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 SPRAWOZDANIA

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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