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Z  KONFERENCJI   NAUKOWEJ    
60. ROCZNICA  UDZIAŁU  POLSKI  W  MIĘDZYNARODOWYCH  KOMISJACH  

W  INDOCHINACH  (Wietnam, Laos i Kambodża)  
21 maja 2014 r. 

 
 
Koncepcja Konferencji została opracowana w Stowarzyszeniu Kombatantów 

Misji Pokojowych ONZ. Zarząd Stowarzyszenia realizując ideę współpracy z Klubem 
Naukowym Studentów Służb Mundurowych Uczestników Misji Operacji 
Międzynarodowych „Pax Aquila” wystąpił do Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły 
Wyższej w Warszawie z prośbą o wyrażenie zgody na wspólną organizację tego 
przedsięwzięcia.  

 Konferencja nt. 60. Rocznicy udziału Polski w międzynarodowych komisjach  
w Indochinach została zorganizowana i przeprowadzona w dniu 21 maja 2014 r. w auli 
1032 w PKiN. Pomoc w organizacji konferencji zapewnili członkowie Klubu 
Naukowego „Pax Aquila” i studenci-wolontariusze II-ego roku kierunku Bezpieczeństwo 
Narodowe.  

Uczelnia doskonale wywiązała się z obowiązków gospodarza spotkania 
naukowego.   

Na podkreślenie zasługuje nobilitowanie Konferencji poprzez udział w niej  
szacownego grona gości:  

- Pani Bożeny Żelazowskiej – Zastępcy Kierownika Urzędu ds. Kombatantów  
i Osób Represjonowanych;  

- przedstawicieli Rektorów Akademii Obrony Narodowej i Wojskowej Akademii 
Technicznej; 

- przedstawicieli wiodących struktur wojskowych (Departamentów i Zarządów);  
- Pana Bogdana Olesiński – Burmistrza Dzielnicy Mokotów; 
- Pana Tomasza Kucharskiego – Burmistrza Dzielnicy Praga Południe, a także  
- prezesów wszystkich liczących się organizacji kombatanckich. 
 
Konferencja naukowa, która wzbudziła duże zainteresowanie studentów naszej 

Uczelni i młodzieży ze szkół Mokotowa, miała charakter historyczno-rocznicowy  
i składała się z dwóch paneli (pełny plan konferencji – do pobrania). Pierwszy panel, 
którego moderatorem był dr Czesław Marcinkowski (Wszechnica Polska Szkoła 
Wyższa w Warszawie) został poświęcony ocenie roli, znaczenia i aktywności Polski  
w Komisjach Międzynarodowych. Wystąpili w nim prelegenci o uznanym dorobku, 
praktycznej i naukowej aktywności: 

- ambasador Ryszard Fijałkowski – Polskie misje pokojowe – wnioski 
 i refleksje;    

- prof. Akademii Obrony Narodowej dr hab. Janusz Zuziak – Polacy  
w Międzynarodowych misjach Nadzoru i Kontroli w Indochinach w Latach 1954 – 1976;  

- płk w st. spocz. Kazimierz Zawiliński – Polski Kontyngent Wojskowy w misji 
pokojowej ONZ w Kambodży (UNTAC.) 

 



Prelegenci przedstawili wszystkie aspekty udziału Polaków w Komisjach 
Nadzorczych. Szczególnie dużo miejsca poświęcono sytuacji polityczno-militarnej 
tamtego okresu w Indochinach oraz zderzeniu różnych postaw i kultur.  

 
W drugim panelu o charakterze historyczno-wspomnieniowym, którego 

moderatorem był płk w st. spocz. Władysław Zuziak wystąpili uczestnicy wydarzeń na 
terytorium Indochin:  

- Franciszek Zwierzyński – Wspomnienie z pierwszej rotacji Misji Pokojowej  
w Wietnamie; 

- Małgorzata Pająk-Stomska – Kobiety w misji pokojowej w Indochinach – 
wrażenia z pobytu na misji (Sajgon, Hanoi); 

- Bogusław Ludwikowski – 60-lecie udziału Polski w Międzynarodowych 
Komisjach Nadzoru i Kontroli w Indochinach;  

- Stefan Ciacek – UNTAC 1992/1993 – próba bilansu.  
 
W tej części konferencji zostały zaprezentowane liczne osobiste impresje 

uczestników wydarzeń Komisji Nadzorczych. Spojrzenie z perspektywy 60-u lat na okres 
służby w Indochinach okazał się ciekawym odniesieniem do dyskusji w kuluarach 
konferencji.  

 
Po części zasadniczej konferencji zostały zaprezentowane dwa komunikaty 

naukowe: 
- mgr Anny Polczyn-Radomskiej – Dzieci z rodzin wojskowych wobec problemu 

służby rodziców w operacjach zagranicznych; 
- dr Czesława Marcinkowskiego – Zadania i rola JW 2000 w przygotowaniu 

żołnierzy WP do misji w Korei i Indochinach. 
 
Uroczystą oprawę konferencji stanowiła wystawa uznanej malarski pochodzenia 

wietnamskiego Pani Loi Hong Diep (od 1998 r. w Warszawie). Zaprezentowane 
akwarele odznaczały się nutą i akcentami wietnamskiego rysunku realistycznego.   

Pan Józef Banak recytował swoje wierszy z okresu służby w Indochinach.  
 

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie studentów Wszechnicy Polskiej  
i młodzieży ze szkół Mokotowa.  

W ramach promocji Uczelni oraz zamierzeń rekrutacyjnych z przybyłymi 
licealistami zorganizowano spotkanie o możliwościach kształcenia i ofercie edukacyjnej 
Wszechnicy Polskiej. Młodzież po zakończeniu spotkania informacyjnego miała 
możliwość rozmowy z uczestnikami wydarzeń w Wietnamie, Kambodży i Laosie. 

   
          Tematyka Konferencji i jej organizacja zostały ciepło odebrane przez uczestników, 
a członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ po jej 
zakończeniu wyrażali uznanie za sprawną organizację i gościnę.  
 Należy uznać, że zorganizowana Konferencja była nie tylko ważnym elementem 
obchodów 60. Rocznicy udziału Polski w międzynarodowych Komisjach w Indochinach 
oraz zbiegającym się Dniem Weterana (29 maja 2014 r.) ale stanowiła również ważny 
punkt promocji Naszej Uczelni wśród zaproszonych gości. 

Kilka zdjęć z przebiegu Konferencji ukazuje wagę rocznicowych spotkań dla 
kształtowania postaw patriotyzmu i dumy z dokonań na rzecz pokoju [M.Cz.].   
 



Moje reminiscencje z konferencji 
 

W dniu 21 maja 2014 r. uczestniczyłam w ciekawej i pouczającej konferencji 
naukowej nt. 60. rocznica udziału Polski w Międzynarodowych Komisjach 
Rozjemczych w Indochinach.  

W auli Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na konferencji, 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ jako goście 
uczestniczyli m.in. zastępca kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Pani Bożena Żelazowska, burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. 
Warszawy Pan Bogdan Olesiński, burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 
Pan Tomasz Kucharski, a także przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, 
ambasady Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego 
Wietnamczyków w Polsce, licznych organizacji kombatanckich. Na sali była duża grupa 
członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.  

Zebrani wysłuchali kilku ciekawych referatów wygłoszonych tak przez 
przedstawicieli nauki i praktyków. Dla przykładu dr hab. Janusz Zuziak prof. Akademii 
Obrony Narodowej przedstawił temat: Polacy w Międzynarodowych misjach Nadzoru i 
Kontroli w Indochinach w latach 1954-1976 a płk w. s. spocz. Kazimierz Zawiliński 
mówi nt. Polski Kontyngent Wojskowy w misji pokojowej ONZ w Kambodży (UNTAC). 
Kilka kolejnych mówców - uczestników tych historycznych wydarzeń mówiło o swoich 
odczuciach i obawach. 

Treść wystąpień zrobiła na mnie duże wrażenie. Nie myślałem nigdy o misjach 
tak daleko od domu i o tylu niebezpieczeństwach czyhających na ich uczestników. 
Szczególne wrażenia zrobiła na mnie deklamacja wierszy napisanych przez jednego 
uczestników podczas  misji w Wietnamie - Pana Józefa Banaka. Były one nasycone 
tęsknotą za pozostawionym domem i rodziną, ale i obawami o pokój między narodami.   

Po tym spotkaniu z historią chyba inaczej będę patrzeć na wydarzenia polityczne i 
różnych ludzi w nich uczestniczących.  

 
                 K. Laskowska – Gr. BNZ 21. 



Moje wrażenia z konferencji  
 

Jako wolontariusz uczestniczyłam w przygotowaniach i samej konferencji nt. 60. 
rocznica udziału Polski w Międzynarodowych Komisjach Rozjemczych w Indochinach, 
która miała miejsce 21 maja 2014 r. w Mojej Uczelni – Wszechnicy Polskiej Szkole 
Wyższej w Warszawie.  Udział w tym ciekawym wydarzeniu był dla mnie  pouczający i 
dostarczył mi sporo wrażeń.   

Program całej konferencji był bardzo ciekawy opracowany. Daleki Wschód jest 
mało znany w Polsce, a informacje o dawnych sporach politycznych i wojnach, misjach 
dyplomatycznych i pokojowych sprzed 60-u lat są już głęboką historią. Dzięki 
konferencji dowiedziałam się o wysiłku polskich żołnierzom w Międzynarodowych 
Komisjach Kontroli i Nadzoru w Wietnamie , Laosie i Kambodży. 

 
W programie konferencji moje szczególne zainteresowanie wzbudziły dwa 

wystąpienia:  
- Kobiety w misji pokojowej w Indochinach – wrażenia z pobytu na misji (Sajgon, 

Hanoi", zaprezentowane  przez Panią Małgorzatę Pająk-Stomską ze Stowarzyszenie 
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ; 

- Polacy w Międzynarodowych misjach Nadzoru i Kontroli w Indochinach w 
latach 1954-1976 przedstawione przez Pana dr hab. Janusza Zuziaka, prof. w 
Akademia Obrony Narodowej. 

W przerwie między panelami spotkałam się po raz pierwszy z kolekcją obrazów 
inspirowaną klimatami Dalekiego Wschodu pt. „Pejzaże Wietnamu” – Pani Loi Hong 
Diep, a także mogłam w artystycznym otoczeniu nawiązywać kontakty i prowadzić 
rozmowy z uczestnikami wydarzeń Wietnamie, Laosie i Kambodży.  

Spotkanie z historią uświadomiło mi, że ważnym jest przedmiot Operacje 
pokojowe WP prowadzony na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i inaczej należy 
patrzeć na konflikty lokalne oraz wojny. Uznaję, że przynależność do działającego w 
Uczelni  Klubu Naukowego Studentów Służb Mundurowych Uczestników Operacji 
Międzynarodowych „Pax Aquila” jest dobrym sposobem na poszerzenie wiedzy.  

   
                             J. Pyda – Gr. BNZ 22. 
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