
Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/60244,Historycy-z-Instytutu-Pamieci-Narodowej-w-Gruzji.html
2023-05-23, 00:53

Historycy z Instytutu Pamięci Narodowej w Gruzji

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206791.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206779.jpg


https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206791.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206779.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206782.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206782.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206785.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206785.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206788.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206788.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206794.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206794.jpg


https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206797.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206797.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206800.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206800.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206803.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206803.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206812.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206812.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206806.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-206809.jpg


W dniach 1–6 października 2018 w Gruzji przebywała grupa historyków z Instytutu Pamięci
Narodowej w składzie: prof. Włodzimierz Suleja, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN;
prof. Tadeusz Wolsza, członek Kolegium IPN; dr Paweł Libera, zastępca dyrektora BBH IPN
i dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi. Badacze wzięli udział w polsko-
gruzińskiej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 100. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę i Gruzję oraz wygłosili serię wykładów poświęconych historii
Polski i wzajemnym relacjom na Uniwersytetach w Batumi i w Gori.

Konferencja, nosząca tytuł „Polska-Gruzja: sto lat wzajemnych relacji 1918–2018”,  została
zorganizowana przez Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego w Tbilisi,
Instytut Pamięci Narodowej oraz Ambasadę RP w Tbilisi, Instytut Polski w Tbilisi i Stację
Kaukaską Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Obrady odbywały się
w gościnnych murach Uniwersytetu Państwowego im. Iwane Dżawachiszwilego w Tbilisi w
dniach 2 i 3 października 2018 roku, a ich przedmiotem były wybrane aspekty wzajemnych
relacji w okresie ostatniego stulecia.

5 października 2018 roku miały miejsce wykłady prof. Sulei i prof. Wolszy na Wydziale
Nauk Społecznych Uniwersytetu Państwowego im. Szoty Rustawelego o Józefie Piłsudskim i
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Wykłady były połączone z dyskusją oraz
zapowiedzią pierwszej biografii Piłsudskiego w języku gruzińskim (autorstwa Włodzimierza
Sulei). 

6 października 2018 roku odbyło się spotkanie z władzami Uniwersytetu Państwowego w
Gori i Ambasadorem RP w Gruzji. Wizyta w Gori była połączona z panelem dyskusyjnym
poświęconym postaciom Józefa Piłsudskiego i Noego Żordanii oraz ich roli w walce o
niepodległość Polski i Gruzji (prof. Włodzimierz Suleja, prof. Otar Janelidze) oraz wykładem
prof. Danuty Jastrzębskiej-Golonki na temat walki o niepodległość w podręcznikach i
edukacji. Po spotkaniu goście z Polski odwiedzili skwer im. Józefa Piłsudskiego w Gori. 

W trakcie wizyty odbyły się także robocze spotkania z pracownikami Archiwum MSW Gruzji,
stowarzyszenia Soviet Past Research Laboratory (SovLab) oraz z ambasadorem RP w
Gruzji, dr hab. Mariuszem Maszkiewiczem i dyrektorem Instytutu Polskiego w Tbilisi
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Lechem Kończakiem.


