Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
wraz z 18 Dywizją Zmechanizowaną im. T. Buka w Siedlcach
mają zaszczyt zaprosić na
Ogólnopolską Konferencję Naukową
na temat:
Bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku
Celem Konferencji jest dyskusja nad szerokim spektrum czynników warunkujących proces zapewniania
bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski. Pod uwagę wzięte zostaną zarówno uwarunkowania politycznomilitarne jak również społeczne, gospodarcze, kulturowe i ekologiczne. Taki zakres multidyscyplinarnej debaty
pozwoli zobrazować w sposób pełny i wyczerpujący tą jakże ważną strategicznie kwestię bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2021 roku
W budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
ul. Żytnia 39

TEZY KONFERENCYJNE
Dynamika zmian geografii bezpieczeństwa światowego dwóch dekad XXI wieku rzutuje w znaczący sposób
na jego wymiar europejski oraz krajowy. Skłania do refleksji na temat sposobu jego zapewnienia w kontekście
niestabilnej sytuacji na wschodniej granicy Państwa, która jest skutkiem dającego się coraz częściej
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mocarstwowych przejawiających się w chęci bezpośredniej ekspansji terytorialnej lub rozszerzania stref wpływów
największych podmiotów państwowych na świecie. O ile przynajmniej teoretycznym gwarantem bezpieczeństwa
naszego kraju w wymiarze militarnym pozostaje członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim o tyle na tle
szerokiego spektrum dających się zaobserwować zagrożeń, pojawiają się niebezpieczeństwa, które wymagają
zupełnie innego przygotowania oraz ewentualnych działań. Możemy je postrzegać w kontekście gospodarczym,
związanym chociażby z brakiem pełnej dywersyfikacji dostaw surowców strategicznych i naszego uzależnienia od
importu ze wschodu. Niezmiernie istotny pozostaje również kontekst społeczny przejawiający się koniecznością
zmierzenia się z falami ruchów migracyjnych ludności wywołanymi działaniami zbrojnymi lub kryzysami
gospodarczymi.
Wielowymiarowość zagrożeń bezpieczeństwa oraz konieczność podjęcia multidyscyplinarnej dyskusji na
temat bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski skłonił organizatorów konferencji do wypracowania kluczowych jej

tez:
1. W jakim zakresie dotychczasowe działania zmierzające do zapewniania bezpieczeństwa wschodniej
granicy Polski są wystarczające?
2. Jakie aspekty wpływające na bezpieczeństwo mają przy obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych
kluczowe znaczenie dla stabilnej sytuacji transgranicznej?
3. Jakie kroki i o jakim charakterze powinny zostać podjęte w celu optymalizacji bezpieczeństwa wschodniej
granicy Polski?
OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI
I. Filozoficzne, polityczne i prawne uwarunkowania bezpieczeństwa wschodniej granicy .
II. Zagrożenia militarne wschodniej granicy Polski.
III. Wzmocnienie wschodniej granicy Polski w aspekcie budowania 18. DZ.
IV. Społeczne i kulturowe uwarunkowania kreowania bezpieczeństwa transgranicznego w kontekście
wschodniej granicy Polski.
V.

Ekonomiczne konteksty bezpieczeństwa wschodniej granicy RP.

VI. Ekologiczne aspekty bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski.
VII. Asymetryczny wymiar zagrożeń wschodniej granicy Polski.
VIII. Dylematy etyczne w rozwiązywaniu konfliktów w stosunkach przygranicznych na wschodniej granicy
RP.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o wypełnienie załączonej karty uczestnictwa i przesłanie
jej najpóźniej do 17 października 2021 roku na adres: bezpieczenstwo.wschod@gmail.com 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 – Bezpieczeństwo wschód” w wysokości zgodnej z wybraną formą
udziału w konferencji:
 PEŁNY UDZIAŁ DWUDNIOWY (przerwy kawowe, dwa obiady, uroczysta kolacja, materiały konferencyjne
oraz publikacja) – 450 zł
 UDZIAŁ W I LUB II DNIU (przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne oraz publikacja) – 250 zł
 PRZEKAZANIE 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
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu, sprawozdania lub komunikatu podczas konferencji prosimy o
przesłanie tematu wystąpienia oraz streszczenia (ok. 1000 znaków) na adres: bezpieczenstwo.wschod@gmail.com
w terminie do 17 października 2021 r. 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. Ponadto część tekstów, po konsultacji z Autorami,
spełniających wymagania redakcyjne, pozytywnie zrecenzowanych i zaakceptowanych przez redakcje mogą
zostać opublikowane w wydawnictwach naukowych:


Doctrina. Studia społeczno-polityczne (ISSN 1730-0274);



De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności (ISSN 2450-5005);

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 angielskim; słowa kluczowe w j. polskim i
angielskim, afiliacja i adres e-mail, bibliografia na końcu artykułu, na adres:
bezpieczenstwo.wschod@gmail.com
w terminie do 15 grudnia 2021 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.

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Mirosław Minkina – UPH w Siedlcach
gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński – 18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. T. Buka w Siedlcach
dr hab. Stanisław Topolewski – UPH w Siedlcach
prof. dr hab. Andrzej Glen – UPH w Siedlcach
prof. dr hab. Romuald Kalinowski – UPH w Siedlcach
prof. dr hab. Marian Kopczewski – AWL we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Misiuk – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Robert Białoskórski – UPH w Siedlcach
dr hab. Adam Bobryk – UPH w Siedlcach
dr hab. Marek Bodziany – AWL we Wrocławiu
dr hab. Eugeniusz Cieślak – UPH w Siedlcach
dr hab. Włodzimierz Fehler – UPH w Siedlcach
dr hab. Janusz Gierszewski – Akademia Pomorska w Słupsku
dr hab. Arkadiusz Indraszczyk – UPH w Siedlcach
dr hab. Weronika Jakubczak – SGSP w Warszawie
dr hab. Stanisław Jarmoszko – UPH w Siedlcach
dr hab. Marcin Jurgilewicz – Politechnika Rzeszowska

dr hab. Cezary Kalita – UPH w Siedlcach
dr hab. Malina Kaszuba – UPH w Siedlcach
dr hab. Mariusz Kubiak – UPH w Siedlcach
dr hab. Jacek Lasota – ASW w Warszawie
dr hab. Marek Leszczyński – UJK w Kielcach
dr hab. Bartłomiej Pączek – Akademia Marynarki Wojennej
dr hab. Jarosław Teska – Akademia Marynarki Wojennej
dr hab. Henryk Wyrębek – UPH w Siedlcach

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Paweł Szmitkowski
płk Artur Kozłowski
kpt Hubert Markiewicz
kpt Roman Nowaczyk
chor. Bogdan Kuręda
dr hab. Agnieszka Filipek, profesor uczelni
dr Maryla Fałdowska
dr Daria Krzewniak
dr Marta Stempień
dr Maciej Tołwiński
dr Sylwia Zakrzewska
mgr Wojciech Maksymiuk

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Telefony kontaktowe
mgr Agnieszka Mojzych – (25) 643-18-62, (25) 643-18-63
dr Sylwia Zakrzewska – 784-415-532

