
PROGRAM XIV FORUM HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI 

 

21 września 2018 r. (piątek) 

11.00-11.20 – otwarcie XIV Forum Historyków Wojskowości 

11.20-11.30 – wręczenie nagród i wyróżnień 

11.30-12.30 – obrady plenarne 

1. prof. dr hab. Karol Olejnik – Umizgi polityków do historii 

2. prof. dr hab. Mirosław Nagielski – Wojna a polityka w epoce nowożytnej 

3. prof. dr hab. Janusz Wojtasik – Polskie powstania narodowe XVIII – XIX w. – polityka i militaria 

12.30-13.00 – dyskusja 

13.00-14.00 – przerwa obiadowa 

14.00-15.30 – obrady plenarne 

1. prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz – Wojsko Polskie w systemie politycznym II Rzeczypospolitej 

2. prof. dr hab. Tadeusz Panecki – Wojsko Polskie a polityka w okresie II wojny światowej 

3. prof. dr hab. Dariusz Kozerawski – Misje pokojowe WP w okresie PRL 

4. dr Sławomir Sadowski – Polityczny nadzór na Siłami Zbrojnymi w Polsce w latach 1944-1989 

5. dr hab. Jerzy Zalewski – Transformacja Wojska Polskiego po 1989 roku 

15.30-16.00 – dyskusja 

16.00-18.00 – obrady w sekcjach (około 6-7 pierwszych referatów z listy z poszczególnych sekcji) 

18.00 – grill 

22 września 2018 r. (sobota 9.00-12.00) 

Sekcja I (Budynek Główny Muzeum) 

moderatorzy: prof. dr hab. Norbert Kasparek, prof. dr hab. Mirosław Nagielski, prof. dr hab. Wojciech Wło-

darkiewcz 

1. dr Łukasz Różycki – Divide et impera, rzymska polityka względem plemion barbarzyńskich w świe-

tle traktatów wojskowych 

2. dr hab. Andrzej Niewiński – Propagandowe wykorzystanie jeńców wojennych w późnym średnio-

wieczu 

3. mgr Zbigniew Chmiel – Rola hetmanów koronnych w kontaktach dyplomatycznych Rzeczypospolitej 

z lennikami Imperium Osmańskiego w latach 1648-1683 

4. dr Katarzyna Wagner – Przekazy propagandowe w okresie Wielkiej Wojny Północnej. Formy i treści 

5. dr Anna Pastorek – Rola propagandy w walce o panowanie na morzach w XVII wieku. 

6. dr Piotr Derengowski – Polityczne aspekty organizacji, szkolenia i wykorzystania U.S. Colored Tro-

ops (USCT) w okresie wojny secesyjnej 

7. dr hab. Piotr Olender – Polityka zagraniczna a zbrojenia morskie Rosji w drugiej połowie XIX wieku 

8. mgr Paweł Piwoński – Wpływ przemian polityczno-gospodarczych w Japonii w latach 1905-1920 na 

rozwój lotnictwa i aeronautyki wojsk lądowych 

9. dr Dariusz Faszcza – Propaganda eksponująca okrucieństwa popełnione przez wojska przeciwnika 

podczas wojen bałkańskich 1912-1913 

10. dr hab. Andrzej Olejko – Od dyplomacji do wojny. Królestwa Serbii i Rumunii w polityce i strategii 

mocarstw Wielkiej Wojny 1915-1916 

11. dr Maciej Hubka – Wpływ wojny i okupacji z lat 1914-1918 na wspieranie obronności państwa 

w okresie wojny polsko-rosyjskiej 1919-1921. Przykład piotrkowski 

12. prof. dr hab. Janusz Karwat – Polityczne determinanty badań nad Powstaniem Wielkopolskim 

1918/1919 

13. dr Rafał Roguski – Współdziałanie struktur terenowych WP z władzami administracyjnymi na zaple-

czu frontu wojny polsko-rosyjskiej 1919-1921 

14. dr Paweł Borek – Polityka władz wojskowych wobec komunistów w latach 1918-1939 



Sekcja II (Gmach Biblioteki) 

moderatorzy: prof. dr hab. Tadeusz Dubicki, dr hab. Marek Dutkiewicz 

1. prof. dr hab. Zygmunt Matuszak – Uwarunkowania polityczno-militarne w planowaniu operacyjnym 

Sił Zbrojnych II RP  

2. mgr Krzysztof Fudalej – Formułowanie doktryny w warunkach ograniczeń politycznych. Traktat 

wersalski a początki tworzenia zasad użycia niemieckich wojsk szybkich 

3. dr hab. Andrzej Drzewiecki – „Biednego państwa nie stać na flotę wojenną”. Politycy widzieli to 

inaczej 

4. dr Piotr Dobrowolski / mgr Maksymilian Sokół-Potocki – Wzorzec żołnierza/obywatela na łamach 

przedwojennej literatury wojskowej 

5. dr Tomasz Matuszak – Pomnik „Ku czci żołnierzy Wojsk Balonowych poległych w wojnie 1918-

1920” jako przykład kształtowania świadomości historycznej 

6. dr Adam Ostanek – Wojsko Polskie w polityce wewnętrznej II Rzeczypospolitej 

7. mgr Konrad Czernielewski – Apolityczność armii II Rzeczypospolitej 

8. dr Mariusz Kardas – Polityka i politycy w pismach marszałka Józefa Piłsudskiego 

9. prof. dr hab. Ryszard Turkowski – Czyn legionowy w myśli wychowawczo-obronnej wiejskich orga-

nizacji młodzieżowych w II Rzeczypospolitej 

10. dr Teodor Wójcik – Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu w kontekście polityki edukacyj-

nej w Siłach Zbrojnych II Rzeczypospolitej 

11. dr Aneta Niewęgłowska – Polityczne uwarunkowania funkcjonowania wyższego szkolnictwa woj-

skowego w II RP 

12. dr Agnieszka Jędrzejewska – Szkolenie hufców Przysposobienia Wojskowego w myśl progra-

mu „Naród pod bronią” w latach 1935-1939 

13. mgr Grzegorz Kała – Między Generalnym Inspektoratem Sił Zbrojnych a Ministerstwem Skarbu. 

Trudne relacje Edwarda Śmigłego-Rydza i Eugeniusza Kwiatkowskiego w latach 1935-1936 

14. dr Aleksandra Kozłowska – Przejawy propagandy wojskowej na terenie Łodzi w obliczu II wojny 

światowej w świetle „Kuriera Łódzkiego” (styczeń – wrzesień 1939) 

15. prof. dr hab. Andrzej Makowski – Polityczne konsekwencje planu "Peking" 

16. dr hab. Maciej Franz – Włoska propaganda wojenna 1940–1945 

17. prof. dr hab. Danuta Kisielewicz – Ocena wydarzeń politycznych przez oficerów WP w niewoli nie-

mieckiej w czasie II wojny światowej 

18. dr Maryla Fałdowska – „Propaganda wojenna” w obozach jenieckich NKWD (1939-1941) 

19. mgr Dawid Kołbuc – Negocjacje polsko-radzieckie w sprawie podpisania umowy wojskowej 

z 14 sierpnia 1941 r. 

20. prof. dr hab. Piotr Matusak – Udział ludowców w powstaniu warszawskim 

21. dr Grzegorz Jasiński – Polityczne uwarunkowania pomocy lotniczej dla Powstania Warszawskiego 

w 1944 roku  

22. dr Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk – Propaganda wojenna w polskiej prasie podziemnej w latach 

1939-1945 

23. dr Tomasz Gliniecki – Polityczne przyczyny i konsekwencje Rozkazu Nr 006. zachowania żołnierzy 

Armii Czerwonej podczas ofensywy na Prusy Wschodnie w 1945 roku 

  



Sekcja III (Scena) 

moderatorzy: prof. dr hab. Antoni Komorowski, prof. dr hab. Janusz Zuziak, prof. dr hab. Dariusz Kozerawski 

1. prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski – Polityczne aspekty kształcenia oficerów Polskiej Marynarki Wo-

jennej w wojskowych uczelniach zagranicznych w latach 1925-2018 

2. prof. dr hab. Jerzy Przybylski – Marynarka Wojenna PRL w „gorsecie politycznym” 1945-1989 

3. prof. dr hab. Józef Smoliński – Władze państwowe i wojskowe na uchodźstwie wobec sanacji i pił-

sudczyków 

4. dr hab. Halina Łach – Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany w systemie ochrony polskiej grani-

cy państwowej 

5. dr hab. Wiesław Łach – Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany w systemie obrony Polski pół-

nocnej 

6. dr hab. Jerzy Prochwicz – Uwarunkowania geopolityczne i geostrategiczne organizacji systemu 

ochrony granic w Polsce w XX wieku 

7. dr hab. Marek Dutkiewicz – Polityczne i gospodarcze aspekty utworzenia i rozwiązania Wojskowej 

Akademii Medycznej im. gen. B. Szareckiego w Łodzi 

8. prof. dr hab. Lech Wyszczelski – Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej (ZSRR) 

9. dr Sławomir Maksymowicz – Komunistyczna indoktrynacja w Wojskowej Technicznej Szkoły Lotni-

czej w Warszawie-Börnerowie i jej wpływ na losy słuchaczy i kadry 

10. dr Henryk Czyżyk – Wpływ polityki na rozwój i wyposażenie w Świdwińskiej Dywizji Lotniczej 

11. mjr dr Zbigniew Zielonka – Atomowe pole walki w propagandzie specjalnej ludowego WP 

12. dr Paweł Gotowiecki – Środowiska kombatanckie w życiu politycznym polskiej powojennej emigracji 

niepodległościowej na Zachodzie 

13. dr Włodzimierz Nowak – Gen. Kazimierz Glabisz wobec polityki historycznej władz Polski Ludowej 

(1945-1980) 

14. mgr Tomasz Leszkowicz – Po co ludowemu wojsku historia? Wojskowa polityka pamięci historycz-

nej lat 60. i 70. XX wieku 

15. dr Bartosz Zakrzewski – Rola broni pancernej w koncepcjach polityczno-militarnych WP w latach 

1945-1989 

16. dr Małgorzata Wiśniewska – Teoria wojny (walki) informacyjnej i jej współczesne odniesienia 

12.00-12.30 – sprawozdania moderatorów z obrad w sekcjach 

12.30-13.00 – podsumowanie i zamknięcie XIV Forum Historyków Wojskowości 

13.00 – obiad 


