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Wielonarodowy Korpus Północny Wschód w Szczecinie – 

droga do budowania regionalnego bezpieczeństwa 

dr hab. Grzegorz Ciechanowski, prof. US, Instytut Nauk o Polityce i Bezpie-

czeństwie, Uniwersytet Szczeciński 

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni utworzono w Szczecinie 

w 1999 roku z inicjatywy Danii, Niemiec i Polski (tzw. państw ramowych). 

W jego skład weszły trzy dywizje z wymienionych państw, a pierwszym 

zadaniem nowej formacji była m.in. gotowość do efektywnej walki 

w konflikcie o dużej intensywności. W lutym 2006 roku kwatera główna 

korpusu (z jego struktury odeszły dywizje) weszła do struktur NATO jako 

dowództwo korpusu niższej gotowości, a dowództwo Sojuszu w porozumieniu 

z trzema państwami ramowymi podjęło decyzję o wysłaniu personelu szcze-

cińskiego korpusu do składu dowództwa Międzynarodowych Sił Wsparcia 

Bezpieczeństwa w Afganistanie – ISAF. Był to pierwszy z trzech wyjazdów 

szczecińskich wojskowych do tego państwa w ramach ISAF. 

Sytuacja zmieniła się w 2014 roku po zajęciu Krymu przez Rosję i agresji 

jej wojsk we wschodniej Ukrainie. Tego samego roku podczas szczytu 

w Sojuszu w Newport ministrowie obrony trzech państw ramowych podjęli 

decyzję o działaniach na rzecz podwyższenia stopnia gotowości kwatery szcze-

cińskiego korpusu do statusu dowództwa korpusu wyższej gotowości NATO.  

To charakterystyczna dla Sojuszu procedura – niespieszna, ale konse-

kwentna. Decyzje z Newport spowodowały rozbudowę struktur kwatery 

i zwiększenie liczby personelu. Po szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku 

utworzono Siły Wysuniętej Obecności – eFP, to wielonarodowe batalionowe 

grupy bojowe stacjonujące na wschodniej flance Sojuszu w Estonii, Łotwie, 

Litwie i Polsce. Dowodzą nimi dwie wielonarodowe dywizje w Polsce i Estonii, 

obie podlegają kwaterze szczecińskiego korpusu, który po pięciu latach 

przygotowań osiągnął w 2019 roku status dowództwa wyższej gotowości, jest 

też obecnie jedynym w NATO związkiem taktycznym odpowiedzialnym za 

zapewnienie bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym.  

W skład kwatery korpusu wchodzą teraz przedstawiciele 24 państw, wraz 

z rodzinami mieszkają w Szczecinie, mieście otwartym na międzynarodowe 

inicjatywy.  
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Wybrane aspekty bezpieczeństwa Izraela  

dr hab. Marcin Szydzisz, marcin.szydzisz@uwr.edu.pl, Zakład Polityki Zagranicznej 

i Bezpieczeństwa RP, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski 

W oparciu o elementy teorii sekurytyzacji i koncepcji regionalnych 

kompleksów bezpieczeństwa Autor przedstawi analizę wybranych aspektów 

bezpieczeństwa Izraela. 

Izrael jest państwem otoczonym przez kraje w dużej części nastawione 

wobec niego wrogo lub co najmniej nieprzychylnie. Niektóre z nich wprost 

podważają jego prawo do istnienia. Syria i Liban są z Państwem Żydowskim 

formalnie w stanie wojny, a władze Islamskiej Republiki Iranu wielokrotnie 

deklarowały gotowość jego zniszczenia. Także pomioty niepaństwowe, takie 

jak Hezbollah czy palestyńskie organizacje: Hamas czy Palestyński Islamski 

Dżihad podejmują aktywne działania antyizraelskie. Nie może dziwić, że 

podstawowym zadaniem władz w Tel Awiwie jest zapewnienie bezpieczeń -

stwa państwa i jego obywateli.  

Problem bezpieczeństwa Izraela ma też wymiar wywnętrzy. Autor postara 

się pokrótce wspomnieć o zagrożeniu, jakie dla niego niesie 20% mniejszość 

arabska. Część arabskich mieszkańców Izraela nie utożsamia się z państwem, 

którego są obywatelami. Poważnym wyzwaniem jest również licząca około 

12% grupa ultraortodoksów (Haredi). Kwestionuje ona świeckie i demokra-

tyczne podstawy państwa, a nieliczni jej przedstawiciele podważają również 

jego prawo do istnienia w przekonaniu, że państwowość żydowską może 

przywrócić jedynie Mesjasz. Ostatnim wyzwaniem Państwa Żydowskiego, 

o którym wspomni Autor, jest kwestia bezpieczeństwa kulturowego. 

Izraelskie władze starają się wykorzystać szeroko rozumianą kulturę jako 

element scalający oraz umacniający tożsamość obywateli i jedność kulturową 

państwa. Nie mniej i w tym wymiarze przed władzami Izraela stoją liczne 

problemy i wyzwania.  
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Eko-kompozyty cementowo-szklane jako nowa rodzina 

materiałów do zastosowań w budownictwie obronnym 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział 

Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Marcin Małek, marcin.malek@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział 

Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Temat wystąpienia przedstawia nową rodzinę materiałów kompozytowych 

mogących znaleźć zastosowanie w budownictwie obronnym. Przykład stanowią 

obiekty schronowe przeznaczone do ochrony osób, zapasów materiałowych, 

urządzeń i innych dóbr materialnych przed skutkami działań zbrojnych. 

Opisany eko-kompozyt cementowo-szklany zaprojektowano według innowa-

cyjnej metody bazującej na rozwiązaniach proekologicznych, ukierunkowanej 

na redukcję emisji CO2 w cyklu życia wyrobu i konstrukcji. Nowa metoda 

projektowania uwzględnia w składach eko-kompozytów cementowo-szklanych 

składniki granulowane i włókna odpadowe lub porecyklingowe. Składniki 

pozyskano z recyklingu stłuczki szklanej sodowej, tworzyw sztucznych, 

materiałów organicznych oraz pyłów generowanych w technologii obróbki 

CNC półproduktów z tworzyw konstrukcyjnych i stopów metali. Proces 

projektowania składu eko-kompozytów oparto na nowej koncepcji równo-

ległego zastosowania dwóch współczynników aktywności pucolanowej 

odpadowych spoiw przemysłowych, tj. popioły lotne krzemionkowe oraz pyły 

krzemionkowe. Modyfikacja materiałowa eko-kompozytów wykorzystuje 

częściowe substytuty cementu w postaci odpadowych spoiw przemysłowych 

generowanych w procesach energetycznego spalania paliw. Przedstawiono 

wyniki badań parametrów cieplnych oraz wytrzymałości mechanicznej 

w zakresie statycznego i dynamicznego oddziaływania obciążeń, tj. badanie 

dzielonym prętem Hopkinson’a, badanie wytrzymałości na ściskanie i roz-

ciąganie, współczynnik przewodzenia ciepła, dyfuzyjność cieplna oraz ciepło 

właściwe eko-kompozytu cementowo-szklanego. 
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Kryminalistyczne aspekty zwalczania cyberterroryzmu 

Karolina Karcz, karolinakarcz02@gmail.com, Wydział Prawa i Administracji, Uni-

wersytet Śląski w Katowicach, www.us.edu.pl 

Internet rozwija się w sposób bardzo dynamiczny. Jest on niewątpliwie 

rodzajem przestrzeni publicznej oraz wywiera wpływ na aktualny kształt 

społeczeństwa. Cyberprzestrzeń jest miejscem, do którego przeniosła się 

znaczna część życia – zarówno sprawy prywatne, jak i te o charakterze zawo-

dowym, biznesowym czy politycznym. Zjawisko to nasiliło się zwłaszcza 

w dobie pandemii koronawirusa, ponieważ  w związku z wprowadzanymi na 

całym świecie obostrzeniami, ludzie byli zmuszeni przenieść się do Internetu – 

w celu wykonywania pracy w sposób zdalny, czy utrzymywania kontaktów 

towarzyskich. Mimo wielu zalet, Internet jest również często wykorzy-

stywany jako pole walki. Wszelkie światowe konflikty w okamgnieniu 

przenoszą się do sieci. 

Największe znaczenie dla współczesnego społeczeństwa ma informacja. 

To właśnie ona odgrywa główną rolę podczas prowadzonej w cyberprze-

strzeni wojny. Częścią wojny informacyjnej jest tzw. wojna cybernetyczna, 

w której atak skierowany jest przeciwko systemom informatycznym prze-

ciwnika. Głównym narzędziem w wojnie cybernetycznej jest atak cyfrowy. 

Może on być dokonany z dowolnego miejsca na ziemi, bowiem geografia ani 

geopolityka nie mają istotnego znaczenia z perspektywy cyberprzestrzeni, co 

znacznie ułatwia jego przeprowadzenie.  

Celem niniejszego opracowania jest omówienie zjawiska cyberterroryzmu 

w aspekcie kryminalistycznym. W opracowaniu poruszono problematykę 

dotyczącą definiowania cyberterroryzmu, przedstawiono wybrane przykłady 

ataków o podłożu cyberterrorystycznym, jakie miały miejsce w Europie 

w ciągu ostatnich lat, a także wskazano metody techniki kryminalistycznej 

wykorzystywane do ich wykrywania. Przedstawienie tego rodzaju tematyki 

jest istotne, ponieważ szybki postęp technologiczny, oprócz wielu zalet 

i udogodnień, niesie ze sobą również różne niebezpieczeństwa.  
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Ochrona czasowa dla osób przybywających z Ukrainy 

do Polski po rozpoczęciu przez Federację Rosyjską 

zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie 

Iryna Kozak-Balaniuk, iryna.kozak-balaniuk@kul.pl, Instytut Nauk Prawnych, Wydział 

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II 

Po rozpoczęciu przez Federację Rosyjską zbrojnej agresji przeciwko 

Ukrainie w dniu 24 lutego 2022r. państwa UE, w szczególności Polska, przy -

jęły około 5 milionów osób, które przyjechały z terytorium Ukrainy. Zbrojna 

agresja Federacji Rosyjskiej, która spowodowała  bezprecedensowy napływ 

osób z terytorium Ukrainy uruchomiła unijny mechanizm w zakresie mini -

malnych standardów udzielania ochrony czasowej, czyli stwierdzenie przez 

Radę UE istnienia sytuacji masowego napływu osób do UE w decyzji wyko -

nawczej z dnia 4 marca 2022 r., a następnie przyjęcie przez państwa UE 

specjalnych rozwiązań prawnych dla osób przybywających z Ukrainy. Prio-

rytetem było udzielenie ochrony czasowej obywatelom Ukrainy i członkom 

ich rodzin. Należało natomiast uwzględnić także następujące kategorie osób 

niebędących obywatelami Ukrainy: bezpaństwowcy oraz obywatele państw 

trzecich, którzy korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej 

ochrony krajowej w Ukrainie. Ochronę czasową przewidziano zatem dla 

obywateli Ukrainy oraz obywateli innych państw trzecich, którzy z różnych 

względów byli zmuszeni zamieszkiwać w Ukrainie, np. z uwagi na prze-

śladowanie w kraju swojego pochodzenia. W następstwie wydania decyzji 

wykonawczej Rady państwa UE przyjęły określone rozwiązania prawne na 

szczeblu krajowym. W Polsce przyjęto ustawę z dnia 12 marca 2022  r. 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa, na mocy której przewidziano specjalne rozwiązania w zakresie 

m.in. legalności pobytu, dostępu do rynku pracy, dostępu do pomocy 

społecznej, ubezpieczenia. Wymienione akty prawne nie wyczerpują wszyst -

kich kategorii osób, które zmuszone były wyjechać z terytorium Ukrainy. Bez 

możliwości uzyskania ochrony czasowej pozostają m.in. obywatele państw 
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trzecich, którym Ukraina udzieliła pobytu czasowego ze względu na studia 

lub pracę, a także obywatele państw trzecich, którzy ubiegali się w Ukrainie 

o ochronę międzynarodową, natomiast nie uzyskali żadnej formy ochrony.  
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Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej  

w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 

Łukasz Żmijewski, l.zmijewski@yahoo.com, Absolwent Akademii Sztuki Wojennej, 

ORCID: 0000-0003-4831-8184 

W wystąpieniu przedstawiono rolę oraz zadania Oddziału Specjalnego 

Żandarmerii Wojskowej jako specjalistycznej formacji wchodzącej w skład Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialnej między innymi za 

ochronę osób zajmujących stanowiska kierownicze w Ministerstwie Obrony 

Narodowej. Dokonano prezentacji funkcjonowania instytucji w oparciu 

o aktualne przepisy prawne. Zaprezentowano rys historyczny oraz strukturę 

Żandarmerii Wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Specjal-

nego w Warszawie. Analizie poddano zakres realizowanych zadań w państwie 

jak również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Powołanie Oddziałów 

Specjalnych w szeregach Żandarmerii Wojskowej było odpowiedzią na zagro-

żenie światowym terroryzmem i koniecznością przeciwdziałania mu przez 

społeczność międzynarodową. Tym samym zagwarantowanie bezpieczeństwa 

kierowniczym organom państwa stało się wartością nadrzędną mającą 

kluczowe znaczenie zarówno dla samych osób ochranianych jak i świadczącą 

o poziomie bezpieczeństwa całego państwa. Podczas przygotowania artykułu 

wykorzystane zostały teoretyczne metody  badawcze. Rozważania przedsta-

wione przez autora publikacji wskazują jednoznacznie, iż szeroki zakres 

zagrożeń oraz stale postępujący rozwój technologiczny wymaga badań 

naukowych oraz wyciągania odpowiednich wniosków, co w efekcie ma 

zoptymalizować bezpieczeństwo i ochronę najważniejszych osób w państwie.  

ORCID: 0000-0003-4831-8184 
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Percepcja zagrożeń dla wolności i praw człowieka 

w świetle teorii sekurytyzacji na wybranych przykładach 

Cezary Golędzinowski, cezary.goledzinowski@student.uw.edu.pl, Wydział Nauk 

Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski 

Przedmiotem wystąpienia była analiza sposobu postrzegania (percepcji) 

przez współczesne społeczeństwa europejskie zagrożeń dla wolności i praw 

człowieka. W wystąpieniu odwołano się do masowego naruszania praw 

i wolności człowieka, jakim jest stosowanie masowej inwigilacji, podsłuchów 

oraz innych elementów pracy operacyjnej służb specjalnych. Działania te 

podejmowane są w celu zwalczania zagrożeń, w tym zwłaszcza zagrożenia 

terrorystycznego. W prezentacji dokonano pórby odpowiedzenia na kluczowe 

pytanie: czy wraz z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami oraz metodami 

ich zwalczania społeczeństwo posiada wiedzę o licznych ograniczeniach praw 

i wolności człowieka? 

Teorią szeroko wykorzystaną w rozważaniach jest teoria sekurytyzacji, 

zapoczątkowana przez przedstawicieli szkoły kopenhaskiej (B. Buzan, Ole 

Wæver). Pod tym pojęciem określa się proces przechodzenia wyzwań, w tym 

także problemu terroryzmu do kategorii zagrożeń.  Istotą sekurytyzacji 

sprowadza się do procesu społecznego konstruowania się bezpieczeństwa, 

począwszy od przeprowadzenia debaty publicznej nad negatywnie określo -

nym aspektem funkcjonowania społeczeństwa, a działaniami podejmowa-

nymi przez różne podmioty na rzecz wyeliminowania lub złagodzenia 

skutków tego zagrożenia. Teoria sekurytyzacji zatem odnosi się do społecz -

nego postrzegania oraz tworzenia bezpieczeństwa. W przypadku zagrożeń 

terrorystycznych zachodzi podobny proces, rozpoczęty przez zamachy 

terrorystyczne z 11 września 2001 r., które doprowadziły do rozpoczęcia na 

szerszą dyskusji nad efektywnymi sposobami zwalczania terroryzmu.  
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System pola walki AEGIS 

Przemysław Pytlak, psco791@gmail.com, WBN, Akademia Sztuki Wojennej 

Celem pracy było przedstawienie uczestnikom konferencji, informacji na 

temat systemu pola walki AEGIS, którego twórcą są Stany Zjednoczone.  

Początkowa część prezentacji zawiera rys historyczny systemu, podsta-

wowe parametry, które były brane pod uwagę w trakcie jego tworzenia. 

Następna część przedstawiała zagrożenia dla okrętów z takimi systemami, 

informacje na temat lądowej wersji systemu AEGIS. W dalszej części zostały 

przedstawione okręty USA z systemem AEGIS.  W następnej znalazło się 

stacjonowanie takich okrętów, kompatybilność tego systemu z systemami 

sojuszników, koszty programu AEGIS na rok 2023, oraz dalszy rozwój i pod-

sumowanie. Na końcu uwzględnione zostały wykorzystane źródła.  

Zakresem tematycznym były system pola walki AEGIS. Zakres obejmował 

lata 70. XX wieku do rozwiązań najnowszych.  

Główną metodą była analiza dokumentów z dostępnych źródeł interneto-

wych, w tym stron eksperckich i innych. 

Z przeprowadzonej analizy źródeł wynika, że system pola walki AEGIS 

prawdopodobnie w przyszłości zostanie zastąpiony przez systemy broni 

laserowej. System AEGIS jest wysoko zawansowanym systemem obrony przed 

zagrożeniem napadu powietrznego i morskiego. Istniej wersja lądowa – 

AEGIS ASHORE, który znajduje się w Polsce i Rumuni. Okręty z systemem 

AEGIS w najbliższych 10 latach będą wycofywane ze służby.  

Dalsze prace rozwojowe tego systemu koncentrują się na eliminacji 

pocisków balistycznych dalekiego zasięgu, oraz skomplikowanych operacjach 

niszczenie kilku celów na raz o różnym poziomie trudności zwalczania.  
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Szyickie przebudzenie w Bahrajnie –  

przyczyny, przebieg i konsekwencje 

Paweł Rogiewicz, pawelrogiewicz98@gmail.com, Studenckie Bliskowschodnie Koło 

Naukowe UWr, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, https://uni.wroc.pl/ 

Prezentacja zobrazowała problematykę dotyczącą społeczności szyickiej 

zamieszkującej niewielkie Królestwo Bahrajnu. Wyznawcy tego odłamu Islamu  

stanowią większość populacji wyspiarskiego kraju, jednak podlegają bardzo 

surowym restrykcjom oraz regulacjom państwowym w życiu codziennym. 

W 2011 r. w Bahrajnie doszło do serii antyrządowych protestów, których 

głównymi założeniami było zwiększenie wolności i swobód obywatelskich 

społeczności szyickiej w Królestwie. W prezentacji została przedstawiona 

sytuacja społeczno-polityczna w Bahrajnie przed rozpoczęciem protestów, 

a także przyczyny ich wybuchu. Ważnym elementem poruszonym w wystą-

pieniu był aspekt arabskiej wiosny i jej znaczenia w kontekście wydarzeń 

w Bahrajnie. W prezentacji opisany został przebieg protestów, najważniejsze 

założenia protestujących i konsekwencje wynikające tych wydarzeń. Pod-

kreślony został aspekt wpływu czynnika religijnego na wydarzenia z 2011 r. 

Poruszono też istotny aspekt oddziaływania aktorów zewnętrznych Iranu 

oraz Arabii Saudyjskiej na protesty w Bahrajnie. W związku z tym opisane 

zostały mechanizmy wpływania Islamskiej Republiki Iranu na społeczności 

szyickie poza jego granicami, a także instrumentalne wykorzystywanie przez 

Teheran religii do wzmacniania swoich wpływów w poszczególnych krajach. 

Zobrazowano również znaczenie i miejsce Bahrajnu w regionalnej rywalizacji 

irańsko-saudyjskiej, a dodatkowo porównano wydarzenia z wyspiarskiego 

kraju z protestami, jakie miały miejsce w Królestwie Arabii Saudyjskiej. 

W podsumowaniu przedstawiono zamiany, jakie zaszły na wsypie wyniku 

protestów z 2011 r., a także perspektywy i obecną sytuację szyitów tym 

państwie. 
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Waluty cyfrowe banku centralnego (CBDC): innowacja 

czy zagrożenie dla stabilności systemu finansowego? 

Cezary Golędzinowski, cezary.goledzinowski@student.uw.edu.pl, Wydział Nauk 

Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski 

Celem wystąpienia było wskazanie rozwiązania blockchain w kontekście 

pojawiających się w wielu państwach pomysłu wprowadzenia walut cyfrowych  

banku centralnego. W trakcie wystąpienia dokonano próby odpowiedzenia na 

pytanie: w jaki stopniu waluty cyfrowe mogę spowodować zagrożenia dla 

funkcjonowania i stabilności systemu finansowego?  

W dynamicznie zmieniającym się świecie, który stawia na rozwiązania 

cyfrowe dochodzi do zasadniczych zmian w funkcjonowaniu sfery finansowej. 

Zmiany te są szczególnie obserwowane podczas trwania pandemii korona-

wirusa. Jednym z ich wiodących przejawów jest stopniowe przechod zenie od 

tradycyjnych środków pieniężnych do form płatności bezgotówkowych. 

Innym istotnym czynnikiem zmian jest bez wątpienia rozpowszechnienie się 

sieci blockchain, stanowiącej początek funkcjonowania kryptowalut. Prze -

strzeń peer-to-peer, która pozwala w sposób całkowicie bezpieczny oraz 

anonimowy prowadzenie transakcji pieniężnych zapoczątkowała niewątpliwy 

sukces oraz popularność systemu płatności elektronicznej. Rozwój nowo -

czesnych technologii stawia nie tylko przez klientami indywidualnymi, ale 

również przez bankami centralnymi nowe wyzwania. Biorąc pod uwagę 

wskazane przykłady należy stwierdzić, że koncepcja CBDC jest obecnie 

bardzo popularna z wielu różnych powodów, nie tylko ściśle finansowych. 

Najbardziej oczywiste poza finansowe akcenty widać na  przykładzie Chin, 

gdzie waluta cyfrowa banku centralnego miałaby służyć po części do 

inwigilowania oraz śledzenia transakcji obywateli.Problem kryptowalut jest 

doskonałym przykładem doskonałej synergię technologii, sfery finansów 

publicznych, prawa oraz kwestii bezpieczeństwa. 
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Wojna domowa w Jemenie.  

Największa katastrofa humanitarna świata 

Mateusz Repczyński, 300898@uwr.edu.pl, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk 

Społecznych, https://uni.wroc.pl 

Praca została poświęcona sytuacji w Jemenie. Wojna domowa, która 

rozpoczęła się w następstwie Arabskiej Wiosny, przerodziła się w miejsce 

walki o wpływy Arabii Saudyjskiej, Iranu oraz Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich. W wyniku toczącej się już 7 lat wojny zginęły setki tysięcy osó b 

a miliony cierpią z powodu niedożywienia, braku dostępu do leków i opieki 

zdrowotnej. Celem pracy była analiza czynników zagrażających bezpieczeń-

stwu Jemenu oraz próba odpowiedzi na pytanie – co doprowadziło do 

katastrofy humanitarnej. W pracy przedstawiono genezę wojny domowej 

w Jemenie, przebieg konfliktu, państwa zaangażowane w konflikt, kryzys 

humanitarny oraz szanse na pokój. Metody użyte do przeprowadzenia 

badania to: metoda historyczna, która pozwoliła na zrozumieniu związku 

przyczynowo-skutkowego między genezą państwa a wybuchowi konfliktu 

oraz metoda decyzyjna, dzięki której można lepiej zrozumieć wpływ 

poszczególnych aktorów na jemeński system polityczny. Z przeprowadzonej 

analizy płyną następujące wnioski: destabilizacja Jemenu wynika z Arabskiej 

Wiosny, w wyniku której odsunięty od władzy został wieloletni prezydent 

Saleh, co spowodowało chaos w jemeńskiej polityce wewnętrznej. Chaos 

został wykorzystany przez Iran do wsparcia grupy Huti. Wojna domowa 

z 2015 roku doprowadziła do tego, że Jemen stał się konfliktem zastępczym 

między mocarstwami regionalnymi, co w rezultacie pogłębiło destabilizację 

wewnętrzną państwa. Z uwagi na fakt, że sytuacja w Jemenie jest bardzo 

dynamiczna, a wpływ aktorów zagranicznych jest znaczny, stwarza to pole do 

badań nad pokojem w tym regionie Bliskiego Wschodu. 



 

25 

Indeks Autorów 

 

Ciechanowski G. ...........................................................................................................11 

Golędzinowski C. ....................................................................................................20, 23 

Karcz K. .........................................................................................................................16 

Kozak-Balaniuk I. ..........................................................................................................17 

Łasica W. ........................................................................................................................15 

Małek M. .......................................................................................................................15 

Pytlak P. ........................................................................................................................21 

Repczyński M. ...............................................................................................................24 

Rogiewicz P. ..................................................................................................................22 

Szydzisz M. ...................................................................................................................12 

Żmijewski Ł. ..................................................................................................................19 

 

  



 

26 

Konrad Dyda 

Prawo i Polityka Wyznaniowa PRL:  

Przykład Parafii Bożego Ciała w Bieczu 

 

 

 

Zamówienia: 

• www.wydawnictwo-tygiel.pl 

• kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl 

• tel. 733 933 178 (Alicja Danielewska) 

• ul. Głowackiego 35/348, Lublin 

• https://allegro.pl/oferta/prawo-i-polityka-wyznaniowa-prl-dyda-

8860052024 

 



 

27 

dr. n. prawn. Konrad Burdziak, Erik Rüütel 

 

Prognoza kryminologiczna  

Porównanie rozwiązań estońskich i polskich 

 

 

Zamówienia: 

• www.wydawnictwo-tygiel.pl 

• kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl 

• tel. 733 933 178 (Alicja Danielewska) 

• ul. Głowackiego 35/348, Lublin 

• https://allegro.pl/oferta/prognoza-kryminologiczna-burdziak-ruutel-

12012911871 



 

28 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą  

Wydawnictwa Naukowego TYGIEL 
 

 

 

kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl 

 

www.wydawnictwo-tygiel.pl 

 

 

 

 

 



V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania bezpieczeństwa 
narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym” odbyła się w formie 
online 30 czerwca 2022 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację 
na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Tematyka Wydarzenia koncentrowała się wokół zagadnień dotyczących bez-
pieczeństwa narodowego oraz stosunków międzynarodowych. Wystąpienia 
uczestników dotyczyły m.in. cyberterroryzmu, ochrony ludności cywilnej, kata-
strof humanitarnych czy bezpieczeństwa regionalnego. Konferencję rozpoczęto 
od sesji plenarnej Gości Honorowych, w ramach której uczestnicy wysłuchali 
wystąpień: dr. hab. Marcina Szydzisza (Uniwersytet Wrocławski) pt.: „Wybrane 
aspekty bezpieczeństwa Izraela” oraz dr. hab. Grzegorza Ciechanowskiego, 
prof. US (Uniwersytet Szczeciński) pt.: „Wielonarodowy Korpus Północny Wschód 
w Szczecinie – droga do budowania regionalnego bezpieczeństwa”. Następnym 
punktem spotkania były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje 
prace badawcze i przeglądowe w formie wystąpień ustnych.


