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p R O G R a m

Środa, 4 września 2019 r.

10:30 Powitanie gości/rozpoczęcie konferencji
10:40 krzysztof kierski, michał Ostapiuk (iPN Olsztyn), Niemieckie obozy jenieckie w Prusach 

Wschodnich
11:00 dr jakub Parol (mtN łódź), Hitlerowskie więzienie w dawnej fabryce Michała Glazera jako 

miejsce eksterminacji elit II Rzeczypospolitej
11:20 urszula sochacka (uj kraków), Dawny niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci i mło-

dzieży przy ulicy Przemysłowej. Stan badań
11:40 dr Beata kozaczyńska (uP-H siedlce), Życie codzienne więźniów obozu przejściowego w Za-

mościu (UWZ-Lager Zamość) w latach 1942–1943
12:00 Paweł Nowik (iPN Białystok), Obóz Karny „Zielona”
12:20–12:45 Dyskusja

14:20 dr dariusz Burczyk (iPN gdańsk), Organizacja i działalność Selbstschutzu na terenie powia-
tu nowomiejskiego

14:40 dr hab. tomasz Panfil (iPN warszawa), Witold Kiedrowski (1912–2012) – kapłan, żołnierz, 
więzień obozów

15:20 mateusz kubicki (iPN gdańsk), Zbrodnia w Lesie Szpęgawskim 1939–1940
15:40 dr Piotr Olechowski (urz), Procesy karne „folksdojczów” po zmianie okupanta na ziemiach 

południowo-wschodnich II RP
16:00–16:25 Dyskusja

17:00 dr hab. konstancja Pleskaczyńska (ua Poznań), dr adam Pleskaczyński (iPN Poznań), 
Wpływ stanu badań historycznych na współczesną formę wizualną miejsc masowych egzeku-
cji z okresu II wojny światowej

17:20 dr maciej mazurkiewicz (iP warszawa), „Wytępianie Polaków”. Nowa perspektywa prawno-
międzynarodowej oceny i historiograficznego ujęcia zbrodni niemieckiej na Polsce i Polakach 
w latach okupacji (1939–1945)

17:40 ewa cuber-strutyńska (iH PaN warszawa), Upamiętnianie martyrologii byłych więźniów 
politycznych przez Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obo-
zów Koncentracyjnych

18:00 dr renata knyspel-kopeć (iPN warszawa), Procesy niemieckich zbrodniarzy przed Najwyż-
szym Trybunałem Narodowym w Polsce w latach 40-tych w świetle „Dziennika Polskiego”

18:20–18:45 Dyskusja

Czwartek, 5 września 2019 r.

09:20 dr mieczysław kopeć (badacz niezależny), Działalność Rady Głównej Opiekuńczej w świetle 
dokumentów archiwalnych okresu okupacji niemieckiej

09:40 dr rafał sierchuła (iPN Poznań), Losy żołnierzy Narodowej Organizacji Bojowej aresztowa-
nych i skazanych wyrokiem Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu w latach 1941–1943

10:00 marlena Bodo (uj kraków), Praca przymusowa szydłowieckiej ludności żydowskiej jako for-
ma okupacyjnej represji

10:20 dr dmitriy Panto, dr Oleg savchuk (miiwŚ gdańsk), Polityka gospodarcza Rzeszy na Woły-
niu w czasie okupacji 1941–1944

10:40–11:00 Dyskusja

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa historyczna pod tytułem  
„dzieci zamojszczyzny: historie prawdziwe/the children of the zamosc region true stores” 

autorstwa dr Beaty Kozaczyńskiej z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
Wystawa została udostępniona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


