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Komunikat o przygotowaniu Konferencji Naukowej

W tym roku przypada setna rocznica wydarzenia, które do historii wojskowości
przeszło pod nazwą Bitwa Warszawska, nazywana także zwyczajowo „Cudem nad Wisłą”.
Wydarzenie to zmieniło los Europy poprzez zatrzymanie naporu bolszewików i Armii
Czerwonej. Bitwa stoczona w dniach 13–25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polskobolszewickiej, zadecydowała o zachowaniu, niedawno zdobytej, niepodległości przez Polskę
i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią. Wojska dowodzone
przez Michaiła Tuchaczewskiego wspierane przez niezwyciężoną dotąd armię konną
Siemiona Budionnego zostały zatrzymane i pokonana przez nowo utworzone Polskie Wojsko.
Kluczową rolę w tym starciu odegrał niespodziewany manewr Wojska Polskiego
oskrzydlający Armię Czerwoną opracowany przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego.
Wyprowadzony znad rzeki Wieprz 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił
bolszewickich na przedpolach Warszawy i Froncie Północnym, przełamał ich napór
i doprowadził do zwycięstwa Polaków.
Bitwa, jej przebieg i szereg zdarzeń z nią związanych, sylwetki dowódców, budziła
sprzeczne uczucia, napisano na jej temat setki książek, artykułów, reportaży, słuchowisk
radiowych, nakręcono filmy. Mimo upływu lat sama bitwa, dowódcy, politycy, jej czołowi
uczestnicy i jej następstwa są dalej tematem rozmów i rozważań także w środowisku
nauczycieli akademickich, studentek i studentów naszej Uczelni, tym bardziej, że obecny czas
pandemii sprzyja refleksji i przemyśleniom. Dlatego też po konsultacjach z członkami
Studenckiego
Koła Naukowego oraz Samorządu Studenckiego proponowaliśmy
przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie w październiku lub listopadzie bieżącego
roku Konferencji Naukowej pod wstępnym roboczym tytułem:
„WOKÓŁ BITWY WARSZAWSKIEJ”
Szanowni Państwo
Dotychczasowe działania Komitetów Naukowego i Organizacyjnego spowodowały
duży odzew i szereg zgłoszeń, propozycji i chęci włączenia się w prace nad naszym
tematem. Niestety, aktualna sytuacja nie rokuje nadziei na szybkie zakończenie pandemii
i powrót do standardowej nauki i pracy, wobec czego proponujemy P.T. Państwu zmianę
formuły na monograficzne ujęcie tytułu „Wokół Bitwy Warszawskiej”. Przystępujemy do
zbierania materiałów, w załączeniu przedstawiamy obszary tematyczne dla zainteresowanych.
Zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu ośrodki naukowo-dydaktyczne,
instytucje publiczne i prywatne i wszystkich którzy widzą potrzebę szerokiego spojrzenia na
ten ważny okres naszej Polskiej historii. Zakładamy, że Państwa uczestnictwo w monografii
przybliży nas do odpowiedzi na wiele pytań naukowych związanych z problematyką Bitwy
Warszawskiej. Jednocześnie zamierzamy w dogodnej i bezpiecznej sytuacji po wygaśnięciu
pandemii spotkać się wspólnie i omówić opisane problemy w ramach Konferencji Naukowej.
Organizatorzy zapewniają możliwość opublikowania artykułów w monografii
po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych.
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Obszary tematyczne monografii:

________________________________________________________
Wokół Bitwy Warszawskiej

1. Geneza wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku
2. Charakterystyka przeciwników (Armia Czerwona - RKKA i Wojsko Polskie)
3. Gospodarcze i militarne przygotowanie Polski do wojny
4. Rola administracji publicznej w przygotowaniach do wojny i podczas jej trwania
5. Sylwetki polityków i dowódców: Piłsudski, Tuchaczewski, Witos, Trocki, Lenin, inni.
7. Funkcjonowanie Sztabu Głównego WP i doradców zagranicznych
8. Działania wojenne przed ofensywą bolszewicką w maju 1920 r.
9. Wyprawa kijowska i jej następstwa
10. Obrona Zamościa i bitwa pod Komarowem
11. Plany obrony i siły polskie przed Bitwą Warszawską
12. Bitwa na przedpolach Warszawy
13. Działania polskiego wywiadu radiowego
14. Lotnictwo polskie i państw sojuszniczych w działaniach wojennych
15. Europejska polityka zagraniczne wobec wojny i pokoju
16. Europa, Polska, bolszewicy – obietnice, propozycje, działania
17. Zwycięska bitwa czy Cud nad Wisłą ?
18. Operacja Niemeńska
19. Polsko – bolszewickie rozmowy dyplomatyczne
21. Traktat Ryski – militarni zwycięzcy i polityczni pokonani
22. Krajobraz po bitwie - wydarzenia, ludzie, refleksje. Skutki wojny, zyski, straty
23.Ocena wojny polsko – bolszewickiej 1920 w historiografii polskiej, radzieckiej i rosyjskiej
24. Zmiany terytorialne jako wynik działań wojennych
25. Polska polityka zagraniczna
26. Bolszewicka polityka zagraniczna i działania wojenne
27. Społeczne skutki Bitwy Warszawskiej
28. Wybrane działania bojowe na Froncie Północnym
29. Wojska kolejowe i pociągi pancerne w działaniach bojowych
31.Doktrynalne, gospodarcze i militarne przygotowania obronne II Rzeczypospolite
w świetle doświadczeń wojny 1920 roku
32. Wokół mitu ks. I. Skorupki
33. Działalność samorządów dla utrwalenia pamięci historycznej wojny 1920 roku
Inne dowolne propozycje Autorów, w wybranym obszarze tematycznym
Wymagania edytorskie:
Referaty (artykuły) w formacie Microsoft Word
Układ stron: format A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami 1,5
Ilustracje: wykresy, diagramy, rysunki umieszczone centralnie wraz z podpisami
Przypisy dolne automatyczne, czcionka Times New Roman 10 punktów
Streszczenie umieszczone na końcu referatu (artykułu) w języku polskim i angielskim do 10
zdań,
Objętość tekstu w referacie nie może być większa od 1,5 arkusza wydawniczego (60 000)
znaków.
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Termin składania
artykułów do 30.12.2020 r, (z ewentualną możliwością przedłużenia ) na
________________________________________________________
adres:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
ul. Zakroczymska 13
00-225 Warszawa
Artykuły należy przesyłać do Pani Sylwii Hołuj – Hurkała na adres e-mail:
kursy@wsbio.waw.pl telefon kontaktowy: 508844868
Prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie z wymogami edytorskimi.
Zapraszamy do współpracy

Dziekan WB
Dr inż. Włodzimierz Zieliński

JM REKTOR WSBiO
Dr Jacek Pomiankiewicz

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Dr inż. Włodzimierz Rycerski
Współorganizatorzy Konferencji:





Wydział Bezpieczeństwa WSBiO
Studenckie Koło Naukowe „Bezpieczeństwo – Historia – Geopolityka – Prawo ”
Samorząd Studencki WSBiO
ALERT – Stowarzyszenie Myśli Strategicznej Bezpieczeństwa Narodowego
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