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Konferencja naukowa „Niemieckie zbrodnie
1939/1940 – Zielonka, Góry Szwedzkie… Znane –
nieznane” – Warszawa, 16 października 2018

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.
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16 października 2018 w siedzibie Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek
Historia” odbyła się konferencja naukowa „Niemieckie zbrodnie 1939/1940 – Zielonka, Góry
Szwedzkie… Znane – nieznane”, zorganizowana przez Biuro Upamiętniania Walk i
Męczeństwa IPN. Rozpoczęła ona cykl konferencji przypominających i upamiętniających
Polaków zamordowanych przez Niemców na terenie okupowanej Polski w latach
1939–1945.

Obrady dotyczyły niemieckich zbrodnii z 11 listopada 1939 roku w podwarszawskiej
Zielonce oraz z 6 stycznia 1940 roku w Górach Szwedzkich na warszawskim Bemowie.

Zapis konferencji na kanale IPNtv:

Zapis panelu dyskusyjnego na kanale IPNtv:

W nocy z 10 na 11 listopada 1939 roku w podwarszawskiej Zielonce grupa harcerzy z 86.
Warszawskiej Drużyny Harcerskiej rozwiesiła plakaty z tekstem „Roty” Marii Konopnickiej.
W ponurej, okupacyjnej rzeczywistości ten czyn miał być wyrazem nadziei. Harcerze może
marzyli o chwili zadumy przechodnia, rozpogodzeniu serca, życzliwym uśmiechu w
poczuciu narodowej solidarności… Niemcy jednak, przygotowani na ewentualne
wystąpienia patriotyczne z okazji Święta Niepodległości, bardzo szybko zareagowali,
dokonując następnego dnia serii zatrzymań. Dwóm harcerzom udało się zbiec tuż przed
egzekucją, śmierć poniosło dziewięć osób. O zbrodni w Zielonce przypomina film
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„zielonkowskich” harcerzy pt. „11 listopada”, w reżyserii Kamila Kulczyckiego i Urszuli
Szałaty. Jego premiera odbyła się 9 listopada 2008 roku w kinie Wisła w Warszawie.

Szczegóły zbrodni, która miała miejsce na terenie Gór Szwedzkich pod Warszawą (obecnie
dzielnica Bemowo) 6 stycznia 1940 roku, wciąż są nieznane. Okupanci niemieccy
rozstrzelali tam 96 osób, do dziś nie wiadomo, kim były ofiary, skąd pochodziły, ani jaki był
powód tej egzekucji. W trakcie prac ekshumacyjnych, przeprowadzonych w 1947 roku,
udało się ustalić tożsamość jedynie trzech osób. W sierpniu 2018 roku, przy Urzędzie
Dzielnicy Bemowo, powstał Komitet Społeczny upamiętnienia Polaków przez Niemców w
Górach Szwedzkich 6 stycznia 1940 roku. Jego celem jest upamiętnienie dziewięćdziesięciu
sześciu Polaków zamordowanych przez Niemców, poznanie motywów tej zbrodni i nazwisk
jej ofiar oraz przywrócenie historycznej nazwy „Góry Szwedzkie" na mapie Bemowa i
Warszawy.

Szczegółowy program konferencji:

10.00 – 10.10 – powitanie gości przez moderatora konferencji dr Annę
Jagodzińską, BUWiM IPN

10.15 – 10.35 – Wprowadzenie w cykl konferencji dotyczących zbrodni niemieckich
w latach 1939–1945 – dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej

10.35 – 11.00 – Miejsca kaźni i groby obywateli polskich – ofiar zbrodni
niemieckich z okresu II wojny światowej – Adam Siwek, dyrektor Biura
Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN

11.00 – 11.25 – 11 listopada 1939 r. – niemiecka zbrodnia w podwarszawskiej
Zielonce – dr Anna Jagodzińska, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN

11.25 – 12.00 – „Góry Szwedzkie” – zbrodnia nieznana czy zapomniana – Piotr
Grzybowski, historyk, wiceprzewodniczący Komitetu Upamiętnienia Polaków
Zamordowanych przez Niemców w Górach Szwedzkich 6 stycznia 1940 r.

12.00 – 12.30 – przerwa

12.30 – 14.00 – panel dyskusyjny


