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(NIE-)ZNANE NIEMCY?  
II ZJAZD NIEMCOZNAWCÓW

W dniach 21-23 listopada 2013r. we Wrocławiu odbyła się interdyscyplinarna konfe-
rencja gromadząca badaczy problematyki niemieckiej, głównie z polskich, ale także za-
granicznych ośrodków naukowych. Jest to druga tego typu konferencja, pierwsza odbyła 
się trzy lata temu również we Wrocławiu. Organizatorem obu Zjazdów była jednostka 
naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego – Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich  
im. Willy’ego Brandta. Patronat nad konferencją objął Władysław Bartoszewski, Sekre-
tarz Stanu, Pełnomocnik Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego. Celem konfe-
rencji było podsumowanie dotychczasowych badań niemcoznawczych w różnych dyscy-
plinach naukowych oraz dyskusja nad nowymi trendami. Rozważano także możliwości 
lepszego dotarcia z wynikami polskich badań do niemieckiego środowiska naukowego 
i opinii publicznej. Formuła zjazdu pozwoliła wyjść naprzeciw potrzebie większej in-
tegracji środowiska polskich niemcoznawców, wspólnej refleksji metodologicznej nad 
różnymi kierunkami badań oraz rozważań nad efektywnością interdyscyplinarnych ba-
dań niemcoznawczych. Zorganizowane w ramach konferencji interdyscyplinarne forum 
młodych badaczy miało na celu zaktywizowanie najmłodszego pokolenia badaczy pro-
blematyki niemieckiej (doktorantów i studentów). W Zjeździe udział wzięli także niem-
coznawcy z ośrodków naukowych z Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej (Litwy, 
Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji). 

Tematyka przewodnia tegorocznego zjazdu „(Nie-)Znane Niemcy?” rozważana była 
w ramach pięciu sekcji tematycznych – historia XIX i XX w., system polityczny Niemiec, 
społeczeństwo, transfer kulturowy oraz Niemcy w polityce międzynarodowej – łącząc 
różne dyscypliny naukowe, m.in. politologię, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, hi-
storię oraz nauki o bezpieczeństwie. W części dotyczącej niemieckiej polityki między-
narodowej, podejmowane były tematy z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
energetycznej i rozwojowej Niemiec, dyskutowano na temat stanowiska i roli Niemiec  
w czasie kryzysu w Unii Europejskiej oraz bilateralnych stosunków Niemiec z pań-
stwami europejskimi – Rosją, Polską, Francją – na płaszczyźnie politycznej i militarnej.  
W ramach konferencji podjęto wiele tematów dotyczących systemu politycznego Niemiec –  
w tym najbardziej aktualne zagadania związane z wrześniowymi wyborami do Bunde-
stagu – takich jak zmiany na niemieckiej scenie politycznej, pojawienie się nowych partii 
i upadek ugrupowań dotąd funkcjonujących, ale także preferowane style przywództwa 
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politycznego, problematyka i ewolucja ekstremizmu prawicowego w Niemczech oraz za-
gadnienia związane z niemiecką myślą polityczną wobec narodowego socjalizmu.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również sekcja historyczna, w której poru-
szono m.in. problematykę III Rzeszy i II wojny światowej, niemieckiego rozrachunku 
z przeszłością oraz mniejszości niemieckiej w Polsce. Multikulturalizm, demografia, 
współpraca transgraniczna – to tylko nieliczne z tematów, które stały się przedmiotem 
dyskusji w ramach sekcji Społeczeństwo. Podczas zjazdu nie zabrakło także zagadnień 
z zakresu szeroko pojętej kultury, szczególnie w aspekcie relacji polsko-niemieckich,  
w tym: przekłady literatury niemieckojęzycznej w Polsce, oraz problematyka polsko-nie-
mieckiego transferu kulturowego. Konferencje uświetniło spotkanie autorskie z filozo-
fem i pisarzem Volkerem Braunem, a także forum bibliotekarzy, wydawców, instytucji 
wspierających badania niemcoznawcze i współpracę naukową, forum medialno-filmo-
we pt. „Kogo kręcą Niemcy?”, forum dyskusyjne „Dziedzictwo, tożsamość, przyszłość”,  
w którym przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce debatowali na 
temat osiągnięć, problemów i wyzwań mniejszości żyjących w naszym kraju, w świetle 
problemów demograficznych, procesów europeizacji i globalizacji. 




