Program konferencji „Sytuacja: okupacja.
Normy społeczne, doświadczenia i reprezentacje kulturowe okupacji wojskowych na
przestrzeni dziejów”
(Niepołomice, 23-24 IX 2021 r.)

Miejsce obrad: Sala Łukowa Zamku w Niepołomicach (I piętro)

Czwartek, 23 IX
15:00 – 15:15 Otwarcie konferencji
15:15 – 16:15 Wykład otwarcia
Michał Baczkowski (UJ), Rosyjskie okupacje Krakowa w latach 1809-1831. Próba
porównania
16:30 – 17:30 Okupacja zza biurka. Casus Bułgarii
• Dariusz Faszcza (Akademia im. A. Gieysztora w Pułtusku), Działalność rosyjskiej
administracji cywilnej podczas okupacji Bułgarii Północnej w latach 1878–1879
• Krzysztof Popek (UJ), Rosyjskie władze okupacyjne wobec migracji na ziemiach
bułgarskich (1878–1879)
18:00 – 19:00 Postawy i normy społeczne doby okupacji. Casus Galicji 1914-1917
• Piotr Szlanta (UW), Granice kompromisu. Ocena postawy austro-węgierskich
urzędników podczas okupacji rosyjskiej Galicji z lat 1914-1917 w świetle akt ck.
Ministerstwa Sprawiedliwości
• Tomasz Słomski (UW), „W Azji jesteśmy, dusimy się”. Obraz rosyjskiej okupacji
Galicji lat 1914-1915 w polskich dokumentach osobistych
Piątek, 24 IX
9:15 – 10:45 Polityki dominacji i oporu świata starożytnego
• Bronisław Szubelak (badacz niezależny), Wpływ dominacji hyksoskiej na
wojskowość okresu Nowego Państwa w świetle źródeł pisanych i ikonografii egipskiej
• Tomasz Ładoń (UH-P im. J. Długosza w Częstochowie), Polityka namiestników
prowincji hiszpańskich wobec ludności iberyjskiej w okresie wojny sertoriańskiej (80–
71 przed Chr.)
• Michał N. Faszcza (UŚ), Cezariańska okupacja ziem Eduów i Sekwanów w latach 58–
51 p.n.e.: przebieg i strategie oporu

11:15 – 12:45 Okupanci, sojusznicy, wyzwoliciele w świecie starożytnym
• Wojciech Duszyński (UJ), Pacyfikacja i okupacja? Wybrane aspekty ateńskiej polityki
wobec sprzymierzeńców z II Związku Morskiego
• Radosław Karasiewicz-Szczypiorski (UW), „Przyjazna okupacja”, obecność
wojskowa, aneksja? Wojsko rzymskie w miastach greckich na północnych
wybrzeżach Morza Czarnego w okresie pryncypatu
• Michał Stachura (UJ), Żołnierze Justyniana w Afryce – okupanci czy wyzwoliciele?
12:45 – 14:30 przerwa obiadowa
14:30 – 15:30 Nowi panowie na Pomorzu, XVII-XX wiek
• Arkadiusz Bożejewicz (UMK), Rożne oblicza tej samej okupacji, czyli o
postępowaniu wojsk szwedzkich wobec zdobytych miast pruskich i polskich w czasie
wojny polsko-szwedzkiej 1625–1629
• Paweł Nastrożny (Muzeum w Grudziądzu), Polska „okupacja” Pomorza. Wybrane
aspekty wojskowej rewindykacji ziemi pomorskiej w styczniu i lutym 1920 roku
16:00 – 17:30 Prawne konteksty okupacji w XX w.
• Jan Błachnio (UW), Nienazwana okupacja. Zarząd terenami odebranymi
nieprzyjacielowi przez austro- węgierskie związki operacyjne w świetle regulaminów
cesarsko-królewskiej armii.
• Rafał Mieczkowski (UMK), Wyzwolenie, podbój... pacyfikacja? Zasadność używania
terminu „okupacja” w kontekście wydarzeń wojny domowej w Rosji (1917-1922)
• Beata Kozaczyńska (UP-H w Siedlcach), Werbowanie Polaków z Zamojszczyzny na
niemiecką listę narodowościową, ich postawy i zachowania (1941-1943)
17:30 – 17:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji
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