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Oddajemy w Państwa ręce już 273 tom czasopisma „Wiedza Obronna”. Warto podkreślić, że
nasz naukowy periodyk ukazuje się nieprzerwanie od 47 lat. Jeszcze dłużą tradycję posiada nasz
wydawca Towarzystwo Wiedzy Obronnej, które powstało w 1919 r., a jego pierwszym
honorowym prezesem był Józef Piłsudski. Staramy się ciągle rozwijać i rozszerzać działalność
naukową.
Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej znajduje się obecnie na liście wydawnictw
naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (80 punktów) i wydaje corocznie kilka cennych
monografii z zakresu nauk o bezpieczeństwie (http://wydawnictwotwo.edu.pl). Również
czasopismo „Wiedza Obronna” pokonuje kolejne stopnie w swoim rozwoju. Jesteśmy już
zindeksowanie w takich bazach naukowych jak ErihPlus, DOJA, BazTech, i CEON, a przed nami
następne ambitne cele.
W „Wiedzy Obronnej” publikowane są oryginalne prace z zakresu nauk o bezpieczeństwie
oraz powiązanych z nimi dziedzin nauk społecznych i humanistycznych. Misją czasopisma jest
prowadzenie pogłębionych badań nad bezpieczeństwem narodowym w zakresie teoretycznym i
praktycznym. Poszukujemy więc oryginalnych tekstów w języku polskim i angielskim dotyczących
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multidyscyplinarnych aspektów bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej w wymiarze
militarnym i niemilitarnym.
Na naszył łamach zamieszczamy głównie artykuły naukowe przygotowane przez pracowników
naukowych (profesorów i doktorów). Jednak zgodnie z polityką wydawniczą czasopisma chcemy
być również miejscem otwartym na młodych naukowców (doktorantów i wybitnych studentów),
gdzie Ci młodzi ludzie będą mogli stawiać pierwsze kroki w swoim naukowym rozwoju. Taki
charakter ma właśnie obecny numer „Wiedzy Obronnej” poświęcony aspektom bezpieczeństwa
zewnętrzne i wewnętrzne w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa.
Tom 273 „Wiedzy Obronnej” otwiera artykuł dr hab. inż. Bogdana Michailiuka pt. „Broń
biologiczna, bioterroryzm – nowe oblicze uśpionego zagrożenia. Implikacje w dobie pandemii
Covid-19”1. Autor w sposób syntetyczny, oparty na dostępnych źródłach i niepublikowanych
informacjach, przedstawia aktualny poziom zagrożenia terroryzmem biologicznym, nie
pozostający bez związku z niepożądaną, wciąż towarzyszącą pandemią COVID-19. Jest to
niezwykle istotne zagadnienie, gdyż możliwość użycia broni masowego rażenia (broni
biologicznej) rodzi szczególne zagrożenie ze strony współczesnych organizacji terrorystycznych.
Kolejny artykuł autorstwa dr Mariusz Antoniego Kamińskiego pt. „Changes in the security
environment of the Baltic States”2 dotyczy środowiska bezpieczeństwa Litwy, Łotwy i Estonii.
Autor przedstawia dylematy bezpieczeństwa państw bałtyckich oraz ukazuje zmiany, jakie zaszły
w ich systemach bezpieczeństwa w związku z wybuchem wojny hybrydowej na Ukrainie.
Natomiast Daniel Kijek w artykule „Działalność polskich służb specjalnych w zakresie
zwalczania szpiegostwa w latach 2009-2020”3 koncentruje się na aspektach bezpieczeństwa
wewnętrznego opisując działalność kontrwywiadowczą państwa Polskiego. Autor przybliża
zjawisko szpiegostwa w polskim prawie karnym, a także analizuje upublicznione przykłady
działalności anty-szpiegowskiej w tym największe sukcesy polskich służb specjalnych w tym
zakresie.
Z kolei Alan Lis i Aleksander Olech w artykule pt. „Największe organizacje terrorystyczne na
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świecie: charakterystyka zagrożenia - modus ponens”4 szczegółowo analizują działalność grup
terrorystycznych w różnych regionach globu. Jednocześnie autorzy wskazują, że choć modus
operandi poszczególnych organizacji terrorystycznych jest raczej podobny, to jednak należy
zwrócić uwagę na ich ideologię, sposób realizacji założonych celów, a także otrzymywane
wsparcie od różnych instytucji i państw.
Jeszcze inną dziedzinę analizuje Agnieszka Jadczyszyn w artykule pt. „Jak amerykanizuje się
krajowa polityka”5. Autorka koncentruje swoją uwagę na kampaniach wyborczych w Polsce
wskazując widoczną tendencję do adoptowania wzorców ze Stanów Zjednoczonych Ameryki,
m.in. z uwagi na wzrost personalizacji kampanii wyborczej, dominującą pozycję sondaży opinii
publicznej, wzrost roli social media, a także przykłady kampanii negatywnych. Jest to interesujący
artykuł również z punktu widzenia bezpieczeństwa ustrojowego państwa i roli partii politycznych
w systemie władzy w państwie.
Tom 273 „Wiedzy Obronnej” zamyka artykuł Klaudii Janiak i Krzysztofa Kądzielskiego pt.
„System bezpieczeństwa Kanady”6. Autorzy analizują strategiczne dokumenty Kanady z zakresu
bezpieczeństwa narodowego, prawne i organizacyjne aspekty systemu bezpieczeństwa, a także
charakteryzują kluczowe organy państwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo militarne i
niemilitarne. Ważnym elementem artykuł jest również ukazanie uwarunkowań historycznych,
które wpłynęły na kształt systemu bezpieczeństwa Kanady oraz czynniki, które współcześnie
oddziałują na koncepcję bezpieczeństwa tego państwa w wymiarze wewnętrznym i
zewnętrznym.
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