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W dniach 19–20 maja 2011 r. na terenie Akademii Obrony Narodowej  

w Warszawie odby a si  I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa 

„Bezpiecze stwo mi dzynarodowe. Aspekty prawne”. Jej organizatorami by y 

Katedra Prawa i Administracji Wydzia u Bezpiecze stwa Narodowego Akade-

mii Obrony Narodowej i Ko o Naukowe ARS LEGIS. Patronat honorowy nad 

konferencj  obj o Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji oraz To-

warzystwo Wiedzy Obronnej. Patronat medialny obj y miesi czniki: ,,Stosunki 

Mi dzynarodowe”, „Edukacja Prawnicza”, „Armia”; tygodnik „Polska Zbroj-

na”; portale internetowe: dlastudenta.pl, psz.pl, Europejskie Centrum Analiz 

Geopolitycznych; Stowarzyszenie Forum M odych Dyplomatów. 

Otwarcia konferencji dokona  p k dr hab. in . Maciej Marsza ek, Dziekan 

Wydzia u Bezpiecze stwa Narodowego AON, który serdecznie powita  wszyst-

kich uczestników. Po powitalnej cz ci konferencji uczestnicy zostali zaproszeni 

na pokaz sprz tu wojskowego, przygotowany przez przedstawicieli andarmerii 

Wojskowej z Mi ska Mazowieckiego. By a to niezwyk a atrakcja konferencji.  

Po pokazie sprz tu wojskowego rozpocz a si  cz  panelowa konferencji. 

Prelegenci prezentowali swoje wyst pienia w trzech panelach dyskusyjnych. Po 

ka dym z nich odby a si  debata, w której zebrani na sali brali czynny udzia . 

Dyskusje mia y bardzo o ywiony charakter i pozwala y na wymian  pogl dów 

dotycz cych ró nych aspektów bezpiecze stwa mi dzynarodowego.  
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Pierwszy panel dyskusyjny dotyczy  bezpiecze stwa politycznego. Podno-

szono w nim kwestie zwi zane z powstawaniem nowych pa stw oraz zagadnie-

nie ekstremizmu religijnego. Moderatorem panelu by  dr Rados aw Fordo ski  

z Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego. Referat pt. Ekstremizm religijny i jego 

wp yw na wspó czesne systemy rz dów zaprezentowa a Natalia Tomaszewska  

z Wy szej Szko y Oficerskiej Wojsk L dowych im. genera a Tadeusza Ko-

ciuszki we Wroc awiu. W panelu tym wyst pi  równie  Wojciech B achowicz- 

-Chabrowski, student Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie. Wyg osi  

on referat pt. Powstawanie nowych pa stw a bezpiecze stwo mi dzynarodowe. 

Kolejny panel porusza  kwesti  bezpiecze stwa publicznego. Jego tematyka 

skupi a si  g ównie na kwestiach terroryzmu, przest pczo ci zorganizowanej  

i konfliktach asymetrycznych. Panel by  prowadzony przez dr Barbar  Janusz- 

-Pawlett  z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Tematem pierwszego 

wyst pienia, autorstwa Katarzyny Krzesak z Uniwersytetu Jagiello skiego, by y 

rodki zwalczania mi dzynarodowego terroryzmu – konflikt: bezpiecze stwo  

a prawa cz owieka. Nast pn  kwesti  by a Przest pczo  zorganizowana – jej 

charakter oraz rodki zapobiegania na tle obowi zuj cego kodeksu karnego, za-

gadnienie to omówi  szczegó owo Krystiana Munia z Uniwersytetu Wroc aw-

skiego. Ostatni  prelegentk  w panelu by a Martyna Bucholc z Akademii Obro-

ny Narodowej, która wyg osi a referat pt. Instrumenty prawne prowadzenia 

wspó czesnych konfliktów asymetrycznych. Wybrane aspekty. 

Ostatni blok tematyczny dotyczy  bezpiecze stwa ekonomicznego. Modera-

torem panelu by a prof. zw. dr hab. Katarzyna ukrowska ze Szko y G ównej 

Handlowej. Wyst pienia prelegentów odnosi y si  do niemilitarnych aspektów 

walki o wp ywy ekonomiczne. Hanna Sta kiewicz z Uniwersytetu Wroc aw-

skiego wyg osi a bardzo interesuj cy referat pt. WTO a wiatowa integracja 

ekonomiczna. Regionalizm a multilateralizm w procesie integracji gospodarczej. 

Swoje pogl dy na temat bezpiecze stwa ekonomicznego zaprezentowa y tak e: 

Aleksandra Kluczewska z Uniwersytetu Jagiello skiego (Orzeczenia WTO  

w sprawie sporów handlowych mi dzy UE a Chinami) oraz Joanna Worona  

z Uniwersytetu w Bia ymstoku (Internet jako problemowy przedmiot jurysdykcji 

pa stw). 

Po wszystkich wyst pieniach dr hab. prof. AON Waldemar Kitler, szef Ka-

tedry Prawa i Administracji WBN AON, zamkn  obrady, dzi kuj c uczestni-

kom za liczne przybycie i aktywno . W tym dniu odby o si  jeszcze integracyj-

ne ognisko z udzia em uczestników konferencji. By a to doskona a okazja do 

rozszerzenia dyskusji na tematy poruszane podczas konferencji.  

Drugiego dnia konferencji organizatorzy zaplanowali zwiedzanie Akademii 

Obrony Narodowej. Uczestnicy konferencji zostali oprowadzeni po kampusie 

uczelni, zapoznano ich z jej histori , jak i dotychczasowymi osi gni ciami. Mie-

li okazj  zwiedzi  Sal  Tradycji, w której znajduj  si  zbiory historyczne uczelni 

oraz eksponaty z historii Polski.  
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Cz  merytoryczna konferencji obj a dwa wyst pienia. Pan Marcin Doma-

ga a, Prezes Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych, przedstawi  swoje 

pogl dy w referacie pt. Wizerunek pa stwa jako element gry geopolitycznej mo-

carstw. By o to niezwykle interesuj ce wyst pienie, obrazuj ce, czym jest i jak 

dzia a wspó czesna geopolityka. Z kolei mjr Andrzej Sobo  zapozna  uczestni-

ków z organizacj  i funkcjonowaniem Akademii Obrony Narodowej. 

Zamkni cia i podsumowania konferencji dokona  dr hab. Andrzej Glen, Pro-

dziekan Wydzia u Bezpiecze stwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej 

ds. Naukowych. Uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na wycieczk  po 

Warszawie. 

Konferencja zosta a zorganizowana w bardzo sprawny sposób. Organizato-

rzy zadbali o najdrobniejsze szczegó y, zarówno od strony merytorycznej, jak  

i technicznej. Konferencja zako czy a si  du ym sukcesem. Uczestnicy byli za-

dowoleni z udzia u w tym spotkaniu. Nale y doda , e organizatorzy zadbali  

o to, by wyst pienia prelegentów po otrzymaniu pozytywnych recenzji zosta y 

opublikowane. W ten sposób umo liwili zapoznanie si  z tematyk  konferencji 

szerszemu gronu osób. 


