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W dniach 30–31 maja 2007 r. Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szcze-
cińskiego zorganizował międzynarodową konferencję naukową „Bezpieczeństwo mię-
dzynarodowe a bezpieczeństwo państwa”. 

Przedmiotem obrad i dyskusji uczestników konferencji były kwestie dotyczące: roli 
państw i organizacji międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa; rozprze-
strzeniania broni masowego rażenia; międzynarodowego handlu bronią; kontroli 
zbrojeń i rozbrojenia; misji pokojowych i humanitarnych; bezpieczeństwa i porządku 
publicznego; bezpieczeństwa informacyjnego, energetycznego, finansowego, społecz-
nego, kulturowego, zdrowotnego, edukacyjnego, komunikacyjnego, ekologicznego; sy-
stemu bezpieczeństwa państwa.

Do udziału w konferencji zaproszono nauczycieli akademickich, m.in. politologów, 
socjologów, filozofów, historyków, pedagogów, dziennikarzy, przedstawicieli służb 
mundurowych i administracji różnych szczebli oraz studentów.

Inicjatywa pracowników Zakładu Badań nad Konfliktami i Pokojem (organizatorów 
konferencji) spotkała się z szerokim odzewem w środowisku naukowym, jak również po-
śród praktyków, na co dzień zajmujących się kwestią bezpieczeństwa. Zgłoszono blisko 
60 referatów, które potwierdziły wielopłaszczyznowy charakter problemu bezpieczeń-
stwa, analizowanego zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak również zewnętrznym. 

Liczba zgłoszonych wystąpień, a nade wszystko ich wielowątkowy charakter, spo-
wodowały konieczność wydzielenia kilku bloków tematycznych obejmujących zagad-
nienia szczegółowe, takie jak: problemy bezpieczeństwa narodowego, problemy bez-
pieczeństwa międzynarodowego,  terroryzm jako zjawisko społeczne,  bezpieczeństwo 
ekonomiczne, różne wymiary bezpieczeństwa. 
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Obrady podczas dwudniowej konferencji toczyły się w zespołach roboczych. Za-
równo pierwszy, jak i kolejny dzień konferencji rozpoczęły się od sesji plenarnej. Kon-
ferencję zainaugurowało wystąpienie dyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki US, 
dra hab. prof. US Janusza Ruszkowskiego oraz kierownika Zakładu Badań nad Konflik-
tami i Pokojem IPIE US, prof. zw. dra hab. Wiesława Wróblewskiego.

Referat wprowadzający wygłosił Col. Peter Beierl przedstawiciel dowództwa Kor-
pusu Północ–Wschód w Szczecinie. Omówił w nim zagadnienia dotyczące psycho-
logii i rodzajów (koncepcji) bezpieczeństwa, funkcjonowania służb zapewniających 	
i kontrolujących bezpieczeństwo. Dokonał charakterystyki urządzeń służących kontroli 
bezpieczeństwa, tak o charakterze prywatnym, jak i państwowym. Pozostałe dwa refe-
raty wygłosili dr Rafał Pęksa reprezentujący Akademię Podlaską oraz dr hab. Andrzej 
Ciupiński reprezentujący Akademię Obrony Narodowej w Warszawie. Pierwszy przed-
stawił problem bezpieczeństwa międzynarodowego wobec globalizacji na początku 
XXI w., drugi zaś scharakteryzował ambicje Unii Europejskiej do pełnienia roli mocar-
stwa wojskowego w wymiarze globalnym. 

Drugiego dnia konferencji referaty wprowadzające wygłosili: dr Marek Cupryjak, 
radca Szkoły Policji w Słupsku, który scharakteryzował koncepcje perspektywicznego 
systemu zarządzania kryzysem terrorystycznym na szczeblu państwa w warunkach 
wyzwań współczesnego świata, oraz dr Donata Rossa-Kilian z Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni, która przedstawiła współczesne strategie bezpieczeństwa pań-
stwa jako odpowiedź na zmiany w międzynarodowych uwarunkowaniach światowej 
polityki.

Każdego dnia po sesji plenarnej uczestnicy konferencji kontynuowali pracę w ze-
społach roboczych. W pierwszym zespole, który dyskutował nad problemami bezpie-
czeństwa narodowego, referaty i komunikaty zaprezentowali: dr Jerzy Zygmuntowicz 
z Toruńskiej Szkoły Wyższej, mgr Mikołaj A. Cholewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, dr 
Małgorzata Rączkiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Anna Orzyłowska z Woj-
skowego Biura Badań Społecznych, dr Marek Gajewski, mgr Rafał Klimek  z Uniwersy-
tetu Śląskiego, dr Halina Łach z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr Bartłomiej 
H. Toszek z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz mgr Agnieszka Wawrzyk z Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego analizowane były w drugim ze-
spole roboczym. W tej części konferencji referaty wygłosili: dr Arkadiusz Domagała 
(Uniwersytet Wrocławski), dr Sławomir Sadowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 	
w Bydgoszczy), dr Grzegorz Ciechanowski i Piotr Krawczuk (Uniwersytet Szczeciński), 
dr Marek Czerwiński (Uniwersytet Szczeciński), mgr Tomasz Kapuśniak (Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej), dr hab. prof. US Jarosław Piątek, dr Marcin Orzechowski 
(Uniwersytet Szczeciński), mgr Mariusz Sikora (Uniwersytet Szczeciński), dr Wojciech 
Stankiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr hab. prof. US Cezariusz Skuza, 	
dr Joachim v. Wedel (Uniwersytet Szczeciński).

Zespół trzeci zajmował się analizą terroryzmu jako zjawiska społecznego. W tej 
części prelegenci scharakteryzowali działalność różnego rodzaju grup terrorystycz-
nych, zwrócili uwagę na stosowane przez nich metody walki, a nade wszystko za-
stanawiali się nad przyczynami ich działalności. Warto w tym miejscu wskazać na 
referaty Konrada Barcewicza (Uniwersytet Szczeciński), mgra Dominika Kaczmarka 
(Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki), dra Kazimierza Kraja (Zarząd Budynków Ko-
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munalnych w Krakowie), dra hab. prof. DSWE Piotra Mickiewicza, mgra Adama Kraw-
czyka (Uniwersytet Śląski), dra Wojciecha Muszyńskiego (Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski), dra Dariusza Wybranowskiego (Uniwersytet Szczeciński) oraz dra Jarosława 
Tomasiewicza (Uniwersytet Śląski).

Ciekawa dyskusja toczyła się na forum czwartego zespołu zajmującego się bezpie-
czeństwem ekonomicznym. W tej części wystąpienia zaprezentowali: dr Jerzy Brzeski, 
dr Grzegorz Ciechanowski (Uniwersytet Szczeciński), dr Dariusz Grala (Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza), dr Małgorzata Kamola-Cieślik (Uniwersytet Szczeciński), 
mgr Jacek Sas (Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki), dr hab. Mirosław Kwieciński 
(Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), mgr Rafał Lisiakie-
wicz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), dr Jan Pilżys (Uniwersytet Szczeciński) 
oraz dr hab. prof. US Cezariusz Skuza.

Wielowątkowa dyskusja stała się również udziałem zespołu piątego, analizują-
cego różne wymiary bezpieczeństwa. Prezentowane referaty odnosiły się do kilku 
zasadniczych wymiarów bezpieczeństwa rozważanych przez prelegentów zarówno 	
w kontekście współczesnym, jak również historycznym. Wskazać w tym miejscu na-
leży referaty Piotra Kowalskiego (Uniwersytet Szczeciński), dr Anety Niewęgłowskiej 
(Akademia Podlaska), mgr Anny Niwczyk, dr Elżbiety Posłusznej (Szkoła Główna Go-
spodarstwa Wiejskiego) i dra Jacka Posłusznego (Akademia Pedagogiki Specjalnej 	
w Warszawie), Piotra Prokopa (Uniwersytet Szczeciński), dra Janusza Ziarki (Kra-
kowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego).

Tematyka podejmowana przez poszczególnych prelegentów potwierdziła istnienie 
problemów z jednoznacznym, precyzyjnym i niewzbudzającym żadnych wątpliwości 
wyjaśnieniem terminu „bezpieczeństwo”. Prezentowane referaty i dyskusje, jakie od-
bywały się w poszczególnych zespołach roboczych, dowiodły potrzebę wielopłaszczy-
znowego analizowania problemu bezpieczeństwa oraz coraz silniejszych zależności 
pomiędzy bezpieczeństwem państwa a bezpieczeństwem międzynarodowym. 

Organizatorzy konferencji zapowiedzieli zorganizowanie w przyszłości podobnej 
inicjatywy. Potrzeba taka jest skutkiem dynamizmu sytuacji międzynarodowej w za-
kresie bezpieczeństwa, rozważanego zarówno w wymiarze bezpieczeństwa państwa, 
jak i bezpieczeństwa międzynarodowego.  

Organizatorom udało się zaprezentować już podczas konferencji dwie publikacje. 
Pierwsza z nich to praca pod redakcją Cezariusza Skuzy i Wiesława Wróblewskiego 
pt. Bezpieczeństwo międzynarodowe a bezpieczeństwo państwa, druga to książka 
pod redakcją Jarosława J. Piątka i Renaty Podgórzańskiej pt. Wybrane aspekty bez-
pieczeństwa.  
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