
StuDIa PODLaSkIE  tom  XXII BIaŁyStOk  2014

ŁUKASz MAKOWSKI
Prezes Sekcji amerykanistycznej SknH
uniwersytet w Białymstoku
e-mail: niedzwiedz_90@onet.eu

SPRAWOZDANIE ZE STUDENCKO-DOKTORANCKIEj 
KONfERENCjI NAUKOWEj „CZAS WOjNY, CZAS POKOjU 
– STANY ZjEDNOCZONE AMERYKI W XX I XXI WIEKU”

W dniu 6 czerwca 2014 r. w auli Biblioteki uniwersyteckiej im. jerzego 
Giedroycia w Białymstoku odbyła się studencko-doktorancka konferencja 
naukowa zatytułowana: „czas wojny, czas pokoju – Stany zjednoczone ameryki 
w XX i XXI wieku”. Była to druga z cyklu konferencji poświęconych Stanom 
zjednoczonym (poprzednia obejmowała XIX w.). 

Wspomniane konferencje zostały zorganizowane prze studentów z Sekcji 
amerykanistycznej Studenckiego koła naukowego Historyków uniwersytetu 
w Białymstoku oraz opiekuna naukowego Sekcji dr Łukasza niewińskiego. 
Wsparcia obu konferencjom udzielił Instytut Historii i nauk Politycznych uwB, 
a w szczególności katedra Historii 1918–1945. kierowniczka katedry Prof. 
Halina Parafianowicz patronowała całemu przedsięwzięciu. zarówno pierwsza, 
jak i druga konferencja cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony prelegen-
tów oraz uczestników. 

celem konferencji było zaprezentowanie szerszej publiczności osiągnięć 
i rezultatów badań młodych historyków nad dziejami Stanów zjednoczonych 
ameryki oraz zaprezentowanie uniwersytetu w Białymstoku jako ważnego 
ośrodka w Polsce prowadzącego badania nad historią uSa.

W tym roku zostało zakwalifikowanych do wygłoszenia 18 referatów, które 
podzielono na dwa panele dyskusyjne: „czas wojny” i „czas pokoju”. Blisko 
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połowa referatów była autorstwa studentów i pracowników uniwersytetu  
w Białymstoku. na konferencji wystąpili również reprezentanci następujących 
uniwersytetów: uniwersytetu jagiellońskiego, uniwersytetu Gdańskiego, uni-
wersytetu Wrocławskiego, uniwersytetu Łódzkiego oraz uniwersytetu im. adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

uroczystą inaugurację konferencji poprowadziły prodziekan Wydziału 
Historyczno-Socjologicznego ds. nauki Prof. joanna Sadowska oraz Prof. Halina 
Parafianowicz. następnie opiekun naukowy Sekcji amerykanistycznej SknH 
dr Łukasz niewiński zaprezentował publikację pokonferencyjną, zawierają-
cą referaty przedstawione w trakcie zeszłorocznej edycji konferencji pt. „czas 
wojny, czas pokoju – Stany zjednoczone ameryki w XIX wieku”. każdej obecnej 
osobie, której referat zamieszczono we wspomnianej publikacji, wręczono jej eg-
zemplarz.

Wykład inauguracyjny na temat „Studenckiego ruchu antywojennego  
w latach sześćdziesiątych”, otwierający merytoryczną część konferencji wygło-
sił Prof. Włodzimierz Batóg (uniwersytet jana kochanowskiego w kielcach). 
następnie Pan Profesor Batóg poprowadził obrady w pierwszym panelu „czas 
wojny”. 

Wystąpienia prelegentów odznaczały się wysokim poziomem meryto-
rycznym oraz szerokim zakresem tematycznym. W tym panelu na szczególną 
uwagę zasługiwały wystąpienia: mgr Łukasza Bajkowskiego (uniwersytet w Bia-
łymstoku) „amerykańska okupacja Haiti według króla wyspy La Gonave”, mgr 
Macieja Stromskiego (uniwersytet Gdański) „camp Hearne – historia i arche-
ologia amerykańskiego obozu jenieckiego dla żołnierzy afrika korps”, Marcina 
Mokrosińskiego (uniwersytet Gdański) „koncern General Motors podczas  
II wojny światowej” oraz Mateusza Sztukowskiego (uniwersytet w Białymstoku) 
„II wojna światowa w wybranych filmach amerykańskich”. Pozostałe, równie 
interesujące przemówienia, dotyczyły m.in.: amerykańskiego lotnictwa myśliw-
skiego w II wojnie światowej, poruszały tematykę wojny w Wietnamie, a także 
analizowały utwory muzyczne pojawiające się w trakcie amerykańskich konflik-
tów zbrojnych w XX w.

kolejny panel „czas pokoju” moderowali dr Łukasz niewiński oraz dr 
anna Stocka (uniwersytet w Białymstoku). zakres tematyczny wystąpień w tym 
panelu, przyćmiły swą różnorodnością panel wojenny. Począwszy od zarysu 
historii futbolu amerykańskiego, poprzez obraz Stanów zjednoczonych w twór- 
czości George’a tookera, skończywszy na problematyce amerykańskiej w „ty-
godniku Mód i Powieści” w latach 1900–1914. Interesujące były też wystąpienia 
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urszuli topczewskiej (uniwersytet w Białymstoku), „Pin-up girl w kulturze ame-
rykańskiej”, mgr Ewy Maj (uniwersytet Wrocławski), „ antywojenne i pokojowe 
aspekty wojny johnsona w polskiej propagandzie”, mgr Vadzima Pauliuchuka 
(uniwersytet w Białymstoku), „reemigracja ze Stanów zjednoczonych do Polski 
w okresie międzywojennym” oraz dr Łukasza niewińskiego (uniwersytet w Bia-
łymstoku) „«czarni rebelianci». afroamerykanie w obronie flagi konfederacji”.

każde wystąpienie wywołało ożywioną dyskusję, podczas której referenci 
odpowiadali na pytania słuchaczy i tym samym rozwijali podejmowane przez 
siebie tematy. Dyskusja umożliwiła także przekazanie przez słuchaczy cennych 
uwag warsztatowych prelegentom.

Patronat nad przedsięwzięciem objęły następujące instytucje: HistMag.org, 
tVP Białystok, Polskie radio Białystok, radio akadera, Gazeta.pl Białystok, 
Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny uwB, 
Biblioteka uniwersytecka im. jerzego Giedroycia, Instytut Historii i nauk Po- 
litycznych uwB, oraz SknH uwB.


