Program
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku
Rok 1920 na tle przełomów politycznych XX wieku

Uwaga: Ze względu na sytuację epidemiczną, jak również na stan stosunków polskobiałoruskich IV edycja konferencji zostanie przeprowadzona online przez SEW UW.
6 listopada 2020 r. (według czasu polskiego)
10.00 – 10.20 — oficjalne otwarcie konferencji przez Dyr. Jana Malickiego, dr h.c., Studium
Europy Wschodniej UW, oraz dr. Jarosława Książka, Konsula Generalnego RP w Grodnie
— przedstawienie przemówienia prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza
Bonisławskiego dotyczące odznaczeń,
— udzielenie głosu Andżelice Borys na temat odznaczonych (zostali odznaczeni na wniosek
ZPB),
— przemówienie Konsula Generalnego RP dra Jarosława Książka.
Część I (moderator: prof. dr hab. Edmund Jarmusik, Uniwerstet Janki Kupały, Grodno)
10.20 – 11.15 — Przejawy i rozwój życia narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich
Tadeusz Gawin, Tajna polska działalność oświatowa w guberni grodzieńskiej w latach 1864–
1914
Mariusz Maszkiewicz, Białorusko-litewskie
Raczkiewicza (1885–1947)

konteksty

biografii

Prezydenta

Władysława

Joanna Gierowska-Kałłaur, Intencje Niemców, Polaków i Rosjan wobec aspiracji państwowych
narodów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1916–1920 w świetle źródeł
archiwalnych
Część II (moderator: prof. dr hab. Julian Winnicki, Uniwersytet Wrocławski)
11.15 – 12.15 — Wojna 1920 roku na Białorusi — założenia polityczne i działania zbrojne

Piotr Cichoracki, Wojsko polskie na Polesiu (do lipca 1920 roku). Przyczynek do historii
stosunków polsko-białorusko-żydowskich w okresie wojny polsko-bolszewickiej
Anatol Trafimczyk, Wojna polsko-bolszewicka a gmina Kruhowicze
Waldemar Rezmer, Działania grupy gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza latem i jesienią 1920
roku w świetle polskich dokumentów wojskowych
Część III (moderator: dr hab. prof. UMK Waldemar Rezmer, Toruń)
12.15 – 13.00 — Polityka narodowościowa w BSRS: od „rejonu polskiego” do „operacji
(anty)polskiej”
Ihar Mielnikau, Działalność wywiadu polskiego na terenie BSRS w latach 30. XX wieku
Julian Winnicki, Polityka korienizacji oraz metody organizacji życia publicznego ludności
polskiej na Białorusi sowieckiej w latach 1921–1937
Część IV (moderator: dr hab. Mariusz Kowalski, PAN, SEW UW, Warszawa)
13.00 – 14.00 — Życie codzienne na Białorusi w warunkach sowietyzacji po II wojnie
światowej
Małgorzata Ruchniewicz, Wieś pod naciskiem. Codzienność rodzin chłopskich na byłych
Kresach Północno-Wschodnich II RP w latach 40–50. XX wieku (na podstawie relacji i
wspomnień przechowywanych w Archiwum Naukowym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
we Wrocławiu)
Edmund Jarmusik, Księża katoliccy w sowieckich więzieniach i łagrach po II wojnie światowej
Andrzej Tichomirow, Kościół katolicki w świetle propagandy sowieckiej (na podstawie
publikacji gazety „Grodnienskaja Prawda” w latach 60–80. XX wieku
Część V (moderator: dr hab. Tadeusz Gawin, SEW UW, Grodno / Warszawa)
14.00 – 14.45 — Dwie niepodległości: Polska i Białoruś po upadku ZSRS
Grigory Ioffe, Jurij Drakochrust, Życie na pograniczu: polska mniejszość narodowa na
Białorusi
Mariusz Kowalski, Karta Polaka na Białorusi w świetle danych demograficznych
14.45 — Podsumowanie obrad – dyr. Jan Malicki, Konsul Generalny dr Jarosław Książek, dr
hab. Tadeusz Gawin.


Każdemu z prelegentów przeznacza się 15 min. na przedstawienie tez swojego artykułu.
Po prezentacji przewidziana jest dyskusja prowadzona przez moderatora (głosy w
dyskusji do 5 min.).



Języki konferencji — polski i białoruski (bez tłumaczenia)



Plan sporządzony jest według czasu polskiego!!!!



Uwaga: ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną wydawnictwo konferencyjne z
artykułami zostanie wyjątkowo dostarczone po konferencji – do końca 2020 r.
7 listopada 2020 r. (według czasu białoruskiego)

Możliwość wzięcia udziału w części wyjazdowej konferencji dla uczestników z Białorusi na
międzywojenne pogranicze polsko-sowieckie (dawna granica ryska):
10.00 – wyjazd autokaru z Grodna (parking naprzeciw KG – ul. Budionnego),
ok. godz. 13.00 – dojazd do Zasławia,
13.00 – 16.00 – objazd historycznych miejsc dawnego pogranicza polsko-sowieckiego (granica
ryska) – prowadzi dr I. Mielnikow,
16.00 – spotkanie przy posiłku w Zasławiu, dyskusja na tematy konferencyjne,
ok. 20.30 – powrót do Grodna.

