
„antropologia dotarła do historii najnowszej”. Dru-
gi natomiast podkreślił, że konferencja wpisuje się 
w szerszy kontekst podejmowania przez badaczy 
kolejnych tematów dotyczących powojennej histo-
rii Dolnego Śląska. Profesor Grzegorz Strauchold, 
który moderował pierwszą część obrad, zwrócił tak-
że uwagę, że pozytywnym zjawiskiem jest udział 
w konferencji nie tylko uznanych naukowców, ale 
także młodych badaczy (w konferencji wzięli udział 
zarówno profesorowie, doktorzy, doktoranci, jak 
i studenci ostatnich lat studiów).

Prelegenci, którymi byli przedstawiciele m.in. 
Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Miejskie-
go Wrocławia, Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich, Instytutu Historii i Stosunków Międzynaro-
dowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz Instytutu 
Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 
zaprezentowali referaty o różnorodnej tematyce. 
Poruszone zostały m.in. problemy z zakresu kul-
tury, turystyki, komunistycznego aparatu represji, 
organizacji młodzieżowych czy oporu społeczne-
go. Obok historyków wyniki swoich badań przed-
stawili również reprezentanci dyscyplin nauko-
wych takich jak socjologia, filologia polska czy 
medioznawstwo.

26 maja br. w audytorium gmachu Instytutu 
Historycznego przy ul. Szewskiej 49 we Wroc-
ławiu odbyła się interdyscyplinarna konferen-
cja naukowa pt. „Dzieci, młodzież i studenci na 
Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej” 
zorganizowana przez Ośrodek „„Pamięć i Przy-
szłość”” oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Celem konferencji było ukazanie postaw, świa-
ta wartości, działań i wszelkiej aktywności mło-
dzieży na terenach przyłączonych do Polski po 
II wojnie światowej. Organizatorów interesowała 
aktywność w ramach instytucji i organizacji ofi-
cjalnych i nieoficjalnych, legalnych i nielegalnych. 
Ważne dla poszczególnych regionów jednostki 
i wydarzenia, w tym momenty przełomów i prze-
mian kulturowych. Uczestnicy konferencji szuka-
li odpowiedzi na pytania, jak w nowej, powojen-
nej, rzeczywistości odnalazła się młodzież, jaką 
rolę odegrała w procesie oswajania nowo przyłą-
czonych ziem, a także czy można dostrzec jakąś 
wyjątkowość działań i zachowań młodzieży na 
ziemiach zachodnich.

Konferencję otworzyli prof. Przemysław Wiszew-
ski, wicedyrektor Instytutu Historycznego, oraz 
Marek Mutor, dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przy-
szłość”. Pierwszy wyraził zadowolenie z faktu, że 

ZIEMIE ZACHODNIE

„Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich 
po II wojnie światowej”, Wrocław, 26 maja 2011 r.

Grzegorz Kowal

KONFERENCJA

75



76


