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Analizuj¹c wydarzenia zachodz¹ce na Ukrainie, a zwi¹zane m.in. z kryzysem
krymskim, szczególnego znaczenia nabieraj¹ pytania dotycz¹ce bezpieczeñstwa Polski. Kwestia ta jest przedmiotem rozlicznych opracowañ, wypowiedzi czy sonda¿y. Jak
wynika na przyk³ad z badañ przeprowadzonych na pocz¹tku marca 2014 roku przez
Centrum Badania Opinii Publicznej, zdecydowana wiêkszoœæ Polaków uwa¿a, ¿e konflikt na Ukrainie zagra¿a nie tylko bezpieczeñstwu Polski (72%), ale tak¿e bezpieczeñstwu w Europie (66%), a nawet stabilizacji na œwiecie (52%)1.
Znamiennie w tym kontekœcie brzmi te¿ wypowiedŸ szefa Biura Bezpieczeñstwa
Narodowego, Stanis³awa Kozieja, który stwierdzi³: „Jesteœmy ju¿ zagro¿eni w szerokim rozumieniu tego s³owa. Dziœ wprawdzie nie zagra¿a nam bezpoœrednia agresja obcych wojsk na nasze terytorium. Jednak w dalszej perspektywie nie mo¿na wykluczyæ
zagro¿enia strategicznego tak¿e inwazj¹ na Polskê”2. Z kolei Zbigniew Brzeziñski,
charakteryzuj¹c bezpieczeñstwo Polski w kontekœcie stosunków polsko-amerykañskich skonkludowa³: „W amerykañskich kalkulacjach Polska nie zajmuje tego samego
miejsca, jakie Ameryka zajmuje w kalkulacjach polskich. Nale¿y o tym pamiêtaæ, bo
w tym zamyka siê istota sytuacji”3. Jeszcze bardziej znacz¹cych s³ów u¿y³ Ian Bond,
by³y brytyjski dyplomata i wspó³pracownik think tanku Centre for European Reform:
„Ogl¹dam ekspertów w telewizji i wiedzê, ¿e na Zachodzie ci¹gle ¿yj¹ z³udzeniami.
Doœwiadczenie Polski i krajów ba³tyckich jest im obce”4.
Do problemu wspó³czesnego bezpieczeñstwa Polski nawi¹zuje równie¿ znaczna
czêœæ tekstów zawartych w bie¿¹cym numerze „Przegl¹du Strategicznego”. Podjêcie
tej problematyki jest zwi¹zane nie tylko z sytuacj¹ miêdzynarodow¹, ale równie¿
z I Ogólnopolskim Forum Studiów nad Bezpieczeñstwem „Bezpieczeñstwo Polski
w XXI wieku. Cz³owiek – Technika – Œrodowisko”, które odby³o siê w Poznaniu
w styczniu 2014 roku. Zosta³o ono zorganizowane przez Zak³ad Studiów nad Bezpieczeñstwem i Zak³ad Studiów Strategicznych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Instytut Zachodni przy wspó³udziale: Biura Bezpieczeñstwa
Narodowego, Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Obrony Narodowej. Patronat honorowy nad tym przedsiêwziêciem sprawowali: Minister Obrony Narodowej
– Tomasz Siemoniak, Szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego – prof. dr hab. Sta1
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nis³aw Koziej, JM Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab.
Bronis³aw Marciniak, JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
– gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk, JM Rektor-Komendant Akademii
Obrony Narodowej – gen. dyw. prof. dr hab. Bogus³aw Pacek, JM Rektor Uniwersytetu
M. Kopernika w Toruniu ds. Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
– prof. dr hab. Andrzej Tretyn.
Jednym z elementów Forum by³a konferencja naukowa pt. „Wyzwania dla bezpieczeñstwa Polski”. Jej g³ówne cele dotyczy³y: oceny stanu bezpieczeñstwa Polski w XXI wieku
(z uwzglêdnieniem wybranych sektorów np.: miêdzynarodowy, militarny, ekonomiczno-spo³eczny, instytucjonalny itp.), wskazania kluczowych zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa
Polski oraz sposobów ich przezwyciê¿ania, a tak¿e omówienia wniosków zawartych
w Bia³ej Ksiêdze Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej5.

***
Ceniony specjalista z zakresu bezpieczeñstwa Paul Williams proponuje, aby badania dotycz¹ce tej problematyki oprzeæ na czterech kluczowych pytaniach, takich jak:
Czym jest bezpieczeñstwo?, O czyje bezpieczeñstwo chodzi?, Co zalicza siê do zagadnieñ bezpieczeñstwa?, Jak mo¿na zapewniæ bezpieczeñstwo?6 Nasuwa siê jednak
w¹tpliwoœæ czy zakres przytoczonych pytañ jest wystarczaj¹cy dla ukazania istoty bezpieczeñstwa. Czy nie brakuje tutaj odniesienia do kilku bardzo wa¿nych kwestii
zwi¹zanych na przyk³ad z wyzwaniami – zagro¿eniami dla bezpieczeñstwa? Bez tego
elementu trudno przecie¿ analizowaæ zjawisko bezpieczeñstwa. Jest to szczególnie
wa¿ne w sytuacji, kiedy zale¿y nam nie tylko na podjêciu teoretycznych rozwa¿añ, ale
tak¿e na przedstawieniu mo¿liwoœci ich praktycznego wykorzystania. Rozszerzeniem
formu³y zaproponowanej przez P. Williamsa mo¿e byæ na przyk³ad piêciosk³adnikowy
model badañ nad bezpieczeñstwem oparty na nastêpuj¹cych pytaniach:
1) Czym jest bezpieczeñstwo?
2) O czyje bezpieczeñstwo chodzi?
3) Co zalicza siê do zagadnieñ bezpieczeñstwa?
4) Jak mo¿na zapewniæ bezpieczeñstwo?
5) Jakie s¹ wyzwania/zagro¿enia dla bezpieczeñstwa?
Powy¿szy model oraz towarzysz¹ce jemu pytania uczyniono punktem odniesienia
dla projektu badawczego dotycz¹cego bezpieczeñstwa Polski na pocz¹tku XXI wieku. Do tej pory w ramach projektu opublikowano trzy ksi¹¿ki: Poland’s Security.
Contemporary Domestic and International Issues 7, Kluczowe determinanty bezpieczeñstwa Polski na pocz¹tku XXI wieku8 i Bezpieczeñstwo Polski – wspó³czesne
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wyzwania9. Elementy modelu zastosowano ponadto w niektórych tekstach zamieszczonych w „Przegl¹dzie Strategicznym”.

***
Zachêcamy Pañstwa do lektury bie¿¹cego numeru czasopisma, jednoczeœnie informuj¹c, i¿ od 2014 roku „Przegl¹d Strategiczny” bêdzie wydawany w formie rocznika,
a nie pó³rocznika (tak, jak mia³o to miejsce przez ostatnie trzy lata). Mamy nadziejê, ¿e
w ¿aden sposób nie obni¿y to rangi czasopisma, a wprost przeciwnie, przyczyni siê do
prezentowania jeszcze bardziej pog³êbionych studiów czy analiz.
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