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Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej 

„VI Zjazd Geopolityków Polskich”, 

Rzeszów, 25–26 kwietnia 2014 r.

W kwietniu 2014 r. odbył się w Rzeszowie ogólnopolski Zjazd Geopo-
lityków Polskich. Tematem przewodnim były szeroko pojęte stu-

dia wschodnie. Głównymi wątkami, wokół których skupiały się dyskusje 
były: polityka, energetyka oraz bezpieczeństwo na obszarze postradziec-
kim. Gospodarzem kolejnego, szóstego już spotkania, organizowanego cy-
klicznie przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne (PTG) był Uniwersytet 
Rzeszowski. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl.

Wbrew nazwie wśród prelegentów znaleźli się także licznie zgroma-
dzeni goście z zagranicy. Warto wymienić w tym kontekście partnerów 
Towarzystwa Geopolitycznego z Europy Środkowo-Wschodniej. Spośród 
zaproszonych pojawili się m.in. badacze ze Słowacji (prof. Robert Ištok 
z Preszowskiego Uniwersytetu), Ukrainy (dr Ihor Zinko z Lwowskiego 
Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Anna Oleszczuk z Państwo-
wego Uniwersytetu im. Ogienka w Kamieńcu Podolskim) czy Bułgarii 
(dr Valentin Mihailov z Bułgarskiej Akademii Nauk). Prócz tego przybyła 
reprezentująca Institut français de géopolitique dr Nadine Fonta z Francji 
a także redaktor Andrey Vypolzow z agencji informacyjnej „News Balt”. 
Wraz z przedstawicielami polskich ośrodków naukowych w Rzeszowie po-
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jawiło się sto osiemdziesiąt sześć osób reprezentujących uczelnie, instytu-
cje publiczne i organizacje pozarządowe.

Niezwykle ciekawe obrady w panelach VI Zjazdu Geopolityków, a tak-
że w kuluarach, zostały wzbogacone przez szereg imprez towarzyszących. 
Już pierwszego dnia konferencji (25 kwietnia), w ramach inauguracji, od-
było się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Książka Geo-
polityczna Roku 2013”. Decyzję dwudziestopięcioosobowego jury ogłaszali 
i wręczali nagrody: rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Alek-
sander Bobko, prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego dr Leszek 
Sykulski oraz przewodniczący Oddziału Rzeszów PTG dr Andrzej Zapa-
łowski.

Zwycięzcą konkursu na „Książkę Geopolityczną Roku 2013” zo-
stał prof. Mirosław Sułek z Uniwersytetu Warszawskiego za publikację 
pt. Potęga państw. Modele i zastosowania. Praca została wydana w 2013 r. 
przez Wydawnictwo Rambler w Warszawie. Na decyzję komisji decydują-
cej o nagrodach z pewnością wpływ miało, iż monografia wnosi oryginal-
ną wiedzę nie tylko dla ekonomistów, badaczy stosunków międzynarodo-
wych, lecz także polityków. Stanowi ona interdyscyplinarny przegląd tak 
ważnego zagadnienia, jak określanie poziomu potęgi państwa.

Jury zdecydowało także wyróżnić ex aequo drugim miejscem kolejnych 
dwóch naukowców. Pierwszego z nich, prof. Piotra Eberhardta z Polskiej 
Akademii Nauk, nagrodzono za redakcję książki pt. Studia nad geopolity-
ką XX wieku, wydanej w 2013 r. przez Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Z wyróżnioną pozycją moż-
na zapoznać się, gdyż jest dostępna w formie pdf-a. Warto zwrócić uwagę, 
iż praca napisana przez grono uznanych autorów prócz części teoretycznej 
omawia przede wszystkim geopolityczne doświadczenia Europy Środko-
wo-Wschodniej i dylematy geopolityczne Rosji. Tematyka nagrodzonej po-
zycji koresponduje z wiodącym tematem konferencji.

Również druga z ex aequo nagrodzonych książek została przyznana za 
poruszenie aktualnej tematyki, kwestii zależności Ukrainy od Rosji. Wy-
różniony dr Andrzej Szeptycki z Uniwersytetu Warszawskiego opubli-
kował monografię pt. Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, która 
ukazała się w 2013 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego. 



289  W. Łysek   VI ZjaZd GeopolItykóW polskIch

Podczas tej samej uroczystości przyznano po raz pierwszy w histo-
rii Nagrodę Naukową imienia Oskara Żebrowskiego, ustanowioną przez 
Polskie Towarzystwo Geopolityczne za wybitne osiągnięcia naukowe, po-
pularyzatorskie i dydaktyczne w zakresie geopolityki, a także promocję 
szeroko rozumianych spraw międzynarodowych. Laureatami pierwszej 
edycji zostali: prof. dr hab. Piotr Eberhardt, prof. dr hab. Mirosław Su-
łek, prof. dr hab. Julian Skrzyp, prof. dr hab. Witold Wilczyński , dr Ma-
teusz Wiliński, dr Mateusz Hudzikowski, dr Zbigniew Lach, dr Andrzej 
Zapałowski, kpt. mgr Mariusz Falkowski a także mgr Dawid Madejski.

Postać patrona nagrody warta jest wspomnienia. To żyjący w latach 
1809–1873 prekursor polskiej geopolityki. Oskar Żebrowski pozosta-
je w cieniu uznawanego za „ojca” wspomnianej dyscypliny – Eugeniusza 
Romera. Niesłusznie zapomniany w swoim życiu zajmował się wieloma 
dziedzinami, ale z punktu widzenia geopolityki najważniejsza jest pozy-
cja wydana w 1847 r. w Paryżu pt. Polska. Ogólny zarys przyczyn wzrostu 
i upadku dawnego państwa polskiego. Publikację tę można uznać za jedną 
z pierwszych książek wykorzystujących paradygmat geopolityczny.

W drugim dniu obrad (26 kwietnia 2014 r.) w Rzeszowie odbyło się 
w ramach VI Zjazdu Geopolityków Polskich Walne Zebranie Delegatów 
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Po przedstawieniu przez dotych-
czasowego prezesa PTG, dr Leszka Sykulskiego, sprawozdania z działalno-
ści Towarzystwa, przystąpiono do wyboru nowych władz. Zgodnie z tra-
dycją PTG, ustępujący prezes zaproponował swojego następcę. Zgłoszono 
kandydaturę dr. Piotra Lecha Wilczyńskiego, który został jednogłośnie 
wybrany nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Po przemówieniu nowego prezesa, w którym zarysował najważniejsze 
cele i wizję rozwoju PTG, przystąpiono do zgłaszania kandydatur do no-
wego zarządu oraz głosowania. Nowymi członkami zarządu PTG zosta-
li: dr Piotr Lech Wilczyński (prezes zarządu), prof. dr hab. Witold Wil-
czyński (wiceprezes ds. naukowych), dr Tadeusz Zbigniew Leszczyński 
(wiceprezes ds. wydawniczych), mgr Katarzyna Maria Walasek (sekretarz), 
mgr Wojciech Łysek (skarbnik), dr Andrzej Zapałowski (członek zarzą-
du), mgr Jarosław Dutka (członek zarządu). Następnie rozpoczęto zgłasza-
nie kandydatur i głosowanie w wyborach do komisji rewizyjnej. Nowymi 
członkami komisji zostali: mgr Leszek Trojan (przewodniczący), dr Kata-
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rzyna Szara, dr Marcin Halicki. Prócz wspomnianych kwestii personal-
nych zdecydowano przenieść siedzibę Towarzystwa do Krakowa.

Wszyscy uczestnicy VI Zjazdu Geopolityków, po zarejestrowaniu się na 
konferencji, otrzymali od organizatorów płytkę CD ze zbiorem referatów, 
czasopism i książek o tematyce geopolitycznej. Warto podkreślić, iż wspo-
mniane materiały zawierały nie tylko ujęte w formie gotowych artykułów 
wystąpienia części prelegentów, lecz także inne materiały z szeroko pojętej 
geopolityki.

Wspomniane dwie pozycje: Studia nad rosyjską geopolityką i Studia 
Wschodnie: polityka – gospodarka – bezpieczeństwo, to tylko część mate-
riałów pokonferencyjnych. Reszta ukazała się w tomie szóstym i siódmym 
„Przeglądu Geopolitycznego”, które od połowy sierpnia są udostępnione 
na portalu czasopisma, w formie plików PDF. Już tylko pobieżna lektura 
spisów treści dwóch prac zbiorowych i wspomnianych numerów „Przeglą-
du Geopolitycznego” skłania do wniosku, iż tematyka Rosji i Ukrainy zdo-
minowała VI Zjazd PTG. Tak w rzeczywistości było. Podobne wrażenie 
odnieść bowiem można było słuchając dyskusji toczonych w poszczegól-
nych panelach i w kuluarach w czasie przerw kawowych.

Wymiana poglądów kilkakrotnie gwałtownie ożywiała się. Podczas dru-
giego dnia zjazdu zdarzało się tak trzykrotnie. W panelu zatytułowanym 
„Geopolityka Rosyjska” wyjątkowo interesujące były referaty kpt. mgr Ja-
rosława Affeka z Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu i dr. Wojciecha 
Kotowicza na temat Obwodu Kaliningradzkiego. O ile ten pierwszy skupił 
się na potencjale militarnym Rosji w obwodzie, to drugi analizował miejsce 
enklawy w stosunkach międzynarodowych. Dyskusja po referatach skon-
centrowała się wokół zagrożenia Polski ze strony Federacji Rosyjskiej. Ko-
lejne wystąpienie mgr Patrycji Zając wzbudziło kontrowersje uczestników. 
Referat omawiał rolę Czeczenii w polityce Federacji Rosyjskiej. Z ujęciem 
wojny czeczeńskiej w kontekście terroryzmu nie zgodził się redaktor kwar-
talnika „Rurociągi”. W jego opinii sformułowanie „terroryzm czeczeński” 
jest błędne. Opowiadał się on za ujęciem konfliktu w kategoriach wojny na-
rodowowyzwoleńczej.

Równolegle miał miejsce panel o „Geopolityce Europy Środkowo-
-Wschodniej”. Wśród siedmiu wystąpień szczególną uwagę zwróciła pre-
zentacja mgr Piotra Krzemińskiego i mgr Mateusza Łakomego, którzy 
reprezentowali PTG i Instytut Cywilizacji. Przedstawili oni wyniki pro-
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wadzonych przez siebie badań o spadku ludności w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Prócz będącej na takich sympozjach standardem prezentacji 
w Power Poincie prelegenci rozdali uczestnikom skrócony, czterdziesto-
stronnicowy raport z wynikami przeprowadzonej analizy porównawczej 
(odwoływali się do badań demograficznych w państwach Europy Zachod-
niej), wraz ze wskazaniem przyczyn niskiego przyrostu naturalnego oraz 
możliwościami rozwiązania tej poważnej bariery rozwoju.

W rozdanym uczestnikom dokumencie, autorzy zwrócili uwagę na ni-
ski współczynnik dzietności krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wy-
raźnie odbiegający od minimum zapewniającego zastępowalność pokoleń. 
Dodatkowo, zgodnie z badaniami, kraje tego regionu w historycznej per-
spektywie charakteryzują się przewagą emigracji nad imigracją. Stąd też 
właściwa byłaby koordynacja działań zwiększających dzietność na arenie 
międzynarodowej. Autorzy raportu zwrócili szczególną uwagę na zmianę 
(z punktu widzenia jednostki) postrzegania rodziny w gospodarkach in-
tensywnych z „korzyści” na „obciążenie”. Posiadanie potomstwa straciło 
bowiem uzasadnienie ekonomiczne. 

Wobec zachodzących procesów prelegenci starali się znaleźć środki 
zaradcze. Interdyscyplinarna analiza porównawcza doprowadziła ich do 
identyfikacji grupy państw niestojących przed zagrożeniem spadku liczby 
mieszkańców. Wszystkie wskazane podmioty charakteryzowały się dużą 
rolą religii monoteistycznych. Najniższa dzietność występowała w krajach 
zlaicyzowanych. Wystąpienie, połączone z opisem prowadzonych badań, 
skupiło uwagę obecnych i przyczyniło się do szeregu pytań. Dyskusja wo-
kół nich zdominowała obrady w tym panelu.

Kolejna intrygująca wymiana zdań między uczestnikami konferencji 
miała miejsce kilka godzin później, podczas ostatniego panelu zatytułowa-
nego: „Ukraina i geopolityka”. Najpierw uznanie obecnych zwrócił dr Lech 
Haydukiewicz swoim wystąpieniem poświęconym geografii wyborczej 
w kontekście granic historycznych i geograficznych na Ukrainie. Wystą-
pienie warszawskiego badacza stanowiło interesujące ujęcie znanego z me-
diów zagadnienia. Wykorzystanie w prezentacji map i wykresów nie tyl-
ko pozwoliło zainteresować słuchaczy szeroko omawianym już problemem 
podziału Ukrainy na dwie części, ale także zwróciło ich uwagę na nieznane 
aspekty tego zagadnienia. 
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Był to jedynie wstęp do mających miejsce później wydarzeń. Dysku-
sja, która rozpoczęła się po wygłoszeniu wszystkich referatów przewidzia-
nych w ostatnim panelu VI Zjazdu, spowodowała ożywienie publiczności. 
Z racji tytułowej tematyki debata skupiła się wokół przyszłości Ukrainy 
w kontekście wygłoszonych referatów. Kontrowersje wzbudziło, stano-
wiąc główną oś sporu, wystąpienie mgr. Mateusza Kamionki z Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jego piętnastominutowe przemówie-
nie poświęcone wpływowi wolontariatu europejskiego na zamieszkałych 
w Sumach Ukraińców doprowadziło do refleksji innych zebranych. Wśród 
obecnych szczególnie żywo zareagowała prof. Anna Raźny, która wyra-
ziła niezadowolenie z unijnej polityki, prowadzonej pokojowo, lecz co do 
celów niewiele różniącej się od potępianych w Europie rosyjskich działań 
mających na celu przyciągnięcie Ukrainy do swojej strefy wpływów. Kon-
flikt dwóch soft power przyczynił się do rozpoczęcia gwałtownej dyskusji 
między spierającymi się zwolennikami odmiennych stanowisk: popierają-
cymi i sceptycznymi względem działań Unii Europejskiej na obszarze po-
stradzieckim. Ostatecznie, nie rozstrzygając sporu, kres dyskusji położy-
li organizatorzy, przypominając o zbliżającym się zakończeniu spotkania.

Warto zaznaczyć, iż motyw przewodni – studia wschodnie – wiązał się 
nie tylko z aktualnym zagadnieniem trwającego konfliktu na Ukrainie, 
lecz także z tematyką dużo bardziej kojarzoną z Orientem. W tym kontek-
ście warto wspomnieć o wystąpieniach związanych ze światem islamu. Do 
tej kategorii należy zaliczyć referaty dr. Stanisława Musiała, omawiającego 
poglądy Michelle Tribalat o muzułmanach zamieszkujących Francję, czy 
też te poświęcone Turcji. Rodzące się mocarstwo nad Bosforem zostało za-
uważone przez prelegentów. Świadczą o tym wystąpienia poświęcone per-
spektywie Turcji w toczącym się rosyjsko-ukraińskim konflikcie, casusowi 
Tureckiej Republiki Cypru Północnego czy też roli Ankary w relacjach Fe-
deracji Rosyjskiej z Unią Europejską.

Nie można także nie wspomnieć o niezwykle ciekawym referacie 
prof. dr. hab. Juliana Skrzypa o Chinach. Uwagę słuchaczy skupiła szcze-
gólnie analiza geostrategicznego położenia Chińskiej Republiki Ludowej 
i wykładnia koncepcji politycznej Denga Xiaopinga.

Podsumowując, program merytoryczny konferencji był bardzo bogaty. 
Zaproponowany temat Zjazdu został bardzo dobrze dobrany wobec wy-
darzeń, które mają miejsce w 2014 r. za naszą wschodnią granicą. Kon-
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ferencja wzbudziła duże zainteresowanie, o czym świadczy liczba prele-
gentów czy też zaangażowanie obecnych w dyskusjach podsumowujących 
panele. Wbrew nazwie wydarzenia – „VI Zjazd Geopolityków Polskich” 
– konferencja stała się okazją do wymiany poglądów nie tylko reprezen-
tantów polskich ośrodków naukowych, lecz także innych, przede wszyst-
kim z Europy Środkowo-Wschodniej. Wypada mieć nadzieję, że cykliczne 
zjazdy geopolityków będą kontynuowane, stanowiąc doskonałą platformę 
dla dyskusji między ekspertami, jak i miejsce prezentacji wyników badań 
młodych naukowców. 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Książka Geopolityczna Roku 2013.  
Przemawia: prof. Piotr Eberhardt, kolejni od lewej to: prof. Mirosław Sułek,  

prof. dr hab. Aleksander Bobkowski, dr Andrzej Zapałowski.


