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Bezpieczeñstwo Polski. Wspó³czesne wyzwania, red. Sebastian
Wojciechowski, Anna Potyra³a, Difin, Warszawa 2014, ss. 262.
Od prze³omu XX i XXI wieku dosz³o do wielu zasadniczych zmian w otoczeniu, w którym funkcjonujemy. Przede wszystkim ostatecznie podwa¿ono trend charakterystyczny dla
ostatniej dekady XX wieku, oparty na idei „koñca historii” Francisa Fukuyamy, czego symbolem sta³y siê zamachy na WTC i Pentagon. Ówczesne przekonanie o ostatecznym zakoñczeniu rywalizacji na tle ideologicznym na wzór zimnej wojny okaza³o siê przedwczesne,
a z obecnej perspektywy mocno ¿yczeniowe. W konsekwencji ponownie nale¿y okreœliæ
rzeczywiste uwarunkowania, aby przynajmniej poprawnie rozpoznawaæ nowe ryzyka i reagowaæ na nie, szczególnie w kontekœcie stosunków miêdzynarodowych, w dobie zaawansowanej globalizacji oraz jak¿e ekspansywnego postêpu technicznego i technologicznego.
Proces ten pozostaje jednak wysoce skomplikowany w obliczu coraz bardziej dynamicznie
zmieniaj¹cego siê otoczenia, a wrêcz wydaje siê niemo¿liwy do przeprowadzenia (zakoñczenia). Co wiêcej, mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e ka¿da taka podjêta próba (analiza) zawsze ulega dezaktualizacji, co nie oznacza, ¿e nale¿y z niej rezygnowaæ, lecz w celu
u¿ytecznoœci trzeba j¹ systematycznie uaktualniaæ. Takiego w³aœnie zadania podjêli siê Autorzy publikacji zbiorowej zatytu³owanej Bezpieczeñstwo Polski. Wspó³czesne wyzwania
pod redakcj¹ Sebastiana Wojciechowskiego i Anny Potyra³y, którzy nakreœlili kluczowe determinanty bezpieczeñstwa Polski na pocz¹tku XXI wieku.
W s³owie wstêpu Minister Obrony Narodowej – Tomasz Siemoniak – wyodrêbni³ istotne zmiany, jakie zasz³y na przestrzeni ostatniej dekady w zakresie pojmowania bezpieczeñstwa i systemu, który je buduje. Przede wszystkim podkreœli³ rozszerzenie siê grona
podmiotów, dziêki którym mo¿na wp³ywaæ na stan bezpieczeñstwa, tym s³owami: „My
wszyscy, bez wzglêdu na zajmowane stanowisko i wykonywan¹ pracê, tworzymy ten system. Od nas samych zale¿y, czy bêdzie on dawa³ poczucie bezpieczeñstwa, którego potrzebujemy” (s. 7). Co wiêcej, wskaza³ na przyk³adzie Euro 2012 jak wielce zró¿nicowany,
wielop³aszczyznowy i wieloaspektowy, sta³ siê obszar, który dotyka bezpieczeñstwa i jak
wiele instytucji wp³ywa na jego spoistoœæ. A na koniec przypomnia³, ¿e bezpieczeñstwo
Polski nie jest rzecz¹ dan¹ nam raz na zawsze.
Z kolei, we wprowadzeniu, w podobnym tonie wypowiedzia³ siê wspó³redaktor ksi¹¿ki
– Sebastian Wojciechowski – zaznaczaj¹c, ¿e istniej¹ca teoria bezpieczeñstwa nie zawsze
jest w stanie „nad¹¿yæ” za ewolucj¹ i dynamik¹ otaczaj¹cych nas zjawisk. Tym samym, zarówno z punktu widzenia praktyka z administracji centralnej i teoretyka ze œrodowiska
akademickiego, nadesz³a potrzeba aktualizacji rzeczywistoœci z obszaru bezpieczeñstwa,
w tym przypadku z obszaru bezpieczeñstwa narodowego Polski.
Poprawnie przeprowadzona analiza wymaga wpierw okreœlenia podstaw teoretycznych, a szczególnie zdefiniowania problemu badawczego, w tym pojêæ. Tego zadania
podj¹³ siê Ryszard Ziêba, który omówi³ treœæ i zakres terminu „bezpieczeñstwo Polski”.
Sprowadzi³ je, wydaje siê wbrew powszechnej opinii, przede wszystkim do pewnoœci – stanu przeciwstawnemu zagro¿eniom. W najogólniejszym znaczeniu bezpieczeñstwo mo¿na
wiêc okreœliæ jako pewnoœæ istnienia i przetrwania, stanu posiadania oraz funkcjonowania
i rozwoju podmiotu. Ju¿ chocia¿by z tego punktu widzenia, jak¿e odwa¿nego i innowacyjnego, warto siêgn¹æ do artyku³u i spróbowaæ spojrzeæ na bezpieczeñstwo z perspektywy
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jego umacniania, w³aœnie w kierunku zwiêkszania obiektywnej i subiektywnej pewnoœci
istnienia, przetrwania, posiadania, funkcjonowania i swobód obywatelskich.
W kolejnym rozdziale, autorstwa Jacka Paw³owskiego, podjêta zosta³a ambitna próba
ukazania miêdzynarodowych i narodowych dylematów bezpieczeñstwa na pocz¹tku drugiej dekady XX wieku. Z niej przede wszystkim wy³ania siê wieloœæ i niejednoznacznoœæ
oddzia³ywania najwa¿niejszych wspó³czesnych czynników zewnêtrznych na bezpieczeñstwo Polski. Okazuje siê, ¿e w tak specyficznym po³o¿eniu geopolitycznym, w jakim siê
znajdujemy „ma³o które zdarzenie zewnêtrzne czy megatrend rozwojowy s¹ dla Polski samoistnie i jednoznacznie dobre lub z³e” (s. 46). Co wiêcej, zgodnie z intencj¹ Autora, wyczuwa siê niewystêpuj¹c¹ wczeœniej z³o¿onoœæ obecnego systemu miêdzynarodowego
i wynikaj¹c¹ z tego stanu niepewnoœæ. Jednak wydaje siê, ¿e analiza konkretnego zagro¿enia da³aby wiêksz¹ satysfakcjê ni¿ ukazanie ich wszystkich. Je¿eli jednak celem mia³o byæ
wskazanie najgroŸniejszego czynnika, czyli szybkoœci rozwoju i kumulacji zagro¿eñ w œwiecie poddanym przecie¿ zaawansowanej globalizacji, to artyku³ spe³nia to wymaganie.
W nastêpnym rozdziale uwidacznia siê analogiczny tok myœlenia, czyli w opracowaniu
uchwycono najbardziej istotne ogólne przejawy wspó³czesnej dynamiki miêdzynarodowej.
Wojciech Kostecki, po zaakcentowaniu efektywnoœci pañstwa w neutralizowaniu zagro¿eñ
zewnêtrznych i wewnêtrznych, wyodrêbni³ trzy obszary priorytetowe dla tych, którzy s¹
odpowiedzialni za bezpieczeñstwo Polski: sk³onnoœæ do autodestrukcji Zachodu, niewidocznoœæ potencjalnego przeciwnika oraz utrzymywanie przez pañstwa zasobów broni nuklearnej i jej rozprzestrzenianie siê. Tym trzem wielkim procesom transformacyjnym
nale¿y siê szczególna uwaga, trzeba poznaæ ich naturê i znaleŸæ na nie skuteczn¹ odpowiedŸ,
aby z sukcesem ochraniaæ polskie spo³eczeñstwo.
W czwartym artykule ksi¹¿ki Jadwiga Kiwerska zajê³a siê kwesti¹ bezpieczeñstwa
w stosunkach polsko-amerykañskich, a dok³adniej ukaza³a trendy z ostatniego æwieræwiecza i perspektywy w relacjach Polski z amerykañskim hegemonem. Przedstawiony w syntetyczny sposób rys historyczny uzmys³awia przede wszystkim, jak emocjonaln¹ politykê
zagraniczn¹ prowadzimy i jak trudno nam, a raczej polskim decydentom, racjonalnie podejœæ do punktów zwrotnych w obustronnych relacjach, jak choæby amerykañska (zazwyczaj powyborcza) redefinicja priorytetów i zmiana kierunków zainteresowañ. Mimo wielu,
przytoczonych w tekœcie, przesz³ych i istniej¹cych nieporozumieñ, a nawet rozczarowañ,
najistotniejsza konkluzja sprowadza siê jednak do stwierdzenia: „Otó¿, gdyby Polska
w przysz³oœci znalaz³a siê w niebezpieczeñstwie, to krajem, na którego pomoc moglibyœmy
liczyæ najbardziej, s¹ Stany Zjednoczone” (s. 79).
Pi¹ty rozdzia³ rozszerza spektrum analizy o Wspóln¹ Politykê Bezpieczeñstwa i Obronny w obliczu kryzysu na Ukrainie z perspektywy Bia³ej Ksiêgi Bezpieczeñstwa Narodowego RP. Autor – Sebastian Wojciechowski – wypunktowa³ w przejrzysty sposób kluczowe
determinanty tej unijnej idei i tym samym obna¿y³ jej kruch¹, a nawet wydaje siê wrêcz ¿yczeniow¹, istotê. Realne spojrzenie, wy³aniaj¹ce siê z tekstu, na WPBiO zmusza do refleksji nad infantyln¹ wiar¹ spo³eczeñstwa polskiego w efektywnoœæ instytucji i organizacji
miêdzynarodowych w neutralizowaniu konfliktów zbrojnych. Warto w tym miejscu przytoczyæ fragment artyku³u: „W amerykañskich kalkulacjach Polska nie zajmuje tego samego
miejsca, jakie Ameryka zajmuje w kalkulacjach polskich. Niestety, uwaga ta dotyczy tak¿e
relacji zachodz¹cych na linii Polska – Unia Europejska” (s. 92).
Kolejne artyku³y poruszaj¹ wybrane problemy œciœle powi¹zane z kluczowymi determinantami bezpieczeñstwa narodowego Polski, jak: wp³yw polityki spójnoœci na wyniki
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makroekonomiczne województw; oddzia³ywanie mniejszoœci narodowych na poczucie
bezpieczeñstwa spo³eczeñstwa polskiego; znaczenie si³ zbrojnych RP w przeciwdzia³aniu
zagro¿eniom niemilitarnym dla bezpieczeñstwa wewnêtrznego Polski.
Ciekawie zosta³ przedstawiony w¹tek zagro¿enia terrorystycznego, poniewa¿ wpierw
Rafa³ Batkowski podkreœla wa¿n¹ rolê przeciwdzia³ania takiej aktywnoœci ju¿ na etapie inicjuj¹cym, a nastêpnie Artur Wejkszner ukazuje skutki pokrewnych zaniedbañ, czego efektem jest rosn¹cy w si³ê i wp³ywy globalny ruch d¿ihadystyczny. Pierwszy, uwydatnia
potrzebê szczególnej troski o w³aœciwe relacje administracji i s³u¿b odpowiedzialnych za
bezpieczeñstwo ze wszystkimi mieszkañcami w celu wspólnej, skutecznej walki z terroryzmem. „Asymetria w zachowaniu terrorystów powinna spotkaæ siê z asymetryczn¹ odpowiedzi¹ zagro¿onego œrodowiska” (s. 148). Drugi, przestrzega przed zbytnim ignorowaniem
radykalnego islamu, szczególnie kiedy jego zasiêg przy obecnie wysoce zaawansowanej
globalizacji sta³ siê w praktyce nieograniczony. „¯adne dzia³ania kontrterrorystyczne nie s¹
w stanie zapobiec dalszemu rozwojowi jego struktur” (s. 160).
Kolejni autorzy ponownie poruszaj¹ interesuj¹ce w¹tki powi¹zane z bezpieczeñstwem
narodowym Polski w obrêbie konkretnego zagadnienia. Pojawia siê kwestia ochrony lotnictwa cywilnego w kontekœcie aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym wraz
z metodami ich badania, a tak¿e próba omówienia zagadnieñ teoretycznych i uwarunkowañ
realizacyjnych polityki bezpieczeñstwa ekonomicznego Polski. Co wiêcej, poszerzanie siê
zakresu bezpieczeñstwa i wraz z nim przestrzeni zabezpieczanej przez szeroko rozumiany
sektor publiczny, prowadzi do wykszta³cenia siê kolejnych kategorii bezpieczeñstwa, np.:
ekologicznego, energetycznego, fizycznego, informatycznego, kulturowego, psychicznego, socjalnego itp. W omawianej publikacji odzwierciedli³a siê tak¿e ta tendencja, a zatem
poruszone zosta³y zagadnienia zwi¹zane z: bezpieczeñstwem ludzkim, bezpieczeñstwem
spo³ecznym, bezpieczeñstwem teleinformatycznym i bezpieczeñstwem zdrowotnym, czêœæ
w kontekœcie Bia³ej Ksiêgi Bezpieczeñstwa Narodowego RP. W pierwszym przypadku Autorka – Anna Potyra³a – identyfikuje miejsce koncepcji bezpieczeñstwa ludzkiego w systemie bezpieczeñstwa RP, co pozwoli³o okreœliæ stopieñ zgodnoœci polskich rozwi¹zañ w tym
wzglêdzie z wytycznymi miêdzynarodowymi. W drugim, przedmiot badañ g³ównie sprowadza siê do zawi³oœci zwi¹zanych z prób¹ ustanowienia kategorii „jakoœæ ¿ycia” jako
miernika bezpieczeñstwa spo³ecznego. Okazuje siê, ¿e brak spójnoœci spo³ecznej oraz poszerzaj¹cy siê zakres pojêciowy samego pojêcia bezpieczeñstwa spo³ecznego znacznie
ogranicza mo¿liwoœci eksplanacyjne. Sugerowana kategoria nie dostarcza wielu informacji
kluczowych w relacjach miêdzy pañstwem a obywatelem. W trzecim przypadku Autor – Jêdrzej Skrzypczak – dotyka jak¿e kluczowej determinanty bezpieczeñstwa Polski w dobie
spo³eczeñstwa informacyjnego. Wydaje siê, ¿e obecnie bez zapewnienia bezpieczeñstwa
teleinformatycznego nie mo¿na myœleæ o efektywnym neutralizowaniu zagro¿eñ w innych
obszarach, w tym nowych ryzyk. Co wiêcej, w zglobalizowanym œwiecie dzia³alnoœæ w tym
zakresie „wymaga nie tylko wprowadzenia w³aœciwych mechanizmów i technologii prewencji i ochrony systemów informatycznych, ale tak¿e stworzenia odpowiednich ponadnarodowych i paneuropejskich instrumentów prawnych” (s. 226). W ostatnim przypadku
problematyka bezpieczeñstwa zdrowotnego zawarta w dwóch koñcowych artyku³ach obejmuje: metodologiê badañ w nadzwyczajnych zagro¿eniach œrodowiskowych oraz kwestie
znaczenia zdrowia jako zasadniczej wartoœci w ¿yciu cz³owieka. Pierwszy w¹tek podejmuje Jerzy Konieczny i ju¿ na wstêpie podkreœla jak szczególnym „wyzwaniem dla systemów
ochrony zdrowia i zarz¹dzania w sytuacjach kryzysowych s¹ nadzwyczajne zagro¿enia
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w nastêpstwie katastrof, które musz¹ byæ badane w celu maksymalnego ograniczenia strat
ludzkich, materialnych i kulturowych” (s. 228). Ten ostatni problem w Polsce wydaje siê
obecnie bardzo zaniedbany, co objawia siê niewielk¹ iloœci¹ opracowañ konkretnych katastrof (case study). W celu poprawy tego stanu Autor dostarcza know-how w zakresie metod
gromadzenia danych i analiz statystycznych. Co wiêcej, prezentuje drogê postêpowania badawczego, w szczególnoœci okreœla ramy czasowe, zwraca uwagê na ocenê jakoœci badania
pod wzglêdem ich dostêpnoœci i kompletnoœci, przekonuje do odwa¿nej choæ ostro¿nej interpretacji wyników oraz eksponuje rolê informacji zwrotnych (zaleceñ, rekomendacji)
w kierunku utylitarnoœci badañ opartych na case study. Kolejnych spostrze¿eñ z obszaru
zdrowotnego dostarcza Miros³aw Skar¿yñski, który nakreœla pierwotne znaczenie bezpieczeñstwa zdrowotnego w stosunku do innych kategorii bezpieczeñstwa. W konsekwencji
przeprowadzonej analizy nad problematyk¹ zdrowotn¹ jednoznacznie rozstrzyga lapidarnie sformu³owany dylemat „rakiety czy zdrowie” na korzyœæ w³aœnie zdrowia. Wrêcz proponuje, aby traktowaæ bezpieczeñstwo zdrowotne jako priorytetowe zadanie dla szeroko
pojêtego sektora publicznego.
Na zakoñczenie nale¿y podkreœliæ, ¿e ksi¹¿ka ewidentnie s³u¿y procesom aktualizacyjnym wiedzy o bezpieczeñstwie narodowym RP. Porusza siê w niej kluczowe determinanty
stabilizuj¹ce i destabilizuj¹ce stan i poczucie bezpieczeñstwa spo³eczeñstwa polskiego.
Wpisuje siê w potrzebê dostarczania najnowszej wiedzy, choæ naturalnie w ograniczonym
obszarze, ale co wa¿niejsze wychodzi naprzeciw spo³ecznej potrzebie kompleksowego minimalizowania ryzyk, czyli ¿¹daniom poszukiwania potencjalnych zagro¿eñ w ka¿dej dziedzinie ¿ycia w celu ich identyfikacji i likwidacji. Ju¿ choæby z tego punktu widzenia
recenzowana publikacja jest warta przestudiowania, zw³aszcza przez przedstawicieli administracji publicznej.
Maciej MAGIERA
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