
We hereby extend an invitation to a conference con-
stituting the summary of a five-year project imple-
mented by the Pilecki Institute with the support of 
the Ministry of Education and Science.

In the course of the conference we shall, among 
others, hold discussion panels reviewing the various 
activities performed and present the results of the 
program.

->

The 20th century, and specifically the period of the 
Second World War, brought with it the greatest num-
ber of civilian victims – defenseless and terrorized – 
in history, countable in the tens of millions. The mech-
anisms of terror were aimed against various groups, 
communities, and entire nations, all of which were 
consigned to annihilation on the basis of political 
decisions grounded in totalitarian ideologies: Nazism 
and Communism.

The crucial factor which led both Hitler and Stalin to 
strive for dominance in Europe through armed force 
and terror was their stated hatred of the Versailles 
Order. At the same time, the first half of the 20th cen-
tury witnessed the gradual development of interna-
tional law and the concept of ensuring effective pro-
tection for peace and human rights – not only those 
of the individual, but also of whole communities and 
groups. Rafał Lemkin – best known as the author of 
the concept of “genocide” – was in the forefront of 
these activities from the early 1930s.

The international legal milieu of the interwar period, 
of which Polish scholars and judicial practitioners 

constituted an important part, gave birth to new, 
pivotal concepts of law. The present year’s confer-
ence, constituting the final installment of the research 
project titled “The Input of Polish Legal and Scientific 
Thought into the Development of the Concept of 
the Crime of Genocide. Rafał Lemkin and the 1948 
Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide and the Polish Experience 
of Occupation by National Socialist Germany”, 
which was implemented under the “Szlakami Polski 
Niepodległej” program, is an excellent opportunity 
to analyze and compare the various crimes against 
humanity that were committed in the 20th century – 
along with their perpetrators and victims – and also 
study the horrors of the contemporary era, and par-
ticularly the tragedy unfolding in Ukraine. The point of 
reference will be Lemkin’s theoretical concept, which 
was intended to stigmatize, punish and at once pre-
vent the occurrence of genocide in future.

Actions aimed at saving lives, presented on specific 
examples of assistance granted to victims of the 
total wars waged against the civilian populations of 
Europe and the world, will provide an additional angle 
of study. Ultimately, and such is the intention of the 
organizers, these analyses will engender a discussion 
on new international legal and political mechanisms 
that will help protect the right to life of individuals 
and entire nations.

Prospective participants are invited to submit papers 
on topics broadly relating to the development of 
international law in a comparative approach, outlining 
the results of both individual and group research.
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GENERAL PRESENTATION OF TOPICAL 
BLOCKS

1. Only the Second World War? – Global, 
National and Individual Experiences of Total 
War.

2. Genocide – Examples from the 20th and 21st 
Centuries. Civilian Populations as the New 
Target of Regimes.

3. Contemporary Armed Conflicts From the 
Perspective of the Tragic Experiences of the 
20th Century.

4. The War in Ukraine in the Context of 
Infringements of International Law.

5. To the Rescue. The Activities of Lawyers, 
Diplomats and Politicians – The Case of the 
Polish Legation in Switzerland.

6. The Stigmatization and Reckoning of Crimes – 
Perpetrators and Victims.

7. Transitional Justice – Successes and Failures. 
Examples and Future Prospects.

INFORMATION FOR PARTICIPANTS:

• The conference will be held in Polish and 
English (simultaneous interpreting will be 
provided).

• We intend the conference to be held at 
a specified location in Warsaw, however 
various forms of virtual participation will 
be permitted (video recordings, on-line 
videoconference (zoom)).

• Time allocated for individual presentations – 
15–20 minutes.

• The organizer admits of the possibility of 
holding a part of the conference on-line in the 
event of changes in the pandemic situation or 
any other unforeseen developments.

APPLICATION PROCEDURE

• Applications should be sent in by e-mail using 
the application form (attached hereunder).

• Candidates from Poland are requested to 
complete the form in Polish, unless Polish 
is not their mother tongue. In such an event 
we request that the form be completed in 
English.

• The deadline for submission of applications 
will elapse on 30 September 2022.

• The order of submission of applications 
will be of importance, and the selection 
and qualification of applicants will also be 
conducted during the recruitment process. 
All selected applicants will be informed of 
the acceptance of their applications. We ask 
that you contact us as soon as possible.

Conference applications and  
all queries should be sent by e-mail  
to lemkin@instytutpileckiego.pl
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Zapraszamy na konferencję stanowiącą pod-
sumowanie pięcioletniego projektu realizowa-
nego przez Instytut Pileckiego przy wsparciu 
Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

W ramach konferencji zostaną zaprezentowane 
m.in. panele dyskusyjne stanowiące przegląd 
zrealizowanych działań i prezentację efektów 
programu.

->

XX wiek, a w szczególności II wojna światowa, 
przyniósł największą liczbę ofiar liczoną w mil-
ionach bezbronnych, sterroryzowanych cywili. 
Mechanizmy terroru wymierzono w różne grupy 
społeczne i całe narody skazane na wyniszczenie 
decyzjami politycznymi, za którymi stały m.in. 
ideologie totalitarne. 

U podstaw tragedii związanej z próbami trwałego 
opanowania Europy siłą i terrorem stał zamysł 
podważenia porządku wersalskiego przez Hitlera 
i Stalina, wynikające z polityki dwóch reżimów. 
Równolegle w rzeczywistości I połowy XX wieku 
następuje powolny rozwój prawa międzynaro-
dowego i idei ochrony pokoju oraz praw jednos-
tki, ale też społeczności i grup. Jednym z tego 
przykładów jest działalność Rafała Lemkina, 
autora pojęcia „genocide”, począwszy od wcze-
snych lat 30-tych. 

Dwudziestolecie międzywojenne stało się 
kuźnią, w której powstawały prace różnych 

gremiów międzynarodowych, w których udział 
brali także Polacy. Tegoroczna, ostatnia konfer-
encja w ramach projektu badawczego „Wkład 
polskiej myśli prawno-naukowej w kształtowanie 
pojęcia zbrodni genocydu. Rafał Lemkin 
i Konwencja w sprawie zapobiegania i karania 
zbrodni ludobójstwa z 1948 roku a polskie doś-
wiadczenie okupacji przez narodowosocjal-
istyczne Niemcy” zrealizowanego w obszarze 
programu „Szlakami Polski Niepodległej” jest 
okazją, by przybliżyć i porównać różne przykłady 
zbrodni, sprawców oraz ofiar w wieku XX ale 
też współczesne tragedie, w szczególności 
wojnę w Ukrainie. Punktem odniesienia będzie 
koncepcja polskiego prawnika mająca na celu 
napiętnowanie, ukaranie ale też powstrzymanie 
ludobójstwa w przyszłości. 

Dodatkową perspektywą są tu również działania 
zmierzające do ratowania życia - widziane przez 
pryzmat przypadków pomocy ofiarom wojny 
totalnej, wymierzonej w ludność cywilną Europy 
i świata. To także pytanie o nowe mechanizmy 
prawne i polityczne na scenie międzynarodowej, 
które mają stać na straży prawa do życia jednos-
tek i całych narodów. 

Czekamy na propozycje tematów wystąpień 
dotyczące rozwoju prawa międzynarodowego 
w ujęciu porównawczym, prezentujące wyniki 
indywidualnych lub zespołowych badań.
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ZARYS BLOKÓW TEMATYCZNYCH

1. Czy tylko II wojna światowa? – globalne, naro-
dowe i indywidualne doświadczenia wojny 
totalnej.

2. Ludobójstwo – przykłady z XX i XXI wieku. 
Ludność cywilna jako nowy cel reżimów.

3. Współczesne konflikty zbrojne z perspek-
tywy tragicznych doświadczeń XX wieku.

4. Wojna w Ukrainie w kontekście naruszeń 
prawa międzynarodowego. 

5. Na ratunek. Działalność prawników, dyploma-
tów i polityków – casus poselstwa polskiego 
w Szwajcarii.  

6. Piętnowanie i rozliczanie zbrodni – sprawcy 
i ofiary.

7. Transitional justice – sukcesy i porażki. 
Przykłady i perspektywy na przyszłość.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

• Konferencja odbędzie się w językach polskim 
i angielskim (zapewniamy tłumaczenie 
symultaniczne).

• Przewidujemy konferencję stacjonarną 
w Warszawie, ale dopuszczamy różne formy 
uczestnictwa wirtualnego – nagrania video, 
wideokonferencja on-line (zoom).

• Czas wystąpień – 15-20 minut.

• Organizator dopuszcza możliwość 
zorganizowania  konferencji w formie online  

w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej 
w kraju i na świecie lub innych zdarzeń 
niezależnych. 

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ

• Zgłoszenia powinny być wysyłane drogą 
mailową za pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego (zobacz poniżej).

• Kandydatów z Polski prosimy o wypełnienie 
formularza w  języku polskim, chyba, że 
językiem ojczystym zgłaszającego jest 
inny język. W takim przypadku prosimy 
o wypełnienie formularza w języku angielskim.

• Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 
września 2022 r. 

• Kolejność zgłoszeń będzie mieć znaczenie, 
wybór i kwalifikacja aplikantów będzie 
prowadzona również w trakcie naboru. 
Wszyscy zakwalifikowani zostaną 
powiadomieni o przyjęciu i akceptacji 
zgłoszenia. Zachęcamy do jak najszybszego 
kontaktu. 

Zgłoszenia na konferencję oraz  
wszelkie pytania należy kierować na  
adres lemkin@instytutpileckiego.pl
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