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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „POLITYKA 

BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ 

POLITYCZNYCH, GOSPODARCZYCH I SPOŁECZ-

NYCH”, 10–11 CZERWCA 2014 ROKU, RZESZÓW 

W dniach 10–11 czerwca 2014 r. w Rzeszowie odbyła się konferen-
cja naukowa „Polityka bezpieczeństwa w świetle uwarunkowań poli-
tycznych, gospodarczych i społecznych”. Organizatorem konferencji był 
Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych 
Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja miała 
charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny, odbyła się przy wspar-

ciu finansowym Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego.  
W konferencji wzięli udział naukowcy reprezentujący liczne ośrodki 

akademickie z Polski (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet 
Rzeszowski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny w Kra-
kowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnikę Rzeszowską, 

Politechnikę Warszawską, Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego) oraz przedstawiciele Wydziału Stosunków Międzyna-
rodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. 
W obradach uczestniczyło około 50 osób.  

Otwarcie konferencji nastąpiło 10 czerwca 2014 r. Uczestników 
konferencji powitali: Prorektor ds. nauki – prof. dr hab. Sylwester Czo-

pek, Prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego ds. finansów i współpracy z instytutami – prof. nadzw. 
dr hab. Andrzej Rozwałka, Kierownik Katedry Politologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska oraz Kie-
rownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospo-
darczych prof. nadzw. dr hab. Paweł Grata.  

Pod względem merytorycznym tematyka konferencji została podzie-

lona przez organizatorów na sześć sesji: trzy odbyły się pierwszego, a ko-
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lejne drugiego dnia obrad. Pracownicy Zakładu organizującego konfe-

rencję zrezygnowali z wygłaszania referatów, przekazując zarezerwowa-

ny czas pozostałym uczestnikom konferencji, dzięki czemu znacznie 

więcej czasu przewidzianego na obrady można było przeznaczyć na 

wartościową dyskusję. Obrady odbywały się w języku polskim, angiel-

skim, ukraińskim i rosyjskim. 

Obradom pierwszej sesji „Współczesne problemy bezpieczeństwa mię-

dzynarodowego” – przewodniczył prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak  

z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pierwszy referat pt. „Kwestie bezpieczeń-

stwa międzynarodowego na szczytach G7/G8. Instrumenty, wymiary, per-

spektywy” zaprezentował prof. dr hab. Rafał Matera z Uniwersytetu Łódz-

kiego. Kolejne referaty wygłosili: prof. dr hab. Jan Ryszard Sielezin (Uni-

wersytet Wrocławski), dr Rafał Wordliczek (Uniwersytet Jagielloński) oraz 

dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). 

Drugą sesję „Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej i państw 

członkowskich” prowadzoną przez prof. dra hab. Andrzeja Żebrowskiego  

z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie otworzyła prof. dr Oksana 

Krayevska (Uniwersytet Lwowski). W tej części referaty wygłosili również: 

dr Piotr Bajor (Uniwersytet Jagielloński), dr Mariusz Ruszel (Politechnika 

Rzeszowska), prof. dr hab. Izabela Oleksiewicz (Politechnika Rzeszowska), 

dr Paweł Korzeniowski (Uniwersytet Rzeszowski) oraz dr Anna Paterek 

(Krakowska Akademia). Obrady trzeciej sesji poświęconej „Problemom 

bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej” prowadził prof. dr hab. 

Rafał Matera, a w jej trakcie wystąpili: dr Adam Kulczycki (Uniwersytet 

Rzeszowski), prof. dr hab. Natalia Antoniuk (Uniwersytet Lwowski), doc. 

dr Marianna Gladysh (Uniwersytet Lwowski), doc. dr Rostyslav Romanyuk 

(Uniwersytet Lwowski) oraz dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rze-

szowski). Dzień pierwszy konferencji zamknęła uroczysta kolacja, na którą 

organizatorzy zaprosili uczestników do restauracji hotelu „Icam House”. 

Drugiego dnia obrad, w sesji czwartej „Wybrane aspekty polityki 

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej” prowadzonej przez prof. dra 

hab. Sławomira Kamosińskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy referaty wygłosili: prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, 

prof. dr hab. Andrzej Żebrowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krako-

wie), dr Sabina Olszyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i mgr 

Paweł Rybarczyk (Uniwersytet Wrocławski). Obradom czwartej sesji 

„Problemy bezpieczeństwa ekonomicznego” przewodniczył dr Bartosz 

Wróblewski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. W trakcie jej trwania efekty 

swoich badań przedstawili: dr Andrzej Pieczewski (Uniwersytet Łódzki), 

prof. dr hab. Mirosław Kłusek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), dr 

Kamil Kowalski (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Sławomir Kamosiń-
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ski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) oraz dr Arka-

diusz Machniak (Przeworsk). 

Ostatniej sesji „Polityka bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym” 

przewodniczył dr Marek Delong (Uniwersytet Rzeszowski). Referaty przed-

stawili: dr Tomasz Szyszlak (Uniwersytet Wrocławski), dr Sabina Sanetra-

Półgrabi (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Dorota Semków-

Chajko (Uniwersytet Rzeszowski) oraz mgr Jakub Dzik (Urząd Wojewódz-

ki w Rzeszowie). Integralną część obrad wszystkich sesji konferencji sta-

nowiły zamykające je dyskusje, w trakcie których uczestnicy nie tylko wy-

mieniali poglądy na tematy ściśle związane z wystąpieniami, ale również 

znacząco poszerzali podejmowaną w trakcie obrad problematykę. 

Zamykając obrady, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

konferencji prof. Paweł Grata podziękował wszystkim uczestnikom za 

przybycie oraz wysoki poziom merytoryczny zarówno prezentowanych 

referatów, jak i toczonych w trakcie obrad dyskusji, zaprosił również do 

udziału w kolejnych konferencjach organizowanych przez Katedrę Poli-

tologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 


