PODSUMOWANIE KONFERENCJI:
SZPIEDZY, KURTYZANY, WOJOWNICY –
DRUGOPLANOWI AKTORZY NA SCENIE DZIEJÓW

U

roczyste otwarcie konferencji nastąpiło w piątek 23 listopada, o godzinie 12 w Sali
Rady Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Wszyscy
goście zostali powitani przez Ewę Kacprzyk, Przewodniczącą Studenckiego Koła
Naukowego
Historyków,
Annę
Kowalczyk,
Wiceprzewodniczącą
SKNH,
oraz Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego - Annę Cieszkowską. Wśród gości na Sali
znaleźli się prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita, wicedyrektor Instytutu Historii, prof. Jan
Szymczak, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, prof. nadzw. dr hab. Jolanta
Daszyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Łódź, dr Tomasz Pietras,
opiekun SKNH oraz wielu innych pracowników Instytutu Historii. Konferencja została
otworzona przez wykłady dra Jacka Pietrzaka W cieniu J – 23. O polskich superszpiegach
II wojny światowej uwag kilka, a także dra Piotra Robaka Sir William Penn – od kupca
do admirała.
Po uroczystej inauguracji, uczestnicy mogli udać się na obrady, które zostały podzielone
na dwa panele: Szpiedzy i wojownicy oraz Królowe, kurtyzany, emancypantki. Łącznie w obu
sekcjach wzięło udział ponad 100 referentów z 18 ośrodków akademickich oraz pracownicy
Instytutu Pamięci Narodowej. W czasie trwania konferencji każdy chętny mógł zapoznać się
z szerokim wachlarzem zagadnieniem, od czasów starożytnych po wydarzenia teraźniejsze.
Wygłaszane referaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, a dyskusje po nich były
niezwykle ożywione i ciekawe.
Organizatorzy zapewnili swym gościom także liczne atrakcje okołokonferencyjne, na które
złożyły się: wykład dra Krzysztofa Woźniaka Łódź - tygiel kultur, tygiel problemów
w Księgarni PWN przy ul. Więckowskiego 13, w sobotę można było wziąć udział
w wycieczce Śladami Łodzi fabrykanckiej i filmowej, obejrzeć walki średniowiecznych
wojów (na dziedzińcu Instytutu Historii) oraz odprężyć się podczas wieczornych atrakcji.
Na niedzielę zaplanowane zostało zwiedzanie Muzeum Wyznań i Tradycji Religijnych,
do którego można było wejść za darmo po okazaniu identyfikatora konferencyjnego.
Obrady zakończyły się w niedzielę późnym popołudniem, a uczestniczy mogli udać się
do swoich domów. Organizatorzy mają nadzieję, że referenci wyjechali z Łodzi zadowoleni,
wzbogaceni o wiedzę oraz nowe, ciekawe znajomości.
- Ciekawy temat przewodni, wielu studentów z ośrodków akademickich z całej Polski,
niezapomniana atmosfera – Piotr Siemiński, Uniwersytet Szczeciński.
- "Kurtyzany, szpiedzy..." to jedna z najlepszych konferencji, w której brałam udział. Oprócz
rewelacyjnej organizacji i wysokiego poziomu referatów organizatorzy zapewnili nam też
dużo świetnej zabawy. Pozostaje nam życzyć wszystkim następcom, aby dorównali
organizatorom tej łódzkiej konferencji – Dominika Wojciechowska, Uniwersytet Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
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