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1989 był ostatnim rokiem Polski Ludowej. Wielu uważa, że 

również pierwszym Rzeczpospolitej Polskiej, skoro tradycyjną 

nazwę państwa przywrócono jeszcze przed końcem tego roku. 

Formalne działania, akty prawne, chociaż ważne, nie zawsze 

jednak dobrze oddają rzeczywistość.  

Niezaprzeczalne jest, że trzydzieści lat temu coś się stało, 

a dyskurs na temat zakresu i charakteru ówczesnych zmian 

pozostaje żywy, dobrze definiuje również dzisiejsze podziały 

wśród Polaków. Fakt, iż wydarzenia roku 1989 stanowiły 

jedynie element bardzo skomplikowanego procesu transformacji 

ustrojowej, nie ułatwia ich opisu i oceny. Nadal też nie 

dorobiliśmy się jednoznacznego symbolu owej wielkiej, 

historycznej zmiany. Nie wszyscy bowiem dzień 4 czerwca 1989 

roku gotowi są za taki uznać. Rozstrzygnięcie owego sporu nie 

jest bez znaczenia, chodzi bowiem o fundament demokratycznej 

RP, jej mit założycielski. 

Mniej naglące, ale chyba nie mniej interesujące byłyby próby 

odpowiedzi na pytania o rolę naszego regionu w tym okresie. 

Czy wydarzeniom w Olsztyńskiem, działaniom tu 

podejmowanym, ludziom będącym aktorami i reżyserami w 

skali lokalnej, można przypisać cechy myśli własnej, 

autonomicznej? Czy może Warmia i Mazury tkwiły na 

ugruntowanych pozycjach followersa, niezbyt ruchliwego 

adaptatora idei i koncepcji ukutych w wielkich ośrodkach 

krajowej polityki? 

 



 

 

 

Informacje organizacyjne: 

Konferencja odbędzie się 21 listopada 2019 r.  

Miejsce konferencji: Archiwum Państwowym w Olsztynie 

Termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień do 30 września 2019 r.  

(15 minut prezentacji + 5 minut dyskusji) 

W sprawach związanych z zapisami oraz szczegółowymi informacjami na temat 

konferencji prosimy kontaktować się z dr. Karolem Maciejko  

(tel. 089 527 60 96; mail: konferencja1989@olsztyn.ap.gov.pl) 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

 

 

 

 

Informacje dotyczące zgłaszania abstraktów: 

 propozycje wystąpień należy zgłaszać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: konferencja1989@olsztyn.ap.gov.pl do dnia 30 września 
2019r., 

 tytuły prezentacji oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku 
polskim, 

 długość abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami, 
 treść abstraktu powinna nawiązywać do wydarzeń roku 1989, 
 w zgłoszeniu należy umieścić również: imię i nazwisko referenta, krótką notę 

biograficzną (zainteresowania badawcze, miejsce pracy), dane kontaktowe 
(telefon i/lub adres email). 

 

Komitet Naukowy: 

prof. dr hab. Norbert Kasparek 

dr hab. Piotr Kardela, prof. WSPol 

dr hab. Karol Sacewicz, prof. UWM 

 

Komitet Organizacyjny: 

dr Mariusz Korejwo  

dr Karol Maciejko 


