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Frank Reichherzer (Berlin, Niemcy) zajął się zaś teoriami militarnymi XX w. Mi-
chael M. Orlansky (Zurych, Szwajcaria) omówił możliwości badań nad teoriami 
wojskowymi i ich granice. Andreas Herberg-Rothe (Fulda, Niemcy) przedstawił 
warunki, w jakich powstały teorie Clausewitza.

W czasie konferencji wręczono Nagrodę im. Wilhelma Deista za najlepszą pra-
cę magisterską z historii wojskowości. Otrzymał ją Lukas Grawe za badania nad 
stanem wiedzy niemieckiego Sztabu Generalnego o armii francuskiej i jej planach 
wojennych w latach 1911–1914.

Referenci wykazali się ogromną wiedzą. Niektóre zagadnienia przez nich poru-
szone zostały rozwinięte podczas ożywionej dyskusji. Kolejna konferencja stowa-
rzyszenia odbędzie się jesienią 2014 r. w Ingolstadt, a jej tematem będzie „Krieg-
stod und Kriegstote” (Śmierć na wojnie i polegli).

Krzysztof Fudalej

Działa ze Skandynawii dla Muzeum Wojsk 
Lądowych w Bydgoszczy

Dzięki współpracy polskiego MON i MSZ oraz życzliwości władz Finlandii 
i Norwegii do Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy trafiło pięć dział różnego 
typu, w większości modele będące w uzbrojeniu polskiej armii w okresie między-
wojennym.

Uroczystość przekazania dział odbyła się 21 listopada 2013 r. w siedzibie Mu-
zeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Wzięli w niej udział m.in. ambasadorowie: 
Finlandii w Polsce Jari Pekka Olavi Vilen i Królestwa Norwegii w Polsce Karsten 
Klepsvik, podsekretarz stanu ds. polityki obronnej MON Robert Kupiecki i podse-
kretarz stanu ds. polityki bezpieczeństwa MSZ Bogusław Winid. Minister Kupiecki, 
dziękując zarówno rządom obu krajów, władzom wojskowym, jak i tym wszystkim, 
którzy przyczynili się do wzbogacenia zbiorów bydgoskiej placówki, powiedział 
m.in.: Tradycja jest ważnym składnikiem codziennego funkcjonowania sił zbroj-
nych. Jest także częścią systemu kształtowania i budowania systemu patriotycznego 
Polaków. Fakty i wydarzenia stają się tym bardziej zrozumiałe, im bardziej są po-
parte przedmiotami będącymi namacalnymi śladami żywej historii. Ich obecność 
w naszym otoczeniu tworzy też szacunek dla naszych poprzedników. Otwarcie się na 
historię, na prawdę o minionych czasach wpływa na kształtowanie się naszej opi-
nii o przeszłości, wpływa na kształtowanie się naszej pamięci historycznej, a także 
sprawia, że dokładamy starań w trosce o zachowanie tej pamięci. Przypomniał, że 
to nie pierwszy przykład tak dobrej współpracy obu resortów w ramach realizacji 
polityki historycznej.

Minister Winid podziękował wszystkim tym, którzy wspierają merytorycznie oba 
resorty w poszukiwaniu i pozyskiwaniu kolejnych eksponatów. Podkreślił, że mi-
nister spraw zagranicznych Radosław Sikorski osobiście zaangażował się w reali-
zację planu zrekonstruowania w bydgoskim muzeum całego parku artyleryjskiego 
będącego w wyposażeniu Wojska Polskiego w 1939 r.
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Eksponaty przekazane do Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.  
Od lewej: 120 mm armata wz. 1878/09/31, 105 mm dalekonośna armata polowa wz. 29, 76,2 mm  

armata polowa wz. 02 (fot. chor. Sławomir Mrowiński)

Zbiory bydgoskiego Muzeum Wojsk Lądowych wzbogaciły się łącznie o pięć 
dział różnego typu, przy czym w czasie uroczystości 21 listopada zaprezentowano 
trzy z nich. Z Finlandii pozyskano armatę 105 mm wz. 29 Schneider (105 mm da-
lekonośna armata polowa wz. 29) oraz 120 mm armatę wz. 1878/09/31. Oba działa 
w okresie międzywojennym znajdowały się w uzbrojeniu Wojska Polskiego. Z Nor-
wegii do Polski trafiły również: rosyjska 76,2 mm armata polowa wz. 02 (także 
wystawiona przed budynkiem muzeum, łudząco podobna do polskiej wz. 02/26),  
100 mm haubica górska wz. 16 i niemiecka haubica 10,5 cm leichte Feldhaubitze 18  
(10,5 cm le.F.H.18). Już niebawem wszystkie te eksponaty zostaną zaprezentowane 
na przygotowywanej wystawie plenerowej.
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