Informacja o konferencji
Dla uczczenia 150. Rocznicy powstania styczniowego Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii
Obrony Narodowej organizuje ogólnokrajową konferencję naukową.
Realizatorami tego przedsięwzięcia są: Zakład Analiz Współczesnych Konfliktów i Historii Wojen KSiG
WBN AON, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Miasto Węgrów, Stowarzyszenie Historyków
Wojskowości przy współudziale Muzeum Ruchu Ludowego i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w
Siedlcach.
Tematem rozważań konferencji będzie:
Powstanie styczniowe (1863-1864). Retrospekcja z perspektywy 150. lecia.
Celem konferencji jest próba analizy i oceny powstania styczniowego po 150 latach od jego wybuchu.
Analiza przeprowadzona zostanie w czterech obszarach problemowych:
a) analizy i oceny działań militarnych insurekcji styczniowej (1863-1864);
b) postaw ówczesnego społeczeństwa polskiego wobec powstania;
c) doświadczeń powstania w sferze politycznej i militarnej;
d) kultywowanie idei i tradycji powstania styczniowego w skali krajowej i regionalnej.
Podczas konferencji przewiduje się wygłoszenie 13 referatów oraz dyskusję („Plan Konferencji” w
załączeniu). Wszystkie (osoby spoza listy referentów) zainteresowane prezentacją swoich ustaleń badawczych z
zakresu wspomnianej wyżej problematyki mogą wziąć udział w części dyskusyjnej, bądź złożyć materiał do
druku w wydawnictwie pokonferencyjnym. Kwalifikacji materiałów do publikacji dokona Rada Programowa
w porozumieniu z redaktorem naukowym opracowania. Szczegółowych informacji nt. wymogów redakcyjnych i
edytorskich udzielają Sekretarze Konferencji.
Konferencja odbędzie się w dniach 1-3 lutego 2013 roku. Część naukowa będzie miała miejsce 1 lutego w
Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, przy Alei gen. Chruściela 103 (blok 56, sala kinowa im. gen.
Franciszka Gągora). Panel krajoznawczo-rocznicowy przeprowadzony zostanie na terenie powiatu
węgrowskiego. W ramach jego przewiduje się podróż historyczno-geograficzną (2.02.2013 r.) po miejscach
bitew powstańczych na Podlasiu i udział w rekonstrukcji batalii węgrowskiej w Parku im. Armii Krajowej w
Węgrowie (3.02.2013 r.).
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