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Najnowszy 278 tom czasopisma „Wiedza Obronna” nosi tytuł „Współczesne środowisko
bezpieczeństwa a zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia państwa”. Tak szeroko ujęty temat
przewodni wydania stworzył szansę na spojrzenie na kwestię bezpieczeństwa narodowego i
międzynarodowego z perspektywy różnych dyscyplin naukowych w obszarze nauk społecznych
m.in. nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych oraz nauk o polityce.
Jest to zgodne z misją „Wiedzy Obronnej”, a więc prowadzenie pogłębionych badania
nad bezpieczeństwem narodowym w zakresie teoretycznym i praktycznym w
publikowanie oryginalnych artykułów dotyczących

multidyscyplinarnych

tym

aspektów

bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej w wymiarze militarnym i niemilitarnym.
W najnowszym numerze znajdą Państwo artykuły przygotowane przez naukowców z
różnych ośrodków akademickich w Polsce i Europie.
Głównym celem pierwszego artykuł autorstwa prof. dr. hab. inż. Waldemara Kitlera pt.
„Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym RP: zadania i organizacja
administracji rządowej szczebla centralnego” jest zaprezentowanie koncepcji organów
zarządzających bezpieczeństwem narodowym na szczeblu rady ministrów i ministrów
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kierowników działów administracji rządowej. Autor wykorzystując różne metody badawcze
poszukuje odpowiedzi na bardzo istotne pytania:
- Jaką organizację aparatu zarządzającego bezpieczeństwem należałoby przyjąć, by był
nie tylko złożonym zbiorem różnych organów administracji publicznej, przygotowanych dla nich
stanowisk kierowania oraz planów działania, ale był też zespołem organizacyjnie i
merytorycznie przygotowanym do zawiadywania całościowo sprawami bezpieczeństwa
narodowego?
- Jakie powinny być zadania naczelnych organów administracji rządowej, ich organów
doradczych i organów sztabowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego?
W kolejny artykule pt. „Formacje inżynieryjne sił powietrznych w systemie zarządzania
kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej – diagnoza i propozycje zmian w świetle badań
własnych” prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalkowski, dr hab. inż. Waldemar Kawka oraz dr
Grzegorz Piela identyfikują aktualne zdolności formacji inżynieryjnych Sił Powietrznych
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zarządzania kryzysowego, a także przedstawiają własny
koncepcyjny projekt ich wykorzystania w zarządzaniu kryzysowym.
Z kolei płk. prof. dr hab. Leszek Elak w artykule pt. „The Islamic State as a source of
terrorist threats” analizuje w jaki sposób Państwo Islamskie wykorzystując radykalną ideologię
nakłania uchodźców z Bliskiego Wschodu do pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu
zamachów terrorystycznych w państwach europejskich. Walka z tego typu zagrożeniami
stanowi obecnie duże wyzwania dla instytucji odpowiedzialnych za działania antyterrorystyczne
w krajach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce.
Problematyka migracji jest również tematem artykułu dr. hab. Zdzisława Śliwy i dr.
Aleksandra Olecha z Baltic Defence Collage w Estonii pt. „Wyzwania w kontekście migracji i
kryzys na granicy polsko-białoruskiej”. Autorzy wskazują, że kryzys migracyjny w 2021 roku
wyraźnie wskazał na możliwość jego wykorzystania jako elementu niemilitarnego,
agresywnego oddziaływania na inne państwa poniżej progu wojny. Migracja inspirowana i
finansowana przez Białoruś oraz wspierana przez Rosję służyła dążeniu do destabilizacji sytuacji
wewnętrznej w Polsce oraz na Litwie, a pośrednio w Unii Europejskiej. Artykuł omawia wpływ
migracji na bezpieczeństwo i sytuację wewnętrzną Unii oraz podejmuje omówienie kryzysu na
granicy Polsko - Białoruskiej jako studium przypadku.
Natomiast dr hab. Joanna Wyporska-Frankiewicz oraz dr Ewa Cisowska-Sakrajda w
artykule pt. „Dostęp do informacji publicznej a bezpieczeństwo państwa” omawiają pojęcie i
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znaczenie informacji

publicznej w kontekście bezpieczeństwa państwa, rolę prawa do

informacji publicznej, problematykę kolizji prawa do informacji publicznej i innych
konstytucyjnych praw i wolności, a także istotę bezpieczeństwa informacji publicznej. Na tym
tle autorki podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, czy przyjęte przez ustawodawcę
rozwiązania w zakresie dostępu do informacji publicznej, realizujące zasadę jawności, nie
stwarzają przypadkiem nadmiernych zagrożeń dla funkcjonowania państwa, w tym dla jego
bezpieczeństwa.
W

kolejnym

artykule

pt. „Optymalizacja

procesu

szkolenia

praktycznego

studentów programu edukacji wojskowej Legia Akademicka determinantem progresywności
potencjału obronnego państwa” płk. mgr inż. Robert Woźniak analizuje rozwój programu
ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”, który z „wieku
niemowlęcego” przechodzi w „dorosłe życie”.
Tematyka współczesnych militarnych i niemilitarnych zagrożeń kosmicznych jest
natomiast głównym tematem kolejnego artykułu przygotowanego przez dr. Radosława
Bielawskiego pt. „Współczesna kategoryzacja zagrożeń kosmicznych”. Autor przeprowadza
m.in. analizę wybranych raportów rządowych i dokumentów

strategicznych i na

ich

podstawie charakteryzuje zagrożenia kosmiczne – broń kosmiczną, a wśród niej środki walki:
kinetyczne, niekinetyczne, elektroniczne i cybernetyczne. Ponadto autor odnosi się do zagrożeń
(głównie naturalnych) antycypowanych przez agencje rządowe – obiekty bliskie Ziemi.
Natomiast dr inż. Rafał Parczewski w artykule pt. „Wykorzystanie bezzałogowych
statków powietrznych w ochronie środowiska – wyniki badań” prezentuje zastosowanie
dronów do czynności związanych z ochroną środowiska. Autor wskazuje m.in. że
wykorzystanie funkcjonalności bezzałogowych statków powietrznych do monitoringu czy
zobrazowania danego terenu powinno przyczyniać się do zachowania właściwego poziomu
bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce.
Z kolei artykuł autorstwa dr. Piotra Haca pt. „Wybrane

aspekty

proceduralne

stosowania stanów nadzwyczajnych w Polsce” jest kontumacją tematyki funkcjonowania
państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
zaprezentowanej szczegółowo w poprzednim numerze „Wiedzy Obronnej”. Autor odnosi się
do wybranych aspektów proceduralnych stosowania stanów nadzwyczajnych w Polsce, w tym
ewentualnej możliwości zastosowania więcej niż jednego stanu nadzwyczajnego w tym samym
czasie na jednym obszarze.
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Problematyka dotycząca kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obszarze
obronności państwa jest tematem artykułu dr. inż. Krzysztofa Meszyńskiego i mgr. Rafała
Romanowskiego pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem państwa na szczeblu

administracji

rządowej w obszarze kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących obronności”.
Autorzy artykułu prezentują wyniki przeprowadzonych w 2020 roku badań dotyczących
kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i realizacji przypisanych zadań obronnych
do działów administracji rynki rolne, rolnictwo i rozwój wsi.
W ostatnim artykule pt. „Historia koreańskich sporów terytorialnych i ich wpływ na
stosunki z Chinami oraz Japonią” mgr Natalia Matiaszczyk koncentruje się na analizie głównych
sporów terytorialnych, które wpływają na współczesne relacje dyplomatyczne Chin i Japonii z
Koreą Południową oraz Koreą Północną.

Życzymy miłej lektury
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