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29 kwietnia gościł w naszym Archiwum Matthias Burchard, prezes berlińskiego Towarzystwa Pojednania między
Narodami w Europie Środkowej, Południowej i Wschodniej.
Matthias Burchard, absolwent Uniwersytetu Humboldta, od wielu lat prowadzi badania nad Generalnym Planem
Wschodnim – projektem masowej germanizacji terenów Europy Środkowej i Wschodniej w okresie II wojny światowej. Od
wielu lat walczy o ujawnienie roli, jaką w opracowaniu Planu odegrali niemieccy naukowcy, w tym również z jego
macierzystego uniwersytetu.
Pierwszym etapem Planu było wysiedlenie Zamojszczyzny. O planach dotyczących utworzenia na Zamojszczyźnie
niemieckiego terenu osiedleńczego władze dystryktu lubelskiego zostały poinformowane przez Heinricha Himmlera podczas
jego wizyty w lipcu 1941 r. w Lublinie i w Zamościu. 12 listopada 1942 r. H. Himmler wydał zarządzenie, na podstawie
którego na Zamojszczyźnie został utworzony pierwszy okręg osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie. Zgodnie z
planami okupanta Zamość i okoliczne powiaty miały stanowić centrum przygotowywanej na szeroką skalę akcji
kolonizacyjnej. Powiat zamojski wraz z miastem Zamościem zamierzano do końca 1943 r. zasiedlić Niemcami, dla których
miał stanowić „nową zabezpieczoną ojczyznę”.
Kierowane przez Matthiasa Burcharda Towarzystwo Pojednania między Narodami w Europie Środkowej, Południowej i
Wschodniej ma zamiar zorganizować dla niemieckich studentów i naukowców wyjazd do Polski, w czasie którego m.in.
odwiedziliby Zamojszczyznę, gdzie rozpoczęto realizację Generalnego Planu Wschodniego. W lubelskim Archiwum
prowadził badania na podstawie materiałów archiwalnych z okresów okupacji, m.in. akt Dowódcy SS i Policji Okręgu
Lubelskiego.
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Matthias Burchard (z prawej) z dyrektorem Archiwum Państwowego w Lublinie dr. Piotrem Dymmelem.
Foto| Katarzyna Pogonowska
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