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Instytut Pileckiego służy upamiętnianiu, doku-
mentowaniu i badaniu polskiego doświad-
czenia i losów obywateli polskich w XX wieku. 
To miejsce stworzone na potrzeby interdyscy-
plinarnej i międzynarodowej refleksji nad klu-
czowymi zagadnieniami tego okresu: dwoma 
totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim 
– a także ich historycznymi konsekwencjami. 
Gromadzimy i udostępniamy dokumenty 
ukazujące oblicza XX wieku, wspieramy bada-
nia naukowe, dzięki projektom edukacyjnym 
i wydarzeniom z pogranicza kultury i historii 
upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu.

Instytut 
Pileckiego

The mission of the Pilecki Institute is to pre-
serve the memory and to document and 
research the historical experiences of Polish 
citizens in the 20th century. We aim to facilitate 
an interdisciplinary and international reflection 
on key issues of this epoch concerning the two 
totalitarian isms – the German and the Soviet 
– and their aftermath. The Institute not only 
gathers and makes available documents which 
present various facets of the 20th century, but 
also supports scholarship, and through a host 
of educational projects and events combin-
ing culture and history works to disseminate 
knowledge about the previous century. 

The Pilecki 
Institute



Instytut Pileckiego za sprawą wielu naukowych i popularyza-
torskich projektów przybliża postać Rafała Lemkina, polskiego 
prawnika żydowskiego pochodzenia, autora pojęcia ludobójstwo.

Kolekcja Lemkinowska – pierwszy tego rodzaju zbiór książek 
związanych z osobą Rafała Lemkina i problematyką studiów 
nad ludobójstwem. Kolekcja została przekazana Biblio-
tece Uniwersytetu Warszawskiego przez Instytut Pileckiego 
(wówczas Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda 
Pileckiego). Ten unikatowy w skali kraju zbiór książek zawiera 
zarówno klasyczne wydania, jak i najnowsze tytuły, liczy ponad 
160 pozycji z całego świata. Został starannie dobrany po kon-
sultacji z wieloma uznanymi specjalistami i autorytetami.

Watchers of the Sky – amerykańska produkcja dokumentalna 
w reżyserii Edet Belzberg poświęcona Lemkinowi i problematyce 
ludobójstwa we współczesnym świecie (w 2018 roku Instytut zor-
ganizował specjalny pokaz filmu w Bibliotece Uniwersytetu War-
szawskiego). Czworo działaczy na rzecz praw człowieka przed-
stawia tragiczną historię ludobójstwa w XX i XXI wieku, odnosi się 
do Zagłady Żydów, rzezi Ormian, Wielkiego Głodu na Ukrainie, 
ludobójstwa Tutsi w Rwandzie i konfliktu w Darfurze i przywołuje 
postawy społeczności międzynarodowej wobec tych okrutnych 
zbrodni. Inspirację do działania czerpali oni z postawy Lemkina. 
Film nagrodzono dwiema statuetkami na Sundance Film Festival.

„Lemkin. Świadek wieku ludobójstwa” – pod takim tytułem 
Instytut Pileckiego w 2018 roku zaprezentował pierwszą w Pol-
sce wystawę w całości poświęconą Lemkinowi. Wykorzystano 
zdjęcia, dokumenty i materiały audiowizualne z archiwów ame-
rykańskich, które w większości nie były prezentowane w kraju. 
Życie i dzieło Lemkina – jednego z bohaterów XX wieku – zostało 
przedstawione na tle dramatu niemieckiej i sowieckiej okupacji 
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w której doszło do 
masowych zbrodni popełnionych przez dwa totalitarne reżimy. 
Świadectwem tych zbrodni są rzeczy osobiste ofiar i indywi-
dualne relacje ocalonych, które znalazły się na ekspozycji.

Nieoficjalny. Autobiografia Rafała Lemkina (Totally Unof-
ficial. The Autobiography of Raphael Lemkin) pod redakcją 
Donny-Lee Frieze – w 2018 roku staraniem Instytutu Pileckiego 
ukazało się pierwsze w Polsce wydanie autobiografii Lemkina. 
W 1959 roku publikację niemal gotowego dzieła w języku angiel-
skim przerwała niespodziewana śmierć autora. W dniu, w którym 
chciał uzgodnić szczegóły z wydawcą z Curtis Brown Agency, 

Projekty 
poświęcone 
Lemkinowi

The Witold Pilecki Institute of Solidarity and Valor has 
organized a number of scientific and popularizing projects 
devoted to the person of Rafał Lemkin, a Polish lawyer of 
Jewish origin and the author of the concept of genocide.

The Lemkin Collection – the first-ever collection of books 
relating to Rafał Lemkin and genocide studies. It was donated 
to the Warsaw University Library by the Pilecki Institute (at the 
time the Witold Pilecki Center for Totalitarian Studies). The 
set – unique in Poland and comprising both classic and the 
most recent publications on the subject – comprises more 
than 160 titles from all over the world, carefully selected in con-
sultation with numerous acclaimed specialists and experts.

Watchers of the Sky – an American documentary, directed 
by Edet Belzberg, which is devoted to Rafał Lemkin and the 
problem of genocide in the contemporary world (in 2018, the 
Institute organized a special screening of the film in the War-
saw University Library). Four human rights activists present the 
tragic history of 20th- and 21st-century genocide, discussing 
the Holocaust, the Armenian Genocide, the Holodomor in 
Ukraine, the genocide of the Tutsis in Rwanda, and the War in 
Darfur, proceeding to a description of the international com-
munity’s reactions to these horrific crimes. They consider the 
stance taken by Rafał Lemkin as the inspiration for their work. 
The film won two awards at the Sundance Film Festival.

“Lemkin. Witness to the Age of Genocide” – the first exhibi-
tion in Poland to be devoted entirely to Rafał Lemkin, organized 
by the Pilecki Institute in 2018. Use was made of photographs, 
documents, and audiovisual materials from American archives, 
the majority of which have not been hitherto presented in 
Poland. The life and work of Rafał Lemkin, one of the heroic 
figures of the 20th century, were shown in the tragic context of 
the German and Soviet occupation of Poland and East-Cen-
tral Europe – the site of mass atrocities perpetrated by both 
these totalitarian regimes. For the purposes of the exhibition, 
individual crimes were illustrated by the personal belong-
ings of their victims, and also by the accounts of survivors.

Nieoficjalny. Autobiografia Rafała Lemkina (Totally Unof-
ficial. The Autobiography of Raphael Lemkin), edited by 
Donna-Lee Frieze – in 2018, the Pilecki Institute brought about 
the publication of the first Polish edition of Rafał Lemkin’s auto-
biography. Initially due to be printed in 1959, the nearly complete 
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zasłabł na przystanku autobusowym w Nowym Jorku. Zmarł 
niedługo potem. Jego dzieło po latach podjęła Donna-Lee 
Frieze z Deakin University w Australii, która uznała maszynopis 
Lemkina za „częściowo autobiografię, częściowo biografię, 
częściowo wspomnienia i częściowo raport”. Ta niezwykła publi-
kacja zabiera czytelnika nie tylko w podróż przez życie jednego 
z najważniejszych prawników XX wieku, lecz także stanowi istotny 
wkład w odkrywanie genezy i historii powstania samej Kon-
wencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

„Wkład polskiej myśli prawno-naukowej w kształtowanie poję-
cia zbrodni genocydu. Rafał Lemkin i Konwencja w sprawie 
zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku a pol-
skie doświadczenie okupacji przez narodowosocjalistyczne 
Niemcy” – pięcioletni grant Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego pod kierownictwem prof. Piotra Madajczyka. 
Celem projektu jest badanie oraz upowszechnianie dokonań 
Polski w dziedzinie prawa międzynarodowego, m.in. przez 
przybliżenie działań polskich intelektualistów z Lemkinem 
na czele, które przekładały się na dyskusję nad nowymi para-
dygmatami suwerenności i praw człowieka oraz nad kształ-
tem ładu prawno-międzynarodowego po katastrofie II wojny 
światowej. Wojny będącej efektem paktu dwóch totalitaryzmów 
wyrażonego w porozumieniu Ribbentrop–Mołotow.

Rafał Lemkin. Z bliska to najnowsze wydawnictwo eduka-
cyjne Instytutu Pileckiego. Lemkina i jego życie autorzy potrak-
towali jako punkt wyjścia do przedstawienia zawiłej historii 
Polski i Europy w XX wieku. Osią jest tu przystępnie napisany 
tekst biograficzny, który płynnie przechodzi w historię genezy 
największego dokonania Rafała Lemkina – Konwencji ONZ 
w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 
roku. Unikatowe fotografie, często nieznane dotąd szerszej 
publiczności, oraz mapy ułatwiają odbiór tekstu i są doskona-
łym materiałem do wykorzystania podczas zajęć z uczniami. 
W publikacji zamieszczono też propozycje pytań, które 
nauczyciel może zadać uczniom, by w pełni dydaktycznie 
wykorzystać opracowany tu materiał. Na koniec dodano także 
przykładowy scenariusz warsztatu poświęconego Lemki-
nowi i jego konwencji. Warsztat ten pomoże nam uświadomić 
sobie, że problemy, z którymi intelektualnie mierzył się ten 
wybitny prawnik ponad pół wieku temu, są nadal aktualne.

manuscript was shelved following its author’s sudden death: on 
the day of his scheduled meeting with a publisher from the Cur-
tis Brown Agency, with whom he was to discuss certain details, 
Lemkin collapsed at a bus stop in New York City and passed away 
shortly afterwards. Years later, Donna-Lee Frieze from Deakin 
University in Australia decided to see the publication through. 
She described Lemkin’s typescript as “part autobiography, part 
biography, part memoire, and part report”. This remarkable book 
is not only a journey through the life of one of the most important 
lawyers of the 20th century, but also a significant contribution to 
the process of discovering the origins and history of the Conven-
tion on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

“The contribution of Polish legal and scientific thought to 
the shaping of the concept of genocide. Rafał Lemkin and 
the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide and the Polish experience of occu-
pation by National Socialist Germany” – a five-year grant 
awarded by the Ministry of Science and Higher Education, 
supervised by Professor Piotr Madajczyk. The objective of the 
project is to examine and popularize Polish achievements in 
the field of international law, among others by presenting the 
work of Polish intellectuals, with Rafał Lemkin first and fore-
most among them, who inspired the discussion on the new 
paradigms of sovereignty, human rights, and the international 
legal order after the catastrophe of the Second World War – 
a conflict which itself was the result of an agreement (the Mo- 
lotov– Ribbentrop Pact) reached by two totalitarian regimes.

Focus on Rafał Lemkin is the latest educational publication of 
the Pilecki Institute. The authors have treated Lemkin and his 
life as a point of entry into the intricate history of Poland and 
Europe in the 20th century. The text pivots around the acces-
sible biography, which smoothly transitions into an account of 
the origins of Rafał Lemkin’s greatest work: the United Nations 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime 
of Genocide from 1948. The text is further accompanied by 
maps and unique photographs, many of which have never been 
made accessible to the broader public, and is an ideal teaching 
resource. The publication also includes suggested questions 
the teacher can ask their students in order to make full didac-
tic use of the material. At the end of the publication, there is 
a script for a workshop dedicated to Lemkin and his Convention 
that helps us to understand that the problems faced by that 
esteemed lawyer over half a century ago are still relevant today.



XX wiek, a w szczególności II wojna światowa, przyniósł najwięk-
szą w historii liczbę ofiar, szacowaną w milionach bezbronnych 
cywili. Instrumenty terroru wymierzono w grupy, społeczności 
i całe narody skazane na wyniszczenie decyzjami politycznymi, 
które uzasadniano totalitarnymi ideologiami. U podstaw tra-
gedii, do jakiej doszło w konsekwencji wprowadzania w życie 
idei opanowania Europy przez Hitlera i Stalina siłą i terrorem, 
stały jednak też wcześniejsze doświadczenia: I wojna świa-
towa, tragedia Ormian, pogromy ludności żydowskiej w impe-
rium rosyjskim, rewolucja bolszewicka i próby podważenia 
porządku wersalskiego, który przywrócił państwom w Europie 
niepodległość po rozpadzie dotychczasowych imperiów.

W odpowiedzi na to w pierwszej połowie XX wieku 
następował stopniowy rozwój prawa międzynarodo-
wego i idei ochrony pokoju oraz praw nie tylko jed-
nostki, lecz także całych społeczności i grup.

Jednym z ważnych elementów tego procesu jest działal-
ność Rafała Lemkina, autora pojęcia „genocide”. Pierwsze 
jego badania, które doprowadziły go do sformułowania 
tego pojęcia, sięgają już wczesnych lat trzydziestych.

Międzynarodowe środowisko prawnicze w dwudziestoleciu 
międzywojennym stało się kuźnią, w której formowały się prace 
wielu gremiów, także z udziałem Polaków. Tegoroczna konferen-
cja Instytutu Pileckiego jest okazją, by przybliżyć ówczesne nurty 
prawno-polityczne, koncepcje i idee, jak i starania konkretnych 
osób, a wreszcie zabiegi podejmowane w trakcie II wojny świa-
towej w celu napiętnowania i powstrzymania ludobójstwa.

Chcemy przyjrzeć się działaniom prawników, także dyplomatów 
i polityków – nie tylko Polaków, lecz także osób innych naro-
dowości – których celem była pomoc ofiarom wojny totalnej 
wymierzonej w ludność cywilną Europy i świata, a wreszcie 
wprowadzenie w przestrzeni międzynarodowej prawnych 
i politycznych mechanizmów, które w przyszłości skutecznie 
stałyby na straży prawa do życia jednostek i całych narodów.

Idea konferencji

The 20th century, and in particular the period of the Second World 
War, brought with it the greatest number of civilian victims in his-
tory, countable in the tens of millions. The instruments of terror 
were aimed against groups, communities, and entire nations, all 
of which were consigned to annihilation on the basis of political 
decisions grounded in totalitarian ideology. But it was earlier 
experiences – the First World War, the Armenian Massacre, the 
pogroms of Jews in the Russian Empire, the Bolshevik Revolution, 
and the vociferous reaction against the Treaty of Versailles that had 
confirmed the independence of once-enslaved nations following 
the demise of four established European empires – that provided 
the fundamental backdrop to the tragedy which unfolded as the 
immediate consequence of Nazi and Soviet efforts aimed at 
achieving dominance in Europe through armed force and terror.

During the first half of the 20th century, attempts were made to 
organize a response to these emanations of violence, thus helping 
foster the gradual development of international law and the idea of 
ensuring effective protection for peace and, crucially, rights – not only 
those of the individual, but also of whole communities and groups.

One of the singularly significant elements of this process was 
the pioneering conceptual work of Rafał Lemkin, the author of 
the notion of “genocide”. It is worth noting here that the issue 
of organized mass killings, viewed from a historical and legal 
perspective, had focused his attention since the early 1930s.

The international legal milieu of the inter-war period, of which 
Polish scholars and judicial practitioners constituted an impor-
tant part, gave birth to new, pivotal concepts of law. Having this 
context in mind, the Pilecki Institute is hopeful that the present 
edition of the conference will provide a platform for re-examining 
the legal and political trends of the interbellum, the underlying 
concepts and ideas of the epoch, actions undertaken by spe-
cific individuals, and, finally, the efforts made during the Second 
World War to extirpate and universally stigmatize genocide.

It is our intention to analyze the activities and endeav-
ors of lawyers, diplomats, and politicians – both Poles and 
nationals of other countries – which were aimed at saving 
lives, assisting the countless victims of the total war waged 
against the civilian populations of Europe and the world, 
and introducing into international relations legal and polit-
ical mechanisms that would become effective guarantors 
of the right to life of individual people and entire nations.

The idea behind 
the conference



9.00–9.10
OTWARCIE KONFERENCJI
Dr Wojciech Kozłowski (Dyrektor Instytutu Pileckiego)

9.10–9.45

WYKŁAD PRZEWODNI
Prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN, UKSW)
Inicjatywy dyplomacji polskiej w sprawach 
utrwalenia pokoju w latach 1919–1939

10.00–11.30

SESJA 1: POLSKA SZKOŁA CZY POLSKIE SZKOŁY? W KRĘGU 
EUROPEJSKICH DOŚWIADCZEŃ 
Moderator: prof. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN) 

Dr hab., prof. ucz. Adam Redzik (Uniwersytet Warszawski)
Fenomen lwowskiej kuźni prawniczej – miejsce, ludzie, idee. 
Dlaczego międzynarodowe prawo karne tak wiele zawdzięcza 
prawnikom wykształconym we Lwowie?

Dr Piotr Olechowski (Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci 
Narodowej)
„Ostatni Mohikanie lwowskiej szkoły prawniczej”. Polscy prawnicy 
w radzieckim Lwowie po roku 1945

Dr, prof. ucz. Andrzej Jan Kutylowski (Uniwersytet w Oslo)
Polska tradycja socjologii prawa w odniesieniu do ludobójstw okresu 
wojny i powojennego autorytaryzmu sowieckiego

Dr Piotr Jóźwiak (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 
w Warszawie, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu)
Stefana Glasera prawnokarne konfrontacje z totalitaryzmami

Dr Joanna Lubecka (Akademia Ignatianum w Krakowie, Biuro Badań 
Historycznych IPN w Krakowie)
Jerzy Sawicki – wybitny prawnik czy polityczny celebryta?

11.30–11.45 PRZERWA

8.12.2021 (środa) 



11.45–12.45

SESJA 2: PAŃSTWO (PRAWA) A PRAWA CZŁOWIEKA  
Moderator: prof. Witold Stankowski (Instytut Pileckiego)

Dr Kamil Stępniak (Instytut Nauk Prawnych, Collegium Humanum)
Lex iusta libertati, aequalitati et fraternitati praesidio est. Znaczenie 
polskiego konstytucjonalizmu dla prawnych koncepcji ochrony praw 
człowieka w XX w.

Dr Maciej Zakrzewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie)
Totalizm a nowożytne państwo. Refleksja krakowskich prawników 
konserwatywnych nad ewolucją modelu państwa w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego

Helena Kowalewski Jahromi (Uniwersytet Fryderyka Aleksandra 
w Erlangen i Norymberdze) / dr Piotr Kowalewski Jahromi 
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ochrona praw mniejszości w międzywojennej Europie: górnośląski 
eksperyment prawny

12.45–14.15 PRZERWA

14.15–14.35

WYKŁAD PRZEWODNI
Prof. William A. Schabas (Szkoła Prawa, Uniwersytet 
Middlesex w Londynie)
Lemkin i dziedzictwo procesu norymberskiego

14.45–16.00

SESJA 3: TRANSITIONAL JUSTICE – DROGA DO 
SPRAWIEDLIWOŚCI? 
Moderator: prof. Andrzej Zawistowski (Instytut Pileckiego)

Dr Lauren Van Der Rede  (Wydział Anglistyki, Uniwersytet 
w Stellenbosch, RPA)
Sprawiedliwość przejściowa: przykłady południowoafrykańskiej 
Komisji Prawdy i Pojednania oraz sądów „gacaca” w Rwandzie

Pacillo Manuela, studentka studiów doktoranckich (Scuola Normale 
Superiore di Pisa)
Badania historiograficzne nad rolą Międzynarodowego Trybunału 
Wojskowego po II wojnie światowej do czasów sprawiedliwości 
przejściowej

Dr Konrad Graczyk (Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji; 
Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej)
Skazany nazistowski prokurator. Sprawa karna Josefa Abbotta przed 
Sądem Apelacyjnym w Gdańsku w 1950 r.

16.00–16.15 PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA



9.00–9.45

WYKŁAD PRZEWODNI
Prof. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN)
Przeciw komu skierowany był projekt Lemkina, 
przedstawiony w 1933 r. na V Międzynarodowej Konferencji 
Biura Unifikacji Prawa Karnego w Madrycie? 

9.45–10.45

SESJA 4: ZBRODNIA NAD ZBRODNIAMI I 
Moderatorzy: Halina Matvijenko / Emilia Dziewiecka (Instytut 
Pileckiego)

Dr Tomasz Ceran (Delegatura IPN w Bydgoszczy)
Lemkin i Bauman – dwie koncepcje ludobójstwa

Dr Ruth Amir, starszy wykładowca (Kolegium Akademickie Doliny 
Jezreel, Izrael)
Rafał Lemkin i zakaz przymusowego przekazywania dzieci 
w konwencji w sprawie ludobójstwa: perspektywa oryginalistyczna

Dr Ewa Salkiewicz-Munnerlyn (Akademia Kaliska, Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie)
Ludobójstwo: geneza pojęcia i konwencji z 1948 roku – ujęcie 
prawno-polityczne

10.45–11.00 PRZERWA

11.00–12.00 

SESJA 5: ZBRODNIA NAD ZBRODNIAMI II  
Moderator: dr John Cornell (Instytut Pileckiego)

Dr Edita Gzoyan (Muzeum i Instytut Ludobójstwa Ormian)
Geneza doktryny odpowiedzialności za ochronę w pracach Rolin-
Jaequemynsa na temat kwestii ormiańskiej

Prof. Giulia Lami (Uniwersytet w Mediolanie)
Nowy przyczynek do odrzucenia negowania ludobójstwa Ormian 

Prof. Monica Spatti (Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca 
w Mediolanie)
Negowanie Holokaustu w świetle prawa międzynarodowego

12.00–13.00 PRZERWA

9.12.2021 (czwartek) 



13.00–14.30

SESJA 6: NA RATUNEK CZŁOWIEKOWI I – PRAWO 
W KONFRONTACJI Z WOJNĄ I LUDOBÓJSTWEM 
Moderatorzy: dr Jerzy Rohoziński (Instytut Pileckiego) /
dr Agnieszka Konik (Instytut Pileckiego)

Dr hab., prof. UŚ Joanna Nowakowska-Małusecka (Uniwersytet 
Śląski)
Wojna a rozwój międzynarodowego prawa karnego

Dr Mateusz Piątkowski (Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa 
i Administracji)
Polskie spojrzenie na prawo bombardowań powietrznych podczas 
II wojny światowej

Mgr Sandro Schmitz dos Santos (Austral Consulting & Investments 
INNER Executive Education, Wydział Prawa)
Od paktu Brianda-Kellogga do konwencji w sprawie ludobójstwa: od 
nieefektywnego idealizmu do międzynarodowego pragmatyzmu

Prof. Joaquín González Ibáñez (Uniwersytet Madrycki)
Normatywne zastosowanie zbrodni ludobójstwa w ustawodawstwie 
kolumbijskim. Wyobrażenia a brutalne realia na przestrzeni ostatnich 
60 lat

Dr Dominika Uczkiewicz (niezależny badacz naukowy)
Stefan Glaser i Wacław Komarnicki jako autorzy polskiej doktryny 
rozliczenia zbrodni wojennych. 1941–1945

14.30–14.45 PRZERWA



14.45–16.00

SESJA 7: NA RATUNEK CZŁOWIEKOWI II – PRZYKŁADY 
Moderator: dr Marcin Panecki (Instytut Pileckiego)

Dr Jose Luis Orella (Uniwersytet San Pablo CEU w Madrycie)
Działania hiszpańskich dyplomatów na rzecz ratowania europejskich 
Żydów

Dr Martyna Rusiniak-Karwat (Instytut Studiów Politycznych PAN, 
Instytut Pileckiego)
Uciekając przed okupantami – podróż Lemkina do USA

Mgr Maciej Wcisło (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ, 
Wydział Polonistyki UJ)
Sytuacja polskich uchodźców w czasie II wojny światowej – 
przypadek rodziny Wittlinów

Dr Barbara Świtalska-Starzeńska (Instytut Pileckiego) / dr Aleksandra 
Kmak-Pamirska (niezależny badacz naukowy)
Działania pomocowe Poselstwa RP w Bernie w latach 1940–1942

16.00–16.15
PODSUMOWANIE PROJEKTU I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Eryk Habowski (Instytut Pileckiego)



9.00–9.10
OPENING OF THE CONFERENCE
Dr. Wojciech Kozłowski (Director of the Pilecki Institute)

9.10–9.45

KEYNOTE LECTURE
Prof. Marek Kornat (Institute of History of the Polish Academy 
of Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University)
Initiatives of the Polish Diplomacy Aimed at the 
Consolidation of Peace in the Years 1919–1939

10.00–11.30

SESSION 1: THE POLISH SCHOOL OR POLISH SCHOOLS? 
EUROPEAN EXPERIENCES 
Moderator: Prof. Piotr Madajczyk (Institute of Political Studies of the 
Polish Academy of Sciences)

Prof. Adam Redzik (University of Warsaw)
The Phenomenon of the Lwów School of Law: Place, People, Ideas. Why 
International Criminal Law Owes So Much to Lwów-Educated Lawyers? 

Dr. Piotr Olechowski (Historical Research Office, Institute of National 
Remembrance)
“The Last Mohicans of the Lwów School of Law”. Polish Lawyers in 
the Soviet Lwów After 1945

Prof. Andrzej Jan Kutylowski (University of Oslo)
Polish Tradition in the Sociology of Law With Respect to Wartime 
Genocides and Postwar Soviet Authoritarianism

Dr. Piotr Jóźwiak (SWPS University of Social Sciences and 
Humanities in Warsaw, Faculty of Psychology and Law in Poznań)
Stefan Glaser’s Criminal Law Confrontation with Totalitarianisms

Dr. Joanna Lubecka (Jesuit University Ignatianum in Kraków, 
Historical Research Office, Institute of National Remembrance – 
Kraków Branch)
Jerzy Sawicki – An Eminent Lawyer or a Political Celebrity?

11.30–11.45 BREAK

8.12.2021 (Wednesday) 



11.45–12.45

SESSION 2: RULE (OF LAW) AND HUMAN RIGHTS 
Moderator: Prof. Witold Stankowski (Pilecki Institute) 

Dr. Kamil Stępniak (Institute of Legal Studies, Collegium Humanum)
Lex iusta libertati, aequalitati et fraternitati praesidio est. The 
Influence of Polish Constitutionalism on the 20th-Century Legal 
Concepts for the Protection of Human Rights 

Dr. Maciej Zakrzewski (Pontifical University of John Paul II in Kraków, 
Institute of National Remembrance – Kraków Branch)
Totalism and a Modern State. The Reflection of Kraków Conservative 
Lawyers on the Evolution of the State Model in the Interwar Period 

Helena Kowalewski Jahromi (Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg) / Dr. Piotr Kowalewski Jahromi (University of 
Silesia in Katowice)
Protection of the Rights of Minorities in Interwar Europe: The Upper 
Silesian Legal Experiment

12.45–14.15 BREAK

14.15–14.35
KEYNOTE LECTURE
Prof. William A. Schabas (School of Law, Middlesex University London)
Lemkin and the Legacy of the Nuremberg Trial

14.45–16.00

SESSSION 3: TRANSITIONAL JUSTICE: THE ROAD TO JUSTICE? 
Moderator: Prof. Andrzej Zawistowski (Pilecki Institute)

Dr. Lauren Van Der Rede (Department of English, Stellenbosch 
University, South Africa)
The Question of Transitional Justice: The Examples of the South 
African Truth and Reconciliation Commission and the Rwandan 
Gacaca Courts

Manuela Pacillo, PhD Student  (Scuola Normale Superiore of Pisa)
The Historiography’s Studies of the International Military Tribunal’s 
Role after World War II into Transitional Justice

Dr. Konrad Graczyk (University of Silesia (Faculty of Law and 
Administration), Institute of National Remembrance (Historical 
Research Office))
A Nazi Prosecutor Convicted. The Criminal Case of Josef Abbott 
Before the Court of Appeals in Gdańsk in 1950

16.00–16.15 END OF THE DAY AND ASSESSMENT



9.00–9.45

KEYNOTE LECTURE
Prof. Piotr Madajczyk (Institute of Political Studies 
of the Polish Academy of Sciences)
Who Was Targeted by Lemkin’s Project Presented in 1933 at the 
5th Conference for the Unification of Penal Law in Madrid?

9.45–10.45

SESSION 4: THE CRIME OF CRIMES I 
Moderators: Halina Matvijenko / Emilia Dziewiecka (Pilecki Institute)

Dr. Tomasz Ceran (Institute of National Remembrance – Bydgoszcz 
Branch)
Lemkin and Bauman: Two Concepts of Genocide

Dr. Ruth Amir, Senior Lecturer (Yezreel Valley College, Israel)
Raphael Lemkin and the Prohibition on Forcible Child Transfer in the 
Genocide Convention: Looking Through an “Originalist” Lense

Dr. Ewa Salkiewicz-Munnerlyn (Calisia University in Kalisz, 
Pedagogical University of Kraków)
Genocide: The Origins of the Term and the 1948 Convention – Legal 
and Political Analysis

10.45–11.00 BREAK 

11.00–12.00 

SESJA 5: THE CRIME OF CRIMES II 
Moderator: Dr. John Cornell (Pilecki Institute)

Dr. Edita Gzoyan (Armenian Genocide Museum–Institute Foundation)
The Origins of the Responsibility to Protect Doctrine in the Writings 
of Rolin-Jaequemyns about the Armenian Question

Prof. Giulia Lami (University of Milan)
A New Contribution Against the Denial of the Armenian Genocide

Prof. Monica Spatti (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan)
The Holocaust Denial in International Law

12.00–13.00 BREAK

9.12.2021 (Thursday) 



13.00–14.30

SESSION 6: TO THE RESCUE OF MANKIND I – LAW IN 
CONFRONTATION WITH WAR AND GENOCIDE 
Moderators: Dr. Jerzy Rohoziński (Pilecki Institute) / Dr. Agnieszka 
Konik (Pilecki Institute)

Prof. Joanna Nowakowska-Małusecka (University of Silesia in 
Katowice)
War and the Development of International Criminal Law

Dr. Mateusz Piątkowski (University of Łódź, Faculty of Law and 
Administration)
The Polish Viewpoint on the Law of Air Bombardment During World 
War Two

Sandro Schmitz dos Santos, MsC (Austral Consulting & Investments 
INNER Executive Education, Law Department)
From the Briand-Kellogg Pact to the Genocide Convention: From 
Ineffective Idealism to International Pragmatism

Prof. Joaquín González Ibáñez (Complutense University of Madrid)
The Normative Use of the Crime of Genocide Within the Colombian 
Legislation. Imagination and Hard Violence Reality during the Last 60 
Years

Dr. Dominika Uczkiewicz (independent scholar)
Stefan Glaser and Wacław Komarnicki as Authors of the Polish 
Doctrine on Dealing with War Crimes, 1941–1945

14.30–14.45 BREAK



14.45–16.00

SESSION 7: TO THE RESCUE OF MANKIND II – CASE STUDIES 
Moderator: Dr. Marcin Panecki (Pilecki Institute)

Dr. Jose Luis Orella (CEU San Pablo University)
Spanish Diplomats in the Salvation of European Jews

Dr. Martyna Rusiniak-Karwat (Institute of Political Studies of the 
Polish Academy of Sciences, Pilecki Institute)
Fleeing the Occupiers: Lemkin’s Journey to the United States

Maciej Wcisło, MA (Doctoral School in the Humanities, Faculty of 
Polish Studies of the Jagiellonian University)
The Situation of Polish Refugees during the Second World War: The 
Case of the Wittlin Family

Dr. Barbara Świtalska-Starzeńska (Pilecki Institute) / Dr. Aleksandra 
Kmak-Pamirska (independent scholar)
Assistance Activities of the Polish Legation in Bern in the Years 
1940–1942

16.00–16.15
CURRENT ASSESSMENT OF THE PROJECT, CONCLUSION OF THE 
CONFERENCE
Eryk Habowski (Pilecki Institute)
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