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Sprawozdanie z XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa
(Wrocław, 7–8 maja 2014)
Międzynarodowa konferencja naukowa jest jedną z najważniejszych cyklicznie organizowanych inicjatyw poświęconych badaniom grup dyspozycyjnych. Ich istnienie w militarnych, paramilitarnych i cywilnych systemach bezpieczeństwa jest skutkiem ewolucji
cywilizacyjnej społeczeństw, zwłaszcza od czasu pierwszej rewolucji przemysłowej, która
przyczyniła się do szybkich przeobrażeń społecznych, a zarazem także naturalnego środowiska człowieka. Rozwijające się w miarę industrializacji miasta osiągają coraz bardziej
złożoną infrastrukturę przez budowę kanalizacji, wodociągów i gazyfikacji, elektryfikacji,
komunikacji naziemnej i podziemnej. Również ich struktury zarządzania stają się coraz
bardziej złożone. Członkowie wysoko rozwiniętych społeczeństw nieustannie dążą zatem do zwiększania poczucia bezpieczeństwa przez osobiste zaangażowanie w przeciwdziałanie pojawiającym się zagrożeniom, a także przez tworzenie złożonych systemów
na rzecz bezpieczeństwa. Zmieniające się (jakościowo i ilościowo) zewnętrzne źródła zagrożeń bezpieczeństwa państwa, między innymi zagrożenia asymetryczne, pogłębiające
się współzależności globalne oraz tak zwane wojny wspólnotowe, wpływają na przemiany
w funkcjonowaniu militarnych grup dyspozycyjnych. Z kolei obecność grup dyspozycyjnych o charakterze paramilitarnym oraz cywilnym jest niezbędna do przeciwdziałania
oraz usuwania skutków zagrożeń o wewnętrznym charakterze (zmiany klimatyczne, katastrofy, czynniki destabilizujące ład społeczny). Pojawiające się zagrożenia bezpieczeństwa
implikują potrzebę podejmowania naukowych analiz, a następnie ich wdrażania w celu
zapewnienia skutecznego działania grup dyspozycyjnych.
Jubileuszowa XXV konferencja odbyła się 7–8 maja 2014 roku we Wrocławiu, a zorganizowały ją dwa ośrodki akademickie: Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz słowacka Akadémia ozbrojených síl
gen. M.R. Štefánika.
Konferencji przewodniczył ze strony polskiej prof. dr hab. Jan Maciejewski, a ze strony słowackiej prof. dr hab. Józef Matis. Współorganizatorami spotkania były następujące
instytucje naukowe: Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Socjologii Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział
Wrocławski, Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS oraz
European Association for Security. Patronat medialny nad konferencją objął Wojskowy
Instytut Wydawniczy i „Przegląd Obrony Cywilnej”.
Podjęta problematyka konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem — zarejestrowano 234 uczestników reprezentujących zagraniczne oraz krajowe ośrodki akademickie,
badawcze i biznesowe. Obecni byli również przedstawiciele grup dyspozycyjnych militarnego, paramilitarnego oraz cywilnego systemu bezpieczeństwa. Podczas dwudniowych
obrad przeprowadzono trzy sesje plenarne oraz siódme międzynarodowe seminarium pt.
„Metodologia badań systemów społecznych”.
Ceremonia inauguracji odbyła się w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego.
To prestiżowe miejsce od trzech wieków zachwyca niepowtarzalnym barokowym wystro-
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jem, a jednocześnie służy społeczności akademickiej jako miejsce do wyjątkowych wydarzeń naukowych.
W imieniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego uroczystego otwarcia konferencji
dokonał prof. zw. dr hab. Adam Jezierski, prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Zagranicą UWr. Prorektor podkreślił, że o randze i znaczeniu konferencji, o jej wyjątkowości, świadczy obecność wybitnych praktyków i teoretyków z dziedziny szeroko
pojętego bezpieczeństwa — podsystemów militarnych, paramilitarnych oraz cywilnych.
Zwrócił uwagę, że w praktyce badawczej należy umiejętnie łączyć teorię z praktyką oraz
eliminować ze świata nauki kłamliwość i kłótliwość. Prorektor złożył szczególne podziękowanie prof. dr. hab. Janowi Maciejewskiemu za trud i wytrwałość w badaniach nad grupami dyspozycyjnymi.
Następnie w inauguracyjnym przemówieniu prof. dr hab. Józef Matis, w imieniu
rektora Akadémii ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Borisa Durkecha, podziękował za długoletnią i efektywną współpracę z Zakładem Socjologii
Grup Dyspozycyjnych. Jednocześnie wyraził przekonanie, że współpraca w realizacji projektu unijnego pt. „Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim w latach 2014–2015”, będzie przebiegała efektywnie.
W gronie reprezentantów nauki znaleźli się między innymi: przedstawiciel władz dziekańskich Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Jerzy Juchnowski, władze dyrektorskie
Instytutu Socjologii UWr reprezentował prof. dr hab. Zbigniew Kurcz, Rektora Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu reprezentował prorektor płk dr Piotr Pertek. W obradach uczestniczyło wielu wybitnych naukowców: prof.
zw. dr hab. Janusz Sztumski; prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj; prof. zw. dr hab.
Stanisław Sagan, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego;
prof. dr hab. Viktoria Serzhanova, prodziekan ds. współpracy z zagranicą Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; prof. zw. dr hab. Bogdan Mieczysław Szulc
(AON), prof. dr hab. Marek Górny — prezes Wydawnictwa UWr i wielu innych znamienitych naukowców.
Wśród reprezentantów grup dyspozycyjnych obecni byli między innymi: gen. dyw. dr
Mirosław Rozmus, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej SZ RP; płk dr hab. Piotr
Płonka, Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej; dr Zbigniew Kuźniar,
oficjalny reprezentant 10. Opolskiej Brygady Logistycznej; mł. insp. dr Małgorzata Borowik reprezentująca Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji; mł. insp. mgr
Tomaszycki Krzysztof reprezentujący Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
oraz wielu innych przedstawicieli służb mundurowych.
Po oficjalnych, powitalnych, wystąpieniach wykład inauguracyjny przedstawił prof.
zw. dr hab. Janusz Sztumski. Profesor podkreślił, że państwo jako struktura spełnia dwie
ważne funkcje: zewnętrzną i wewnętrzną. Niezależnie od tego, jakie działania obejmują owe funkcje oraz jakim przemianom podlegają, obie są równie ważne i podejmując
analizę wszelkich aspektów ich funkcjonowania, należy uwzględnić system, w jakim one
funkcjonują. Profesor zwrócił uwagę, że w badaniach, oprócz sił zbrojnych, należy brać
pod uwagę pozostałe grupy dyspozycyjne systemu paramilitarnego i cywilnego, które
współdziałając, także wpływają na zapewnienie bezpieczeństwa.

Forum Socjologiczne 5, 2014
© for this edition by CNS

Forum Soc_5.indb 318

2015-06-10 10:52:31

319

Konferencje i recenzje

Dalsza część obrad konferencji odbyła się w hotelu Orbita, ponadto organizatorzy
przygotowali atrakcję dla uczestników konferencji, którą była prezentacja wielozadaniowego pojazdu opancerzonego Germaz AMRV.
Obrady drugiej sesji plenarnej zainaugurowała prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (Uniwersytet Łódzki) wystąpieniem pt. „Niepewność i ryzyko jako główne ramy
interpretacyjne współczesnych społeczeństw”. Program tej sesji objął czternaście wystąpień, a także panel dyskusyjny; przewodniczyli jej: prof. dr hab. Józef Matis (Słowacja),
dr Marzena Monika Petryna (Niemcy), dr Inga Uriadnikova (Ukraina) oraz dr Monika
Zawartka-Czekaj (WSZOP w Katowicach). Podczas drugiej sesji wielokrotnie podkreślano konieczność spójności i weryfikacji współczesnych paradygmatów dotyczących
wszelkich zjawisk ryzykogennych, ponieważ wyniki prowadzonych badań w dużej mierze determinują decyzje podejmowane w ramach grup dyspozycyjnych. Podjęto również
zagadnienia dotyczące: kryzysu bezpieczeństwa we współczesnych społeczeństwach (doc.
Karol Murdza); wpływu kultury na bezpieczeństwo i obronność (prof. zw. dr hab. Bogdan
Mieczysław Szulc), a także działalności specjalnych jednostek w warunkach nadzwyczajnych — prof. dr Vasyl Zaplatynsky i dr Inga Uriadnikova.
W trzeciej sesji plenarnej, której przewodniczyli prof. Maria Martinska (Słowacja),
prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź (IS UWr), prof. dr hab. Janusz Mika (Czechy),
dr Mary Martina (Słowacja), zaprezentowano jedenaście wystąpień tematycznych.
Mówcy omówili między innymi takie zagadnienia, jak: bezpieczeństwo społeczne
w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa (prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski), przestępczość narkotykowa i narkomania w Polsce jako
nowe wyzwanie dla instytucji bezpieczeństwa (prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko), zadania
Policji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa (dr Eugeniusz Moczuk, Uniwersytet
Rzeszowski), bezpieczeństwo narodowe a działalność organizacji eksperckich typu think
tank (dr Piotr Pieńkowski, UWr), system ratownictwa PCK w dolnośląskich i krajowych
strukturach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (dr n. farm. Andrzej Horowski)
oraz Legia Cudzoziemska wobec konfliktów zbrojnych w skali makrostrukturalnej (dr Justyna Tomczyk). Wszystkie wystąpienia podsumowano w panelu dyskusyjnym.
Podczas ostatniej sesji plenarnej przeprowadzono siódme międzynarodowe seminarium pt. „Metodologia badań systemów społecznych”, któremu przewodniczyli: prof. zw.
dr hab. Janusz Sztumski, prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź oraz dr Małgorzata Stochmal (UWr). Podczas seminarium habilitanci, doktoranci, a także studenci zaprezentowali
swoje dotychczasowe dokonania naukowe. W trakcie dyskusji problemowej uczestnicy
konferencji mieli możliwość wyrażenia krytycznych uwag oraz spostrzeżeń, dzięki którym młodzi naukowcy mogą efektywniej realizować podjęte przedsięwzięcia badawcze.
Poruszone na konferencji zagadnienia umożliwiły wymianę poglądów, a także wyników badań dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa. Należy podkreślić, że dwudniowe obrady w pełni potwierdziły konieczność prowadzenia dalszych badań nad funkcjonowaniem grup dyspozycyjnych w systemach bezpieczeństwa.
Daria Hofman
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