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Konferencja Naukowa Rola organizacji proobronnych…
w systemie bezpieczeństwa państwa, Ostróda,
4 czerwca 2016 roku
W czerwcu 2016 roku na terenie centrum konferencyjnego Expo Mazury w Ostródzie odbyły się targi proobronne Pro Defense. Jednym z wydarzeń towarzyszących
była Konferencja Naukowa nt. Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa. Tematyka wpisywała się mocno w dyskusję na temat zmian w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski, szczególnie roli stowarzyszeń o charakterze proobronnym w budowie nowoczesnej Obrony Terytorialnej. Konferencja stała
się miejscem dyskusji i wymiany poglądów teoretyków i praktyków, przedstawicieli
środowiska akademickiego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej i stowarzyszeń
proobronnych.
Konferencja, którą otworzyli Waldemar Zubek, dyrektor Biura ds. Proobronnych MON, i ppłk dr Andrzej Tomczak, składała się z trzech sesji.
W pierwszej, zatytułowanej Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa
państwa, jako pierwszy głos zabrał płk dr inż. Ryszard Parafianowicz. Komendant-Rektor Akademii Obrony Narodowej zaprezentował rolę uczelni w przygotowaniu
kadr szczebla taktyczno-operacyjnego na rzecz nowotworzonego Korpusu Wojsk
Obrony Terytorialnej. Z kolei płk dr hab. Tomasz Kośmider omówił współczesne
zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP. Dr hab. Wiesław Łach przedstawił rys
historyczny działalności organizacji proobronnych w Polsce, poczynając od tradycji
samoobrony terytorialnej I Rzeczypospolitej, przez działania organizacji paramilitarnych w okresie zaborów, przygotowanie obronne społeczeństwa w okresie międzywojennym i w Polsce Ludowej, po działania stowarzyszeń proobronnych w III
RP. Dr Grzegorz Kwaśniak omówił natomiast miejsce powszechnej obrony terytorialnej w systemie obronnym Polski na wschodniej flance NATO. Kończące sesję wystąpienie Waldemara Zubka poświęcone było problematyce organizacji proobronnych jako podstawie tworzenia i wspierania funkcjonowania obrony terytorialnej.
Druga sesja poświęcona była uwarunkowaniom prawnym działalności organizacji proobronnych. Płk Piotr Pabisiak-Karwowski przeanalizował prawne uregulowania współpracy organizacji proobronnych z Siłami Zbrojnymi RP. Kolejny
prelegent, ppłk Marek Szymański, omówił temat dostosowania systemu szkolenia
Sił Zbrojnych RP do możliwości wynikających z art. 98d ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Sesję
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zamknęło wystąpienie płk. dr. Dariusza Kulety, który przedstawił doświadczenia
współpracy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie i podległych Wojskowych Komend Uzupełnień z organizacjami proobronnymi.
W trzeciej sesji, zatytułowanej Działalność organizacji proobronnych w Polsce, jako pierwszy głos zabrał płk Krzysztof Gaj. Omówił on działalność organizacji
proobronnych w innych krajach członkowskich NATO. Niżej podpisany, jako reprezentant Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, przeanalizował z kolei
rolę organizacji proobronnych jako elementu systemu bezpieczeństwa narodowego. Działalność Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego zaprezentował
jego Komendant insp. ZS Marek Matuła. Mgr Marek Klasa omówił aktywność Jednostki Strzeleckiej 1313 Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW w środowisku akademickim Akademii Obrony Narodowej. Sesję zamknęło wystąpienie Pawła Błasiaka poświęcone działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Konferencja została zorganizowana przez Fundację Historia i Kultura we
współpracy z Biurem do spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
Jej pokłosiem stała się wieloautorska monografia pod tytułem Rola organizacji pro
obronnych w systemie bezpieczeństwa państwa (Warszawa 2016). Należy mieć nadzieję, że również w czasie kolejnej edycji targów Pro Defense odbędzie się podobne
spotkanie o charakterze naukowym.
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