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Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, Polska, globalizacja, terroryzm, dżihadyzm

W dniach 21- 22 września 2016 roku odbyła się konferencja naukowa zatytułowana:
"Meandry

współczesnego

bezpieczeństwa:

między

globalizacją

a

racjonalizacją".

Organizatorem wydarzenia był Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Celem spotkania była analiza poszczególnych zagadnień z pogranicza polityki, terroryzmu i
bezpieczeństwa.
Przed oficjalnym przywitaniem gości podczas sesji plenarnej, odbyły się warsztaty
studencko – doktoranckie. Koordynator warsztatów dr Marcin Grabowski1 zaproponował
przeprowadzenie analizy pod kątem projektu badawczego i metod badawczych kilku
artykułów z American Political Science Review. W trakcie warsztatów dyskutowano na temat
powyższych publikacji.

dr Marcin Grabowski – pracuje w Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. ego badania koncentrują się na
problematyce integracji gospodarczej Azji i Pacyfiku, polityce zagranicznej USA oraz Chińskiej Republiki
Ludowej, międzynarodowych stosunkach gospodarczych i teorii stosunków międzynarodowych (szczególnie
teorii systemowej) http://www.inp.uj.edu.pl/khdipm/mgrabowski, dostęp 20.09.2016
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Także przed oficjalnym powitaniem uczestników i gości odbyły się panel w Sesji I
zatytułowany „Współczesne Bezpieczeństwo a Prawo”. W czasie panelu wygłoszono cztery
referaty. Pierwszy z nich to referat „Pojmowanie bezpieczeństwa we współczesnym świecie a
prawo międzynarodowe publiczne”, który wygłosił mgr Konrad Wronowski z Uniwersytetu
w Białymstoku. Drugi referat „Cyberprzestępczość zagrożeniem bezpieczeństwa społeczności
międzynarodowej” został także wygłoszony przez reprezentanta Uniwersytetu w Białymstoku
– mgr Mateusza Olchanowskiego. Trzeci referat z tematyki współczesnego bezpieczeństwa w
kontekście prawnym wygłosił mgr Daniel Chmur, który mówił o „Wpływie dostępu do broni
palnej ludności cywilnej w Rzeczpospolitej Polskiej na bezpieczeństwo państwa”. Czwarte i
ostatnie wystąpienie w tej sesji było zatytułowane „Trybunał Konstytucyjny w Polsce a
bezpieczeństwo”, które przedstawił mgr Mateusz Maciejczuk. Forma paneli opracowana
przez organizatorów przewidywała obecność na sesji, obok prelegentów, także moderatora i
dyskutanta. W przedmiotowym panelu rolę moderatora a także dyskutanta powierzono dr
Mateuszowi Kolaszyńskiemu2 z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Sesja Plenarna, która miała miejsce w Auli Jagiellońskiej, która otwierała oficjalne
obrady I Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa, rozpoczęła się od wystąpienia
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dr hab. prof. UJ Artura Gruszczaka 3.
Wystąpienie, Przewodniczący rozpoczął od powitania wszystkich uczestników i gości
honorowych. Następnie przeszedł do podziękowań, które przekazał współorganizatorom, za
wytężoną pracę i wielkie zaangażowanie. W dalszej części wystąpienia opowiedział o historii
powstania i misji Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego4. Po zakończonym przemówieniu
Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego prof. Gruszczaka, głos zabrał Dyrektor

dr Mateusz Kolaszyński - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, pracownik Katedry
Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zainteresowania badawcze: służby specjalne w systemach politycznych państw
demokratycznych, polityka kryminalna, służby mundurowe w polskim systemie bezpieczeństwa wewnętrznego;
http://www.kkiup.wsmip.uj.edu.pl/mateusz-kolaszynski dostęp 20.09.2016
3
dr Artut Gruszczak – kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Nauk Politycznych i
Stosunków Międzynarodowych UJ. Pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy z Centrum Operacji Specjalnych;
http://www.inp.uj.edu.pl/zbn0; dostęp 20.09.2016
4
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ - jednostka działająca od 1 stycznia 2015 r. w ramach Instytutu Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zakład został utworzony w wyniku wydzielenia z Katedry
Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych
specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, konfliktów
regionalnych, studiów strategicznych oraz prawa konfliktów zbrojnych. Zakład Bezpieczeństwa Narodowego
odpowiada za realizację programu dydaktycznego studiów I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo
narodowe", rozwój badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w zakresie nauki o stosunkach
międzynarodowych, współpracę ze studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w
szczególności ze studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, a także za współpracę z
interesariuszami zewnętrznymi działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego, a także z partnerami
zagranicznymi. http://www.zbn.inp.uj.edu.pl/; dostęp 20.09.2016
2
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Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. prof. UJ Robert Kłosowicz5, który przyłączył się do podziękowań i również w swoim
imieniu przywitał prelegentów i gości honorowych. Następnie glos zabrał Dziekan Wydziału
Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab.
Zdzisław Mach. Pan Dziekan przybliżył dotychczasowe sukcesy Wydziału oraz przedstawił
plany pracy na przyszłość. W drugiej części Sesji Plenarnej, głos zabrali goście honorowi.
Pierwszy z nich prof. dr hab. Edward Haliżak6 z Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił
referat zatytułowany „Bezpieczeństwo Ekonomiczne w perspektywie geoekonomicznego
paradygmatu.” Drugi gość honorowy prof. dr hab. Piotr Sienkiewicz7 z Wojskowej Akademii
Technicznej, wystąpił z prezentacją „Bezpieczeństwo informacyjne a proces globalizacji.”
Po sesji plenarnej prelegentów zaproszono do wygłoszenia referatów w panelach
równoległych, według podziału. Sesje II w pierwszym dniu obrad Konferencji podzielono na
pięć paneli równoległych o następujących tytułach: Problemy bezpieczeństwa wybranych
państw; Problemy bezpieczeństwa Azji Południowej i Półwyspu Arabskiego,; Rosja w
obszarze poradzieckim; Prawne aspekty bezpieczeństwa we współczesnym świecie; Problemy
bezpieczeństwa międzynarodowego a stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej.
Panel pierwszy w II Sesji poruszał kwestie bezpieczeństwa w wybranych krajach.
Moderatorem panelu był dr Mariusz Ruszel8 z Politechniki Rzeszowskiej, który jednocześnie
wygłosił referat zatytułowany „Bezpieczeństwo energetyczne Niemiec – pomiędzy
dr hab. prof. UJ Robert Kłosowicz – historyk i badacz stosunków międzynarodowych, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych i
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniach nad relacjami
między dyplomacją a siłami zbrojnymi, zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktami
zbrojnymi. W sferze jego zainteresowań znajduje się także historia USA, epoka napoleońska i stosunki
międzynarodowe w Afryce Subsaharyjskiej.
6
prof. dr hab. Edward Haliżak - Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie
Warszawskim od 1990 roku, kierownik Zakładu Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego, autor licznych publikacji naukowych oraz uczestnik wielu konferencji
naukowych krajowych oraz zagranicznych. http://www.pl.ism.uw.edu.pl/prof-edward-halizak/ dostęp
20.09.2016
7
prof. dr hab. Piotr Sienkiewicz – były szef Centrum Informatyki AON, zastępca Dyrektora Departamentu
Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON, prorektor ds. dydaktycznych AON, prorektor Warszawskiej Wyższej
Szkoły Informatyki. Obecnie profesor Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej,
dyrektor Instytutu Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa. Uczestnik prac Komitetu Prognoz PAN „Polska
2000+” oraz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Autor kilkunastu książek, promotor ok.50
rozpraw doktorskich. Prezes Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Badan Operacyjnych i Systemowych, członek Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim,
członek założyciel Polskiego Towarzystwa Oceny Techniki; http://wbn.aon.edu.pl/systemy-informacjabezpieczenstwo/5554 dostęp 20.09.2016
8
dr Mariusz Ruszel – adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im.
Ignacego Łukasiewicza. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu
Łódzkiego. Ekspert ds. polityki energetycznej w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz ekspert ds. energii i
klimatu w Instytucie Kościuszki. Ekspert Laboratorium Idei - Prezydenckiego Programu Eksperckiego KPRP;
http://www.mariuszruszel.pl/, dostęp 20.09.2016
5
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geopolityką a geoekonomią”. Drugim prelegentem był dr Bartosz Bojarczyk 9, który w swoim
wystąpieniu „Bezpieczeństwo energetyczne Polski – stan obecny i perspektywy” stwierdził, iż
Polska nie jest państwem bezpiecznym pod względem energetycznym. W swoim wystąpieniu
prelegent wskazał, iż na terenie naszego państwa są ulokowane szczątkowe zasoby ropy
naftowej i średnie zasoby gazu ziemnego. Polska jest w bardzo wysokim stopniu uzależniona
od dostaw surowców energetycznych z zagranicy, co nie jest bezpieczne w przypadku
potencjalnego konfliktu militarnego, czy innych turbulencji militarno-politycznych w
regionie. Ponadto dr Bojarczyk wskazał, iż polski system produkcji energii (elektrycznej i
cieplnej) oraz sieci przesyłowej jest już dość przestarzały, co dodatkowo komplikuje
bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa. Od dwóch dekad prowadzone są działania by
zdywersyfikować źródła dostaw surowców energetycznych do Polski – czego wyrazem jest
otworzenie gazoportu w Świnoujściu, plany budowy gazociągu z Morza Północnego oraz
wieloletnia już inicjatywa budowy elektrowni atomowej na terenie naszego państwa. Nie
mniej jednak, wszystkie te projekty w sposób ograniczony zwiększają bezpieczeństwo
energetyczne Polski. Celem prezentacji było przedstawienie stanu faktycznego, co do
zapotrzebowania, produkcji, konsumpcji i wykorzystania surowców energetycznych w
postaci pierwotnej i przetworzonej przez polską gospodarkę. Dodatkowo autor przedstawił
potencjalne kierunki rozwoju polskiego sektora energetycznego, które umożliwiłyby w
sposób znaczący zwiększenie bezpieczeństwa państwa. Trzeci wykład zatytułowany
„Bezpieczeństwo w III Republice Greckiej w czasach kryzysów” wygłosił mgr Kamil
Stolarek z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ostatnia prezentacja w tej
sesji należała do mgr Karoliny Gorazdy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dotyczyła „Arktyka
jako wschodzący Regionalny Kompleks Bezpieczeństwa (RSCT).” Dyskutantem w panelu
był mgr Arkadiusz Nyzio także z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W drugim panelu moderatorem a także prelegentem był dr hab. prof. UJ Aleksander
Głogowski10, który wygłosił referat „Znaczenie broni atomowej w konflikcie indyjsko –
pakistańskim po 1998 roku.” W czasie wystąpienia poruszył wiele kwestii z zakresu
obronności i arsenału atomowego obu krajów azjatyckich. Drugi referat podczas panelu
wygłosiła mgr Małgorzata Samojedny, doktorantka Wydziału Prawa, Administracji i
dr Bartosz Bojarczyk – adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, zakres zainteresowań to
bezpieczeństwo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie, stosunki międzynarodowe
w Azji Centralnej i na Kaukazie, polityka zagraniczna Iranu, terroryzm międzynarodowy;
9

dr hab. prof. UJ Aleksander Głogowski - pracownik Katedry Strategii Studiów Międzynarodowych Wydziału
Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracuje z Pracownią
Interdyscyplinarnych Studiów Euroazjatyckich Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek
zwyczajny Royal Society for Asian Affairs.
10
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Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Pracowni Badań Praw Orientalnych, który
był zatytułowany „Ruch Salaficki jako zaplecze ideologiczne islamskiego zbrojnego
dżihadu.” W swoim wystąpieniu prelegentka przybliżyła podstawy ideologiczne tego
radykalnego ruchu w islamie. Dodatkowo wskazała na wewnętrzy podział i odłamy. Trzeci
wykład wygłosił były Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Afganistanie – mgr Marcin
Krzyżanowski. Referat „Talibowie a islam i pasztuński nacjonalizm – konsekwencje dla
bezpieczeństwa regionu” spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i skutkował
licznymi pytaniami do prelegenta ze strony innych uczestników panelu w szczególności ze
względu na doświadczenia empiryczne Pana Konsula. W czasie prezentacji mgr
Krzyżanowski odniósł się do prowadzonej przez NATO misji ISAF. Konstatował, że
kilkunastoletni, okupiony wieloma ofiarami konflikt jest jednak wciąż daleki od zakończenia.
Siłą, która z powodzeniem „trzyma w szachu” najpotężniejszy sojusz w historii świata, jest
ruch talibów. Pan Konsul twierdził, że talibowie z czysto militarnego punktu widzenia nie
różnią się niemal niczym od partyzantów w innych zakątkach świata. Jednakże biorąc pod
uwagę fakt, że konflikt z ich udziałem toczy się w niezwykle ważnym geopolitycznie i
strategicznie rejonie świata, ich znaczenie jako siły politycznej jest trudne do przecenienia. W
związku z powyższym można stwierdzić, iż talibowie są jednym z głównych czynników
wpływających na obraz bezpieczeństwa regionu. Prelegent wskazał, że ideologia i
mechanizmy społeczne determinujące ich strukturę i taktykę są niezwykle skomplikowanym
konglomeratem fascynujących poznawczo jak również istotnych naukowo norm, przesądów
oraz zwyczajów, dodatkowo komplikowanych wpływami z zewnątrz. W poszczególnych
częściach referatu prelegent przedstawił główne determinanty tożsamości, a co za tym idzie
strategii talibów: islam, pasztuński nacjonalizm plemienny, terroryzm międzynarodowy oraz
geopolityka w wymiarze światowym i regionalnym. W ostatniej części referatu nakreślił
rysunek siatki wzajemnych powiązań i zależności wpływających na stan bezpieczeństwa w
regionie, kształtowanych opisanymi uprzednio zagadnieniami oraz wskazuje najbardziej
prawdopodobne scenariusze rozwoju sytuacji. Ostatni wykład „Problem bezpieczeństwa
somalijskich pracowników migracyjnych w Arabii Saudyjskiej” wygłosiła mgr Marta Antosz.
Dyskutantem w sekcji był dr Łukasz Jureńczyk11 z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w
Bygdoszczy.
dr Łukasz Jureńczyk – adiunkt w Zakładzie Dziejów Polonii i Ruchów Migracyjnych, Pracownicy zakładu
zajmują się historią polityczną polskiej emigracji od 1939 r. po czasy współczesne. Zainteresowania członków
zespołu idą w kierunku myśli politycznej, polskiej emigracji politycznej oraz badania struktur organizacyjnych
funkcjonujących poza granicami kraju od 1939 r. po kres działalności rządu RP na obczyźnie w 1990 r;
http://www.dziejepolonii.ukw.edu.pl/jednostka/dzieje_polonii_ruchow_migracyj ; dostęp 23.09.2016
11
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Trzeci panel Sesji II w pierwszym dniu obrad dotyczył obszaru po rozpadzie
Związku Radzieckiego. Pierwszy referat „Rosyjska operacja w Syrii” wygłosił dr hab. Marek
Czajkowski12,

który

„(De)stabilizacyjna

pełnił

rola

także

instytucji

funkcję

moderatora

bezpieczeństwa

sekcji.

Kolejny

międzynarodowego

na

referat
obszarze

poradzieckim” wygłosił reprezentant Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Piotr Bajor 13. Trzecie
wystąpienie zatytułowane „Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej” należało do mgr
Olesi Tkachuk, także z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rolę dyskutanta pełnił dr Tomasz
Szyszlak14 z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Czwarty równoległy panel dotyczył prawnych aspektów bezpieczeństwa we
współczesności.
W piątym panelu wygłaszali referaty wyłącznie reprezentanci Instytutu Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dr hab. Joanna Starzyk – Sulejewska
wygłosiła dwa referaty „Strukturalne uwarunkowania efektywności wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (WPZiB UE)” oraz „Współpraca Unii
Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie bezpieczeństwa.” Dr Karina
Jędrzejowska

wygłosiła

referat

„Instytucje

Unii

Europejskiej

w

światowej

sieci

bezpieczeństwa finansowego.” Natomiast dr Anna Wróbel wygłosiła referat „Sektor rolny w
negocjacjach handlowych UE – implikacje dla bezpieczeństwa żywnościowego”. Zarówno
moderatorem jak i dyskutantem w panelu był gość honorowy Konferencji prof. dr hab.
Edward Haliżak.

dr hab. Marek Czajkowski – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa
Narodowego, członek Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych i The Academy of Political
Science. Zainteresowania badawcze to bezpieczeństwo międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem
aspektów militarnych oraz wpływu techniki i technologii na jego stan i perspektywy; rola przestrzeni kosmicznej
w procesach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym i w stosunkach międzynarodowych, polityki
kosmiczne państw i ich rola w narodowych strategiach bezpieczeństwa; obrona przeciwrakietowa jako
szczególny instrument militarny polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej państw, oraz jej wpływ na
bezpieczeństwo międzynarodowe i jego perspektywy; i.in. http://www.inp.uj.edu.pl/zbn0 dostęp 23.09.2016
13
dr Piotr Bajor – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ. W
2012 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską. Wykładał oraz odbył staże naukowe w wielu prestiżowych
ośrodkach naukowych. Od 2014 r. jest również wykładowcą w ramach Akademii Dyplomatycznej Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, a także publicystą dwumiesięcznika "Nowa Europa Wschodnia". Laureat licznych
konkursów i nagród, m.in. stypendiów Rządu RP, Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych
Liderów (SYLFF), Własnych Funduszy Stypendialnych UJ oraz stypendium miasta Krakowa dla szczególnie
uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich. http://www.inp.uj.edu.pl/ksmipz/pbajor
dostęp 23.09.2016
14
dr Tomasz Szyszlak – pracownik Zakładu Studiów Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Wrocławskiego; sekretarz redakcji rocznika „Wschodnioznawstwo”; członek zespołu Pracowni
Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami przy Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego; opiekun Studenckiej Organizacji Bezpieczeństwa Narodowego i Wojskowości;
wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Wydawniczej Fundacji Integracji Społecznej PROM
12
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Pierwszy dzień obrad zakończył się po panelach równoległych w sesji drugiej I
Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Po wyczerpujących obradach, uczestnicy
Konferencji udali się na uroczystą kolacje do pobliskiej restauracji „Chimera”. I w tak uroczej
atmosferze kontynuowano podjęte tematy podczas obrad Konferencji.
Drugi dzień obrad otworzyła sesja III, w której również były panele równoległe.
Tego dnia wyznaczono cztery sekcje: Kryzys migracyjny i jego konsekwencje dla
bezpieczeństwa europejskiego; Służby specjalne i armia w systemie bezpieczeństwa; Nowe
wymiary bezpieczeństwa we współczesnym świecie; Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście
przy współudziale przedstawicieli jednostek naukowych – na przykładzie miasta Krakowa.
Po zakończonej III sesji, goście udali się na przerwę kawową by w kuluarach
kontynuować podjęte watki podczas dyskusji w ramach paneli.
W IV sesji również pojawiły się cztery panele równolegle. Pierwszy panel „Morze
Bałtyckie jako obszar rywalizacji polityczno-militarnej Rosja – NATO” wygłoszono cztery
referaty. Moderatorem panelu a także prelegentem z referatem zatytułowanym „Możliwe
reakcje NATO i UE na rosyjską aktywność militarna na akwenie bałtyckim” był prof. dr hab.
Piotr Mickiewicz15. Prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, Rektor-Komendant Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni, miał wystąpić jako jeden z prelegentów, niestety nie udało mu się dotrzeć
na obrady. Trzeci prelegent dr hab. Grzegorz Rdzanek, wygłosił referat „Bezpieczeństwo w
subregionie bałtyckim z perspektywy państw nordyckich.” Ostatnim prelegentem w panelu
był mgr Robert Wężowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wygłosił referat „Koncepcje
nawalistyczne przełomu XIX i XX wieku a współczesne strategie bezpieczeństwa
morskiego”. Dyskutantem w panelu był dr hab. Marek Czajkowski.
Drugi panel równoległy w sesji czwartej, poświęcony był „Problemom
bezpieczeństwa współczesnej Polski”.

W tym panelu zaplanowano tylko trzy referaty.

Pierwszy z nich wygłosił moderator sekcji – dr hab. prof. KA Marcin Lasoń16, zatytułowany
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – politolog, specjalizuje się w problematyce globalnych i regionalnych
uwarunkowań bezpieczeństwa, przewodniczy Okręgowemu Komitetowi Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym, redaktor naczelny „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, były wykładowca
Akademii Marynarki Wojennej, przewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań nad Bezpieczeństwem w
ramach Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej;
http://www.dsw.edu.pl/aktualnosci/aktualnosc/news/dyrektor-ibism-w-dsw-profesorem-belwederskim/
dostęp
23.09.2016
16
dr hab. prof KA Marcin Lasoń - od 2005 roku jego badania koncentrowały się na problematyce polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa Polski, w szczególności udziałowi Polski w interwencji zbrojnej i procesie
stabilizacji Iraku. Efektem prac było powstanie licznych publikacji z tego zakresu, udział w konferencjach
naukowych, jak i wydanie książki pt. „Polska misja w Iraku. Użycie sił zbrojnych jako środka polityki
zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej na przykładzie interwencji w Iraku 2003-2008”, Oficyna Wydawnicza
AFM, Kraków 2010. Wraz ze zgromadzonym dorobkiem naukowym, doświadczeniem dydaktycznym i
organizacyjnym, stała się ona podstawą procedury habilitacyjnej zakończonej kolokwium habilitacyjnym na
15
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był „Udział sił zbrojnych RP w operacjach wojskowych poza granicami państwa w drugiej
dekadzie XXI wieku – między koniecznością a odpowiedzialnością”. Pozostałe referaty
wygłosili mgr Iwona Latkowska „ Polexit – w kontekście bezpieczeństwa Polski” oraz mgr
Arkadiusz Nyzio „Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego według Prawa i Sprawiedliwości
oraz rządu Beaty Szydło. Dotychczasowe zmiany i perspektywy.” Dyskutantem w panelu był
dr Piotr Bajor.
Kolejna sekcja zatytułowana „Bezpieczeństwo ekologiczne i cybernetyczne” odbyła
się bez udziału moderatora oraz jednocześnie jednego z prelegentów – dr hab. Małgorzaty
Podolak z UMCS, gdyż nie udało jej się dojechać na obrady. Zatem pierwszym prelegentem
w panelu był dr Czesław Wodzikowski17 z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy, który wygłosił prelekcję zatytułowaną „Wspólne rozumienie bezpieczeństwa
ekologicznego”. Dr Monika Szarłat wygłosiła bardzo ciekawy referat „Biopiractwo jako
zagrożenie bezpieczeństwa”, w której podjęła bardzo ważną kwestie bioterroryzmu i
związanych z nim zagrożeń w kontekście zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska. Referat
kończący panel należał do mgr Roberta Siudaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dotyczył
„Cyberprzestrzeń jako wyzwanie dla narodowych systemów bezpieczeństwa na przykładzie
Chińskiej Republiki Ludowej.” Dyskutantem w Panelu był dr hab. Paweł Frankowski18, który
reprezentował gospodarza Konferencji – Uniwersytet Jagielloński.
Panel zamykający sesję IV zatytułowany był „Bezpieczeństwo regionalne we
współczesnym świecie”, odbył się pod przewodnictwem dr Adama Bartnickiego19 z
Uniwersytetu w Białymstoku. Zaraz po sesji wszyscy uczestnicy udali się na obiad ponownie
do restauracji Chimera.
Po przerwie kawowej rozpoczęła się ostatnia, piąta sesja obrad I Jagiellońskiej
Konferencji Bezpieczeństwa. Pierwszy panel „Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i
zewnętrznego Unii Europejskiej” odbył się pod przewodnictwem Przewodniczącego
Radzie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 24 kwietnia 2012 roku. Decyzją Rady otrzymał
stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce,
specjalność – stosunki międzynarodowe; https://www.ka.edu.pl/akademia/wykladowcy/art,107,prof-nadzw-drhab-marcin-lason.html dostęp 23.09.2016
17
dr Czesław Wodzikowski – adiunkt w Zakładzie Polityki Zrównoważonego Rozwoju, gdzie podstawowym
problemem badawczym pracowników Zakładu są funkcje, miejsce i rola zasady zrównoważonego rozwoju we
współczesnej polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej, realizowanej zarówno na szczeblu ogólnopolskim,
jak i lokalnym. Badania są prowadzone na trzech zasadniczych obszarach problemowych.
http://www.politykarozwoju.ukw.edu.pl/jednostka/zaklad_polityki_rozwoju; dostęp 23.09.2016
18
dr hab. Paweł Frankowski – pracownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych UJ; http://www.inp.uj.edu.pl/ksmipz/pfrankowski; dostęp 23.09.2016
19
dr Adam Bartnicki – adiunkt w Katedrze Politologii, ze specjalizacją naukową: systemy polityczne
współczesnej
Rosji,
problemy
bezpieczeństwa
na
obszarze
post
radzieckim.
http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=283 dostęp 23.09.2016
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Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr hab. Artura Gruszczaka, który także wygłosił
referat „Perspektywy powołania służby wywiadowczej Unii Europejskiej.” Następnie
wygłoszono jeszcze trzy referaty. Drugi panel równoległy zatytułowany był „Interwencje
zbrojne i wojny hybrydowe we współczesnym świcie”. Moderatorem panelu oraz jednym z
prelegentów był dr Tomasz Szyszlak, który zmienił temat swojego wystąpienia i wygłosił
inną prelekcję, dotyczącą wojny hybrydowej na Ukrainie i mniejszości narodowych w tym
kraju. Dr Szyszlak przybliżył sytuację bułgarskiej mniejszości narodowej na terenie Ukrainy.
Kolejny prelegent mgr Dagmara Suberlak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy zaprezentowała wykład „Brytyjskie siły zbrojne w misji w Afganistanie w latach
2010 – 2014.” Mgr Beata Woźniak – Krawczyk z Uniwersytetu Gdańskiego niestety była
nieobecna, ponieważ organizatorzy przesunęli w ostatniej chwili przedmiotowy panel na
późniejszą godzinę. Zatem drugim prelegentem ostatniego panelu był dr Łukasz Jureńczyk,
który wygłosił referat „Główne bariery stabilizacji sytuacji w Afganistanie.” Dyskutantem w
panelu był dr hab. Marcin Lasoń. Jako, że sekcja podejmowała dwie prelekcje z zakresu
tematyki Afganistanu jako słuchacz uczestniczył w niej były Konsul RP w Afganistanie mgr
Marcin Krzyżanowski, przez co w części panelu poświęconej na dyskusję, padło wiele
cennych uwag i komentarzy.
Po zamknięciu paneli równoległych, I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa
została zakończona.
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