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Zjazd Geopolityków Polskich to coroczne spotkanie członków Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego (PTG). Tym razem konferencja miała miejsce w Krakowie na Uni-
wersytecie Pedagogicznym. PTG zostało założone podczas I Zjazdu Geopolityków Pol-
skich, który został zorganizowany przez stowarzyszenie Instytut Geopolityki 24 i 25 
października 2008 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim. Na stronie stowarzyszenia 
można znaleźć następującą informację na temat jego założenia:

Celem utworzenia stowarzyszenia była chęć powołania do życia ogólnopolskiego to-
warzystwa naukowego, równego statusem innym tego typu organizacjom, reprezen-
tującym samodzielne nauki bądź paradygmaty badawcze. Nowemu towarzystwu 
naukowemu od początku przyświecał interdyscyplinarny charakter prowadzonych 
badań, szeroka popularyzacja geopolityki oraz chęć nawiązywania kontaktów między-
narodowych z ośrodkami prowadzącymi badania geopolityczne1.

Do PTG należy ponad stu członków, którymi są przede wszystkim ludzie świata 
nauki: znani profesorzy, doktorzy czy też początkujący magistrzy. PTG ma rozbudo-
waną strukturę, w ramach której można wymienić kilkanaście komisji tematycznych, 
np. Komisję Spraw Bałkańskich, Komisję Polityki Energetycznej, Komisję Badań Śród-
ziemnomorskich. 

Konferencja rozpoczęła się wręczeniem nagród dla osób wyróżniających się 
znacznym dorobkiem naukowym, w tym uhonorowaniem zwycięzców konkursu 
Książka Geopolityczna Roku. Następnie przystąpiono do drugiej części, która obej-
mowała wystąpienia prelegentów oraz dyskusje. 

Sesję pierwszą rozpoczął wykład prof. Mirosława Sułeka na temat Prakseolo-
gicznych podstaw wyróżnienia geopolityki, geostrategii i geoekonomii. Kolejno 

1 Więcej informacji na stronie Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego: http://ptg.edu.pl. 
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występowali: dr Andrzej Laszczuk, Bezpieczeństwo geopolityczne i geostrategiczne: 
ewolucja geografii bezpieczeństwa; prof. Stanley Brunn, Geopolitics in a Topsy-Turvy 
Word; dr Leszek Sykulski, Geopolityczne ryzyko inwestycyjne – założenia metodolo-
giczne; prof. Andrzej Żebrowski, Służby specjalne w geopolitycznej przestrzeni mię-
dzynarodowej; dr Tadeusz Leszczyński, Bezpieczeństwo Europy 2015 – sprawozdanie 
z badań prowadzonych przez PTG.

Sesja druga składała się z następujących wystąpień: prof. Paweł Soroka, Rola no-
woczesnych technologii w wyścigu zbrojeń; dr Joanna Świątkowska, Walka z cybe-
rzagrożeniami jako wyzwanie stojące przed globalnym bezpieczeństwem; dr Błażej 
Sajduk, Latające systemy bezzałogowe – innowacja na współczesnym polu walki oraz 
dr Rafał Kopeć, Autonomiczne systemy bojowe. 

Sesja trzecia obejmowała kwestię islamsko-śródziemnomorską. Swoje refe-
raty przestawiali: dr hab. Aleksander Głogowski, Nowy Jedwabny Szlak – geopo-
lityczne znaczenie współpracy Pekinu z Islamabadem; mgr Michał Hyra, Zaanga-
żowanie Arabii Saudyjskiej w aktualne konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie. 
Przyczyny i perspektywy; dr Piotr Wilczyński, Uzbrojenie armii i przemysł zbroje-
niowy państw muzułmańskich; dr Anton Fogas, mgr Viktor Verba, Ongoing conflicts 
in the Near East and their impact on Europe; mgr Beata Belica, Państwo Islamskie 
jako podmiot polityki na Bliskim Wschodzie: wyzwanie dla bezpieczeństwa regionu; 
mgr Marcin Krzyżanowski, Talibowie i ich taktyka w konflikcie w Afganistanie 2001–
2014; mgr Marek Śmigasiewicz, Nizam-i Cedid 2.0? Tureckie Siły Zbrojne – kierunki 
ewolucji, znaczenie w regionie; prof. Stefan Bielański, Współczesne wyzwania geo-
polityczne Republiki Włoskiej. 

Drugi dzień zjazdu rozpoczęła sesja rosyjsko-ukraińska. Należy wskazać tu takie 
wystąpienia jak: prof. Sergiusz Wasiuta, Nowa rosyjska geostrategia; dr Jarosław Mi-
kołajec, Granice etniczne i polityczne wschodniej Ukrainy jako przyczyna konfliktu ro-
syjsko-ukraińskiego; mgr Agnieszka Stec, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wobec kon-
fliktu we wschodnich regionach kraju; dr Martin Angelovic, mgr Stefania Novakova, 
The influence of the Ukrainian crisis on the life quality of Slovak inhabitants in border 
villages; mgr Wojciech Łysek, Realizacja porozumień Mińsk II: nadzieja a nie rze-
czywistość; prof. Olga Wasiuta, Symboliczny system rosyjskich działań propagando-
wych; dr Krzysztof Żęgota, Obwód kaliningradzki – klin geopolityczny Rosji w Europie; 
dr Konrad Świder, Konflikt w Naddniestrzu jako rezultat radzieckiej polityki admini-
stracyjnej. Konsekwencje geopolityczne dla regionu. 

Tego dnia odbyła się również sesja polsko-słowacka. Warto wymienić następu-
jące wystąpienia: prof. Robert Istok, mgr Dominika Plavcanova, Geostrategic po-
sition of Slovakia – selected issues; mgr Jarosław Dutka, Wpływ realizacji geopoli-
tycznej koncepcji Międzymorza na bezpieczeństwo militarne Polski i regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej w XXI wieku; dr Andrzej Zapałowski, Wyzwania dla bezpie-
czeństwa Polski na kierunku białoruskim; dr Anna Piziak-Rapacz, Bezpieczeństwo 
energetyczne Polski – analiza stanu głównych projektów i inwestycji energetycz-
nych; mgr Mateusz Łakomy, Przyszłość Polski w rękach dzieci: demografia Polski 
i krajów sąsiedzkich jako kluczowe wyzwanie strategiczne; mgr Piotr Krzemiński, 
Żegluga śródlądowa jako kluczowe wyzwanie geopolityczne Polski oraz mgr Huber 
Manikowski, Jaki wpływ na sytuację geopolityczną i ekonomiczną w Polsce mogą 
mieć obecne ruchy migracyjne. 
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Wielość wystąpień i ich różnorodność tematyczna pokazała, jak wielką rolę od-
grywają tego typu spotkania. Konferencje naukowe, czy też w tym przypadku zjazd 
geopolityków, pozwalają na szeroką wymianę poglądów i doświadczeń. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele takich placówek jak: Uniwersytet Pedagogiczny, Uni-
wersytet Jagielloński, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Śląska, Krakowska Aka-
demia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W spotkaniu wzięli udział członkowie 
Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Studiów 
Politycznych PAN, Polityki Polskiej, Polskiego Lobby Przemysłowego oraz członkowie 
oddziałów PTG z Krakowa, Warszawy i Szczecina. Nie zabrakło również gości z zagra-
nicy, tj. Uniwersytetu Preszowskiego ze Słowacji. 

Każdy z paneli zakończony był dyskusją. Z uwagi na różnorodność tematyczną, py-
tania skierowane do prelegentów miały na celu uzupełnienie lub wyjaśnienie ich wy-
powiedzi. Szersza dyskusja miała natomiast miejsce po zakończeniu wszystkich wy-
stąpień. Debatowano nad problemami, z jakimi musi zmierzyć się Unia Europejska 
oraz państwa członkowskie. Jednym z nich jest nielegalna migracja, która pokazała, 
jak bardzo kraje wspólnoty różnią się od siebie. Inne trudności to np. referendum 
w Wielkiej Brytanii, kryzys w Grecji czy też zależność energetyczna od dostaw gazu 
z Rosji. Reasumując, stwierdzono, że problemy zmuszają UE do jeszcze ściślejszej 
współpracy i intensyfikacji działań. To, jak Unia poradzi sobie z trudnościami, wpłynie 
wzmacniająco lub destabilizująco na jej kształt i zakres działalności. Problemy poka-
zują, że ryzyko jest czasami trudne do sprecyzowania i dlatego trzeba być przygoto-
wanym na zmianę strategii i dostosowanie się do danej sytuacji. 


