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Wydarzenia związane z zamieszkami i zamachem stanu w Egipcie, najsilniejszym 
od blisko 140 lat trzęsieniem ziemi w Japonii czy wreszcie rozpoczętą interwencją 
zbrojną w Libii, dowodzą iluzoryczności osiągniętych gwarancji bezpieczeństwa 
w obliczu dynamiki rodzących się nowych zagrożeń. W dobie globalnych współza-
leżności miernikiem poziomu bezpieczeństwa międzynarodowego staje się goto-
wość, chęć i zdolności podmiotów stosunków międzynarodowych do współdziała-
nia. Jakkolwiek Stany Zjednoczone i państwa Unii Europejskiej tworzą wspólnotę 
wartości i bezpieczeństwa, mającą instytucjonalne oparcie w NATO i fundamen-
cie demokratycznym, to jednak różnią się zarówno w percepcji i analitycznym 
przyporządkowaniu wyzwań związanych z zagrożeniem międzynarodowym ter-
roryzmem, jak i użytych metod do walki z nimi. W dyskusji nad podniesieniem 
efektywności misji pokojowych ONZ wskazuje się na potrzebę wyeliminowania 
dotychczasowych deficytów, wynikających z ponadpółrocznego okresu dzielącego 
moment uzyskania mandatu od rozpoczęcia samej operacji. 

Zasygnalizowane zagadnienia są tylko wycinkiem obszaru badań nad sze-
roko pojmowanym pojęciem bezpieczeństwa międzynarodowego. Natomiast od-
powiedzią na wzmożone zainteresowanie i upowszechnienie kwestii związanych 
ze sferą bezpieczeństwa w społecznej świadomości, były liczne studia z różnych 
dyscyplin naukowych oraz stanowiące ich rezultat publikacje, również polskich 
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badaczy1. Mając na uwadze fakt ogromnej dynamiki zjawisk i procesów wpływa-
jących na stan bezpieczeństwa międzynarodowego, w Polsce wciąż widoczny jest 
jednak brak syntetycznych i przede wszystkim aktualnych pozycji poruszających 
tę problematykę.

Omawiany podręcznik, adresowany jest przede wszystkim do szerszego 
grona czytelników (studentów, dziennikarzy), wyróżnia się interdyscyplinarnym 
ujęciem, pozwalającym na ukazanie złożoności problemów i ewolucji ich uwarun-
kowań. Niewątpliwie przynajmniej częściowo wypełni on istniejącą lukę w litera-
turze przedmiotu. Praca stanowi rezultat zbiorowego wysiłku grupy badaczy zwią-
zanych z Katedrą Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH w Warszawie (prof. 
Jacek Czaputowicz, dr Katarzyna Górak-Sosnowska, Szymon Chojnowski, dr Ka-
tarzyna Kalinowska, dr Marek Leszczyński, Aleksandra Kisielewska, Katarzyna 
Królikowska, Joanna Kwiecień, dr Paulina Legutko-Kobus, dr Ewa Jastrzębska, 
Agnieszka Ogrodowska, Piotr Sulkowski, Mariusz Sikora, Małgorzata Wróblew-
ska-Łysik, dr Małgorzata Grącik-Zajaczkowski), zaś nad kształtem całości pieczę 
sprawowała prof. Katarzyna Żukrowska.

Książka jest podzielona na dwadzieścia trzy rozdziały, wprowadzenie oraz 
zakończenie pióra K. Żukrowskiej. Szerokie spektrum zagadnień analizowanych 
przez autorów pozwala na wyodrębnienie kilku kategorii, według których przypo-
rządkowana została merytoryczna zawartość poszczególnych rozdziałów.

Pierwsze cztery rozdziały poświęcone zostały teoretycznym aspektom bez-
pieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. Są one wstępem do dalszych rozwa-
żań, a koncentrują się m.in. na pojęciu bezpieczeństwa i jego ewolucji (K. Żukrow-
ska), zagrożeniach bezpieczeństwa (K. Żukrowska), konfliktach i ich kategoryzacji 
(K. Górak-Sosnowska), bezpieczeństwu w teoriach stosunków międzynarodowych 
(J. Czaputowicz). W rozdziale piątym ogólnej analizie poddane zostały instytucje 
bezpieczeństwa międzynarodowego (A. Kisielewska, J. Kwiecień). W tym kontek-
ście przedmiotem rozważań kolejnych trzech rozdziałów (A. Ogrodowskiej) jest 
rola i znaczenie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W rozdziale szóstym 
omawia ona dorobek prawny Sojuszu w XXI w., włącznie z przyjętą 20 listopada 
2010 r. koncepcją strategiczną NATO. W rozdziale siódmym przedstawia globalne 
powiązania i formy współpracy Paktu Północnoatlantyckiego (w tym także przypa-
dek Rosji, Ukrainy i Gruzji). Natomiast w rozdziale ósmym charakteryzuje relacje 
NATO z UE, ONZ i OBWE. W rozdziale dziesiątym (J. Kwiecień) zarysowano 
Wspólnoty Europejskie jako aktora stosunków międzynarodowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zewnętrznego wymiaru unijnej polityki. Problematyce związanej 
z obronnością państw poświęcone zostały rozdziały: dziewiąty, traktujący o siłach 
zbrojnych w aspekcie bezpieczeństwa (M. Sikora); piętnasty, w którym ukazane 

1 Zaliczyć tu można m.in. następujące pozycje: Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, 
red. R. Zięba, Warszawa 2008; Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian: zagrożenia, koncepcje, insty-
tucje, red. R. Kuźniar i Z. Lachowski, Warszawa 2003; Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. 
K. Żukrowska i M. Grącik, Warszawa 2006; Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Wybrane problemy, 
red. E. Cziomer, Kraków 2010.
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zostały tendencje w obszarze wydatków wojskowych do 2009 r. (S. Chojnowski), 
a także rozdział szesnasty, omawiający przemysł obronny i jego strukturę oraz han-
del uzbrojeniem (K. Królikowska). W kolejnej części książki K. Żukrowska ana-
lizuje ewolucję amerykańskiego systemu obrony antyrakietowej oraz wskazuje na 
jego obecne słabości. Następnie M. Grącik-Zajączkowski zinterpretowała wyzwa-
nia związane z suwerennością w dobie globalizacji, K. Kalinowska skoncentrowa-
ła się na sekwencji włączania się państw do głównego nurtu gospodarki światowej 
oraz regionalizacji w stosunkach międzynarodowych, natomiast w dalszej części 
P. Sułkowski dokonał syntetycznej i wieloaspektowej charakterystyki państw upa-
dłych. Ukazaniu mechanizmów i instrumentów stabilizacyjnych i diagnostycznych 
w obszarze kryzysów posłużył rozdział siedemnasty (M. Wróblewska-Łysik).

Ostatnie pięć rozdziałów podporządkowane zostało analizie bezpieczeństwa 
według kryterium przedmiotowego, akcentując jednocześnie powiązania między-
narodowe i rolę organizacji międzynarodowych, a zatem w centrum uwagi auto-
rów znalazło się dążenie do gwarancji bezpieczeństwa społecznego, finansowego, 
energetycznego, w sferze środowiska i żywności.

Praca w przystępnej postaci przedstawia problematykę o niezwykłej wadze  
i aktualności, a jednocześnie trudną. Istotne jest zatem przyjęcie przez autorów wyj-
ściowej tezy o ewoluowaniu zagrożeń i kooperacyjnym systemie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, traktowanego jako wspólne dobro ogółu ludzkości. Determi-
nuje ona zarówno układ książki, jak i kierunek rozważań. Pozwala to na dostrze-
żenie związków między sferą bezpieczeństwa narodowego a wyzwaniami bez-
pieczeństwa międzynarodowego i w konsekwencji określonymi zobowiązaniami 
państw, wynikającymi z członkostwa w instytucjach międzynarodowych – co nie 
zawsze jest proste do zrozumienia dla laika. Niezwykle ciekawa z punktu widze-
nia polskiego odbiorcy jest zatem analiza amerykańskiego sytemu obrony antyra-
kietowej, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej (s. 357–366). Nie mniej 
ważny ze względu na wyzwania i potencjał zagrożeń jest problem państw upadłych  
(s. 274–305), kontrowersje związane z bezpieczeństwem żywności (s. 453–464)  
i ekoterroryzmem (s. 450). Do interesujących wniosków skłaniają ponadto analizy 
ewolucji sił zbrojnych na świecie (s. 183–198) czy wskazane przez autorów zależno-
ści pomiędzy eksploatacją złóż surowców a wydatkami na obronność (s. 301–304).

Mając na uwadze fakt, że intencją autorów jest ukazanie szerokiej gamy 
problemów związanych ze współczesnym bezpieczeństwem międzynarodowym, 
oczywiste jest, iż niektóre kwestie zostały przez nich pominięte bądź jedynie za-
sygnalizowane (m.in. problematyka Grup Bojowych UE). Dlatego też publikacja 
jest bodźcem do dalszych poszukiwań i badań. Niewątpliwy atutem omawianego 
podręcznika jest jego przejrzysty układ, graficzne wyróżnienia pozwalające szybko 
dotrzeć do potrzebnych informacji, tabele, pojęcia do zapamiętania, literatura uzu-
pełniająca, podsumowania i pytania kontrolne.
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Reasumując należy stwierdzić, że jest to niezwykle przydatna publikacja, 
podejmująca aktualną problematykę i ukazująca całokształt najważniejszych wy-
zwań determinujących współczesną strefę bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Dzięki zbiorowemu wysiłkowi warszawskich badaczy, powstał nowatorski pod 
wieloma względami podręcznik akademicki.


