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Wrocław, 16.10.2017 r.                    

                                                                                                             

KOMUNIKAT NR 2 

XIV FORUM HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI 

Szanowni Państwo, 

Z satysfakcją odnotowujemy, że napłynęło już wiele zgłoszeń, wśród których są, co również cieszy, 

osoby spoza naszego środowiska, które nigdy wcześniej w naszych spotkaniach nie uczestniczyły. Ponieważ 

pojawiają się liczne zapytania dotyczące „myśli przewodniej” XIV Forum, to przypominajmy, że w Gdyni 

uzgodniliśmy, iż tematyką przewodnią kolejnego forum, które tym razem odbędzie się w Akademii Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, będzie HISTORIA WOJSKOWOŚCI, 

A POLITYKA.  

Temat jest na tyle szeroki, że z powodzeniem mogą się w nim odnaleźć nie tylko historycy wojsko-

wości, dyplomaci, politycy, etycy, a także osoby, które z różnych innych perspektyw patrzą na wojsko i mają 

na ten temat swoje przemyślenia. Do jednej kwestii powracamy i chcemy podkreślić, że będziemy się jej 

skrupulatnie przyglądali i egzekwowali, aby Forum rzeczywiście skupiło się na temacie HISTORIA WOJ-

SKOWOŚCI A POLITYKA, a nie utonęło w problematyce różnej, często interesującej, ale niejednokrotnie 

bardzo odległej od myśli przewodniej. Aby tego uniknąć stało się koniecznym skupienie myśli przewodniej 

na wytyczeniu problemów, na które składają się poniższe zagadnienia: 

1. Wzorce historyczne w kształtowaniu oblicza armii. 

2. Polityczne uwarunkowania badań historyczno-wojskowych. 

3. Dyplomacja wojskowa jako przedłużenie polityki państwa. 

2.  Propaganda wojenna – cele i formy. 

4.  Wojna informacyjna – istota i zakres jej prowadzenia. 

5.  Strategia wojenna i doktryny wojenne – uwarunkowania polityczne.  

6.  Szkolenie i szkolnictwo wojskowe – przygotowanie elit dla potrzeb sił zbrojnych. 

7. Sojusze wojskowe – przesłanki polityczne ich tworzenia. 

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że powołana została Rada Naukowa XIV Forum History-

ków Wojskowości w składzie: 

 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 Wojskowości 

 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 Wojskowości 

 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 – Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach 

 

Informujemy, iż zgłoszone tematy zostaną podane ocenie powyższego gremium. 
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Ponawiamy naszą prośbę wyrażoną w Komunikacie nr 1, o rozpropagowanie idei XIV Forum, gdyż 

z niemałym zdziwieniem dowiadujemy się, że do wielu osób i instytucji nasz pierwszy komunikat nie dotarł. 

W kwestii nadsyłanych propozycji tematycznych przypominamy i prosimy o dokładne wczytanie się w myśl 

przewodnią. Zwracamy na to uwagę, gdyż miały już miejsce zgłoszenia, w których dominuje myśl wojskowa, 

za którą oczywiście kryją się wybitni teoretycy, ale nie stanowi to problematyki niniejszego forum i w zdecy-

dowany sposób odbiega od zagadnień, które chcemy rozważać.  

Problematyka jest bogata i inspirująca, tylko chciejmy odważniej po nią sięgać, zwłaszcza tam, gdzie 

z różnych przyczyn nie prowadzono badań lub ich wyniki są powodem nowych polemik i wymagają dalszych 

rozważań.  

Informujemy również Państwa, że po konsultacjach z innymi ośrodkami naukowymi, a zwłaszcza 

z Prezydium Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, zmianie uległy podane w Komunikacie nr 1 ter-

miny. Przede wszystkim ostatecznie ustalono, że XIV Forum Historyków Wojskowości odbędzie się 

w dniach 19-20 września 2018 roku. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 grudnia 2017 roku, a artykuły do 

31 marca 2018 roku.  

Na tym etapie nie komunikujemy jeszcze spraw organizacyjnych, gdyż są one w dużej mierze uza-

leżnione od ilości osób uczestniczących w Forum. Z chwilą, gdy zamkniemy listę uczestników oraz członków 

gremiów honorowych, dokonamy szczegółowej kalkulacji kosztów, o czym Państwa niezwłocznie powiado-

mimy. Według wstępnych obliczeń nie powinny ulec zmianie w porównaniu do naszych poprzednich spotkań. 

Wszelkie Państwa uwagi i zapytania prosimy kierować na adres: 14forumhistorykow@gmail.com 

 

                       Z wyrazami szacunku                         

 

                                                                      W imieniu Komitetu Organizacyjnego 

                                                         

      ppłk dr Adam SZYMANOWICZ 

    

 


