Paweł Nastrożny
Sprawozdanie z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów
Historyków Wojskowości (Wrocław, 17–19 listopada 2016 r.)

W dniach 17–19 listopada 2016 r. we Wrocławiu odbyła się XIV Ogólnopolska
Konferencja Studentów Historyków Wojskowości (dalej: OKSHW). Była to już kolejna edycja największej w kraju konferencji specjalistycznej, w której obradach corocznie
biorą udział studenci i doktoranci podejmujący w swoich badaniach szeroką problematykę historii wojen, wojskowości i sztuki wojennej. Organizatorem tej edycji było Koło
Naukowe Historyków Wojskowości, funkcjonujące przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Środowisko akademickie tej dolnośląskiej uczelni po raz drugi
odgrywało rolę gospodarza zjazdu – poprzednio była to VII edycja, która odbywała się
w końcu listopada 2009 r.
Mając na uwadze intensywny rozwój nowoczesnych kampusów uniwersyteckich
w Polsce, pozbawionych często „ducha historii”, należy odnotować, że obrady toczyły
się przez trzy dni w wiekowych murach wspomnianego Instytutu, w samym centrum
Wrocławia, przy ulicy Szewskiej 49 – atmosfera była więc sprzyjająca.
Podczas konferencji referaty wygłosiło 82 prelegentów. Już tradycyjnie zakres tematyczny wystąpień był niezwykle duży i obejmował najrozmaitsze aspekty historii wojskowej, od czasów starożytnych po współczesność.
Obrady odbywały się w sekcjach, w większości dwuczęściowych, które wyróżniono
z uwzględnieniem kryterium zarówno chronologicznego (np. Średniowiecze, Nowożytność, XIX w.), jak i rzeczowego (m.in. Lotnictwo, Fortyfikacje, Napoleon, Marynistyka).
Jednocześnie toczyły się obrady dwóch lub trzech grup, co było korzystnym rozwiązaniem ze względu na znaczną liczbę uczestników.
W konferencji wzięli udział reprezentanci aż 24 ośrodków akademickich i instytucji
naukowych. Jak zwykle, najwięcej prelegentów (26 osób) reprezentowało uczelnię organizatora, tj. Uniwersytet Wrocławski. Znaczną grupę (12 osób) tworzyli studenci i doktoranci z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który przygotowywał ubiegłoroczną
edycję konferencji. W dalszej kolejności należy wymienić Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, skąd przybyło do Wrocławia 10 referentów, a więc tylu, ilu podczas
XIII odsłony OKSHW w 2015 r. Nieco mniej, bo 8 studentów i doktorantów, reprezentowało Uniwersytet w Białymstoku. Z pozostałych uczelni i instytucji w obradach brało
udział od 1 do 3 referentów. Oprócz znanych polskich ośrodków uniwersyteckich podczas zjazdu wyniki swoich badań prezentowali liczni przedstawiciele muzeów (Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Muzeum Twierdzy Kostrzyn,
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego
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w Poznaniu) oraz członkowie stowarzyszeń (np. Sympatycy Architektury Militarnej z Poznania, czy też Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego).
Organizatorzy tej edycji konferencji przewidzieli dla każdego z uczestników 15 minut
na wygłoszenie referatu, co oznacza, że po ubiegłorocznym, jednorazowym wydłużeniu
powrócono do tradycyjnej długości wystąpień. Wysoko należy ocenić sposób prezentacji
wyników badań przez prelegentów. Pokłosiem wystąpień były interesujące dyskusje, które odbywały się na końcu każdego panelu.
Choć obrady stanowiły oś całej konferencji, młodzi adepci nauk historycznych mogli
wziąć udział również w wielu wydarzeniach dodatkowych. Na zakończenie pierwszego
dnia organizatorzy zaproponowali niecodzienną rozrywkę – wyjście na strzelnicę bojową
i udział w Laser Tagu. Z kolei trzeci dzień – sobota – rozpoczął się od równoległych wycieczek: spaceru śladami fortyfikacji Twierdzy Wrocław oraz zwiedzania Muzeum Militariów – oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia.
Drugi dzień konferencji zakończył się sejmikiem. Dokonano wówczas podsumowania całego przedsięwzięcia oraz ogłoszono wyniki konkursów na najlepszy referat danego
panelu. Zdecydowano, że kolejna, XV edycja konferencji odbędzie się na Uniwersytecie
w Białymstoku, który dotychczas organizował zjazdy w latach: 2004 (II) i 2014 (XII).
Tym razem jednak w przygotowanie wydarzenia mają się włączyć przedstawiciele kilku
różnych środowisk akademickich z kraju.
XIV Ogólnopolską Konferencję Studentów Historyków Wojskowości przygotowano
bardzo dobrze. Na uznanie zasługuje bezproblemowy kontakt z organizatorami zarówno
przed, jak i podczas samych obrad, ich otwartość oraz życzliwość. Uczestnicy opuścili Wrocław uzbrojeni w kolejne doświadczenie oraz sporą dawkę wiedzy historyczno-wojskowej. Konferencja stanowiła również dla wielu doskonałą okazję do zawarcia nowych, interesujących znajomości z innymi, młodymi i ambitnymi badaczami dziejów
z różnych ośrodków akademickich i naukowych.

