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Przełom roku 2014/2015 był ciągiem zdarzeń w istotny sposób kreujących europej-
skie procesy polityczne i poziom bezpieczeństwa na kontynencie. W wymiarze ponadna-
rodowym niewątpliwie najpoważniejszymi determinantami był konflikt wschodnio-
-ukraiński oraz powrót Rosji do stosowania zimnowojennego instrumentarium wobec 
europejskich państw, wspierających działania ukierunkowane na utrzymanie jedności 
terytorialnej Ukrainy. Równie ważną rolę – chociaż w innym wymiarze – odgrywało 
fiasko włoskiej operacji pomocy humanitarnej prowadzonych na wodach Morza Śród-
ziemnego. Zarówno spory co do form reakcji na sytuację na Ukrainie oraz ograniczone 
wsparcie, jaką operacji Mare Nostrum udzieliły pozostałe państwa UE, przy wszystkich 
kontrowersjach dotyczących prawdziwego celu tej operacji (pomoc humanitarna, czy 
próba niezgodnego z Prawem Morza zwalczania nielegalnej imigracji) ukazuje problem 
skonstruowania jednolitej europejskiej polityki bezpieczeństwa. W wymiarze wewnętrz-
nym najpoważniejszym wydarzeniem jest redefinicja polskiej koncepcji obecności  
i aktywności w Pakcie Północnoatlantyckim. Zarówno zapowiedzi polskiego establish-
mentu politycznego przed walijskim szczytem Paktu, postawa przedstawicieli państwa 
polskiego w jego trakcie, jak i treść zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2014 
unaoczniły znaczącą zmianę polskiego stanowiska w kwestii roli NATO w środowisku 
międzynarodowym. 

Wskazane powyżej, zasadnicze, procesy generujące poziom ładu pokojowego w ob-
szarze euroatlantyckim określają także na nowo politykę państw europejskich. Oczywiś- 
cie, nie jest ona kreowana wyłącznie przez, zaprezentowane powyżej i niewymienione  
w tym zestawieniu, zjawiska polityczne. Zasadniczą determinantą był, jest i – raczej – 
pozostanie kryzys strefy euro oraz jego pochodne w sferze gospodarczej oraz społecznej. 
Jednym z efektów przeobrażeń ładu europejskiego jest istotna zmiana pozycji politycznej 
Republiki Federalnej Niemiec. Państwo to przez ostatnie dekady prowadziło swoistą po-
litykę samoograniczenia własnej pozycji politycznej, starając się istotną część swoich in-
teresów narodowych osiągać, nie tyle stosując instrumentarium polistrategiczne, co sku-
tecznie kreując politykę regionalnych organizacji ponadnarodowych. Kryzys strefy euro, 
brytyjski izolacjonizm oraz problem ukraiński zmusiły państwo niemieckie do zmiany 
tej strategii i to dużej mierze na skutek oczekiwań partnerów europejskich. Symbolem 
tego stanowiska państw europejskich może być wypowiedź (Bonn, 29 listopada 2011 r.) 
ówczesnego ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Radosława Sikor-
skiego – nie boję się silnych Niemiec, lecz ich bezczynności [w zwalczaniu europejskich 
zagrożeń – przyp. P.M.].

Pozytywna reakcja Berlina na deklarowane oczekiwania, dotyczące zwiększenia 
się niemieckiej odpowiedzialności za poziom bezpieczeństwa europejskiego, zbiega się  
z 25. rocznicą zjednoczenia państwa niemieckiego, którego symbolem jest zburzenie 
Muru Berlińskiego. Skłania to do refleksji nad rolą Niemiec w Europie, jak i oceny sytu-
acji polityczno-gospodarczej na kontynencie. Są to kwestie ważne, bez wątpienia okreś- 
lające zarówno poziom bezpieczeństwa regionalnego, stabilności obszaru euro-atlantyc-
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kiego, jak i poziom rozwoju poszczególnych państw europejskich. Tym niemniej, zarów-
no kształt sytuacji politycznej w Europie, jak i rocznica zjednoczenia stanowi pretekst 
do podporządkowania tego numeru Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego wy-
darzeniu o zupełnie innym charakterze. Jest nim podwójny Jubileusz Prof. zw. dr. hab. 
Bogdana Koszela – wybitnego znawcy problematyki europejskiej i niemcoznawczej, kie-
rownika Zakładu Niemcoznawstwa Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza, a wcześniej – przez wiele lat także pracownika Instytutu 
Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego. 

W roku 2014 Prof. Bogdan Koszel obchodził rocznicę 60. urodzin, zaś w marcu 2015 
roku przypada 20. rocznica inauguracji pierwszego seminarium doktorskiego (uczestni-
czyli w nim, nieżyjący niestety, dr hab. Janusz Solak – pierwszy doktor wychowany przez 
Profesora oraz prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz). 

Znający osobiście Prof. Bogdana Koszela, a zwłaszcza osoby mające zaszczyt współ-
pracować z Nim merytorycznie, wiedzą doskonale, że uczestnictwo w seminariach Pro-
fesora to jednocześnie wspaniała i trudna droga. Jest on bowiem Przewodnikiem równie 
życzliwym, co wymagającym. I nader wnikliwym. Wymaga od osób, którym poświęca 
swój czas, zaangażowanie i pracowitość, dążenia do osiągnięcia celu oraz rzetelności na-
ukowej. W myśl swojego motta „Jak coś robisz, to rób dobrze. Bo inni mogą to zrobić le-
piej”. W zamian ofiarowuje swoją wiedzę, doświadczenie, ale nade wszystko – sprawując 
opiekę naukową – nie zraża, lecz stara się uzmysłowić błędne podejście, tezę, stwierdze-
nie, konkluzję... Tylko tyle, czy aż tyle (pozostawiamy to pytanie otwartym – do oceny 
Czytelnikom). 

Drugą – równie istotną cechą charakteru Profesora – jest przekonanie o konieczności 
ciągłej opieki nad „swoimi” wychowankami. Każdy z nas doświadczył tego wielokrotnie. 
To rady, co do sensu podjęcia takiej czy innej pracy, przygotowywanej publikacji, koń-
cząc na życzliwej presji, zmierzającej do „wymuszenia” pracy nad własnym rozwojem,  
w tym także uzyskiwania kolejnych awansów. Podkreślić tutaj należy, że Profesor jest 
osobą otwartą i nie ogranicza się do wyselekcjonowanej grupy wychowanków. Oczywi-
ście, dla kilkorga z nas bycie wychowankiem Profesora to zaszczyt i powód do dumy. Ale 
podobne odczucia mają osoby, którym recenzował dorobek naukowy w trakcie proce-
dur awansowych, czy też młodzi naukowcy, którzy uznali, że konsultacje czy kuluarowa  
z Nim rozmowa stanowiły przyczynek do późniejszych konkluzji czy stwierdzeń. 

Zwyczaj akademicki nakazuje, by księgi jubileuszowe prezentować z zupełnie innych 
okazji. Ale my, uczniowie, osoby zawdzięczające Profesorowi cenne uwagi i oceny oraz, 
po prostu, grono przyjaciół spostrzegliśmy, że w tej dynamicznej rzeczywistości nie za-
wsze potrafiliśmy podziękować Profesorowi za rady, czas i wsparcie. A niekiedy, zwyczaj-
nie, nie umieliśmy tego wyrazić. Niniejsza publikacja nie jest więc księgą jubileuszową 
– jest próbą wypowiedzenia słów podziękowania za wiele zdarzeń, wielkich i drobnych, 
których niekiedy i sam Jubilat zapewnie nie pamięta. Lub nie przywiązywał do nich ta-
kiej wagi. Próbą pokazania – za pośrednictwem zamieszczonych tekstów – iż spotkania  
z Nim miały dla nas istotne znaczenie. W sferze prywatnej i naukowej. 

W gronie autorów, których pragnieniem było oddać w ten sposób pokłon i podzię-
kowania Prof. zw. dr. hab. Bogdanowi Koszelowi, znaleźli się: najbliższy Przyjaciel, grupa 
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doktorantów – wychowanków Profesora, grono osób, dla których Profesor był wnikli-
wym i ważnym recenzentem prac kwalifikacyjnych czy dorobku oraz osoby, dla których 
konsultacje czy kuluarowe rozmowy stanowiły przyczynek lub ważną uwagę do prowa-
dzonych badań i dociekań naukowych. 

Dziękując w ten sposób Prof. Koszelowi, mamy nadzieję, że zawarte w niniejszym 
numerze Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego opracowania stanowić będą tak-
że ciekawy materiał poznawczy dla Czytelników.
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