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Oddział instytutu PaMięci narOdOwej
– Komisja Ścigania zbrodni
przeciwKo narodowi polsKiemu
w Katowicach

 serdecznie zapraszają 
 na konferencję naukową

KresOwianie 
na GórnyM ŚląsKu
 28 PaździerniKa 2010 r.

	 MuzeuM w Gliwicach
 willa caro
 sala konferencyjna
 ul. dolnych wałów 8a
 Gliwice

udział w konferencji należy zgłaszać 
pod nr tel. (32) 33 54 403 lub 605 362 594 
do dnia 26 października
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: 9.00	–	otwarcie konferencji

część i

9.10–10.30
prof.	dr	hab.	Grzegorz	Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski): 
polityka władz sowieckich w sprawie wysiedlenia ludności polskiej 
ze lwowa 1944–1946
ks.	dr	hab.	Andrzej	Hanich (Instytut Śląski w Opolu): 
uwarunkowania i przebieg powojennej „repatriacji” polaków 
z kresów wschodnich na Śląsk opolski (1945–1946)
dr	Henryk	Markowski (Ruda Śląska): państwowy urząd repatriacyjny 
i jego działalność na terenie woj. śląskiego w latach 1945–1951
Małgorzata	Goc (Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu): 
osadnictwo wiejskie ludności pochodzenia kresowego na opolszczyźnie

10.30–10.50	–	przerwa kawowa 

10.50–12.10
Bogusław	Tracz (IPN Katowice): osadnictwo miejskie 
i asymilacja w nowej rzeczywistości – na przykładzie Gliwic
Wiesław	Bąba (Gliwice): ze lwowa do Gliwic. wysiedlenie 
uczonych lwowskich 1945–1946
Bożena	Kubit (Muzeum w Gliwicach): z kresów do Gliwic 
w świetle wspomnień
dr	Joanna	Januszewska-Jurkiewicz (Uniwersytet Śląski 
w Katowicach): harcerze lwowscy na Górnym Śląsku 
po ii wojnie światowej

12.10–12.30	–	podsumowanie pierwszej części konferencji 
12.30–14.00	–	przerwa obiadowa

część ii

14.00–15.20
prof.	dr	hab.	Barbara	Kubis (Uniwersytet Opolski): niezwykłe czasy 
zwykłych ludzi – przesiedleńcy z  kresów  na Górnym Śląsku
dr	Adrianna	Dawid (Uniwersytet Opolski): na wspólnym froncie 
antykomunistycznym. autochtoni i kresowianie na Śląsku opolskim 
1945–1949
dr	Adam	Dziuba (IPN Katowice): zaangażowanie polityczne 
kresowian w woj. śląskim w latach 1945 –1948
dr	Dariusz	Węgrzyn (IPN Katowice): komitet ziem 
wschodnich na Górnym Śląsku 1945–1947

15.20–15.30	–	przerwa kawowa 

15.30–17.10
Sebastian	Rosenbaum (IPN Katowice): konflikty między 
przesiedleńcami z kresów a Górnoślązakami w pierwszych 
latach po ii wojnie światowej
dr	Bernard	Linek (Instytut Śląski w Opolu): polityka „niepamięci” 
historycznej. spuścizna kresów wschodnich ii rp w górnośląskim  
systemie kulturowym
Bogdan	Kasprowicz (Bytom): 
zbigniew lipczyński – radio, opera, operetka po 1945 r.
Marcin	Hałaś (Bytom): nostalgia, wspomnienia, tęsknota. 
lwowskie echa w literaturze Górnego Śląska po 1945 roku
Małgorzata	Kłych (Muzeum w Gliwicach): historia i działalność 
górnośląskich towarzystw kresowych

17.10–17.30	–	podsumowanie drugiej części i zakończenie 
konferencji


