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Uroczystość podpisania porozumienia o
współpracy między Uniwersytetem Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy a Instytutem Pamięci
Narodowej – Bydgoszcz, 6 lipca 2017
W uroczystości wzięli udział rektor UKW JM prof. dr hab. Jacek
Woźny oraz prezes IPN dr Jarosław Szarek

W czwartek, 6 lipca w siedzibie Instytutu Historii  i  Stosunków Międzynarodowych UKW
odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Uniwersytetem
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją
Ścigania  Zbrodni  Przeciwko  Narodowi  Polskiemu  z  siedzibą  w  Warszawie.  Aktu
podpisania  dokonali  rektor  UKW JM prof.  dr  hab.  Jacek Woźny  oraz  prezes  IPN dr
Jarosław Szarek.

Podczas  uroczystości  głos  na  temat  współpracy  zabrali  m.in.  dyrektor  Biura  Badań
Naukowych IPN dr hab. Mirosław Szumiło,  dyrektor  Oddziału IPN w Gdańsku prof.
Mirosław Golon, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyta Cisewska.

Współpraca  między  uczelnią  a  IPN  polegać  będzie  na  realizacji  wspólnych  projektów
naukowo-badawczych  oraz  dydaktycznych,  wspólnym  podejmowaniu  przedsięwzięć
wydawniczych  o  charakterze  edukacyjnym  i  naukowym,  organizowaniu  sympozjów,
seminariów, konferencji naukowych, wystaw czy promocji publikacji.

Pierwsze  wspólne  przedsięwzięcia  mają  się  odbyć  już  jesienią  2017  r.  Planowana
jest  wówczas  prezentacja  wystawy  IPN  o  zbrodniach  Selbschutzu  z  1939  roku  –
„Zapomniani  kaci  Hitlera”  (autorstwa dr.  Tomasza  Cerana  i  dr  Izabeli  Mazanowskiej),
połączona z promocją najnowszego wydawnictwa Oddziału (autorstwa I. Mazanowskiej pt.
Karolewo 1939. Zbrodnie w obozie Selbstschutz Westpreussen) oraz prezentacją portalu
historycznego IPN „Truth about camps”, a szczególnie części poświęconej załodze SS w
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Auschwitz-Birkenau,  gdzie  zamieszczono  efekty  badań  prof.  Aleksandra  Lasika  nad
niemieckimi zbrodniarzami, w tym 8,5 tys. nazwisk. Najpoważniejszym efektem współpracy
–  obok publikacji  dalszych badań profesora  Lasika  –  ma być  wstępnie  planowana na
październik 2018 r. wspólna, duża konferencja naukowa, roboczo zatytułowana „Bydgoszcz
i region w życiu politycznym Polski – ostatnie sto lat. 1918–2018”, uwzględniająca  analizę
losów miasta w wielkich wydarzeniach historycznych i w czasach stabilizacji, od kresu I
wojny  światowej  po  spory  o  kształt  województwa  u  kresu  lat  dziewięćdziesiątych  XX
wieku, oraz jego funkcjonowanie już na początku XXI wieku.


