
2022
Wydarzenia organizowane przez PMM
dla upamiętnienia 80. rocznicy akcji „Reinhardt”

majdanek.eu

połowa marca
Wydanie polsko-angielskiego magazynu „Varia” poświęconego akcji 
„Reinhardt”. W numerze: szkice historyczne, fotografie archiwalne 
i wybór unikatowych dokumentów

15 marca / Bełżec
Uroczystości upamiętniające początek eksterminacji Żydów 
w Generalnym Gubernatorstwie dokonanej przez III Rzeszę 
w ramach akcji „Reinhardt”. Organizatorzy: Instytut Pamięci 
Narodowej i Państwowe Muzeum na Majdanku

17 marca / Lublin
Dyskusja panelowa w dawnym gmachu sztabu akcji (obecnie 
Collegium Iuridicum KUL) pt. „Einsatz Reinhardt” w kontekście 
„ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Rola i znaczenie

Prowadzenie: Tomasz Kranz, uczestnicy: Adam Kopciowski, 
Stephan Lehnstaedt, Dariusz Libionka 

W programie spotkania ponadto:

– projekcja filmu dokumentalnego Lubelskie ślady akcji „Reinhardt” 
zrealizowanego przez PMM

– promocja najnowszych wydawnictw PMM: „Einsatz Reinhardt”. 
Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie (Varia), Obóz zagłady 
w Sobiborze, Więźniowie KL Lublin 1941–1944

17 marca / Bełżec
Prezentacja e-booka albumu Każda ofiara ma imię dokumentującego 
114 historii rodzinnych ofiar niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu

10–13 maja / Sobibór
Od pamięci miejsca do pedagogiki pamięci. Holokaust jako 
temat i kontekst edukacji muzealnej – seminarium metodyczne 
w 80. rocznicę powstania obozu zagłady w Sobiborze

23–25 maja / Lublin
Konferencja naukowa:  
Infrastruktura akcji „Reinhardt”. Miejsca, źródła,  
postulaty badawcze

maj / Lublin
Oprowadzanie po miejscach związanych z akcją „Reinhardt” 

czerwiec / Lublin
Premiera polskiego tłumaczenia książki Anniki Wienert  
Przedstawić obóz. Architektura nazistowskich obozów zagłady,  
wydanego nakładem PMM

czerwiec–wrzesień / 
wybrane miasta Polski
Prezentacja wystawy plenerowej  
Zagłada Żydów w ramach niemieckiej akcji „Reinhardt”

październik / Lublin
Prezentacja pakietu edukacyjnego dla nauczycieli z materiałami 
na temat akcji „Reinhardt”

listopad/grudzień / Warszawa
Premiera wydania w języku angielskim książki Zagłada Żydów 
w Generalnym Gubernatorstwie

Seria debat 
(stacjonarnie i on-line)  
Akcja „Reinhardt”, czyli 
co wydarzyło się na 
Lubelszczyźnie 80 lat temu. 
Spotkania historyków 

21 kwietnia
Infrastruktura akcji 
„Reinhardt” w Lublinie  
– Jakub Chmielewski, 
Marek Duda

9 czerwca
Losy lubelskich Żydów 
w przededniu wojny i podczas 
okupacji  
– Jakub Chmielewski, 
Adam Kopciowski

15 września
Obozy pracy na Flugplatzu  
i przy Lipowej oraz ich rola 
w eksterminacji Żydów  
– Marta Grudzińska, 
Wojciech Lenarczyk

3 listopada
Akcja „Erntefest”  
– Wojciech Lenarczyk, 
Dariusz Libionka


