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CELM KONFERENCJI
Celem konferencji jest zaprezentowanie, 
w bardzo szerokiego spektrum 
czasowym (od starożytności do 
współczesności), geograficznym 
oraz problemowym, tematów 
związanych z historią wojskowości. 
Przez wieki wojna była jednym 
z najczęściej wykorzystywanych 
narzędzi służących do realizacji celów 
politycznych i ekonomicznych. Poza 
tym trudno szukać wyższego wymiaru 
zaangażowania na rzecz państwa  
i współobywateli od służby w armii 
oraz położenia na szali własnego życia 
w chwili zagrożenia. W związku z tym 
– to ludzie wojny dominowali wśród 

bohaterów zbiorowej wyobraźni.
Wojsko to także ważny komponent 
narodowych mitologii; odgrywa 
symboliczną rolę w przestrzeni 
publicznej, jako wzorzec postawy 
obywatelskiej, poświęcenia, odwagi 
i honoru. Armia często była twórczą 
mniejszością, która decydowała  
o losach narodów, siłą społeczną  
mocnej więzi grupowej, wreszcie 
elementem inteligenckim, mającym 
wpojony ideał służby.
Podczas sympozjum, którego 
uczestnikami będą studenci, niniejsza 
problematyka stanie się obszarem 
wielowątkowej prezentacji oraz dyskusji.
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PATRONAT HONOROWY:

Rektor-Komendant
Lotniczej Akademii Wojskowej
gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof CUR

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

Kierownik:  
st. szer. pchor. Elwira ZAKRZEWSKA (LAW),
dr Marcin PALUCH (LAW)

Członkowie:
sierż. pchor. Piotr LEŚNIAK (LAW),
pchor. Jakub GONDEK (AMW), 
st. kpr. pchor. Patryk KOZŁOWSKI (AWL),
pchor. Kamil WALASZCZYK (WAT)

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący:  
dr hab. Marcin KRUSZYŃSKI prof. LAW

Członkowie:  
ppłk dr Krzysztof OGONOWSKI (LAW),
ppłk dr Dariusz Bogusz (LAW),
dr Tomasz OSIŃSKI (LAW),
ppłk dr Adam SZYMANOWICZ (AWL),
kmdr ppor. Krzysztof NOWAKOWSKI 
(AMW), 
dr hab. Dariusz MAGIER, prof. UPH (UPH),
prof. dr hab. Marek WIERZBICKI (BBH 
IPN), 
prof. dr hab. Marek KORNAT, (IH PAN/
UKSW), 
prof. dr hab. Robert LITWIŃSKI (UMCS),
prof. dr hab. Włodzimierz SULEJA (UWr/
IPN)

IDENTYFIKATOR SPOTKANIA:

meet.google.com/fkt-kkra-npn 

PROGRAM:
9.00   Otwarcie konferencji

9.20–9.40   kpr. pchor. Bartosz 
Ławniczek (AWL), Sztuka wojenna  
i armie okresu wojny stuletniej

9.40–10.00   plut. pchor. Przemysław 
Sośnicki (LAW), Węgierska Czarna 
Armia Macieja Korwina (1458-1490)

10.00–10.20   kpr. pchor. Jędrzej 
Dworczak (AWL), Armie narodowe  
na przestrzeni dziejów – patriotyzm 
jako motywacja do służby wojskowej

10.20–10.40   Dyskusja

10.40–11.00   st. kpr. pchor. Patryk 
Kozłowski (AWL), Życie codzienne 
oficerów II RP

11.00–11.20   sierż. pchor. Piotr Leśniak 
(LAW), Śladami lotnictwa polskiego  
po historycznym Krakowie

11.20–11.40   bosmanmat pchor. Jakub 
Gondek (AMW), Kryzys gdański 1932 r. 
w świetle artykułów prasy II RP

11.40–12.00   Dyskusja

12.00–12.20   Michał Zuziak (LAW), 
„Westerplatte Południa” – obrona 
Węgierskiej Górki we wrześniu 1939 r.

12.20–12.40   st. szer. pchor. Bartosz 
Szczerbal (LAW), Rozwój lotniczych 
broni przeciwokrętowych w okresie  
II wojny światowej

12.40–13.00   kpr. pchor. Hubert 
Krzyżanowski (WAT), Gry strategiczne 
w kontekście szkolenia dowódców 
wojskowych

13.00–13.30   Dyskusja i podsumowanie 
konferencji
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