
Warszawa, 18.06.2018 r. 

 

XIV FORUM HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI 

KOMUNIKAT NR 3 

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z zamknięciem prac w zakresie przyjmowania zgłoszeń, Komitet Organizacyjny 

przystąpił do dalszych prac związanych z ustalaniem programu, doborem moderatorów sekcji oraz 

sprawami pomniejszymi. Opracowany program Forum został załączony do niniejszego Komunikatu. 

Całość obrad prowadzona będzie w obiektach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, będą-

cego współorganizatorem Forum. Przewidziano, że pierwszego dnia obrad – 21 września (piątek) – 

otwarcie Forum nastąpi o godz. 11.00 (ma to umożliwić wszystkim spokojny i bezpieczny dojazd 

uczestników). Dzień ten będzie dniem obrad i dyskusji plenarnych, z przerwą obiadową. Wieczorem 

będzie miał miejsce grill. Kolejnego dnia – 22 września (sobota) – rozpoczęcie obrad w trzech sek-

cjach będzie miało miejsce o godz. 9.00 z planowanym zakończeniem o godz. 13.00. W godz. 13.00-

14.00 planowane jest podsumowanie prac w sekcjach, a następnie całości Forum, po czym nastąpi 

jego zamknięcie i obiad. 

Ze względu na fakt, iż część z uczestników będzie wnosić opłatę konferencyjną za pośrednic-

twem swoich macierzystych uczelni bądź innych instytucji zdecydowano, że właściwym do wpłat 

i wystawienia w razie potrzeby faktur będzie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Z tego 

względu opłatę konferencyjną w kwocie 100 zł prosimy wpłacać w terminie do 31 sierpnia 2018 r. 

na konto Muzeum nr: 73 1240 6003 1111 0000 4945 8491 w tytule wpisując: „XIV Forum Histo-

ryków Wojskowości – nazwisko i imię”. Wpłaty dokonane do tej pory na konto Stowarzyszenia 

zostały automatycznie przeksięgowane na konto Muzeum. Osoby zainteresowane otrzymaniem fak-

tury proszone są o przesłanie mailem niezbędnych danych (dokładny adres i NIP instytucji) na jaką 

ma być wystawiona faktura. Informujemy jednocześnie, że w kwocie opłaty mieszczą się koszty wy-

żywienia, druk programów itp. Koszty noclegu i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

Sugerowane poniżej miejsca noclegowe oferują dobrą jakość, przystępne ceny oraz zlokalizowane 

się nieopodal Muzeum (poniżej namiarów znajdują się linki przenoszące na strony hoteli). 

 Hotel „Atos”, ul. Mangalia 1 

http://start-hotel-atos.hotel-warsaw.net/pl/#map 

 Hotel „Aramis”, ul. Mangalia 3B 

http://www.hotelaramis.pl/?gclid=EAIaIQobChMIyeS9_9rO2wIVSS0ZCh2megJjEAAYAi-

AAEgKNzPD_BwE 

 Dom Studenta nr 5, ul. Smyczkowa 5/7 

http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/domy-studenta/ds5/ 

 

Ostateczny termin przekazywania materiałów do druku upływa w drugim dniu konferencji, tj. 

22 września.  

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: 14forumhistorykow@gmail.com 
 

Z wyrazami szacunku, 
 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

dr Adam Ostanek 
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