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X Ogólnopolska konferencja studentów 
historyków wojskowości w gdańsku

W dniach 23–25 listopada 2012 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdań-
skiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości, 
zorganizowana przez Naukowe Koło Historyków UG oraz Naukowe Koło Dokto-
rantów Historii UG. Było to już dziesiąte spotkanie studentów oraz doktorantów 
z całej Polski zajmujących się historią wojskowości.

Pomysł zorganizowania osobnych konferencji studentów historyków wojskowo-
ści zrodził się z dużego zainteresowania tą dziedziną wśród uczestników ogólno-
polskich zjazdów historyków studentów. Pierwszy zjazd z tego cyklu został zor-
ganizowany w lutym 2004 r. przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejne 
konferencje były organizowane corocznie w listopadzie bądź grudniu kolejno przez 
studentów Uniwersytetu w Białymstoku (2004), Uniwersytetu Warszawskiego 
(2005 i 2010), Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (2006), Uniwersyte-
tu Gdańskiego (2007), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008), 
Uniwersytetu Wrocławskiego (2009) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
(2011). Z upływem lat rósł zarówno poziom wystąpień, jak i liczba referentów – od 
paru lat w granicach 80–110. Obrady koncentrują się nie tylko na wąsko pojętej 
historii działań oraz doktryn wojennych, ale również na kwestiach gospodarczych, 
prawnych, politycznych, społecznych oraz technicznych funkcjonowania sił zbroj-
nych i ich udziału w konfliktach zbrojnych. Podczas konferencji młodzi historycy 
mają możliwość przedstawienia wyników własnych badań szerszemu gronu, a tak-
że wymiany doświadczeń i nawiązania cennych znajomości. Inną zaletą tego typu 
spotkań jest to, że młodzi historycy rozwijają umiejętności pisarskie i redaktorskie, 
gdyż referaty wygłoszone na sesji są w miarę możliwości publikowane w osob-
nych tomach lub na łamach studenckich czasopism naukowych, przygotowywanych 
przez koła naukowe ośrodków organizujących konferencję.

Wysoki poziom merytoryczny kolejnych konferencji sprawił, że mają one grono 
stałych uczestników, a są i tacy, którzy brali w nich udział od początku, tj. od 2004 r.  
Wprowadzenie, zgodnie z systemem bolońskim, trójstopniowego modelu studiów 
wyższych sprawia, że wśród referentów przeważają osoby z tytułem magistra, 
a większość z nich przygotowuje rozprawy doktorskie. Tak liczna grupa osób dys-
ponujących już pewnym doświadczeniem konferencyjnym i badawczym znacząco 
przyczynia się do podniesienia jakości wystąpień „młodszych” kolegów zarówno 
poprzez pomoc w czasie przygotowywania przez nich referatów, jak i rzeczową 
dyskusję po ich wygłoszeniu. Spośród grona osób biorących wielokrotnie udział 
w obradach, a także uczestniczących w organizacji kolejnych Ogólnopolskich 
Konferencji Studentów Historyków Wojskowości, wiele osób kontynuuje swe  
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zainteresowania, pracując w zawodzie historyka. Wśród nich są obecni pracownicy 
m.in.: Muzeum II Wojny Światowej, Wojskowego Biura Badań Historycznych, Mu-
zeum Wojska Polskiego, Muzeum Wojska w Białymstoku, Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Instytutu Pamięci Narodowej, 
Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych, Muzeum Historii Polski 
oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Coraz więcej osób związanych 
w przeszłości lub obecnie z konferencjami publikuje artykuły naukowe i popular-
nonaukowe oraz monografie.

Tegoroczną konferencję patronatem honorowym objęli: J.M. Rektor Uniwersyte-
tu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek, dziekan Wydziału Historycznego UG 
prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, marszałek województwa pomorskiego Mieczy-
sław Struk, Muzeum II Wojny Światowej, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz 
portale: Wrota Pomorza i historia.org.pl. Podczas 2-dniowych obrad referaty wy-
głaszali młodzi historycy z 16 polskich ośrodków naukowych (pełny program kon-
ferencji znajduje się na stronie: http://www.nkh.ug.edu.pl w zakładce X OKSHW). 
Organizatorzy podzielili referaty na sekcje, według klucza chronologicznego lub 
problemowego. Wśród referentów najliczniej reprezentowane były: Uniwersytet 
Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. W konferencji oprócz historyków brali 
udział również studenci historii sztuki i archeologii, a także członkowie stowarzy-
szeń troszczących się o zabytki architektury militarnej.

Konferencji towarzyszyła wystawa takich eksponatów związanych z historią woj-
skowości, jak: hełmy, broń biała czy odznaczenia z różnych epok. Organizatorzy 
tradycyjnie przygotowują dla uczestników wycieczkę, podczas której poznają oni 
zabytki architektury militarnej. W tym roku zwiedzali twierdzę Wisłoujście, a także 
Stare Miasto.

Następną, XI Ogólnopolską Konferencję Studentów Historyków Wojskowości 
zorganizuje w przyszłym roku akademickim Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.
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