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Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. 

„Wewn trzne i zewn trzne determinanty 

bezpiecze stwa Polski w XX wieku” 
 

 

Problem bezpiecze stwa, nieustanne zagro enia, ich materializacja jest pro-

blemem ci cym nad dziejami i losem naszego narodu na przestrzeni ostatnich 

kilkuset lat. Mi dzy innymi dlatego Polska jest krajem, który ze wzgl dów histo-

rycznych powa nie podchodzi do kwestii bezpiecze stwa – narodowego i euro-

pejskiego. W a nie temu problemowi by a po wi cona konferencja naukowa pt. 

„Wewn trzne i zewn trzne determinanty bezpiecze stwa Polski w XX wieku” 

zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych Akademii im. Jana D ugosza 

w Cz stochowie. Konferencja odby a si  11–12 pa dziernika 2007 roku w Z o-

tym Potoku, w jednej z najpi kniej po o onych miejscowo ci na Jurze Krakow-

sko-Cz stochowskej. 

W konferencji udzia  wzi li naukowcy reprezentuj cy kilka polskich o rod-

ków akademickich: Uniwersytetu ódzkiego, Uniwersytetu Wroc awskiego, 

Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia ej oraz Akademii im. Jana 

D ugosza w Cz stochowie. W pierwszym dniu w konferencji uczestniczy o 21 

osób, w drugim 25. Podczas dwudniowego naukowego spotkania wyg oszonych 

zosta o 14 referatów. 

Otwarcia konferencji oraz przywitania zebranych go ci i wszystkich uczest-

ników dokona  Prorektor AJD ds. Nauki prof. zw. dr hab. Tadeusz Panecki, któ-

ry by  g ównym inicjatorem spotkania. Konferencja zosta a podzielona na dwa 

panele. Gospodarzem panelu I by  dyrektor Instytutu Nauk Politycznych AJD 

prof. zw. dr hab. Jan Walczak. 

Jako pierwszy, referat wyg osi  prof. dr hab. Andrzej Sepkowski (U ), w któ- 

rym omówi  sprawy Polski w globalizuj cym si  wiecie. Poniewa  powszech-

nie znane, a zarazem – najlepiej opracowane s  zagro enia zwi zane z globali-

zacj  ekonomiczn , autor w swoich rozwa aniach postanowi  skupi  si  na za-
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gadnieniach globalizacji politycznej. Interesowa  go wp yw globalizacji na „pe-

ryferia”, gdzie mo liwo ci adaptacji w nowych warunkach s  co najmniej ogra-

niczone. Swoistymi „peryferiami” globalizacji s  kraje takie jak Polska, które 

znajduj  si  na uboczu wielkich zmian, nie s  na nie przygotowane ekonomicz-

nie ani kulturowo. W wyst pieniu autor sugerowa , e g ównym zadaniem poli-

tyków winno by  porzucenie prezentyzmu, oznaczaj cego wspieranie si  o prze-

sz o , na rzecz postawy prospektywnej, b d cej projektowaniem si  w przy-

sz o , przede wszystkim przez postawienie na kapita  spo eczny i nauk . Jego 

zdaniem, tylko w ten sposób mo emy sta  si  o wiele wi cej znacz cymi czyn-

nikami globalizacji. 

Kolejnym referentem by  prof. dr hab. Eugeniusz Ponczek (U ), który 

przedstawi  koncepcj  mi dzynarodowego bezpiecze stwa Rzeczypospolitej 

w polskiej my li politycznej w latach 1939–1945. W wyst pieniu autor ukaza  

pogl dy i koncepcje ugrupowa  zwi zanych z obozem londy skim w powy szej 

problematyce. Ugrupowania Polski Walcz cej uwa a y, i  w powojennym wie-

cie g ównym celem i nadrz dn  warto ci  winien by  pokój. System bezpie-

cze stwa geopolitycznego w powojennej Europie powinien by  oparty na „rów-

nowadze si ”. Podkre la y znaczenie geopolityczne Europy rodkowo-Wschod- 

niej, przekszta caj cej si  w konfederacj , a z czasem w federacj , co uniemo -

liwia oby agresj  z zachodu i wschodu. Twierdzi y, i  zapewnienie Polsce i rod- 

kowo-wschodniemu regionowi Europy mo liwo ci pokojowego rozwoju by oby 

podstawowym warunkiem stworzenia bezkonfliktowego, a wi c trwa ego mi -

dzynarodowego adu pokojowego na Starym Kontynencie. 

„ wiatowy uk ad si  i transnarodowy system bezpiecze stwa w pierwszych 

dekadach XXI wieku” to tytu  referatu wyg oszonego przez prof. dr. hab. Jerze-

go wiec  (AJD). Autor analizowa  prymat Stanów Zjednoczonych i wyzwania 

kreowane przez niedemokratyczne wielkie mocarstwa (autokratyczn , kapitali-

styczn  Rosj  i Chiny) oraz demograficzn  i ekonomiczn  równowag  si  jako 

baz  zasobów i zdolno ci g ównych podmiotów. Analizie poddane zosta y rów-

nie  rozwojowe problemy mocarstw azjatyckich. 

Dr Andrzej Dubicki (U ) omówi  zagadnienie: „Sojusz polsko-rumu ski, 

a bezpiecze stwo Polski w latach 1932–1936”. W wyst pieniu autor podkre li  

ró nice stanowisk Polski i Rumunii, przedstawi  kontrowersyjne kwestie, wp y-

waj ce na stosunki polsko-rumu skie. W konkluzji stwierdzi , i  wspó praca 

ministra spraw zagranicznych Nicolae Titulescu z Józefem Beckiem by a bardzo 

utrudniona, czy wr cz niemo liwa z kilku powodów, m.in. rozbie no ci w za-

kresie wyboru priorytetów polityki zagranicznej przez obydwa kraje, ró nicy 

pogl dów na temat metod prowadzenia polityki zagranicznej, jak równie  ze 

zderzenia si  silnych osobowo ci, jakimi odznaczali si  obaj ministrowie. 
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Gospodarzem panelu II by  prof. dr hab. Jerzy wieca. Drugi dzie  obrad 

rozpocz  si  wyst pieniem prof. dr. hab. Zdzis awa Cuttera (AJD) zatytu owa-

nym „System bezpiecze stwa Polski w latach 1918–1939”. Obiektem rozwa a  

autora by a deskrypcja bezpiecze stwa Rzeczypospolitej Polskiej okresu dwu-

dziestolecia mi dzywojennego. Kwestie te rozpatrywa  on w uj ciu trzech za-

sadniczych czynników: rozwoju gospodarczego, skutecznej polityki zagranicz-

nej oraz odpowiedniego systemu bezpiecze stwa, w tym systemu obronnego. 

Ostatni czynnik poddany zosta  wnikliwej analizie poprzez przegl d dziejów na-

szego kraju: w okresie poprzedzaj cym wybuch pierwszej wojny wiatowej; 

dzia ania niepodleg o ciowe spo ecze stwa polskiego w latach 1914–1918; wy-

si ek polityczno-militarny w czasie kszta towania si  granic niepodleg ego pa -

stwa polskiego; przedsi wzi cia polityczno-militarne w dziedzinie obronno ci 

realizowane na prze omie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku; przygo-

towania obronne w okresie zagro enia wojennego (lata 1935–1939) oraz wysi ek 

zbrojny w wojnie obronnej 1939 roku. 

Dr Robert Majzner (AJD) w referacie „Rola i znaczenie attachatów wojsko-

wych w kszta towaniu polityki obronnej II Rzeczpospolitej” omówi  jedno 

z g ównych zada  organizowanej od marca 1919 roku sieci attachatów wojsko-

wych. Zadaniem tym by  obowi zek dostarczania wszelkich danych na temat 

armii, ka dorazowo ocenianych w kategoriach politycznych i wojskowych. 

Przedk adane w ten sposób analizy z zakresu zagadnie  wojskowych i wojsko-

wo-politycznych, zawieraj ce zarówno opis potencja u militarnego danego pa -

stwa, jak i perspektyw  u ycia go, by y wykorzystane w dyskusji nad kierunka-

mi rozwoju polskiej polityki obronnej. Cho  nie wszystkie analizy by y trafne 

i nie wszystkie zosta y uwzgl dnione, to mia y one zasadniczy wp yw na opisy-

wanie tych zjawisk politycznych mi dzywojennej Europy, które w oczywisty 

sposób determinowa y poziom bezpiecze stwa pa stwa polskiego w okresie 

dwudziestolecia mi dzywojennego. 

Kolejny referat zatytu owany „Ba tyk a bezpiecze stwo geostrategiczne Eu-

ropy i Polski w koncepcjach Rowmunda Pi sudskiego 1941–1943” wyg osi  

dr Rafa  Juchnowski (Uniwersytet Wroc awski). W okresie II wojny wiatowej 

w polskim rodowisku politycznym w Wielkiej Brytanii powsta o wiele koncep-

cji nowego porz dku mi dzynarodowego w Europie i wiecie. Jednym z najbar-

dziej pr nych, pod tym wzgl dem, o rodków my li geostrategicznej by o Mini-

sterstwo Prac Kongresowych. Instytucja ta posiada a najlepszy zespó  specjali-

stów z ró nych dziedzin zajmuj cych si  opracowywaniem projektów rozwi za  

polityczno-militarnych, maj cych uchroni  kontynent europejski przed nowym 

konfliktem i zabezpieczy  niepodleg y byt nowej Polski. Autor podkre li , i  du-

 wag  w kr gu ministra spraw kongresowych prof. Mariana Seydy przewidy-

wano do rozstrzygni cia kwestii przysz o ci basenu Morza Ba tyckiego w opar-
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ciu o za o enia przysz ej polskiej polityki morskiej. Wykreowanie programu 

umocnienia Polski nad Ba tykiem powierzono m.in. Rowmundowi Pi sudskie-

mu, do 1939 r. piastuj cemu funkcj  kierownika Referatu Polityki eglugowej 

Departamentu Morskiego w Ministerstwie Przemys u i Handlu, który wywi za  

si  ze swojego zadania bardzo sumiennie, opracowuj c koncepcj  porz dku po-

lityczno-militarnego dla basenu Ba tyku ze szczególnym uwzgl dnieniem intere-

sów polskich. Dana koncepcja sta a si  w wielu punktach podstaw  oficjalnego 

stanowiska rz du polskiego w Londynie wobec kwestii ba tyckiej. 

Prof. dr hab. Henryk wi k (AJD) przedstawi  problematyk  bezpiecze -

stwa Polski w kontek cie budowy tarczy przeciwrakietowej. Wyrazi  przekona-

nie, i  utworzenie ameryka skiego systemu przeciwrakietowego w Polsce nie 

b dzie sprzyja  spoisto ci NATO, lecz przyczyni si  do jego post puj cej erozji, 

poniewa  stworzy w jego ramach ró ne standardy bezpiecze stwa. Ogranicza  

b dzie autonomi  Polski w kwestiach bezpiecze stwa w uk adzie atlantyckim 

oraz europejskim, jak równie  nara a  b dzie kraj na nowe niebezpiecze stwo, 

poniewa  mo e sta  si  celem ataku. Tarcza ameryka ska ma mie  charakter 

eksterytorialny, lecz jej ewentualne ofensywne wykorzystywanie obci y Pol-

sk , bowiem z jej terytorium mog  by  wystrzeliwane ameryka skie pociski. 

Po krótkiej przerwie, referat pt. „Kwestia bezpiecze stwa geopolitycznego 

Polski i polityki zagranicznej w my li politycznej Stronnictwa Pracy (1937–

1993)” wyg osi  mgr Wac aw cki (U ), który omówi  problematyk  wynika-

j c  z tytu u pracy w trzech wa nych dla dziejów Polski okresach historycznych: 

II Rzeczypospolitej, lat wojny i okupacji (1939–1945) oraz zmian ustrojowych 

po roku 1989. Stronnictwo Pracy powsta e w 1937 r., przewiduj c nadchodz ce 

niebezpiecze stwo i zagro enie ze strony pa stw o ciennych, apelowa o do spo-

ecze stwa oraz w adz II RP o podj cie przygotowa  do odparcia ewentualnej 

agresji. W latach wojny, anga uj c si  w dzia alno  konspiracyjn  i dywersyj-

n , kre li o wizj  przysz ej Polski jako pa stwa b d cego w federacji z krajami 

Europy rodkowo-Wschodniej. Po wojnie, do momentu zawieszenia swojej 

dzia alno ci (18 VII 1946) opowiada o si  za utworzeniem regionalnych organi-

zacji o charakterze demokratycznym oraz za zwi kszeniem znaczenia Organiza-

cji Narodów Zjednoczonych. Po reaktywowaniu w 1989 r., Stronnictwo opo-

wiada o si  za wzmocnieniem wspó pracy w ramach trójk ta Polska – Czecho-

s owacja – W gry oraz za utrzymaniem tradycyjnie dobrych stosunków z Fran-

cj , Wielk  Brytani  i Stanami Zjednoczonymi. Opowiada o si  tak e za wej-

ciem Polski do Unii Europejskiej. 

„Kocio  ba ka ski i jego reperkusje dla bezpiecze stwa europejskiego w post 

zimnowojennym wiecie” to temat kolejnego referatu, autorstwa mgr Magdaleny 

Rek  (U ). Poniewa  Pó wysep Ba ka ski z racji geograficznej i strategicznej 

lokalizacji odgrywa wa n  rol  europejsk , a tak e dla wiatowego systemu bez-
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piecze stwa, autorka podda a analizie potencjalne miejsca konfliktów w Bo ni 

i Herzegowinie, Kosowie, Macedonii i Czarnogórze. Skoncentrowa a si  rów-

nie  na poszukiwaniu mo liwych scenariuszy dla przysz o ci tego regionu. 

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski (AON) w wyst pieniu „Zagro enie Polski 

w mi dzynarodowych operacjach pokojowych w Ba kanach w XX wieku a bez-

piecze stwo pa stwa” przedstawi  skal  zaanga owania polskich kontyngentów 

wojskowych w mi dzynarodowe operacje pokojowe na Ba kanach w XX wieku. 

Ukaza  tak e specyfik  udzia u Polski w misjach na Ba kanach, charakter po-

szczególnych operacji, jak równie  okre lony zosta  wp yw zaanga owania Pol-

ski w te operacje na jej bezpiecze stwo militarne oraz pozycj  mi dzynarodow . 

Kolejny referat, zatytu owany „Organy bezpiecze stwa Polski i Niemiec 

wobec zagro e  asymetrycznych” wyg osi  mgr Marcin Wijatkowski (U ), któ-

ry dokona  analizy debaty publicznej tocz cej si  wokó  nowych uprawnie , na 

przyk adzie Polski i Niemiec – krajów o podobnym systemie prawnym, ale ró -

nym poziomie terrorystycznego zagro enia. Zwróci  uwag  na fakt odmiennej 

architektury komponentów bezpiecze stwa wewn trznego RP i RFN. Wskaza  

na sposoby dostosowania organów pa stwa do nowego typu zagro e  poprzez 

zmiany w strukturach s u b i strategii ich dzia ania. Przedstawi  tematy wspó -

czesnej debaty nad nowymi instrumentami prawnymi dla organów bezpiecze -

stwa. Zauwa y , i  w Niemczech refleksja nad prawami cz owieka i konstytu-

cyjnymi zasadami ustrojowymi, w przeciwie stwie do Polski, jest istotnym ele-

mentem intensywnej politycznej i medialnej debaty. 

Referentem wyst pienia „Od Partnerstwa dla Pokoju do cz onkostwa w NATO” 

by  dr Miros aw Minkina (Akademia Podlaska). Koncentruj c swoj  wypowied  

wokó  Sojuszu Pó nocnoatlantyckiego, podkre li , i  Sojusz w ci gu swojej hi-

storii da  kilkakrotnie dowody zdolno ci do przystosowania si  do zmian w swo-

im geopolitycznym rodowisku bezpiecze stwa. W okresie zimnej wojny potra-

fi  skutecznie odstrasza  swoich ówczesnych przeciwników z pa stw Uk adu 

Warszawskiego. W latach dziewi dziesi tych Sojusz odniós  si  pozytywnie do 

swoich by ych adwersarzy. Zapowiedzia  i zrealizowa  rozszerzenie, stworzy  

i rozwija  w formie i tre ci program Partnerstwa dla Pokoju. Podj  si  przepro-

wadzenia nowych, wa nych dla bezpiecze stwa misji na Ba kanach. Dokona  

adaptacji i zmian swojej wewn trznej organizacji, m.in. poprzez reform  struk-

tury dowództw. S usznie diagnozuj c dynamik  i jako ciowe zmiany w swoim 

otoczeniu strategicznym, przyj  na szczycie w Waszyngtonie w kwietniu 1999 

roku now  Koncepcj  Strategiczn  oraz Inicjatyw  Zdolno ci Obronnych. Usta-

nowi  tak e nowe relacje pomi dzy Uni  Europejsk . Sprawdzianem wiarygod-

no ci by o odwo anie si , po ataku na Centrum wiatowego Handlu i Pentagon 

11 wrze nia 2001 roku, po raz pierwszy w historii do art. 5 Traktatu Waszyng-

to skiego. Sojusz kontynuowa  proces rozszerzania, którego strategicznym ce-
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lem by a likwidacja podzia u Europy, wzmocnienie demokracji oraz poszerzenie 

obszaru stabilizacji politycznej, ekonomicznej i militarnej. 

Jako ostatni, referat wyg osi  dr Raul Kosta (Akademia Techniczno-Huma- 

nistyczna w Bielsku-Bia ej) na temat „Rola Polski w budowaniu europejskiego 

systemu bezpiecze stwa w kontek cie operacji militarnych w Afganistanie i Ira-

ku”. G ównym celem autora by o przedstawienie roli, jak  mo e i powinna ode-

gra  Polska w budowie europejskiego systemu bezpiecze stwa, b d c jednocze-

nie aktywnym uczestnikiem operacji w Afganistanie oraz w Iraku i cz onkiem 

Unii Europejskiej – gdzie na temat dzia a  USA wobec obu wymienionych 

podmiotów zdania s  podzielone. 

Po wyg oszonych referatach wywi za a si  dyskusja, która wykaza a ywe 

zainteresowanie przedstawion  problematyk . Podczas niej wy oni o si  wiele 

ciekawych opinii i pogl dów. Podsumowania wyg oszonych referatów i dyskusji 

dokonali: prof. dr hab. Jerzy wieca i prof. zw. dr hab. Jan Walczak. Zako cze-

nia konferencji oraz po egnania zebranych go ci i wszystkich uczestników do-

kona  Prorektor AJD prof. zw. dr hab. Tadeusz Panecki, dzi kuj c za przybycie 

i aktywne uczestnictwo. Na podkre lenie zas uguje przygotowanie konferencji 

zarówno pod wzgl dem merytorycznym, jak i organizacyjnym. 

 

 


