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Zmienne oblicza wojny.  
Ogólnopolska konferencja naukowa we Wrocławiu

W dniach 20–21 września 2012 r. we Wrocławiu odbyła się ogólnopolska konfe-
rencja naukowa nt. „Zmienne oblicze wojny”. Zorganizowały ją: Oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocław-
skiego oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

Konferencję zainaugurowały wystąpienia przedstawicieli organizatorów: dr. hab. 
Roberta Klementowskiego (Oddział IPN we Wrocławiu), prof. dr. hab. Grzegorza 
Straucholda (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) i Marka Mutora 
(dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”). W części merytorycznej obrad wygło-
szono łącznie 26 referatów dotyczących wojen we wszystkich epokach historycz-
nych. Pokazywały one nie tylko zmienność charakteru samych wojen, ale również 
zajmującej się nimi historiografii.

Dr Piotr Letki (Brzeg Opolski) przedstawił zmiany w kawalerii legionowej na prze-
łomie III i IV w. Okresu średniowiecza dotyczyły wystąpienia prof. dr. hab. Rości-
sława Żerelika (UWr) o znaczeniu bitwy pod Mari w 1266 r. w dziejach Armenii 
Cylicyjskiej, dr. Roberta Hesia (Muzeum Narodowe we Wrocławiu) o uzbrojeniu 
mieszczan Zgorzelca w okresie przedhusyckim oraz mgr. Grzegorza Misia (UWr) 
o próbach prawnego uregulowania obowiązku obrony ziemskiej po doświadczeniach 
wojen husyckich. Kwestie morskie poruszyło dwóch prelegentów. Dr hab. Piotr 
Olender (PWSZ w Raciborzu) przedstawił referat o rozwoju morskich środków wal-
ki w latach 1860–1905 i ich wpływie na budownictwo okrętowe oraz morską sztu-
kę wojenną. Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak (DSW) mówił o brytyjsko-islandzkich 
„wojnach dorszowych” i ich wpływie na deprecjację siły morskiej. Dr Robert Kisiel 
(Wrocław) przedstawił przemiany w kawalerii w stuleciu między wojnami polskimi 
1733–1831. Mgr Jacek Jędrysiak (UWr) mówił o roli Carla von Clausewitza w roz-
woju pruskiej myśli wojskowej pierwszej połowy XIX w., a prof. dr hab. Jerzy Maroń 
(UWr) – o związkach twórczości Fryderyka Engelsa z teorią rewolucji militarnej. Mgr 
Krzysztof Widziński (UWr) wygłosił referat nt. „Kwestia swobody dowódcy w ro-
syjskim piśmiennictwie wojskowym przed wojną rosyjsko-japońską”, a mgr Daniel 
Fidala (UWr) – „Przemiany w wojskowości brytyjskiej na przełomie XIX i XX w. 
na przykładzie doświadczeń i relacji Winstona Churchilla jako korespondenta wo-
jennego”. Mgr Krzysztof Fudalej (WBBH WCEO) mówił o początkach niemieckiej 
broni pancernej podczas I wojny światowej, mgr Wojciech Sługocki (UAM) – o prze-
mianach w pojmowaniu roli i możliwości broni pancernej w polskich czasopismach 
wojskowych w latach 1921–1939, a dr hab. Juliusz S. Tym (AON) – o przeobraże-
niach sztuki wojennej wojsk pancernych Polskich Sił Zbrojnych walczących u boku 
zachodnich aliantów. Dr hab. Grzegorz Nowik (ISP PAN) przedstawił ustalenia do-
tyczące datowania decyzji władz Rosji Sowieckiej podjętej zimą 1919–1920 r. o no-
wym etapie wojny z Polską. Dr Daniel Koreś (IPN OBEP Wrocław) porównał system 
dowodzenia w Wojsku Polskim w 1920 i 1939 r. Tematyki lotniczej dotyczyły referaty 
mgr. Mariusza Niestrawskiego (UAM): „Polskie lotnictwo myśliwskie doby walki 
o granice II Rzeczypospolitej 1918–1921”, i dr. Wojciecha Mazura (UJ): „Kultura 
zniszczenia. Wizje, koncepcje i plany wojny bombowej w Europie międzywojennej”.  
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Dr hab. Przemysław Olstowski (IH PAN) omówił genezę i formy cywilnej obrony 
Bydgoszczy we wrześniu 1939 r., a dr Jerzy Kirszak (IPN OBEP Wrocław) – nie-
zrealizowany projekt Sztabu Naczelnego Wodza rozbudowy Polskich Sił Zbrojnych 
z 1944 r. Mgr Maciej Żuczkowski (IPN BEP) wygłosił referat nt. „Oddział II (wywiad 
i kontrwywiad) Komendy Głównej ZWZ–AK – kontynuacja przedwojennej »dwójki« 
czy też nowa jakość. Zarys problemu”. Mgr Szymon Płoński (UWr) mówił o wpływie 
doświadczeń wojennych na kształtowanie się poglądów gen. dyw. dr. Józefa Zająca 
na siły zbrojne, a mgr Arkadiusz Karbowiak (Opole) – o słoweńskich formacjach 
antykomunistycznych w latach 1941–1945. Dr Tomasz Głowiński (UWr) przedstawił 
nieudane sowieckie szturmy na Festung Breslau w lutym–kwietniu 1945 r., a prof.  
dr hab. Grzegorz Strauchold (UWr) paneuropejską propagandę III Rzeszy. Dr Andrzej 
Olejniczak (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) wygłosił referat o walce rodezyjskich 
sił zbrojnych z terroryzmem komunistycznym w latach 1965–1980.

Materiały konferencji zostaną opublikowane w czwartym tomie serii „Wrocławskie 
Studia z Historii Wojskowości”. Drugi tom tejże serii pt.: „Wojsko – społeczeństwo – 
polityka” ukazał się w bieżącym roku i został zaprezentowany na konferencji.
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Działalność Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych 
w Korei. Międzynarodowe seminarium w Seulu

Dnia 30 września 2013 r. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu odbyło 
się seminarium nt. „Role of the NNSC in shaping the security architecture at the Korean 
Peninsula after signing of the Armistice Agreement” (Rola Komisji Nadzorczej Państw 
Neutralnych w kształtowaniu struktury bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim po 
podpisaniu układu rozejmowego). W konferencji, której gospodarzem był ambasador 
Polski dr Krzysztof Ignacy Majka, wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym m.in. byli 
i obecni członkowie komisji ze Szwecji, Szwajcarii i Polski (gen. dyw. Leszek Socze-
wica i ppłk Robert Berej ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) oraz przedstawiciel 
armii Korei Południowej w Wojskowej Komisji Rozejmowej – gen. mjr In-Bum Chun. 
Podczas seminarium referaty wygłosili: prof. Sung-hun Cho, prof. Kwan-Ok Kim, prof. 
Yongdeog Kim z Korei Południowej; gen. mjr Urs Gerber i gen. mjr Jean-Jaques Joss 
ze Szwajcarii (obecny i poprzedni szef misji tego kraju w Komisji Nadzorczej Państw 
Neutralnych) oraz dr Marceli Burdelski, dr Grzegorz Jasiński i Krzysztof Fudalej z Pol-
ski. Wystąpienia dotyczyły różnych aspektów działalności Komisji w ciągu 60 lat, ze 
szczególnym uwzględnieniem udziału w niej Polski. Ponadto została omówiona dzia-
łalność istniejącej w latach 1953–1954 Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych oraz 
polska pomoc humanitarna dla Korei Północnej w latach 50. wieku XX. Seminarium 
zakończył referat nt. „Przyszłość Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych – jak długo 
wytrwa?”, wygłoszony przez ambasadora Szwecji Larsa Danielssona.

Konferencji towarzyszyła przygotowana przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywa-
telskiej wystawa nt. „Poland’s Participation in Neutral Nations Commissions in Korea”.
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