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Konferencja naukowa „Od bitwy 
warszawskiej do traktatu ryskiego”

W roku 2010 przypadała dziewięćdziesiąta rocznica bitwy war-
szawskiej, na jej obchody złożyło się wiele imprez okoliczno-
ściowych: wystawy, konferencje, promocje książek, prelekcje. 
Konferencja – organizowana przez Muzeum Niepodległo-

ści i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w dniach 17-18 marca 
2011 roku – poświęcona wydarzeniom od czasu bitwy warszawskiej do trakta-
tu ryskiego podpisanego w 1921 roku, dokładnie 90 lat temu, zakończyła ten 
cykl. Była ona swoistym podsumowaniem obchodów rocznicowych i stała się 
cennym źródłem wiedzy na temat wydarzeń z lat 1920-1921.
Głównym celem konferencji było przybliżenie dziedzictwa i znaczenia bi-
twy warszawskiej 1920 roku dla niepodległości Polski oraz zaprezentowanie 
okoliczności, w jakich doszło do podpisania traktatu w Rydze. Na program 
konferencji złożyły się referaty wybitnych znawców tematu: pracowników 
wyższych uczelni i instytucji naukowych oraz muzealników. Wachlarz za-
prezentowanych tematów był bardzo szeroki. Omówiono między innymi 
polityczne i militarne aspekty wojny, stosunek społeczeństwa polskiego do 
wojny i pokoju, fakty i mity o konfl ikcie z Rosją Sowiecką. Szeroko zapre-
zentowany został stosunek czołowych polityków polskich wobec wojny, 
koncepcje inkorporacyjne Romana Dmowskiego i ruchu narodowodemo-
kratycznego. Przedstawiona została sylwetka Jana Dąbskiego, głównego 
architekta traktatu ryskiego, wówczas ministra spraw zagranicznych, reak-
cje państw, między innymi Francji i Wielkiej Brytanii, parlamentarzystów 
oraz mieszkańców Warszawy na zawarcie pokoju z Rosją. Autorzy refera-
tów omówili muzealia związane tematycznie z konferencją.
Tak różnorodne spojrzenie na wydarzenia mające istotny wpływ na kształ-
towanie się państwa polskiego i budowanie jego przyszłości zapewne 
przyniosło odpowiedzi na wiele pytań nurtujących badaczy i miłośników 
historii. Konferencja dała możliwość przedstawienia wyników badań i po-
szerzyła zakres wiedzy na omawiany temat. 
Wygłoszone referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników 
konferencji oraz zachęciły do udziału w rzeczowej dyskusji. Dwudniowy 
program konferencji nie wyczerpał zagadnień związanych z wojną polsko-
bolszewicką i traktatem ryskim. Wiele poruszonych tematów zasługuje na 
dalsze szersze opracowanie i upowszechnienie.
Referaty dostępne są na stronie internetowej Muzeum Niepodległości, nie-
bawem zostaną upowszechnione w wydawnictwie książkowym.
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