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bankowej. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele Allior Banku -  sponsora kon
ferencji. Marcin Brendota, analityk giełdowy, omówił zasadnicze kwestie doty
czące tematu „Kryzysy finansowe a bezpieczeństwo państwa” . Uzasadniał, że 
bezpieczeństwo finansowe państwa to również bezpieczeństwo oszczędności 
jego obywateli. Zwrócił uwagę na kilka zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa 
finansów ludności, m.in.:
-  pogłębiająca się nierównowaga budżetowa państwa i to, że rosnące potrze

by wydatkowe państwa przy ograniczonych możliwościach wzrostu docho
dów będą pokrywane rosnącym zadłużeniem Skarbu Państwa,

-  potrzeba pokrycia niedoborów budżetowych będzie stanowić presję na 
zwiększenie dochodów prywatyzacyjnych, a co się z tym wiąże, nie do koń
ca przemyślane i potrzebne prywatyzacje;

-  potencjalna presja inflacyjna w Stanach Zjednoczonych, która w wyniku uru
chomienia potężnych pakietów stymulacyjnych przekraczających 1 bln dola
rów amerykańskich, może pojawić się w ciągu najbliższych 2-3 lat, a to przy 
ograniczonych możliwościach wzrostu gospodarczego utrudni z nią walkę.

Pytaniem otwartym prelegent pozostawił kwestię dotyczącą przywróce
nia w przyszłości wiarygodności rynkom finansowym.

Prof. dr hab. Ryszard Wróblewski z Wydziału Zarządzania Akademii 
Podlaskiej wygłosił referat nt. „Bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej 
w okresie sytuacji kryzysowej”. Na wstępie przypomniał współczesne rozumie
nie terminu „bezpieczeństwo”, zaprezentował i omówił schemat przebiegu sytu
acji kryzysowej na tle procesu rozwojowego, skupiając się problematyce sił 
zbrojnych. Analizował różne rodzaje zagrożeń, zadania przywództwa strate
gicznego, struktury dowodzenia sił zbrojnych, planowane zmiany w strukturze 
organizacyjnej, filary transformacji oraz finansowanie transformacji SZ w sytu
acji kryzysowej i strukturę wydatków MON.

Zagadnienie wpływu kryzysu ekonomicznego na militarne bezpieczeń
stwo Polski i Unii Europejskiej zakończyło pierwszą część konferencji, po której 
uczestnicy udali się na przerwę.

Drugą część obrad rozpoczęło wystąpienie przedstawiciela gminy 
Rembertów, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa Rem
bertów, mgr Jarosława Gnioski. W referacie nt. „Praktyczne możliwości zapew
nienia bezpieczeństwa socjalnego na poziomie lokalnym na przykładzie Dziel
nicy Rembertów m.st. Warszawy” omówił strukturę organizacyjną Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, wydatki budżetowe 
na pomoc społeczną w latach 2003-2007, plan wydatków na rok 2009 oraz wy
datki założone w projekcie na rok 2010. Referent przedstawiał także liczbę osób 
i rodzin korzystających ze świadczeń materialnych pomocy społecznej w Dziel
nicy Rembertów od roku 2002 oraz szczegółowo opisał działania podejmowane 
w obliczu kryzysu gospodarczego. Prelegent stwierdził, że na podstawie przed
stawionych danych nie spostrzega gwałtownego wzrostu bezrobocia, nie wzra
sta też liczba świadczeniobiorców pomocy społecznej. Uważa, że można po
wyższe fakty zinterpretować stwierdzeniem, iż kryzys nie dotyka społeczności 
Rembertowa, a rodziny, które nawet odczuły już skutki kryzysu, nie weszły jesz
cze w system pomocy społecznej.
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W tej części konferencji można było również usłyszeć wiele informacji 
z zakresu problematyki: „Kryzys ekonomiczny pierwszej dekady XXI wieku jako 
wyzwanie -  zagrożenie -  szansa dla bezpieczeństwa politycznego”. Na ten te
mat wypowiadał się dr Sławomir Zalewski, przedstawiciel Akademii Podlaskiej. 
Prelegent zwrócił uwagę, że gdy bezpieczeństwo polityczne zaczyna się trak
tować z jednej strony jako bezpieczeństwo władzy, z drugiej zaś państwa -  
podstawowej politycznej organizacji społeczeństwa, to wyraźnie widać, że zja
wiska kryzysowe, dotykające obecnie sferę finansowania rozwoju społecznego, 
muszą wpływać na rządy państw narodowych. Dotychczasowa skala kryzysu 
finansowego wynika z charakteru powiązań (współzależności) w sferze współ
czesnych stosunków ekonomicznych i politycznych. Problemem -  według 
dr. Zalewskiego -  jest to, że globalnym powiązaniom ekonomicznym i technicz
nym nie towarzyszą, odpowiednie do skali wyzwań, powiązania polityczne. Po
dobnie jak techniczne możliwości porozumiewania się nie oznaczają porozu
mienia między ludźmi, tak i możliwości ekonomiczne finansowania poprawy 
warunków życia na ziemi nie oznaczają, że wszędzie warunki te są lepsze. Za
znacza się, zatem syndrom partykularyzacji interesów (w szczególności na 
płaszczyźnie narodowej, a zatem państwowej) w warunkach okresowego po
gorszenia gospodarczej koniunktury. Rządy skłonne są, zatem do zachowań 
protekcjonistycznych, podtrzymujących zaufanie społeczne w krótkiej perspek
tywie, w dłuższej jednak osłabiającej konkurencyjność narodowych gospodarek, 
czyli hamujących rozwój. Partykularyzacja interesów i hołdujące jej polityczne 
decyzje podważają także zaufanie do politycznych instrumentów wspólnoto
wych -  by odnieść wprost tę tezę do warunków Unii Europejskiej albo też 
w ogóle do instytucji ponadnarodowych. Prelegent przywołał w tym kontekście 
zjawisko „cofania się” globalizacji. Stwierdził jednak, że proces ten ma charakter 
obiektywny i nie da się go zatrzymać. Dlatego też aktualne pozostaje pytanie
0 przyszły model politycznej organizacji społeczeństwa, zgodnej z poziomem 
jego rozwoju.

Prorektor Akademii Podlaskiej, dr Ryszard Droba, omówił relacje mię
dzy bezpieczeństwem prawnym a kryzysem ekonomicznym. Podkreślił ogrom
ną rolę prawodawstwa Unii Europejskiej dla Polski jako państwa członkowskie
go, w aspekcie podejmowania różnego rodzaju możliwości działań zgodnych 
z prawem, także tych dotyczących przyznawania różnego rodzaju pomocy.

Na temat: „Bezpieczeństwo ekologiczne i zdrowotne w perspektywie 
kryzysu ekonomicznego” mówił dr Dariusz Sarzała z Uniwersytetu Warmińsko
-Mazurskiego. Celem jego wypowiedzi było ukazanie skali i specyfiki współcze
snych zagrożeń środowiska społeczno-przyrodniczego, a zwłaszcza problemu 
zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego w dobie obecnego kryzysu gospo
darczego. Prelegent poruszył niezwykle ważne zagadnienie związku między 
ekologią a zdrowiem oraz skutków degradacji środowiska, a także relacji za
chodzących pomiędzy kryzysem gospodarczym a kryzysem ekologicznym. Re
ferent stwierdził, że w sytuacji obecnego kryzysu gospodarczego, aktywność
1 zaangażowanie poszczególnych państw w rozwiązywanie globalnych proble
mów ekologicznych schodzi na plan dalszy, a priorytetowe znaczenie zaczynają 
odgrywać kwestie ekonomiczne. Mocno zaakcentował również, że jakość śro
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dowiska społeczno-przyrodniczego warunkuje nie tylko dalszy stabilny rozwój 
cywilizacji, lecz także istnienie życia na naszej planecie.

Na zakończenie głos zabrała dr Wanda Kamińska z Uniwersytetu Kar
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sekretarz Zarządu Głównego Pol
skiego Towarzystwa Filozoficznego, która rozwinęła temat „Projekt kreowania 
myślenia problemowego w nauczaniu na temat bezpieczeństwa”. Wystąpienie 
wyrazicielki myśli świata filozofii zawierało w swojej treści wątek ogarniający ca
łość problematyki konferencji. Dr Kamińska podsumowując konferencyjne roz
ważania, użyła dla zagadnienia bezpieczeństwa metafory łąki, na którą patrzą 
badacze zajmujący się różnymi dyscyplinami naukowymi, m.in.: ekolog, zoolog, 
botanik, lekarz alergolog i malarz. Każdy z nich, patrząc na to samo zjawisko 
z własnej perspektywy, przez pryzmat bliskich mu metodologiczne badań, widzi 
w nim co innego, obserwując wyłącznie z zawodowego punktu wiedzenia. 
Prelegentka stwierdziła, że podobnie jest z bezpieczeństwem. Analizując tę pro
blematykę, często nie bierzemy pod uwagę całości zjawiska, koncentrując się 
tylko na tych składowych, które są nam bliskie i znane. Dla innego badacza 
mogą okazać się ciekawsze lub wręcz priorytetowe zupełnie inne kwestie. Nie
zbędne, zatem wydaje się w najbliższej przyszłości zbudowanie i posługiwanie 
wspólną płaszczyzną pojęciową z zakresu problematyki bezpieczeństwa.

W dalszej części obrad, którym przewodniczył prof. M. Cieślarczyka, 
wolne wnioski i dyskusja przeplatały się z refleksjami i analizą problemów, bę
dących konsekwencjami kryzysu ekonomicznego pierwszej dekady XXI wieku, 
a także wynikających z innych przyczyn. Antoni Raczyński, prezes Oddziału 
Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach zabrał głos na 
temat problematyki edukacyjnej w świetle kryzysu. Następnie dyskutowali i wy
mieniali poglądy: prof. Stachowiak, dr Droba, dr Sarzały, dr Kamińska, prof. Ku- 
nikowski, pana Wąsowski i prof. Ptaszek. Na zakończenie zaś swoją życzliwą 
opinię na temat konferencji wyraził prof. Antczak.

Popołudniową sesję podsumował prorektor dr Droba, który stwierdził, 
że cele konferencji zostały osiągnięte, a w przyszłym roku ukaże się książka 
poświęcona analizowanej problematyce wpływu kryzysu ekonomicznego na 
różne wymiary bezpieczeństwa osób i struktur organizacyjnych, uwzględniająca 
wnioski dla dydaktyki i do dalszych badań. Przewodniczącego Komitetu Na
ukowego Konferencji, prof. Marian Cieślarczyk podziękował wszystkim zebra
nym za uczestnictwo w sympozjum, za ciekawe wystąpienia i dyskusję, która 
zainspirowała założenia do kolejnych spotkań naukowych w perspektywie 
transdyscyplinarnej.






