25 października 2019
Seminarium naukowe z obszaru geopolityki

Seminarium zgromadziło liczne grono wykładowców oraz słuchaczy ze środowisk naukowych i eksperckich
zajmujących się geopolityką. Uczestniczyli w nim również dowódcy jednostek organizacyjnych resortu obrony
narodowej oraz przedstawiciele innych służb mundurowych. O randze tego wydarzenia świadczy też fakt, iż
odbyło się ono pod patronatem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz „Rocznika Bezpieczeństwa
Międzynarodowego” i „Medialnego Przeglądu Geopolitycznego”.
Na wstępie seminarium zastępca dyrektora CDiS SZ kmdr Jarosław Hewelt przedstawił program i cele tego
przedsięwzięcia oraz zapoznał zebranych z założeniami kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa – NUP
2X35. Następnie wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Hubert Królikowski – dyrektor Departamentu
Analiz Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tematem jego rozważań był wpływ geopolityki na
sprawy Polski. Kolejni prelegenci – prof. dr hab. Jan Wendt i dr Tomasz Pawłuszko – zajęli się już samą istotą
geopolityki oraz kierunkami badań w tej dziedzinie wiedzy.
W dalszych wystąpieniach skupiono się na konkretnych, wybranych aspektach geopolityki. Przedstawiciel CDiS
SZ ppłk Cezary Pawlak przedstawił prognozy i trendy w geopolityce wg wybranych dokumentów NATO,
przede wszystkim te zidentyfikowane w Strategic Foresight Analysis. W dalszej kolejności wystąpili naukowcy z
Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz przedstawił interesujący wykład nt. Globalna
rywalizacja mocarstw jako determinanta wyznaczająca kształt polskiej polityki bezpieczeństwa. Natomiast dr
Margot Stańczyk - Minkiewicz podjęła rozważania na temat tzw. „państw upadłych”, na przykładzie
dysfunkcjonalności krajów Afryki jako problemu i zagrożeń dla państw Europy.
Kolejni prelegenci reprezentowali Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prof. dr hab. Krzysztof
Kubiak przedstawił aktualny stan rywalizacji mocarstw w Arktyce i wynikające stąd zagrożenia dla
bezpieczeństwa międzynarodowego. Natomiast dr hab. Mirosław Banasik omówił istotę oraz konsekwencje
tzw. wojny hybrydowej, na przykładzie ostatnich działań Federacji Rosyjskiej. Ostatnim, przed dyskusją
panelową, wykładem był referat prof. dr. hab. Andrzeja Makowskiego z Akademii Marynarki Wojennej nt.
zmieniającej się roli sił morskich oraz ich działaniach na akwenach europejskich. Moderatorami ożywionej
dyskusji wieńczącej seminarium byli prof. dr hab. Piotr Mickiewicz oraz dr hab. Piotr Niwiński z Uniwersytetu
Gdańskiego.
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Seminarium zorganizował zespół oficerów CDiS SZ na czele z ppłk Cezarym Pawlakiem. Było to już ostatnie
tegoroczne seminarium zamykające cykl podobnych przedsięwzięć w wybranych obszarach kampanii NUP
2X35, tj. geopolityki, urbanistyki, demografii, środowiska naturalnego, ekonomii i najnowszych technologii.
Podsumowaniem tego etapu dyskusji o wyzwaniach środowiska bezpieczeństwa Polski będzie konferencja
naukowa GlobState II, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 13-14 listopada 2019 r.
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