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XXXIII Międzynarodowy Kongres 
Historii Wojskowości – Kapsztad, 
12–24 sierpnia 2007 roku

W dniach 12–24 sierpnia 2007 roku odbył się w Kapsztadzie XXXIII Międzynarodowy 
Kongres Historii Wojskowości. Kongres zorganizowała Międzynarodowa Komisja Historii 
Wojskowości (International Commission of Military History, ICHM). Organizacja ta po-
wstała w 1938 roku jako grupa robocza Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych 
(International Committee of Historical Sciences, ICHS). Komitet stanowi zaś części Orga-
nizacji Edukacji, Nauki i Kultury Narodów Zjednoczonych (United Nations Educational, 
Scientifi c and Cultural Organization (UNESCO). W skład IMHC wchodzą Komisje Na-
rodowe wyłaniane przez instytucje aktywne na polu historii wojskowości. Obecnie udział 
w pracach ICHM biorą przedstawiciele 41 krajów (w bieżącym roku przyjęto Słowenię). 
Głównym celem ICHM jest wymiana doświadczeń oraz wyników badań między ośrodka-
mi i naukowcami zajmującymi się tą problematyką, tworzenie ram dla międzynarodowych 
programów badawczych i ich koordynowanie.

Program naukowy Kongresu obejmował osiem zagadnień, które próbowano rozwiązać 
trakcie poszczególnych sesji:

Regionalizm, regionalne konfl ikty i sojusze,
Zmagania wyzwoleńcze na południu Aryki,
Narodowe i wielonarodowe operacje utrzymania pokoju,
Małe narody i wielkie potęgi,
Bezpieczeństwo w świecie po -zimnowojennym,
Wojny i punkty zapalne: Azja oraz Bliski i Środkowy Wschód,
Bezpieczeństwo regionalne w Europie, 
Bezpieczeństwo – Zimna Wojna i co dalej?
Wyzwania bezpieczeństwa regionalnego,
Regionalizm w dobie zimnej wojny,
Bezpieczeństwo – perspektywy na przyszłość.

Za niezmiernie interesujący uznać należy także panel poświęcony prezentacji wyników 
południowoafrykańskich badań w zakresie historii wojskowości. Ponadto uczestnicy Kon-
gresu przyjęci zostali przez wiceprzewodniczącą parlamentu Republiki Południowej Afryki 
oraz przewodniczącego parlamentarnej komisji obrony narodowej, jak również odwiedzili 
bazę południowoafrykańskiej marynarki wojennej w Simon’s Town i Robben Island – wy-
spę więzienną, gdzie przetrzymywany był między innymi Nelson Mandela. 

Integralną częścią Kongresu była podróż historyczna po polach bitew z okresu Wiel-
kiego Trekku (exodusu Burów na północ w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wie-
ku), wojen brytyjsko-zuluskich, pierwszej i drugiej wojny burskiej. Odwiedzono między 
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innymi Muzeum Wojskowe Republik Burskich w Bloemfontain, Narodowe Muzeum Hi-
storii Wojskowości w Johannesburgu, Muzeum Apartheidu w Johannesburgu, pobojowiska 
Magersfontein, Paardeberg, Talanę, Bloody River, Isandlwanę i Rorke’s Drift , Colenso oraz 
Spioenkop.

Polskę na Kongresie reprezentował prof. Tadeusz Panecki (Częstochowa) oraz dr hab. 
prof. DSWE Krzysztof Kubiak.
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