
Wstęp

W imieniu Rady Redakcyjnej Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego chciał-
bym poinformować, że, z uwagi na coraz większe zainteresowanie zarówno przedstawi-
cieli ośrodków naukowych, jak i praktyków naszą publikacją, podjęto decyzję o zwięk-
szeniu częstotliwości jego ukazywania, tj. z jednego do dwóch numerów rocznie.

W Roczniku Bezpieczeństwa Międzynarodowego zostały wyodrębnione dwa obsza-
ry tematyczne. Pierwszy numer każdorocznego wydania będzie dotyczył problematy-
ki bezpieczeństwa międzynarodowego, drugi zaś koncentrował się będzie na analizie 
polskiej polityki bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym oraz wewnętrznym. 
Taki podział pozwoli zachować przyjętą przez Radę koncepcję periodyku oraz zachować 
zwartość tematyczną. Artykuły nadal będą przyjmowane do jednego z dwóch działów: 
Artykuły oraz Debiuty naukowe. Objętość artykułów powinna wynosić do 20 stron. Re-
cenzje oraz teksty w Kronice naukowej nie powinny przekraczać 5 stron.

Pierwszy numer Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego poświęcony jest naj-
poważniejszym wyzwaniom dla stabilności ładu międzynarodowego, tzn. polityczno-
-gospodarcza rywalizacji państw o dostęp do surowców strategicznych. Ważnym ob-
szarem tej rywalizacji stała się Arktyka ze względu na postępujące globalne ocieplenie 
i sukcesywne zmniejszanie się pokrywy lodowej tego kontynentu. Innym, równie waż-
nym elementem tej rywalizacji jest potencjalna możliwość wykorzystania nie tylko jej 
zasobów surowcowych, ale także szlaków żeglugowych. Stanowi to istotne wyzwanie dla 
międzynarodowego ładu przestrzennego. Dlatego głównym tematem tego numeru Rocz-
nika Bezpieczeństwa Międzynarodowego, poruszanym przez dziesięciu Autorów, jest rola 
polityki arktycznej państw jako potencjalnego wyzwania dla bezpieczeństwa między-
narodowego. Artykuły prezentują problem „nowej” roli Arktyki w ładzie politycznym  
i gospodarczym (Ryszard Czarny, Marta Przygodzka-Markiewicz, Michał Łuszczuk), 
interesy poszczególnych państw na tym kontynencie i akwenach go okalających (Mał-
gorzata Rzeszutko-Piotrowska, Andrzej Kubka, Krzysztof Kubiak, Magdalena Tomala  
i Grzegorz Rdzanek) oraz – jakże istotny problem w kontekście klimatu Arktyki – rato-
wania życia na tym kontynencie (Małgorzata Lizut, Janusz Lizut). 

Innymi, równie ważnymi wydarzeniami kreującymi poziom bezpieczeństwa w wy-
miarze globalnym były wojna domowa w Syrii i zmiana stanowiska władz irańskich 
w  kwestii kontroli programu nuklearnego. Jednak to atak aktywistów Greenpeace 
na  rosyjską platformę wydobywczą na Morzu Barentsa, a zwłaszcza reakcja Moskwy 
na to wydarzenie, ukazały rolę międzynarodowej rywalizacji o przejęcie kontroli nad 
złożami Arktyki. 

W kontekście polskim bardzo istotny był charakter przeobrażeń Paktu Północno-
atlantyckiego, które wręcz można określić jako powolne obumieranie sojuszu politycz-
no-militarnego. Pomijając szereg innych przykładów, wymierną wymowę miał skład 
komponentów narodowych państw członkowskich, określanych jako największe po 
2006 roku ćwiczenia „Steadfast Jazz 2013”. Formalnie uczestniczyło w nich sześć tysięcy 
żołnierzy, ale zarówno ich scenariusz (obrona terytorium Estonii), jak i miejsce prowa-
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dzenia (Rzeczpospolita Polska) spowodowały, że część narodowych komponentów mia-
ło charakter śladowy. Inny, równie ważny dla funkcjonowania Paktu problem porusza  
Jerzy Dereń. Są nim niewystarczające możliwości skutecznego oddziaływania militarnego  
w operacjach stabilizacyjnych. Nie wchodząc w polemikę z Autorem, stwierdzić należy, że 
ma to niebagatelne znaczenie w kontekście zdolności do prowadzenia działań zbrojnych, 
uzyskania, poprzez działania o charakterze militarnym (i nie tylko), celu strategiczne-
go danej operacji. Zasadniczym celem operacji stabilizacyjnej nie jest opanowanie tere-
nu, ale likwidacja przyczyn regionalnej czy lokalnej destabilizacji. Stąd też, w kontekś- 
cie wydarzeń w Syrii, Jemenie czy Egipcie, należy ocenić powody kolejnego odrodzenia 
się islamskiego fundamentalizmu w regionach Lewantu i Maghrebu, na co uwagę zwra-
cają Barbara Kobzarska-Bar i Bogusław Węgliński.

Jedną z najważniejszych misji Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest funk-
cjonowanie działu Debiuty naukowe, stanowiącego miejsce publikacji prac autorstwa 
uczestników studiów doktoranckich i studentów studiów uzupełniających (magisterskich). 
W bieżącym numerze prezentujemy teksty, będące przyczynkami do przygotowywania 
dysertacji doktorskich oraz podsumowujące badania prowadzone w trakcie przygotowania 
prac magisterskich. W bieżącym numerze prezentujemy także opracowania omawiające 
wybrane, jednostkowe problemy, kreujące poziom bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Analizowane jest zagadnienie agresywnego fundamentalizmu islamskiego w Azji Połud- 
niowo-Wschodniej, który ogranicza możliwości funkcjonowania wielowyznaniowych 
państw tego regionu (Agnieszka Szumigalska). Wskazano także na istotny, w odniesie-
niu do państw afrykańskich, problem eksploatacji zasobów na przykładzie Kenii (Anna  
Cichecka). Omówiony został także problem ochrony osób o szczególnym statusie (Jaros- 
ław Hebda).

Oddając do rąk Czytelników kolejny numer Rocznika Bezpieczeństwa Międzynaro-
dowego, pragnę podziękować zarówno naszym Czytelnikom, jak i Autorom. Tych ostat-
nich proszę o przestrzeganie wymogów redakcyjnych dostępnych na stronie Wydaw-
nictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (http://www.rocznikbezpieczenstwa.
dsw.edu.pl/rocznik-bezpieczenstwa-miedzynarodowego/informacje-dla-autorow). Za-
praszam także do dalszej współpracy wszystkich zainteresowanych, również tych, któ-
rych tekstów nie zamieściliśmy w bieżącym numerze. 
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