
SPOŁECZEŃSTWO W WOJSKU,  
WOJSKO W SPOŁECZEŃSTWIE  

W XIX I XX WIEKU
RELACJE I PROCESY W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

27–28 maja 2021 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej

Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.



CELE KONFERENCJI:
• Próba zdefiniowania charakteru 

relacji wojsko–społeczeństwo oraz 
miejsca wojska w społeczeństwie 
w zależności od okresu 
historycznego.

• Próba zdiagnozowania ewolucji 
we wzajemnych relacjach wojska 
i społeczeństwa w perspektywie 
ostatnich dwustu lat.

• Zaprezentowanie różnorodnych 
koncepcji badawczych i podejść 
metodologicznych typowych dla 
różnych dyscyplin naukowych.

• Wymiana poglądów oraz 
popularyzowanie wiedzy na temat 
miejsca wojska w społeczeństwie.

• Prezentacja zagadnienia w możliwie 
szeroki, interdyscyplinarny sposób.

• Wskazanie postulatów badawczych 
na przyszłość.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA 
DO PRZEDSTAWIENIA  
NA KONFERENCJI:
Społeczeństwo w wojsku:
• organizacja poboru;
• warunki służby wojskowej (między 

spełnionym marzeniem a przykrym 
obowiązkiem lub karą, życie 
codzienne);

• finansowanie, baza i aprowizacja 
armii;

• postęp technologiczny we 
współpracy z sektorem cywilnym;

• człowiek – awans społeczny, 
niwelowanie lub generowanie 
różnic (pochodzenie społeczne, 
mniejszości narodowe i etniczne, 
kobiety, role społeczne elit 
wojskowych);

• szkolenie, edukacja i wychowanie 
patriotyczne;
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II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat:
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• społeczne wsparcie (zbiórki, 
pożyczki narodowe);

• „pod każdy sztandarem byle nie 
białym” (problem służby „w obcym 
mundurze” i na obczyźnie); 

• strata (zabici, ranni, chorzy).

Wojsko w społeczeństwie: 
• prestiż (uroczystości, ceremoniał 

wojskowy, role społeczne elit 
wojskowych);

• wzór i antywzór (propaganda, 
kultura elitarna i masowa, kultura 
fizyczna);

• bezpieczeństwo (wojsko na stopie 
wojennej i pokojowej);

• wsparcie (klęski żywiołowe, sytuacje 
kryzysowe, gospodarka);

• narzędzie nacisku i walki politycznej;
• przestrzeń (obiekty wojskowe 

w przestrzeni publicznej);
• obrazy (literatura, sztuka, muzyka, 

satyra);
• patologie (afery, dezercja, przemoc);
• pamięć (upamiętnianie 

i kultywowanie tradycji).
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• ppłk dr Dariusz Bogusz, prodziekan 
Wydziału Bezpieczeństwa 
Lotniczego LAW;

• płk pil. dr inż. Ireneusz Smykla, 
dziekan Wydziału Lotnictwa LAW;

• dr Karol Nawrocki, dyrektor 
Muzeum II Wojny Światowej;

• dr hab. Dariusz Magier, prof. UPH,  
dyrektor Instytutu Historii 
Uniwersytetu Przyrodniczo- 
-Humanistycznego w Siedlcach;
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WAŻNE TERMINY:
• Zgłoszenie udziału w konferencji – 

15.04.2021 r.
• Informacja o zakwalifikowaniu 

referatu do wygłoszenia – 
30.04.2021 r.

• Publikacja programu konferencji – 
10.05.2021 r.

• Przesłanie referatu do druku – 
30.06.2021 r.

 
Materiały zakwalifikowane przez Komitet 
będą opublikowane w monografii wie-
loautorskiej, którą przygotuje Wydawnic-
two Lotniczej Akademii Wojskowej.
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