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Recenzowana książka zatytułowana Współczesny ład międzynarodowy. 
Dynamika przemian to efekt będący podsumowaniem IX Ogólnopol-

skiego Zjazdu Studentów Stosunków Międzynarodowych, który odbył się 
w czerwcu 2017 roku w Toruniu. Przedmiot rozważań, jaki został ujęty w ty-
tule, wskazuje na niezwykle istne procesy zachodzące pomiędzy uczestnikami 
stosunków międzynarodowych, które nie ograniczają się tylko do sfery 
politycznej, mają bowiem wpływ na życie wielu społeczeństw. Współczesna 
dynamika zmian  we wzajemnych relacjach międzypaństwowych i nie tylko, 
stanowi ważny aspekt w kontekście kryzysów, problemów i wyzwań z jakimi 
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borykają się podmioty uczestniczące. Recenzowane opracowanie pod re-
dakcją  Michała Dahla, Pawła Hanczewskiego oraz Magdaleny Lewickiej 
stanowi zbiór rozważań, których autorami są niejednokrotnie młodzi adepci 
nauki. Praca została podzielona na cztery zasadnicze części, które zawierają 
w sumie dziesięć artykułów. Podejmują one problematykę z zakresu stosun-
ków międzynarodowych, dotyczących kwestii Polski, Europy, ale i całego 
globu. Ponadto publikacja została opatrzona wprowadzeniem oraz notami 
o autorach. Autorzy tekstów reprezentują ośrodki naukowe Łodzi, Poznania, 
Torunia, Warszawy oraz Krakowa.

Publikację rozpoczyna wprowadzenie autorstwa dr. hab. Pawła Han-
czewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który nakreślił 
okoliczności powstania niniejszej pracy. Autor pokrótce przedstawia główne 
zagadnienia zawarte w poszczególnych artykułach. Ponadto we wprowadze-
niu zostały zawarte spostrzeżenia, niekiedy wręcz zestawienie przyjętych 
perspektyw autorów. Należy uznać, iż stanowi to swego rodzaju zachętę do 
szczegółowej analizy treści i wniosków zawartych w poszczególnych arty-
kułach.  

Publikacja jest pokłosiem konferencji, zatem zawarte w niej treści stano-
wią zbiór odrębnych artykułów. Zasadne wydaje się krótkie przedstawienie 
każdego z nich. 

Część pierwszą zatytułowaną Mechanizmy bezpieczeństwa międzyna-
rodowego, zawierającą trzy artykuły, otwiera praca autorstwa Pawła Kawa-
lerskiego  pt. Zasady i metody sterowania bezpieczeństwem w przestrzeni 
międzynarodowej. Autor dokonuje rozważań  nt. relacji (sprzężeń) pomiędzy 
systemami społecznymi – w tym przypadku – państwami. Zwraca uwagę na 
wzajemne oddziaływania między podmiotami, traktowanych jako procesy 
sterownicze. W artykule zaprezentowano cztery ogniwa procesu sterowania: 
obiekt sterujący, obiekt sterowany, cel i metoda. Zostały rozłożone na czyn-
niki pierwsze. Autor uwzględnił ponadto  szczególny przypadek procesu 
sterowania – proces autonomiczny, gdzie obiekt sterujący jest równocześnie 
obiektem sterowanym. Rozważania zostały uzupełnione o wzory i grafiki 
procesu, które pozwalają czytelnikowi zrozumieć jeszcze lepiej prezento-
wane treści. Artykuł zawiera odniesienie do relacji i sprzężeń, jakie zachodzą 
pomiędzy systemami autonomicznymi w środowisku międzynarodowym, 
przedstawia istotę tych relacji oraz formy jakie może przybrać. Następnie 
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Autor przechodzi do rozważań nad walką informacyjną i jej zasadniczych 
etapach – tak też została nazwana część artykułu. Analizuje kwestię  „pro-
blemu pościgu” czy niszczenia informacyjnego. Co więcej, przedstawia etapy 
wspomnianego procesu. Ostatnią kwestią podejmowaną w artykule są wy-
brane metody sterowania procesami produkcji informacji. Autor pokrótce 
wylicza i przedstawia metody jakimi mogą być poddani, często nie wiedząc 
o tym, przedstawiciele różnych zawodów. 

Kolejny artykuł, przedstawiony w pierwszej części, jest autorstwa Damiana 
Grzegorza Dzierżyńskiego i nosi tytuł Istota niszczenia toru informacyjnego 
w sterowaniu międzynarodowym na przykładzie konfliktu hybrydowego na 
Ukrainie. Po krótkim wprowadzeniu zostaje przedstawiony konflikt na Ukra-
inie. Autor przedstawia przyczyny, które doprowadziły do aneksji Krymu 
przez Federację Rosyjską. Prezentuje ważne momenty eskalacji konfliktu oraz 
jego uczestników. Omawiane treści, ujęte w sposób skrótowy, przedstawiają  
i de facto porządkują wiedzę dotyczącą wspomnianego konfliktu. Stanowią 
swego rodzaju kalendarium wydarzeń.  W dalszych rozważaniach autor od-
nosi aspekty teoretyczne do obecnej sytuacji wojny na Ukrainie. Wskazuje na 
podmioty, które uczestniczą w nim, a więc Ukrainę oraz Federację Rosyjską 
– jako system oddziałujący za pomocą metod energetycznych oraz infor-
macyjnych. Autor zwraca uwagę, że w konflikcie ukraińskim udział  bierze 
Unia Europejska – jako podmiot, z którym Ukraina miała podpisać umowę 
stowarzyszeniową oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, które wy-
słały swojego mediatora w sporze. W dalszej części swoich rozważań uwaga 
Autora zostaje skupiona na metodach wpływających na działanie systemu. 
Refleksje teoretyczne zostają poparte przykładami z życia, które miały bądź 
mają miejsce w konflikcie na Ukrainie. Niewątpliwe należy poczytywać to 
za zaletę artykułu. Bowiem odniesienie do konkretnych sytuacji wyjaśnia 
niejako istotę zaprezentowanych treści. Co więcej, autor nie skupia się tylko 
na dotychczasowych wydarzeniach, bowiem w podsumowaniu formułuje 
wnioski dotyczące ewentualnego rozwoju sytuacji na Krymie. 

Ostatni artykuł, zamykający pierwszą część publikacji został napisany 
przez Dawida Dymkowskiego pt. Charakter informacyjnego niszczenia 
w sterowaniu międzynarodowym. Po krótkim wprowadzeniu, autor skupia 
się na pierwej metodzie – zmniejszaniu energii zewnętrznej obiektu nisz-
czonego. Wyjaśnia jego istotę na przykładzie polityki handlowej. Przytacza 
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amerykańskie ograniczenia względem Kuby. Następnie uwagę skupia  na 
mocy wewnętrznej systemu niszczonego, której przykładem mogą być bariery 
taryfowe i pozataryfowe, np. zwiększone cła eksportowe czy ograniczenia 
ilościowe.  W celu ukazania istoty owej metody autor przytacza przykład kry-
zysu sueskiego. Społeczeństwo jako akumulator mocy to kolejne zagadnienie, 
które zostaje poruszone. W kilku zdaniach D. Dymkowski odnosi tę kwestię 
do sytuacji demograficznej Polski, zwłaszcza po 1989 roku. Ponadto zwraca 
uwagę na problem rozrastania się administracji publicznej, który negatywnie 
wpływa nie tylko na system gospodarczy państwa, ale powoduje rozrost pro-
cedur i przewlekłość postępowań. Są to wybrane zagadnienia, które zostają 
poddane analizie. Podobnie jak w przypadku poprzedniego artykułu  treści 
teoretycznie uzupełnione zostały konkretnymi przykładami, których zaletą 
jest w pewien sposób ich namacalność związana z życiem codziennym.

Pierwsza część publikacji ukazuje niezwykle ważne zależności zachodzące 
pomiędzy państwami. Autorzy w sposób solidny i skondensowany przed-
stawiają zagadnienia teoretyczne, które uzupełnione zostają odpowiednimi 
grafikami oraz przykładami. To wszystko sprawia, że odbiorca  po przeana-
lizowaniu zaprezentowanych treści ma nie tylko wiedzę usystematyzowaną, 
ale również może odnieść treści do innych przykładów wydarzeń znanych 
z historii mniej lub bardziej odległej.

Kolejna część publikacji została zatytułowana Rola UE w budowie współ-
czesnego ładu międzynarodowego. W części tej zostały  ujęte trzy artykuły 
autorstwa Bożeny Kalisz, Antoniego Pieńkosa oraz Magdaleny Kani. Pierwszy 
z nich został zatytułowany Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Rozważania 
na temat jej aktualności, którego autorem jest Bożena Kalisz. Poddaje ona 
analizie Europejską Strategię Bezpieczeństwa, unijny dokument strategiczny 
przyjęty w 2003 roku.  Już na początku rozważań autorka poddaje w wątpli-
wość aktualność przyjętego  dokumentu, bowiem od czasu jego powstania 
Unia Europejska zmagała się z wieloma wyzwaniami, takimi jak rozszerzenie 
o nowe państwa członkowskie, kryzys gospodarczy czy migracyjny. Analizuje 
w syntetycznym zakresie wspomniany dokument. Zwraca uwagę na główne 
mankamenty przyjętej strategii. Wymienia siedem głównych „zarzutów” 
pod adresem Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa. Następnie przechodzi 
do przedstawienia i krótkiej analizy nowej unijnej strategii przyjętej w 2016 
roku. Zestawia ze sobą oba dokumenty. Wskazuje na zmiany jakich dokonano 
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w odniesieniu do konkretnych problemów i wyzwań z jakimi zmaga się 
Unia Europejska.  Po przenalizowaniu wspomnianych treści, można od-
nieść pewien niedosyt w stosunku do strategii z 2016 roku. Wydaje się, że 
wspomniany dokument został zaprezentowany pobieżnie w stosunku do 
poprzedniego.

Kolejny artykuł Europejski Plan Działania na Rzecz Obronności – europej-
ska recepta na spadające zdolności obronne krajów UE?, którego autorem jest 
Antoni Pieńkos podejmuje niezwykle ciekawy  i aktualny temat dotyczący 
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w ramach Unii Europej-
skiej. Zwraca uwagę na wydarzenia, które przyczyniły się do wzmożonej 
aktywności we WPZiB, a więc Arabską Wiosnę, kryzys na Ukrainie czy szczyt 
NATO w Warszawie. Autor w swoich rozważaniach wraca do początków 
tworzenia się wspólnot europejskich, a w ich ramach poszczególnych polityk. 
W kolejnej części skupia się na kontekście powstania Europejskiego Planu 
Działań na Rzecz Obronności, zwraca uwagę na rozbieżności i problemy 
jakie towarzyszyły powstaniu dokumentu. Ważnym aspektem na jakie zwraca 
uwagę są trzy główne problemy w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa 
i Obrony. Wspomniane problemy, jak słusznie zauważa autor,  wynikają nie 
tylko z przyjętego charakteru omawianej dziedziny współpracy, ale mają 
zakorzenienie w samym postrzeganiu przez państwa członkowskie kwestii 
bezpieczeństwa czy suwerenności.

Ostatni artykuł w drugiej części publikacji autorstwa Magdaleny Kani, 
został zatytułowany Pomoc rozwojowa jako gra „win – win” modele polityki 
pomocy rozwojowej państw Unii Europejskiej w perspektywie porównawczej.  
W swoich rozważaniach autorka wskazuje na fakt, iż pomoc rozwojowa 
państw bogatszych względem biedniejszych była lub jest dyktowana nie tylko 
względami humanitarnymi bądź społecznymi. Częstym czynnikiem są te 
natury ekonomicznej i korzyści jakie wynikają ze wzajemnej współpracy. 
Został poddany analizie aspekt normatywny pomocy rozwojowej, który 
często, jak uważa, był dyktowany względami historycznymi, zaszłościami 
kolonialnymi, tak jak chociażby na przykładzie Wielkiej Brytanii. Ponadto 
autorka poddała analizie modele pomocy rozwojowej prowadzonej przez 
poszczególne państwa UE. M. Kania przeanalizowała w zwięzły sposób 
modele takich państw jak Wielka Brytania, Niemcy i Szwecja. Zestawiła ze 
sobą państwa, które są obciążone historycznie względem innych – Wielka 
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Brytania i Niemcy oraz państwo, które nie ma zobowiązań, a jedynie chęć 
pomocy – Szwecja. Zaprezentowała przesłanki  i formy pomocy wskazanych 
państw. Takie zestawienie ukazuje czytelnikowi, że Unia Europejska, również 
w tym kontekście przechodzi zmiany i zmaga się z odmiennymi podejściami 
w kwestii pomocy państwom biedniejszym, mniej rozwiniętym. Co więcej, jak 
słusznie zauważa, kwestie owej pomocy nabierają znaczenia w kontekście kry-
zysu migracyjnego i rozpatrywania pomocy rozwojowej z bezpieczeństwem.

Wszystkie rozważania, które znalazły się w tej części publikacji stanowią 
odpowiedź na podejmowane w dyskursie publicznym, politycznym kwestie 
istotne dla społeczeństw. Nawiązują do palących zagadnień współczesnej 
Unii Europejskiej, a więc migracji, bezpieczeństwa, ale i wzajemnej solidar-
ności. To wszystko staje się ważnym zaczynem do dalszej dyskusji.

Kolejna część publikacji, trzecia z kolei, została zatytułowana Stosunki 
bilateralne  i multilateralne w perspektywie współczesnego ładu międzynaro-
dowego.  Rozdział ten, rozpoczynają rozważania Magdaleny Lewickiej oraz 
Michała Dahla Sinusoidalny charakter stosunków turecko-izraelskich pod 
1949 roku. Autorzy wskazują na rolę sojuszy międzypaństwowych, które 
zwiększają możliwość wpływu na inne podmioty stosunków międzynaro-
dowych. Zwracają uwagę na ich kruchość, zwłaszcza na terenie Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej. Przyczyną takiego stanu rzeczy upatrują  
m.in. w częstych zmianach na najwyższych stanowiskach państwowych, 
ambicjach i animozjach przywódców. Przykładem takiego właśnie sojuszu 
jest przypadek izraelsko-turecki. Przedmiotem rozważań autorów jest okres 
II połowy XX wieku, który charakteryzował się kilkukrotnym kierunkiem 
zmian w wzajemnym zaangażowaniu dyplomatycznym. Punktem zakończe-
nia rozważań jest 2002 rok w którym doszło do  utraty niejako strategicz-
nych relacji we wzajemnych stosunkach. Autorzy analizę rozpoczynają od 
historycznego momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych. Zwracają 
uwagę, iż uznanie państwa Izrael przez Turcję  za pewnego rodzaju zagrywkę, 
która miała pomóc Ankarze w relacjach z państwami Zachodu, zwłaszcza 
ze Stanami Zjednoczonymi. Ważnym motywem współpracy obu państw 
była obawa Izraela przed państwami arabskimi, które postrzegały je jako 
zagrożenie. Autorzy analizują wspomniany zakres czasowy poprzez pryzmat 
wydarzeń, które wpływały pośrednio lub bezpośrednio na wzajemne relacje 
i interesy. Wskazują m.in. na kryzys sueski z 1956 roku, który przyczynił 
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się do ochłodzenia stosunków pomiędzy państwami; zawarty w 1958 roku 
tajny sojusz Turcji, Iranu i Izraela – Triadent czy kwestia Cypru. W swoich 
rozważaniach autorzy nie ograniczają się tylko do wzajemnych stosunków, 
nawiązują również do reakcji innych państw. Dzięki wykraczaniu poza owe 
zależności, w sposób czytelniejszy ukazują złożoność relacji, pragmatyzm 
w działaniu. 

Kolejny artykuł, zamykający trzecią część publikacji, również autorstwa 
Magdaleny Lewickiej i Michała Dahla, niejako stanowi kontynuację po-
przednich rozważań, bowiem został poświęcony Relacjom turecko- izraelskim 
w koncepcji polityki zagranicznej Ahmeta Davutoğlu. Autorzy już na samym 
początku zwracają uwagę na zmianę stosunków pomiędzy państwami po 2002 
roku. Wskazują, iż stan ten został spowodowany ukierunkowaniem Turcji 
na budowę pozycji mocarstwa w regionie, co w konsekwencji pogorszyło 
wzajemne relacje. Mimo zmniejszenia znaczenia zauważają, iż istnieją nadal 
wspólne obszary działań, m.in. kwestia palestyńska, irańska czy konflikt syryj-
ski. Sam przedmiot rozważań został podzielony na mniejsze okresy czasowe. 
Pierwszy z nich obejmuje lata 2002–2008, gdzie zaobserwowano problemy 
w stosunkach bilateralnych, drugi zaś okres  lat 2009 - 2014, deterioracja 
stosunków rozpoczęta operacją „Płynny Ołów” w Strefie Gazy, a kończąca się 
na zaprzysiężeniu Recepa Tayyipa Erdoğana na fotelu prezydenckim. Roz-
ważania zostały wzbogacone poprzez zaprezentowanie sylwetki  Davutoğlu 
oraz  jego głównych wyznaczników polityki zagranicznej. Przedstawione 
fakty w porządku chronologicznym ukazują ewolucję wzajemny stosunków. 
Uwidaczniają złożoność relacji oraz cele, które przyświecały w podejmowaniu 
decyzji. Co więcej, pozwala to na formułowanie wniosków na przyszłość, co 
też czynią autorzy. 

Przedstawiona część publikacji Stosunki bilateralne i multilateralne 
w perspektywie współczesnego ładu międzynarodowego, poddała analizie 
wzajemne stosunki dwóch niezwykle ważnych państw – Izraela oraz Turcji. 
Zawierają w sobie kwintesencję motywów, które zobowiązują do konkret-
nych działań. Co więcej, ukazują  zmiany jakim mogą zostać poddane 
wzajemne relacje, mimo podejmowanych inicjatyw, zapewnień czy licznych 
wizyt. Jak powszechnie wiadomo – od chęci i słów, górnolotnych pomysłów 
daleka jest droga do ich realizacji, czego przykładem mogą wspomniane 
państwa.  
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Ostatnią część publikacji zamyka rozdział zatytułowany Wyzwania 
dla współczesnego ładu międzynarodowego. Pierwszy artykuł Oktawii Ewy 
Braniewicz pt. Zjawisko handlu ludźmi w kontekście kryzysu migracyjnego, 
przedstawia niezwykle ważny problem przestępczości. Na samym początku 
autorka analizuje przyczyny kryzysu migracyjnego oraz nawiązuje do przepi-
sów prawa międzynarodowego, które w swoim przedmiocie  regulują kwestie 
migrantów oraz uchodźców. W dalszych rozważaniach dokonuje rozróżnie-
nia pomiędzy handlarzem a przemytnikiem ludzi, pomiędzy przemytem 
a przerzutem. W syntetycznym skrócie został przedstawiony sam handel 
ludźmi, czemu służy i kogo wykorzystuje. W całości rozważań zabrakło, 
jak się wydaje, głębszego i bardziej szczegółowego ukazania skali problemu 
handlu ludźmi. Autorka dostarcza wiedzy teoretycznej, i dobrze, jednak po 
analizie odczuwa się pewien niedosyt. 

Kolejny a zarazem ostatni artykuł zamykający rozważania publikacji 
został napisany przez Hannę Wiczanowską. Rok 2017 okresem zwiększonej 
islamofobii? Współczesne uwarunkowania dotyczące mniejszości  muzułmań-
skich  w Europie – tak zatytułowany artykuł analizuje problem obecny nie 
tylko w dyskursie publicznym, społecznym, ale i politycznym. W swoich 
rozważaniach autorka odnosi się do obecnej sytuacji muzułmanów w Unii 
Europejskiej, zwraca uwagę na kwestie współpracy instytucjonalnej Wspól-
noty z Ligą Państw Arabskich czy  Organizacji Współpracy Islamskiej. Uza-
sadnia ową współpracę oraz wskazuje jakie ma ona rzeczywiste przełożenie 
w działaniu. Poddaje analizie przyczyny narastającej wrogości względem 
muzułmanów, przedstawia ewolucję postrzegania wspomnianej mniejszości 
przez Europejczyków. Co więcej analizuje  samą istotę islamofobii. Całość 
rozważania autorka popiera cytatami osób świata nauki. Uważam, że zasadne 
było odniesienie się do konkretnych przykładów czy statystyk, które w spo-
sób obrazowy ukazałyby skalę zjawiska wrogości. Niemniej jednak analiza 
ta stanowi punkt zaczepienia do dalszych rozważań czy dyskusji. 

Analizowana publikacja zawiera w sobie niezwykle ciekawe rozważania 
młodych naukowców. Podejmowane zagadnienia są aktualne, co więcej, nie-
jednokrotnie  poddane zostają dyskusji w mediach.  Aktualna problematyka 
zainteresuje z pewnością osoby interesujące się współczesnymi stosunkami 
międzynarodowymi. To głos w debacie nad przyszłością wzajemnych relacji 
międzypaństwowych. Przyszłości, która przynosi wiele niepewnych wyzwań, 
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którym sprostać będą musiały społeczeństwa i państwa. Omawiany zbiór 
wyróżnia różnorodność podejmowanych tematów, które w swej istocie mogą 
przyczynić się do dalszej dyskusji. Przedstawione problemy ukazują starania 
autorów, tak aby miały wartość poznawczą. Książka stanowi dobre źródło 
wiedzy, pozwalające zrozumieć dynamikę zmian ładu międzynarodowego.
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