
Wprowadzenie

Przedstawiamy szanownym Czytelnikom kolejny numer Rocznika Bezpieczeństwa Mię-
dzynarodowego, wydawanego przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej. 

Niniejszy numer zdecydowaliśmy się poświęcić niezwykle istotnej, ale rzadko goszczą-
cej na łamach polskich periodyków naukowych problematyce. Jest nią kwestia regionalnych 
uwarunkowań bezpieczeństwa Azji Wschodniej. Pretekstem do skoncentrowania się na tym 
problemie, i to w tym okresie, były kontrowersje związane z postrzeganiem przez chińskie 
władze idei olimpizmu oraz stosunek demokratycznego świata do tybetańskich protestów 
w przededniu inauguracji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. 

Decydując się na wydanie – w pewnym sensie – numeru tematycznego, redaktorzy 
Rocznika chcą zwrócić uwagę na znaczną dynamikę przeobrażeń paradygmatu bezpieczeń-
stwa tego obszaru. Niespełnione marzenia o gospodarczym prześcignięciu państw atlantyc-
kich nie zmieniają faktu, że region Pacyfi ku staje się jednym z najważniejszych, globalnych 
centrów polityczno -gospodarczych. O jego znaczeniu decyduje kilka procesów, które de-
terminują także ponadregionalny system bezpieczeństwa. Za najważniejsze z nich uznać 
należy: gwałtowny przyrost gospodarczy mocarstw regionalnych (Chiny, Indie), znaczące 
przeobrażenia rynku surowców energetycznych, który jest – w dużej części – konsekwencją 
przeobrażeń gospodarczych w Azji, oraz zwycięstwo Państwa Środka w wewnątrzazjatyckiej 
rywalizacji mocarstw regionalnych. Uwarunkowania te doprowadziły do zwiększenia zain-
teresowania azjatyckich graczy politycznych regionami zasobnymi w surowce. Skutkiem tej 
polityki jest znaczny wzrost strategicznego znaczenia Azji Centralnej oraz południowoazja-
tyckich szlaków transportowych. Równie istotną konsekwencją jest, sterowane przez Chiny, 
sukcesywne ograniczanie strategicznej roli tradycyjnych eksporterów surowców z regionu 
Zatoki Perskiej. Nowym regionalnym partnerem Chin i Rosji staje się Iran, który wykorzy-
stuje ten status do kreowania nowej mapy geopolitycznej Bliskiego Wschodu. Natomiast 
wykluczone z tradycyjnego azjatyckiego trójkąta strategicznego (Moskwa–Pekin–Dehli) 
Indie zdecydowały się na podjęcie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. 

Podkreślana przez nas wielokrotnie wieloaspektowość współczesnego paradygmatu 
bezpieczeństwa znalazła również odzwierciedlenie w strukturze niniejszego numeru. Moż-
na rzec, że już zwyczajowo w bieżącej edycji znajdą się publikacje z zakresu teorii bezpie-
czeństwa (D. Czywilis), strategii i polityki (P. Mickiewicz, Ł. Gacek, P. Wojtanek), uwarunko-
wań społeczno -ekonomicznych (K. Wardin, B. Janusz, K. Brodecki), terroryzmu (A. Niwczyk) 
oraz dotyczące praktycznie realizowanej polityki bezpieczeństwa (M. Stańczyk, J. Guzik). 
Szczególną uwagę czytelników pragniemy skierować na dwa teksty anglojęzyczne autorstwa 
naukowców z Japonii (Yoshinaga Hayash, Japan’s Maritime Security for „Th e Arc of Freedom 
and Prosperity”) i Korei Południowej (Haesung Lee, North Korea’s Nuclear program and six 
Party Talks). Obydwaj Autorzy nie tylko poruszają ważkie kwestie, ale również przedstawia-
ją narodowe podejście do kwestii bezpieczeństwa regionu. 
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Decyzja o wydaniu jednolitego tematycznie numeru nie spowodowała zmian struktury 
Rocznika. Niezmiennie składa się on z pięciu zasadniczych części (Artykuły, Materiały, De-
biuty, Recenzje i omówienia oraz Noty). Szczególną opieką nadal otaczamy dział Debiuty, 
w którym chcemy publikować prace autorstwa studentów oraz słuchaczy pierwszego roku 
studiów doktoranckich. Idea ta niezmiennie jest traktowana przez redaktorów za jedno 
z najważniejszych zadań naszego periodyku.

W niniejszym numerze Rocznika, (dział Noty), zdecydowaliśmy się na umieszczenie, 
odbiegającego, ale niezwykle ciekawego i nowatorskiego artykułu dr Elżbiety i Jacka Po-
słusznych. Autorzy od kilku lat zajmują się kwestia funkcjonowania ruchów pro - i antyabor-
cyjnych. Wydaje się nam, że w dobie odradzającej się co jakiś czas dyskusji o życiu poczę-
tym wolny od zacietrzewienia ideologicznego głos środowiska naukowego stwarza szansę 
na nową jakość debaty publicznej w tej sprawie. Mamy nadzieję, że ten odbiegający od głów-
nego nurtu Rocznika tekst zmusi Czytelników do głębszej refl eksji również na ten temat. 

Pragniemy podziękować zarówno naszym Czytelnikom, jak i Autorom. Tych ostatnich 
prosimy o przestrzeganie wymogów redakcyjnych. Zapraszamy także do dalszej współpra-
cy wszystkich zainteresowanych, również tych, których tekstów nie zamieściliśmy w bieżą-
cym numerze. 

Prosimy także o przesyłanie uwag i opinii o niniejszej publikacji na adres: ism@.dsw.edu.pl 
lub Instytut Stosunków Międzynarodowych DSW, ul. Strzegomska 47, 53 -611 Wrocław.
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