
 

III Krakowska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości „Nie masz pana 

nad ułana! Polska kawaleria od epoki napoleońskiej po II wojnę światową” 

 

Program konferencji 

(obrady odbywają się w Instytucie Historii UJ, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, sala 17) 

 

Dzień 1. (12. marca 2015 r.) 

13:00 – rozpoczęcie konferencji, słowo dr hab. Stanisława Pijaja, zastępcy dyrektora. IH UJ ds. 

ogólnych, Justyny Gałuszki, prezes KNHS UJ, wykład inauguracyjny dr hab. Michała 

Baczkowskiego, prof. UJ 

14:30 Panel dyskusyjny „Na hasło Napoleona” 

14:30-14:50 – Dawid Gralik (UAM), Działania kawalerii polskiej w bitwie pod Możajskiem 7 IX 

1812 r. 

14:50-15:10 – mgr Dawid Madziar (UŚ), Udział polskiej kawalerii w potyczkach pod 

Altenburgiem i Alt Penig w 1813 r.  

15:10-15:30 – dyskusja 

15:30-16:30 – przerwa obiadowa 

16:30 – debata ekspercka z udziałem prof. dr hab. Aleksandra Smolińskiego (UMK), płk dr hab. 

Juliusza Tyma (AON) oraz dr hab. Michała Baczkowskiego, prof. UJ, pt. „Świetność i zmierzch 

kawalerii”  

18:30 Panel dyskusyjny „Kawalerzyści II Rzeczypospolitej” 

18:30-18:50 – Krzysztof Pięciak (UJ), "Awstryjcy i prawosławni" - o oficerach kawalerii II 

Rzeczypospolitej 

18:50-19:10 – mgr Kamil Śladewski (UO), Generał Klemens Stanisław Rudnicki – oficer 

kawalerii w latach 1918-1939. 



19:10-19:30 – mgr Bartosz Janczak (UO), Gen. bryg. Jerzy Grobicki – oficer kawalerii, dowódca, 

jeniec wojenny, emigrant. 

19:30-20:00 – dyskusja 

 

Dzień 2. (13. marca 2015 r.) 

9:00 Panel dyskusyjny „Kawaleria w walce o niepodległość” 

9:00-9:20 – mgr Wiktor Węglewicz (UJ), Formowanie się oddziałów kawaleryjskich II i III 

Korpusów Polskich na Ukrainie na przełomie 1917 i 1918 r.  

9:20-9:40 – dr Dariusz Dyląg (Galicyjskie Towarzystwo Historyczne), Działania bojowe 3 

szwadronu kawalerii Legionów Polskich pod dowództwem rtm. Jana Dunin-Brzezińskiego w 

kampanii karpackiej 1914/15 

9:40-10:00 – dyskusja 

10:00 Panel dyskusyjny „Od kirysu do czołgu” 

10:00-10:20 – Marek Lesiuk (UJ), „Pancerni jeźdźcy Wieku Pary”, czyli zastosowanie uzbrojenia 

ochronnego i osłon balistycznych w kawalerii II poł. XIX w., na przykładzie formacji konnych 

państw zaborczych. 

10:20-10:40 – mgr Mariusz Piątkowski (UŁ), Kawaleria kontra Panzerwaffe – Brygada kawalerii jako 

taktyczny związek przeciwpancerny we Wrześniu 1939 roku 

10:40-11:00 – dyskusja 

11:00-11:15 – przerwa kawowa 

11:15 Panel dyskusyjny „Nie tylko na wojence ładnie” 

11:15-11:35 – mgr Jarosław Kubiak (UŁ), Życie prywatne i służbowe kawalerzystów w okresie 

II Rzeczypospolitej. 

11:35-11:55 – Ewa Pawluś (UWr), „Najlepszy wśród oficerów wszystkich narodów”. Kariera 

sportowa majora Henryka Dobrzańskiego (Hubala) w okresie międzywojennym. 

11:55-12:15 – dyskusja 

12:15 Panel dyskusyjny „Teoria zastosowania kawalerii” 

12:15-13:35 – Rafał Igielski (UWr), Poglądy generała Wojciecha Chrzanowskiego na organizację i 

taktykę jazdy. Przyczynek do badań nad polską myślą wojskową doby Wielkiej Emigracji w 

zakresie kawalerii. 

13:35-13:55 – Marcin Wyszyński (UWr), Problemy i propozycje udoskonaleń w wyszkoleniu 

kawalerii polskiej na łamach „Przeglądu Kawaleryjskiego” w latach 1935-39. 



13:55-13:15 – dyskusja 

13:15-14:30 przerwa obiadowa 

14:30 Panel dyskusyjny „Kawaleria w sztuce” 

14:30-14:50 – Agnieszka Szpak (UJ), Powstańcy Styczniowi na kartach powieści. Analiza 

literackiego przedstawienia kombatantów oraz wojskowości Powstania w relacji do ich 

historycznej charakterystyki. 

14:50-15:20 – Wojciech Bosak (UJ), „Całe szczęście, że na tym obrazie co robię, Francuzi i nasze 

szwoleżery kropią tych gałganów.” Polska kawaleria z okresu wojen napoleońskich w malarstwie 

Wojciecha Kossaka. 

15:20-15:40 – dyskusja  

16:00 – wystąpienie i pokaz sprzętu kawaleryjskiego doby II Rzeczpospolitej w wykonaniu SRH 

„Wrzesień ‘39”. 

 

Dzień 3. (14. marca 2015 r.) 

10:00-12:00 – warsztaty bronio- i munduroznawcze „Kawaleria Księstwa Warszawskiego i 

Królestwa Kongresowego” w Muzeum Narodowym w Krakowie 

12:30 Panel dyskusyjny „Kawaleryjskie Miscellanea” 

12:30-12:50 – mgr Michał Chlipała (UJ), Konny pluton policji państwowej Komendy Kraków-

Miasto  

12:50-13:10 – Piotr Kołodziej (UJ), Nie dane im było dosiąść koni-1 dywizjon 7 pułku ułanów 

Lubelskich w Powstaniu Warszawskim   

13:10-13:30 – dyskusja 

13:30 Zamknięcie obrad i obiad dla uczestników 

 

 

 

 

Instytucje wspierające:       Patroni honorowi i medialni: 

 


