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Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II
wojny światowej
Wideorelacja z międzynarodowej konferencji w Krakowie
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„Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej” – taki tytuł nosiła
międzynarodowa konferencja, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz
Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie. Obradowano w dniach 21-22 listopada 2018 r., w auli UP.

Pierwszy dzień konferencji

Spotkanie świadków historii, naukowców oraz dziennikarzy z Polski i Niemiec otwarli dr
hab. Hubert Chudzio, dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP,
rektor Uniwersytetu prof. Kazimierz Karolczak oraz zastępca dyrektora Oddziału IPN w
Krakowie Cecylia Radoń, która odczytała list skierowany do uczestników konferencji przez
prezesa Instytutu dr. Jarosława Szarka.

„To spotkanie pokazuje, że mimo upływu czasu kataklizm, jakim była II wojna światowa,
wciąż nie jest rozdziałem zamkniętym i domeną wyłącznie historyków, ale realnie wpływa
na losy współczesnych. Wojna i okupacja stały się tematem bardzo licznych publikacji, były
przedmiotem debat i konferencji na całym świecie, a mimo to wciąż odkrywamy nowe,
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nieznane wątki. Dalsze badania są tym bardziej konieczne, że za każdym z nich kryją się
konkretne ludzkie tragedie” – napisał m.in. prezes IPN.

Podczas wprowadzającego panelu konferencji, który poprowadził naczelnik Oddziałowego
Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie dr Michał Wenklar, prof. Jacek Chrobaczyński z
UP skupił się na rozważaniach dotyczących wojen i losów dzieci podczas konfliktów
zbrojnych, a dr Joanna Lubecka z krakowskiego IPN przedstawiła założenia niemieckiego
Generalplan Ost z lat 30. i 40. XX wieku. O współczesnej niemieckiej inicjatywie Christopha
Schwarza – „Zrabowane dzieci – zapomniane ofiary” – mówili przedstawiciele sekcji polskiej
niemieckiej stacji nadawczej Deutsche Welle.

Najbardziej poruszającym momentem pierwszego dnia obrad był prowadzony
przez prof. Jana Rydla panel dyskusyjny z udziałem czworga osób, które
bezpośrednio doświadczyły nazistowskiej polityki „czystej krwi” i germanizacji.
Barbara Paciorkiewicz, płk Józef Sowa, Henryk Kowalczyk i Janusz Bukorzycki
opowiedzieli swoje historie. Niemieckie zbrodnie wojenne, odbieranie dzieci
polskim rodzinom, głód, niewolnicza praca, tułaczka, utracona tożsamość – to
wszystko było ich udziałem. Gdy o tym mówili, słuchaczom stawały w oczach łzy.

Pierwszy konferencyjny dzień zakończył się panelem zatytułowanym „Losy dzieci”, w
którym uczestniczyli m.in. goście z Niemiec.

Drugi dzień konferencji

22 listopada 2018 r. omawiano inicjatywy polskich i niemieckich mediów dotyczące
wyjaśnienia i nagłośnienia sprawy rabunku i germanizacji dzieci podczas II wojny
światowej. W dyskusji głos zabierali m.in. przedstawiciele głównych patronów medialnych
konferencji: Krzysztof Fijałek, Ewelina Karpińska-Morek i Agnieszka Waś-Turecka (wszyscy z
portalu Interia.pl) oraz Monika Sieradzka i Jaromir Jankowski (Deutsche Welle).
Dyskutowano także o dokumentach znajdujących się w polskich i zagranicznych archiwach,
m.in. w Archiwum IPN.

 

Drugi dzień konferencji.Drugi dzień konferencji.
Fot. PawełFot. Paweł

Krawczyk/InteriaKrawczyk/Interia

Drugi dzień konferencji.Drugi dzień konferencji.
Fot. PawełFot. Paweł

Krawczyk/InteriaKrawczyk/Interia

Drugi dzień konferencji.Drugi dzień konferencji.
Fot. PawełFot. Paweł

Krawczyk/InteriaKrawczyk/Interia

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-221611_g.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-221614_g.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-221617_g.jpg


 

Obradom towarzyszyła wystawa IPN „Germanizacja dzieci polskich”.

Wideorelacja z konferencji na kanale IPNtv.
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