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8 listopada 2018 r. konferencję naukową,
zorganizowaną przez Delegaturę Instytutu
Pamięci Narodowej w Kielcach i Instytut
Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
zainaugurował wykład prof. dr hab. Andrzeja
Nowaka, który zadał pytanie „Czy polskość to
nienormalność”.

– Trzeba zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście można uznać, że polska historia w wieku
bez państwa była historią typową, taką jak każda inna, czy jednak była wyjątkowa.
Nawiązuję tutaj do głośnego eseju napisanego przez Donalda Tuska, 31 lat temu
wydrukowanego w „Znaku”, ale nie w aspekcie politycznym. Donald Tusk sformułował tam
tezę, że polska historia nie była normalna i z tym się zgadzam, ale tę nienormalność
przypisał winie polskiej i z tym się nie zgadzam, bo nie zgadza się to z faktami
historycznymi. Jednak to rozbiory, likwidacja państwa polskiego zdecydowana przez trzy
sąsiednie mocarstwa sprawiła, że historia Polski przebiegała w nietypowy sposób, niełatwo
dający się porównać z historią wielu innych wspólnot narodowych w Europie. Ale przez to
jest tak ciekawa i warto ją zrozumieć – mówił prof. Nowak

Pierwszego dnia konferencji historycy z całego kraju dyskutowali o drogach do
niepodległości i ofiarach, które ponosili Polacy, wizji przyszłego niepodległego państwa,
polityce mocarstw wobec ziem polskich czy działalności Legionów Polskich. Głos zabrał
m.in. dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał.

Dr Michał Zawisza z Biura Edukacji Narodowej IPN w Kielcach zaznaczył, że świętowanie
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Kielcach rozpoczęło się już w
zeszłym roku: – Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął organizację różnego rodzaju
wydarzeń. Praktycznie przez cały rok trwały zajęcia z uczniami, podczas których
zapoznawaliśmy ich z tematyką niepodległościową. Jeżeli chodzi o wydarzenia stricte
naukowe, to konferencja w Kielcach dotycząca historii Polski w XIX i XX wieku jest
najważniejsza. Jako dowód może służyć to, że na nasze zaproszenie odpowiedziało wielu
wybitnych naukowców reprezentujących znaczące ośrodki naukowe, m.in. Warszawę,
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Kraków, Gdańsk, Lublin czy Łódź.

Drugiego dnia konferencji obrady odbywały się równolegle w Centrum Edukacyjnym IPN
„Przystanek Historia” oraz Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

Referaty przygotowane przez naukowców poruszały wiele aspektów walki o niepodległość.
W programie znalazły się m.in. wykłady poświęcone żołnierzom Legionów Polskich. Ponadto
prelegenci dyskutowali na temat wkładu duchowieństwa, jego roli i postaw w czasie
odzyskiwania niepodległości, podejścia władz diecezji kieleckiej do problemów Wielkiej
Wojny, jak również działalności i roli biskupa Augustyna Łosińskiego czy gen. bryg. Ludwika
Kmicic-Skrzyńskiego.

W dwudniowej konferencji wzięło udział 26 prelegentów reprezentujących 17 instytucji
naukowych z całej Polski.

Przypadająca w listopadzie 2018 r. setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
stanowła znakomitą okazję do rozważań nad wysiłkami Polaków zmierzającymi do
odzyskania utraconej w XVIII wieku państwowości. Wielość koncepcji oraz dróg do
niepodległości, obranych przez różne środowiska polityczne w poszczególnych dzielnicach
zaborczych, jak też na emigracji, dała możliwość komparatystycznej prezentacji wyników
badań i ustaleń historyków oraz przedstawicieli innych nauk.

Miejsce:

Sala konferencyjna Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1
Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” w Kielcach, ul. Warszawska 5
Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach (ul. Jana Pawła II 7)

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Stanisław Wiech –Miejsce IH UJK
dr Dorota Koczwańska-Kalita – Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach

Sekretarze konferencji:
dr hab. prof. UJK Jacek Legieć – IH UJK, jlegiec@ujk.edu.pl, tel. 691-374-811
dr Michał Zawisza – IPN Kielce, michal.zawisza@ipn.gov.pl, tel. 696-826-403 

PLIKI DO POBRANIA

Program konferencji „Na stos rzuciliśmy nasz życia los… W setną rocznicę Niepodległości Polski”
(pdf, 492.98 KB) 22.10.2018 09:48
Zaproszenie (pdf, 2.04 MB) 22.10.2018 09:49

mailto:jlegiec@ujk.edu.pl
mailto:michal.zawisza@ipn.gov.pl
https://ipn.gov.pl/download/1/206206/programkonferencjinaukowejNastosrzucilismynaszzycialosWsetnaroczniceniepodleglos.pdf
https://ipn.gov.pl/download/1/206206/programkonferencjinaukowejNastosrzucilismynaszzycialosWsetnaroczniceniepodleglos.pdf
https://ipn.gov.pl/download/1/206206/programkonferencjinaukowejNastosrzucilismynaszzycialosWsetnaroczniceniepodleglos.pdf
https://ipn.gov.pl/download/1/206209/Zaproszeniekonferencja.pdf
https://ipn.gov.pl/download/1/206209/Zaproszeniekonferencja.pdf



