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DZIAŁALNOŚĆ KNH PRZY WSP W SŁUPSKU W LATACH 1990-1992

Z inicjatywy grupy studentów,popartych przez pracowników 
Instytutu Historii WSP w Słupsku w listopadzie 1990 r. została 
reaktywowana działalność Koła Naukowego Historyków (KNH).

Początkowo Koło liczyło 14 członków. Z czasem liczba ich 
wzrosła i obecnie wynosi około 20 osób.

Podstawą działalności KNH jest uchwalony przez Zgromadzenie 
Walne statut. KNH składa się z dwóch sekcji stałych: Historii 
Starożytnej i Średniowiecznej oraz Historii Nowożytnej i Najnow
szej. Zebrania sekcji odbywają się raz w miesiącu i poświęcone 
są problemom historycznym, które najbardziej nurtują studentów. 
Na każde spotkanie przygotowywane jest przez studentów inne za
gadnienie, nad którym odbywa się dyskusja całego zespołu. W ra
zie potrzeby tworzone są również sekcje niestałe, które po speł
nieniu powierzonych im zadań rozwiązują się.

Całością prac Koła kieruje wybierany na rok czteroosobowy 
Zarząd. Jego zadaniem jest wytyczenie głównych kierunków dzia
łalności naszej ogranizacji, dbanie o realizację postawionych 
celów, reprezentowanie Koła zarówno w kontaktach z władzami 
uczelni, jak i z podobnymi organizacjami z innych uczelni. 
Znaczną rolę w działalności Koła odgrywa opiekun naukowy, mgr 
Tomasz Katafiasz.

Po przerwie KNH zainicjowało swoją działalność zorganizowa
niem spotkań dyskusyjnych dla studentów z prof, dr hab. Jerzym 
Hauzińskim oraz z prof, dr hab. Bogusławem Polakiem. Tematyką 
tych spotkań były najbardziej kontrowersyjne problemy i trudnoś
ci pojawiające się w pracy badawczej wspomnianych naukowców.

Na podstawie wiadomości wyniesionych z zorganizowanych 
spotkań, staraliśmy się rozszerzyć zakres naszej działalności. W
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tym celu rozpoczęliśmy przygotowania do organ izacji międzyuczel
nianej studenckiej sesji naukowej poświęconej 200 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W trakcie przygotowań nawiązaliś
my kontakt z Fundacją "Polonia Restituta" z Sulejówka. Efektem 
tego był udział, jako jedynej studenckiej 3-osobowej delegacji 
Koła i jego opiekuna, w międzynarodowym sympozjum Dzieło 3 Maja 
próbą ratowania niepodległości Rzeczypospolitej, które odbyło 
się w Pałacu Łazienkowskim w Warszawie 2 V 1991 r.

Uwieńczeniem naszych działań organizacyjnych była sesja na
ukowa, która odbyła się 17 maja 1991 r. Wygłoszono na niej 6 re
feratów, w tym 2 przygotowane przez członków Koła. Sesji towa
rzyszyła okolicznościowa wystawa.

Ośmieleni sukcesem podjęliśmy starania zmierzające do zor
ganizowania kolejnej sesji, tematycznie związanej z poprzednią i 
poświęconej 200 rocznicy ustanowienia orderu Virtuti Militari 
oraz wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 r. w obronie Konstytucji 3 
Maja. Nasze prace poświęcone były zebraniu materiałów na ten te
mat. W tym celu został zorganizowany 9-13 XII 1991 r. obóz nau
kowy w Warszawie. Wzięło w nim udział 10 studentów historii WSP 
i dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych IH WSP w Słupsku.

W czasie obozu uczestnicy przeprowadzili kwerendę źródłową 
oraz dowiedzieli się o zasadach funkcjonowania Centralnego Ar
chiwum Wojskowego, Wojskowego Instytutu Historii, Muzeum Wojska 
Polskiego, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Brali 
udział ponadto w specjalnie zorganizowanych zajęciach seminaryj
nych połączonych ze zwiedzaniem CAW i MWP.

Efektem pracy w czasie trwania obozu było zebranie licznych 
materiałów, które zostały wykorzystane do zorganizowania sesji. 
Na ich podstawie przygotowano referaty i ekspozycję dokumenta- 
cyjno-ikonograficzną. Wiele z nich zostało także wykorzystanych 
przez studentów piszących prace magisterskie z zakresu dziejów 
politycznych i wojskowych II Rzeczypospolitej.

.Plonem obozu naukowego i innych przygotowań była odbyta 15
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maja 1992 г. druga sesja naukowa. Przedstawiono na niej 6 refe
ratów , w tym 4 przygotowane przez studentów WSP w Słupsku.

Sesji towarzyszyła ekspozycja fotogramów i materiałów ar
chiwalnych prezentująca zabytki muzealne wojny 1792 r. oraz his
torię orderu Virtuti Militari do 1945 r. Na uwagę zasługuje tak
że fakt, że kol. Jacek Knopek nawiązał współpracę z redakcją 
Słownika Biograficznego Kawalerów Virtuti Militari 1792-1945. 
dla której opracuje kilka biogramów przeznaczonych do druku.

Nasza praca w tym okresie była ukierunkowana nie tylko na 
zorgan i zowan i e "■ ses j i, lëcz podejmowaliśmy również inną działal
ność. Kol. Tomasz Skonieczny opracował i wygłosił 25 III 1992 r. 
odczyt pt. Armia rzymska w okresie wielki eh podbojów.

Wzięliśmy' także udział w sesji naukowej zorganizowanej 
przez !‘WSP w Zielonej 'Górze 28-29 IV 1992 r. na temat Polska 
pierwszych Piastów jako pomost między Wschodem a Zachodem. Dwaj 
nasi koledzy przedstawili tam swoje referaty, J.Knopek Kościół w 
epoce pierwszych P/astdw i W. Coblewski Pierwsze polskie korona

cje, który to referat zdobył pierwszą nagrodę.
Nasze Koło Naukowe włączyło się aktywnie w tworzenie ogól

nopolskiego ruchu Kół Naukowych Historyków. W tym celu wzięliśmy 
udział w I Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych Historyków zor
ganizowanym 1-3 V 1992 г. przez Uniwersytet Jagielloński. W 
trakcie obrad nasi delegaci wygłosili dwa referaty, kol. J.Kno
pek Organizacja i ustrój kapituły ko 1 eg i a 1 ne j w Koi obrzegu do 
pocz. XIV w. i kol. S. Badowski Taktyka połowa wojska polskiego w 
latach potopu szwedzkiego. Ponadto nasze Koło zostało współzało
życielem Ogólnopolskiego Przedstawicielstwa Kół Naukowych Histo
ryków, a we władzach stowarzyszenia jako podsekretarz znalazł 
się nasz kolega S.Badowski.

WSOWOPL w Koszalinie zorganizowała 9 VI 1992 r. sesję o te
macie zbliżonym do naszego, a poświęconą kawalerom orderu Virtu
ti Militari w latach 1792-1945. Dwaj nasi reprezentanci wygłosi
li tam swoje referaty, kol. J.Knopek Kawalerowie VM z Ziemi
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Chojnickiej. Przyczynek do badań biograficznych w skali regio

nalnej i kol. A.Dziekan Druga Brygada Legionów Polskich a kwes
tia nadań orderu VM. Ich prace zostaną opublikowane nakładem
WSOWOPL.

Warto nadmienić, że o przedsięwzięciach naszego Koła i o 
rezultatach jego działalności często pisała prasa, zarówno lo
kalna "Głos Słupski", "Głos Pomorza", jak i centralna "Polska 
Zbrojna". Działalność nasza znalazła także odzwierciedlenie w 
wiadomościach w radiu koszalińskim.

Koło Naukowe Historyków boryka się z licznymi trudnościami, 
do podstawowych należy zaliczyć sprawy finansowe. Koło ma poważ
ne kłopoty w zdobyciu funduszy potrzebnych na działalność. Taka 
sytuacja jest spowodowana trudnościami ekonomicznymi naszej 
Uczelni, podobnie jest i na innych uczelniach. To powoduje, iż 
działalność jest ograniczona, a z niektórych projektów trzeba 
było zrezygnować. Trudności finansowe wpływają również na stan 
liczbowy, bowiem powodują, że jest ona mało atrakcyjna. Pozyska
nie innego sponsora jest obecnie także mało prawdopodobne. Mamy 
jednak nadzieję, że te trudności z czasem miną i działalność Ko
ła nabierze większego rozmachu.
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