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Matejuk (Polskie Towarzystwo Historii Techniki), a inż. Krzysztof Dąbrowski 
(Bundesrechenzentrum, Wiedeń) omówił działalność Wytwórni Radiotechnicznej 
AVA. Historyk lotnictwa i konstruktor dr inż. Andrzej Glassa wygłosił referat nt. 
„Akcja V1 i V2 jako wkład Polaków w rozszyfrowanie tajnych broni niemieckich”.

Trzecią część konferencji poprowadził płk dr hab. Juliusz S. Tym (AON). 
Referaty wygłoszone przez dr. Pawła Tomaszewskiego (Instytut Niskich 
Temperatur i Badań Strukturalnych PAN) oraz dr. Zbigniewa Tucholskiego 
(IHN PAN) dotyczyły biografii i dokonań Jana Czochralskiego, wynalazcy m.in. 
stopu kolejowego Metal B (Bahnmetal). Pułkownik rez. Piotr Kowaluk (WAT) 
przedstawił postać Wacława Struszyńskiego – konstruktora anteny do radiona-
miernika krótkofalowego HF/DF (tzw. huff-duff). W kolejnych wystąpieniach 
dr Jan Tarczyński, Jerzy Kunikowski (CBW) i Małgorzata Gwara (CBW) zapre-
zentowali wyniki kwerendy archiwalnej w brytyjskich Narodowych Archiwach 
(The National Archives) oraz IPiMS w Londynie, przeprowadzonej jesienią 
2014 r. Inżynier Ewa Mańkiewicz-Cudny (Federacja Stowarzyszeń Naukowo- 
-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej) wygłosiła komunikat w spra-
wie przekazania wybranej dokumentacji na temat polskiej myśli technicznej na 
Wyspach Brytyjskich przez byłego Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego.

Organizatorzy konferencji przewidują opublikowanie wygłoszonych na konfe-
rencji referatów w wydawnictwie zwartym.

W kuluarach goście mogli zapoznać się z należącymi do zbiorów Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oryginalnymi urządzeniami: niemiecką maszyną 
szyfrującą Enigma oraz opracowanym przez Tadeusza Heftmana konspiracyjnym 
sprzętem radiowym: nadajnikiem z serii AP oraz odbiornikiem OSB.

Paweł Przeździecki

ZEBRANIE STOWARZYSZENIA 
HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI

W dniu 16 maja 2015 r. w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego przy al. Wilanowskiej 204 w Warszawie odbyło się III Walne 
Zebranie Stowarzyszenia Historyków Wojskowości.

Przybyłych członków Stowarzyszenia przywitał i obrady otworzył prezes prof. 
dr hab. Piotr Matusak. Następnie minutą ciszy uczczono zmarłego 10 kwietnia br. 
prof. dr. hab. Andrzeja Ajnenkiela. Po przyjęciu porządku obrad prof. Matusak 
omówił bieżące przedsięwzięcia Stowarzyszenia oraz określił aktualne kierunki 
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prac badawczych nad historią wojskowości, a zwłaszcza okresu powojenne-
go. Zwrócił uwagę na systematyczny wzrost liczby członków Stowarzyszenia 
(obecnie 109) oraz rozwój współpracy z m.in.: Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości, Muzeum Wojska Polskiego oraz 
z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej. Podkreślił, że podejmowane 
są próby nawiązania współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi na 
Litwie, Słowacji i Ukrainie. Planowane jest wydawanie anglojęzycznej wersji 
publikacji naukowej „Historia Militaris Polonica”.

Następnie wybrano Zarząd Główny w składzie:
– przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Panecki;
– wiceprzewodniczący – dr Janusz Gmitruk,
 prof. dr hab. Piotr Matusak;
– sekretarz – prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz;
– skarbnik – dr hab. Wiesław Bolesława Łach;
– członkowie – dr hab. Marek Dutkiewicz,
 dr Andrzej Drzewiecki,
 dr hab. Tomasz Kośmider,
 prof. dr hab. Janusz Wojtasik.
Podczas dyskusji członkowie Stowarzyszenia zgłosili wiele propozycji, m.in. 

dotyczących pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji, 
konieczności zmiany strony internetowej, organizowania podróży historycz-
nowojskowych i podpisania umowy o współpracy z Ministerstwem Obrony 
Narodowej.

Na zakończenie zebrania przyjęto założenia do planu przedsięwzięć 
Stowarzyszenia na rok 2015, obejmujące m.in.:

– koordynację badań nad historią wojskowości w kraju;
– organizowanie współpracy środowisk naukowych w zakresie badań histo-

rycznych i upowszechniania ich efektów;
– wspieranie kształcenia kadr dla badań nad historią wojskowości;
– nawiązywanie kontaktów środowiska historyków wojskowości z innymi 

towarzystwami naukowymi, w tym zagranicznymi;
– nagradzanie najlepszych prac magisterskich i doktorskich;
– wydawanie czasopisma w języku angielskim.
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