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Słowo wStępne

DroDzy uczeStnicy XXiV ogólnopolSkiego zjazDu 
HiStoryków StuDentów!

Studenckie konferencje naukowe są dla mnie niezwykle miłym wspomnieniem całkiem nieod-
ległej przeszłości. Sam, podobnie i jak Państwo, brałem udział w podobnych przedsięwzięciach 
w czasie swoich studiów. Spotkania młodych historyków nieustannie kojarzą mi się z doskonałą 
okazją do integracji, ale przede wszystkim do wymiany poglądów i dyskusji o nauce, którą tak bar-
dzo kochamy. W końcu historia to nie tylko prowadzenie wnikliwych i starannych badań, ale tak-
że umiejętność dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi. Możliwość opowiedzenia o efektach swojej 

intensywnej pracy traktuję jako jeden z najważniejszych elementów naszego zawodu. Szczególnie 
cennymi odbiorcami naszych prezentacji i wykładów wydają się być inni „znajomi po fachu”, któ-
rych ambicja i naukowa dociekliwość zobowiązują nas do ciągłego podwyższania sobie poprzeczki.

Mam nadzieję, że nadchodzący Zjazd będzie dla Państwa motywacją do rozwoju, stawiania sobie 
wyzwań i nieustannego samodoskonalenia się. Jestem pewien, że wiedza i doświadczenie wyniesione 
z Krakowa zaowocują w przyszłości znakomitymi książkami, artykułami i wykładami. Aby czas 
spędzony w Krakowie wykorzystać w pełni warto nie zapomnieć, o skorzystaniu z tego, co oferuje 
nasze miasto. Wśród zabytków, pięknych kościołów i urokliwych uliczek znajdują się znakomite 
miejsca do spędzenia czasu wieczorami w towarzystwie historyków. Przewodnikami w tych zarówno 
naukowych, jak i towarzyskich podróżach będą najlepsi studenci naszego Instytutu. 

Z pozdrowieniami

prof. dr hab. Stanisław Sroka 
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opiekunowie ośrDoków

Ośrodek Imię i nazwisko Numer telefonu

 
Uniwersytet im. Adama Mickiewi-

cza w Poznaniu 

 
Tomasz Zając

 
573357984

 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,  

Uniwersytet Papieski im. Jana 
Pawła II w Krakowie, Uniwersytet 

Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 
obcokrajowcy 

 
Igor Wesołowski

 
506539197 

 
Uniwersytet Warszawski,  

Uniwersytet im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie 

 
Tomasz Walczak

 
518514075

 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 

 
Justyna Gałuszka

 
601521544

 
Uniwersytet Łódzki 

 
Natalia Olszewska

 
793920108

 
Uniwersytet Wrocławski,  

Uniwersytet Śląski 

 
Rafał Swakoń

 
570631766

 
Uniwersytet Szczeciński,  

Katolicki Uniwersytet Lubelski,  
Uniwersytet im. Marii Curie-Skło-

dowskiej w Lublinie 

 
Kinga Kozera

 
883620035

 
Uniwersytet Gdański,  

Uniwersytet. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach 

 
Maciej Musiał

 
691970863

 
Pozostałe ośrodki 

 
Wojciech Micygała

 
696215108
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Słowo o organizatorze XXiV ozHS
Studencki ruch naukowy w Polsce to temat wciąż bardzo słabo poznany. Brakuje szerszych 
opracowań poświęconym działalności studenckich kół naukowych, a przecież to w ramach 
tych organizacji bardzo często swoje pierwsze doświadczenia zbierali wybitni później na-
ukowcy, jak chociażby Oskar Halecki czy Kazimierz Lepszy.

Niezwykle ważną częścią działalności kół nauko-
wych historyków studentów są wszelkiego ro-
dzaju ogólnopolskie sesje, konferencje, sympozja 
i zjazdy. To na nich większość z nas ma szansę 
poznać osoby o podobnych zainteresowaniach 
badawczych, usłyszeć, czym zajmują się nasi 
rówieśnicy, czy po prostu poszerzyć swoją wie-
dzę i nabyć pierwsze szlify w trudnym zawodzie 
historyka. Przedstawienie wyników własnych 
badań, udział w dyskusji nad tezami zawartymi 
w referacie własnym i innych studentów, szansa 
na uzyskanie konstruktywnej krytyki, więc za-
razem rozwój własnego warsztatu to tylko kilka 
głównych i najbardziej oczywistych możliwości, 
jakie te przedsięwzięcia dają. Naturalnie każda 
impreza tego typu ma swoją własną tradycję 
i swój niepowtarzalny charakter. Chciałbym 
tutaj przedstawić pokrótce bogatą działalność 
Koła Naukowego Historyków Studentów UJ na 
tym polu, na którym niezaprzeczalnie zdobyło 
sobie bogate doświadczenie i osiągnęło liczne 
sukcesy.

Obecnie odpowiednie sekcje KNHS UJ or-
ganizują rokrocznie następujące konferencje 
naukowe: Krakowskie Spotkania Starożytnicze 
(w tym roku akademickim odbyła się w dniach 
18-19 IV 2016 ich siódma odsłona; konferencja ta 
odbywa się w rocznicę urodzin Józefa Wolskie-
go, a organizuje ją Sekcja Historii Starożytnej; 
temat jej brzmiał: „Rozrywka w starożytności”), 
Ogólnopolska Studencka Sesja Mediewistyczna 
(w tym roku, w dniach 3-5 XII 2015, Sekcja Me-
diewistyczna miała przyjemność organizować 
ją już po raz czternasty pod hasłem: „Religie 
i religijność w średniowieczu”  – to najstarsza 
w tej chwili nieprzerwanie odbywające się w ra-
mach Koła ogólnopolska sesja naukowa), Mię-
dzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa 
Historyków Nowożytników (jej siódma edycja 
odbyła się w dniach 16-18 XI 2015 pod tytu-
łem „Społeczności lokalne w Rzeczypospolitej 

polsko-litewskiej XVI–XVIII w.”; jej organizato-
rem była Sekcja Historii Nowożytnej). Ponadto 
Koło, współorganizuje Międzynarodową Kon-
ferencję Naukową „Colloquia Russica”, która 
odbywa się co roku w innym państwie (ostatnia 
edycja odbyła się w Krakowie w dniach 26-28 
XI 2015, a jej tematyka brzmiała „Ruś a kraje 
kultury łacińskiej: społeczeństwo, kultura, reli-
gia X–XVI w.; spiritus movens całego ogromnego 
przedsięwzięcia jest dr Vitaliy Nagirnyy; Koło 
było jednym z głównych inicjatorów pierwszej 
edycji i zawsze występuje w roli współorgani-
zatora). Ponadto do konferencji cyklicznych 
należy jeszcze: Konferencja Studentów Histo-
ryków Wojskowości (czwarta jej odsłona odbyła 
się w dniach 11-12 marca 2016 pod hasłem: „Gdy 
śmierć zapuka do twych drzwi! Miasto a wojna 
od wojen napoleońskich po kres zimnej wojny”). 
Oprócz tego regularnie co rok-dwa odbywają 
się konferencje poświęcone naukom pomocni-
czym historii (ostatnio w dniach 7-8 maja 2015, 
a poświęcona była zagadnieniu „Staropolska 
ikonografia a nauki pomocnicze historii”; ko-
lejna edycja w przyszłym roku), XIX wiekowi 
(najbliższa odsłona w dniach 20-21 maja 2016; 
temat brzmi:  ), czy różnym zagadnieniom z hi-
storii najnowszej (np. konferencja poświęcona 
myśli politycznej II RP w dniach 6-7 listopada 
2015 „Bój myśli i szermierka słowa”). W tym 
roku akademickim organizowaliśmy również 
XIII Ogólnopolską Konferencję Studentów Hi-
storyków Wojskowości oraz współorganizowa-
liśmy I Ogólnopolski Kongres Orientalistyczny.

Konferencje te wpisały się już na stale w kra-
jobraz studenckich i doktoranckich przedsię-
wzięć naukowych w skali całego kraju, w kilku 
wypadkach (konferencja nowożytnicza, „Collo-
quia Russica”) przekraczając już granice Polski. 
Koło stara się każdą konferencję podsumować 
wydaniem publikacji z najlepszymi referatami, 
wygłoszonymi na danej konferencji.
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W organizacji konferencji staramy nie ograni-
czać się do samych obrad. W ich czasie odbywają 
się specjalnie zorganizowane dla uczestników 
sesji debaty eksperckie, na które zapraszamy 
wybitnych historyków z różnych ośrodków aka-
demickich, wykłady dotyczące tematyki obrad, 
wyjścia do muzeów i archiwów na specjalnie 
przygotowane dla gości konferencji wystawy czy 
pokazy zabytków piśmiennictwa danej epoki.

Koło organizuje również szereg mniejszych 
sesji naukowych i debat, często poświęconym 
danej rocznicy (np. sesja z 3 marca 2016 poświę-
cona Żołnierzom Wyklętym, debata ekspercka 
10 grudnia 2015 dotycząca wprowadzenia stanu 
wojennego), czy postaci (np. Stanisławowi Ca-
towi-Mackiewiczowi w styczniu 2015).

Warto poświęcić tu kilka słów Ogólnopolskim 
Zjazdom Historyków Studentów. Idea kongre-
su, na którym studenci i doktoranci przedsta-
wiliby wyniki swych badań, na wzór zjazdów 
powszechnych polskich historyków – pierwszy 
z nich odbył się w 1880 r. – narodziła się i zna-
lazła swą realizację w Krakowie w roku 1992. 
Inicjatorem I Zjazdu był dr Piotr Rabiej, obecnie 
pracownik naukowy Zakładu Nauk Pomocni-
czych Historii Instytutu Historii UJ.

Ostatni raz Ogólnopolski Zjazd Historyków 
Studentów w murach Instytutu Historii UJ 
gościł dziewięć lata temu, w roku 2007. Od tej 
pory przez Koło przeszło wielu ludzi, jednakże 
doświadczenia zebrane przy organizacji wymie-
nionych wyżej przedsięwzięć, zakończonych 
sukcesem, podsumowanych w większości wy-
daniem publikacji pokonferencyjnej, upewnia 
o tym, że i XXIV edycja Zjazdu zakończy się 

organizacyjnym sukcesem. Sukces naukowy 
zależy już tylko od samych referentów.

Warto na koniec zauważyć, że nie istnieje 
nawet żadna lista dotychczasowych Zjazdów, 
w której zawarte by zostały podstawowe dane 
o nich – miejsce, termin, nie mówiąc już o licz-
bie uczestników. Może być to zarówno postulat 
badawczy – sprawdzić, jak rozwijała się idea 
zjazdów historyków studentów, jakie koncep-
cje i pomysły mieli kolejni organizatorzy, jak 
wyglądały kolejne Zjazdy pod względem liczby 
referentów, tematyki ich wystąpień, udziału 
pracowników naukowych, jak przedstawiały 
się Zjazdy od strony stricte technicznej – ilości 
nadsyłanych zgłoszeń, miejsca obrad, przebie-
gu logistycznego. Odpowiedź na te pytania 
ukazałaby nam przemiany, jakie zaszły w spo-
łeczności młodych historyków przez ostatnie 
dwadzieścia parę lat, tak te ideowo-socjalne, 
jak i zmiany w możliwościach organizacyj-
nych, jakie dawały kolejnym organizatorom ich 
uczelnie-matki – jak i wezwanie do współpracy 
wszystkich studenckich kół naukowych history-
ków w Polsce. Być może należałoby zastanowić 
się nad stworzeniem strony internetowej w ro-
dzaju cyfrowego archiwum, poświęconej historii 
Zjazdów, na której zgromadzono by zdjęcia, 
programy, relacje, sprawozdania, informacje 
o organizatorach, ich wspomnienia i każdą 
inna dokumentację, związaną z przebiegiem 
kolejnych Zjazdów. Strona taka służyłaby nie 
tylko poznaniu największego z przejawów stu-
denckich historycznych ruchów naukowych, ale 
i niewątpliwie stanowiłaby ogromną pomoc dla 
organizatorów przyszłych odsłon konferencji.

Rafał Swakoń
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autorSki przewoDnik po krakowie, 
czyli co robić w czaSie XXiV ozHS

Nasz wieszcz narodowy Juliusz Słowacki miał niegdyś wypowiedzieć słowa: „O, Krakowie, 
co jest w tobie takiego niezwykłego… że chce się wracać… do domu, do Warszawy”. Inny 
zaś znany Polak, Witold Gombrowicz – pisać miał do swojego przyjaciela: „Współczuję Ci 
serdecznie, że musisz mieszkać w Krakowie, w tym mieście pretensjonalnej tandety inte-
lektualnej i każdej innej”. Wiadomo jednak, że pierwszy z nich, choć „wielkim poetą był”, 
był również wielkim fanem wszelkich środków wspomagających wyobraźnię – któż więc 
traktowałby jego słowa poważnie? Nie wiedział, biedak, co plecie. Drugi zaś znany jest ze 
swojej wyszukanej ironii. I właśnie tylko ironia może uzasadnić tak okrutne słowa. 

Założyć jednak trzeba, że nie wszyscy muszą 
kochać Kraków, więc jeśli już przyjechaliście 
do tego miasta centusiów, Smoka i Dratewki 
(tak serio, to poszło o niespłacony dług, nie 
o zjadane dziewice), pseudointeligencji i latają-
cych szczu… gołębi, gołębi, oczywiście, to war-
to wiedzieć, czym zająć się w wolnym czasie. 
Nie, nie będzie to przewodnik po sztampowych 
miejscach, zabytkach czy muzeach – informacje 
o tych znajdziecie w każdym przewodniku i na 
każdej turystycznej stronie internetowej. Tutaj 
postaramy się polecić kilka miejsc, do których 
można zajrzeć w wolnej chwili. Staraliśmy się 
dopasować niniejszy przegląd do różnych spo-
sobów wypoczynku.

Na początek, w związku z tym, że kwiecień to 
piękny miesiąc, w sam raz na spędzanie czasu na 
powietrzu – niekoniecznie świeżym; takiego nie 
udało nam się załatwić nawet na OZHS. W każ-
dym razie najprostszą i najbardziej „tradycyjną” 
opcją jest spacerowanie lub wylegiwanie się nad 
Wisłą. To tylko 10 minut pieszo z Instytutu Hi-
storii, pięknymi Plantami, a na miejscu uroczy 
widok Wawelu i Wisły.

Krakowianie wolne dni spędzają często nad 
popularnym zalewem Zakrzówek. Ten dawny 
kamieniołom wapienia wraz z otaczającymi do 
Skałkami Twardowskiego stanowi naprawdę wi-
dok godny uwagi. Ponadto to podobno na tych 
skałkach Mistrz Twardowski prowadził swoją 
szkołę czarodziejstwa, a w jaskini nieopodal 
(Jaskinia Twardowskiego) znajdowała się jego 
pracownia.

Dla spragnionych panoramy Krakowa war-
to polecić krakowskie kopce. Najwyższym, 

gwarantującym najlepszy widok jest naturalnie 
Kopiec Piłsudskiego, znajdujący się w prze-
uroczym Lesie Wolskim, w sąsiedztwie kra-
kowskiego zoo. Najpopularniejszym jednak 
wzniesieniem tego typu jest Kopiec Krakusa, 
będący miejscem spotkań wielu ludzi, często 
też odbywają się tam imprezy, na przykład 
tradycyjna Rękawka. Warto dodać, że widok 
również zapiera dech w piersiach, nie mniej niż 
ten z Kopca Piłsudskiego. Najstarszym zaś kop-
cem jest Kopiec Wandy – tak, tej córki księcia 
Kraka, co Niemca nie chciała! Podobno wznie-
sienie stanowi mogiłę dla jej ciała wyłowionego 
z przepływającej nieopodal Wisły. Wprawdzie 
kopiec ten nie należy dla najwyższych, jednak 
warto go odwiedzić choćby ze względu na czas 
jego usypania, który szacuje się na VII–VIII w. 
oraz z powodu marmurowego pomnika projektu 
Jana Matejki. Czwartym kopcem jest Kopiec Ko-
ściuszki, najpewniej najbardziej znany, jednak 
w niniejszym zestawieniu znalazł się na końcu 
ze względu na to, że wejście na niego możliwe 
jest tylko do zmierzchu oraz wymaga drobnej 
opłaty (dla studentów – 10 zł).

W Krakowie oko można zawiesić nie tylko 
w okolicy terenów zielonych. Piękne widoki 
gwarantują również inne obiekty. Wśród nich 
warto odnotować „most miłości”, czyli Kładkę 
Ojca Bernatka, która swoim romantyzmem 
(oraz iluminacją) bez wątpienia bije na głowę 
paryski Pont des Arts. 

Dla fanów przyrody polecamy również uniwer-
sytecki Ogród Botaniczny. Kwiecień to idealny 
czas na odwiedzenie tego miejsca. Bez wątpienia 
ogród zachwyca wielością barw i zapachów. Dla 
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ciekawych świata to fenomenalne otoczenie dla 
spędzenia czasu pomiędzy panelami podczas 
konferencji. Wprawdzie wstęp jest płatny, jednak 
to tylko 5 zł, a wrażenia niezapomniane.

Rozumiemy jednak, że niektórzy przybyli 
do Krakowa z miejsc dużo piękniejszych 
niż Kraków – wszak o to nietrudno. Dla tych 
przygotowaliśmy krótki przegląd lokali, w któ-
rych można zjeść lub napić się w miłej, krakow-
skiej, często oryginalnej atmosferze. Kraków 
słynie z bogatej oferty klubów towarzysko-

-kulturalnych, kawiarń i pubów. Staraliśmy się 
wybrać najciekawsze z nich, aby pokazać to, co 
dla Krakowa charakterystyczne. Pominiemy 
w tym miejscu takie kluby jak Alchemia czy 
Piękny Pies – te są kultowe i znane w całym 
kraju od lat. 

W związku z tym, że OZHS zbiera w sporej 
większość studentów historii, bez wątpienia za-
cząć należy od lokalu, który znajduje się w bezpo-
średnim sąsiedztwie Instytutu Historii i w któ-
rym czas spędzają właśnie historycy, nie tylko 
ci in spe. Mowa o Starym Porcie. Odnajdziecie 
tam niepowtarzalny klimat morskiej przygody 
(tak, właśnie w Krakowie!), posłuchacie szant, 
napijecie się trunków przy starych, drewnianych 
stołach. Na uzdolnionych muzycznie czeka tam 
pianino – za muzyczne umilenie czasu innym 
gościom można liczyć na darmową kolejkę przy 
barze! Często można również spotkać tam za-
gubionych wędrowców chcących podzielić się 
życiową historią lub otwartych ludzi, którzy 
chętnie zaproszą do wspólnych gitarowych 
przyśpiewek.

Piwnica pod Baranami znajdująca się na Rynku 
Głównym, choć znana bardziej niż Piękny Pies 
czy Alchemia, jednak warta jest osobnego pole-
cenia choćby ze względu na legendy, jakimi od 
lat obrasta. W lokalu można nie tylko obserwo-
wać występny sławnych artystów (niestety, tylko 
po wcześniejszym zakupieniu biletów), ale także 
napić się lub zjeść w niepowtarzalnym klimacie 
krakowskiego towarzystwa artystycznego. Ceny 
nie są wygórowane, a miejsce – ze względu na 
nieprzesadzoną sławę – warte odwiedzenia.

Pozostając w artystycznym klimacie – słowa 
pewnej piosenki mówią: „Gdy zapytałem do-
kąd w noc idzie kompanija cała, odpowiedzieli: 
jeden krok, na Bracką do Turnaua”. Sporo osób 
zna pewnie też słynne słowa: „a w Krakowie na 
Brackiej pada deszcz”. Owszem, czasem pada; 

wówczas najlepiej schronić się w przeuroczej 
Nowej Prowincji, której właścicielem jest sam 
Grzegorz Turnau. W tej kawiarni, poza niepo-
wtarzalnym klimatem, fenomenalną kawą, nie-
biańską czekoladą, przepysznymi wypiekami czy 
w ogóle świetnymi posiłkami, często napotkać 
można znanych i lubianych artystów, najczęściej 
zaś samego „szefa”. Szczęśliwcom może się zda-
rzyć, że sam Pan Grzegorz przygotuje dla nich 
kawę. Warto dodać, że to tylko rzut beretem od 
miejsca obrad konferencji!

Dodatkowo dla fanów złocistego trunku warto 
polecić lokale, w których wybór tego napoju jest 
najszerszy. Z tych na pierwszym miejscu plasuje 
się House of Beer znajdujący się na skrzyżowa-
niu ulic św. Tomasza i św. Krzyża. Poza szeroką 
ofertą zachęcają wygodne sofy, przyjemna mu-
zyka i dogodna lokalizacja. Ponadto piwo dnia 
kosztuje tam tylko 5 zł!

Niewiele mniejszym wyborem piw może po-
szczycić się pub Antycafe. Ten polecamy zwłasz-
cza osobom miłującym się w dobrej muzyce oraz 
psychodelicznym klimacie rodem z najlepszych 
horrorów. Bar znajduje się przy ulicy Sławkow-
skiej, a więc nieopodal samego Instytutu Historii.

Miłośnicy magii i czarodziejstwa zaintereso-
wani pewnie będą Dziórawym Kotłem (sic!) przy 
ulicy Grodzkiej 50. Przec pubem będzie Was 
wyczekiwał uroczy czarodziej (lub czarodziejka) 
z Gryffindoru. Wewnątrz napijecie się wyśmie-
nitego piwa kremowego czy soku dyniowego, 
naturalnie, w magicznej atmosferze latających 
mioteł i listów oraz trzeszczącego kominka – 
może zobaczycie w nim Syriusza?

Pomiędzy panelami warto wzmocnić się rów-
nież smacznym posiłkiem. Wprawdzie organi-
zatorzy zapewniają syte obiady, jednak któż 
czasem nie da skusić się na dobrą kolację? Dla 
gości z zagranicy warto polecić lokal, w którym 
można zjeść tradycyjne polskie dania. Restau-
racja U Babci Maliny oferuje nie tylko szero-
ki wybór babcinych przysmaków, ale również 
przyjemną atmosferę oraz całkiem przystępne 
ceny – za obiad zapłacimy do 20 zł. Miejsce to 
znajduje się nieopodal Rynku Głównego, przy 
ulicy Sławkowskiej 17 (w tym samym budynku 
znajduje się siedziba PAN/PAU w Krakowie).

Kraków zaskakuje również obcymi smakami. 
Zacznijmy od Gruzji – nieopodal Rynku Główne-
go można znaleźć Gruzińskie Chaczapuri, które 
utworzyło już dwa lokale: pierwszy przy ulicy 
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Grodzkiej 3, na rogu z Rynkiem Głównym, oraz 
przy ulicy Siennej 4, nieopodal kościoła Mariac-
kiego. Lokale gwarantują gruzińską atmosferę, 
pyszne jedzenie i miłą obsługę.

Któż z nas nie marzy o wczasach na Bałka-
nach? No cóż… może latem? Tymczasem trzeba 
zająć się konferencją. Po niej jednak można nieco 
zasmakować Bałkanów przy ulicy Floriańskiej 
39 w restauracji Balkan Express Grill. Tam czeka 
nas krótkie, ale bardzo wymowne menu, cie-
pła atmosfera, przepyszne ćevapi czy pljeskawi-
ca przygotowane przez Serba i Macedończyka! 
Wszystko w rozsądnych cenach. Polecamy!

Powyższe zestawienie to tylko niewielki pro-
cent tego, co warto zarekomendować. Niestety, 
nie możemy wynotować tu wszystkiego, co chcie-
libyśmy Wam pokazać – wtedy tekst byłby tak 
długi, że nikt by go nie przeczytał, a nawet jeśli, 
to na zwiedzenie wszystkich tych miejsc potrze-
bowalibyście dużo więcej czasu. Mamy jednak 
nadzieje, że powyższe zestawienie pomoże Wam 
zorganizować sobie wolne chwile podczas pobytu 
w Krakowie – nie warto siedzieć w pokoju, skoro 
tyle można zobaczyć! Nam zostaje tylko życzyć 
owocnych obrad, przyjemnego pobytu w grodzie 
Kraka i samych niezapomnianych przeżyć! 

Patrycja Wiencierz

„to był naprawDę ogromny wySiłek 
DzieSiątek naSzycH StuDentów” - 
wywiaD z aDamem świątkiem, 

organizatorem XVi ozHS w 2008 r.

Jak narodził się pomysł organizacji XVI 
OZHS w Krakowie?
W czasach, gdy działaliśmy w Kole, panowało 
przeświadczenie, a może nawet i legenda, że 
dawno, dawno temu, kiedy inicjowano pierwszy 
zjazd właśnie w Krakowie, przyjęto niepisaną 
zasadę, że co pięć lat zjazdy mają się odbywać 
właśnie u nas. Nie wiem, ile było w tym prawdy, 
ale władze Koła w roku 2005/2006 wzięły sobie 
to do serca i starały się podczas XIV zjazdu we 
Wrocławiu w 2006 r. o organizację jubileuszo-
wego, XV zjazdu w 2007 r. Plany te jednak się 
nie ziściły, bowiem na zjeździe we Wrocławiu 
wybrano na kolejnego organizatora Uniwersytet 
Łódzki, który zresztą znakomicie wywiązał się 
ze swoich obowiązków, znacząco podnosząc po-
przeczkę jeśli chodzi o organizację. W tej sytu-
acji kwestia wywalczenia dla Krakowa XVI zjaz-
du była już nie tylko celem, ale i kwestią honoru, 
wszak legenda zobowiązuje… I tak, krakowscy 
studenci, wystawiliśmy tłumną reprezentację 

w 2007 r. na łódzki zjazd. Co więcej pojechaliśmy 
tam nie tylko w celach naukowych, ale i z akcją 
propagandową. Wydrukowaliśmy ulotki, broszu-
ry, a nasi Kołowicze, występując w swoich sek-
cjach, przekonywali w kuluarach o konieczności 
wybrania Krakowa jako przyszłego organizatora. 
Działania te zakończyły się sukcesem i po po-
wrocie z Łodzi ostro zabraliśmy się do pracy, bo 
trzeba było się wywiązać ze złożonych deklaracji.

Jak po latach wspomina Pan to wydarze-
nie?
Teraz, gdy wspominam XVI OZHS, to oceniam, że 
to wydarzenie mimo pewnych problemów było 
jednak sporym osiągnięciem. To był naprawdę 
ogromny wysiłek dziesiątek naszych studentów, 
którzy zupełnie bezinteresownie zaangażowali 
się z wielkim oddaniem w pracę organizacyjną. 
Każdy miał swoją rolę i starał się ją wypełnić 
najlepiej jak potrafił. Naturalnie jako amatorzy 
popełniliśmy trochę błędów organizacyjnych, 
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ale na szczęście – choć doszło do kilku spięć – nie 
zaważyły one na powodzeniu zjazdu, a więk-
szość zjazdowiczów jednak wracała z Krakowa 
zadowolona. 

Obecnie ogromną rolę w promocji różno-
rodnych wydarzeń odgrywają social media. 
Jakie możliwości były wykorzystywane 
osiem lat temu?
W naszych czasach nie było jeszcze Facebooka, 
który obecnie jest najpopularniejszym sposobem 
w internetowej komunikacji i radziliśmy sobie 
w taki sposób, w jaki wtedy się dało. Z racji, iż 
na zjazd do Krakowa przybyło ponad pół tysiąca 
studentów, komunikacja musiała odbywać się 
nie tylko metodą mailową. Na szczęście w ze-
spole mieliśmy człowieka, który znakomicie 
zadbał o informatyczną stronę zjazdu. Założył 
stronę internetową zjazdu, prowadził forum 
internetowe, na którym ogłaszaliśmy komuni-
katy, a uczestnicy dyskutowali i komunikowali 
z nami różne kwestie, w końcu przygotował też 
multimedialny dysk CD dla uczestników kon-
ferencji z niezbędnymi materiałami. Na dysku 
tym, a także w drukowanej wersji programu 
konferencji (który liczył przeszło 30 stron A4!) 
znalazły się też mapy, plany budynków czy nawet 

informacje o autobusach, restauracjach i muze-
ach w Krakowie. Informacje o zjeździe pojawiały 
się też na portalach studenckich i historycznych, 
wydano specjalny numer „Societas Historico-
rum” – tak więc pod tym kątem naprawdę nie 
było źle. 

Z jakimi wyzwaniami musiał się Pan zmie-
rzyć jako organizator?
Przede wszystkim nie ja sam, tylko naprawdę po-
kaźny kilkudziesięcioosobowy komitet organiza-
cyjny. Do dziś wszystkim tym studentom, których 
samo wymienienie zajęłoby mi zapewne parę mi-
nut, winien jestem wdzięczność za ich aktywność 
w tym czasie i zaangażowanie. Aby przygotować 
tak gigantyczną imprezę musieliśmy przede 
wszystkim dobrze się zorganizować. Odbywaliśmy 
liczne spotkania w Kole, na których dzieliliśmy się 
obowiązkami, tworzyliśmy odpowiednie sekcje. 
Naturalnie jedni studenci przychodzili, inni się 
poddawali, jedni zaskakiwali swoją kreatywnością, 
inni natomiast zawalali... Jak to w życiu. 

Największe problemy związane były oczywi-
ście z finansami. Aby móc pozyskiwać fundusze 
zewnętrzne powołaliśmy nawet stowarzysze-
nie. Innym poważnym problemem było uloko-
wanie setek przyjezdnych studentów. Sprawa 
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szczególnie się skomplikowała, gdy przed zjaz-
dem okazało się, że obiecane miejsca w pew-
nym akademiku w Krakowie jednak nie zostaną 
nam przyznane. To była sprawa, która naprawdę 
spędzała nam sen z powiek. Na szczęście uda-
ło się obiecane kilkaset łóżek zastąpić innymi: 
w schroniskach młodzieżowych, bursach czy 
nawet hostelach. Niestety zmiany te, przygoto-
wane naprędce odbiły się na poziomie satysfakcji 
części gości. 

Były też problemy bardziej prozaiczne, aczkol-
wiek tutaj udało się wyjść obronną ręką. Dzisiaj 
w Instytucie Historii UJ niemal w każdej sali jest 
komputer i rzutnik lub tablica multimedialna. 
Proszę sobie wyobrazić, że w naszych czasach sal 
z rzutnikiem było może do dyspozycji trzy. Tym-
czasem obrady odbywać się miały równolegle 
w dwudziestu paru miejscach, tj. we wszystkich 
niemal salach Collegium Witkowskiego, w nie-
których salach w Collegium Novum, a także 
w Collegium Kołłątaja i w budynku przy ulicy 
Studenckiej. Do tego wiele osób chciało wygłosić 
referat, posiłkując się rzutnikiem. Udało nam się 
wynająć za opłatą kilka rzutników, inne poży-
czyliśmy, ale i tak brakowało ich, aby obsadzić 
wszystkie sale. Dlatego też moderatorzy sekcji 
zobowiązani byli do skrupulatnego pilnowania 

czasu w trakcie obrad, bowiem rzutniki dosłow-
nie „chodziły” między salami. 

Były też aspekty zjazdu, które wypadły za-
skakująco dobrze. Od strony naukowej dopi-
sali zarówno studenci (nie tylko historycy, ale 
i przedstawiciele innych pokrewnych dziedzin), 
moderatorzy sekcji, jak i nasi pracownicy. Ob-
rady każdej sekcji inaugurował pracownik spe-
cjalizujący się w adekwatnej dziedzinie, a często 
także przysłuchiwał się obradom i zabierał głos. 
W programie przewidziano też czas na atrakcyj-
ne i niekiedy burzliwe debaty historyczne, które 
myślę, że i dzisiaj wywołałyby wiele emocji – np. 
dyskutowano, co było skuteczniejsze: macedoń-
ska falanga czy rzymski legion, albo czy polska 
obecność na ziemiach ukrainnych to misja cywi-
lizacyjna czy kolonializm, albo czy PRL to samo 
zło, czy mniejsze zło itp. Przygotowaliśmy też 
projekcję kontrowersyjnego rosyjskiego filmu 

„1612”, tłumacząc film z rosyjskiego na polski 
(film był świeżo po premierze). Zaplanowano aż 
czternaście wycieczek tematycznych dla zjazdo-
wiczów poza Kraków i po Krakowie, a także zor-
ganizowano dla nich zabawę w klubie „Żaczek”.

Po zjeździe zostało też sporo pamiątek: teczki, 
torby i długopisy z logiem zjazdu – sympatycz-
nym smokiem wawelskim – a także 14 tomów 
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publikacji pt. Per aspera ad astra, zawierającej 
większość wygłoszonych referatów. Nad tym 
wszystkim trzeba było się nieźle naharować i nie 
przespać wielu nocy, ale ważne, że się udało. 

Co najbardziej utkwiło Panu w pamięci 
z okresu przygotowań i przebiegu XVI OZHS?
Bez wątpienia najtrudniejszym wyzwaniem zjaz-
du było podjęcie nie tylko gości polskich, ale 
i zagranicznych. Zaprosiliśmy bowiem na zjazd 
studentów z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji (byli 
też pojedynczy studenci z innych państw). Po-
wiem żartobliwie, że kryła się w tym trochę idea 
jagiellońska, tzn. że skoro organizujemy zjazd, na 
którym wiele będzie mowy o dziejach naszego 
państwa, to trzeba do dyskusji zaprosić także 
naszych najbliższych sąsiadów zza wschodniej 
granicy. Zresztą po części inspirowaliśmy się tym, 
że dwa lata z rzędu nasi studenci byli goszczeni 
przez Uniwersytet Kijowski, na cyklicznej konfe-
rencji zatytułowanej „Szewczenkowska Wiosna”. 
Zaobserwowaliśmy tam, że Ukraińcy, Białorusini 
i Rosjanie, młodzi adepci historii, mają swoje fora 
dyskusji, spotykają się na konferencjach, korzy-
stają ze wspólnej literatury, nie muszę dodawać, 
że komunikują się w języku rosyjskim albo przy-
najmniej się rozumieją. Przyświecała nam idea, 
że uda się ściągać regularnie jakichś studentów 
zza wschodniej granicy i stopniowo ich zachęcać 
do rozmów na temat, jakby nie było, wspólnej 
naszej przeszłości dziejowej. 

Na krakowski zjazd zgłosiła się kilkudziesięcio-
osobowa grupka, licząca około 30-40 studentów 
obcokrajowców, czyli wcale nie tak mało. Była to 
dla nas ogromna radość, ale jednocześnie ogrom-
ne wyzwanie. Przede wszystkim dla tych spoza 
strefy Schengen konieczne były wizy, oficjalne 
zaproszenia władz, zgody itd. Na szczęście mie-
liśmy w zespole kompetentne osoby, które wy-
konały niezliczoną ilość telefonów do naszego 
ministerstwa, konsulatów i pomogli obcokrajow-
com przyjechać nad Wisłę. Aby ci studenci mogli 
sobie poradzić na zjeździe – w zakresie porozu-
miewania się – pomocy udzielały nam studentki 

filologii rosyjskiej z naszego uniwersytetu. Każdy 
referat obcojęzyczny w skróconej formie był tłu-
maczony, potem odbywała się dyskusja, a każdy 
zagraniczny student miał swojego polskiego tłu-
macza. Zadowolenie studentów zza granicy było 
doprawdy duże. Studenci z Iwano-Frankiwśka 
wysłali nam później nawet skan z gazety, w której 
opublikowali sympatyczną relację ze zjazdu. 

Żałowaliśmy jednak, że nie wszystkim udało 
się przyjechać do Polski. Szczególnie utkwiła mi 
w pamięci sytuacja, gdy tuż przed otwarciem 
zjazdu okazało się, że jedna z grup białoruskich 
nie została ostatecznie wypuszczona z Białoru-
si, chociaż wszystko było załatwione po naszej 
stronie. Jak się okazało, studenci byli sprawdzani 
pod kątem tego, czy nie brali udziału w akcjach 
protestacyjnych na swojej uczelni i robiono im 
problemy w związku z próbą wyjazdu do Polski. 
Tak więc chcąc, nie chcąc nasz zjazd przybrał 
polityczny charakter. 

Polityczny stał się też dlatego, że wystarali-
śmy się o patronat, tudzież listy od ówczesnych 
władz naszego państwa, pochodzących z róż-
nych obozów. Było to ciekawe, gdy okazało się, 
że nasz zjazd firmuje i prezydent Lech Kaczyński 
(który wysłał oficjalny list), i marszałek sejmu 
Bronisław Komorowski, i minister nauki i szkol-
nictwa wyższego Barbara Kudrycka, i prezydent 
Krakowa Jacek Majchrowski, i w końcu prezes 
IPN – zresztą dawny Kołowicz – Janusz Kurtyka. 
Naszemu zjazdowi przyświecała zatem swoista 

„zgoda narodowa”…

Jakie słowa skierowałby Pan do tegorocz-
nych uczestników XXIV OZHS w Krakowie?
Przede wszystkim chciałem życzyć wszystkim 
uczestnikom zjazdu życzliwej atmosfery na zjeź-
dzie, owocnych obrad, zawiązania serdecznych 
znajomości z kolegami „po fachu” i dobrej za-
bawy. Organizatorom natomiast życzę ducha 
współpracy i powodzenia w przygotowaniu tak 
poważnej konferencji. Mam nadzieję, że zjazd 
będzie wielkim świętem nauki i koleżeństwa. 
Powodzenia!

Rozmawiała: Justyna Gałuszka
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program XXIV ogólnopolSkiego 
zjazDu HiStoryków StuDentów 

18–22 kwietnia 2016

program obraD StuDenckicH

Dzień I (poniedziałek, 18 kwietnia)

Sala 108

10:30–12:10 – DYDAKTYKA HISTORII 

Mgr Helena Staśkiewicz (UAM) – Slöjd – nowator-
ski system nauczania w polskich szkołach w dwu-
dziestoleciu międzywojennym
Mgr Mateusz Pawlak (AJD) – Niemieckie obozy 
koncentracyjne w podręcznikach historii Polski 
Ludowej i III Rzeczypospolitej Polski – analiza 
porównawcza
Mgr. et Mgr. Beata Bednář (Uniwersytet Ostraw-
ski) – Codzienność w okresie socjalizmu w Polsce 
i Czechosłowacji
Mgr Katarzyna Kaczmarek (UO) – Współczesne 
źródła wiedzy historycznej uczniów szkoły pod-
stawowej
Mgr Krzysztof Sacała (URZ) – Polacy wobec szko-
ły po 25 latach emigracji do Aten. Porównanie 
historyczne i pedagogiczne

12:10–12:40 – DYSKUSJA 

12:40–14:10 – PRZERWA OBIADOWA

14:10–15:50 – HISTORIA SPORTU

Mgr Marlena Wyskok (AWF im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu) – Oblicza piłki nożnej 
w Trzeciej Rzeszy
Mgr Piotr Goździak (USZ) – Morski Klub Spor-
towy „Pogoń” Szczecin w latach 1948–1989 jako 
klub „ludzi morza”

Krzysztof Jurek (UWR) – Jak rozhartowała się 
Sosnowiecka Stal
Mgr Grzegorz Racinowski (USZ) – „Czego spor-
towcy nie przywiozą zza zagranicy, tego nie bę-
dzie w kraju”. Sposoby olimpijczyków na poprawę 
jakości życia w gomułkowskiej Polsce
Łukasz Bień (UJ) – FIS 1962 – największa mię-
dzynarodowa impreza narciarska Polski po-
wojennej oczami prasy codziennej i sportowej 

15:50–16:20 – DYSKUSJA 

Collegium Novum, s. 56

10:30–11:50 – STAROŻYTNY BLISKI WSCHÓD – CZ. I 

Adrian Woś (UŚ) – Odmienne losy Waszti i Hadas-
sa, czyli rola kobiety w Medo-Persji za panowania 
Achmenidów
Mgr Maria Brzuzek (UKSW) – Co się stało z Bar-
diją? Dojście do władzy Dariusza I Achemenidy 
oczami Herodota
Damian Przybyłowski (UAM) – Przedstawienie 
władcy nowoasyryjskiego w inskrypcjach kró-
lewskich na przykładzie wybranych inskrypcji 
Sennacheryba
Stanisław Chmielowski (UAM) – Baḫiānu – syl-
wetka nowoasyryjskiego urzędnika w perspekty-
wie mikrohistorycznej

11:50–12:20 – DYSKUSJA 
12:20–13:50 – PRZERWA OBIADOWA 
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13:50–14:50 – STAROŻYTNY BLISKI WSCHÓD – CZ. II

Mgr Jerzy Fatyga (KUL) – Przegląd wiedzy na 
temat osadnictwa na terenie doliny Beer Szewy 
i Aradu w okresie Późnego Brązu i Żelaza I/IIA. 
Osadnictwo w dolinie Beer Szewy w relacji do 
zasiedlenia Wzgórz Judy i pustyni Negew
Tomasz Bednarek (UAM) – Panowanie Dawida 
w narracji Pierwszej Księgi Kronik
Kacper Szczęsny (UKSW) – II kampania syryjska 
Ramzesa II w 1274 roku p.n.e.

14:50–15:10 – DYSKUSJA 

Sala 212

10:30–11:30 – STAROŻYTNA GRECJA 

Mgr Justyna Dworniak (UŁ) – Mit Medei w grec-
kiej literaturze archaicznej
Jakub Wolak (UW) – „Stygnięcie dusz” jako hipo-
tetyczna przyczyna upadku bytów rozumnych 
w „O Zasadach” Orygenesa z Aleksandrii 
Tomasz Babnis (UJ) – Wojna lamijska (323–322 
p.n.e.) – ostatnia walka wolnych Hellenów

11:30–11:15 – DYSKUSJA 

11:50–13:20 – PRZERWA OBIADOWA 

Aula Tischnera

10:30–11:50 – EDYTORSTWO HISTORYCZNE I HI-
STORIA KSIĄŻKI – CZ. I

Aleksandra Brambor (UJ) – Kaligrafia w renesan-
sie – italika
Marta Kostrzewa (UMCS) – Osiemnastowieczny 
karmelitański rękopis: „Wolne głosy pod Betle-
jemskiemi szopkami niebieskiego infanta za króla 
chwały serc i afektów Pana obierające” jako przy-
kład staropolskiej kultury religijnej i obyczajowo-
ści bożonarodzeniowej
Mgr Marta Krahel (Muzeum Historii Medycyny 
i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białym-
stoku) – Porządek życia w czerstwości zdrowia…, 
czyli nowożytne traktaty medyczne wydane 
w drukarni ojców bazylianów w Supraślu w XVIII 
i na początku XIX w.

Artur Wójcik (UJ) – Kształt zasobu drukarskie-
go Jakuba Siebeneichera (1583–1604). Kilka uwag 
na temat druków krakowskich z przełomu XVI 
i XVII w.

11:50–12:20 – DYSKUSJA 

12:20–13:50 – PRZERWA OBIADOWA 

13:50–15:10 – EDYTORSTWO HISTORYCZNE I HI-
STORIA KSIĄŻKI – CZ. II

Marta Szymczyk (UJ) – Pięćset lat czarnej sztu-
ki. Współczesne projektowanie książek a historia 
druku
Grzegorz Fijas (UJ) – Jak komentować listy? Za-
dania edytora naukowego na przykładzie edycji 
listów Czesława Miłosza do Czesława i Krystyny 
Bednarczyków
Joanna Słomian (UJ) – Rola prenumeratorów 
w funkcjonowaniu czasopism emigracyjnych na 
przykładzie londyńskich „Wiadomości” i kwartal-
nika „Oficyna Poetów”
Aleksandra Kozłowska (UJ) – Introligatorstwo 
polskie w XIX wieku

15:10–15:40 – DYSKUSJA 

Sala 210

10:30–11:30 – DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWO-
JENNE – POLITYKA LOKALNA

Mgr Łukasz Sobczak (UG) – Niemiecka propagan-
da na Powiślu przed plebiscytem 1920 r.
Jacek Stasiorczyk (UWR) – Polacy w wyborach do 
litewskiego sejmu w 1926 r.
Mgr Adrian Musiał (AJD) – Samorządowe kam-
panie wyborcze w latach 1918–1939 na przykładzie 
Częstochowy

11:30–11:50 – DYSKUSJA 

11:50–13:20 – PRZERWA OBIADOWA

13:20–14:40 – DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWO-
JENNE – SPOŁECZNOŚCI LOKALNE 
Mgr Ewa Rogala (AJD) – Działalność Beskidu Ślą-
skiego na rzecz rozwoju sportu wśród polskiej 
młodzieży na Zaolziu
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Mgr Justyna Drozdek (AJD) – Życie artystyczne 
w Radomsku w dwudziestoleciu międzywojennym
Mgr Łukasz Faszcza (UWB) – Początki ochrony 
środowiska naturalnego nad Wigrami (1920–1922)
Karol Chwastek (UŚ) – Historia Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeuszka w Dą-
brówce Wielkiej

14:40–15:10 – DYSKUSJA 

Sala 111

10:30–11:50 – METODOLOGIA HISTORII 

Rafał Swakoń (UJ) – Maurycy Mochnacki w bio-
grafistyce Młodej Polski. Studium narracji histo-
rycznej
Karol Kasprowicz (UMCS) – Współczesne teorie rewo-
lucji na przykładzie rewolucji portugalskich w XX w.
Mgr Stanisław Lipiec (UP im. KEN w Krakowie) – 
Kwantytatywne badania prasoznawcze w pozna-
waniu historii regionu
Adrian Trzoss (UAM) – „Nieakademicki” dyskurs 
historyczny? O miejscu historii i historyków w so-
cial mediach

11:50–12:20 – DYSKUSJA 

12:20–13:50 – PRZERWA OBIADOWA

13:50–15:10 – HISTORIA MEDYCYNY 

Mgr Aleksandra Rybińska (UŁ) – Placówki lecz-
nictwa wojskowego II Rzeczypospolitej. Problemy 
zdrowotne żołnierzy Wojska Polskiego oraz inwa-
lidów wojennych w latach 1918–1939
Mgr Maria Szegda (UO) – Apolinary Tarnawski – 
lekarz narodu
Natalia Kotrys (UWR) – Historia rasy czyli ,,jed-
nostka musi być wartościowa’’. Ruch eugeniczny 
na łamach ,,Wiadomości Literackich’’(1924–1939)
Justyna Papież (UWR) – Eksperymenty medyczne 
kiedyś i dziś

15:10–15:40 – DYSKUSJA 

Dzień II (wtorek, 19 kwietnia)

Collegium Novum, s. 56

09:00–10:20 – STAROŻYTNY RZYM – HISTORIA 
SPOŁECZNA

Patrycja Pakuła (UJ) – Obraz Rzymu w dziełach 
Marcjalisa 
Mgr Krzyszof Zimny (UW) – Flamininus, Grecy 
i fides Romana
Karol Stanisławski (UŁ) – Fulwia – Rzecz o pewnej 
kobiecie starożytnego Rzymu
Mgr Małgorzata Mielewska (UMK) – Kobiety 
z otoczenia następców Septymiusza Sewera

10:20–10:50 – DYSKUSJA 

11:00–12:20 – STAROŻYTNY RZYM W DOBIE PÓŹ-
NEJ REPUBLIKI I WCZESNEGO CESARSTWA

Arkadiusz Struzik (UJ) – Wojna Jugurtyńska
Marcin Śrama (UAM) – Legitymizacja władzy 
cesarskiej w Rzymie starożytnym w okresie Pryn-
cypatu
Mgr Daniel Zioła (UAM) – Rzymska armia w in-
wazji na Brytanię w 43 r. n.e.
Maciej Musiał (UJ) – Wojna rzymsko – partyjska 
z lat 54–63 n.e.

12:20–12:50 – DYSKUSJA 

12:50–14:20 – PRZERWA OBIADOWA 

14:20–15:40 – CHRZEŚCIJAŃSTWO W CESARSTWIE 
RZYMSKIM

Mgr Michał Liana (UP im. KEN w Krakowie) – 
Prześladowania chrześcijan w czasie kryzysu III w.
Ernest Frankowski (UW) – Wiarygodność przeka-
zu Epifaniosa o sektach chrześcijańskich w opar-
ciu o wybrane fragmenty Panarionu 
Mgr Rafał Marek (UJ) – Funkcje zwolnień Kościoła 
i duchownych od danin publicznych w Kodeksie 
Teodozjańskim

15:20–15:40 – DYSKUSJA 
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Aula Tischnera

09:00–10:00 – ANGIELSKA MYŚL POLITYCZNA

Mgr Piotr Goltz (UW) – Prawa i obowiązki mo-
narchy w Tractatus de legibus et consuetudinibus 
regni Angliae Ranulfa de Glanvill i De legibus et 
consuetudinibus Angliae Henry’ego Bractona
Aleksandra Gajewska (UW) – Pierwsze próby zde-
finiowania pojęcia narodu angielskiego po Wojnie 
Domowej 1642–1649 roku na przykładzie England 
described (…) pióra Edwarda Leigha
Jakub Jezierski (UJ) – Enoch Powell i rok ’68 – wi-
zja upadku Wielkiej Brytanii

10:00–10:20 – DYSKUSJA 

10:30–11:50 – PUBLICYSTYKA MIĘDZYWOJENNA

Mgr Ariel Orzełek (UMCS) – Rozważania o pol-
skim charakterze narodowym w międzywojennej 
publicystyce Aleksandra Bocheńskiego 
Mgr Anna Wójcik (AJD) – Dr Józef Polak – twórca 
polskiego ruchu pacyfistycznego w okresie II RP
Mgr Mateusz Matysiak (UJ) – Z dziejów plank-
tonu politycznego II RP. Ideologia i postulaty po-
lityczne narodowych socjalistów i narodowych 
komunistów na przykładzie Radykalnego Ruchu 
Uzdrowienia i Zadrugi (próba porównania)
Kamil Basicki (UMCS) – Adam Skwarczyński cza-
su przełomu (maj – czerwiec 1926 r.)

11:50–12:20 – DYSKUSJA 

12:20–13:50 – PRZERWA OBIADOWA 

13:50–14:30 – SZKOLNICTWO PO 1945 ROKU

Rafał Sompoliński (USZ) – Praca polskich wycho-
wawców i nauczycieli w Ośrodku Wychowawczym 
w Lądku Zdroju w latach 1948–1950
Mgr Aleksandra Mróz (UJ) – Wybrane głosy 
i problemy w dyskusji nad edukacją seksualną 
młodzieży w latach 1956–1964 w PRL

14:30–14:50 – Dyskusja 

Sala 108

09:00–10:00 – NOWOŻYTNOŚĆ – GOSPODARKA 
I KULTURA

Mgr Justyna Rogińska (UZ) – Drogi uczonej ko-
munikacji i wymiany myśli naukowej w Niemczech 
na przełomie XVII i XVIII w. na przykładzie dzia-
łalności rodziny astronomów Kirch
Maria Lawrenz (UWR) – Podróż Lanhausa do 
wiecznego miasta w latach 1768–1769
Marcin Graca (UJ) – Założenia polityki koloniza-
cyjnej Fryderyka II wobec Górnego Śląska i ziem 
wcielonych do Prus po I rozbiorze Polski

10:00–10:20 – DYSKUSJA 

10:30–11:30 – NOWOŻYTNOŚĆ – HISTORIA SPOŁECZNA

Mgr Karolina Pogorzelska (UWR) – Wielka woda, 
szarańcze, komety, kule ognia oraz inne nieszczę-
ścia dnia codziennego w Jeleniej Górze w epoce 
wczesno nowożytnej oraz ich interpretacja i zna-
czenie dla ówczesnych w świetle kronik miejskich
Paweł Zając (UJ) – Świętokradztwo na ziemiach 
polskich w czasach nowożytnych
Mgr Bożena Ronowska (UG) – Czarownica – 
upiorna wspólniczka szatana, czy ofiara zbioro-
wej wyobraźni? – historia narodzin i wykluczenia 
społecznego 

11:30–11:50 – DYSKUSJA 

11:50–13:20 – PRZERWA OBIADOWA 

13:20–15:00 – NOWOŻYTNOŚĆ – HISTORIA LO-
KALNA

Urszula Klemba (UŁ) – Zarys dziejów Bratoszewic 
od XIV do XIX wieku ze szczególnym uwzględnie-
niem czasów Stefanii i Wacława Rzewuskich
Agnieszka Mrozińska (UŁ) – Jak Piotrków parla-
mentarny stał się Trybunalskim
Monika Kozłowska (UWB) – Przestępczy „pół-
światek” w XVIII-wiecznym Białymstoku
Margaryta Kornijenko (Uniwersytet im. Borisa 
Hriczenki w Kijowie) – The territorial visions of 
the hetmanate Cossack elite in the middle of the 
17th century
Pavlo Ochvarenko (Lwowski Uniwersytet Naro-
dowy im. Iwana Franki) – Унийные процессы 
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последней трети XVII – первой пол. XVIII вв. в 
западноукраинских землях Речи Посполитой

15:00–15:30 – DYSKUSJA

Sala 213

09:00–10:00 – KOŚCIÓŁ W XIX WIEKU – CZ. I

Paulina Porzeżyńska (UMK) – Ślady działalności 
parafii, czyli co udaje się zachować dla potomnych 
na przykładzie parafii p.w. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Dźwierznie
Mgr Marcin Franciszek Rdzak (UPJPII) – „Con-
spectus totius archivi…” czyli o układzie archiwum 
Lwowskiego klasztoru Karmelitów Trzewiczko-
wych w XIX wieku
Mgr Grzegorz Michalak (UKSW) – Konwersje 
na wyznania protestanckie w XIX-wiecznej War-
szawie na przykładzie parafii ewangelicko-refor-
mowanej

10:00–10:20 – DYSKUSJA 

10:30–11:30 – KOŚCIÓŁ W XIX WIEKU – CZ. II

Mgr Patryk Zieliński (UG) – Mariawici i maria-
wityzm na łamach „Mazura” w latach 1906–1915
Hanna Mollin (UMK) – Józef Weber – arcybiskup, 
który zapragnął wstąpić do Zgromadzenia Zmar-
twychwstańców
Mgr Marlena Sędłak (UPJPII) – Jan Paweł Woro-
nicz (1757–1829) – jakim był człowiekiem?

11:30–11:50 – DYSKUSJA 

11:50–13:20 – PRZERWA OBIADOWA

13:20–15:00 – DEMOGRAFIA

Mgr Piotr Łozowski (UWB) – Struktury rodzinne 
w miastach późnośredniowiecznych na ziemiach 
polskich
Mgr Ewa Kaźmierczyk (UJ) – Służba wiejska 
w Rzeczypospolitej końca XVIII w. – studium 
demograficzne na przykładzie powiatu proszo-
wickiego
Věra Slováková (Uniwersytet Masaryka w Brnie) – 
Young People in Moravia in the Eighteenth Cen-
tury:Research Possibilities

Konrad Kołodziejczyk (UP im. KEN w Kra-
kowie) – Rzeczywisty a deklarowany wiek nup-
turientów w metrykach ślubów parafii Nowy Kor-
czyn w XVIII i początku XIX w.
Mgr Anna Jajor-Morawiec (UWR) – Panny, wdowy 
i mężatki – stan cywilny kobiet a ich szanse na 
znalezienie pracy w II Rzeczpospolitej na przy-
kładzie województwa krakowskiego

15:00–15:30 – DYSKUSJA

Sala 212

09:00–10:20 – HISTORIA GOSPODARCZA PO 1945 
ROKU

Krystian Arkadiusz Stańczyk (USZ) – Pierestrojka 
po polsku. Słupski eksperyment gospodarczy lat 
1986–1988
Mgr Piotr Siemiński (USZ) – Jak walczono o do-
brobyt mas pracujących – zarys działalności De-
legatury Szczecińskiej Komisji do Walki z Nad-
użyciami i Szkodnictwem Gospodarczym
Mgr Mateusz Kubicki (UG) – Zmiana struktury 
floty połowowej Przedsiębiorstwa Połowów i Usług 
Rybackich „Koga” w Helu w latach 1973–1991
Bartłomiej Dutkalski (USZ) – ,,Polskie Miami….”. 
Marynarze a nielegalny handel walutą w latach 
1970–1989 w Szczecinie

10:20–10:50 – DYSKUSJA 

11:00–12:00 – KOŚCIÓŁ PO 1945 ROKU – CZ. I

Mgr Mateusz Szłapka (UAM) – Sytuacja niemiec-
kiego duchowieństwa rzymskokatolickiego na 
Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1951. Przy-
kład Śląska Opolskiego
Konrad Banaś (UŁ) – Udział Władysława Wol-
skiego w pracach Komisji Mieszanej i wypraco-
wanie pierwszego porozumienia państwo – Ko-
ściół w 1950 r.
Przemysław Misiołek (URz) – Władze PRL wobec 
budownictwa kościelnego w regionie jasielskim 
w okresie rządów bp. Ignacego Tokarczuka. Wy-
brane przykłady

12:00–12:20 – DYSKUSJA 
12:20–13:50 – PRZERWA OBIADOWA
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13:50–14:50 – KOŚCIÓŁ PO 1945 ROKU – CZ. II

Mgr Joanna Brzegowy (UPJPII) – Ks. Franciszek 
Arciszewski CM (1910–2006) – polski misjonarz 
w Chinach
Mgr Piotr Księżniakiewicz (UMK) – Ograniczenie 
działalności Niższych Seminariów Duchownych 
przez władze komunistyczne w województwie 
(pomorskim) bydgoskim w latach 1945–1989
Mateusz Gierczak (URZ) – Kalwaria Pacławska jako 
miejsce diecezjalnych pielgrzymek w okresie PRL.

14:50–15:10 – DYSKUSJA 

Sala 111

09:00–10:00 – HISTORIA PRAWA W NOWOŻYTNOŚCI

Karolina Sztachańska (UW) – Idea wolności szla-
checkich w Wielkim Księstwie Litewskim w świe-
tle III Statutu Litewskiego
Mgr Kacper Górski (UJ) – Źródła prawa bartnego 
w Polsce przedrozbiorowej 
Aleksandra Bartnik (USZ) – Regulacje prawne 
procesów o czary i ich ewolucja na przykładzie 
Pomorza Zachodniego w okresie nowożytnym 

10:00–10:20 – DYSKUSJA 

10:30–12:10 – HISTORIA PRAWA W XX WIEKU

Mgr Paweł Magiera (UJ) – Instytucje demokracji 
bezpośredniej w debacie konstytucyjnej Sejmu 
Ustawodawczego z lat 1919–1921
Mgr Jakub Pokoj (UJ) – Lichwa mieszkaniowa. Za-
rys problematyki na gruncie ustawy o zwalczaniu 
lichwy wojennej z dnia 2 lipca 1920 roku
Mgr Krzysztof Chmielewski (UAM) – Polska dok-
tryna prawa penitencjarnego w okresie między-
wojennym
Mgr Marta Kierska (UŚ) – Od straży po służbę. 
Przemiany systemu więziennictwa w Polsce
Mgr Paweł Gofron (UPJPII) – Pilotaż reformy 
administracji publicznej w latach 1993–1995 na 
przykładzie Krakowa

12:10–12:40 – DYSKUSJA 

12:40–14:10 – PRZERWA OBIADOWA

Sala 210

09:00–10:00 – UKRAINA DO 1939 ROKU

Mgr Robert Grajny (UŚ) – Jewhen Petru-
szewycz – biografia polityczna
Karina Myshovskaya (Akademia Finansów i Biz-
nesu Vistula) – Ukraińska perspektywa wielkiego 
głodu
Daria Czerkaska (Uniwersytet im. Borisa Hri-
czenki w Kijowie) – Udział Łazarza Sławina 
w tworzeniu lwowskiego oddziału Instytutu Ar-
cheologii Akademii Nauk Ukraińskiej SRR

10:00–10:20 – DYSKUSJA 

10:30–11:50 – KRESY WSCHODNIE 

Bazyli Bondarczuk (PWSW w Przemyślu) – Wojna 
polsko-ukraińska w ocenach współczesnej histo-
riografii ukraińskiej. Konfrontacja z dorobkiem 
badaczy polskich 
Tomasz Kisiel (UJ) – Szlachta zagrodowa na Kresach 
II Rzeczpospolitej – zarys problematyki
Marcela Chruściak (UJ) – Kawiarniana matema-
tyka czyli o lwowskiej szkole matematycznej
Mgr Jarosław Krasnodębski (UMK) – Za-
pomniane miasto na Kresach. Stanisławów 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
 
11:50–12:20 – DYSKUSJA 

12:20–13:50 – PRZERWA OBIADOWA

13:50–15:10 – DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJEN-
NE – HISTORIA SPOŁECZNA

Krzysztof Szyszka (UMK) – „Inteligencja nie-
znaczna, obniżona w dodatku przez sporą dozę 
mniemania o sobie” – czyli uczniowie i nauczyciele 
pomorskich seminariów nauczycielskich w świetle 
sprawozdań powizytacyjnych
Mgr Katarzyna Woch (KUL) – Rozwój szkolnic-
twa powszechnego w okresie międzywojennym na 
przykładzie gminy Jastków w powiecie lubelskim
Mgr Artur Bąk (UJK) – Rzemiosło Zagłębia Dą-
browskiego w latach 30-tych XX w.
Aleksei Rogozin (UW) – Obchody setnej rocznicy 
śmierci Napoleona Bonapartego w kontekście po-
lityki pamięci II Rzeczypospolitej
15:10–15:40 – DYSKUSJA 
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Dzień III (środa, 20 kwietnia)

Collegium Novum s. 56

09:30–10:30 – WŁADCY POLSCY W ŚREDNIOWIECZU

Monika Juzepczuk (UW) – Kult świętych a zwy-
cięstwa militarne pierwszych Piastów
Mgr Przemysław Kaleta (AJD) – Insididator vite 
nostre. Zamach na Kazimierza Wielkiego jako 
efekt konfederacji Macieja Borkowica
Mgr Łukasz Fabia (UJ) – Rytuał czy bluźnierstwo? 
Powtórne pogrzeby władców średniowiecznych 
i ich znaczenie. Pochówki Kazimierza Wielkiego 
i Wacława IV na tle innych przykładów europej-
skich 

10:30–10:50 – DYSKUSJA 

11:00–12:00 – ŚLĄSK W ŚREDNIOWIECZU

Marcin Klemenski (UJ) – Polityka gospodarcza 
księcia strzeleckiego Alberta (ok. 1299–1370/1371)
Mgr Artur Łojek (UŚ) – Hołdy lenne Piastów gór-
nośląskich z 1327 r. – przymus czy dobrowolna 
decyzja?

12:00–13:30 – PRZERWA OBIADOWA 

13:30–14:50 – ŚREDNIOWIECZE – HISTORIA SPO-
ŁECZNA 

Grzegorz Kuziel (UJ) – Łukasz z Wielkiego Koźmina 
jako przykład mistrza i rektora średniowiecznego 
uniwersytetu w świetle kazania żałobnego autor-
stwa Stanisława ze Skarbimierza 
Mgr Karol Łukomiak (UŁ) – Zagadnienie zamy-
kania pomieszczeń w studiach nad kulturą mate-
rialną późnego średniowiecza
Mikołaj Wojciechowski (UAM) – Procesy migracyj-
ne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich 
w okresie średniowiecza
Ludmila Luňáková (Uniwersytet Masaryka 
w Brnie) – Time in the political space of early 
Premyslid Bohemia:concept and methodology 
 
14:50–15:10 – DYSKUSJA 

Sala 111

10:00–11:00 – KOLONIALIZM EUROPEJSKI

Mgr Kinga Grzegorzewska (UŁ) – Kochanki kon-
kwistadorów – znaczenie i rola kobiet podczas 
hiszpańskich wypraw odkrywczych i podboju 
Ameryki w XVI w.
Tomasz Zając (UJ) – Roberval czy Cartier – kto 
faktycznie był kierownikiem francuskiej kolo-
nizacji w Zatoce Świętego Wawrzyńca w latach 
1540–1543?
Mgr Marcin Maniak (UJ) – Anglia w dziewięt-
nastowiecznym opisie „Safar nāme – je Tālebi jā 
Masir – e Tālebi” Mirzy Abu Tāleb chana

11:00–11:20 – DYSKUSJA 

11:20–13:00 – PRZERWA OBIADOWA

13:00–14:00 – BLISKI I DALEKI WSCHÓD – POLI-
TYKA I RELIGIA

Damian Łyko (USZ) – Dalekowschodnie postrze-
ganie religijności w świetle dysputy za rządów 
Mongke-chana
Mateusz Lisiecki (UWR) – Podział w islamie, czy-
li spór sunnicko-szyicki w ujęciu historycznym 
i doktrynalnym 
Sebastian Żbik (UW) – „Ten, który związał zie-
mię”. Imam Sayf ibn Ṣulṭān (1692–1711) i omańska 
ekspansja w Afryce Wschodniej

14:00–14:20 – DYSKUSJA 

Sala 108

09:00–10:20 – SPRAWY WEWNĘTRZNE RZECZPO-
SPOLITEJ OBOJGA NARODÓW – CZ. I

Żaneta Komoś (UKW) – Polityka wojskowo-skar-
bowa Zygmunta II Augusta w świetle zapisów 
diariuszów sejmowych
Mgr Maciej Pieńkowski (UKSW) – Dorobek usta-
wodawczy sejmu koronacyjnego Zygmunta III 
(1587–1588)
Maria Weronika Kmoch (UW) – Język na stra-
ży legalizmu. Walka polityczna w 1590 r. w woj. 
krakowskim
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Justyna Gałuszka (UJ) – Problematyka wyznanio-
wa na sejmie 1597 r. 

10:20–10:50 – DYSKUSJA 

11:00–12:40 – SPRAWY WEWNĘTRZNE RZECZPO-
SPOLITEJ OBOJGA NARODÓW – CZ. II

Mgr Andrzej Król (URZ) – Postawa sejmiku beł-
skiego wobec prawa i sądownictwa szlacheckiego 
w latach 1572–1668
Mgr Artur Gajewski (UJ) – Szlachta wojewódz-
twa ruskiego wobec obrony ojczyzny w latach 
1654–1655
Mgr Grzegorz Glabisz (UAM) – Metody i cele 
komunikacji w praktyce działalności sejmikowej 
w latach 1733–1736
Mgr Marek Groszkowski (UKSW) – Sprawa walki 
o Ordynację Zamoyską na dwóch sejmach 1672 r.
Mgr Dorota Wiśniewska (UWR) – Spór o ordyna-
cję ostrogską (1754) w świetle francuskich relacji 
dyplomatycznych

12:40–13:10 – DYSKUSJA 

13:10–14:40 – PRZERWA OBIADOWA
 
14:40–16:00 – POLITYKA W NOWOŻYTNEJ EU-
ROPIE

Mgr Kamila Markowska (UAM) – Dwór książęcy 
w renesansowej Italii na przykładzie Urbino oraz 
Gubbio w czasach Federica III da Montefeltro
Adam Szczepaniec (UJ) – Struktura administracji 
cesarskiej Hrabstwa Kłodzkiego w latach 1561–
1618
Patrycja Tomiczek (UŚ) – Cechy osobowe ma-
gnatek w wybranych XVIII-wiecznych oracjach 
pogrzebowych
Mgr Stanisław Szynkowski (UO) – Otto Leopold 
von Beess – zapomniany minister i dyplomata 
w służbie Fryderyka II

16:00–16:30 – DYSKUSJA 

Sala 213

09:00–10:20 – ELITY W XIX WIEKU 
Mgr Dominika Rychel-Mantur (UŚ) – Niedoszła 
żona ks. Adama Czartoryskiego. Kilka słów o Zofii 
z Matuszewiczów Kickiej
Alina Parusińska (UJ) – Hipolit Błotnicki jako 
preceptor potomków księcia Adama Jerzego Czar-
toryskiego
Monika Bożejko (UKSW) – Życie Wirydianny 
Fiszerowej według pamiętnika pt. „Dzieje moje 
własne i osób postronnych”
Hana Sedláčková (Uniwersytet Masaryka 
w Brnie) – Noble bussinesmen

10:20–10:50 – DYSKUSJA 

11:00–12:00 – HISTORIA KRAKOWA W XIX–XX WIEKU

Mgr Katarzyna Byrska (UPJPII) – O motywach 
inskrypcji na kamienicach krakowskich w latach 
1880–1914
Paulina Grębowiec (UJ) – Zaangażowanie krakow-
skich studentów w organizację i przebieg 500-lecia 
odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1900 r.
Aleksandra Kijewska (UMK) – Nowoczesna che-
mia i toksykologia sądowa, czyli Katedra Chemii 
Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako pla-
cówka kryminalistyczna w XIX w.

12:00–12:20 – DYSKUSJA 

12:20–13:50 – PRZERWA OBIADOWA

13:50–14:50 – HISTORIA REGIONALNA W XIX WIE-
KU
Monika Kaniecka (UW) – Kim byli „Olędrzy”? 
Przyczynek do badań nad nazwą, definicją i cha-
rakterem osadnictwa nadwiślańskiego na ziemi 
gostynińskiej w XVIII–XX w.
Mgr Magdalena Pasewicz – Rybacka (UG) – Vogel-
krieg – „ptasia wojna” między Elblągiem a Krynicą 
Morską z 1846 r.
Mgr Bartosz Pasterski (URZ) – Funkcjo-
nowanie uzdrowisk w świetle regulaminów 
uzdrowiskowych na przełomie XIX i XX w. 

14:50–15:10 – DYSKUSJA 
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Sala 210

09:00–10:00 – TOTALITARYZMY W XX WIEKU

Mgr Bartosz Nieścior (UW) – Nazizm – zbrodni-
cza ideologia totalitarna XX w.
Mgr Sylwia Ośniecka (UŁ) – Architektura Alberta 
Speera jako obraz idei władzy totalitarnej
Mgr Robert Witak (UŁ) – Religiopodob-
ne totalitaryzmy. Quasi-religijne elementy 
w propagandzie i ideologiach totalitarnych 

10:00–10:20 – DYSKUSJA 

10:30–11:50 – EUROPA PRZED 1939 ROKIEM

Tadeusz Wojtych (University of St Andrews, 
Szkocja) – Rewolucja bez proletariatu. Początki 
rosyjskiego marksizmu
Mgr Mateusz Maleszka (UMK) – Duchowość Ho-
ustona Stewarta Chamberlaina (1855–1927) a jego 
stosunek do Słowian
Mgr Marcin Mleczak (UJ) – Hiszpańska wojna 
domowa – kłopotliwe dziedzictwo
Kristína Valášková (Uniwersytet Komenskie-
go w Bratysławie) – Karol Sidor and his political 
orientation towards Poland

11:50–12:20 – DYSKUSJA 

12:20–14:00 – PRZERWA OBIADOWA 

14:00–15:20 – II RZECZPOSPOLITA W EUROPIE

Mgr Paweł Łyziński (UG) – Jan hr. Szembek – czło-
wiek i dyplomata
Natalia Olszewska (UJ) – Stosunek głównych 
angielskich czasopism do Polski w przededniu 
II Wojny Światowej
Mgr Damian Żurawski (UWM) – Rola attacha-
tu wojskowego przy Poselstwie/Ambasadzie RP 
w Berlinie w pracy wywiadowczej i dyplomatycz-
nej na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego 
w okresie międzywojennym
Mgr Damian Bębnowski (UŁ) – Analiza staty-
styczna wybranych aspektów handlu zagranicz-
nego II Rzeczypospolitej

15:20–15:50 – DYSKUSJA 

Aula Tischnera

08:00–09:20 – NAUKI POMOCNICZE HISTORII – 
RÓŻNE ASPEKTY 

Bartosz Różanek (UAM) – Jak sfragistyka pomaga 
w odtwarzaniu działalności danej instytucji na 
przykładzie pieczęci Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk
Mgr Grzegorz Trafalski (UMK) – Pieczęcie insty-
tucji kościelnych w zbiorach Muzeum Diecezjal-
nego w Płocku
Dawid Kubieniec (UŚ) – Nekropolie ewangelickie 
na Górnym Śląsku – dziedzictwo ,,chciane’’ czy 
,,nie chciane’’? Próba odpowiedzi na przykładzie 
cmentarza ewangelickiego w Biskupicach-Bor-
sigwerk
Mgr Marcin Markowski (KUL) – Banknoty Banku 
Emisyjnego w Polsce

09:20 – 09:50 – DYSKUSJA 

10:00 – 11:20 – NAUKI POMOCNICZE HISTORII – 
HERALDYKA 

Mateusz Gil (UJ) – Nomen armorum seu nomen 
genealogiae. Liber beneficiorum dioecesis Craco-
viensis jako źródło do heraldyki rycerskiej
Mgr Ewa Kurak (UJ) – Ewolucja form herbarzy 
Bartłomieja Paprockiego w latach 1575–1584
Anna Polak (UJ) – Herby imaginacyjne w „Herbach 
rycerstwa polskiego” Bartłomieja Paprockiego
Łukasz Kleszcz (UJ) – Motywy polskie w herbach 
biskupów polskich pracujących w Stanach Zjed-
noczonych i Kanadzie po II wojnie światowej na 
wybranych przykładach

11:20–11:50 – DYSKUSJA 

12:00–13:00 – ŹRÓDŁOZNAWSTWO I HISTORIO-
GRAFIA

Mateusz Małajowicz (UJ) – Katalog biskupów 
krakowskich Jana Długosza. Wstępne uwagi źró-
dłoznawcze
Marek Szczygielski (UAM) – O garść nomenkla-
tur. Problemy i granice interpretacji etnonimów 
słowiańskich w niełacińskich źródłach wczesno-
średniowiecznych na przykładzie Księgi Josippon
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Mgr Aleksander Rudziński (KUL) – Siedemnasto-
wieczna historiografia Zakonu Kaznodziejskiego 
na świecie i w Rzeczpospolitej Obojga Narodów

13:00–13:20 – DYSKUSJA 

13:20–14:50 – PRZERWA OBIADOWA 

14:50–16:10 – HAGIOGRAFIA I DZIEJOPISARSTWO 

Michał Kulpa (UJ) – Najstarszy Żywot św. 
Jacka – czy autorstwa wyłącznie lektora Stani-
sława?
Maciej Pajor (UJ) – Kiedy powstała Vita beatae 
Kunegundis Jana Długosza? 
Łukasz Makowski (UMK) – Związki opowieści 
o Walterze i Helgundzie ze średniowieczną lite-
raturą europejską 
Adam Palka (Uniwersytet Masaryka w Brnie) – 
The Life and Work of Martin Lupáč

16:10–16:40 – DYSKUSJA 

Sala 212

09:00–10:40 – PROPAGANDA W POWOJENNYM 
ŚWIECIE

Mgr Beata Żelazny (UJK) – Rola prasy radzieckiej 
w procesie przejmowania władzy przez komuni-
stów w Polsce
Mgr Wojciech Bednarski (UWr) – Johnson v. 
Goldwater – próba analizy wyborczej kampanii 
telewizyjnej
Bartłomiej Gajos (UW) – U bram raju – 50. rocz-
nica rewolucji październikowej w ZSRS
Mgr Krzysztof Łagojda (UWr) – Działania pro-
pagandowe wokół Apelu Sztokholmskiego w 1950 
r. na przykładzie województwa wrocławskiego
Iryna Derewczuk (Lwowski Uniwersytet Naro-
dowy im. Iwana Franki) – Konstruowanie obrazu 

„szczęśliwego dziecka” w oficjalnej propagandzie 
radzieckiej z lat 70. – początku 80.

10:40 – 11:10 – DYSKUSJA 

11:20 – 13:00 – PROPAGANDA W POLSCE PO 1945 
ROKU

Mgr Tomasz Sysik (UPH) – Echa odwilży paź-
dziernikowej ’56 na łamach londyńskiej prasy 
polonijnej i emigracyjnej
Mgr Justyna Rolińska (UJ) – Przedruki z publi-
kacji londyńskich oficyn emigracyjnych w drugim 
obiegu wydawniczym PRL w latach 1976–1990
Mgr Patryk Frydel (UO) – Podziemie niepodle-
głościowe w propagandzie prasowej „Głosu Ludu” 
(„Trybuny Ludu”) i „Gazety Ludowej”
Igor Wesołowski (UJ) – Pamięć i propaganda 
w działalności muzeum Lenina w Krakowie
Marcin Sanak (UJ) – Propaganda gierkowska na 
znaczkach pocztowych

13:00–13:30 – DYSKUSJA 

13:30–15:00 – PRZERWA OBIADOWA 

15:00–16:40 – POLSKA W ŚWIECIE PO 1945 ROKU
Mgr Martyna Brzozowska (UW) – Stosunki pol-
sko-jugosłowiańskie w latach 1945–1947
Mgr Sebastian Liwoch (AJD) – Podwójna misja 
rotmistrza Zygmunta Augustowskiego ps. „Bross’’ 
na Zachód w 1958 r.
Tomáš Vojtovič, (Uniwersytet Komenskiego 
w Bratysławie) – Two satellites? Czechoslovakia 
and Poland between normalization, technocracy 
and come-down from the perspective of Slovak 
and Czech sources
Mgr Ewa Maj (UWr) – Proces kształtowania relacji 
polsko-irańskich w latach 80. XX w.
Marta Darmohrai (Lwowski Uniwersytet Naro-
dowy im. Iwana Franki) – Going together tho-
usands of miles away: Polish volunteers in Ukraine 
(2013–2015) 

16:40 – 17:10 – DYSKUSJA 

Dzień IV (czwartek, 21 kwietnia)

Collegium Novum, sala 56

09:00 – 10:20 – MŁODA EUROPA – KSZTAŁTOWA-
NIE SIĘ ŚREDNIOWIECZA 
Sara Urbaniak (UMK) – Legenda króla Hermana-
ryka (Ermanaryka)
Maciej Dawczyk (UŁ) – Proces wzrostu wpływów 
królowej Brunhildy w latach 575–585. Przyczynek 
do studiów nad rolą kobiet w życiu politycznym 
merowińskiej Galii
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Józef Górski (UJ) – Najstarsze wizerunki Mero-
wingów 
Marek Lesiuk (UJ) – Krwawa droga do Wincheste-
ru, czyli kampania w Hampshire latem i jesienią 
1141 r. – próba analizy taktycznej

10:20–10:50 – DYSKUSJA 
  
11:00–12:20 – BIZANCJUM
Jakub Sawicki (UW) – Jak zostać namiestnikiem 
w późnym cesarstwie rzymskim? O karierach 
urzędniczych uczniów Libaniosa
Mgr Łukasz Pigoński (UŁ) – Wpływ elit wojsko-
wych na scenę polityczną Cesarstwa Wschodniego 
za panowania cesarza Marcjana (450–457)
Paweł Zieliński (UJ) – Katastrofa wojsk bizan-
tyńskich w górach Bałkanu. Bitwa na przełęczy 
Wyrbica
Mgr Tomasz Sińczak (UMK) – Lazyka w polityce 
Cesarstwa Rzymskiego i Iranu w VI w.

12:20–12:50 – DYSKUSJA
 
12:50–14:20 – PRZERWA OBIADOWA 

14:20–15:20 – BIZANCJUM I SĄSIEDNIE OBSZARY 
W OKRESIE PEŁNEGO ŚREDNIOWIECZA 
Mgr Marcin Męcina (UŁ) – Paleologowie z Mont-
ferra 
Mgr Michał Pietranik (UW) – Kontynuacja czy 
nowa jakość? Późnobizantyńskie ceremonie po-
chodów tryumfalnych na przykładzie tryumfów 
Jana III Watatzesa (1246) i Michała VIII Paleologa 
(1261)
Mgr Anna Marynowska (UMK) – Antiochia 
i jej mieszkańcy w Kronice Mateusza z Edessy 
 
15:20–15:40 – DYSKUSJA 

Sala 108

09:00–09:40 – PROPAGANDA I DEBATA PUBLICZ-
NA W NOWOŻYTNOŚCI

Weronika Czaja (UJ) – Szczęsny Kryski wobec 
wojny z Moskwą 1609 roku (Dyskurs słusznej 
wojny z Moskwą, rationes pro et contra)
Justyna Pruszczyk (UKSW) – Stosunek prymasa 
Mikołaja Prażmowskiego do wyroku Konfederacji 
Gołąbskiej

09:40–10:00 – DYSKUSJA 

10:10–11:10 – HISTORIA DYPLOMACJI

Mgr Wojciech Micygała (UJ) – Ceremoniał dyplo-
matyczny w nowożytności na przykładzie roko-
wań w Prabutach w 1628 r. 
Bartosz Kruszyk (UWr) – Ostatnie majestatyczne 
poselstwo nad Bosfor – obraz poselstwa Rafała 
Leszczyńskiego do Stambułu w roku 1700 
Mgr Milena Mierzejewska (UKSW) – Relacje bi-
skupów płockich do Rzymu od XVI do XIX w. jako 
niewykorzystane źródło do poznania historii Ko-
ścioła w Rzeczpospolitej

11:10–11:30 – DYSKUSJA 

11:30–13:00 – PRZERWA OBIADOWA 

13:00–14:00 – RZECZPOSPOLITA W XVIII WIEKU

Stanisław Dziadowiec (UJ) – Polskie przygoto-
wania do audiencji sejmowej Nikolaja Repnina 
w 1766 r.
Angelika Blinda (UŚ) – Działalność Teofili z Jabło-
nowskich Sapieżyny w czasie trwania konfederacji 
barskiej w świetle jej pamiętników i koresponden-
cji z lat 1768–1772
Bartłomiej Matura (UWr) – Między dobrem 
wspólnym a partykularyzmem politycznym. Czyli 
o kryzysie lat 40. XVIII wieku w Rzeczpospolitej 
na podstawie diariusza sejmowego z 1746 roku 
słów kilka

14:00–14:20 – DYSKUSJA 

Sala 213

09:00–10:00 – POLSKA DROGA DO NIEPODLE-
GŁOŚCI

Przemysław Olucha (UJ) – Od Cudnowa do Zamo-
ścia: Karol Różycki i jego Pułk jazdy wołyńskiej 
w powstaniu listopadowym
Agata Łysakowska (UAM) – „Mierosławski miesz-
ka obok mnie, Krauthofer naprzeciwko…”. Pobyt 
w więzieniu Tytusa Działyńskiego w świetle jego 
korespondencji z żoną Celestyną z Zamoyskich 
Działyńską
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Wojciech Kowalski (UJ) – Modelowe działania 
rosyjskiej policji politycznej wobec polskiej emi-
gracji na przykładzie pracy Juliana Aleksandra 
Bałaszewicza 

10:00–10:20 – DYSKUSJA 

10:30–11:30 – SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE W XIX WIEKU 

Mgr Paulina Bies (UJK) – Wizyta Aleksandra 
I w Warszawie (12 listopada – 3 grudnia 1815 roku) 
w świetle relacji „Gazety Warszawskiej”
Mgr Katarzyna Cedro-Abramczyk (UJK) – „Po-
wiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, 
kim jesteś”. Niezwykłe przyjaźnie Juliana Ocho-
rowicza – wynalazcy, publicysty, psychologa
Monika Stecyk (UMK) – Stanisław Wolski (1859–
1894) życie i twórczość

11:30–11:50 – DYSKUSJA 
11:50–13:20 – PRZERWA OBIADOWA 

13:20–15:00 – I WOJNA ŚWIATOWA

Mgr Paweł Petrusiewicz (USz) – Wspólna czy 
odmienna? Droga Czechów i Słowaków do niepod-
ległości w przededniu zakończenia Wielkiej Wojny
Mgr Jarosław Dziubiński (UP im. KEN w Krako-
wie) – Bezpieczeństwo morskie imperium brytyj-
skiego a zagrożenie niemieckie przed 1914 r. 
Wojciech Bosak (UJ) – „Prawo wzrastającej po-
tęgi“, czyli rozważania i koncepcje historiozo-
ficzne Tomasza Manna wobec wybuchu I wojny 
światowej
Mgr Alina Kucharska (UAM) – Poznańskie składki 
na rzecz potrzebujących w okresie I wojny świa-
towej
Mateusz Lachowicz (UJ) – Rewolucje lutowa 
i październikowa w świetle pamiętnika Karola 
Wędziagolskiego

15:00–15:30 – DYSKUSJA 

Sala 210

09:00–10:00 – FUNKCJONOWANIE OBOZÓW JE-
NIECKICH

Mgr Wiktor Węglewicz (UJ) – Księgi Urzędu 
Zdrowia w Krakowie jako źródło do dziejów obo-
zów jenieckich w Dąbiu
Mgr Bartosz Janczak (UO) – Obóz specjalny NKWD 
w Griazowcu 1940–1941 r. Organizacja i życie co-
dzienne
Mgr Marzena Leżak (UO) – Obozy jenieckie Te-
schen/Czeski Cieszyn podczas II wojny światowej. 
Przyczynek do badań
10:00–10:20 – DYSKUSJA 

10:30–11:10 – RÓŻNE OBLICZA WOJNY W XX WIEKU

Przemysław Kot (UJ) – Szlak bojowy XV Korpusu 
Zmechanizowanego
Igor Moraczewski (UMK) – Alamo Scouts – po-
czątki rozpoznania specjalnego

11:10–11:30 – DYSKUSJA 

11:40–12:40 – CZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ (PO-
STAWY, SYLWETKI)

Mgr Damian Siebieszuk (UPH) – Działania wojen-
ne i okupacja niemiecka w Polsce a społeczeństwo 
polskie na przykładzie powiatu bielskiego w latach 
1941–1944. Próba współczesnej analizy
Mgr Aneta Herman (UKSW) – Wojenne losy Ste-
fana Kaczorowskiego
Mgr Ewa Pawlus (UWr) – „Hubala ścigam, (…) 
w przyszłości oddam pod sąd”. Stosunki majora 
Henryka Dobrzańskiego – Hubala i władz wojsko-
wych Polskiego Państwa Podziemnego

12:40–13:00 – DYSKUSJA 

13:00–14:30 – PRZERWA OBIADOWA 

Sala 212

09:00–10:00 – POWOJENNE PROCESY SĄDOWE 

Marcin Łaziuk (UMCS) – Lex retro non agit? Praw-
ne podstawy sądzenia nazistów
Mgr Szymon Pietrzykowski (UAM) – Sprawiedli-
wość w Jerozolimie. Izraelscy sędziowie i proku-
ratorzy w procesie Adolfa Eichmanna
Dorota  Kurek (USz) – Charytatywni siewcy 
ideologii nienawiści i odwetu. Sprawa członków 
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organizacji Kirchendienst Ost jako przykład ide-
alnego pokazowego procesu

10:00–10:20 – DYSKUSJA 

10:30–11:30 – KONFLIKTY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Anna Szczepańska (UŁ) – Kwestia niepodległości 
Namibii na forum ONZ. Zarys problemu
Juliusz Dworacki (UAM) – Na czym polegała 
finlandyzacja? Zimnowojenne stosunki fińsko-

-radzieckie na przykładzie kryzysu not z 1961 r.
Tomasz Kruk (UJ) – Geneza powstania oraz roz-
wój ruchu Talibów na terytorium Afganistanu 
w latach 1994–2001

11:30–11:50 – DYSKUSJA 

11:50–13:20 – PRZERWA OBIADOWA 

13:20–14:20 – DALEKI WSCHÓD PO 1945 ROKU

Mgr Katarzyna Gruszka (UŁ) – Dau Tranh – stra-
tegia działań generała Vo Nguyen Giapa podczas 
I i II wojny indochińskiej w latach 1946–1975
Łukasz Płochocki (UWM) – Wojna Koreańska – 
blitzkrieg trwający do dziś 
Klaudia Płochocka (UWM) – Paradoksy polityki 
Wielkiego Przywódcy KRLD – Kim Ir Sena 

14:20–14:40 – DYSKUSJA 

Aula Tischnera

09:00–10:20 – HISTORIA ARCHITEKTURY

Patrycja Waśkowiak (UAM) – Czy kościół pw. NMP 
i św. Mikołaja w Gieczu jest jeszcze budowlą ro-
mańską?
Mgr Arkadiusz Gudowski (KUL) – Struktura 
cmentarzy miejskich na ziemiach polskich od ich 
powstania do współczesności
Katarzyna Pietrzak (UMK) – Przebudowy kościo-
łów historycznych na obszarze archidiecezji gnieź-
nieńskiej i poznańskiej w okresie porozbiorowym 
(1772–1918)
Mgr Katarzyna Schatt – Babińska (UŁ) – „Dzia-
łanie pana XYZ cechuje brak znamion przestępstwa” 

– kontrowersyjna historia upadku zabytkowej za-
jezdni tramwajowej w Łodzi

10:20–10:50 – DYSKUSJA 

11:00–12:00 – SZTUKA W SŁUŻBIE MONARCHOM

Mgr Marcin Maślanka (UJ) – Korona królowych 
z królewskiego skarbca na Wawelu w Krakowie – 
próba rekonstrukcji
Mgr Jan Rokita (UKSW) – Medal upamiętniający 
przystąpienie Państwa Moskiewskiego do grona 
państw-sygnatariuszy Świętej Ligii, autorstwa 
Georga Hautscha i Gottlieba Laufera. Uwagi iko-
nograficzne
Mgr Piotr Wąsowski (UMK) – Dzieła Leona Wy-
czółkowskiego jako dokument przebiegu prac kon-
serwatorsko-restauracyjnych na krużgankowym 
dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu 

12:00–12:20 – DYSKUSJA 

12:20–13:50 – PRZERWA OBIADOWA 

13:50–14:50 – SZTUKA I MALARSTWO – RÓŻNE 
SPOJRZENIA

Mgr Anna Żywicka (KUL) – „Coś nazbyt trudnego, 
by można to było wykonać” – etymologia termi-
nów arcydzieło i majstersztyk
Mgr Marta Gudowska (KUL) – Codzienność nie-
mowlęcia w polskim malarstwie 1400–1550 r.
Mgr Agnieszka Chorabik (UJ) – Vera Effigies 
Franciszka Ksawerego – źródła ikonografii po-
trydenckiego świętego

14:50–15:10 – DYSKUSJA 

15:20–16:20 – HISTORIA SZTUKI – WIEK XX

Mgr Marlena Kowalska (URz) – Pisarski sprzeciw 
wobec reżimu. Faszystowskie Włochy w powie-
ściach Alberta Moravii
Anna Tuschik (UMK) – Wschodnioeuropejscy 
Żydzi w obiektywie Romana Vishniaca. Wpływ 
Holokaustu na odbiór jego fotografii
Mgr Paulina Dziendziel (UMK) – Kolekcjonowanie 
i wystawianie sztuki minimalnej i konceptualnej – 
rola Giuseppe Panzy di Biumo w opracowaniu pew-
nego etapu w historii sztuki współczesnej
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16:20–16:40 – DYSKUSJA 

Sala 111

09:00–10:20 – HISTORIA WOJSKOWOŚCI – STA-
ROŻYTNOŚĆ

Małgorzata Jujka (UJ) – Rogaci wojownicy – ar-
chetyp wojownika skandynawskiej epoki brązu 
ukazany w petroglifach i innych źródłach arche-
ologicznych
Mgr Zbigniew Przybyłka (UŚ) – Siła prawa w służ-
bie prawa siły. Spór Kartaginy z królem Numidów 
Masynissą a arbitraż Rzymian w latach 201–151 
przed Chr.
Iwona Zakrzewska (UŚ) – Stracone szanse na 
wolność – Powstanie Bar Kochby 132–135 r. n.e.
Mgr Hadrian Kryśkiewicz (USz) – Vae victis? 
Problematyka ekstradycji rzymskich jeńców wo-
jennych z rąk Partów w 20 r. przed Chr.

10:20–10:50 – DYSKUSJA 

11:00–12:00 – HISTORIA WOJSKOWOŚCI – NO-
WOŻYTNOŚĆ

Mgr Adrian Lesiczko (UJ) – Traktaty o posługi-
waniu się muszkietem, ich użyteczność i możli-
wości faktycznego wykorzystania w działaniach 
bojowych w XVII w. 
Arkadiusz Bożejewicz (UMK) – Oblężenie Torunia 
przez wojska Karola XII 23 V – 14 X 1703 r. w świetle 
nowszych badań
Mgr Łukasz Cholewiński (AJD) – Dywizja wiel-
kopolska w latach 1775–1783

12:00–12:20 – DYSKUSJA 
   
12:30–13:30 HISTORIA WOJSKOWOŚCI – XIX WIEK

Mgr Anna Kowalczyk (UŁ) – Prawdziwa historia 
„Pana i władcy na krańcu świata” – pacyficzna 
ekspedycja USS Essex (I 1813 – III 1814)
Mgr Paweł Nastrożny (UG) – Baterie pancerne 
haubic kal. 15 cm Twierdzy Toruń (XIX/XX w.)
Mgr Radosław Falandys (URz) – Bitwa pod 
Aspern-Essling

13:30–13:50 – DYSKUSJA 

13:50–15:20 – PRZERWA OBIADOWA 
  
15:20–16:20 – HISTORIA WOJSKOWOŚCI – DWU-
DZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 

Krzysztof Pięciak (UJ) – Powstanie 20 Pułku Pie-
choty Ziemi Krakowskiej i jego udział w wojnie 
polsko-ukraińskiej 1919 r.
Mgr Tomasz Kowalczyk (UPH) – Higiena w Woj-
sku Polskim w okresie II RP w świetle materiałów 
zgromadzonych w Centralnym Archiwum Woj-
skowym (CAW)
Mgr Marek Stefański (UŁ) – Żywot oddany Oj-
czyźnie. Działalność pułkownika Stanisława Hoj-
nowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym

16:20–17:10 – DYSKUSJA 

Dzień V (piątek, 22 kwietnia)

Sala 213

09:00–10:00 – EUROPA NAPOLEOŃSKA  

Mgr Kamil Szadkowski (UŁ) – Czy nie jestem 
biskupem waszym? Napoleon a religia
Konrad Balcerek (UŚ) – Paryż w oczach polskich 
żołnierzy w latach 1807–1814
Mgr Dawid Madziar (UŚ) – Wojna 1812 roku 
w oczach polskich żołnierzy

10:00–10:20 – DYSKUSJA 

10:30–11:50 – XIX WIEK – EMIGRACJE I WYBORY 
KULTUROWE 

Mgr Marek Liszka (UJ) – I wielka fala emigracyj-
na Górali orawskich do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki (1892–1900)
Krzysztof Ziomek (UJ) – Polonia brazylijska a re-
wolucja federalistyczna (1893–1894)
Mgr Krzysztof Popek (UJ) – Bułgar, Grek czy Ma-
cedończyk? Tożsamość Słowian macedońskich 
w XIX w. 
Piotr Budzyński (UŁ) – Droga białych czy droga 
przodków? – wybory kulturowe Dakotów Santee 
w rezerwacie nad Minnesotą 1851–1862 r.

11:50–12:20 – DYSKUSJA 
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12:20–PRZERWA OBIADOWA 

Collegium Novum, sala 56

09:00–10:40 – KOŚCIÓŁ W ŚREDNIOWIECZU 

Mgr Łukasz Włodarski (UMK) – Działalność ko-
ścielna arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława 
Bogorii ze Skotnik (1342–1374)
Paweł Śliżewski (USz) – Średniowieczna religij-
ność ludowa na Pomorzu Zachodnim w świetle 
kroniki „Pomerania” Tomasza Kantzowa
Tomasz Adamczyk (UWr) – Cysterki na ziemiach 
polskich w XIII w. 
Katarzyna Ściegińska (UKSW) – Spór o przeniesie-
nie stolicy biskupiej z Chełma do Lublina w latach 
1424–1426
Lidia Hinz (UAM) – Spalenie heretyków w Orleanie – 
tylko stłumienie herezji?

10:40–11:10 – DYSKUSJA 

11:20–12:20 – ŚREDNIOWIECZE WOBEC ŚMIERCI 

Anna Chłądzyńska (UJ) – Co średniowieczne po-
chówki mogą powiedzieć o ówczesnych gusłach
Tomasz Walczak (UJ) – Gniew Boga i jego kary 
w średniowiecznych dokumentach 
Mgr Bartosz Wachulec (UP im. KEN w Krakowie) – 
Problem Czarnej Śmierci w Europie środkowo-

-wschodniej w XIV i XV w.

12:20–12:40 – DYSKUSJA 

12:40 – PRZERWA OBIADOWA 

Sal 111

09:00–10:00 – WIEK XIX – HISTORIA SPOŁECZNA – CZ. I

Mgr Piotr Gucwa (UW) – Konflikt pomiędzy wsią 
a dworem na Litwie i Białorusi na przełomie XIX 
i XX wieku. Akty przemocy na wsi w oczach dzien-
nikarzy i korespondentów czasopisma „Kraj”
Julia Sapacińska (Lwowski Uniwersytet Naro-
dowy im. Iwana Franki) – Obrazy świata w wy-
obrażeniach mieszkańców galicyjskich miasteczek 
w drugiej połowie XIX – początku XX w. 

Daniel Siemiński (UKSW) – Rewolucja przemysło-
wa w Fabryce Wyrobów Lnianych w Żyrardowie 
i jej społeczny aspekt

10:00–10:20 – DYSKUSJA 

10:30–11:30 WIEK XIX – HISTORIA SPOŁECZNA – CZ. II

Mgr Anna Domin (UPJPII) – Prezentowanie i re-
klamowanie mody bieliźnianej na łamach war-
szawskich czasopism kobiecych na przełomie XIX 
i XX w.
Mgr Olga Pikul (KUL) – Wpływ mizoginizmu na 
demoniczny wizerunek kobiety w poetyce sztuki 
modernizmu 
Joanna Morawska (USz) – Pomoc idealna? Ocze-
kiwania i rzeczywistość, czyli obraz XIX-wiecznej 
służby polskiej na łamach czasopisma „Przyjaciel 
Sług”
11:30–11:50 – DYSKUSJA 

11:50 – PRZERWA OBIADOWA 

Sala 212

09:00–10:20 – PRL – HISTORIA WŁADZY

Mgr Ewa Kacprzyk (UŁ) – Kształtowanie się wła-
dzy w Łodzi w 1945 r.
Mgr Michał Jan Bednarczyk (KUL) – „Wyklu-
czać z szeregów Partii niewygodnych i obcych…” 
Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej Polskiej 
Partii Robotniczej w Lublinie w latach 1945–1948
Anna Górna (UAM) – Tylko kobieta uświadomiona 
politycznie może wnieść olbrzymi wkład w budowę 
ustroju socjalistycznego. Działalność Wydziału 
Kobiecego KW PPR w Poznaniu w latach 1945–1948
Łukasz Szkwarek (UG) – Szorstka przyjaźń? Dzia-
łacze PZPR w NSZZ „Solidarność” na przykładzie 
miasteckiego podregionu w latach 1980–1981

10:20–10:50 – DYSKUSJA 

11:00–12:40 – RÓŻNE POSTAWY WOBEC WŁADZY 
KOMUNISTYCZNEJ 

Adrian Zmysłowski (UJ) – Aktywność propagan-
dowa i walka psychologiczna Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego na przykładzie działalności 
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organizacji na terenie powiatów sieradzkiego 
i wieluńskiego w latach 1945–1954
Mgr Piotr Kapusta (UJ) – Nie tylko demonstracje 
i drugi obieg. Różne formy oporu mieszkańców 
Nowej Huty przeciw rygorom stanu wojennego
Marcin Gawryszczak (UŁ) – Motywy i podstawy 
przejścia na „drugą stronę barykady” na przy-
kładzie młodości jednego z groźnych tajnych 
współpracowników lat 70. i 80. – Andrzej Mazura 
(TW Wacław)
Aleksandra Guja (UW) – Kompozytor – budow-
niczy socrealizmu? Środowisko kompozytorów 
polskich 1945–1956 r.
Mgr Adam Zitek (Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem) – Z Wołynia do Czech. 
Losy czeskich reemigrantów

12:40–13:10 – DYSKUSJA 

13:10 – PRZERWA OBIADOWA
Aula Tischnera

09:00–10:40 – ŻYDZI W DWUDZIESTOLECIU MIĘ-
DZYWOJENNYM

Magdalena Chmiel (UJ) – Dom Modlitwy przy ul. 
Mostowej 8 w Krakowie
Anna Miklar (UJ) – Wizerunek Żyda/żyda w Ry-
cerzu Niepokalanej w latach 1922–1939
Mgr Arkadiusz Sołysik (URz) – Sytuacja syjoni-
stów w okresie kształtowania się państwa pol-
skiego (1918–1922)
Mgr Dominik Flisiak (UJK) – Ideologiczne pod-
stawy organizacji młodzieżowej Betar, działającej 
w II RP
Mgr Mateusz Pielka (UMK) – Działalność sy-
jonistów w województwie pomorskim w latach 
1920–1939

10:40–11:10 – DYSKUSJA 

11:20–12:20 – ŻYDZI W CZASIE II WOJNY ŚWIA-
TOWEJ

Marlena Bodo (UJ) – Relacje polsko-żydowskie 
w Szydłowcu podczas II wojny światowej
Mgr Kinga Czechowska (UMK) – Getto „Konstan-
cja” w Kutnie jako getto „podwójnie zamknięte”
Paulina Chrząszcz (UAM) – Kobiety Holokaustu

12:20–12:40 – DYSKUSJA 

12:40 – PRZERWA OBIADOWA 

Sala 108

09:00–10:00 – HISTORIA PAMIĘCI – CZ. I

Aleksandra Makowicz (UZ) – „Obce” cmentarze 
w świadomości mieszkańców byłych ziem pol-
skich i niemieckich po 1945 r. na przykładzie gm. 
Żary i miejscowości Podhajce
Wasyłyna Pasternak (Lwowski Uniwersytet Na-
rodowy im. Iwana Franki) – Kształtowanie lo-
kalnej pamięci historycznej mieszkańców Żółkwi
Natalia  Gabryś (UP im. KEN w Krakowie) – Pa-
mięć o Bronowicach Małych – działalność Brono-
wickiego Archiwum Społecznego

10:00–10:20 – DYSKUSJA 
10:30–11:30 – HISTORIA PAMIĘCI – CZ. II

Roksana Kaczmar (UWr) – Obchody 150-lecia 
urodzin Adama Mickiewicza w świetle wybranych 
tytułów prasowych
Mgr Bartosz Pawlak (UO) – Obraz Powstania 
Warszawskiego w polskiej muzyce hip-hopowej
Mgr Agnieszka Paderewska (UPJPII) – Wokół 
polskiej polityki historycznej

11:30–11:50 – DYSKUSJA 

11:50 – PRZERWA OBIADOWA 

Sala 210

09:00–10:20 – PANEL ARCHIWISTYCZNY – CZ. I  

Karolina Baranowska (UAM) – Poznanie przodka 
jako sposób poznania siebie – o narzędziach po-
mocniczych genealogów-amatorów
Mgr Marcin Smoczyński (UMK) – Anglosaskie 
metody selekcji archiwalnej collecting projects 
i documentation strategies w teorii oraz praktyce
Kamila Biernat (UMK) – Stan badań nad doku-
mentacją fotograficzną w polskich archiwach 
państwowych
Anna Maliszewska (UAM) – Archiwum Najwyż-
szej Izby Kontroli – struktura, zasób, funkcjo-
nowanie
10:20–10:50 – DYSKUSJA 
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11:00–12:40 – PANEL ARCHIWISTYCZNY – CZ. II  

Mgr Marta Pater (UŚ) – Źródła do dziejów no-
wożytnego sądownictwa miejskiego w Księstwie 
opolsko-raciborskim, znajdujące się w Archiwum 
Państwowym w Opolu, Wrocławiu i Katowicach 
(oddziały w Gliwicach i Raciborzu)
Mgr Piotr Józefiak (UAM) – Metody porządkow-
nia akt klasztornych na przykładzie spuścizny 
benedyktynów lubińskich
Mgr Ewelina Zych (UPJPII) – Regestrum Percepto-
rum et Expositorum Proventuum Venerabilis Ca-
pituli Cracoviensis – księgi rachunkowe Kapituły 
Katedralnej w Krakowie w okresie nowożytnym
Mgr Mateusz Zmudziński (UMK) – Dzienniki ko-
respondencyjne prowadzone w parafiach diecezji 
chełmińskiej od końca XVIII w.
Julia Olejniczak (UAM) – Księgi metrykalne jako 
źródło do badań historii XIX i XX w.

12:40–13:10 – DYSKUSJA 

13:10 – PRZERWA OBIADOWA

Wydarzenia towarzyszące

Poniedziałek, 18 kwietnia

17:00 – oficjalne rozpoczęcie Zjazdu w Auli Col-
legium Novum, powitanie przybyłych gości
17:15 – wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Krzysz-
tofa Zamorskiego pt. Czy historia jest nauką? (Aula 
Collegium Novum)
18:15 – bankiet powitalny

Wtorek, 19 kwietnia

15:00 – zwiedzanie Muzeum Archeologicznego
16:00 – wykład dr. hab. Sławomira Sprawskiego,
prof. UJ, pt. Tatuaże w starożytności (s. 108)
16:00 – wykład dr. hab. Jana Jacka Bruskiego pt. 
Ukraińska batalia o pamięć. Z dziejów zakła-
mywania i odkłamywania Hołodomoru (s. 210)
16:00 – pokaz archiwalny w Bibliotece Czarto-
ryskich
16:15 – zwiedzanie aresztu śledczego przy ul. Mon-
telupich

Środa, 20 kwietnia

12:40 – pokaz archiwalny w Bibliotece Jagiel-
lońskiej
14:40 – zwiedzanie Muzeum Uniwersyteckiego
16:00 – wykład prof. dr. hab. Mariusza Markiewi-
cza pt. Europa i świat w epoce nowożytnej (s. 108)
16:00 – wykład prof. dr. hab. Michała Baczkow-
skiego pt. Europa u progu I wojny światowej 
17:30 – debata na temat kontaktów opozycji ze 
służbami bezpieczeństwa PRL z udziałem prof. 
dr. hab. Antoniego Dudka, dr. hab. Sławomira 
Cenckiewicza, dr. hab. Henryka Głębockiego, dr. 
hab. Zdzisława Zblewskiego (Aula Tischnera)

Czwartek, 21 kwietnia

13:30 – spacerem po Nowej Hucie
16:00 – wykład prof. dr. hab. Tomasza Gąsow-
skiego pt. Polaków i Żydów spór o pamięć (s. 111)
15:45 – zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego
17:00 – wykład prof. dr. hab. Andrzeja Chwalby 
pt. Antropologiczny wymiar wojen światowych 
(s. 108)
17:00 – wykład prof. dr. hab. Stanisława A. Sroki 
pt. Polacy jako rektorzy uniwersytetu w Bolonii 
w II połowie XV w. (s. 210)
16:40 – pokaz archiwalny dokumentów SB z za-
sobów Instytutu Pamięci Narodowej

Piątek, 22 kwietnia

14:00 – uroczyste zamknięcie obrad konferencji
14:15 – Sejmik Zjazdu

Wieczorne integracje

Poniedziałek, 18 kwietnia
20:30 – klub „Żaczek” (Aleja 3 maja 5)
Wtorek, 19 kwietnia
21:00 – klub B4 (ul. Bracka 4)
Środa, 20 kwietnia
20:00 – Historyczny quiz przy piwie w klubie 
„Żaczek” (Aleja 3 Maja 5)
Czwartek, 21 kwietnia
20:30 – Disco Pub (ul. Bracka 4)
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niezbęDnik konferencyjny

1. Obrady odbywać się będą w dniach 18 – 22 kwietnia 2016 roku.
2. Panele będą miały miejsce w salach budynku Instytutu Historii UJ (Collegium Witkowskiego, 

ul. Gołębia 13) oraz w Sali 56 Collegium Novum (budynek na przeciwko Collegium Witkow-
skiego, ul. Gołębia 24).

3. Sale 108 i 110 znajdują się na pierwszym piętrzne, 210, 212 i 213 na drugim, Aula im. Ks. Józefa 
Tischnera w osobnej klatce schodowej (po wejściu do Collegium Witkowskiego należy kierować 
się na prawo).

4. Biuro konferencyjne działać będzie codziennie w godzinach 8:30 – 16:00 w sali nr 17 (parter, na 
wprost wejścia), tam też zapraszamy na przerwy kawowe. 

5. Podczas obrad w każdej sali do Państwa dyspozycji znajdować się będzie co najmniej jeden 
wolontariusz.

6. Wykłady i debaty odbywać się będą w Instytucie Historii UJ.
7. Kiermasz książek historycznych będzie miał miejsce od wtorku do czwartku na parterze przy 

klatkach schodowych.
8. Na wszelkie zaplanowane przez Organizatorów zorganizowane wyjścia prosimy stawiać się na 

15 min przed podaną godziną przed wejściem do Instytutu Historii UJ.
9. W razie potrzeby swoje rzeczy zostawić Państwo mogą na kilka godzin w lokalu Koła Nauko-

wego (dolny parter, s. 21)
10. Obiady wydawane będą w takich miejscach jak: Gospoda Koko (ul. Gołębia 8), Mamałyga 

(ul. Podwale 2), Niebo w gębie (u. Straszewskiego 24)
11. Noclegi zostały zarezerwowane w hotelu Żaczek (Aleje 3-go Maja 5) znajdującym się 10 min 

pieszo od Instytutu Historii UJ (dojazd tramwajem nr 20 z przystanku „Uniwersytet Jagielloński” 
oraz z Dworca Głównego). 

12. Jakiekolwiek problemy prosimy zgłaszać do biura konferencyjnego.
13. W trakcie konferencji w razie nagłych problemów można skontaktować się z organizatorami 

pod numerami telefonów:
Igor Wesołowski – 50653919 
Rafał Swakoń – 570631766
Natalia Olszewska – 793920108
Wojtek Micygała – 696215108
Justyna Gałuszka – 601521544
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poDziękowania

Komitet Organizacyjny składa gorące podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorga-
nizowania XXIV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. Szczególne wyrazy wdzięczności 
kierujemy do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego: Jego Magnificencji prof. dr hab. med. Wojciecha 
Nowaka, Pana prof. dr hab. Andrzeja Mani, Prorektora ds. dydaktyki oraz władz Wydziału Histo-
rycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na czele z prof. dr. hab. Janem Święchem, które wsparły 
nasze przedsięwzięcie finansowo i organizacyjnie. XXIV OZHS nie mógłby się odbyć bez pomocy 
i wielu cennych rad Dyrekcji Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr. hab. Sławomira 
Sprawskiego, prof. UJ, dr. hab. Stanisława Pijaja i dr. hab. Piotra Wróbla. Dziękujemy wszystkim 
pracownikom naukowym Instytutu Historii za ich pomoc merytoryczną w przygotowaniu tego-
rocznego Zjazdu, udział w debatach eksperckich oraz prowadzenie paneli. 

Gorące podziękowania kierujemy do naszych Koleżanek i Kolegów z Koła Naukowego Historyków 
Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy przez cały rok pracowali na sukces XXIV OZHS. 
Wyrazy wdzięczności składamy także Opiekunowi KNHS UJ, dr. hab. Zenonowi Piechowi, prof. UJ 
za Jego nieustanne wsparanie wszystkich naszych działań. 

Dziękujemy za każde dobre słowo i zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli! 



Życzymy owocnych obrad 
 podczas XXIV OZHS!


