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„Walka o granice 1918–1919” – część II –
dwunasta belwederska debata historyków – 24
października 2019
W Belwederze odbyła się dwunasta debata historyków pt.
„Walka o granice 1918-1919” cz. II. W dyskusji udział wzięli:
prof. Marek Kornat, prof. Janusz Odziemkowski, prof. Karol
Olejnik, prof. Mariusz Wołos. Moderatorem debaty był prof.
Włodzimierz Suleja, dyrektor Biura Badań Historycznych
Instytutu Pamięci Narodowej.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zapis debaty na kanale IPNtv

Debatę otworzyli Bogusław Winid, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dr
Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dyskusję zorganizowały
wspólnie Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Instytut Pamięci Narodowej.

Relacje z poprzednich debat:

„Milowy krok ku wolnej Rzeczypospolitej” – debata w Belwederze o Akcie 51.
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listopada

„Drogi do Niepodległej – kontekst międzynarodowy” – druga debata historyków w2.
Belwederze

„Nie tylko Dmowski i Paderewski (polska akcja dyplomatyczna 1914–1918)” –3.
trzecia debata historyków w Belwederze

„Nie tylko Legiony… Czyn zbrojny 1914–1918” – czwarta debata belwederska4.
historyków 

„Przede wszystkim Legiony… Czyn zbrojny 1914–1918” – piąta debata5.
belwederska historyków 

„Przede wszystkim Legiony…”, część II – szósta debata belwederska historyków6.

„Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata belwedersk historyków 7.

„Wkład Kościoła w odbudowę Niepodległej” – ósma debata historyków w8.
Belwederze 

„Sto lat z tysiąclecia. Drogi do Niepodległej” – dziewiąta debata historyków9.

„Kształtowanie się ośrodków władzy – listopad 1918 – luty 1919” – dziesiąta10.
belwederska debata historyków

„Walka o granice 1918–1919” – jedenasta belwederska debata historyków11.

 

Drogi do niepodległości – „Rzeczpospolita – Plus Minus”
Dodatki zawierają m.in. relacje z cyklu debat historyków w Belwederze  
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