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XIV FORUM HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI 

KOMUNIKAT NR 4 

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem obrad XIV Forum Historyków Wojskowości 

miało miejsce posiedzenie Zarządu SHW połączone z posiedzeniem Komitetu Organizacyjnego Fo-

rum. Podczas wspólnych obrad zaktualizowano program obrad, dokonano zestawień finansowych w 

zakresie wpłat na Forum oraz ustalono ostateczny termin przesłania materiałów do druku na 30 paź-

dziernika br.  

Program obrad zmodyfikowano w ten sposób, że wobec zgłoszenia w kilku przypadkach nie-

możliwości uczestniczenia w obradach zaktualizowano czas prac sekcji. Dokonano także wyboru 

miejsc obrad poszczególnych sekcji. Ze względu na korekty w zakresie wystąpień plenarnych usta-

lono, że w godz. 16.00-18.00 w piątek, rozpoczną się obrady w sekcjach, przy czym Sekcja I praco-

wać będzie w Sali Budynku Głównego Muzeum, Sekcja II – w gmachu Biblioteki Muzeum, Sekcja 

III – z boku Biblioteki, na scenie. Obrady sobotnie rozpoczną się o godz. 9.00 pracami w sekcjach w 

tych samych miejscach dla poszczególnych sekcji, jak w dniu poprzednim. Zakończenie obrad w 

sekcjach planowane jest na godz. 12.00, po czym nastąpią sprawozdania prac w sekcjach i uroczyste 

zakończenie Forum. Czas wystąpień w sekcjach: 10 minut. 

W piątek i sobotę w godz. 13.00-14.00 przewidziany jest obiad, zaś w piątek o godz. 18.00 

grill. Przypominamy także wszystkim Uczestnikom o obowiązku rejestracji niezwłocznie po przy-

jeździe na Forum. Osoby, które nie dokonały do tej chwili wpłaty na Forum a będą chciały wziąć w 

nim udział są obowiązane do uiszczenia opłaty podczas rejestracji.  

Jak wspomniano, terminem ostatecznym nadsyłania tekstów referatów jest 30 października 

br. Wydawcą publikacji będzie Wydawnictwo RYTM. Materiały prosimy nadsyłać na adres mailowy 

prof. Józefa Smolińskiego / jozefsmolinski@wp.pl /, który koordynuje sprawy związane z wydaniem 

książki. Przypominamy, że sam fakt nadesłania materiałów nie jest równoznaczny z ich publikacją, 

bowiem wszystkie nadesłane materiały będą podlegały recenzji i w sytuacji nie spełnienia związa-

nych z nią wymogów, względnie nie zastosowania się do sugestii recenzentów, nie będą dopuszczane 

do druku.  

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

Z wyrazami szacunku, 
 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

dr Adam Ostanek 
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