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Interdyscyplinarnym celem  cyklu Konferencji Wojna i Bezpieczeństwo Militarne jest 

przedstawienie wyników badań w obszarze poznawczym wojny, bezpieczeństwa 

militarnego i procesów politycznych zachodzących w regionie euroatlantyckim w ujęciu 

dyscyplin naukowych: nauk o bezpieczeństwie, nauk o polityce i administracji, historii, 

nauk o zarządzaniu, prawa, filozofii, socjologii, kulturoznawstwa oraz przeprowadzenie 

interdyscyplinarnego dyskursu nad zjawiskiem wojny i bezpieczeństwa w drugiej 

połowie XX, oraz w XXI wieku. 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2020 roku w auli Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

ul. Żytnia 39 

 

TEZY I CEL KONFERENCJI 

 

Pomimo negatywnych doświadczeń XX wieku, stosunki międzynarodowe, w 

wielu przypadkach, regulowane były, i nadal są, metodami konfliktów zbrojnych. Nie 

oznacza to, że świat po zimnej wojnie znajduje się w permanentnym konflikcie 

zbrojnym, a tylko to, że wola polityczna niektórych podmiotów prawnych i nieprawnych 

doprowadza do destrukcji życia politycznego i społecznego i ciągłego epatowania 

zagrożeń militarnych.  

W polityce podmiotów prawnych i nieprawnych konflikt zbrojny nadal odgrywa 

ważne znaczenie i z jednej strony, przez państwa szanujące pokój, traktowany jest 

jako instrumentarium odstraszania, ale z drugiej strony również jako instrument 

zastraszania politycznego, a nawet rzeczywistego działania. Wydaje się, iż w XXI 

wieku polityka powinna być kreowana innymi instrumentami niż konflikt zbrojny, ale 

nadal dostrzegamy niebezpieczeństwo kreowania zagrożeń militarnych, które nie 

wpływają na rozwój cywilizacyjny człowieka. Zatem, jakie są źródła i przyczyny 

kreowania wrogich zachowań w stosunkach międzynarodowych? To jedno z 

wielu pytań, na które ma odpowiedzieć naukowy dyskurs. 

Tak zwana „wschodnia flanka NATO” to kraje położone wzdłuż wschodnich 

granic Paktu Północnoatlantyckiego. To m.in. państwa bałtyckie, Polska, Słowacja, 

Rumunia, Bułgaria oraz Turcja. Ich wspólną cechą (nie licząc Turcji, która zresztą nie 

zawsze jest do tego grona zaliczana) jest wstąpienie do NATO po 1991 roku (tj. po 

rozpadzie ZSRR) oraz w kilku wypadkach (tj. Polski i krajów bałtyckich) posiadanie 



granicy lądowej z Federacją Rosyjską, co w znaczący sposób wpływa na sytuację 

strategiczną wspomnianych krajów. 

Celem konferencji Militarny wymiar bezpieczeństwa wschodniej flanki 

NATO będzie ukazanie najważniejszych zagrożeń, wynikających z sytuacji 

polityczno - militarnej na wschodnich granicach euroatlantyckiego systemu 

bezpieczeństwa, w kontekście bezpieczeństwa „zewnętrznych” państw Sojuszu 

oraz NATO jako organizacji o charakterze globalnym. Wskazany cel zostanie 

osiągnięty poprzez wymianę poglądów reprezentowanych przez przedstawicieli 

krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz innych instytucji, zajmujących 

się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa narodowego 

oraz bezpieczeństwa militarnego. Umożliwi również merytoryczną dyskusję na 

najbardziej istotne i aktualne tematy, związane z obszarami funkcjonowania Polski w 

Sojuszu Północnoatlantyckim oraz identyfikację przyszłościowych rozwiązań w tym 

zakresie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji we wschodniej Europie. 

 

Poruszane problemy wskazują, że znajdują się one w obszarze poznawczym wielu 

dyscyplin naukowych. Problemy bezpieczeństwa i wojny, ze względu na ich złożoność, 

wymagają multidyscyplinarnego postrzegania, stąd wydaje się, iż dyskurs w tym 

obszarze poznawczym powinien uwzględniać wiele kontekstów wskazujących na 

źródła, przyczyny i preteksty tych zjawisk we współczesnym świecie. 

 

 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI 

 

I. Społeczne, polityczne i ekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa na 

obszarze euroatlantyckim. 

II. Wielowymiarowość zagrożeń bezpieczeństwa na obszarze euroatlantyckim. 

III. Zagrożenia bezpieczeństwa militarnego wschodniej flanki NATO. 

IV. Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO w strategii sojuszu. 

V. Działania NATO na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.  

VI. Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO w perspektywie państw regionu.  

VII. Działania w wymiarze narodowym na rzecz bezpieczeństwa wschodniej 

flanki NATO.  

VIII. Operacyjne aspekty użycia sił wojskowych w aspekcie bezpieczeństwa 



wschodniej flanki NATO. Wymiar lądowy, powietrzny i morski. 

IX. Przygotowania pozamilitarne a bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.  

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o wypełnienie załączonej 

karty uczestnictwa i przesłanie jej najpóźniej do 31 maja 2020 roku na adres: 

bezpieczenstwo.militarne2020@uph.edu.pl oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na 

konto Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

PKO S.A. : 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195 

z dopiskiem „Imię i Nazwisko uczestnika – Wojna i bezpieczeństwo” w wysokości 

zgodnej z wybraną formą udziału w konferencji: 

 PEŁNY UDZIAŁ DWUDNIOWY (przerwy kawowe, dwa obiady, uroczysta 

kolacja, materiały konferencyjne oraz publikacja) – 400 zł (studenci i doktoranci 

200 zł) 

 UDZIAŁ W II DNIU (przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne oraz 

publikacja) – 250 zł (studenci i doktoranci 150 zł) 

 PRZEKAZANIE dodatkowego tekstu do publikacji – 150 zł 

 

Informujemy, że organizatorzy nie przewidują zwolnień z opłaty konferencyjnej. 

 

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie. Proponujemy następujące miejsca 

noclegowe: 

 Hotel „Janusz”, ul. Pusta 15, 08-110 Siedlce, tel. 25 633-06-66 lub 67 oraz 602-

551-095 

 Hotel „Villa Park”, ul. Nauczycielska 12, tel. 25 632-30-03 

 Hotel „Kamienica”, ul. Wojska Polskiego 60, tel. 25 794-84-44 lub 666-455-688 

 Hotel „Arche”, ul. Brzeska 134 tel. 25 644 04 33 lub 515-001-066 

 Hotel „Hetman”, ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce, tel. 25 644-30-00 

 Hotel „Wersal Siedlecki”, Grabianów ul. Łukowska 74, tel. 25 632-60-40 lub 

602-316-416 

 Hotel „Panorama”, ul. Okrężna 25, 08-110 Siedlce, tel. 25 644-99-55 

 Dom Studenta nr 4, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 00 

 Dom Studenta nr 2, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 01 
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Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu, sprawozdania lub komunikatu podczas 

konferencji prosimy o przesłanie tematu wystąpienia oraz streszczenia (ok. 1000 

znaków) na adres: bezpieczenstwo.militarne2020@uph.edu.pl w terminie do 15 maja 

2020r. Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny zastrzegają sobie prawo wyboru 

wystąpień prezentowanych podczas konferencji. 

 

PUBLIKACJA TEKSTU 

Nadesłane teksty zostaną poddane obowiązkowej recenzji naukowej. Pozytywnie 

zrecenzowane teksty zostaną opublikowane w wieloautorskiej monografii naukowej 

(rozdział 20 punktów). Ponadto część tekstów, po konsultacji z Autorami, 

spełniających wymagania redakcyjne, pozytywnie zrecenzowanych i 

zaakceptowanych przez redakcję, mogą zostać opublikowane w następujących 

czasopismach naukowych: 

UPH -  „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności" (ISSN 2450-

5005).  

Pozostałe wydawnictwa zostaną podane w KOMUNIKACIE NR 2 po uzgodnieniu ze 

współorganizatorami konferencji. 

Za publikację w tych periodykach, zgodnie z komunikatem MNiSW, przyznaje się 20 

punktów. 

 

Prosimy o przesłanie tekstów w wersji elektronicznej według kryteriów: MS Word, 

czcionka 12, interlinia 1.5, objętość do 20 stron znormalizowanego tekstu (arkusz 

wydawniczy), minimum 20000 znaków, przypisy dolne, kolejno numerowane, 

streszczenie do około 1000 znaków w j. polskim i angielski; słowa kluczowe 

w j. polskim i angielskim, afiliacja i adres e-mail, bibliografia na końcu artykułu, ( 

szczegóły : https://desecuritate.uph.edu.pl/dla-autorow  

w przypadku konkretnych innych wydawnictw na ich stronach internetowych) na adres:  

bezpieczenstwo.militarne2020@uph.edu.pl 

w terminie do 30 czerwca 2020 r. 

Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny zastrzegają sobie prawo wyboru tekstów 

nadesłanych do publikacji w monografii. Redakcje czasopism zastrzegą sobie prawo 

wyboru tekstów do publikacji. 
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RADA NAUKOWA 

dr hab. Mariusz Kubiak, prof. uczelni – przewodniczący, UPH w Siedlcach 

dr hab. Mirosław Minkina, prof. uczelni – z-ca przewodniczącego, UPH w Siedlcach 

prof. dr hab. Andrzej Glen – UPH w Siedlcach 

prof. dr hab. Romuald Kalinowski – UPH w Siedlcach 

prof. dr hab. Jerzy Kunikowski – UPH w Siedlcach 

prof. dr hab. Ryszard Wróblewski –  UPH w Siedlcach 

dr hab. Marek Cisek, prof. uczelni – UPH w Siedlcach 

dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni – UPH w Siedlcach 

(pełny skład Rady Naukowej zostanie podany w KOMUNIKACIE NR 2) 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr hab. inż. Jan Rajchel, prof. uczelni – przewodniczący  

dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni – zastępca przewodniczącego 

dr  Maciej Tołwiński – sekretarz – tel. +48 517 788 378 

dr hab. inż. Eugeniusz Cieślak, prof. uczelni - członek 

dr Paweł Szmitkowski – członek 

dr Grzegorz Wierzbicki – członek 

dr Agnieszka Araucz – Boruc – członek 

dr Daria Krzewiak - członek 

 

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI 

Przewodnicząca sekretariatu – dr Agnieszka Araucz – Boruc tel +48 791 425 096 

Sekretarz - mgr Monika Smulikowska, Sekretariat Instytutu  tel. stac. 25 643 18 63 

mgr Emilia Kępka 

mgr Wojciech Maksymiuk 

mgr Paweł Omilian 

 


