Paweł Nastrożny
Sprawozdanie z XV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków
Wojskowości (Białystok, 16–18 listopada 2017 r.)

W dniach 16–18 listopada 2017 r. w Białymstoku odbyła się XV Ogólnopolska
Konferencja Studentów Historyków Wojskowości (OKSHW). Była to jubileuszowa edycja największej w kraju konferencji specjalistycznej, w której obradach corocznie biorą udział osoby podejmujące w swoich badaniach szeroką problematykę historii
wojen, wojskowości i sztuki wojennej, przede wszystkim studenci i doktoranci, a także
m.in. liczni przedstawiciele muzeów. Organizatorem tej edycji było funkcjonujące na
Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku Studenckie Koło
Naukowe Historyków, a przede wszystkim jego Sekcja Historii Wojskowości. Środowisko akademickie tej podlaskiej uczelni już po raz trzeci odgrywało rolę gospodarza zjazdu – poprzednio była to nie tak odległa dwunasta konferencja, której obrady toczyły
się w listopadzie 2014 r. Należy odnotować, że w przygotowanie wydarzenia aktywnie
włączyli się przedstawiciele również innych środowisk akademickich z kraju.
W czasie konferencji uczestnicy mogli wysłuchać osiemdziesięciu referatów. Poruszana problematyka była niezwykle szeroka i dotyczyła najróżniejszych tematów związanych z historią wojskową, począwszy od starożytności po czasy współczesne. Obrady
toczyły się w wielu panelach, które zostały wyróżnione pod względem chronologicznym
(np. XVII w., II Rzeczpospolita, po 1945 r.) oraz rzeczowym (m.in. Uzbrojenie, Fortyfikacje, Napoleon). Jednocześnie odbywały się obrady dwóch lub trzech grup, co było
dobrym, kompromisowym rozwiązaniem i pozwoliło zrealizować program zjazdu w trzy
dni, pomimo dużej liczby prelegentów.
Uczestnicy reprezentowali łącznie aż 28 kół naukowych z różnych ośrodków akademickich oraz innych instytucji naukowych. Afiliacją największej grupy prelegentów
(14 osób) był Uniwersytet w Białymstoku jako uczelnia-organizator. W dalszej kolejności
należy wymienić Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, skąd przybyło do
Białegostoku 10 referentów (ciekawostką jest, że dokładnie taka sama liczba osób podała
jako swoją afiliację poznański ośrodek podczas wcześniejszych: trzynastej i czternastej
edycji OKSHW). Pozostałe uczelnie reprezentowało od jednego do kilku studentów
i doktorantów. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele zagranicznych ośrodków uniwersyteckich: Universitetet i Tromsø oraz University of Almeria.
Wyniki swoich badań historyczno-wojskowych podczas zjazdu prezentowali przedstawiciele placówek muzealnych, m.in.: Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego z Poznania, a także Muzeum Pamięci Sybiru z Białegostoku.
Organizatorzy konferencji specjalne zaproszenie do udziału w obradach skierowali do
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podchorążych wyższych szkół wojskowych – odpowiedziały na nie środowiska Akademii
Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Większość referentów bardzo dobrze przygotowała swoje wystąpienia. Na końcu
każdego panelu przewidziano czas na otwartą dyskusję nad wysłuchanymi prelekcjami.
Oprócz naukowych dysput uczestnicy konferencji mogli wziąć aktywny udział w przygotowanych przez organizatorów kilku wydarzeniach dodatkowych. Najbardziej interesującym była wizyta studyjna w Muzeum Wojska w Białymstoku, gdzie goście mogli się
dokładnie zapoznać z wystawami eksponowanymi w tej instytucji, oprowadzani przez
Łukasza Radulskiego, kierownika Ośrodka Badań Historii Wojskowej wyżej wymienionej placówki.
Piątek, drugi z trzech dni konferencji, wieńczył uroczysty sejmik. Przewodniczył mu
główny koordynator całego przedsięwzięcia – Piotr Popławski. Podsumowano dotychczasowy przebieg obrad oraz podziękowano członkom komitetu organizacyjnego, a także – co stanowi pewne novum – każdemu z moderatorów, którzy podczas konferencji
prowadzili panele i dbali o porządek obrad. Podczas sejmiku wręczono również nagrody książkowe za najlepsze referaty. W ostatniej części wszyscy zgromadzeni wysłuchali
dwóch propozycji organizacji kolejnego zjazdu. Głosowanie elektorów reprezentujących
ośrodki akademickie i naukowe wyłoniło zwycięzcę. Organizatorem szesnastej edycji
OKSHW będzie – po raz trzeci w historii zjazdów – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
XV Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości przebiegła
pomyślnie pod każdym względem. Organizatorzy sprostali niełatwemu zadaniu, a na
wyróżnienie zasługuje szybki i rzeczowy kontakt z koordynatorami. Udział w obradach
i dyskusjach był dla uczestników pierwszą bądź już kolejną okazją do prezentacji wyników swoich badań historyczno-wojskowych, poszerzenia wiedzy i wymienienia uwag.

