
WPROWADZENIE

SZANOWNI PAÑSTWO,

bezpieczeñstwo jest pojêciem, którego znaczenie w ci¹gu ostatniej dekady podlega
g³êbokiej ewolucji. Ka¿dego roku przybywa definicji próbuj¹cych opisaæ to, jak po-
winniœmy rozumieæ to pojêcie. Bez wzglêdu na liczbê definicji i ich zakres pojêciowy,
jedno nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e bezpieczeñstwo obywateli i pañstwa nie jest dane raz
na zawsze. Trzeba o nie zabiegaæ, nale¿y je wzmacniaæ i rozszerzaæ.

Dzisiaj bezpieczeñstwo wi¹¿e siê z ka¿dym aspektem naszego ¿ycia. Mówimy
o bezpieczeñstwie w sensie geopolitycznym, ale tak¿e o bezpieczeñstwie finansowym,
ekonomicznym, cybernetycznym. Wiele uwagi poœwiêcamy bezpieczeñstwu w ruchu
drogowym, bezpiecznej drodze do szko³y. Sum¹ wszystkich tych aspektów jest nasze
osobiste poczucie bezpieczeñstwa. Takie w³aœnie indywidualne poczucie bezpieczeñ-
stwa u ka¿dego z nas wyzwala siê dziêki ca³emu skomplikowanemu systemowi, który
to bezpieczeñstwo buduje. Byœmy jako jednostki czuli siê bezpiecznie, konieczne jest
ca³e spektrum dzia³añ podejmowanych zarówno w wymiarze globalnym, czyli œwiato-
wym, wymiarze krajowym, a na lokalnym skoñczywszy. My wszyscy, bez wzglêdu na
zajmowane stanowisko i wykonywan¹ pracê, tworzymy ten system. Od nas samych za-
le¿y, czy bêdzie on dawa³ poczucie bezpieczeñstwa, którego potrzebujemy.

Bezpieczeñstwo Polski i wyzwania z tym zwi¹zane s¹ g³ównym tematem dzisiej-
szej konferencji. Warto zwróciæ uwagê, ¿e nawet w najbardziej ogólnym ujêciu, bez-
pieczeñstwo Polski opiera siê na wielu czynnikach. Definiuj¹c je musimy braæ pod
uwagê zarówno wymiar krajowy, jak i miêdzynarodowy. Wa¿ne, by oba te wymiary
tworzy³y zwart¹ ca³oœæ, która wzajemnie siê uzupe³nia.

W wymiarze globalnym gwarantem naszego bezpieczeñstwa jest system instytucji
miêdzynarodowych. Z wojskowego punktu widzenia, kluczowym pozostaje NATO,
którego jesteœmy cz³onkiem od marca 1999 r. Te piêtnaœcie lat pokaza³o, jak zmienia
siê klasyczne ujêcie bezpieczeñstwa. Sojusz jako ca³oœæ, jak i poszczególni jego cz³on-
kowie, systematycznie poszerzaj¹ zakres tego pojêcia, a tym samym katalog potencjal-
nych zagro¿eñ. Bêd¹c pe³noprawnym cz³onkiem Sojuszu, Polska równie¿ zabiega o to,
by NATO pozosta³o gwarantem bezpieczeñstwa, potrafi¹cym elastycznie reagowaæ na
pojawiaj¹ce siê coraz bardziej z³o¿one zagro¿enia i posiadaj¹cym odpowiednie do tego
zdolnoœci i narzêdzia. Nasze gwarancje bezpieczeñstwa budujemy tak¿e w oparciu
o inne organizacje i struktury miêdzynarodowe. Polska prowadzi aktywn¹ politykê na fo-
rum Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, a tak¿e inicjatyw regional-
nych takich, jak Partnerstwo Wschodnie, Grupa Wyszehradzka czy Trójk¹t Weimarski.

Drugim krêgiem bezpieczeñstwa, który jest równie wa¿ny, a z punktu widzenia
obywatela znacznie bardziej go dotycz¹cym, jest bezpieczeñstwo krajowe. Buduj¹
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je wspólnie ró¿nego rodzaju s³u¿by oraz instytucje pañstwowe i samorz¹dowe.
Niew¹tpliwie jednym z kluczowych ogniw tego systemu pozostaj¹ Si³y Zbrojne.
W myœl s³ów przysiêgi wojskowej, ¿o³nierz stoi na stra¿y niepodleg³oœci i granic pañ-
stwa. W XXI wieku te zadania nie straci³y na znaczeniu, ale ich zakres znacznie siê po-
szerzy³. Dzisiaj ¿o³nierze pomagaj¹ w akcjach kryzysowych, likwiduj¹ skutki zatorów
lodowych, walcz¹ ze skutkami powodzi. Aktywnie uczestnicz¹ w akcjach Znicz czy
Bezpieczny weekend prowadzonych na naszych drogach. W 2012 r. ¿o³nierze, wspólnie
z funkcjonariuszami policji, stra¿y granicznej i innych s³u¿b zapewniali bezpieczeñ-
stwo w czasie turnieju pi³karskiego Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej EURO 2012. Na
przyk³adzie tej imprezy widaæ jak wielu obszarów dotyka bezpieczeñstwo i jak du¿o
instytucji tworzy jego spoistoœæ.

Zagro¿enia dla bezpieczeñstwa pañstwa nie maj¹ dziœ raczej wymiaru militarnego.
¯adne analizy nie wskazuj¹ na to, byœmy w najbli¿szych kilkudziesiêciu latach musieli
obawiaæ siê konfliktu zbrojnego w klasycznym wydaniu. Nie oznacza to oczywiœcie, ¿e
na tak¹ ewentualnoœæ nie powinniœmy siê przygotowywaæ. Ale dzisiejsza armia to struk-
tura, która poprzez nowoczesne narzêdzia i œwietnie wykszta³cony personel potrafi sku-
tecznie wspomóc tzw. sektor pozamilitarny buduj¹cy system bezpieczeñstwa obywateli.

Warto uœwiadomiæ sobie, ¿e zagro¿enia dla bezpieczeñstwa pañstwa w dzisiejszym
œwiecie nie musz¹ mieæ charakteru militarnego. Du¿o powa¿niejszym zagro¿eniem
mo¿e okazaæ siê niestabilnoœæ sektora bankowego, cyberterroryzm, zorganizowana prze-
stêpczoœæ o charakterze transgranicznym i inne dzia³ania o charakterze niemilitarnym.

XXI wiek na nowo zdefiniowa³ pojêcie bezpieczeñstwa pañstwa, jak te¿ zwi¹zany
z tym katalog zagro¿eñ. By w³aœciwie je identyfikowaæ i wypracowaæ skuteczne metody
przeciwdzia³ania warto rozmawiaæ. I Ogólnopolskie Forum Studiów nad Bezpieczeñ-
stwem. Cz³owiek – Technika – Œrodowisko, zorganizowane wspólnie przez Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Zachodni, nad którym mam zaszczyt spra-
wowaæ honorowy patronat, by³o doskona³¹ platform¹ dla takiego dialogu. Szeroki
aspekt tego zagadnienia, który w ogólnym zarysie naszkicowa³em powy¿ej, potwier-
dza fakt, ¿e w gronie uczestników konferencji znaleŸli siê przedstawiciele ró¿nych œro-
dowisk: œwiata nauki, s³u¿b mundurowych, w³adz lokalnych, instytucji cywilnych
i wszystkich tych, którzy rozumiej¹ potrzebê dzia³ania na rzecz podnoszenia poziomu
bezpieczeñstwa w ka¿dym jego ujêciu.

Zapewne nie uda siê rozstrzygn¹æ, które podejœcie do bezpieczeñstwa jest wa¿niej-
sze, ani która z bêd¹cych w obiegu naukowym definicji dotycz¹cych tego pojêcia jest
w³aœciwsza. Jestem jednak pewien, ¿e pok³osiem tego spotkania bêdzie kolejny impuls
do prac nad zagadnieniem bezpieczeñstwa Polski i tworzeniem instrumentów, które to
bezpieczeñstwo mog¹ wzmocniæ.

S¹dzê, ¿e wszyscy mamy œwiadomoœæ, i¿ bezpieczeñstwo naszego kraju nie jest
rzecz¹ dan¹ nam raz na zawsze. Ka¿dego dnia musimy dzia³aæ na rzecz jego budowania
i wzmacniania, a jednoczeœnie eliminowania potencjalnych zagro¿eñ. Jestem przeko-
nany, ¿e konferencja pozwoli nam znaleŸæ wartoœciowe odpowiedzi na pytanie: jakie s¹
dzisiaj wyzwania dla bezpieczeñstwa Polski i co nale¿y zrobiæ, by im sprostaæ.

Tomasz Siemoniak
Minister Obrony Narodowej
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