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Konferencja naukowa „Stan wojenny po
czterdziestu latach. Nowe spojrzenie” –
Bydgoszcz, 6 grudnia 2021
W siedzibie bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej
trwa konferencja współorganizowana przez Centrum Badania
Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika

W siedzibie bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej trwa konferencja
współorganizowana przez Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w
PRL Uniwersytetu Mikołaja Kopernika- "Stan wojenny po czterdziestu latach. Nowe
spojrzenie".

Stan wojenny... Część z nas należy do tego pokolenia, dla części z nas
to były najważniejsze chwile w życiu. Nieszczęśliwe i tragiczne, ale
ważne. Często decydowały o naszych dalszych losach. Jako historycy
musimy te rzeczy badać, analizować, musimy o nich dyskutować.
Musimy także dbać o to, ażeby te rzeczy się rozpowszechniały, [...] żeby
owoc tej pracy miał swoje odbicie w publicystyce i środkach masowego
przekazu. To jest także nasze wielkie zadanie - mówił podczas otwarcia
konferencji prof. Wojciech Polak.

W pierwszym panelu - Geneza i wprowadzenie Stanu Wojennego w Polsce wystąpili:

prof. Wojciech Polak (UMK Toruń),

dr Piotr Brzeziński (OBBH IPN Gdańsk),

dr Judyta Bielanowska (ECS Gdańsk) ,

dr Piotr Abryszeński (OBBH IPN Gdańak),

dr hab. Władysław Bułhak (BEP IPN Warszawa)

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



W drugim panelu - Inne oblicza stanu wojeengo głos zabrali:

dr Wojciech Paduchowski (OBBH IPN Kraków)

dr Wojciech Peszyński (UMK Toruń)

prof. Waldemar Rozynkowski (UMK Toruń)

dr Przemysław Benken ( OBBH IPN Szczecin)

prof. Sylwia Galij – Skarbińska (UMK Toruń)

Anna Krajnowska (IDS Gdańsk)

Trzeci panel - Stan wojenny w perspektywie miast i regionów Polski, wystąpili:

dr hab. Krzysztof Sychowicz (OBBH IPN Białystok)

dr Przemysław Wójtowicz (IPN Bydgoszcz)

Krzysztof Kolczyński (CBHS)

dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (OBBH IPN Poznań)

ks. dr Michał Damazyn (UMK Toruń)
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Czwarty panel - Stan wojenny w perspektywie miast i regionów Polski cz. 2, wystąpili:

dr Bożena Koszel – Pleskaczuk (OBBH IPN Białystok)

Janusz Oszytko (IPN Opole)

dr Marcin Bukała (OBBH IPN Rzeszów)

dr Mateusz Ihnatowicz (IDS Gdańsk)

Artur Brożyniak (OBBH IPN Rzeszów)

 

 

W konferencji wzięli udział wicewojewoda kujawsko-pomorski Józefa Ramlau, Dyrektor IPN
Gdańsk prof. Mirosław Golon, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Regionu Bydgoskiego
Leszek Walczak, kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik.

Program konferencji:
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