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Wojsko Polskie w służbie pokoju. Konferencja z okazji
60-lecia polskiego udziału w misjach pokojowych
20 kwietnia 2013 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: „60 lat polskiego zaangażowania – nowe
wyzwania misji pokojowych”. Zorganizowała ją Wszechnica Polska we współpracy
ze Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej celem było podsumowanie dotychczasowego zaangażowania Polski
w misje i operacje pokojowe, określenie perspektyw takiej działalności, przybliżenie
problemów misji pokojowych oraz zaprezentowanie Stowarzyszenia Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ, otwartego na wszystkich uczestników – wojskowych, policjantów i cywili – działań poza granicami kraju.
W ciągu ostatnich 60 lat w ponad 70 misjach pokojowych i humanitarnych, organizowanych przez różne organizacje międzynarodowe – przede wszystkim ONZ,
a także Unię Europejską, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
i NATO, wzięło udział prawie 85 tys. polskich żołnierzy. Temat ten więc zasługuje
na uwagę i nie straci na aktualności również w przyszłości. Należy mieć nadzieję,
że podobne inicjatywy będą kontynuowane.
Podczas konferencji wygłoszono czternaście referatów, których autorami byli zarówno naukowcy badający tę tematykę, jak również liczni praktycy – uczestnicy misji (np.
w Egipcie, Namibii i w Afganistanie). Obrady otworzył prorektor Wszechnicy Polskiej
dr inż. Józef Flis, który również poprowadził pierwszą część obrad. Referat dotyczący
możliwości ONZ w kształtowaniu pokoju i bezpieczeństwa narodowego wygłosił prezes SKMP ONZ gen. bryg. w st. sp. dr Stanisław Woźniak. Wpływ udziału w misjach
na bezpieczeństwo Polski przedstawił gen. dyw. w st. sp. Bolesław Izydorczyk. Wkład
Polski w odzyskanie niepodległości przez Namibię omówił ambasador Bogusław Ludwikowski. Doktor Zbigniew Moszumański z Wojskowego Biura Badań Historycznych
Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprezentował problematykę dotyczącą
Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej w latach 1973–1979. Doktor Anna Miler omówiła doświadczenia Polskich Sił Zbrojnych z operacji pokojowych, mgr Urszula Koperniak – wybrane aspekty psycho-socjologicznego kontekstu udziału żołnierzy w misjach
poza granicami kraju, a Stefania Krzyżanowska – organizacje pozarządowe weteranów
operacji międzynarodowych.
Drugą część obrad poprowadził dr Hieronim Szafran. Doktor płk w st. sp. Czesław Marcinkowski przedstawił polski wkład w proces umiędzynarodowienia struktur jednostek wojskowych, a dr Janusz Falecki – wybrane aspekty szkolenia Polskich Kontyngentów Wojskowych. Kolejne cztery referaty dotyczyły działalności
Wojska Polskiego w Afganistanie. Pułkownik w st. sp. mgr Jan Bąk opisał sytuację
w tym kraju po wycofaniu wojsk sowieckich. Magister Jacek Matuszak przedstawił
współpracę wojska z mediami w obecnie prowadzonej misji. Michał Zabłocki na
podstawie własnych doświadczeń omówił szkolenie i działalność operacyjno-doradczych zespołów łącznikowych (OMLT), a Magda Abramczyk – wielokulturowy
aspekt udziału kobiet w PKW Afganistan, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii religijnych. Konferencję zakończyła Ewelina Kołodziejczyk, która zreferowała
podstawy prawne udziału PKW w operacji UE w Republice Mali.
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