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9:00–9:15 – otwarcie konferencji
•	 dr	Łukasz	Kamiński,	Prezes	IPN
•	 dr	hab.	Władysław	Stępniak,	Naczelny	Dyrektor	Archiwów	Państwowych
•	 	Bp	Wiesław	Lechowicz,	Delegat	Konferencji	Episkopatu	Polski		
ds.	Duszpasterstwa	Emigracji	Polskiej

9:15–11:45 – sesja I
•	 	dr	Andrzej	Suchcitz	–	Źródła	do	dziejów	państwa	polskiego	na	emigracji	
w	zbiorach	Instytutu	Polskiego	i	Muzeum	im.	Gen.	Sikorskiego

•	 Grzegorz	Pisarski	–	Biblioteka	Polska	w	Londynie
•	 Teresa	Szadkowska-Łakomy,	Jagoda	Kaczorowska	–	Archiwa	harcerskie
•	 	Eugenia	Maresch	–	Przegląd	 aktualnych	 zasobów	Studium	Polski	Pod-
ziemnej	w	Londynie	do	dziejów	polskiej	emigracji	okresu	zimnej	wojny

•	 	Anna	Stefanicka	–	Wybrane	materiały	 ze	 zbiorów	Archiwum	Instytutu	
Józefa	Piłsudskiego	w	Londynie

•	 Zbigniew	Król	–	Zbiory	z	Fawley	Court	zdeponowane	w	Licheniu
•	 dyskusja

11:45–12:00	–	przerwa	kawowa

12.00–13:45 – sesja II
•	 	dr	 Ewa	 Rutkowska	 –	 „Odcisk	 serca	 i	 ślady	 życia”.	 Wybór	 materiałów		
źródłowych	ze	zbiorów	archiwalnych	Towarzystwa	Historyczno-Literac-
kiego/Biblioteki	Polskiej	w	Paryżu

•	 dr	Maria	Wrede	–	Inwentarz	Archiwum	Instytutu	Literackiego	Kultura
•	 	Aneta	Nisiobęcka	–	Francja	wobec	emigracji	polskiej	w	latach	1930–1944	
(referat	na	podstawie	kwerendy	w	archiwach	departamentalnych	Francji)

•	 	dr	 Magdalena	 Heruday-Kiełczewska	 –	 Polska	 emigracja	 polityczna		
po	1945	roku	w	zbiorach	francuskich	Archiwów	Narodowych

•	 dyskusja

13:45–15:00	–	przerwa

15:00–16:45 – sesja III
•	 	ks.	 dr	 Hieronim	 Fokciński	 –	 Zbiory	 Papieskiego	 Instytutu	 Studiów		
Kościelnych	w	Rzymie	w	badaniach	nad	polską	emigracją	we	Włoszech	
po	1945	roku

•	 Stanisław	Morawski	–	Zbiory	Fundacji	Rzymskiej	im.	J.Z.	Umiastowskiej



•	 	prof.	Krystyna	Jaworska	–	Archiwum	Ogniska	Polskiego	w	Turynie	na	tle	
historii	emigracji	niepodległościowej	we	Włoszech

•	 	dr	Witold	Zahorski	–	O	wolną	Polskę	w	Rzymie.	Archiwa	Witolda	Zahor-
skiego

•	 dyskusja

16:45–17:00	–	przerwa	kawowa

17:00–19:00 – sesja IV
•	 	Karina	Garsztecka	–	Materiały	emigracji	„Solidarnościowej”	w	archiwum	
Forschungsstelle	Osteuropa	an	der	Universität	Bremen	(Instytut	Badań	
Europy	Wschodniej	przy	Uniwersytecie	Bremeńskim)

•	 dr	Peter	Raina	–	Zbiory	prywatne
•	 	dr	Jacek	Barski	–	Depozyty	„Porta	Polonica”	działającego	przy	Westfali-
sche	Landesmuseum	für	Industriekultur

•	 	Berenika	Koźbiał	 –	 Fundacja	 „Archivum	Helveto-Polonicum”	we	 Fry-
burgu	i	jej	zbiory

•	 Marcin	Chumięcki	–	Muzeum	Polonii	w	Orchard	Lake
•	 dyskusja
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8:30–9:45	–		spotkanie	robocze	uczestników	centralnego	projektu	badaw-
czego	„Polska	emigracja	polityczna	1939–1990”	–	otwarte	dla	
uczestników	konferencji

9:45–10:00	–	przerwa	kawowa

10:00–11:45 – sesja V
•	 	dr	Marek	Zieliński,	Iwona	Korga	–	Najważniejsze	zbiory	Instytutu	Piłsud-
skiego	w	Ameryce	dotyczące	polskiej	emigracji	politycznej

•	 	dr	Bożena	Leven	–	Materiały	do	dziejów	polskiej	emigracji	po	1939	roku	
w	zbiorach	Polskiego	Instytutu	Naukowego	w	Ameryce

•	 	dr	Teofil	Lachowicz	–	Materiały	do	dziejów	emigracji	politycznej	w	USA	
po	II	wojnie	światowej	w	zbiorach	archiwum	Stowarzyszenia	Weteranów	
Armii	Polskiej	w	Ameryce

•	 	Ewa	Wolynska	–	Zbiory	Connecticut	Polish	American	Archives	w	Cen-
tral	Connecticut	State	University,	New	Britain	w	stanie	Connecticut

•	 dyskusja

11:45–12:00	–	przerwa	kawowa



12:00–13:45 – sesja VI
•	 	Małgorzata	Kot,	Halina	Misterka	–	Zbiory	Biblioteki	 i	Archiwum	Mu-
zeum	Polskiego	w	Ameryce	i	możliwości	ich	wykorzystania	w	badaniach	
nad	polską	emigracją	polityczną

•	 	prof.	Anna	Reczyńska	–	Źródła	polonijne	do	badań	nad	migracjami	oraz	
polską	Diasporą	w	Kanadzie	w	drugiej	połowie	XX	wieku

•	 	Stanisław	 Latek	 –	 Zbiory	 Polskiego	 Instytutu	 Naukowego	 w	 Kanadzie		
i	Biblioteki	Polskiej	w	badaniach	nad	dziejami	polskiej	emigracji	politycz-
nej	okresu	zimnej	wojny

•	 	Monika	Ostrowska	–	Źródła	archiwalne	do	dziejów	Polonii	w	Quebec.	
Stan	zachowania	(komunikat)

•	 dyskusja

13:45–15:15	–	przerwa

15:15–17:00 – sesja VII
•	 	dr	Gabriela	Pawlus-Kasprzak	–	Polscy	Emigranci	w	zbiorach	Library	and	
Archives	Canada,	1945–1956

•	 	dr	Michał	Kasprzak	–	Na	rzecz	Polski:	materiały	do	dziejów	zaangażowania	
Kościoła	katolickiego	i	polskiej	emigracji	„Solidarnościowej”	w Kanadzie

•	 	dr	Krzysztof	Smolana	–	Archiwalia	polskiej	emigracji	politycznej	w	Ame-
ryce	Łacińskiej

•	 	Paweł	 Pietrzyk	 –	 Archiwalia	 do	 dziejów	 emigracji	 polskiej	 na	 terenie		
Australii

•	 dyskusja

17:00–17.15	–	przerwa	kawowa

17:15–19:00 – sesja VIII
•	 	dr	 Rafał	 Leśkiewicz	 –	 Dokumenty	 zagranicznych	 ośrodków	 polskich		
w	zasobie	Instytutu	Pamięci	Narodowej

•	 	Mariusz	 Olczak	 –	 Działalność	 Archiwum	 Akt	 Nowych	 w	 dziedzinie		
zabezpieczania	 dokumentacji	 polskiej	 emigracji	 politycznej	 i	 Polonii		
–	Archiwum	Polonii

•	 	dr	Violetta	Urbaniak	–	Źródła	do	dziejów	polskiej	emigracji	z	lat	1939–	
–1990	w	zasobie	Archiwum	Państwowego	w	Warszawie

•	 	dr	Maria	Wrede	–	Nabytki z	lat	1998–2014	dotyczące	emigracji	i	Polonii	
1939–1990	w	zbiorze	rękopisów	Biblioteki	Narodowej	(komunikat)

•	 	Piotr	Długołęcki	–	Obraz	polskiej	emigracji	po	1945	roku	w	materiałach	
Archiwum	Ministerstwa	Spraw	Zagranicznych

•	 dyskusja
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9:00–11:30 – sesja IX
•	 	dr	Tadeusz	Krawczak	–	Źródła	do	dziejów	Polskiego	Rządu	na	Uchodźc-
twie	w	zasobie	Archiwum	Akt	Nowych

•	 	prof.	Adolf	Juzwenko	–	Źródła	do	dziejów	polskiej	emigracji	po	1945	r.	
w zbiorach	Zakładu	Narodowego	im.	Ossolińskich

•	 	Barbara	Zezula	 –	Zbiory	Biblioteki	Uniwersyteckiej	KUL	w	 badaniach	
nad	polską	emigracją	polityczną	okresu	zimnej	wojny

•	 	Joanna	Lewandowska	–	Źródła	do	badań	nad	polską	emigracją	polityczną	
w	Archiwum	Komisji	Krajowej	NSZZ	„Solidarność”

•	 	Monika	 Krzencessa-Ropiak	 –	 Zbiory	 organizacji	 wspierających	 „Soli-
darność”	w	latach	osiemdziesiątych	XX	wieku	w	zasobie	Europejskiego	
Centrum	Solidarności

•	 dyskusja

11:30–11:45	–	przerwa	kawowa

11:45–13:45 – sesja X
•	 	dr	hab.	Mirosław	Supruniuk	–	Zbiory	i	prace	Archiwum	Emigracji	w	Toruniu
•	 dr	hab.	Dariusz	Kuźmina,	prof.	UW	–	Polonijna	Biblioteka	Cyfrowa
•	 	dr	 Barbara	 Berska	 –	 Źródła	 do	 dziejów	 polskiej	 emigracji	 w	 zasobie		
Archiwum	Narodowego	w	Krakowie	

•	 Waldemar	Listowski	–	Archiwum	Polskiego	Radia	
•	 Andrzej	Mietkowski	–	Portal	Polskiego	Radia
•	 dyskusja

13:45–15:30	–	przerwa

15:30–17:30 –  dyskusja panelowa	–	Problem	poloników,	kolekcji	prywat-
nych,	ich	ocalenia,	przechowania,	opracowania	i	udostępnia-
nia	–	Małgorzata	Kot,	dr	Rafał	Leśkiewicz,	Eugenia	Maresch,	
Mariusz	 Olczak,	 dr	 hab.	 Władysław	 Stępniak,	 dr	 Andrzej	
Suchcitz,	dr	Marek	Zieliński

17:30–18:00 – dyskusja generalna


