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Udział w konferencjach naukowych jest ważny dla każdego historyka. Jest 
okazją do zaprezentowania swoich badań czy zainteresowań, wymiany poglą-
dów, otwarcia się na nowe ośrodki naukowe czy wreszcie okazją do niezwy-
kle efektywnego spędzenia czasu.

Tak było i tym razem. W dniach 11-14 kwietnia 2012 roku w Katowicach, 
na Uniwersytecie Śląskim odbyła się jubileuszowa, największa w Polsce, hi-
storyczna konferencja naukowa dla studentów i doktorantów. Wzięło w niej 
udział 343 referentów, w tym 30 studentów i doktorantów z ośrodków zagra-
nicznych (Niemcy, Czechy, Ukraina, Słowacja, Białoruś, Rosja). Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie był reprezentowany przez jed-
nego studenta i pięciu doktorantów, natomiast Uniwersytet Mikołaja Koperni-
ka reprezentowało dwudziestu trzech studentów i czternastu doktorantów.

Pierwszy dzień XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów – 
Konferencji Studencko-Doktoranckiej minął nadzwyczaj interesująco. Po 
przyjeździe zostaliśmy zakwaterowani w hotelu, oddalonym zaledwie kilka 
minut drogi od Uniwersytetu. Następnie udaliśmy się na uroczystą inaugura-
cję, która miała miejsce w Sali Sejmu Śląskiego (Gmach Wojewódzkiego 
Urzędu Marszałkowskiego). W jej trakcie wysłuchaliśmy wykładu inaugura-
cyjnego prof. UŚ dr hab. Jerzego Sperki: Władysław Opolczyk. W meandrach 
polityki środkowoeuropejskiej w drugiej połowie XIV wieku. Następnie miała 
miejsce oficjalna uroczystość z udziałem władz Uniwersytetu Śląskiego 
i przedstawicieli miasta Katowice oraz Urzędu Marszałkowskiego, a potem  
chętnym zapewniono możliwość zwiedzania gmachu Urzędu. Pierwszy dzień 
odzwierciedlił także dobrą organizację konferencji.
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Drugiego dnia rozpoczęły się panele tematyczne. Na panelu Historia Sta-
rożytna referat wygłosił mgr Paweł Więckowski Biblia staje się tym piękniej-
sza, im lepiej się ją rozumie - kim jest faraon „ukryty” w Księdze Wyjścia, mgr 
Zbigniew Hundert na panelu Historia Nowożytna (XVI–XVIII wiek) miał wy-
kład na temat: Książę Aleksander Janusz Zasławski-Ostrogski. Zapomniany 
siostrzeniec Jana Sobieskiego, a mgr Grzegorz Michalak na panelu Pamięć 
i Świadomość Historyczna opowiedział o problemie pozostałości material-
nych po rosyjskim panowaniu: „Nie z cerkwi rosyjskiej wyszarpywano rynny, 
deski i krokwie - to z duszy polskiej zdzierano rdzę i okucia kajdanów”. Losy 
prawosławnych obiektów sakralnych w międzywojennej Warszawie. Wybrane 
zagadnienia. Uniwersytet Mikołaja Kopernika był reprezentowany aż na  
8 panelach; w tym na panelu Kultura, Religia i Obyczaje w Polsce Nowożytnej 
(XVI–XVIII w.) przez mgr Katarzynę Krupską, mgr Agatę Wieczorek, mgr 
Bartłomieja Łyczaka. Następnie na panelu Historia Średniowieczna Po-
wszechna swój referat wygłosiła Anna Marynowska Reminiscencje antyku 
w „Historii jerozolimskiej” Wilhelma z Tyru, a na panelu Kościół i Ducho-
wość w Średniowieczu swoje badania zaprezentował mgr Radosław Krajniak 
Kontakty duchowieństwa warmińskiej kapituły katedralnej ze Śląskiem do 
1525 roku. W pozostałych panelach Historia Kultury, Społeczeństwa i Idei 
w XIX w., Historia II Wojny Światowej, Historia Polski Ludowej, Historia 
Wojskowości, Pamięć i Świadomość Historyczna, wystąpili kolejno Wojciech 
Siudek, Marta Kryspin, Łukasz Łuczywek, Magdalena Szkodzińska i Mate-
usz Pielka.

Zakończenie wszystkich wystąpień nie oznaczało końca atrakcji: uczestni-
cy XX OZHSu mogli udać się m.in. zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, spotkać 
się z redakcją portalu Historia.org.pl czy udać się na mniejsze konferencje 
odbywające się na Uniwersytecie Ślaskim, na przykład: Polsko-niemiecka 
konferencja historyczna Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych 
i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku 
(do 1945 roku. Wieczór natomiast przeznaczony był na integrację uczestni-
ków. słownie 300 metrów pod ziemią, w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamien-
nego Guido miała miejsce impreza integracyjna połączona z prezentacją lo-
kalnych obyczajów i licznymi konkursami, a przede wszystkim znakomicie 
dobraną muzyką.

Trzeci dzień konferencji był zarazem drugim dniem obrad. Przedstawiciele 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mieli również swoje wystą-
pienia. Na panelu Pamięć i Świadomość Historyczna zaprezentował swoje 
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badania mgr Piotr Czerwiński referatem pt. Tej Warszawy już nie ma – znane 
stołeczne budynki i budowle, które przestały istnieć w latach 1918-1945; na 
panelu Historia Starożytna Daniel Szelwachowski mówił na temat: Proces 
podziału państwa macedońskiego po śmierci Aleksandra Wielkiego – próba 
nowego ujęcia, a na panelu Archiwistyka i Edytorstwo Historyczne Karol Pa-
tryk Dowgiało wygłosił prelekcje pt.: Specyfika archiwów kościelnych na 
przykładzie Archiwum Diecezjalnego Warszawskiego. Tego dnia także Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika był licznie reprezentowany na takich panelach 
jak Archiwistyka i Edytorstwo Historyczne (Anna Krygier, Mateusz Żmudziń-
ski, mgr Katarzyna Pepłowska, mgr Magdalena Niedźwiedzka), Historia 
kuchni i wyżywienia (mgr Alicja Lubowicka, Joanna Michalska, Magdalena 
Spychaj, Maciej Mazurkiewicz), Historia Ziem Polskich i Polaków w XIX w. 
(Mateusz Kmieć, Sandra Tomczak, Paweł Łyziński, Tomasz Wiśniewski), Hi-
storia starożytna (mgr Karol Kłodziński, mgr Emilia Chrol, Tomasz Sińczak), 
Historia średniowiecznej Polski (Michalina Broda, Alicja Mutrynowska, mgr 
Marcin Sumowski), Historia nowożytna XVI – XVIII w. (Mikołaj Tomaszew-
ski, Arkadiusz Wolszleger, Paweł Wojdyła). Na innych panelach Kultura i ży-
cie codzienne w średniowieczu, Historia 20-lecia Międzywojennego, Historia 
Polski Ludowej, Kościół w Polsce po 1944 r., Historia wojskowości, Historia 
Śląska wystąpili kolejno mgr Julia Możdżeń, Mateusz Maleszka, Zyta Mó-
rawska, Piotr Księżniakiewicz, mgr Witold Konopka, Paweł Nastrożny, Da-
niel Rybicki.

Po zakończeniu obrad były również do wyboru wydarzenia towarzyszące: 
Panel ekspercki: Separatyzm, Autonomia, Regionalizm (dotyczący problemu 
tożsamości narodowej oraz powstawaniu separatyzmów na Górnym Śląsku) 
czy historyczna Gra Miejska Tajemnica Modernistycznych Katowic. Następ-
nie miała miejsce ostatnia, bardzo ważna część Zjazdu: wybór organizatora 
kolejnego OZHSu. Do rywalizacji stanęły dwa ośrodki: Uniwersytet Wro-
cławski oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po długiej 
debacie uczestnicy zadecydowali o wygranej UMCS.

W ostatnim dniu zjazdu odbyły się wycieczki krajoznawcze, a do wyboru 
było wiele interesujących miejsc, np. Osiedla robotnicze wokół Katowic, któ-
re reklamowano w materiałach konferencyjnych w następujący sposób: w XIX 
wieku górnośląskie wsie przeradzały się w miasta. Nie ma na to lepszego 
przykładu niż Katowice, które na początku stulecia były niewielką wsią, by 
w początkach XX wieku zyskać miano „śląskiego Chicago”. Do dziś admini-
stracyjna stolica regionu jest również stolicą secesji, która emanuje z fasad 
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mieszczańskich kamienic. W Katowicach znajdują się również najbardziej 
znane osiedla robotnicze: Giszowiec i Nikiszowiec. Całość tworzy nowobo-
gacki organizm miejski. Podczas wycieczki postaramy się zgubić w jego uli-
cach by odnaleźć jego „genius loci”. Nie wspomniano o wizycie w Muzeum 
Organów, ale to była niezwykle dobra niespodzianka. 

XX Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów – Konferencja Studencko-
-Doktorancka zapisał się zapewne złotymi zgłoskami w naszej pamięci. Na 
plus należy wspomnieć tu o bardzo dobrej, o ile nie wzorowej organizacji oraz 
licznych atrakcjach. Na konferencję udali się przedstawiciele większości naj-
ważniejszych uczelni w Polsce, poziom referatów był bardzo dobry, a możli-
wości pogłębienia swoich zainteresowań (lub zdobycia nowych) należy poli-
czyć na plus.
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