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Doktor habilitowany Waldemar Handke (PK) przedstawił udział Pułku 6 Pancernego
„Dzieci Lwowskich” w bojach o Piedimonte. Doktor habilitowany Michał Polak (PK)
w referacie nt. „Służby 2 Korpusu w operacji »Honker«” omówił rolę i znaczenie
służby logistycznej w czasie walk o wzgórze klasztorne. Referat dr. hab. Czesława
Partacza (PK) dotyczył udziału mniejszości narodowych II Rzeczypospolitej (Żydów,
Ukraińców i Białorusinów) w walkach o Monte Cassino. O roli kapelanów w bitwie
mówił ks. dr Zbigniew Werra (PK). Referat dr. Wojciecha Grobelskiego (PK) dotyczył
organizacji i funkcjonowania łączności podczas walk o Monte Cassino i Piedimonte.
Doktor Marek Górka przedstawił tezy do referatu pt. „Bitwa w pamięci literackiej”.
Prelegent zwrócił uwagę, że w literaturze pięknej brakuje wartościowych publikacji popularyzujących szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego. Magister Joanna Kurczab
(CBW) wygłosiła referat nt. „Żołnierze 2 Korpusu wobec niemieckiej propagandy
antyradzieckiej” oraz zaprezentowała m.in. przechowywane w książnicy wojskowej
druki ulotne poświęcone tej tematyce. Drugi przedstawiciel CBW, mgr Grzegorz
Kuba, omówił jak bitwę o Monte Cassino przedstawiano na łamach wydawanych
przez 2 Korpus Polski periodyków, tj. „Orła Białego” oraz „Parady”.
W podsumowaniu obrad dr hab. Andrzej Kunert odniósł się do wystąpień referentów; odnotował przy tym z zadowoleniem obecność wśród nich historyków młodego
pokolenia. Omówił też różnorodne działania podejmowane przez administrację państwową oraz badaczy w celu godnego upamiętnienia bitwy o Monte Cassino i szlaku
bojowego 2 Korpusu.
Na zakończenie konferencji Paweł Pawłowski, pracownik Muzeum Oręża
Polskiego w Kołobrzegu, zaprezentował jej uczestnikom zgromadzone w tej placówce pamiątki po uczestnikach bitwy.
Grzegorz Kuba

KONFERENCJA MŁODYCH HISTORYKÓW
WOJSKOWOŚCI W BIAŁYMSTOKU

W dniach 27–29 listopada 2014 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja
Studentów Historyków Wojskowości, zorganizowana przez Studenckie Koło
Naukowe Historyków Uniwersytetu w Białymstoku (w tym Sekcję Historii
Wojskowości) oraz Muzeum Wojska w Białymstoku, przy wsparciu Parlamentu
Studentów białostockiej wszechnicy.
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Patronat honorowym nad konferencją sprawowali: J.M. Rektor Uniwersytetu
w Białymstoku prof. dr hab. Leonard Etel, dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego dr hab. Wojciech Śleszyński oraz dyrektor Oddziału IPN
w Białymstoku Barbara Bojaryn-Kazberuk. Podczas dwóch pierwszych dni obrad,
odbywających się w trzech sekcjach, młodzi historycy z 19 polskich ośrodków
naukowych wygłosili łącznie 89 referatów. Ich tematy dotyczyły wszystkich
epok historycznych (cały program konferencji zob. http://xii-okshw.blogspot.
com w zakładce „Harmonogram”). Dla uczestników konferencji organizatorzy
przygotowali też m.in. podróż historycznowojskową do fortów Piątnicy pod
Łomżą, zwiedzanie Muzeum Wojska w Białymstoku oraz wycieczkę szlakiem
walk sowiecko-niemieckich o Białystok w 1944 r.
Organizatorem kolejnej, XIII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów
Historyków Wojskowości będzie Uniwersytet Jagielloński.
Krzysztof Fudalej

BILANS MISJI AFGAŃSKIEJ. KONFERENCJA
NAUKOWA W WARSZAWIE

Dnia 10 lutego 2015 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyła się konferencja nt. „Bilans polskiej obecności w Afganistanie”. Jej organizatorem były: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych i Polski Instytut
Spraw Międzynarodowych, przy wsparciu Wojskowego Centrum Edukacji
Obywatelskiej i Centralnej Biblioteki Wojskowej; patronat medialny sprawowała
„Polska Zbrojna”, a patronat honorowy – Ministerstwo Obrony Narodowej.
Celem konferencji było podsumowanie trwającej od 2002 r. polskiej obecności
w Afganistanie, pokazanie zysków i strat dla państwa polskiego. Obrady odbywały się w trzech panelach tematycznych: politycznym, militarnym i pomocowym.
W roli ekspertów występowali przedstawiciele Wojska Polskiego, Polskiego
Instytutu Spraw Międzynarodowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz
niezależni analitycy.
W panelu poświęconym kwestiom politycznym w ystąpili: dr Marcin
Zaborowski – dyrektor PISM, Marek Kręt – przedstawiciel Departamentu
Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON, i Jakub Gajda – analityk
Fundacji Kazimierza Pułaskiego. Punktem wyjścia do rozważań była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy koalicja międzynarodowa, w tym Polska,
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