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Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja
naukowa „»Bóg, Honor, Ojczyzna«?
Imponderabilia w wojsku, aparacie
bezpieczeństwa i służbach specjalnych” – 8–10
czerwca 2022
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W dniach od 8 do 10 czerwca 2022 r. w hotelu „Złote Arkady” w Częstochowie, przy ul.
Boya-Żeleńskiego 12, odbyła się ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa
„»Bóg, Honor, Ojczyzna«? Imponderabilia w wojsku, aparacie bezpieczeństwa i służbach
specjalnych”.

Celem konferencji było zaprezentowanie szczegółowych badań nad problemem
postrzegania ojczyzny, patriotyzmu, suwerenności państwa, wiary w Boga, tradycji, honoru,
etosu czy zasad etyki jakie miały towarzyszyć żołnierzom oraz funkcjonariuszom służb
mundurowych i specjalnych w trzech okresach dziejowych:

 w latach 1918–1945 (II Rzeczpospolita),

 w latach 1943–1990 (Polska „ludowa”),

 od 1990 r. do czasów współczesnych (III Rzeczpospolita).

Szczególnie interesujący jest aspekt porównania sposobu widzenia przez władze
komunistyczne osobowości żołnierza czy funkcjonariusza aparatu represji Polski „ludowej”
a postrzegania kandydata do służb mundurowych i specjalnych w Polsce do 1939 r. czy po
1990 r.

Jak wyglądał etos żołnierza czy funkcjonariusza od 1918 r. do czasów współczesnych? Jak
się to postrzeganie zmieniło w czasie? Jak odnoszono się do imponderabiliów w okresie II
Rzeczypospolitej i Polski „ludowej”? Jak postrzegano suwerenność państwa i do jakich
tradycji się odwoływano w szkołach wojskowych czy ośrodkach szkolenia służb
specjalnych? Jak działały sądy honorowe? Na co zwracano uwagę przy przyjmowaniu do
służb mundurowych i specjalnych? Jak postrzegano kiedyś, a jak postrzega się obecnie
patriotyzm, służbę ojczyźnie, honor? Na te i inne pytania staraliśmy się odpowiedzieć
podczas konferencji.

Konferencja odbyła się w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Komunistyczny
aparat represji”.

Patronat medialny na wydarzeniem objęły: „Życie Częstochowy i Powiatu”, Tygodnik
Katolicki „Niedziela”, Radio Jasna Góra, Polskie Radio Katowice, TVP 3 Katowice, „Dziennik
Zachodni”,  miesięcznik „Polska Zbrojna”, kwartalnik „Polska Zbrojna Historia”.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej Mariusza
Błaszczaka. 

Kontakt: Bartosz Kapuściak Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach
tel. 32 207 05 67, e-mail: bartosz.kapusciak@ipn.gov.pl

mailto:bartosz.kapusciak@ipn.gov.pl
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