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PROFESOR DOKTOR STEPHAN LEHNSTAEDT 

 

L A U D A C J A  
 

 

Urodzony w 1980 roku Stephan Lehnstaedt jest niemieckim historykiem 

specjalizującym się w tematyce wojen światowych XX wieku, ze szczególnym 

uwzględnieniem dokonanej przez Niemców Zagłady Żydów i Polaków. Stephan 

Lehnstaedt w roku 2008 obronił doktorat na Uniwersytecie Ludwika 

Maksymiliana w Monachium (LMU). Habilitację z zakresu historii najnowszej 

uzyskał  natomiast na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz w roku 2016.  

W latach 2005-2009 był on pracownikiem Instytutu Historii w Monachium, 

a w latach 2010-2016 pracował w Niemieckim Instytucie Historycznym w 

Warszawie. W okresie od 2013 do 2014 roku wykładał też na Uniwersytecie 

Humboldta w Berlinie oraz w Londyńskiej Szkole Ekonomii. W kwietniu 2016 

roku dołączył jako profesor Studiów nad Holokaustem i Studiów Żydowskich do 

Touro College Berlin. 

Z powodu wiedzy jaką posiadł, Profesor Stephan Lehnstaedt w latach 2008-

2010 był ekspertem w postępowaniach przed sądami społecznymi, a w roku 2012 

został ekspertem Bundestagu ds. emerytur przyznawanych dla byłych 

mieszkańców niemieckich gett. Sporządził liczne opinie eksperckie dla różnych 

niemieckich sądów socjalnych zajmujących się rentami pracowniczymi dla 

byłych więźniów gett. 

Profesor jest autorem kilku monografii. Wymieńmy tylko najważniejsze z 

nich:  

- Okupacja na wschodzie. Codzienna okupacja Warszawy i Mińska 1939-

1944 (2010).  
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- Historia i interpretacja prawa. O ciągłości i zmianie niemieckiego 

federalnego dyskursu reparacyjnego na przykładzie emerytur gettowych 

(2011). Polityka cesarskiej Polski w wojnach światowych. Studium porównawcze 

państw centralnych i nazistowskich Niemiec (2017) /zatrzymując się przy tej 

pozycji, należy podkreślić, że jest to publikacja porównująca imperializm 

Niemiec i Austro-Węgier podczas I wojny światowej z imperializmem 

niemieckim z czasu II wojny światowej, oba zaprezentowane na przykładzie 

okupowanych ziem polskich/.  

- Sedno Holokaustu. Bełżec, Sobibór, Treblinka i Aktion Reinhardt (2017).  

- Czas zabijania. Bełżec, Sobibór, Treblinka i akcja „Reinhardt” (2018). - 

- Zapomniane zwycięstwo. Wojna polsko-sowiecka 1919-1921 i powstanie 

nowoczesnej Europy Wschodniej (2019).  

- Życie codzienne okupanta. Warszawa i Mińsk w czasie II Wojny 

Światowej (2020).  

W licznych swoich publikacjach Profesor Lehnstaedt odnosi się do 

niemieckiego mordu popełnionego na polskich Żydach podczas „Aktion 

Reinhardt” oraz życia codziennego w okupowanej Europie Wschodniej w czasie 

II wojny światowej. Podejmuje on też kwestię rekompensat za pracę w gettach 

żydowskich po 1945 roku. Oprócz publikacji monograficznych, tych o 

charakterze źródłowym czy prac pod redakcją, wymienić też należy kilkadziesiąt 

artykułów, nierzadko recenzowanych w obcych językach. 

Profesor Stephan Lehnstaedt jest też gorącym orędownikiem rozwiązania 

kwestii reparacji Niemiec wobec Polski. Pozytywnie zrecenzował m. in. książkę 

Karla Heinza Rotha „Wyparte, odłożone na później, odrzucone. Niemieckie długi 

reparacyjne na przykładzie Polski i Grecji”. Pozytywna recenzja Stephana 

Lehnstaedta pojawiła się w Süddeutsche Zeitung, a także w Deutschlandwelle 
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Od 2018 roku Profesotr Stephan Lehnstaedt współpracuje ze polskim 

Stowarzyszeniem „Patria Nostra”, skupiającym środowisko m. in. byłych 

więźniów niemieckich obozów zagłady, którego prezesem jest mecenas Lech 

Obara, a wiceprezesem – Janina Luberda Zapaśnik, była więźniarka obozu w 

Lebrechtsdorf.  

Właśnie w tym roku w siedzibie Touro College Berlin odbyło się 

zorganizowane przez Stowarzyszenie Patria Nostra spotkanie młodzieży ze 

Stanisławem Zalewskim – byłym więźniem Auschwitz i Mauthausen, prezezesm 

Związku byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych.  

W roku 2020 owocem współpracy Stowarzyszenia „Patria Nostra” i 

jednostki macierzystej Profesora Lehnstaedta Touro College Berlin była 

międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana w Berlinie podejmująca 

temat niemieckich zbrodni na terenie okupowanej Polski. Konferencję 

współfinansowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zdalny udział wzięło w 

niej kilkaset osób. 

Obecnie współpraca ta jest rozwijana, czego widocznym znakiem będzie 

przygotowywana monografia pokonferencyjna, także współfinansowana ze 

środków MSZ. Autorami będą prelegenci, biorący udział w konferencji, a 

reprezentujący panele: prawny, historyczny oraz muzealniczy. Monografia będzie 

wydana w języku polskim i niemieckim. 

W uznaniu pracy badawczej i wkładu w pojednanie polsko-niemieckie 

Profesor otrzymał w 2015 roku order „Missio Reconciliationis” (Krzyż 

Komandorski) i medal „Powstanie w Getcie Warszawskim” od Związku 

Żydowskich Bojowników i Ofiar II Wojny Światowej w Polsce. W  2017 roku 

otrzymał od Związku Polskich Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych 

Order „Za Wybitne Zasługi”. 

 


