
KOMUNIKAT WSTĘPNY 

XIV FORUM HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI 

na temat: „HISTORIA WOJSKOWOŚCI A POLITYKA” 
organizowanego przez Wyższą Szkołę Oficerska Wojsk Lądowych                                  

im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu. 

 
 

Forum odbędzie się w dniach 19-21.09.2018 r. we Wrocławiu. 

 

Kolejne XIV Forum Historyków Wojskowości, organizowane tym razem przez naszą 

Uczelnię, będzie poświęcone tematowi pt: HISTORIA WOJSKOWOŚCI A POLI-

TYKA. Jest to temat, który od zawsze interesował środowiska naukowe, a zwłaszcza history-

ków wojskowości. Znalazł się on w wielu opracowaniach naukowych, a także w relacjach oraz 

we wspomnieniach wybitnych polityków i wysokich dowódców wojskowych. Proponowany 

temat jest wciąż aktualny, lecz wymaga nowego ujęcia. Dlatego też między innymi w trakcie 

obrad i dyskusji chcielibyśmy na problematykę tą spojrzeć, zarówno w aspekcie historycznym 

jak również odnieść się do czasów współczesnych.  

         

Sądzimy, że nasze obrady mogą dać odpowiedź na wiele problemów związanych z wpły-

wem polityki na działania wojenne, zarówno te które znamy z historii jak i te potencjalne. Zna-

mienne jest powiedzenie: chcesz pokoju, szykuj się do wojny, dlatego też w tym aspekcie, za-

równo polityka wewnętrzna jak i zagraniczna określa stosunek danego państwa do wojny. 

Mamy świadomość, że zakres tematyczny XIV Forum jest bardzo szeroki, przywołuje 

sporo problemów badawczych, a między innymi: 

         

1. Jakie relacje występują pomiędzy dyplomacją a trwałością sojuszy wojskowych? 

2. Czy można określić obszary zagrożenia pokoju na świecie? 

3. Jakie nastąpiły jakościowe zmiany w podejściu do bezpieczeństwa narodowego? 

4. Jak należy rozumieć apolityczność wojska? 

5. Rola polityki w tworzeniu optymalnych warunków rozwoju sił zbrojnych. 

 

 

 

 

 



Proponujemy następujące obszary tematyczne: 

1. Rola dyplomacji w zapewnieniu pokoju - w aspekcie historycznym i współczesnym. 

2. Propaganda wojenna – cele i formy. 

3. Wojna informacyjna – istota oraz zakres jej prowadzenia. 

4. Ekonomika wojenna i gospodarka wojenna – budżet państwa a wydatki na zbrojenia. 

5. Strategia i doktryny wojenne – uwarunkowania geopolityczne. 

6. Szkolenie i szkolnictwo wojskowe – przygotowanie kadr z uwzględnieniem potrzeb 

współczesnego pola walki. 

7. Sojusze wojskowe – przesłanki polityczne ich tworzenia.  

8. Wzorce historyczne w kształtowaniu oblicza armii. 

 

Zaproponowane obszary tematyczne mogą zostać wzbogacone innymi tematami powią-

zanymi wpływami polityki na postrzeganie roli armii i jej przygotowaniach na zagrożenia wo-

jenne i konflikty zbrojne. Polityka ma i zawsze miała istotny wpływ na sojusze wojskowe i stra-

tegię oraz doktryny wojenne.  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w naszym Forum. Warunki jego 

organizacji i Państwa udziału oraz  przebieg obrad organizatorzy przekażą w kolejnym komu-

nikacie. 

Jednakże wstępnie chcielibyśmy ustalić, że zgłoszenia uczestników wraz z zapropono-

waną tematyką wystąpienia-referatów przyjmujemy do 30.09.2017 r., a artykuły do publikacji 

z Forum należy nadesłać do 15.01.2018 r. 

Zgłoszenia i wszelkie zapytania prosimy kierować na następujący adres e-mailowy:  

14forumhistorykow@gmail.com 

 

Z wyrazami szacunku  

organizatorzy XIV Forum Historyków Wojskowości 

ppłk dr Krzysztof NOWACKI 

ppłk dr Adam SZYMANOWICZ 

kpt. dr Tomasz LANDMANN 
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