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WPROWADZENIE

Powszechne jest przekonanie, e bezpieczestwo to podstawowa kategoria
spoeczna, jedna z najwaniejszych potrzeb czowieka. Bezpieczestwo jest
wartoci na kadym z poziomów: jednostkowym, narodowym, pastwowym
i globalnym. Trudno jednak zakwestionowa tez , e zapewnianie bezpieczestwa wymaga wielkiego zaangaowania wszystkich wymienionych podmiotów, maksymalnego uwspólnotowienia celów, zgodnej wspópracy i eliminowania zagroe.
Prezentowany numer jest zasadniczo powi cony problematyce bezpieczestwa narodowego i mi dzynarodowego . Zawiera sze tekstów, w których zaprezentowano interesujce i aktualne tematy. W podj tej analizie akcentuje si
zarówno wielowymiarowo wspóczesnych wyzwa i zagroe, jak i konieczno podejmowania interdyscyplinarnych bada.
Waldemar Kitler porusza kwesti strategicznych koncepcji budowy systemu bezpieczestwa Polski po 1989 r. Wspóczesna rzeczywisto w tym
zakresie jest wypadkow dokumentów: doktryn i strategii, które maj odbicie
w obowizujcym porzdku formalnoprawnym. Autor wskazuje take na potrzeb konsekwentnego wycigania wniosków na przyszo, równie z niedocigni  i saboci, które byy dostrzegane w minionym dwudziestoleciu. Szans na nowe otwarcie w zakresie budowania systemu bezpieczestwa narodowego w Polsce jest przyj ty w 2012 r. Strategiczny Przegld Bezpieczestwa Narodowego RP. Wnioski pynce z tego dokumentu mog w istotny
sposób wpyn na przyszy ksztat rozwiza systemowych, w tym na przyj cie nowej strategii bezpieczestwa RP.
Marek Pietra analizuje zagadnienia konfliktów zbrojnych. Ich ewolucja
w przestrzeni narodowej i mi dzynarodowej jest faktem. Coraz cz ciej przybieraj nowe oblicze, s dynamiczne i odzwierciedlaj cz sto gwatowne
zmiany zachodzce w rodowisku spoecznym na rónym poziomie. Autor
zdecydowanie stawia tez o wielowymiarowoci przyczyn powstawania konSkadam serdeczne podzi kowania Pani Dr Beacie Piskorskiej, wspóredaktorce niniejszego numeru, za wszelk pomoc organizacyjn i merytoryczn.
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fliktów we wspóczesnym wiecie. Gównym tego powodem jest dwoista
zmiana w rodowisku mi dzynarodowym, majca przeoenie na poziom narodowy. Wie si ona z wielobiegunowoci powsta po zimnej wojnie oraz
wzrastajcymi tendencjami b dcymi pochodn globalizacji.
Problematyk podstaw prawnych bezpieczestwa narodowego Polski w stanie kryzysu i wojny zajmuje si Magorzata Czuryk. System bezpieczestwa
narodowego musi precyzyjnie okrela kompetencje, zadania i obowizki poszczególnych instytucji pastwa. Autorka bazuje na podstawowych aktach
prawnych, wskazujc na specyfik poszczególnych zagroe, stanów nadzwyczajnych. Podejmuje take refleksj na temat specyfiki i wyzwa w zakresie
zarzdzania kryzysowego. Zadania w tej dziedzinie musz by realizowane
w peni skutecznie na kadym szczeblu – centralnym i lokalnym, samorzdowym.
Wojciech Gizicki koncentruje si na zarysowaniu podstawowych i najistotniejszych elementów formalnoprawnych w obszarze bezpieczestwa narodowego z udziaem pastw Grupy Wyszehradzkiej. Porozumienie to wydaje si
udanie wypenia zasadnicze, wspólne interesy i cele bezpieczestwa kadego
z czterech tworzcych je pastw: Czech, Polski, Sowacji i W gier. Przyj te
rozwizania ustrojowe i formalnoprawne w kadym z tych pastw s zblione,
a zasadnicze interesy, wyzwania i problemy podobnie si rozumie, realizuje
i rozwizuje. Przyszo wspópracy i efektywno polityki bezpieczestwa
pastw V4 zaley w gównej mierze od przyj tych rozwiza wewn trznych
oraz umiej tnoci wspópracy mi dzynarodowej na partnerskich zasadach.
Skomplikowane zagadnienie roli UE w przestrzeni globalnej podejmuje
Beata Piskorska. Integracja europejska ma w zaoeniu odbywa si coraz
dynamiczniej na poziomie politycznym, w tym obejmujcym wspóprac na
rzecz bezpieczestwa. Autorka jednoznacznie wskazuje, e zaoenia te musz
znacznie bardziej materializowa si w wymiarze praktycznego gwarantowania bezpieczestwa pastwom czonkowskim oraz bezporedniemu ssiedztwu. Nie jest to, jak si wydaje, zadanie atwe. Bazowanie na tzw. mi kkiej
sile, cho potrzebne i stosunkowo udane, nie moe by jedynym. Wida wyra nie, e UE nie do koca radzi sobie z wieloma wyzwaniami i zagroeniami.
Podstawowym problemem jest m.in. brak spójnej i aktualnej koncepcji strategicznej. Europejska Strategia Bezpieczestwa z 2003 roku zupenie nie przystaje do wspóczesnych wyzwa.
W podobnym obszarze, polityki zagranicznej UE, swoje badania prowadz
Pawe Olszewski i Adrian Chojan. Efektywne realizowanie polityki w zakresie
stosunków zewn trznych, obejmujce problematyk bezpieczestwa, stanowi
jedno z gównych wyzwa Unii. Autorzy formuuj tez , e polityka zagra-
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niczna w wykonaniu UE jest zdecydowanie pozbawiona realnych szans powodzenia w przyszoci. Powodem tego jest z jednej strony sabo wewn trznych mechanizmów, z drugiej – partykularne interesy pastw czonkowskich.
Prezentowany numer tematyczny zawiera take trzy sprawozdania z konferencji organizowanych lub wspóorganizowanych przez Instytut Nauk Politycznych i Spraw Mi dzynarodowych KUL w 2012 i 2013 r. Wszystkie te wydarzenia dotyczyy wprost lub porednio problematyki bezpieczestwa mi dzynarodowego. Pierwsze podejmowao kwesti wyborów prezydenckich w USA,
w tym wizji bezpieczestwa mi dzynarodowego w polityce Baracka Obamy
i kandydata republikanów Mitta Romneya. Dwie kolejne konferencje skupiay
si na analizie bezpieczestwa w obszarze transatlantyckim. Konferencje byy
okazj do zaprezentowania aktualnych wyzwa w przedmiotowym zakresie,
jak równie okazj do przygotowania i promocji nowego kierunku studiów
– bezpieczestwo narodowe, który od roku akademickiego 2013/2014 jest
w ofercie KUL. Przygotowana oferta specjalnoci i poszczególnych przedmiotów obejmuje zarówno sprawy wewn trzne (bezpieczestwo publiczne, zarzdzanie kryzysowe), jak i zewn trzne (bezpieczestwo mi dzynarodowe). Jest to
szczególnie wane na Lubelszczy nie, w regionie przygranicznym, obejmujcym dodatkowo obszar zewn trznej granicy UE. Std te w programie znajduj si zaj cia m.in. z obrony narodowej, z zakresu ochrony granic i wspópracy transgranicznej. Ponadto w programie przewidziano przedmioty praktyczne (np. podstawy samoobrony, edukacja dla bezpieczestwa i podstawy
pomocy przedmedycznej), które przygotuj studentów do wiadczenia bezporedniej pomocy w sytuacji zagroenia.
Wojciech Gizicki

