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„Geneza wyprawy kijowskiej” – trzynasta
belwederska debata historyków – 20 lutego 2020
Zapraszamy do oglądania retransmisji w IPNtv. W dyskusji
wzięli udział profesorowie: Janusz Odziemkowski, Grzegorz
Nowik, Jan Pisuliński oraz Karol Olejnik. Moderatorem debaty
był prof. Włodzimierz Suleja, dyrektor Biura Badań
Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Debatę otworzyli dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojciech
Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dyskusję
zorganizowały wspólnie Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Instytut Pamięci
Narodowej. Wydarzenie było transmitowane na stronach: prezydent.pl i ipn.gov.pl.

Zapraszamy do oglądania retransmisji na kanale IPNtv:

Przełom roku 1919 i 1920 to czas, gdy na horyzoncie zmagań o granice wschodnie pojawiło
się finalne rozstrzygnięcie. Debata dotyczyła zarówno uwarunkowań międzynarodowych
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(tzw. propozycje pokojowe bolszewików, stanowiska mocarstw Ententy i sąsiadów Polski),
jak i przygotowań wojennych obu stron, wreszcie podjętej przez stronę polską próby
pozyskania sojusznika w postaci naddnieprzańskiej Ukrainy i „trzeciej” Rosji oraz
posłużenia się raz jeszcze federacyjną kartą. Punkt wyjścia to wspólna akcja polsko-
łotewska, ostatni akord debaty to wszechstronne omówienie polsko-ukraińskiego układu z
kwietnia.

 

Relacje z poprzednich debat:

 

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

„Walka o granice 1918–1919” – część II – dwunasta belwederska debata12.
historyków

 

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