Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa
„Koniec belle époque w błotnistych okopach.
W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej”
16 - 17 października 2014
Centrum Kultury Zamek
Z uwagi na tegoroczną setną rocznicę wybuchu I wojny światowej odbędzie się w
dniach 16 – 17 października 2014 r. w poznańskim CK Zamek (w Sali pod Zegarem)
Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa poświęcona dziejom Wielkiej Wojny.
Miejscem spotkań stanie się dawny Zamek Cesarski, w którego murach w 1915 r. doszło
do narady wojennej cesarza Wilhelma II z feldmarszałkiem Paulem von Hindenburgiem.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, zwrócony w obszar nauk
humanistycznych, zwłaszcza na studia historyczne, nauki społeczne, wiedzę o sztuce,
kulturze przełomu XIX i XX wieku. Głównym celem konferencji jest głębsze spojrzenie na
aspekty społeczno-kulturowe I wojny światowej, jej wpływu na postrzeganie codzienności,
kwestii narodowych, trwania wartości europejskich, a także na uchwycenie specyfiki
wojny lat 1914 – 1918. Wyjątkowość tego konfliktu na tle wcześniejszych działań
zbrojnych doprowadziła do wykształcenia wojny totalne oraz istotnych przeobrażeń życia
codziennego. „Piękna epoka” (belle époque) przekształciła się w krwawą ofiarę milionów
żołnierzy i ich rodzin.
Dwudniową konferencję zorganizowano dzięki patronatowi głównemu Instytutu
Historii UAM oraz patronatowi Wydziału Historycznego UAM, Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundacji im. Profesora Janusza Pajewskiego, a także
wsparciu organizacyjnemu Centrum Kultury Zamek. Dzięki temu do udziału w konferencji
udało się zaprosić młodych badaczy z różnorodnych polskich ośrodków akademickich
(Poznania, Warszawy, Gdańska, Lublina, Białegostoku) prezentujących odmienne
spojrzenia na znaczenia konfliktu, najważniejsze dziedziny nauk humanistycznych i
zróżnicowaną metodologię. Otwarcie i zamknięcie konferencji uświetnią natomiast
wykłady i prelekcje uznanych naukowców zajmujących się tematyką przełomu XIX i XX
w., m.in. honorowego obywatela miasta Poznania oraz honorowego konsula Republiki
Francuskiej. Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, m.in. wystąpienie grup
rekonstrukcyjnych, oprowadzanie po Zamku Cesarskim w Poznaniu oraz wizyty na
wystawach poświęconych I wojnie światowej w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym i
Galerii Miejskiej „Arsenał”.
Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Doktoranckiej Konferencji Naukowej
Przewodniczący mgr Mateusz Hurysz
Zastępca Przewodniczącego mgr Jan Gaspars
Sekretarz mgr Georgi Gruew
Uwaga: wszystkich zainteresowanych, szczególnie większe grupy, organizatorzy
Konferencji proszą o wcześniejszych kontakt celem zarezerwowania miejsc na adres email: konferencja1914-2014@o2.pl do 14 października 2014 r.
Patronat uniwersytecki: J. M. Prorektor UAM, Prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk
Patronat główny: Dyrektor Instytutu Historii, Prof. dr hab. Józef Dobosz
Patronat uczelniany: Dziekan Wydziału Historycznego, Prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski
Patronat honorowy: Fundacja imienia Profesora Janusza Pajewskiego
Gość honorowy: Prof. dr hab. Lech Trzeciakowski, honorowy obywatel miasta Poznania
Opiekun merytoryczny: Prof. dr hab. Tomasz Schramm, konsul honorowy Republiki
Francuskiej w Poznaniu

Harmonogram konferencji
czwartek, 16 października 2014 r., godz. 10-18
10:00 - Otwarcie Konferencji
10:15 - Wystąpienie gościa honorowego prof. dr hab. Lecha Trzeciakowskiego
(Nasza poznańska la belle époque)
10:45 - Wystąpienie gościa specjalnego mgra Janusza Pazdera (Zamek Cesarski w
latach I wojny światowej)

Część pierwsza: Życie codzienne w trakcie I wojny światowej
11:15 - mgr Alina Kucharska (“Rodzinom, których żywicieli zaciągnięto na wojnę...” społeczne formy pomocy rodzinom walczących na frontach Wielkiej Wojny żołnierzy w
świetle prasy poznańskiej)
11:35 - mgr Łukasz Faszcza (Małe Ofiary Wielkiej Wojny. Dzieci Królestwa Polskiego na
tle dziejowego konfliktu)
11:55 - mgr Marcin Markowski (Szata graficzna pieniędzy emitowanych na terenach
okupowanych przez wojska niemieckie podczas I wojny światowej)

Część druga: Literacki obraz Wielkiej Wojny
13:00 - mgr Aleksandra Kiełczykowska (Sanatorium w cieniu Wielkiej Wojny. “Choucas”
Zofii Nałkowskiej)
13:20 - mgr Joanna Roś (I wojna światowa a trauma anonimowości - “przypomnienie”
“Pierwszego człowieka” Alberta Camusa)
13:40 - mgr Szymon Pietrzykowski Grupa Bloomsbury wobec pierwsze wojny
światowej)

Część trzecia: Polityczno-kulturowe znaczenie I wojny światowej
15:30 - mgr Beata Belica (Znaczenie I wojny światowej i kolonializmu brytyjskiego dla
rozwoju nacjonalizmów na Bliskim Wschodzie)
15:50 - mgr Patryk Bukowski (Wpływy idei wielkonarodowych na kształtowanie się
państw narodowych na Bałkanach na przełomie XIX i XX wieku oraz ich dalsze
konsekwencje)

16:15 - Wystąpienie gościa - prof. UAM dr hab. Aleksandry Kosickiej-Pajewskiej,
Prezes Fundacji im. Janusza Pajewskiego
17:30 - Oprowadzanie po Zamku Cesarskim przez mgra Janusza Pazdera,
konsultanta ds. konserwatorskich Zamku

piątek, 17 października 2014 r., godz. 10-16
10:00 - Otwarcie drugiego dnia Konferencji

Część czwarta: Kultura na ziemiach polskich w trakcie I wojny
światowej
10:05 - mgr Monika Dobrzeniecka (Obraz żołnierza w piosenkach legionowych oraz
pieśniach wojskowych - pieśni żołnierskie jako źródło historyczne)
10:25 - mgr Ewelina Kuryłek (Wystawy sztuki legionowej w prasie polskiej w okresie I
wojny światowej. Recepcja, sądy, nadzieje)
10:45 - mgr Kamil Potrzuski (Sport w Warszawie podczas okupacji niemieckiej 19151918)

Część piąta: Religijność i ideologie w okresie I wojny światowej
11:45 - mgr Mateusz Hurysz (Benedykt XV wobec I wojny światowej. Z nieznanych kart
działalności orędownika modlitwy, miłosierdzia i pokoju)
12:05 - mgr Piotr Kuligowski (Stąd do niepodległości. Polscy socjaliści wobec I wojny
światowej)
13:00 - Wystąpienie gościa - konsula honorowego Republiki Francuskiej prof. dr
hab. Tomasza Schramma
13:30 - Zamknięcie Konferencji
14:30 - Wizyta na wystawie “I wojna światowa w 3D” w Fotoplastykonie
Poznańskim (Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6)
15:15 - Wizyta na wystawie “Obcy mundur - dola taka...”: w 100-lecie wybuchu I
wojny światowej. Polacy z zaboru pruskiego w armii niemieckiej 1914-1918
(Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Stary Rynek 9)

Po każdym panelu przewidziany jest czas na dyskusję oraz przerwa na kawę.

