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Sympozjum Historycznych Kół Naukowych  
1794–1939 – wojny, bitwy i potyczki widziane oczami  

współczesnej młodzieży

30 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja 
Kopernika w Skarżysku-Kamiennej Historyczne Koło Naukowe przy 
ZSE zorganizowało sympozjum pt. 1794–1939 – wojny, bitwy i potyczki 
widziane oczami współczesnej młodzieży. Było to kolejne – już szóste 
– sympozjum organizowane pod egidą Oddziału PTH w Skarżysku- 
-Kamiennej, który sprawuje opiekę merytoryczną nad Międzyszkolnym 
Historycznym Kołem Naukowym skupiającym uczniów z I, II i III 
Liceów Ogólnokształcących oraz wspomnianego już ZSE. Swoją wiedzę 
i punkt widzenia na lokalną – i nie tylko – przeszłość zaprezentowała 
młodzież szkół średnich. 

Na sympozjum wygłoszono cztery referaty: „Dlaczego we wrześniu 
1939 roku nie doszło do bitwy pod Skarżyskiem?” (Kamil Lewicki I LO); 
„Działania zbrojne 1914-1915 w regionie świętokrzyskim” (Karolina 
Chrzanowska, Patrycja Paździsz II LO); „Echa powstania stycznio-
wego w regionie” (Artur Sowa ZSE); „Racławice i Szczekociny. Dwie 
bitwy powstania kościuszkowskiego, podobieństwa i różnice” (Bartosz 
Wosiek III LO). Uczennice ZSE w przerwie między wystąpieniami 
zaśpiewały pieśni patriotyczne, m.in.: „Gdzie są kwiaty z tamtych lat?” 
Sławy Przybylskiej, „Mury” Jacka Kaczmarskiego czy „Rozkwitają pąki 
białych róż”. Dodało to uroku spotkaniu sympatyków historii.

Podczas pierwszego z wystąpień słuchacze mieli do czynienia 
z nietypowym sposobem narracji. Prelegent zajął się nie tyle klasycz-
ną historią, czyli prezentacją tego co się wydarzyło w przeszłości, 
lecz podjął się rozważań, dlaczego do danych wydarzeń nie doszło. 
Ten ciekawy eksperyment zainteresował zgromadzonych, którzy mogli 
„pogdybać” o tym co by się stało, gdyby doszło do walk o Skarżysko.

Podczas drugiego odczytu dowiedzieliśmy się więcej na mało znany 
i bardzo ciekawy temat, mianowicie działań frontowych na terenie 
Skarżyska podczas I wojny światowej. Nasze miasto, wtedy jeszcze 
kilka wsi, z których największą była gmina osadzka Kamienna, było 
wielokrotnie niszczone przez działania wojenne, co większości z nas 
kojarzy się raczej z II wojną światową.



Artur Sowa opowiedział nam o „echach” powstania styczniowego 
w naszej małej ojczyźnie. Okazuje się, że wydarzenie to odcisnęło  
głębokie ślady w naszym regionie. Mimo że nie dostrzegamy ich na co 
dzień, to wciąż są one żywe. 

Bartosz Wosiek przypomniał działania Tadeusza Kościuszki w trak-
cie dwóch bitew – pod Racławicami oraz bitwy „skrzętnie” omijanej 
przez historyków, mianowicie bitwy pod Szczekocinami. 

Na szczególną uwagę zasługuje postawa młodzieży, która licznie 
stawiła się na spotkanie. Cieszy również fakt, że wielu młodych ludzi 
interesuje się historią, a do tego podejmują oni trud krzewienia jej 
wśród swoich rówieśników.
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