie działalno-
ścią badawczą Komisji na podłożu czysto naukowym, a 
nie biografi cznym. Ich prace naukowe dostarczyły Komisji 
oraz generalnie niemieckiej działalności badawczej doty-
czącej Polski nowych bodźców do działania. Zmiana po-
koleniowa doprowadziła do “zmiany paradygmatu w pra-
cy badawczej Komisji” (Wolfgang Kessler). 

Wyrazem tego była zmiana nazwy Komisji w 1997 roku 
na Komisję ds. Historii Niemców w Polsce, czym przypie-
czętowano odejście od niepopularnego naukowo pojęcia 
niemieckości. Od tej chwili celem instytucji stało się prze-
zwyciężenie perspektywy etnocentrycznej poprzez bar-
dziej naukowe podejście w badaniach i poświęcenie się 
historii stosunków polsko-niemieckich.

Otwarcie granic z Polską umożliwiło wzmożony kontakt 
z polskimi naukowcami i wymianę naukową. Udział pol-
skich referentów i uczestników w konferencjach Komisji 
przestał być wyjątkiem i stał się regułą. Poczynając od lat 
90-tych Komisja obradowała wiele razy w Polsce: w 2003 
roku w Poznaniu, w 2005 roku w Słubicach w Collegium 
Polonicum oraz w latach 2002 i 2008 na Uniwersytecie 
Łódzkim, z którym wiążą Komisję bardzo dobre kontakty. 

W postaci ukazującego się od 2001 roku informatora 
“Germano-Polonica“ Komisja starała się zaistnieć w szer-
szej opinii publicznej; przeznaczony wyłącznie dla człon-
ków organizacji okólnik zaprzestano wydawać od 2004 
roku. Komisja publikuje poza tym dwie nowe serie wy-
dawnicze, w ramach których ukazało się dotychczas sie-
dem tomów. Wszystkie publikacje wydano w Herne pod 
przewodnictwem Wolfganga Kesslera (ur. 1946 r.), pre-
zesa Komisji w latach 1996–2005. Poza swoją działalno-
ścią wydawniczą położył on duże zasługi w reorganizacji 
i rozwoju Komisji “w kierunku od instytucji rozumianej 
jako wspólnota przeżyć i wspomnień do towarzystwa hi-
storyków i historyczek o wyraźnie zarysowanym profi lu 
naukowo-badawczym...”.

Uczestnicy i uczestniczki konferencji w 
Poznaniu w 2000 r. przed studzienką 
Bamberki.

Wizyta w archiwum Polskiej Akademii 
Nauk (PAN) w Poznaniu, 2003 r.

Uczestnicy i uczestniczki konferencji, któ-
ra odbyła się w 2005 r. w Collegium 
Polonicum w Słubicach 

Uczestnicy i uczestniczki konferencji, która 
odbyła się w 2007 r. w Herne w Bibliotece 
im. Martina Opitza. Gospodarzem był dy-
rektor biblioteki, dr Wolfgang Kessler 
(na zdjęciu: 1. rząd na dole, drugi od le-
wej) – przewodniczący Komisji w latach 
1996–2005.

W latach 2001-2003 ukazały się 3 nu-
mery informatora „Germano-Polonica“, 
zawierające krótkie artykuły z zakresu 
badań naukowych Komisji. Z dala od zna-
nych czasopism historycznych informator 
ten miał przedstawiać działalność Komi-
sji szerokiej opinii publicznej.

Pierwszy tom nowej serii wydawniczej 
„Przyczynki do Historii Niemców w Polsce 
oraz do Stosunków Polsko-Niemieckich“ 
zawierał prelekcje wygłoszone podczas ju-
bileuszowej konferencji w 2000 r. 

Wspomnienia naczelnego intendenta Ar-
thura Rhode o swoich poznańskich latach 
1914-1920 ukazały się w 2003 w opra-
cowaniu Götza Urbana jako drugi tom se-
rii wydawniczej „Wspomnienia i Biografie 
Niemców w Polsce“.



Komisja ds. Historii Niemców 
w Polsce dzisiaj

Przedmiotem opublikowanej w 2008 r. 
pracy badawczej Christopha Schutte jest 
założenie i działalność Akademii Królew-
skiej w Poznaniu oraz związanego z nią 
środowiska.

Stefan Dyroff opublikował w 2007 r. swo-
je studia historyczne na temat północno-
wschodnich obszarów Prowincji Poznań-
skiej.

W ramach serii wydawniczej „Polono-Germani-
ca“ ukazują się od 2006 r. przede wszystkim 
teksty wykładów z konferencji Komisji. Komisja 
pragnie się tym samym przyczynić do lepszego 
zrozumienia i uszanowania historii Niemców w 
Polsce, bez myślenia w kategoriach narodowo-
ściowych. 

Markus Krzoska 
(Gießen), przewodniczący

Krystyna Radziszewska
(Łódź), członkini zarządu

Stefan Dyroff (Bern), 
członek zarządu

Harald Schäfer (Gersfeld), 
członek zarządu w funkcji 
dyrektora

Isabel Röskau-Rydel
(Kraków), zastępczyni 
przewodniczącego

Komisja jest dzisiaj – od 2005 r. pod prze-
wodnictwem Markusa Krzoski (ur. 1967 r.) – 
ze względu na przedmiot badań wyraźnie 
określonym związkiem historyków, nie uchy-
lającym się od konkurencji na polu nauko-
wym. Swoimi innowacyjnymi badaniami hi-
storii stosunków polsko-niemieckich młodzi 
historycy i historyczki wywarli znaczący 
wpływ na proces unaukowienia Komisji. 

W obecnym statucie cele Komisji zdefinio-
wane są w sposób następujący: „W świado-
mości faktu, iż znajomość wspólnej historii 
Polaków i Niemców i ich sąsiadów ma zna-
czenie dla zjednoczonej Europy, Komisja ds. 
Historii Niemców w Polsce wspiera pracę 
badawczą na temat historii Niemców i ich 
terenów osadniczych w ramach historycz-
nych granic Polski oraz na temat stosunków 
polsko-niemieckich w historii i kulturze; Ko-
misja realizuje swoje cele poprzez wykłady 
i konferencje oraz poprzez wspieranie i pu-
blikacje prac naukowych, zwłaszcza autor-
stwa młodych naukowców. Komisja kontynu-
uje działalność Towarzystwa Historycznego 
Prowincji Poznańskiej.” 

Dzięki własnej serii wydawniczej „Polono-
Germanica” – obejmującej dotychczas 5 to-
mów i zawierającej zarówno dokumentacje 
konferencji, jak i ważny materiał źródłowy – 
Komisji udało się zwrócić uwagę środowiska 
naukowego na swoją działalność. Konferen-
cje organizowane są ostatnio co roku, co po-
zwala na szybszą reakcję na aktualne kon-
trowersje naukowo-badawcze. Współpraca z 
polskimi naukowcami jest obecnie na po-
rządku dziennym i ma być dalej rozbudowy-
wana. Członkami zarządu są już dziś również 
polscy historycy i historyczki, a rokroczne 
konferencje Komisji organizowane są regu-
larnie także w Polsce. Komisja stara się też 
o współpracę z innymi – pokrewnymi tema-
tycznie – instytucjami, czego dowodem jest 
np. zorganizowana w 2009 r. w Gießen kon-
ferencja we współpracy z Towarzystwem Hi-
storycznym ds. Warmii (Historischer Verein 
für Ermland e.V.). Przedmiotem krytycznej 

Torsten Lorenz przedstawił w 2005 r. 
w pracy naukowej „Od Birnbaum do 
Międzychodu“ wyniki swoich badań 
regionalno-historycznych. 

pracy badawczej Komisji jest również jej 
własna historia. Archiwum Komisji – udo-
stępnione elektronicznie w formie inwenta-
rza zainteresowanym naukowcom na stronie 
internetowej Instytutu Herdera – może być 
podłożem do badań bogatych materiałów 
źródłowych. Samo archiwum znajduje się w 
depozycie w Instytucie Herdera, z którym 
wiąże Komisję specjalna umowa.  

Niniejszą wystawą Komisja pragnie zwrócić 
uwagę szerokiej opinii publicznej w Niem-
czech i w Polsce na swoją działalność i za-
chęcić do współpracy zainteresowanych na-
ukowców. Istniejąca od kilku lat strona 
internetowa Komisji www.deutsche-polen.de 
została zaktualizowana i zawiera informacje 
na temat bieżącej pracy Komisji oraz jej hi-
storii. Ma ona poza tym wspierać wymianę 
naukową oraz informować o pracy badaw-
czej w języku polskim i niemieckim. Te waż-
ne cele wspierane są finansowo przez kraj 
związkowy Hesja, partnera województwa po-
znańskiego.

www.deutsche-polen.de

1869
Założenie Królewsko-Pruskiego 
Archiwum Państwowego w Po-
znaniu

1880
Założenie Towarzystwa Historycz-
nego Obwodu Nadnoteckiego

1885
Założenie Towarzystwa Historycz-
nego Prowincji Poznańskiej. Dy-
rektor archiwum, Bernhard En-
drulat, zostaje przewodniczącym, 
a Hermann Ehrenberg – sekreta-
rzem.

1887
Rodgero Prümers zostaje na-
stępcą zmarłego Bernharda En-
drulata, zarówno na stanowisku 
dyrektora archiwum, jak i prze-
wodniczącego Towarzystwa Hi-
storycznego. Towarzystwo liczy 
ponad 500 członków.

1888
Towarzystwo Historyczne jest go-
spodarzem walnego zebrania 
Zrzeszenia Niemieckich Towa-
rzystw Historycznych. Pierwsze 
wydanie „Przewodnika po Pozna-
niu” Adolfa Warschauera (w tym-
że samym roku sekretarza Towa-
rzystwa).

1893
Z okazji stulecia przynależności 
Wielkopolski do Prus ukazuje się 
książka „Rok 1793. Dokumenty 
i akta na temat historii i organi-
zacji Prus południowych“.

1890
Towarzystwo liczy ponad 1000 
członków. Pierwsze wydanie 
„Miesięcznika Historycznego”, do-
starczanego członkom dodatko-
wo do ukazującego się 2-3 razy 
w roku czasopisma. Towarzystwo 
bydgoskie liczy ok. 200 człon-
ków. „Czasopismo Towarzystwa 
Historycznego Prowincji Poznań-
skiej” staje się też głównym or-
ganem Towarzystwa Historyczne-
go Obwodu Nadnoteckiego.

1901
Towarzystwo Historyczne traci 
swoją niezależność i staje się 
częścią – jako dział historyczny –
nowo powstałego zrzeszenia 
„Niemieckie Stowarzyszenie na 
rzecz Sztuki i Nauki” . Towarzy-
stwo bydgoskie przystępuje do 
tego samego zrzeszenia.

1910
Towarzystwo Historyczne jest po 
raz drugi gospodarzem walnego 
zebrania Zrzeszenia Niemieckich 
Towarzystw Historycznych.

1919
Rodgero Prümers musi opuścić 
Poznań. Miasto to staje się czę-
ścią nowo powstałego państwa 
polskiego, podobnie jak Byd-
goszcz.

1920
Liczba członków Towarzystwa 
maleje do 110 osób w Poznaniu 
i 86 poza miastem. Stanowisko 
przewodniczącego zajmuje przej-
ściowo Karl Martell. „Czasopi-
smo Towarzystwa Historycznego 
Prowincji Poznańskiej”  przestaje 
się ukazywać, a „Miesięcznik Hi-
storyczny” wydawany jest jeszcze 
do 1923 r. Towarzystwo bydgo-
skie de facto przestaje egzysto-
wać.

1921
W Berlinie powstaje pod prze-
wodnictwem Juliusa Kohte Sto-
warzyszenie Członków Towarzy-
stwa Historycznego – Obywateli 
Rzeszy Niemieckiej, które wyda-
je nieregularnie własne okólniki.

1922
Wilhelm Loewenthal zostaje 
przewodniczącym Towarzystwa 
Historycznego, a Hermann Rau-
schning – dyrektorem. 

1923
Pierwsze wydanie „Niemieckiego 
Czasopisma Naukowego na Pol-
skę”

1924-1931
„Zapiski Niemieckie w Polsce” 
ukazują się w Poznaniu 

1925
Friedrich Swart zostaje przewod-
niczącym po śmierci Loewentha-
la

1926
W Berlinie ukazują się wspo-
mnienia Adolfa Warschauera. 
Rauschning opuszcza Polskę, no-
wym dyrektorem zostaje Paul 
Zöckler, a redaktorem czasopi-
sma – Alfred Lattermann.

1933
Zrzeszenie Naukowe na Północ-
no-Wschodnie Niemcy fi nansuje 
w coraz większym stopniu dzia-
łalność i publikacje Towarzystwa 
Historycznego. Rozszerzenie 
pola badawczego na teren całej 
Polski.

1934
Ukazuje się książka Kurta Lücka 
„Wkład niemieckich budowni-
czych w rozwój Polski“.  

1935
Towarzystwo obchodzi w Pozna-
niu swoje 50-lecie i przyjmuje 
nazwę „Towarzystwo Historyczne 
na Polskę”, nowym przewodni-
czącym zostaje Alfred Latter-
mann.

1939 – 1945
Alfred Lattermann zostaje dyrek-
torem Biblioteki Uniwersyteckiej, 
czasopismo Towarzystwa ukazu-
je się do 1943 r. pod nazwą 

„Niemieckie Czasopismo Nauko-
we w Kraju Warty”. Towarzystwo – 
pod nową nazwą „Towarzystwo 
Historyczne na Kraj Warty” – nie 
prowadzi już prawie żadnej dzia-
łalności, gdyż na skutek wojny 
straciło wielu członków.    

1950
W nawiązaniu do tradycji Towa-
rzystwa Historycznego powstaje 
w Marburgu Historyczno-Krajo-
znawcza Komisja ds. Poznania 
i Niemieckości w Polsce. Prze-
wodniczącym zostaje Friedrich 
Swart, a dyrektorem – Manfred 
Laubert.

1952
Walter Kuhn zostaje przewodni-
czącym, a Gotthold Rhode – dy-
rektorem.

1953
Z okazji 700-lecia miasta Pozna-
nia ukazuje się praca zbiorowa 
„Historia miasta Poznania”. Roz-
poczęto – nigdy nieukończoną – 
pracę nad dokumentacjami o 
niemieckiej grupie etnicznej w 
Polsce i o wydarzeniach wrze-
śnia 1939 r. 

1964
Gotthold Rhode zostaje (aż do 
swojej śmierci w 1990 r.) pierw-
szym przewodniczącym, drugim 
przewodniczącym jest w latach 
1955-1977 Wolfgang Kohte.

1985
Uroczyste obchody 100-lecia 
utworzenia Towarzystwa Histo-
rycznego Prowincji Poznańskiej w 
Lüneburgu. 

1988
Komisja liczy ok. 60 członków. 
Średnia wieku wynosi ok. 71 lat.

1991
Richard Breyer zostaje pierwszym 
przewodniczącym.

1994
Komisja otrzymuje własny statut, 
zostaje wpisana do rejestru sto-
warzyszeń i staje się organizacją 
członkowską zrzeszenia „Träger-
verein des Herder-Instituts e.V.“.

1997
Na mocy decyzji członków zmiana 
nazwy na Komisję ds. Historii 
Niemców w Polsce. Pierwszym 
przewodniczącym jest od 1996 r. 
Wolfgang Kessler.

2002
Ukazuje się wydana przez Joachi-
ma Rogalla w ramach serii wy-
dawniczej „Niemiecka Historia na 
Wschodzie Europy” praca zbioro-
wa „Kraj wielkich rzek. Od Polski 
do Litwy.“ Książka ta zawiera pra-
wie wyłącznie prace członków Ko-
misji. 

2005
Markus Krzoska zostaje pierw-
szym przewodniczącym, dyrekto-
rem jest nadal Harald Schäfer, 
który piastuje ten urząd od 1998 r.

2010
Jubileuszowa konferencja z okazji 
125-lecia założenia Towarzystwa 
Historycznego Prowincji Poznań-
skiej oraz 60-lecia założenia Hi-
storyczno-Krajoznawczej Komisji 
ds. Poznania i Niemieckości w 
Polsce połączona z prezentacją 
niniejszej wystawy w Instytucie 
Herdera w Marburgu.
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