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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
„Pamięć – tożsamość – świadomość. W meandrach polskiej 

niepodległości: 1918–2018”,  
Zielona Góra, 6–7 grudnia 2018 roku

Report from the National Scientific Conference “Memory – Identity – 
Consciousness. In the Meanders of Polish Independence: 1918-2018”, 

Zielona Góra, December 6–7, 2018

Отчёт о Всепольской научной конференции «Память – 
идентичность – сознание. В меандрах польской независимости: 

1918–2018», Зелёна-Гура, 6–7 декабря 2018 года

W dniach od 6 do 7 grudnia 2018 roku w salach rektoratu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„Pamięć – tożsamość – świadomość. W meandrach polskiej niepodległości: 
1918-2018”. Współorganizatorami wydarzenia były następujące jednostki: 
Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Historii Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu 
oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze. Konferencja 
odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego, 
jej partnerem została natomiast Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

Prezentowane wydarzenie naukowe skierowane było zwłaszcza do 
przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, stając się platformą 
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dyskusji reprezentantów różnych dyscyplin, w tym politologów, socjologów, 
historyków czy historyków sztuki. O interdyscyplinarności przedsięwzię-
cia przesądziła w szczególności obszerna tematyka podjęta w jego ramach. 
Konferencja dotyczyła bowiem szeroko pojętej problematyki pamięci hi-
storycznej, odnosząc się jednocześnie do kwestii przemian zachodzących 
w ramach państwa oraz społeczeństwa polskiego w okresie od odzyskania 
niepodległości w 1918 roku aż po czasy współczesne do 2018 roku. Objęła 
tym samym rozlegle spektrum zagadnień, jakie przez dekady oddziaływały 
na kształt tożsamości narodowej i politycznej Polaków, wpływając także na 
wymiar polskiej świadomości społecznej oraz sposób postrzegania przez 
Polskę swego miejsca w świecie. Takie ujęcie tematu sprawiło, iż wydarzeniem 
zainteresowali się zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele różnego typu 
instytucji (między innymi muzeów, domów kultury, bibliotek), zajmujący się 
w dużej mierze stroną praktyczną kształtowania pamięci oraz świadomości 
historycznej społeczeństwa. 

Warto dodać, iż problematyka konferencji ściśle wpisała się w obchody 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach za-
borów. Tym sposobem uczestnicy w referatach oraz dyskusjach odnosili 
się z jednej strony do kwestii upamiętnienia tego wydarzenia, z drugiej 
natomiast – do wątków związanych z istnieniem państwa polskiego już 
jako podmiotu funkcjonującego na arenie międzynarodowej. W central-
nym punkcie omawianej tematyki znalazły się więc zagadnienia związane 
z pamięcią – rozpatrywane zarówno z perspektywy całej zbiorowości, jak 
i społeczności lokalnych oraz wąskich wspólnot dzielących podobne losy. 
Rozważania nawiązywały tym samym do rozległego katalogu działań po-
dejmowanych w sferze pamięci przez instytucje państwowe, choć również 
opisywały różnego rodzaju inicjatywy regionalne i indywidualne, które wią-
zały się z upamiętnianiem. Dokonywane przez prelegentów oraz dyskutantów 
analizy, prowadzone w kontekście kreowania i podtrzymywania pamięci, 
wsparły ponadto refleksje dotyczące budowania oraz przemian tożsamości 
i świadomości w społeczeństwie. W ten sposób rozważania nad niepodle-
głością w wymiarze państwowym, zbiorowym, a także indywidualnym miały 
szanse zaistnieć po raz kolejny w dyskursie publicznym i naukowym, jako 
jeden z istotnych wymiarów upamiętniania wydarzeń istotnych dla trwania 
narodu.



S P R A W O Z D A N I A 172 

Duże zainteresowanie konferencją przełożyło się na znaczącą fre-
kwencję podczas obrad. Dała ona możliwość wymiany poglądów licznym 
przedstawicielom wielu dyscyplin naukowych i  instytucji publicznych, 
reprezentujących różne ujęcia oraz podejścia do zagadnienia pamięci, toż-
samości i świadomości. Wysoka liczba uczestników, jak również znaczna 
różnorodność podejmowanych tematów sprawiły, że dwudniowe obrady 
podzielone zostały na osiem sekcji tematycznych, poprzedzonych otwiera-
jącym  wydarzenie panelem plenarnym. Prelegenci tego panelu odnieśli się 
do zagadnień ogólnych w zakresie teoretycznych oraz praktycznych badań 
nad pamięcią historyczną, przez co ich wystąpienia stanowiły istotnej wagi 
wprowadzenie do omawianych później problemów. W części tej wystąpili: 
dr hab. Rafał Chwedoruk, prof. UW z Uniwersytetu Warszawskiego z refe-
ratem Polityka historyczna czy polityka pamięci?, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja z Uniwersytetu Wrocławskiego (będący również dyrektorem Biura 
Badań Historycznych IPN), który mówił na temat Wartości niepodległości, 
a także prof. dr hab. Czesław Osękowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z wystąpieniem zatytułowanym Spójność terytorialna Polski po drugiej wojnie 
światowej. Wystąpienia badaczy zamknęła dyskusja plenarna.

Po zakończeniu panelu otwierającego konferencję, obrady prowadzono 
w dwóch równoległych panelach tematycznych. Pierwszy z nich nosił tytuł: 
„Pamięć jako przedmiot i narzędzie polityki: lata 1918-1989”. Część tę 
otworzyło wystąpienie pt. Międzynarodowe uznanie Polski 1918-1919, które 
wygłosił dr hab. Tadeusz Gadkowski, prof. UAM z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym prelegentem był dr Tomasz Landmann 
z Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 
z referatem: Znaczenie sporu polsko-litewskiego dla bezpieczeństwa II RP 
w latach 1919–1922 – wybrane przejawy Cz. 1, po czym wystąpił dr hab. Piotr 
Kardela z Instytutu Pamięci Narodowej (Oddział w Białymstoku), mówiący 
o Idei niepodległości Polski w programie i działalności polskich kombatantów 
w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej. Dr hab. Robert Skobelski, 
prof. UZ, odniósł się następnie do Problemu suwerenności Polski w okresie 
przemian polskiego „października” i kampanii przed wyborami do Sejmu PRL 
w 1957 roku. Dr Łukasz Janeczek z Uniwersytetu Zielonogórskiego scharak-
teryzował z kolei Wielkie budowy i przedsięwzięcia gospodarcze w II RP i PRL. 
Znacznie gospodarcze i propagandowe. Panel zakończony został wystąpieniem 
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dr. Dariusza Fabisza z Uniwersytetu Zielonogórskiego, który w swej wypo-
wiedzi analizował Aleksandra Prystora drogę do Niepodległej.

Równolegle do wyżej przedstawionej części trwał panel zatytułowany „Pa-
mięć o niepodległości w praktyce funkcjonowania instytucji państwowych”, 
który otworzyła dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ, omawiając 
zagadnienie Obchodów świąt państwowych i rocznic jako elementu zbiorowej 
świadomości narodu: od II do III Rzeczypospolitej. Następnym prelegentem 
był dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ, który przedstawił temat: Obchody 
stuleci powstań narodowych w Polsce po 1945 roku. Przyczynki do polityki 
historycznej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej. Po nim wypowiedzieli 
się: mgr Paweł Fiktus z Uniwersytetu Wrocławskiego z analizą Oficjalnych 
obchodów 22 lipca i 11 listopada w latach 80-tych, dr inż. Robert Szandrocho 
z Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 
z charakterystyką Terenowych Organów Administracji Wojskowej w stuletniej 
perspektywie, a także zamykająca panel dr Beata Springer z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, która przybliżyła kwestię Rozwoju służby cywilnej w II Rze-
czypospolitej.

Kolejne dwa panele tematyczne odbyły się po przerwie. Pierwszy z nich – 
„Pamięć jako przedmiot i narzędzie polityki: III RP” otworzył referat Poli-
tyczne aspekty pamięci historycznej polskiej klasy politycznej po 1989 roku. 
Przypadek PRL autorstwa dr. hab. Michała Strzeleckiego, prof. UMK z Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po nim głos zabrał dr hab. Tomasz 
Koziełło z Uniwersytetu Rzeszowskiego, mówiąc na temat Konsekwencji 
II wojny światowej dla państwa polskiego w myśli politycznej Ligi Polskich 
Rodzin. Dr Sławomir Drelich z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
przedstawił zagadnienie Historii i pamięci historycznej w exposé premierów 
III RP, zaś mgr Michał J. Czarnecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego ukazał Lata 1998-2004 w polskiej polityce pamięci. Mgr Joanna 
Klecha-Zygadło i mgr Joanna Marciniszyn z Uniwersytetu Zielonogórskiego 
zaprezentowały z kolei wystąpienie noszące tytuł: 1918–2018 – sto lat historii 
Polski w pamięci i świadomości społeczeństwa. Panel zakończył referat dr. hab. 
Jarosława Macały, prof. UZ, który scharakteryzował Pamięć historyczną jako 
element polskich imaginacji geopolitycznych po 1989 roku.

Drugi, toczący się równolegle panel, zatytułowano: „Pamięć – tożsamość 
– świadomość: między teorią a praktyką”. Pierwszym prelegentem w jego 
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ramach był dr Roman Maciej Józefiak z Łużyckiej Szkoły Wyższej w Ża-
rach, który prowadził refleksje na temat: Między dumą a pamięcią. Czym 
historia jest dla Polaków? Po nim wypowiedział się mgr Łukasz Bartkowicz 
z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, który omówił Rolę świadomości 
w kształtowaniu tożsamości narodowej i ponadnarodowej. Kolejny referat 
(Muzea historyczne a świadomość historyczna i tożsamość narodowa Po-
laków 1918–2018) zaproponowała mgr Sylwia Nehring z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mgr Krzysztof Marcinkiewicz z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego wystąpił następnie z tematem: Przywództwo polityczne 
a mediatyzacja i świadomość społeczna XXI wieku. Patrycja Didyk i Agata 
Janeczek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
zamknęły z kolei panel, mówiąc O tożsamości kilka słów. Tożsamość naro-
dowa Polaków.

Powyższe dwa panele zakończyły 6 grudnia obrady, które jednakże 
wznowiono następnego dnia. Co istotne, 7 grudnia 2018 roku konferencję 
prowadzono również w równoległych panelach tematycznych. Pierwszy 
z nich nosił tytuł: „Pamięć o niepodległości i podległości – wymiar kulturowy 
i edukacyjny – część 1”. Otworzyła go dr hab. Maria Stinia z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, charakteryzując Pamięć o 11 listopada na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w latach 1918–1939. Prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan oraz 
dr Anita Młynarczyk-Tomczyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach poddały następnie analizie „Naukowy pogląd na świat” w szkolnym prze-
kazie historycznym na przykładzie celebrowania Tysiąclecia Państwa Polskiego 
w latach 60. XX wieku. W kolejnym wystąpieniu dr hab. Bogumiła Burda, 
prof. UZ oraz dr Małgorzata Szymczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego 
omówiły „Wychowanie dla pamięci”. Odzyskanie niepodległości w edukacji 
historycznej lat 1918–2018. Mgr Agnieszka Misiurska z Uniwersytetu Opol-
skiego scharakteryzowała z kolei Kształtowanie obrazu niepodległego państwa 
polskiego w latach 1918–1922 w świadomości Francuzów. Casus dziennika 
„Le Temps”, zaś mgr Dariusz Gołębiowski z Uniwersytetu Opolskiego 
opowiedział na temat Podręcznikowego obrazu dwóch niepodległości Polski 
z 1918 i 1989 roku w gimnazjalnej edukacji historycznej. Jako ostatni w panelu 
wystąpił mgr Krystian Kazimierczuk (reprezentujący również Uniwersytet 
Opolski), przedstawiając Kształtowanie pamięci o pacyfikacji KWK „Wujek” 
w świadomości historycznej polskiej młodzieży.
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W tym samym czasie trwał panel o tytule „Pamięć w wymiarze lokalnym 
i biograficznym – część 1”. Otworzyło go wystąpienie pt. Pierwszy prezy-
dent. Kształtowanie obrazu Gabriela Narutowicza w pamięci i świadomości 
historycznej społeczeństwa polskiego w latach 1922-2018. Kilka przykładów 
z tysiąca autorstwa dr. hab. Marka Białokura, prof. Uniwersytetu Opolskiego. 
Dr hab. Radosław Domke, prof. UZ, omówił temat Zmian nazw ulic w Polsce 
w latach 2016–2018 na przykładzie Zielonej Góry, dr hab. Bohdan Halczak, 
prof. UZ scharakteryzował z kolei Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Zielonej Górze w latach 1950–1973. Dr Ireneusz Woje-
wódzki z Uniwersytetu Zielonogórskiego przybliżył zagadnienie: „Ojcowie” 
Kolumbów. Refleksje na temat losów żołnierzy pokolenia 1890, dr n. med. Jacek 
Kotuła z Uniwersytetu Zielonogórskiego wygłosił natomiast referat Anna 
Stawiarska – jej życie i wkład w rozwój stomatologii zielonogórskiej w latach 
1957-2018. Ostatni głos w panelu należał do dr. Bartłomieja Gapińskiego 
z Biblioteki Jagiellońskiej i Instytutu Historii UJ, który poddał analizie kwe-
stię Ojca Kazimierza Łabińskiego jako patrioty.

Dwie kolejne sekcje tematyczne, zamykające konferencję naukową i sta-
nowiące kontynuację paneli porannych, odbyły się po przerwie. W pierwszej 
z sekcji, zatytułowanej „Pamięć o niepodległości i podległości – wymiar 
kulturowy i edukacyjny – część 2”, jako pierwszy wystąpił dr hab. Michał 
Pszczółkowski z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, mówiąc o Architek-
turze pierwszych lat niepodległości jako przejawie kultu I Rzeczypospolitej. 
Dr Barbara Maria Gawęcka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy zaprezentowała z kolei Rzeźbiarskie przedstawienia Legionistów 
na wybranych przykładach ze sztuki polskiej, natomiast dr hab. Krzysztof 
Wasilewski z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa 
Herberta w Gorzowie Wielkopolskim ukazał Pamięć o pańszczyźnie na ła-
mach polonijnej prasy w USA na przełomie XIX i XX w. Prof. dr hab. Wiesław 
Hładkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego omówił następnie temat: Rok 
1918 w twórczości Janusza Pajewskiego. Kolejny prelegent – dr Paweł P. Warot 
z Instytutu Pamięci Narodowej (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej 
w Białymstoku) scharakteryzował Zmagania o pamięć i tożsamość naro-
dową w twórczości pisarskiej Romana Dmowskiego. Panel zakończyła swym 
wystąpieniem dr Anna Ratke-Majewska z Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
prezentując Miejsca pamięci w przestrzeni internetowej – przypadek Polski. 
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Drugi zamykający konferencję panel tematyczny nosił tytuł „Pamięć 
w wymiarze lokalnym i biograficznym – część 2”. Pierwszymi prelegentami 
w jego ramach byli dr hab. Daniel Koteluk oraz dr Przemysław Góralczyk 
(Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku, Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Czerwieńsku), którzy ukazali Działania popularnonaukowe 
Gimnazjum im. Jana Pawła II i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Czerwieńsku na rzecz upamiętniania i kształtowania pamięci o niepod-
ległości Polski wśród lokalnej społeczności. Następnie dr Marek Zawadka 
z Muzeum Historycznego w Lubinie wystąpił z tematem: Zagłębie Mie-
dziowe – jak tworzyła się tożsamość regionu, zaś dr Anna Gołębiowska 
z Uniwersytetu Opolskiego omówiła Polskie przełomy polityczne XX wieku 
w świadomości historycznej młodzieży Śląska Opolskiego. W dalszej kolej-
ności mgr Krzysztof Mazur (Uniwersytet Zielonogórski, Oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej w Poznaniu) poprowadził refleksje nad Problemem nie-
zależności Polski w świadomości mieszkańców województwa zielonogórskiego 
na początku lat 50. XX wieku (w świetle raportów organów bezpieczeństwa). 
Dr Ewa Puls z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mówiła 
natomiast o Wykorzystaniu różnorodnych sposobów upamiętnienia Niepod-
ległej w mieście nad Brdą i Wisłą w procesie kształtowania  świadomości 
historycznej młodych bydgoszczan. Na zakończenie panelu mgr Beata Józków 
z Uniwersytetu Zielonogórskiego zastanowiła się nad problemem Miejsc 
pamięci kresowej kształtujących poczucie tożsamości narodowej na Ziemiach 
Odzyskanych.

Warto dodać, że zwieńczeniem każdej sekcji tematycznej była dyskusja, 
pozwalająca na wymianę myśli i poglądów w odniesieniu do zagadnień 
poruszanych podczas konferencji, umożliwiająca zadawanie pytań prele-
gentom oraz dająca szansę prowadzenia wszechstronnych debat naukowych. 
Niewątpliwym osiągnięciem było duże zainteresowanie z jakim spotkało się 
wydarzenie, w szczególności ze strony badaczy i praktyków zajmujących się 
problematyką pamięci, tożsamości oraz świadomości. O randze przedsię-
wzięcia przesądziła jednakże nie tylko wielość uczestników i dyskutantów 
oraz mnogość dyscyplin reprezentowanych przez ekspertów biorących udział 
w konferencji, ale i przyświecająca wydarzeniu szczególna rocznica 100-lecia 



AnnA RAtke-MAjewskA   spRAwozdAnie z ogólnopolskiej konfeRencji nAukowej 177 

niepodległości Polski. Pozostaje jedynie wyrazić nadzieję, że sukces ten za-
chęci organizatorów do podejmowania kolejnych inicjatyw podobnego typu, 
o równie interesującej tematyce.

DR ANNA RATKE-MAJEWSKA

Instytut Politologii 
Uniwersytet Zielonogórski 
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra 
anna.ratkemajewska@gmail.com


