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Historia wojen to nie tylko dzieje samych walk zbrojnych, ale także wiele innych 
zjawisk, bezpośrednio lub pośrednio z nimi związanych. Gdy w obliczu miażdżą-
cej przewagi przeciwnika orężna konfrontacja nie rokuje już jednej z walczących 
stron żadnej nadziei na sukces, gdy jej siły ulegną wyczerpaniu, albo też gdy na 
skutek upadku ducha zanika w szeregach jej wojsk wola walki – chcąc uniknąć 
fizycznej zagłady, musi ona zdać się na łaskę i niełaskę zwycięzców. Wtedy do-
chodzi do podjęcia decyzji o kapitulacji, która może objąć pojedyncze oddziały, 
załogi umocnionych obiektów, duże zgrupowania wojsk albo ogół sił zbrojnych. 
Są to zazwyczaj wydarzenia o dużej wadze nie tylko z punktu widzenia samych 
poddających się uczestników walk, ale – w wielu wypadkach – także całych 
państw i narodów. Pociągają bowiem za sobą wymierne straty i dotkliwe skutki 
w postaci przegranych wojen. Będąc ewidentnymi dowodami poniesionych klęsk, 
mogą na długo pozostawać niezaleczoną raną w zbiorowej świadomości. Stronie 
zwycięskiej zaś przynoszą liczne korzyści i są niepodważalnym świadectwem 
jej wojennych sukcesów. Istotnym zagadnieniem wartym szczegółowego roze-
znania jest przedstawienie i omówienie m.in. ustalonych gestów i znaków, które 
były stosowane dla zamanifestowania zamiaru oddania się w ręce przeciwnika.

Tego rodzaju wydarzenia uczyniliśmy przewodnim tematem naszego na-
stępnego wydawnictwa z cyklu „Homo Militans”. Z dziejów wojskowości polskiej 
i powszechnej. Tak jak w przypadku poprzednich tematów, zależało nam zarów-
no na szerokim potraktowaniu militarnych kapitulacji w wymiarze czasowym 
i przestrzennym, jak i na ich ujęciu w wielu aspektach, także i tych dość luźno 
związanych z historią wojskową. Ważne wydaje się nam także, aby, zgodnie 
z tytułem całego cyklu, zwrócić szczególną uwagę na te zjawiska przez pryzmat 
działań i losów ludzi, którzy brali w nich udział, czy to polityków i dowódców 
podejmujących kluczowe decyzje w tym zakresie, czy to zwykłych, szeregowych 
uczestników orężnych zmagań, dla których pójście do niewoli w wyniku zbioro-
wego poddania się było jedynym w swoim rodzaju życiowym doświadczeniem.

CZWARTEK 16 III 2017

8.00–8.15 Inauguracja konferencji: dr hab. Arkadiusz 
Stasiak – Prodziekan Wydziału Nauk  
Humanistycznych

8.15–8.30 dr hab. Tomisław Giergiel (umcs)  
(Muzeum Okręgowe w Sandomierzu)  
Podstęp czy utrata nadziei? Kapitulacja 
grodu sandomierskiego 2 lutego 1260 r.

8.30–8.45 prof. uwm Marek Radoch (uwm)  
Thobys i Friedeburg – dwie krzyżackie  
warownie na Żmudzi w 1409 roku  
(położenie i kapitulacja)

8.45–9.00 prof. kul dr hab. Jan Ptak (kul)  
Kary za poddanie warowni w polskim 
średniowieczu

9.00–9.15 DYSKUSJA
9.15–9.30 prof. umk dr hab. Adam Szweda (umk) 

Rokowania związane z kapitulacjami 
w późnośredniowiecznych Prusach

9.30–9.45 dr Krzysztof Kwiatkowski (umk)  
Kapitulacje wojenne w późnośredniowiecz-
nych Prusach (XIII – pocz. XVI w.) –  
aspekt militarny

9.45–10.00 dr hab. Andrzej Niewiński (kul)  
Rola ceremoniału w akcie kapitulacji. 
Przypadki z dziejów średniowiecza

10.00–10.15 DYSKUSJA
10.15–10.30 przerwA KAwowA
10.30–10.45 prof. ajd dr hab. Maciej Trąbski (ajd)  

Kapitulacja Twierdzy Kokenhausen  
(7 X 1700 r.) w świetle relacji podskarbiego 
nadwornego koronnego Anastazego  
Miączyńskiego

10.45–11.00 mgr Bartłomiej Killich (uwm) Kapitulacje 
w wyprawach Rusi na Bizancjum w świetle 
Powieści minionych lat

11.00–11.15 mgr Sylwia Skiendziul (uwm) Romilda, 
Rogneda, Przedsława i inne kobiety –  
ofiary kapitulacji, także z uwzględnieniem 
tych pochodzących z ziem napastowanych 
przez Krzyżaków

11.15–11.30 DYSKUSJA
11.30–11.45 dr hab. Urszula Oettingen (ujk)  

1 Pułk Piechoty Legionów Polskich  
w Królestwie Polskim w 1914 roku.  
„Małe – wielkie kapitulacje” 

11.45–12.00 prof. dr hab. Andrzej Olejko (Wyższa 
Szkoła Oficerska Sił Powietrznych  
w Dęblinie) Zwiastuni klęski czyli rola 
lotnictwa w kapitulacjach na wybranych 
przykładach

12.00–12.15 prof. uł dr hab. Andrzej Dubicki (uł)  
Kapitulacja Rumunii w 1918 roku i jej 
skutki dla rumuńskiej polityki wewnętrznej 
i zagranicznej

12.15–12.30 dr Dariusz Faszcza (Akademia Huma-
nistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku) 
Kryzys dynastyczny spowodowany kapitu-
lacją Bułgarii w 1918 r.

12.30–12.45 prof. uł dr hab. Witold Jarno (uł)  
Czy bronić Wilna? Przyczynek do dziejów 
miasta we wrześniu 1939 roku

12.45–13.00 DYSKUSJA
13.00–14.30 przerwA obiADowA
14.30–14.45 dr Łukasz Różycki (uam) Skapitulować  

jak Rzymianin, o celowości i doktrynie 
składania broni w późnym antyku

14.45–15.00 dr Michał Norbert Faszcza (aszw)  
Implikacje kulturowe rzymskiej deditio 
w III–I w. przed Chr.

15.00–15.15 dr Sebastian Długoborski (kul)  
Asyryjskie techniki nakłaniania wrogów  
do kapitulacji

15.15–15.30 Krzysztof Narloch (uw) Pokonani  
w Cesarstwie Rzymskim i w jego armii

15.30–15.45 DYSKUSJA
15.45–16.00 dr hab. Arkadiusz Stasiak (kul)  

Zdrada i kapitulacja w Rzeczypospolitej 
schyłku XVI stulecia

16.00–16.15 dr Andrzej Gładysz (kul)  
Poddanie i ucieczka w artykułach wojsko-
wych z czasów ostatnich Jagiellonów



16.15–16.30 Marcin Janakowski (umcs) Dyplomacja 
Jana Zapolyi wobec Imperium Osmańskie-
go, kapitulacja czy rozgrywka polityczna?

16.30–16.45 DYSKUSJA
16.45–17.00 dr Marcin Baranowski (kul) „Z wściekłości 

gryźli swoje karabiny…” – postawa polskich 
żołnierzy podczas kampanii francuskiej 
1814 roku

17.00–17.15 dr Piotr Derengowski (ug) Honor, hańba 
czy konieczność? Różne oblicza kapitulacji 
w okresie wojny secesyjnej

17.15–17.30 dr Jan Szkudliński (Muzeum ii Wojny 
Światowej) Rozważania na temat kapitu-
lacji jako formy zakończenia walki

17.30–17.45 dyskusja i podsumowanie i dnia obrad
19.00 spotkanie na Starym Mieście

PIĄTEK 17 III 2017

8.00–8.15 prof. umcs dr hab. Dariusz Kupisz (umcs) 
Kapitulacja armii moskiewskiej pod Smo-
leńskiem w 1634 r. w polskich i litewskich 
relacjach z epoki

8.15–8.30 Damian Łój (uj) Kapitulacja Szeina pod 
Smoleńskiem w 1634 roku w świetle ikono-
grafii. Studium porównawczo-krytyczne

8.30–8.45 dr Grzegorz Słowik (uz) Wizerunek 
szwedzkiego żołnierza w kontekście zma-
gań i kapitulacji w świetle XVII-wiecznych 
polskich i szwedzkich pamiętników

8.45–9.00 DYSKUSJA
9.00–9.15 mgr Marcin Gomółka (Uniwersytet Przy-

rodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 
Kapitulacja armii polskiej pod Ujściem 
w lipcu 1655 roku – okoliczności, zachowa-
nia stron, skutki

9.15–9.30 mgr Marek Łaski (Uniwersytet Przyrodni-
czo-Humanistyczny w Siedlcach)  
Kapitulacja Kamieńca Podolskiego  
27 sierpnia 1672 roku – przyczyny,  
zachowania stron, skutki
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9.30–9.45 dr Zbigniew Hundert (uksw) Kapitulacje 
polskich garnizonów przed armią osmań-
ską w latach 1672–1676

9.45–10.00 DYSKUSJA
10.00–10.15 przerwA KAwowA
10.15–10.30 prof. dr hab. Norbert Kasparek (uwm) 

Kapitulacje armii polskiej w 1831 roku
10.30–10.45 mgr Tadeusz Grab (kul) […] bez naj-

mniejszego względu w pień wycinać, bo jeń-
ców chować niepodobna. Kwestia jeńców 
wojennych w projektach powstańczych 
XiX w.

10.45–11.00 mgr Jan Błachnio (uw) „Szkoda go, młody 
był”. Kapitulacja Twierdzy Przemyśl i jej 
wpływ na militarno-społeczną sytuację 
Austro-Węgier

11.00–11.15 DYSKUSJA
11.15–11.30 przerwA KAwowA
11.30–11.45 dr Ireneusz Wojewódzki (uz) Z opuszczo-

ną banderą. Akty kapitulacji w walkach 
morskich lat 1793–1815

11.45–12.00 mgr Jarosław Pawlikowski (Muzeum Etno-
graficzne w Toruniu) Niezłomni z Emdena, 
czyli niezwykła odyseja kapitana von Müc-
ke i jego ludzi

12.00–12.15 kmdr rez. dr Andrzej Drzewiecki (amw) 
Kapitulacja Helu w pokoleniowej pamięci 
historycznej

12.15–12.30 dr Mariusz Kardas (amw) Gdynia 1939 – 
Kapitulacji nie będzie!

12.30–12.45 DYSKUSJA
12.45–14.15 przerwA obiADowA
14.15–14.30 mgr Emil Ciecieląg (kul) Seppuku –  

kapitulacja poprzez śmierć
14.30–14.45 mgr Piotr Krzyżański (uam) Konie pod-

czas oblężeń w I Rzeczypospolitej
14.45–15.00 dr Marek Wawrzynkowski (ug) Żołnierze 

i oficerowie ii rp i ich niechęć do kapitula-
cji w „codziennych” konfliktach z cywilami 
na przykładzie dok nr Viii

15.00–15.15 mgr Malwina Kołodziejczak (aszw)  
Uwarunkowania prawne podpisania  
aktu kapitulacji w Polsce – stan obecny

15.15–15.30 DYSKUSJA
15.30–15.45 przerwA KAwowA
15.45–16.00 mgr Bartosz Janczak (Centralne Muzeum 

Jeńców Wojennych w Łambinowicach-
-Opolu) Obrona i kapitulacja Warszawy 
podczas kampanii polskiej 1939 r. we 
wspomnieniach płk. Juliana Janowskiego

16.00–16.15 mgr Bogusław Szalast (kul)  
Kapitulacja Warszawy we wrześniu 1939 r. 
na podstawie wspomnień Mjr Zdzisława 
Żórawskiego

16.15–16.30 dr Marcin Paluch (Wyższa Szkoła Oficer-
ska Sił Powietrznych w Dęblinie)  
Kapitulacje jednostek Wojska Polskiego 
wobec Armii Czerwonej na Lubelszczyźnie 
w 1939 roku

16.30–16.45 Wojciech Miklaszewski (Bydgoszcz)  
Postawy kawalerzystów wobec decyzji  
gen. Franciszka Kleeberga o kapitulacji  
dowodzonej przez niego Grupy  
pod Kockiem w 1939 roku

16.45–17.00 mgr Ewelina Klimczak (Centralne Muze-
um Jeńców Wojennych w Łambinowicach-
-Opolu) „Żołnierz bez karabinu…” – polska 
konspiracja w niemieckich obozach jenie-
ckich w latach II wojny światowej

17.00–17.15 DYSKUSJA
17.15 zakończenie i podsumowanie konferencji 

kierownik Pracowni Wojskowo-Historycz-
nej prof. kul dr hab. Jan Ptak


