
UCHWAŁA ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI 

Z DNIA 5 STYCZNIA 2018 r. 

 

 

W związku z rezygnacją przez Akademię Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki 

z organizacji XIV Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości, Zarząd Stowarzyszenia 

Historyków Wojskowości podjął uchwałę, zgodnie z którą organizację Forum powierzono Mu-

zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. W związku z powyższym podjęto 

następujące decyzje: 

1 

Ze względu na duże zainteresowanie, termin trwania Forum ustala się na 21-22 września 

2018 r. (piątek i sobota). W dniu 21 września będą miały miejsce obrady plenarne z przerwą 

obiadową. Po zakończeniu odbędzie się spotkanie towarzyskie i grill w ogrodach Muzeum Hi-

storii Polskiego Ruchu Ludowego. Kolejnego dnia Forum, tj. 22 września, będą miały miejsce 

obrady w sekcjach tematycznych, po czym w godzinach popołudniowych nastąpi podsumowa-

nie i zakończenie Forum, a następnie uroczysty obiad. Szczegółowy program obrad zostanie 

opracowany po skompletowaniu zgłoszeń i przesłany do wiadomości uczestników.  

2 

Koszt uczestnictwa w Forum wynosi 100 zł. W cenie tej zawarte są obiady, grill oraz 

publikacja artykułów pokonferencyjnych. Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia 

Historyków Wojskowości 29 1090 1694 0000 0001 3178 8884 w tytule przelewu wpisując: 

XIV Forum Historyków Wojskowości. W terminie późniejszym ogłoszony zostanie wykaz 

najbliższych siedzibie Muzeum hoteli i akademików, w których można będzie indywidualnie 

zarezerwować nocleg. 

3 

Temat przewodni Forum pozostaje niezmieniony i brzmi: Historia wojskowości a poli-

tyka. W 100-lecie polskiej niepodległości. 

4 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 lutego 2018 r. (niedziela). Właściwym do składania 

zgłoszeń, jak również zadawania pytań w kwestiach organizacyjnych, jest adres mailowy:  

14forumhistorykow@gmail.com 

5 

Skład Rady Naukowej pozostaje niezmienny: 

 prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 

 prof. dr hab. Franciszek KUSIAK  – Uniwersytet Wrocławski 

 prof. AWL dr hab. Tadeusz MARCZAK – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. 

Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 

 prof. dr hab. Jerzy MAROŃ – Uniwersytet Wrocławski 



 prof. dr hab. Piotr MATUSAK – wiceprezes Stowarzyszenia Historyków Woj-

skowości 

 prof. dr hab. Mirosław NAGIELSKI – Uniwersytet Warszawski 

 prof. dr hab. Karol OLEJNIK – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 prof. dr hab. Tadeusz PANECKI – prezes Stowarzyszenia Historyków  Wojsko-

wości 

 prof. dr hab. Waldemar REZMER – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 prof. dr hab. Józef SMOLIŃSKI – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ – Wojskowa Akademia Techniczna 

w Warszawie 

6 

Tematyka wystąpień musi pokrywać się z myślą przewodnią Forum. Wszystkie na-

desłane zgłoszenia zostaną ocenione przez Radę Naukową na specjalnie w tym celu zorgani-

zowanym w dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 11.00 posiedzeniu i w razie wystąpienia niejasności, 

zgłaszający otrzymają informację zwrotną z uwagami zgłoszonymi przez Radę. Akceptacja 

proponowanej tematyki nie jest równoznaczna z akceptacją do druku nadesłanego w terminie 

późniejszym tekstu artykułu.  

7 

Druk publikacji nastąpi po zakończeniu Forum. Ostateczny termin nadsyłania tekstów 

artykułów zostanie ogłoszony odrębnie. O akceptacji do druku nadesłanych tekstów decydować 

będzie powołane w terminie późniejszym Kolegium Redakcyjne. 

8 

W celu właściwego przygotowania XIV Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojsko-

wości powołany zostaje Komitet Organizacyjny w składzie: 

 dr Adam OSTANEK – przewodniczący 

 dr Bartosz ZAKRZEWSKI – członek 

 Mateusz RATYŃSKI – członek 

9 

W sprawach o których nie ma mowy w Uchwale, decyduje Komitet Organizacyjny. 

 

 

Zarząd SHW 


