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III Słupski Festiwal Historyczny
(9-10 czerwca 2017 r.)
Studenckie Koło Naukowe Historyków Akademii Pomorskiej w Słupsku (SKNH
AP) wznowiło swoją działalność w 2014 r. Od tego czasu podejmuje liczne działania
i inicjatywy mające na celu możliwie jak najlepsze przygotowanie naszych członków
i sympatyków do przyszłej pracy zawodowej, a także do poszerzenia własnych zainteresowań naukowych oraz osobistych pasji w dziedzinie historii, rozumianej nie tylko
jako jednej z wielu dyscyplin humanistycznych, ale przede wszystkim jako najlepszej
„nauczycielki życia”. Dlatego przedstawiciele SKNH AP starają się organizować wykłady, wystawy, sympozja naukowe, spotkania autorskie, prelekcje, konferencje i festiwale, przy jednoczesnym współdziałaniu z miejscowymi instytucjami samorządowymi, społecznymi i publicznymi oraz instytucjami i organizacjami ogólnopolskimi,
placówkami edukacyjnymi, osobami prywatnymi (najczęściej pasjonatami historii),
organizacjami pozarządowymi, a nawet podmiotami gospodarczymi.
Niewątpliwie największą i najbardziej udaną inicjatywą podjętą do tej pory przez
SKNH AP był Słupski Festiwal Historyczny. Jest to pierwszy i największy tego typu
projekt na Pomorzu Środkowym, którego pomysłodawcą był dr Wojciech Bejda.
Idealnie wpisuje on się w dwa główne typy działalności prowadzonej przez SKNH
AP, czyli aktywność naukowo-dydaktyczną i edukacyjno-rozrywkową.
Początki cyklu Słupskich Festiwali Historycznych były jednak skromne. I Festiwal odbył się 24 kwietnia 2015 r. na terenie Wydziału Filologiczno-Historycznego
Akademii Pomorskiej w Słupsku. Wszelkie działania (wykłady, prezentacje, wystawy, pokazy, prelekcje) były realizowane siłami naukowców i studentów AP oraz
osób, które na terenie Słupska i okolic zajmują się badaniem i popularyzacją historii
na profesjonalnym poziomie. Uczestniczyło w nim ponad 600 osób: wykładowców,
studentów, uczniów, mieszkańców Słupska i okolic. Celem była promocja historii
poprzez ukazanie jej „pozapodręcznikowych” walorów poznawczych i rozrywkowych. Za opracowanie planu działań, pozyskanie patronów, sponsorów i partnerów,
przygotowania organizacyjne i techniczne oraz promocję wydarzenia odpowiedzialni byli członkowie SKNH AP.
II Słupski Festiwal Historyczny odbył się w dniach 6-7 maja 2016 r. również na
Wydziale Filologiczno-Historycznym AP w Słupsku. Uczestniczyło w nim ponad
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1500 osób: wykładowców, studentów, uczniów, członków grup rekonstrukcyjnych,
mieszkańców Słupska i okolic. Celem była promocja historii przez zaprezentowanie
jej w niecodzienny sposób. Do współpracy pozyskano 70 instytucji z miasta, regionu i całej Polski.
III Słupski Festiwal Historyczny odbył się w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w dwóch
lokalizacjach: w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego AP i przy Parku
Wodnym w Redzikowie. Impreza została przygotowana we współpracy z Centrum
Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Słupsk, Instytutem Historii i Politologii AP
Słupsk oraz Gminą Słupsk. Uczestniczyło w niej 4500 osób ze Słupska i okolic.
Nadrzędnym celem było propagowanie wiedzy historycznej oraz inspirowanie ludzi
do odkrywania na nowo nieznanych aspektów historii Polski, jak również promowanie zapomnianych dziejów regionalnych. Impreza dedykowana jest nie tylko
uczniom wszystkich szczebli edukacji, lecz także mieszkańcom Słupska i pobliskich
miejscowości, dla całych rodzin.
W każdej edycji Festiwalu nacisk kładliśmy na inny aspekt historyczny – w tym
roku tematem przewodnim było „Życie codzienne oraz spędzanie wolnego czasu na
przestrzeni wieków”. Motto wydarzenia stanowiły słowa Józefa Piłsudskiego „Być
zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”.
Festiwal wsparło 4 patronów honorowych, 19 partnerów, 9 sponsorów i 9 patronów
medialnych. Wśród nich byli m.in.: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Słupsku, Polski Komitet
Olimpijski, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Miasta Gdynia, IPN Gdańsk, IPN Rzeszów, Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie, Polski Związek Piłki Nożnej i liczne
grupy rekonstrukcji historycznych. Patronat medialny sprawowały: Radio Koszalin,
Głos Pomorza, GP24.PL, TV Słupsk Vectra, Gazeta Kaszubska, GRYF24.PL, Histmag.org, Do Rzeczy Historia i Superhistoria.pl. Festiwal rzeczowo wsparły samorządy, instytucje publiczne i podmioty prywatne.
W ciągu dwóch dni Festiwalu uczestnikom towarzyszyły liczne wydarzenia
przygotowane przez członków naszego Koła Naukowego: wykłady, wystawy, spotkania autorskie, prelekcje, występy artystyczne (m.in. zespołów etno-folkowych),
warsztaty rzemieślnicze, prezentacje pojazdów zabytkowych i wojskowych, pokazy
strojów dawnych, walki rycerskie, pokazy filmowe i multimedialne, a także konkursy historyczne. Co ciekawe, wspomniane działania były podejmowane zarówno
przez zawodowych historyków, jak i pasjonatów historii, którzy prezentowali eksponaty ze swoich zbiorów.
Efekt naukowy Festiwalu stanowiła Ogólnopolska Konferencja Naukowa współorganizowana z Polskim Towarzystwem Historycznym pt. „Rodzinność – zgoda
i konflikt w czasach nowożytnych”, którą prowadził dr hab. prof. UAM Aleksander
Małecki.
Słupski Festiwal Historyczny to wydarzenie, które z dobrym skutkiem popularyzuje różne aspekty historii wśród mieszkańców Słupska i całego Pomorza Środkowego za pośrednictwem licznych prezentacji, odczytów, spotkań autorskich i innych
wydarzeń odbywających się w tym samym czasie. Podkreślić należy, że sukcesem
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jest m.in. wzrost frekwencji na corocznych edycjach Festiwalu, który staje się ważną
motywacją do dalszych działań popularyzatorskich. W trakcie III Słupskiego Festiwalu Historycznego dużą atrakcją okazał się odtworzony wygląd i wystrój pokoju
reprezentacyjnego z lat 1880-1910, który został przygotowany przez członków
SKNH AP.
Organizacja Słupskiego Festiwalu Historycznego prowadzi do następujących rezultatów:
1) popularyzacji wiedzy historycznej od starożytności, poprzez średniowiecze
i wczesną epokę nowożytną, do historii najnowszej, zarówno na obszarze regionu, Polski, jak i innych części świata, co odzwierciedla szerokie zainteresowania badawcze członków SKNH AP;
2) promocji działalności naukowej wśród m.in. wśród członków SKNH AP, realizowanej głównie poprzez organizację konferencji naukowych, wykładów,
prelekcji, spotkań autorskich i wystaw;
3) integracji społeczności akademickiej (wykładowców i studentów różnych kierunków) Akademii Pomorskiej w Słupsku;
4) integracji społeczności lokalnej ze społecznością akademicką (w Słupskim
Festiwalu Historycznym oprócz wykładowców, studentów i doktorantów biorą udział liczni mieszkańcy Słupska i okolicznych miejscowości);
5) integracji pokoleniowej, co wiąże się z tym, że w Słupskim Festiwalu Historycznym uczestniczą zarówno wykładowcy, studenci, doktoranci, przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku, jak i uczniowie szkół średnich, gimnazjów i innych placówek edukacyjnych;
6) przyciąganiu nowych adeptów wiedzy historycznej, głównie dzięki zapraszaniu uczniów szkół średnich i podstawowych do udziału w wydarzeniach organizowanych podczas Słupskiego Festiwalu Historycznego, a także promocji wspomnianych wydarzeń w lokalnych mediach;
7) promocji interdyscyplinarności w działaniach Koła Naukowego, do których włączają się studenci reprezentujący nie tylko Wydział Filologiczno-Historyczny,
lecz także Wydział Nauk Społecznych i Wydział Matematyczno-Przyrodniczy AP
w Słupsku.
Działania SKNH nie ograniczają się wyłącznie do tworzenia nowych inicjatyw
wraz z instytucjami publicznymi, historykami czy wydawcami publikacji naukowych, lecz coraz bardziej koncentrują się na zaangażowaniu społeczności lokalnych
w akcje podejmowane przez członków Koła. Słupski Festiwal Historyczny tworzy
przestrzeń, w której rozmaite środowiska, począwszy od badaczy historii, a skończywszy na nieznanych jej pasjonatach, spotykają się, aby zaprezentować społeczeństwu całą panoramę przeszłości, swe dokonania, zarówno „wielkiego”, jak
i „małego kalibru”. Największym osiągnięciem Słupskiego Festiwalu Historycznego
jest zainteresowanie wiedzą historyczną osób postronnych, oprócz uczniów i studentów. Dlatego cieszy nas to, że w ciągu ostatnich lat w organizację Festiwalu zaangażowały się setki osób, które nie są związane z Akademią Pomorską w Słupsku oraz
innymi organizacjami lub sporadycznie interesują się tematyką historyczną.
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W roku 2018 będziemy kontynuować projekt Słupski Festiwal Historyczny, którego czwarta edycja odbędzie się zapewne w dniach 10-11-12 maja. Nawiążemy wówczas do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, a mottem przewodnim
będą słowa Tadeusza Kościuszki „Pierwszy krok do zrzucenia niewoli to odważyć się
być wolnym, pierwszy krok do zwycięstwa – poznać się na własnej sile”.
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