
Słowo wstępne 
 
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, podpisana przez Prezydenta RP, 

wyznaczyła zadania w zakresie obrony oraz ochrony państwa. W celu 
zrealizowania podstawowych celów wyznaczonych w tym dokumencie niezbędne 
jest wsparcie społeczne i gospodarcze w zakresie wykonania powierzonych zdań. 
Tylko odpowiednie wykorzystanie potencjału społeczno-gospodarczego państwa  
stwarza przesłanki do właściwej realizacji polityki z zakresu bezpieczeństwa. 
Podstawą wdrożenia strategii jest więc wzrost świadomości zagrożeń i sposobów 
ich przeciwdziałania. Ogromną rolę odgrywa w tej materii edukacja dla 
bezpieczeństwa, która stanowi podstawę wychowania w duchu odpowiedzialności  
i troski o państwo.  

Interpretacja tez i kierunków realizacyjnych Strategii Bezpieczeństwa 
Narodowego RP stała się przesłanką do wyboru tematu konferencji z cyklu 
„Edukacja dla Bezpieczeństwa”, zorganizowanej już po raz 11. przez Wyższą 
Szkołę Bezpieczeństwa. Wystąpienia poszczególnych panelistów będą podstawą 
konceptualizacji różnych form interpretacji, najważniejszego z punktu widzenia 
państwa, dokumentu w zakresie bezpieczeństwa.  

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na świecie – rozwój konfliktu na 
Ukrainie, napięcie w relacjach między NATO i Rosją, zamachy w Paryżu oraz 
polityka Unii Europejskiej w zakresie przyjęcia uchodźców z Syrii – doskonale 
obrazuje zmianę globalnego układu sił oraz ognisk zagrożeń, z którymi mieliśmy 
do czynienia w ostatnich latach. Lektura artykułów odnoszących się do nowej 
Strategii Bezpieczeństwa Narodowego uświadamia aktualność zawartych w niej 
tez. Narzędzia interpretacyjne, wykorzystywane przez poszczególnych autorów  
do analizy podejmowanych przez nich zagadnień, mogą być wykorzystane do 
badania zjawisk, z jakimi mamy do czynienia w polityce międzynarodowej, a część 
postawionych tez możemy ekstrapolować na zjawiska, które stanowią wyzwania 
współczesności.  

Spadek poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Polski, związany z napięciem 
na arenie międzynarodowej, wskazuje na olbrzymią rolę podnoszenia  
świadomości w obszarze bezpieczeństwa, którego celem jest wyciąganie 
wniosków na podstawie racjonalnych przesłanek, a nie lęków oraz obaw 
niemających odzwierciedlenia w faktach. Świadomość potencjału społeczno- 
gospodarczego państwa oraz instrumentów zarządzania bezpieczeństwem 
komunikowana w odpowiedni sposób wzmacnia infrastrukturę społeczną 
bezpieczeństwa. Podwyższając stopień świadomości obywateli przyczyniamy się 
do wzrostu potencjału obronnego i ochronnego państwa.  

W imieniu redakcji monografii oraz wszystkich osób zaangażowanych  
w organizację cyklicznych konferencji „Edukacja dla bezpieczeństwa” mamy 
nadzieję, że tego typu projekty odgrywają istotną rolę w podwyższaniu 
świadomości społeczeństwa, co może przyczynić się do wzrostu potencjału 
obronnego państwa. 
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