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W dniach 16–18 czerwca 2016 r. odbyła się w siedzibie Narodowej 
Akademii Wojsk Lądowych im. Hetmana Petra Sahajdacznego we 
Lwowie międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Wyzwania polityki 
bezpieczeństwa: historia i współczesność”. Organizatorem tego przed-
sięwzięcia była Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im. Hetmana 
Petra Sahajdacznego we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i In-
stytutem Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja była trzecią 
z kolei inicjatywą naukową traktującą o szeroko rozumianej tematyce 
polityki bezpieczeństwa zorganizowaną dzięki współpracy tych instytu-
cji. Pierwsza konferencja z tego zakresu na temat „Polityka bezpieczeń-
stwa w świetle uwarunkowań politycznych, gospodarczych i społecz-
nych” odbyła się w dniach 10–11 czerwca 2014 r. w Rzeszowie. Kolejna 
miała miejsce 23–24 czerwca 2015 r. również w Rzeszowie i dotyczyła 
tematyki związanej ze współczesnymi wyzwaniami polityki bezpieczeń-
stwa (aspekty polityczne, gospodarcze i militarne). 

W tym międzynarodowym wydarzeniu naukowym wzięło udział 150 
ekspertów ze środowiska naukowego, cywilnego oraz wojskowego  
z Ukrainy, Rosji oraz Polski. Reprezentowali oni ponad 20 europejskich 
ośrodków i instytucji naukowych. Wśród nich znaleźli się m.in. przedsta-
wiciele polskich środowisk naukowych z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Akademii Jana Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Obrady konferencji po-
przedzone zostały wydaniem liczącej blisko 200 stron Księgi abstraktów. 
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Oprócz możliwości wymiany poglądów z zakresu polityki bezpieczeństwa 
uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z procesem przygotowywania 
przyszłych oficerów sił zbrojnych Ukrainy przez Narodową Akademię 
Wojsk Lądowych im. Hetmana Petra Sahajdacznego.  

W pierwszym dniu konferencji uroczystego przywitania gości doko-
nał przewodniczący konferencji Rektor Narodowej Akademii Wojsk 
Lądowych im. Hetmana Petra Sahajdacznego we Lwowie generał po-
rucznik prof. dr hab. Pavlo Tkaczuk. Wskazał on na uniwersalizm oraz 
aktualny charakter problematyki konferencji. Zachęcił wszystkich 
uczestników do interdyscyplinarnej dyskusji oraz wymiany poglądów. 
Zaznaczył, że we współczesnej trudnej sytuacji wojskowej i politycznej 
dyskusja na tematy polityki bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Zauwa-
żył, że nadal istnieje potencjalne niebezpieczeństwo konfrontacji wojsko-
wej Ukrainy z Federacją Rosyjską. Poza tym wskazał na geopolityczne 
położenie Ukrainy i Polski determinujące kształtowanie podobnych stan-
dardów w kwestii bezpieczeństwa militarnego. Zaznaczył również, że 
konferencja stanowi szeroką płaszczyznę do debaty na temat współcze-
snego oraz przyszłego bezpieczeństwa w wymiarze krajowym, europej-
skim i międzynarodowym. Reprezentujący polskich uczestników konfe-
rencji dziekan-elekt Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego dr hab. prof. UR Paweł Grata wyraził w swoim wystąpie-
niu podziękowanie dla strony ukraińskiej za życzliwe przyjęcie oraz 
organizację konferencji. Przypomniał poprzednie bardzo owocne spo-
tkania naukowe poświęcone polityce bezpieczeństwa oraz wskazał na 
doniosłe znaczenie tej problematyki we współczesnym świecie. Zwrócił 
również uwagę na interdyscyplinarność polityki bezpieczeństwa. Jej 
wyrazem stał się bardzo zróżnicowany merytorycznie skład uczestników 
konferencji we Lwowie, w której uczestniczyli naukowcy i specjaliści 
reprezentujący wiele dziedzin nauki i praktyki.  

Obrady plenarne miały miejsce w auli akademickiej Narodowej 
Akademii Wojsk Lądowych im. Hetmana Petra Sahajdacznego. Jako 
pierwszy wygłosił referat prof. dr hab. Volodymyr Trofymovych. Doko-
nał on wnikliwej analizy rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie jako dowo-
du kryzysu współczesnego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Następnie głos zabrał dr hab. prof. UŁ Rafał Matera. Przedstawił on 
referat dotyczący uczestnictwa Rosji w grupie G8 oraz wynikających  
z tego konsekwencji w kwestiach bezpieczeństwa globalnego. Prof. dr 
hab. Vasyl Hulay podjął temat „Zamrożonych konfliktów” na Ukrainie  
i w Mołdawii jako zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego państw  
w kontekście realizacji geopolitycznej strategii odwetowej Federacji 
Rosyjskiej. Kolejny prelegent dr hab. prof. UP Andrzej Żebrowski scha-
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rakteryzował informacyjny wymiar bezpieczeństwa państwa. Temat 
wojska i sposobu zapewnienia bezpieczeństwa państwa w exposé pol-
skich premierów w latach 1989–2015 (od Tadeusza Mazowieckiego do 
Beaty Szydło) przybliżył uczestnikom konferencji dr hab. prof. UKW 
Sławomir Kamosiński. Jako ostatni w tej części konferencji referował dr 
hab. doc. Oleksandr Demianyuk. Przedstawił on wpływ polityczno-
militarnej sytuacji na Ukrainie na zmianę europejskiej polityki bezpie-
czeństwa w 2015 r. 

Dalsze dwudniowe obrady konferencyjne odbywały się w czterech 
sekcjach tematycznych. Referaty w sekcji pierwszej, do której zgłoszono 
31 wystąpień, związane były z zagadnieniami bezpieczeństwa międzyna-
rodowego. Przewodniczącym sekcji był prof. dr hab. Volodymyr Trofy-
movych, współprzewodniczącym dr hab. prof. UKW Sławomir Kamo-
siński. Kolejna sekcja pod przewodnictwem dr. hab. doc. Ihora Solara 
oraz dr. hab. prof. UR Pawła Graty dotyczyła pozamilitarnych aspektów 
bezpieczeństwa. W jej ramach zgłoszono aż 42 referaty. Tematem sekcji 
trzeciej były współczesne konflikty militarne jako wyzwanie światowej 
polityki bezpieczeństwa. Przewodniczącym obrad był dr hab. prof. Vasyl 
Hulay, a wiceprzewodniczącym dr hab. prof. UR Bartosz Wróblewski. 
Militarne aspekty polityki bezpieczeństwa podejmowane były przez 29 
prelegentów w sekcji czwartej, której przewodniczyli dr doc. Petro 
Chernyk oraz dr hab. prof. UP Andrzej Żebrowski.  

Ważnym czynnikiem integrującym uczestników konferencji stała się 
uroczysta kolacja zorganizowana przez ukraińskich gospodarzy na za-
kończenie pierwszego dnia obrad. Zwieńczeniem konferencji było jej 
posiedzenie zamykające, w trakcie którego generał porucznik prof. dr 
hab. Pavlo Tkaczuk podsumował toczące się przez dwa dni obrady oraz 
wygłoszone referaty, a także wręczył prelegentom dyplomy uczestnic-
twa. Na zakończenie obrad wszyscy uczestnicy zgodzili się, że spotkanie 
przyniosło wiele istotnych związanych z polityką bezpieczeństwa ustaleń 
naukowych oraz stało się impulsem do dalszej współpracy ekspertów 
zajmujących się tą problematyką. Ustalono również, że kolejna konfe-
rencja podejmująca kwestie polityki bezpieczeństwa odbędzie się w mu-
rach Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku 2017. 

 


