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Sprawozdanie
z „I Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeñstwem.
Cz³owiek – Technika – Œrodowisko”
14–15 stycznia 2014 r. w siedzibie Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNPiD UAM) oraz w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (IZ) odby³o siê „I Ogólnopolskie Forum Studiów nad Bezpieczeñstwem.
Cz³owiek – Technika – Œrodowisko”. Forum patronatem objêli:
· Tomasz Siemoniak, Minister Obrony Narodowej;
· prof. dr hab. Stanis³aw Koziej, Szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego;
· prof. dr hab. Bronis³aw Marciniak, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
· gen. dyw. prof. dr hab. Bogus³aw Pacek, Rektor-Komendant Akademii Obrony Narodowej w Warszawie;
· gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Organizatorzy forum (prof. zw. dr hab. Jerzy Konieczny, kierownik Zak³adu Studiów
nad Bezpieczeñstwem WNPiD UAM oraz prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski, kierownik Zak³adu Studiów Strategicznych WNPiD UAM), do udzia³u w konferencji zaprosili
przedstawicieli uczelni wy¿szych (cywilnych oraz wojskowych), realizuj¹cych w programach nauczania problematykê bezpieczeñstwa narodowego, bezpieczeñstwa wewnêtrznego oraz in¿ynierii bezpieczeñstwa.
Celem „I Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeñstwem” by³o dokonanie
oceny jakoœci kszta³cenia na kierunkach: bezpieczeñstwo narodowe, bezpieczeñstwo wewnêtrzne oraz in¿ynieria bezpieczeñstwa, okreœlenie wspó³czesnych obszarów badawczych
w dyscyplinach – nauki o bezpieczeñstwie i nauki o obronnoœci, wypracowanie stanowiska
w zakresie g³ównych kierunków metodologii badañ oraz sformu³owanie wniosków i rekomendacji na przysz³oœæ.
Ceremonii otwarcia „I Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeñstwem”
14 stycznia dokonali: Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski, prof. dr hab. Tadeusz Wallas
oraz prof. zw. dr hab. Jerzy Konieczny.
Sesja plenarna, zatytu³owana „Jakoœæ kszta³cenia w naukach o bezpieczeñstwie” prowadzona by³a przez organizatorów: prof. zw. dr hab. Jerzego Koniecznego oraz prof. zw. dr hab. Sebastiana Wojciechowskiego. G³ównymi prelegentami sesji plenarnej byli: Wojewoda Wielkopolski
Piotr Florek, p³k prof. dr hab. Jacek Paw³owski z Akademii Obrony Narodowej oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów, p³k prof. dr hab. Maciej Marsza³ek z Akademii Obrony
Narodowej, prof. dr hab. Bogus³aw Jagusiak z Wojskowej Akademii Technicznej, p³k prof. dr
hab. Piotr Sienkiewicz z Akademii Obrony Narodowej, prof. dr hab. Marian Cieœlarczyk z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. dr hab. Jan Maciejewski z Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz prof. zw. dr hab. Jerzy Konieczny z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza. Podejmowane przez referuj¹cych tematy koncentrowa³y siê g³ównie na problematyce oceny jakoœci kszta³cenia w szeroko pojêtych naukach o bezpieczeñstwie. Sesjê zakoñczono dyskusj¹ na temat poruszanych w wyst¹pieniach zagadnieñ.
W popo³udniowej czêœci, w ramach trzech sekcji (sekcja I „Determinanty bezpieczeñstwa”; sekcja II „Bezpieczeñstwo miêdzynarodowe”; sekcja III „Bezpieczeñstwo œrodowi-
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skowe”) w dyskusji uczestniczyli liczni prelegenci, w tym profesorowie, adiunkci oraz
doktoranci z uczelni polskich, a tak¿e studenci UAM.
W panelach analizie poddano m.in. ró¿ne wymiary bezpieczeñstwa, tj. bezpieczeñstwo
spo³eczne, kulturowe, energetyczne. Dyskutowano nad polityk¹ bezpieczeñstwa Federacji
Rosyjskiej, Chiñskiej Republiki Ludowej, kompetencjami prezydenta jako kreatora bezpieczeñstwa w pañstwach Europy Œrodkowej i Wschodniej, regulacj¹ kwestii stanów nadzwyczajnych w systemach politycznych demokratycznych pañstw oraz aspektami logistycznymi
bezpieczeñstwa miêdzynarodowego. Wartym podkreœlenia jest tak¿e uwypuklenie roli biopiractwa we wspó³czesnych stosunkach miêdzynarodowych oraz mediów w postrzeganiu
zjawiska terroryzmu. Wa¿ne miejsce w prowadzonych sekcjach przypad³o tematyce
zwi¹zanej z bezpieczeñstwem œrodowiskowym. Prelegenci zaprezentowali równie¿ tematy
zwi¹zane z bezpieczeñstwem zdrowotnym i œrodowiskowym na obszarach wiejskich, miejscem zdrowia publicznego w systemie bezpieczeñstwa narodowego, bezpieczeñstwem
metra warszawskiego, transportem materia³ów niebezpiecznych, zmianami klimatu jako
nowym przedmiotem badañ nad bezpieczeñstwem, bezpieczeñstwem pañstwa w obliczu
klêsk ¿ywio³owych na przyk³adzie huraganu „Katrina” oraz charakterem wspó³czesnych
migracji jako wyzwaniem dla bezpieczeñstwa Europy. Po dyskusjach w sekcjach, pierwszy
dzieñ obrad zakoñczono wspólnym podsumowaniem.
W drugim dniu „I Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeñstwem” obrady
kontynuowano w Instytucie Zachodnim. Uroczystego otwarcia dokonali: prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Dziekan Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Micha³ Nowosielski, Dyrektor Instytutu Zachodniego.
Moderatorami sesji plenarnej byli prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski i prof. zw.
dr hab. Jerzy Konieczny. Prelegentami w sesji plenarnej byli: Wojewoda Wielkopolski Piotr
Florek, gen. broni Lech Konopka z Biura Bezpieczeñstwa Narodowego, gen. broni Waldemar Skrzypczak, prof. zw. dr hab. Ryszard Ziêba z Uniwersytetu Warszawskiego, p³k prof.
dr hab. Jacek Paw³owski z Akademii Obrony Narodowej, prof. dr hab. Jaros³aw Pi¹tek
z Uniwersytetu Szczeciñskiego, prof. dr hab. Pawe³ Cieœlar z Akademii Obrony Narodowej, oraz insp. dr Rafa³ Batkowski, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji. Dyskutowano g³ównie o wyzwaniach dla bezpieczeñstwa Polski. Podejmowane przez prelegentów
tematy koncentrowa³y siê na problematyce zwi¹zanej z treœci¹ i znaczeniem terminu „bezpieczeñstwo Polski”, miêdzynarodowymi i narodowymi dylematami bezpieczeñstwa na
pocz¹tku drugiej dekady XXI wieku, wyzwaniami dla Si³ Zbrojnych RP, miejscem, rol¹
i zadaniami dla polskiego przemys³u zbrojeniowego oraz zarz¹dzaniem w sytuacjach kryzysowych. Poruszono tematykê przeciwdzia³ania zagro¿eniom terrorystycznym w wymiarze lokalnym. Sesjê plenarn¹ zakoñczono bardzo o¿ywion¹ dyskusj¹, w czasie której
zaprezentowano ró¿ne stanowiska w poruszanej tematyce.
Popo³udniow¹ czêœæ konferencji w tym dniu realizowano w trzech tematycznych panelach: „Bezpieczeñstwo w kontekœcie miêdzynarodowym” (panel I); „Polityka bezpieczeñstwa Polski” (panel II) oraz „Bezpieczeñstwo ekonomiczno-spo³eczne Polski” (panel III).
Podczas sesji skupiono siê g³ównie na tematyce bezpieczeñstwa w kontekœcie miêdzynarodowym, polityce bezpieczeñstwa Polski oraz bezpieczeñstwie ekonomiczno-spo³ecznym. Podejmowane tematy dotyczy³y bezpieczeñstwa Polski w kontekœcie dynamiki
wspó³czesnych stosunków i relacji miêdzynarodowych, stosunków polsko-amerykañskich.
Pod dyskusjê trafi³y kwestie udzia³u Polski w misjach i operacjach UE oraz znaczenie
Obwodu Kaliningradzkiego dla bezpieczeñstwa RP. Wnikliwej analizie poddano tak¿e
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kwestie systemowego ujêcia zagadnieñ bezpieczeñstwa Polski w obowi¹zuj¹cych dokumentach strategicznych. Poruszono te¿ kwestie zarz¹dzania kryzysowego miastem przysz³oœci w kontekœcie doœwiadczeñ z zabezpieczenia Mistrzostw Europy EURO 2012,
problematykê relacji cz³owiek–technika–œrodowisko jako determinantów bezpieczeñstwa
przed zagro¿eniem terrorystycznym w lotnictwie cywilnym. Wiele miejsca poœwiêcono
równie¿ analizie bezpieczeñstwa Polski w zrównowa¿onym rozwoju, wp³ywowi procesów
demograficznych na bezpieczeñstwo pañstwa, wp³ywowi funduszy UE na bezpieczeñstwo
ekonomiczne Polski, bezpieczeñstwu zdrowotnemu oraz bezpieczeñstwu spo³ecznemu
w kontekœcie jakoœci ¿ycia Polaków. Podobnie jak w dniu poprzednim, po zakoñczeniu pracy
w panelach odby³a siê wspólna dyskusja uczestników i podsumowanie ca³oœci konferencji.
W ocenie uczestników „I Ogólnopolskie Forum Studiów nad Bezpieczeñstwem. Cz³owiek – Technika – Œrodowisko” by³o doskona³¹ okazj¹ do przedyskutowania istotnych dla
bezpieczeñstwa Polski zagadnieñ, pozwoli³o na zaprezentowanie wyników badañ oraz
sta³o siê wa¿nym miejscem wymiany pogl¹dów (przedstawicieli uczelni wojskowych i cywilnych) na temat kluczowych determinantów w kreowaniu bezpieczeñstwa narodowego.
Wœród zg³aszanych postulatów i wniosków dominowa³y nastêpuj¹ce:
1. Za zasadne uznano organizowanie cyklicznych konferencji o tematyce interdyscyplinarnej, zwi¹zanej ze œrodowiskiem bezpieczeñstwa w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i miêdzynarodowym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM w Poznaniu oraz w Instytucie Zachodnim.
2. Wskazano, ¿e celowym jest zwiêkszenie liczby praktyków bezpieczeñstwa z kraju i zagranicy, jak równie¿ nauczycieli akademickich uczelni wojskowych, WSP w Szczytnie
i SGSP w Warszawie.
3. Dla rozwoju nauk o bezpieczeñstwie i obronnoœci kluczowym jest koordynacja konferencji naukowych celem wspólnego wypracowywania stanowisk i rozwi¹zywania problemów.
4. Postuluje siê wyodrêbnienie nauk o bezpieczeñstwie w dziedzinê z nastêpuj¹cymi dyscyplinami: bezpieczeñstwo narodowe, obrona narodowa, in¿ynieria bezpieczeñstwa
i bezpieczeñstwo œrodowiskowe (biologiczne, chemiczne, zdrowia publicznego, j¹drowe i ochrony radiologicznej). Przedstawiona propozycja ma na celu udro¿nienie przep³ywu wiedzy z poszczególnych dyscyplin i tym samym przyczynienie siê do lepszej
integracji, co jest niezbêdne przy opracowaniu i realizacji projektów badawczych.
5. Za celowe uznano wypracowanie stosownej metodologii badañ w dziedzinie nauk o bezpieczeñstwie. Istotnym jest prowadzenie badañ opinii publicznej (badañ sonda¿owych).
6. Postuluje siê przygotowanie materia³ów dydaktycznych na temat polskiego przemys³u
obronnego i przygotowanie siê do uruchomienia takiej specjalnoœci w ramach kierunku
in¿ynieria bezpieczeñstwa, bezpieczeñstwo narodowe, obrona narodowa.
7. Za istotne uznano zakoñczenie prac nad now¹ Strategi¹ Bezpieczeñstwa Narodowego
RP. Dokument ten, pozostaj¹c w spójnoœci z innymi, wydanymi w latach 2012–2013
strategiami (DSRK, ŒSRK, SRSBN-2022), przyczyni siê niew¹tpliwie do uporz¹dkowania problematyki bezpieczeñstwa.
Rafa³ KAMPROWSKI
Poznañ

Przegl¹d Strategiczny 2014, nr 7

DOI 10.14746/ps.2014.1.35

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej
„Dziennikarstwo w obliczu konfliktu zbrojnego”
9 stycznia 2014 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu mia³a miejsce konferencja poœwiêcona problematyce
dziennikarstwa w obliczu konfliktu zbrojnego. Zosta³a zorganizowana przez najstarsze
ko³o naukowe dzia³aj¹ce na tym wydziale – Studenckie Ko³o Naukowe Politologów i Dziennikarzy. Jego przewodnicz¹c¹, a zarazem g³ówn¹ inicjatork¹ wspomnianej konferencji by³a
pani Dorota Królak. U podstaw organizacji konferencji leg³o s³uszne za³o¿enie, ¿e konflikty zbrojne, wojny, kryzysy, s¹ w dzisiejszych realiach bardzo wa¿nym i czêstym elementem
przekazu medialnego. Z tego powodu – co znalaz³o potwierdzenie w trakcie dyskusji – analiza sposobu czy te¿ treœci tych przekazów, jest ciekaw¹ materi¹ badawcz¹ dla dziennikarzy,
medioznawców, a tak¿e politologów.
Wydarzenie rozpoczê³o siê od przywitania goœci przez opiekuna ko³a naukowego, prof.
dr. hab. Macieja Walkowskiego. Zauwa¿y³ on, ¿e konferencja ta k³adzie nacisk na powi¹zania miêdzy konfliktami zbrojnymi, bezpieczeñstwem z nimi zwi¹zanym oraz relacjami
i przekazywaniem informacji do pañstw trzecich. Podkreœli³ równie¿ fakt, i¿ na konferencjê
zg³osi³o siê bardzo du¿o osób z ca³ej Polski, a wybrane mog³y zostaæ tylko najbardziej wartoœciowe referaty.
Ta ogólnopolska konferencja podzielona zosta³a na trzy panele, w trakcie których wynikami swoich badañ i prac naukowych podzieliæ mogli siê zarówno studenci, jak i bardziej
doœwiadczeni pracownicy naukowi, a tak¿e praktycy zwi¹zani z relacjonowaniem wydarzeñ zwi¹zanych z konfliktami zbrojnymi. W pierwszym panelu uwagê móg³ zwróciæ fakt,
i¿ wiele wyst¹pieñ zwraca³o uwagê na czynnik ludzki w opisywanym problemie. W swoim
wyst¹pieniu mgr Micha³ Brydak z Uniwersytetu Rzeszowskiego szczegó³owo przybli¿y³
sylwetkê s³awy amerykañskiego dziennikarstwa Larry’ego Burrowsa. Postaæ ta uœwiadomi³a s³uchaczom konferencji jak wiele zmieni³o siê w postrzeganiu konfliktów na œwiecie
od czasu amerykañskiej wojny w Wietnamie. Zmianê tê pozwoli³a zobrazowaæ równie¿
Aleksandra Golus, która w bardzo interesuj¹cy sposób przedstawi³a problematykê zwi¹zan¹ z ograniczeniem przekazu dla amerykañskiej opinii publicznej w trakcie operacji Just
Cause, czyli inwazji Stanów Zjednoczonych na Panamê.
Drugim elementem poruszanym podczas pierwszego panelu by³ obiektywizm przekazu medialnego. Prelegenci opisywali i analizowali poszczególne przypadki, staraj¹c siê
zdefiniowaæ takie pojêcia jak obiektywizm przekazu czy dziennikarstwo zaanga¿owane.
Zaprezentowane zosta³y przyk³ady operacji wojskowych, których realizacja zosta³a zmieniona ze wzglêdu na wczeœniejszy obraz medialny wykreowany przez korespondentów
zagranicznych.
Ostatnim elementem pierwszego panelu by³a prelekcja Micha³a Staniula, który jest
dziennikarzem stale wspó³pracuj¹cym z portalem internetowym „Wirtualna Polska”, ale
publikuj¹cym swoje artyku³u równie¿ w takich tygodnikach jak „Polityka” czy „Tygodnik
Powszechny”. W trakcie jego wyst¹pienia zebrani goœcie mogli wys³uchaæ zarówno ch³odnego, praktycznego spojrzenia na relacjonowanie konfliktów zbrojnych, jak i odniesieñ do
wczeœniejszych wyst¹pieñ, do których M. Staniul nawi¹zywa³ równie¿ pod k¹tem nauko-
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wym. Pierwszy panel zakoñczy³ siê d³ug¹ dyskusj¹ i wymian¹ pogl¹dów pomiêdzy dziennikarzem i studentami oraz m³odymi naukowcami bior¹cymi udzia³ w pierwszym panelu.
Panel drugi konferencji stanowi³o wyst¹pienie dr. Piotra Ebbiga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, maj¹ce niemal charakter spotkania autorskiego. Jak mo¿na by³o siê
przekonaæ jest on nie tylko podró¿nikiem, ale i wnikliwym obserwatorem œwiata. Podczas
prelekcji podzieli³ siê swoimi fotograficznymi refleksjami z ró¿nych zak¹tków globu oraz
przybli¿y³ wspó³czesne pojêcie fotografii dokumentalnej. Stanowi³o to okazjê by móc
wys³uchaæ autorskich i niew¹tpliwie subiektywnych opowieœci, ogl¹daj¹c zdjêcia z krajów
Ameryki Œrodkowej, Albanii, Naddniestrza, Libanu czy W³och dotkniêtych trzêsieniem
ziemi w 2009 r., które zosta³y specjalnie na potrzeby konferencji wybrane przez Goœcia z olbrzymich zbiorów.
Wyst¹pienie dr. Roberta Czuldy z Uniwersytetu £ódzkiego rozpoczê³o ostatni, trzeci
panel konferencji. Jest on autorem licznych artyku³ów dla czasopism „Stosunki Miêdzynarodowe”, „Wprost”, „Polska Zbrojna”, a w murach Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM przybli¿y³ uczestnikom wydarzenia ewolucje relacji pomiêdzy wojskiem
a mediami od czasu wojny w Wietnamie do II wojny w Zatoce Perskiej. Wychodz¹c w swoich tezach od s³ynnego stwierdzenia Hirama Johnsona, i¿ „pierwsz¹ ofiar¹ wojny jest
prawda” poruszony zosta³ równie¿ istotny problem manipulacji rzeczywistoœci¹ podczas
konfliktu. Znaczenie powi¹zañ i wp³ywów pomiêdzy wybranymi przez prelegentów elementami by³o aspektem wspólnym panelu trzeciego. Poruszono bowiem szereg zagadnieñ
jak terroryzm a œrodki masowego przekazu, rola fotografa w demityzacji obrazu wojny, czy
rola mediów w odniesieniu do miêdzynarodowych konfliktów lat 90., któr¹ przedstawi³a
w swoim wyst¹pieniu Magdalena Karkulak z Uniwersytetu Wroc³awskiego, prezentuj¹c
koncepcjê efektu CNN na przyk³adzie wojny w Zatoce Perskiej, Somalii oraz Kosowa.
Ogólnopolska konferencja naukowa „Dziennikarstwo w obliczu konfliktu zbrojnego”
zgodnie z za³o¿eniem organizatorów odbiega³a od znanej studentom klasycznej, czysto naukowej formy konferencji. Zaproszeni goœcie mogli opowiedzieæ s³uchaczom o w³asnych
doœwiadczeniach zwi¹zanych z pobytem w konfliktowych rejonach œwiata, a studenci zaprezentowaæ swoje wyst¹pienia stanowi¹ce wyraz ich zainteresowania tematyk¹. W ten
sposób organizatorzy konferencji ukazali wspóln¹ p³aszczyznê zainteresowañ dla dziennikarzy, medioznawców, jak i politologów. Konferencja z uwagi na ciekaw¹ formu³ê oraz kameralny charakter stanowi³a znakomite forum dyskusji i wymiany pogl¹dów. Uczestnicy
wyrazili przekonanie, i¿ pog³êbiona refleksja nad rol¹ dziennikarstwa w konfliktach zbrojnych jest potrzebna w dyskursie zarówno akademickim, jak i publicznym.
Patryk JÊDROWIAK
Krzysztof GRZ¥DZIELSKI
Poznañ

