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Wiedeński) omówiła niektóre zagadnienia związane z austro-węgierską okupacją 
Bałkanów w czasie I wojny światowej. Paweł Przeździecki (WCEO) przedstawił 
uwarunkowania procesu odrodzenia i konsolidacji Wojska Polskiego w latach 
1918–1921.

Ostatnią część sesji moderował André Rakoto z Francji. Referat prof. dr. 
hab. Janusza Zuziaka dotyczył symboli polskiego bohaterstwa w czasie II wojny 
światowej na przykładzie bitew: Westerplatte, Narwik, Tobruk, Monte Cassino 
oraz Powstania Warszawskiego. Carmen Rijnoveanu i Daniela Siscanu (Instytut 
Studiów Politycznych Obrony i Historii Wojskowej w Bukareszcie) przedstawiły 
ewolucję wojskowego ducha w Rumunii w czasie konfliktów w XX i XXI w. 
Kristian Frisk (Uniwersytet Południowej Danii w Odense; Królewska Duńska 
Akademia Obrony w Kopenhadze) dokonał semantycznej analizy baz woj-
skowych duńskich kontyngentów wojskowych biorących udział w operacjach 
międzynarodowych.

Paweł Przeździecki

WNIOSKI I DOŚWIADCZENIA 
Z UDZIAŁU POLAKÓW W II WOJNIE 
ŚWIATOWEJ: KONFERENCJA W WARSZAWIE

W dniu 7 maja 2015 r. w Sali Lelewelowskiej Instytutu Historii Polskiej 
Akademii Nauk na Starym Mieście w Warszawie odbyła się ogólnopolska konfe-
rencja nt. „Polacy w II wojnie światowej – doświadczenia i wnioski”. Konferencja 
została zorganizowana przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej 
(WCEO), Instytut Historii PAN (IH PAN), Akademię Obrony Narodowej 
(AON), Muzeum Wojska Polskiego (MWP) oraz Muzeum Wojsk Lądowych 
(MWL). Jej celem, oprócz przypomnienia czynu zbrojnego Polaków w latach 
1939–1945 w 70. rocznicę zakończenia tego największego w dziejach kataklizmu 
wojennego, było też postawienie pytań o aktualność ówczesnych doświadczeń.

Otwarcia obrad dokonali przedstawiciele organizatorów: dyrektor WCEO prof. 
nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz oraz zastępca dyrektora IH PAN dr Andrzej 
Koryn. Podczas konferencji wygłoszono 8 referatów. Tematyka wystąpień była 
zróżnicowana. W pierwszym panelu, zatytułowanym „Kampania 1939 r.”, dr 
Mirosław Giętkowski (MWL) przedstawił stan polskiej artylerii, a dr hab. 
Andrzej Aksamitowski (Uniwersytet Szczeciński) omówił rolę Warszawskiego 
Rejonu Umocnionego w pierwszej połowie XX w. W kolejnej grupie wystąpień 
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dr Zbigniew Moszumański (WCEO) zajął się działaniami w terenie górzystym, 
dr hab. Marek Dutkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) stratami pol-
skiej medycyny, dr hab. Tadeusz Kondracki (IH PAN) początkami organizacji 
kombatanckich w Polskich Siłach Zbrojnych, a dr Czesław Szafran (WCEO) 
podsumowaniem polskiego czynu zbrojnego w II wojnie światowej. W ostatnim 
panelu prof. dr hab. Krzysztof Komorowski (AON) przedstawił swoje przemy-
ślenia na temat działań nieregularnych i specjalnych na ziemiach polskich, a płk 
dr hab. Juliusz Tym (AON) omówił doświadczenia i wnioski z działań 1 Dywizji 
Pancernej w latach 1944–1945. Wystąpieniom referentów towarzyszyły intere-
sujące dyskusje. Jednym z ich uczestników był sekretarz Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa dr. hab. Andrzej Krzysztof Kunert, który przedstawił nie-
które problemy związane z upamiętnieniem i popularyzacją polskiego wysiłku 
zbrojnego w II wojny światowej. Obrady podsumował i zamknął kierownik 
Wojskowego Biura Badań Historycznych WCEO dr Grzegorz Jasiński. 

Krzysztof Fudalej

WYWIAD I TECHNIKA: KONFERENCJA W ZAGRZEBIU

W dniach 8–10 maja 2015 r. w Zagrzebiu odbyła się międzynarodowa konfe-
rencja naukowa nt. „Wywiad i technika” (Intelligence and Technology), zorgani-
zowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Historii Wywiadu (International 
Intelligence History Association, IIHA). Uczestniczący w konferencji badacze 
tej problematyki z kilkunastu państw przedstawili wyniki dociekań związanych 
z rolą i znaczeniem różnych rozwiązań technicznych w działaniach o charakterze 
wywiadowczym zarówno w przeszłości, jak i w czasach współczesnych.

Na uroczystym otwarciu konferencji byli obecni m.in. wysłannik prezydent 
Chorwacji Damir Terzić, minister nauki, szkolnictwa i sportu prof. Vedran 
Mornar oraz ambasador Izraela w Chorwacji Zina Kalay-Kleitman. Wykład 
inauguracyjny wygłosili dr Szlomo Spiro (Uniwersytet Bar-Ilan, Izrael), przewod-
niczący IIHA, oraz dr Gordan Akrap (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja), 
organizator konferencji. 

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Gerhard Schmid (Niemcy) 
omówił tzw. Sojusz Pięciorga Oczu – współpracę instytucji wywiadowczych 
Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady i Nowej 
Zelandii w zbieraniu i wymianie informacji wywiadowczych. Referat prof. 
Mirosława Tudmana (Uniwersytet w Zagrzebiu) dotyczył zagrożeń wynikających 


