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KONFERENCJA NAUKOWA 

Tak rodziła się niepodległość. W 100-lecie powstania wolnej Polski 
 

KOMUNIKAT I 

Klęska wszystkich zaborców w I wojnie światowej stworzyła szansę na wskrzeszenie Polski.  

W dniu 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową  

i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie 

broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość. Zaistniała 

sytuacja międzynarodowa była dla Polski wyjątkowo korzystna, ponieważ wszyscy trzej zaborcy 

przegrali wojnę. Szansy danej przez historię Polacy nie zmarnowali i aktywnie przystąpili                                        

do przejmowania władzy na ziemiach dotychczas okupowanych przez państwa centralne. Listopad 

1918 r. był dopiero początkiem budowy niepodległej Polski i początkiem walki o jej granice. 

Odrodzone państwo polskie, czyli Druga Rzeczypospolita Polska, istniało tylko 20 lat, ale  

w tym krótkim czasie pokolenie naszych przodków, przepojone głębokim patriotyzmem, kierujące się 

silną wolą pracy i poświęcenia dla dobra ojczyzny, zbudowało suwerenne państwo, w którym sprawnie 

działały  administracja, szkolnictwo, kolejnictwo, dynamicznie rozwijała się gospodarka. 

To krótkie zestawienie faktów z okresu dwudziestolecia międzywojennego przypomina 

o wielkim znaczeniu, jakim dla Polaków było odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 r. 

Niepodległość otworzyła bowiem drogę do budowy Drugiej Rzeczypospolitej. Naszym antenatom, 

którzy o wolną Polskę walczyli, dla niej pracowali z poczuciem odpowiedzialności i patriotyzmu, winni 

jesteśmy pamięć i szacunek. 

Świętem narodowym 11 listopada stał się w 1937 r., ale znaczenie tej daty wzrosło w latach 

II wojny światowej, gdy okupant niemiecki zabronił czczenia rocznicy odzyskania niepodległości.  

W okresie Polski Ludowej 11 listopada nie istniał w kalendarzu świąt narodowych. 

Wagę  upamiętnienia rocznicy zakończenia I wojny światowej podkreśla uchwała Sejmu RP, 

podjęta 25 maja 2017 r., w której między innymi zapisano: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza 

rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wyraża także nadzieję, 

że wzorem Ojców Niepodległości – Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego 

Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego – Polacy porzucą 
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spory, by wspólnie świętować ten radosny Jubileusz w jedności i pojednaniu. Wdzięczność należy się 

także tym, którzy po odzyskaniu niepodległości podjęli trud budowy silnego  

i nowoczesnego państwa – II Rzeczypospolitej”. 

Wolna Polska jest najwyższym dobrem każdego Polaka. Idąc w ślad za tą ideą, Włocławskie 

Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe Płockie, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, 

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd 

Miasta Kowal i Muzeum Mazowieckie w Płocku pragną włączyć się w obchody 100-lecia odzyskania 

niepodległości poprzez organizację konferencji naukowej: 

 

Tak rodziła się niepodległość. W 100-lecie powstania wolnej Polski 
 

Płock, 9 listopada 2018 r. 

Kowal, 11 listopada 2018 r. 

Konferencji w Płocku w dniu 9 listopada 2018 r. towarzyszyć będzie otwarcie wystawy Kiedy stała się 

wolność… Polska – Mazowsze – Płock w latach 1918–1921 w Muzeum Mazowieckim w Płocku. 

Konferencja organizowana w Kowalu w dniu 11 listopada 2018 r. poprzedzać będzie uroczystość 

odsłonięcia pomnika na placu Rejtana w Kowalu (woj. kujawsko-pomorskie), związanego z  

odzyskaniem niepodległości.   

 

Patronat Honorowy 

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek 

Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka 

 

Komitet Naukowy  

Prof. dr hab. Zbigniew Karpus – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Prof. dr hab. Stanisław Kunikowski – Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Paweł Kruszewski – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica  

w Płocku 

Dr Grzegorz Gołębiewski – Towarzystwo Naukowe Płockie 

Dr Zdzisław Zasada – Włocławskie Towarzystwo Naukowe 
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Komitet Organizacyjny  

Dr Andrzej Kansy – Towarzystwo Naukowe Płockie 

Dr Władysław Kubiak – Włocławskie Towarzystwo Naukowe 

Mgr Dorota Szklarska – Włocławskie Towarzystwo Naukowe 

Mgr Eugeniusz Gołembiewski – Burmistrz Miasta Kowal 

Zagadnienia programowe 

Dwudniowa konferencja poświęcona będzie wzmacnianiu pamięci o regionalnych  

i lokalnych wydarzeniach, o bohaterach z okresu odzyskania niepodległości, a także przypomnieniu 

procesu budowy nowego państwa polskiego. Będzie to też okazja do przedstawienia informacji  

o wynikach badań naukowych na temat znaczenia 11 listopada jako Święta Niepodległości  

w świadomości Polaków. W szczególny sposób należy upamiętnić postać marszałka Józefa 

Piłsudskiego, który jest symbolem jednego z ważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.  

 

Na konferencji planuje się poruszyć następujące zagadnienia: 

 Kujawy, Pomorze i Mazowsze Płockie w perspektywie 100-lecia (1918-2018) 

 Granice i społeczeństwo po zakończeniu I wojny światowej 

 Udział ziemian w walce o niepodległość 

 Wkład duchowieństwa w walkę o niepodległość 

 Socjaliści w walce o niepodległość 

 Cmentarze i pomniki nagrobne pozostające po walkach o odzyskanie niepodległości 

 Udział mieszkańców Kujaw, Pomorza i Mazowsza Płockiego w powstaniu wielkopolskim 

 Polska Organizacja Wojskowa na Kujawach, Pomorzu i Mazowszu Płockim 

 Błękitna Armia w marszu ku Bałtykowi 

 Strażacy Kujaw, Mazowsza i Pomorza w walkach o niepodległość 

 Sejm Ustawodawczy 1919-1922 w świadomości Polaków 

 Konstytucja marcowa z 1921 r. aktem integrującym Polaków 

 Akt 5 listopada 1916 r. i jego odbiór przez Polaków 

 Odbudowa polskiej administracji po 1918 r. 

 Czy Polacy wykorzystali istnienie II RP dla budowy patriotyzmu? 
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Termin nadsyłania propozycji tematów referatów upływa z dniem 28 II 2018 r. W pełni 

przygotowane do druku referaty (zgodnie z wymaganiami edytorskimi) należy przesłać na adres 

organizatorów do dnia 30 IV 2018 r. 

Wymagania edytorskie 

Objętość artykułu – maksymalnie do jednego arkusza wydawniczego. 

Tytuł artykułu, streszczenia (do 150 wyrazów), słowa kluczowe (do pięciu) w języku polskim  

i w języku angielskim. 

Format tekstu – doc, docx, interlinia – 1,5 wiersza, czcionka – Times New Roman, rozmiar – 12.  

Tytuły czasopism – w cudzysłowach; tytuły książek, rozdziałów, artykułów – kursywą. 

Cytaty – w cudzysłowach, pismem prostym.  

Przypisy – u dołu strony, elementy opisu – oddzielane od siebie przecinkami, na końcu przypisu – 

kropka. Kilka pozycji bibliograficznych – oddzielać średnikiem. 

 

Druk materiałów pokonferencyjnych 

W listopadzie 2018 r. planowane jest wydanie monografii, zawierającej referaty  

i doniesienia przedstawione na konferencji i odnoszące się do stanu wiedzy na temat budowy 

niepodległej Polski w 1918 r. 

Organizatorzy zastrzegają, że ze względu na ograniczony czas trwania konferencji – wyboru 

referatów do zamieszczenia w wydawnictwie pokonferencyjnym dokona Komitet Naukowy 

konferencji. 

 


