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Konferencja „Stanisław Hejmowski (1900–1969).
Życie i dokonania” – Poznań, 13 czerwca 2019
Na Facebooku poznańskiego oddziału IPN znajdują się nagrania
z konferencji

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu zaprasza na konferencję naukową
poświęconą życiu i dokonaniom mecenasa Stanisława Hejmowskiego, legendarnego
obrońcy w procesach uczestników Poznańskiego Czerwca 1956. W zamierzeniu
organizatorów, naukowa sesja w 50. rocznicę śmierci jednego z największych poznańskich
bohaterów 1956 roku, winna stanowić asumpt do naukowego rozpoznania szeregu
ważnych fragmentów jego niezwykle barwnego i pracowitego życia: od dzieciństwa w
Kurlandii, edukacji w Piotrogrodzie i Warszawie, przez zawodową aktywność w latach 30.
znaczoną udziałem w dziesiątkach głośnych procesów (także tych stricte politycznych),
przymusową rolę obrońcy w rozprawie „kata Warthegau” Arthura Greisera, bohaterską

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.
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postawę w procesach żołnierzy podziemia antykomunistycznego przed Wojskowym Sądem
Rejonowym w Poznaniu, po epopeję procesów poznańskich 1956 i niezwykle dojmujące
działania operacyjne wymierzone weń przez UB/SB.

Konferencja wpisuje się zarazem w obchody kolejnej rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956.

Program:

10.00-10.15 Otwarcie konferencji

Panel 10.15-11.15

Marta Szczesiak-Ślusarek (IPN Poznań), Rodzina i wczesna młodość Stanisława
Hejmowskiego

Marcin Jurek (IPN Poznań), Studia i kariera zawodowa Stanisława Hejmowskiego w
okresie II RP

Szymon Pietrzykowski (IPN Poznań), Rola mecenasa Stanisława Hejmowskiego w
procesie Arthura Greisera

Przerwa na kawę

Panel 11.45-13.05

dr Rafał Kościański (IPN Poznań), Stanisław Hejmowski jako obrońca w sprawach
rozpatrywanych przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu

dr Piotr Grzelczak (IPN Poznań), Rola mecenasa Stanisława Hejmowskiego w
procesach uczestników Poznańskiego Czerwca 1956

dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań), Mecenas Stanisław Hejmowski w latach
1957–1969

dr Rafał Leśkiewicz (IPN Centrala), UB/SB kontra mecenas Stanisław Hejmowski

Przerwa na kawę

Panel 13.35-14.45

Adam Suwart (Społeczny Opiekun Zabytków), Mecenas Stanisław Hejmowski w
pamięci potomnych

Agata Ławniczak (TVP Poznań), Film Maestro, prelekcja i pokaz

14.45-15.00 Dyskusja i zamknięcie konferencji


