
Częstochowa, 23 X 2020 r.  

KOMUNIKAT  

W SPRAWIE FORUM HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI 

W CZĘSTOCHOWIE 

 

Szanowni Państwo, 

 Sytuacja epidemiologiczna na terenie kraju utrudnia nam nadal normalne funkcjonowa-

nie niemal we wszystkich obszarach życia. Niestety dotyka ona bardzo mocno także działalno-

ści naukowej, czego doświadczamy m.in. jako organizatorzy XV Forum Historyków Wojsko-

wości, które miało się odbyć w murach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie. Jak Państwo zapewne pamiętają na skutek rozwoju epidemii posta-

nowiliśmy przełożyć nasze spotkanie z czerwca 2020 roku na jesień tego roku. Niestety  dyna-

miczny rozwój epidemii zmusza nas do rezygnacji z organizowania FHW w tym roku. Nie 

wiemy jak będzie wyglądała ani bliższa, ani nieco dalsza przyszłość. W tej sytuacji chcieliby-

śmy wyjść do Państwa z następującą propozycją: 

 wszyscy chętni do wzięcia udziału w XV FHW składają u organizatorów swoje artykuły 

do końca grudnia 2020 roku; 

 zebrany materiał zostanie przygotowany do druku w Wydawnictwie UJD do końca 

marca, najdalej w kwietniu 2021 roku; 

 w maju lub na początku czerwca zorganizowalibyśmy, w zależności od sytuacji, 

XV FHW jednodniowe na terenie UJD w Częstochowie, lub też w formie zdalnej on-

line. Podstawą do dyskusji naukowej byłaby już gotowa publikacja.   

Jesteśmy przekonani, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy pracy zdalnej wszyscy nabra-

liśmy wystarczająco dużo doświadczenia, aby z powodzeniem zorganizować i wziąć udział 

w przedsięwzięciu on-line. 

Tematyka publikacji pozostałaby niezmieniona, czyli: 

Polska historiografia wojskowa. Stan badań i perspektywy 

Obejmie ona następujące obszary: 

 ośrodki historyczno-wojskowe prowadzące badania w zakresie historii wojskowości; 

 instytucje historyczno-wojskowe w Siłach Zbrojnych RP; 

 ludzie nauki historyczno-wojskowej;  



 kierunki badań i postulaty badawcze; 

 historia wojskowa w społeczeństwie informacyjnym; 

 funkcjonowanie czasopism historyczno-wojskowych; 

 problemy terminologii historyczno-wojskowej; 

 metodologia badań historyczno-wojskowych; 

 badania porównawcze w zakresie historii wojskowości; 

 tematy kontrowersyjne w badaniach historycznych; 

 promocja i popularyzacja polskiej historii wojskowości na arenie międzynarodowej. 

  Warunkiem przyjęcia tekstu do druku byłoby dokonanie stosownej wpłaty, w wysoko-

ści przyjętej we wcześniejszych ustaleniach:  

 studenci i doktoranci – 300 zł; 

 pozostałe osoby – 400 zł. 

Osoby, które dokonały wpłaty jeszcze w trakcie prac organizacyjnych poprzedzających 

pierwotny termin organizacji Forum, są z niej zwolnione. Zakładamy jednocześnie, że w sytu-

acji braku możliwości zorganizowania naszego spotkania w formie tradycyjnej i przeprowa-

dzenia obrad Forum w systemie on-line, część kosztów uczestnictwa w FHW zostanie Państwu 

zwrócona. Z wpisowego musielibyśmy jedynie wykorzystać część na wydanie publikacji.  

Koszt wydania 100 egzemplarzy pracy o objętości 10 a. a. wynosi na chwilę obecną 

ok. 2200 złotych. Przy objętości 15 a. a. byłoby to ok. 2800 złotych, zaś przy objętości 20 a. a. 

koszt wydania 100 egzemplarzy zamknąłby się w kwocie ok. 3200 złotych. Szacunki te dotyczą 

pracy w miękkich okładkach i nie obejmują kosztów recenzji. 

Mamy nadzieję, że w zaistniałej sytuacji taka propozycja spotka się ze strony Państwa 

z żywym zainteresowaniem i pozwoli na sprawną organizację XV Forum Historyków Wojsko-

wości.  

Wszelkie pytania w kwestiach organizacyjnych i merytorycznych prosimy kierować na 

adres mailowy: organizacja@xvfhw.pl 

Zgłoszenia (dane o autorach i artykuły do publikacji) prosimy przesyłać na następujący 

adres mailowy: rejestracja@xvfhw.pl do 31 grudnia 2020 roku. 

Opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł (doktoranci 300 zł) prosimy uiścić do dnia 

8 stycznia 2021 roku na rachunek bankowy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. 

Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, 

mailto:organizacja@xvfhw.pl
mailto:rejestracja@xvfhw.pl


Raiffeisen Bank Polska SA, nr konta: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378 

z obowiązkowym dopiskiem w tytule przelewu: imię i nazwisko, Forum Historyków. 

Jednocześnie pragniemy poinformować Państwa, iż skład komitetu Naukowego 

XV FHW nie uległ zmianie i przedstawia się następująco: 

 prof. dr hab. Janusz Zuziak – przewodniczący 

 dr hab. Tomasz Ciesielski prof. UO 

 prof. dr hab. Henryk Ćwięk 

 prof. dr hab. Antoni Komorowski 

 dr hab. Robert Majzner, prof. UJD 

 prof. dr hab. Jerzy Maroń 

 prof. dr hab. Mirosław Nagielski 

 prof. dr hab. Karol Olejnik 

 prof. dr hab. Tadeusz Panecki 

 prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XV FHW i zgłaszania 

propozycji do wspólnej publikacji. 

Przewodniczący Komitetu Naukowego 

Prof. dr hab. Janusz Zuziak 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Prof. dr hab. Henryk Ćwięk 

 

 

 

 

           


