
Veranstalter:
Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Kulturamt
Stadtarchiv Greifswald
Staatsarchiv Stettin
In Kooperation mit der Staatskanzlei Mecklenburg-Vor-
pommern
Organizator:
Uniwersyteckie i Hanzeatyckie Miasto Greifswald, Wydział 
Kultury
Archiwum Miejskie w Greifswaldzie
Archiwum Państwowe w Szczecinie
We współpracy z Kancelarią Kraju Związkowego Meklem-
burgia Pomorze Przednie

Organisatorische Hinweise:
Die Tagung ist öffentlich. Tagungsgebühren werden nicht 
erhoben. Konferenzsprachen sind deutsch und polnisch 
(Simultanübersetzung).
Informacje organizacyjne:
Udział w konferencji jest bezpłatny i otwarty dla wszyst-
kich zainteresowanych. Konferencja prowadzona jest w 
języku polskim i niemieckim (tłumaczenie symultaniczne). 

Anmeldung bis / Zgłoszenia do 23.11.2012
Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Kulturamt,
Agata Wisniewska-Schmidt
Tel. 0049 (0) 3834 52 2103, Fax: 0049 (0) 3834 52 2102
E-Mail: tagung_zwangsarbeit@greifswald.de

29. – 30.11. 2012
Pommersches Landesmuseum Greifswald
Muzeum Pomorza w Greifswaldzie

Zwangsarbeit in Pommern  
von 1939 bis 1950

Praca przymusowa na Pomorzu  
w latach 1939 –1950

Sachstand und Perspektiven der Forschung und der 
historischen Bildungsarbeit in Deutschland und Polen
Stan i perspektywy badań naukowych oraz 
edukacji historycznej w Polsce i w Niemczech
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Dieses Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln 
des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung unter-
stützt – Programm INTERREG IVA ( Fonds für kleine Projekte 
der Euroregion Pomerania)
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - program 
INTERREG IV A (Fundusz Małych Projektów Euroregionu 
Pomerania)



Eine gemeinsame Tagung
des Stadtarchivs Greifswald  
und des Staatsarchivs Stettin

Während des Zweiten Weltkrieges mussten auch in Pom-
mern unzählige Zivilisten, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge 
unter zumeist unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit 
für das nationalsozialistische Regime leisten. Andererseits 
wurden nach dem Ende des Krieges Deutsche auf heute 
polnischem Staatsgebiet zwangsweise beim Wiederaufbau 
der zerstörten Wirtschaft beschäftigt.

Die deutsch-polnische Tagung widmet sich erstmalig der 
komplexen Erscheinungsform der Zwangsarbeit in Pommern 
im Zeitraum von 1939 bis 1950. Untersuchungsgegenstand 
sind der Charakter, die Dimensionen und Strukturen des 
Zwangsarbeitereinsatzes in Pommern vor und nach Kriegs-
ende sowie die Schicksale der Betroffenen.

Die Tagung möchte ein breites Forum für Historiker und Mul-
tiplikatoren der historisch-politischen Bildungsarbeit, für 
Lehrer, Schüler, Studenten und die an diesem Thema inter-
essierte Öffentlichkeit bieten.

Am 29. November (10.00 – 18.30 Uhr) diskutieren deutsche 
und polnische Historiker den aktuellen Forschungsstand, 
während Vertreter von Archiven und anderen Einrichtungen 
über die Quellenlage informieren.

Der 30. November (9.00 – 15.30 Uhr) steht im Zeichen der 
themenbezogenen Bildungsarbeit. Es werden museale, 
schulische und andere Projekte vorgestellt, zudem berich-
ten Zeitzeugen, die vor und nach 1945 Zwangsarbeit leisten 
mussten, über ihre damaligen Erfahrungen.

Konferencja organizowana  
przez Archiwum Miejskie w Greifswaldzie  
i Archiwum Państwowe w Szczecinie

W czasie II Wojny Światowej także na Pomorzu niezliczona 
liczba  cywilów, jeńców wojennych oraz więźniów obozów 
koncentracyjnych zmuszona była przez reżim nazistowski 
do pracy przymusowej, wykonywanej nierzadko w nieludz-
kich warunkach. Po zakończeniu wojny zaś wielu Niemców 
musiało świadczyć pracę przymusową na rzecz państwa 
polskiego przy odbudowie zniszczeń wojennych. 

Niniejsza polsko-niemiecka konferencja poświęcona jest 
kompleksowemu problemowi pracy przymusowej na Po-
morzu w okresie od 1939 do 1950 roku. Przedmiotem za-
interesowań organizatorów są zarówno charakter, rozmiary 
oraz struktury wykorzystania pracowników przymusowych 
na Pomorzu w trakcie oraz po zakończeniu II Wojny Świa-
towej jak i osobiste losy świadków wydarzeń. 

Konferencja będzie stanowić szerokie forum dla historyków 
i osób zajmujących się edukacją polityczno-historyczną, 
nauczycieli, uczniów, studentów oraz wszystkich zaintere-
sowanych tematem. 

Pierwszego dnia konferencji (29. listopada w godz. 
10.00 – 18.30) polscy i niemieccy historycy dyskutować 
będą na temat aktualnego stanu badań naukowych, zaś 
przedstawiciele archiwów i instytucji gromadzących mate-
riał źródłowy poinformują o zasobach.

Drugi dzień konferencji (30. listopada w godz. 09.00 – 
15.30) poświęcony będzie kwestii edukacji historycznej. 
Zaprezentowane zostaną m.in. projekty muzealne i szkolne. 
Konferencja zakończy się  rozmową ze świadkami wyda-
rzeń, którzy w czasie II Wojny Światowej lub po jej zakoń-
czeniu byli pracownikami przymusowymi. 


