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Konferencja naukowa „Warszawiacy przeciw
bolszewikom 1920–2020” – 23 września 2020
(online)

  

  

  

  

  

  

 

W środę 23 września 2020 r. w stołecznym Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym
IPN odbyła się konferencja naukowa „Warszawiacy przeciw bolszewikom 1920 –2020”..
Spotkanie zorganizowane przez Oddział IPN w Warszawie odbyło się bez udziału
publiczności. Zapis konferencji dostępny jest na kanale IPNtv Konferencje. Zapraszamy do
obejrzenia.

W stulecie Bitwy Warszawskiej chcieliśmy zwrócić uwagę na jej znaczenie dla samej
Warszawy i obecnej aglomeracji warszawskiej.

Konferencja pokazała Bitwę Warszawską 1920 r. w ujęciu regionalnym. Historycy
zaprezentowali referaty z historii wojskowości, m. in. o zaciętych walkach o Wołomin i roli
artylerii w obronie Warszawy. Prelegenci przedstawili losy jeńców sowieckich wziętych pod
Warszawą, a także znaczenie warszawianek w mobilizowaniu polskiego społeczeństwa do
obrony stolicy. Poruszony też został temat wychowania patriotycznego w II RP, a także
proces kształtowania pamięci o bitwie warszawskiej w Związku Sowieckim. Ciekawą
kwestią jest postrzeganie „Cudu nad Wisłą” przez Anglików i Węgrów. Przedstawiona
została także historia ulic i budynków, wojskowych i cywilnych. Artykuły pokonferencyjne w
rozbudowanej formie zostaną wydane w pracy zbiorowej z serii „Warszawa nie?pokonana”.
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Patronat nad konferencją objęły: TVP Historia, Radio Warszawa, tygodnik Idziemy, portal
Dzieje.pl i Historykon.pl.

RELACJA PAP

 
Transmisja

8.45

Otwarcie konferencji

9.00

PANEL I

9.00–9.40

Jarosław Stryjek (AAN)

Znaczenie walk o Wołomin podczas Bitwy Warszawskiej 1920

9.40–10.00

dr Stefan Artymowski (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)

Organizacja Oddziału Zamkowego Ministerstwa Spraw Wojskowych w czasie
wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r

10.00–10.40

dr hab. Rafał Zapłata, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie)

Przedmoście Warszawy i materialne pozostałości Bitwy Warszawskiej 1920

 

11.00

PANEL II

11.00–11.20

dr Grzegorz Kuba (CBW)

Mobilizowanie mieszkańców Warszawy do walki z bolszewikami w świetle
jednodniówek, druków ulotnych, afiszy i plakatów

https://dzieje.pl/wiadomosci/warszawiacy-przeciw-bolszewikom-1920-2020-konferencja-naukowa-ipn


11.20–11.50

dr hab. Marta Sikorska-Kowalska (UŁ)

Wpływ kobiet na kształtowanie opinii publicznej podczas wojny polsko-
bolszewickiej 1920 r.

11.50–12.10

dr Elżbieta Kowalczyk (IPN Warszawa) 

Komuniści w Warszawie podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

12.10–12.30

dr Tomasz Roguski (IPN Warszawa) 

Żydowscy mieszkańcy Warszawy wobec Bitwy Warszawskiej 1920 r.

12.30–13.00

dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH  (SGH/Instytut Pileckiego)

Wojna polsko-bolszewicka w sowieckich filmach fabularnych okresu
międzywojennego

 

14.00

PANEL III

14.00–14.20

dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska (IPN)

Obraz Warszawy i warszawiaków w raportach poselstwa Wielkiej Brytanii w 1920
r.

14.20–14.40

Michał Zarychta (IPN Warszawa)

Stołeczna przestrzeń publiczna w chwilach zagrożenia i triumfu w 1920 r.

14.40–15.00

dr Sebastian Drabik



Prasa dawnej Galicji wobec Bitwy Warszawskiej, wojny polsko-bolszewickiej i
działań komunistów Polsce w 1920 r.

15.00–15.20

dr Małgorzata Kucharska (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, DODN we Wrocławiu)

Pamięć o Bitwie Warszawskiej na łamach międzywojennej edycji „Płomyka”

15.20–15.40

Maria Zima (IPN)

Bratankowie na ziemi wołomińskiej. Rok 1920 i 1944 w kontaktach polsko-
węgierskich

15.40–16.00

dr Czesław Witkowski

Garnizon warszawski w czasie wojny polsko-bolszewickiej i bitwy warszawskiej

 

 

 

 


