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Szanowni Państwo! 
Już po raz dwudziesty ósmy, dla uczczenia Święta Niepodległości, Fundacja planuje zorganizować konfe-

rencję naukową. W roku bieżącym współorganizatorami naszej dorocznej konferencji jest Wydział Nauk Histo-
rycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jednogłośnie też Rada Fundacji zdecydowała, że temat przewodni 
konferencji to: Polskie zmagania o niepodległość w XX wieku 

W skład Komitetu organizacyjnego konferencji wchodzą: prof. dr hab. Mirosław Golon (Instytut Pamięci 
Narodowej/Uniwersytet Mikołaja Kopernika/Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej), dr hab. Sylwia Grochowina 
(UMK/FGEZ), prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK/FGEZ), Dorota Kromp (FGEZ/UMK), dr Katarzyna Min-
czykowska (FGEZ), prof. dr hab. Stanisław Roszak (UMK), prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (UMK) i Do-
rota Zawacka-Wakarecy (Prezes Zarządu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej).     

Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o czynny udział w konferencji, która odbędzie się w dniu 16 li-
stopada br. w Toruniu (Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1). 

Zakres tematyczny wystąpień:  
• czy tylko walka zbrojna? Inne formy walki o niepodległość – walka polityczna, praca organiczna itp.;  
• dwie okupacje ziem polskich podczas II wojny światowej – specyfika okupacji – porównanie – kon-

spiracja, życie codzienne;  
• kobiety w walkach o niepodległość w XX wieku;  
• sylwetki osób zaangażowanych w działalność niepodległościową.  

 
 
Konferencja będzie składała się z części wykładowej oraz warsztatowej. Ta druga będzie kierowana do 

dzieci i młodzieży. Prosimy zatem o zgłaszanie tematów z określeniem charakteru wystąpienia (w załączeniu 
przesyłamy kartę zgłoszenia).  

Tematy proponowanych przez Państwa wystąpień i warsztatów prosimy zgłaszać do 5 października 
br. na adres: sesja@zawacka.pl lub tradycyjną pocztą na adres organizatora: Fundacja Generał Elżbiety Zawac-
kiej, ul. Podmurna 93, 87–100 Toruń). 

Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 30 min., komunikatu – 15 min., zaś zajęcia warszta-
towe nie powinny trwać dłużej niż 45 min. 

Streszczenie referatu/komunikatu czy informację nt. warsztatu (900 znaków ze spacjami) oraz jednozda-
niową informację na swój temat (+zdjęcie w formacie .jpg) prosimy dostarczyć na adres sesja@zawacka.pl do 5 
października br.  

Nie pokrywamy kosztów przejazdu, ale dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń – możemy zaproponować 
prelegentom i edukatorom honoraria oraz nocleg (w godzinach popołudniowych zaplanowany jest koncert 
muzyki poważnej). Wysokość honorariów dla prelegentów i edukatorów będzie zależna od liczby zgłoszeń. Za-
pewniamy także publikację tekstów nadesłanych i zakwalifikowanych do druku przez Komitet Redakcyjny Bi-
blioteki Fundacji w ramach przygotowywanych materiałów pokonferencyjnych (z uwzględnieniem procedur re-
cenzowania). Tekst o objętości do 60 000 znaków ze spacjami należy dostarczyć w nieprzekraczalnym ter-
minie do 30.01.2019 r. na adres sesja@zawacka.pl 
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