
KOMUNIKAT 

W związku z rocznicą 150.lecia powstania styczniowego (styczeń 1863 – styczeń 2013) 

 

* * * 

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wielkopolskim 

Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie” w Gorzowie Wielkopolskim 

przy współpracy 

Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego 

Katedry Teorii Bezpieczeństwa Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

Instytutu Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago 

 

Organizują konferencję naukową na temat: 

„Rola powstań niepodległościowych w wiekach XIX i XX  

w dziejach państwa i Polaków w kraju i na obczyźnie”,  

która odbędzie się w dniach 21-22 stycznia 2013 r.  

w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

Komitet Honorowy: 

Pani Senator Rzeczypospolitej Polskiej Helena Hatka 

JM Rektor AWF w Poznaniu prof. Jerzy Smorawiński  

Prof. Czesław Osękowski, były rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego 

Ks. bp. dr Adam Dyczkowski, dr.h.c. Uniwersytetu Zielonogórskiego  

 

Komitet naukowy:  

prof. Andrzej Chodubski, prof. Kazimierz Dopierała, prof. Janusz Faryś, prof. Wiesław Hładkiewicz, 

prof. Norbert Kasparek, prof. Henryk Kocój, mgr Sylwia Łopato (sekretarz), prof. Piotr Majer, prof. 

Eligiusz Małolepszy, ks. dr Roman Nir, dr hab. Marek Szczerbiński (przewodniczący), dr Krzysztof 

Wasilewski, prof. Ryszard Zaradny. 

* * * 

Ginącej na skutek przyczyn wewnętrznych i międzynarodowych Pierwszej Rzeczypospolitej 

nie uratowała kościuszkowska insurekcja (1794), w roku następnym już nie istniała wśród państw 

europejskich. 

Powstanie jej mieszkańców u schyłku XVIII w. zakończyło się klęską, początkiem emigracji 

politycznej wielu z jego uczestników.  
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Polska odzyskałaby niepodległość tylko wówczas, gdyby trzy ówczesne mocarstwa, które 

podzieliły ją między siebie, poniosły jednoczesne klęski w wojnie lub rozpadły się z przyczyn 

wewnętrznych, tracąc zdolność panowania nad zaanektowanymi terytoriami. Przyszłość wykazała 

słuszność tej hipotezy, ale dopiero po 123 latach w końcu 1918 r. 

Polacy nie czekali biernie na sprzyjające wyzwoleniu okoliczności, których przez cały XIX 

wiek nie dało się przewidzieć. Szybko zapomnieli o klęsce potężnej armii Napoleona, której szeregi 

zasilili tysiącami ochotników, w wojnie z Rosją (1812), powstając dwukrotnie (1831, 1863) przeciwko 

temu najgroźniejszemu (?) zaborcy, mimo iż szans na jego pokonanie nie było. A gdyby los nam 

sprzyjał, to czy dwa pozostałe mocarstwa zaborcze oddałyby dobrowolnie zabrane polskie terytoria? 

Jest to pytanie dotyczące oceny wiedzy wojskowej i strategicznej powstańczych przywódców (nie 

tylko listopadowego i styczniowego, ale też następnych, aż po rok 1944). 

Powstanie styczniowe w sposób szczególny wpłynęło na mieszkańców Polski pozostających 

pod zaborami, oraz kolejnych (po listopadowym) emigrantów politycznych. Utrwalone zostało 

w zbiorowej pamięci narodu oraz jej przywódców (zwłaszcza Józefa Piłsudskiego) dzięki poezji, 

literaturze, nauce historycznej. 

Powstanie wielkopolskie (1918) oraz trzy powstania śląskie (1919, 1920, 1921) zwróciły się 

w kierunku zachodnim, przeciwko innemu z sąsiadów (zaborcy w odwrocie pod wpływem klęsk 

wojennych i przyczyn wewnętrznych), odbyły się w ścisłym związku z wydarzeniami 

międzynarodowymi; oceny ich rezultatów nie są negatywne.  

Polskę i jej mieszkańców tragicznie doświadczyła druga wojna światowa, okupacja niemiecka 

i radziecka, klęski dwóch powstań (1943, 1944) w Warszawie. 

Sytuacja Polski pod zaborami (1795-1918) była o tyle podobna do sytuacji Polski w latach 

1945-1989, charakteryzującej się utratą suwerenności, że wyzwolenie w obu okresach nastąpiło 

w wyniku rozpadu ciemiężycieli (likwidacja ZSRR nastąpiła wprawdzie w końcu grudnia 1991, ale od 

1985 wiodły ku temu „naprawcze” reformy zainicjowane przez jego ówczesnego przywódcę). 

Gdyby kolejne powstanie nastąpiło w tym drugim pięcioleciu, tj. po 1985, to być może 

miałoby większe szanse niż dziewiętnastowieczne insurekcje. Z pewnością nie miałoby żadnych szans 

powstanie, ze względów międzynarodowych, w które mogłoby się przekształcić wielkie 

zaktywizowanie społeczeństwa w drugiej połowie 1981 r. Klęsce zapobiegła podjęta wówczas 

strategiczna decyzja ówczesnych przywódców, co współcześnie rozumie nieznaczna (?) większość 

Polaków żyjących w kraju i na obczyźnie. 

Wymienione chronologiczne wydarzenia z dziejów Polski, w skutkach kończące się głównie 

klęskami (za wyjątkiem powstania wielkopolskiego i trzeciego śląskiego), spinają klamrą wydarzenia 

historyczne o rezultatach jakże odmiennych. Pierwsze z nich, to konstytucja 3 maja 1791, która 

wprawdzie nie weszła w życie, ale ze względu na zapowiedź przełomu społeczno-politycznego urosła 

w latach następnych do rangi święta państwowego, obchodzonego przez mieszkańców Polski i jej 

wychodźców. 
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Klamra wieńcząca, to porozumienie dwóch przeciwnych stron w roku 1989 początkujące 

ewolucyjne zmiany ustrojowe. Odbyło się bez szczęku szabel i huku armat, bez ofiar i zniszczeń, 

zakończyło się bezprzykładnym zwycięstwem. Być może właśnie dlatego podzieliło Polaków, a 

zwłaszcza elity przywódcze. 

* * * 

Zbliżająca się 150. rocznica powstania styczniowego nie powinna być okazją do rozdrapywania ran, 

ubolewania nad niesprzyjającym Polsce i Polakom losem (tak jakby dla innych był on łaskawszy), nad 

nieszczęściami, o które skłonni jesteśmy obwiniać innych, rzadziej siebie. Obchody rocznicy nie mogą 

podsycać uprzedzeń do naszych sąsiadów, którzy przestali już dawno być wrogami i pozostają z nami 

w przyjaźni. Przyszłość Polski i Polaków w kraju i na obczyźnie, to nie bezkrytyczne konserwowanie 

historycznych pretensji, lecz racjonalne, życiodajne zacieśnianie europejskiej integracji i 

międzynarodowej współpracy. 

 

* * * 

Organizatorzy przewidują prezentację zgłoszonych referatów oraz dyskusję w dwóch grupach 

problemowych: 

I. Problemy powstańczej tradycji, moderatorzy: prof. Norbert Kasparek, prof. Henryk 

Kocój. 

II. Problemy emigracji politycznej XIX, XX w. i współczesnej, moderatorzy: prof. 

Kazimierz Dopierała, ks. dr Roman Nir. 

 

* * * 

Cele  konferencji zostaną osiągnięte jeśli zdołamy przeanalizować w referatach i dyskusji 

następujące problemy:  

- przyczyny i rezultaty polskich powstań niepodległościowych dla państwa i narodu, ze 

szczególnym uwzględnieniem emigracji popowstaniowej; 

- reakcji europejskiego i pozaeuropejskiego otoczenia Polski na zrywy niepodległościowe 

jej mieszkańców;  

- organizowanie obchodów rocznic powstań narodowych przez Polaków w kraju i na 

obczyźnie; 

- rola powstańczej tradycji w literaturze, poezji, kulturze fizycznej, edukacji i wychowaniu 

młodzieży w XX w. i XXI w.;  

- udział i rola w naszych dziejach dążeń i zrywów niepodległościowych, pracy organicznej, 

etosu wkładu Polaków w budowę nowoczesnego państwa; 

- przewartościowywanie, mitologizowanie zdarzeń historycznych. 
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* * * 

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają historyków, politologów oraz 

reprezentantów innych nauk: 

- polskich uczelni i stowarzyszeń naukowych, 

- członków polonijnych stowarzyszeń naukowych, a zwłaszcza Polskiego Towarzystwa 

Naukowego na Obczyźnie w Londynie, stowarzyszeń biorących udział w Stałej 

Konferencji, Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. 

 

Informacja dla uczestników: 

Zgłoszenia udziału prosimy nadsyłać do sekretariatu konferencji w terminie do dnia 30 

listopada 2012 r. Termin przesłania bądź złożenia referatu – do 21 stycznia 2013 r. Referaty 

wygłoszone przez uczestników konferencji oraz nadesłane zostaną opublikowane w nr. 4 półrocznika 

„Przegląd Polsko-Polonijny”, który wydamy do końca lutego 2013 r. 

Referat powinien mieć objętość od 14 do 17 stron znormalizowanych, przypisy lub 

bibliografię oraz 4-5 wersowe streszczenie w języku polskim (ewentualnie w angielskim). 

Program konferencji i niezbędne informacje organizacyjne prześlemy uczestnikom konferencji 

do 10 stycznia 2013 r. 

 

 

  

Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie”  ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim 

Sekretariat  Sekretariat 

dr Krzysztof Wasilewski mgr Sylwia Łopato 

e-mail: krzys.wasilewski@gmail.com  e-mail: sylwialopato@o2.pl 

tel.: (+48) 608 674 784  tel.: (+48) 792 378 988 

 

 

 


