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29 września 2015 r. (wtorek)

9.15–9.30 otwarcie konferencji

9.30–11.30  sesja I: System okupacyjny – geneza i implementacja
 
 1.  U źródeł systemów okupacyjnych –  

Polska z perspektywy Berlina i Moskwy
	 •		okupacja	niemiecka:	dr	Marcin	Przegiętka	(Instytut	Pamięci	Narodowej)
	 •		okupacja	sowiecka:	prof.	Mariusz	Wołos	(Uniwersytet	Pedagogiczny	

im.	Komisji	Edukacji	Narodowej	w	Krakowie	/	Instytut	Historii	PAN)
	 •	porównanie 
	 •	dyskusja	

 2. Ustanowienie okupacji na podbitych ziemiach polskich –  
zmiany prawno-ustrojowe

	 •		okupacja	niemiecka:	dr	Tomasz	Ceran	(Instytut	Pamięci	Narodowej,	
Oddział	w	Gdańsku,	Delegatura	w	Bydgoszczy)

	 •	okupacja	sowiecka:	prof.	Albin	Głowacki	(Uniwersytet	Łódzki)
	 •	porównanie 
	 •	dyskusja

11.30–11.45	 przerwa	na	kawę	

11.45–13.45  sesja II: Polityka represyjna 

 1. Niemiecki i sowiecki aparat represji – organizacja i zadania
	 •		okupacja	niemiecka:	dr	Stephan	Lehnstaedt	(Niemiecki	Instytut	

Historyczny	w	Warszawie)	
	 •		okupacja	sowiecka:	prof.	Piotr	Kołakowski	(Akademia	Pomorska	

w Słupsku)
	 •	porównanie
	 •	dyskusja	

 2. Formy i skala represji
	 •		okupacja	niemiecka:	dr	Sebastian	Piątkowski	(Instytut	Pamięci	

Narodowej,	Oddział	w	Lublinie,	Delegatura	w	Radomiu)
	 •	okupacja	sowiecka:	prof.	Grzegorz	Hryciuk	(Uniwersytet	Wrocławski)
	 •	porównanie 
	 •	dyskusja

13.45–14.45 przerwa 



14.45–16.45 sesja III: Gospodarka

 1. Przemysł, handel, rzemiosło, finanse i komunikacja 
	 •		okupacja	niemiecka:	dr	Michał	Pszczółkowski	(Uniwersytet	Zielo-

nogórski)
	 •		okupacja	sowiecka:	prof.	Daniel	Boćkowski	(Uniwersytet	w	Bia-

łymstoku	/	Instytut	Historii	PAN)	
	 •	porównanie 
	 •	dyskusja

 2. Rolnictwo
	 •		okupacja	niemiecka:	dr	hab.	Mirosław	Kłusek	(Uniwersytet	Rolni-

czy	im.	Hugona	Kołłątaja	w	Krakowie)
	 •		okupacja	sowiecka:	prof.	Marek	Wierzbicki	(Katolicki	Uniwersytet	

Lubelski	/	Instytut	Pamięci	Narodowej,	Oddział	w	Lublinie,	Delega-
tura	w	Radomiu)

	 •	porównanie 
	 •	dyskusja

16.45–17.00	 przerwa	na	kawę	

17.00–18.30   promocja pierwszego tomu wydawnictwa 
„Polska pod okupacją 1939–1945”  
(Warszawa 2015) 

	 	dyskusja	 z	 udziałem	 członków	 kolegium	 
redakcyjnego,	członków	zespołu	centralnego	
projektu	 badawczego	 „Ziemie	 polskie	 pod	
okupacją	1939–1945”,	referentów	i uczestni-
ków konferencji 

30 września 2015 r. (środa)

9.30–12.45 sesja IV: Społeczeństwo 

 1. Polityka narodowościowa
	 •		okupacja	niemiecka:	prof.	Ryszard	Kaczmarek	(Uniwersytet	Śląski)
	 •		okupacja	sowiecka:	prof.	Grzegorz	Mazur	(Uniwersytet	Jagielloński)
	 •	porównanie 
	 •	dyskusja

10.30–10.45		 przerwa	na	kawę

P rezentowane wydawnictwo, którego pierwszy tom oddajemy w ręce 
historyków dziejów najnowszych, powstało w celu publikacji wyni-
ków badań prowadzonych w ramach Centralnych Projektów Badaw-

czych – Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945 oraz Zagłada Żydów na 
ziemiach polskich. Liczymy, że będą wśród nich studia i opracowania mo-
nogra� czne, które przyniosą nowe ustalenia i interpretacje oraz wypełnią 
dostrzeżone luki w wiedzy dotyczącej okupacji ziem państwa polskiego, 
przedstawiając zagadnienia dotychczas niezbadane bądź opisane niedo-
statecznie, a także pozwolą na dokonanie oceny dotychczasowego stanu 
wiedzy w tej tematyce. W poszczególnych tomach wydawnictwa będą pu-
blikowane studia, materiały źródłowe, krytyczne omówienia stanu badań 
w danej problematyce oraz przeglądy literatury obcojęzycznej, związanej 
z dziejami ziem polskich pod okupacją w latach 1939–1945. Dopuszczamy 
możliwość publikacji wyników badań dotyczących wydarzeń dziejących 
się poza obszarem ziem polskich, a będących konsekwencją ich okupacji, 
przede wszystkim losów obywateli polskich aresztowanych na terytorium 
okupowanej Rzeczypospolitej, a następnie  zamordowanych lub więzio-
nych w Niemczech lub ZSRS, jak również jeńców wojennych i uchodźców. 
Planujemy zamieszczać również studia poświęcone takim zagadnieniom, 
jak rozliczenie zbrodni niemieckich i karanie ich sprawców, a także biogra-
� czne oraz z dziedziny historii historiogra� i.
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 2. Postawy społeczne
	 •		okupacja	niemiecka:	dr	Jacek	Andrzej	Młynarczyk	(Uniwersytet	

Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu)
	 •		okupacja	sowiecka:	dr	Jerzy	Jan	Milewski	(Instytut	Pamięci	Narodo-

wej,	Oddział	w	Białymstoku)
	 •	porównanie 
	 •	dyskusja

 3. Życie codzienne
	 •		okupacja	niemiecka:	dr	Anna	Czocher	(Instytut	Pamięci	Narodowej,	

Oddział	w	Krakowie)
	 •		okupacja	sowiecka:	dr	Sławomir	Kalbarczyk	(Instytut	Pamięci	

Narodowej)
	 •	porównanie
	 •	dyskusja

12.45–13.45 przerwa 

13.45–15.45  sesja V: Kultura

 1. Szkolnictwo
	 •		okupacja	niemiecka:	dr	Aneta	Ignatowicz	(Warszawska	Wyższa	

Szkoła	Humanistyczna	im.	Bolesława	Prusa)
	 •		okupacja	sowiecka:	prof.	Elżbieta	Trela-Mazur	(Uniwersytet	Opolski)
	 •	porównanie 
	 •	dyskusja

 2. Prasa, teatr, film, książka
	 •		okupacja	niemiecka:	prof.	Eugeniusz	Cezary	Król	(Instytut	Studiów	

Politycznych	PAN)
	 •		okupacja	sowiecka:	prof.	Wojciech	Śleszyński	(Uniwersytet	 

w Białymstoku)
	 •	porównanie 
	 •	dyskusja

15.45–16.00	 przerwa	na	kawę

16.00–17.30  dyskusja podsumowująca	z	udziałem	prof.	Andrzeja	Paczkowskiego 
(Instytut	Studiów	Politycznych	PAN	/	Rada	Instytutu	Pamięci	Naro-
dowej),	referentów	i	uczestników	konferencji;	 
prowadzenie	–	dr	Władysław	Bułhak	(Instytut	Pamięci	Narodowej)


