
10.00–10.10  – otwarcie konferencji – Prezes IPN dr Łukasz Kamiński
10.10–10.40 – uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności 
10.40–11.05 –  pokaz reportażu pt. „Karne obozy wojskowe 1982–1983” 

w reżyserii Marii Dłużewskiej z cyklu „Rzeczpospolita 
niesprawiedliwa”

11.05–11.20 – przerwa kawowa

11.20–15.00 –  sesja I (referaty)  
– prowadzący – dr Andrzej Zawistowski (IPN)
  dr Paweł Piotrowski – Wcielanie do wojska 

jako represja polityczna w PRL 
  Grzegorz Majchrzak (IPN) – Represje stanu wojennego
  prokurator Mieczysław Góra (IPN) – Powołanie 

w pierwszych dniach listopada 1982 r. na trzymiesięczne 
przeszkolenie wojskowe działaczy opozycji demokratycznej 
do JW 1636 Chełmno jako forma represji – na podstawie 
wyników śledztwa S85/08/Zk Oddziałowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku

  prokurator Krzysztof Bukowski (IPN) – Ćwiczenia wojskowe 
żołnierzy rezerwy w Budowie, Trzebiatowie i Unieściu  
1982–1983 w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie

Ćwiczenia i powołania 
do Ludowego 
Wojska Polskiego 
jako forma represji 
po 13 grudnia 1981 r.



  Marcin Dąbrowski (IPN) – Obozy wojskowe 1982–1983 
w Polsce – geneza, przebieg, próba oceny 

  Łukasz Rabczyński (IPN) – Powołanie rezerwistów na 
trzymiesięczne szkolenie wojskowe w ramach służby czynnej 
oraz poborowych powołanych do odbycia dwuletniej 
zasadniczej służby wojskowej w listopadzie 1982 r. na 
podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP  
Nr 0141/Mob. z 26.10.1982 r. – proces decyzyjny, dokumenty

 12.50–13.05 – przerwa kawowa

  dr Marek Szymaniak (IPN) – Chełmno nad Wisłą
 Stanisław Alot – Czerwony Bór
  Arkadiusz Kazański (IPN) – Porównanie internowanych 

z 13 grudnia 1981 r. i osadzonych w wojskowych obozach 
internowania w listopadzie 1982 r. na przykładzie  
regionu gdańskiego

  Marcin Maruszak (IPN) – Działania Wojskowej Służby 
Wewnętrznej wobec skierowanych na „przeszkolenia 
wojskowe i powołanych do odbycia zasadniczej służby 
wojskowej”

  Jarosław Leszczełowski – Budowo (prezentacja)
 dyskusja

15.00–16.00 – przerwa 

16.00–18.30 –  sesja II (wspomnienia) 
– prowadzący – Grzegorz Majchrzak (IPN)
 Józef Pintera – Chełmno
 Leszek Jaranowski – Czerwony Bór
 Marcin Kęszycki – Rawicz

 17.00–17.15 – pprzerwa kawowa

 Stanisław Kowalik – Unieście 
 Jacek Pawłowicz (IPN) – Węgorzewo
 dyskusja

18.30 – zakończenie konferencji


