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Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Dyrektor Mu-

zeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy zapraszają w dniach 20 - 21 października 2015 r. do Zespołu 

Pałacowo – Parkowego w Ostromecku do udziału w konferencji naukowej pt.  

Wojskowość na przełomie XX i XXI wieku.  

Znaczenie czynnika militarnego w środowisku międzynarodowym. 

W XX wieku czynnik militarny odgrywał szczególnie istotną rolę w środowisku międzynarodo-

wym. Był to przede wszystkim czas dwóch wielkich wojen, których zasięg objął prawie cały glob. Po 

II wojnie światowej wykształcił się układ bipolarny, w którym dwa bloki rywalizowały ze sobą na 

różnych płaszczyznach, jednak najbardziej newralgicznym elementem tej rywalizacji był wyścig zbro-

jeń, zarówno konwencjonalnych, jak i nuklearnych. Równoważenie arsenałów zbrojnych pozwoliło na 

uniknięcie bezpośredniego rozstrzygnięcia militarnego między wrogimi blokami. W tym czasie jednak 

na świecie prowadzone były dziesiątki międzynarodowych konfliktów militarnych o różnej intensyw-

ności, w których udział brały również mocarstwa światowe. Po rozpadzie Związku Radzieckiego po-

jawiły się nadzieje na stworzenie takiego systemu międzynarodowego, który pozwoli na istotne ogra-

niczenie czynnika militarnego w relacjach między krajami. Podpisano szereg porozumień dotyczących 

redukcji i kontroli zbrojeń oraz próbowano urzeczywistnić zapisy dotyczące wyrzeczenia się użycia si-

ły między państwami. Idea „świata bez wojen” bardzo szybko okazała się jednak mrzonką. Konflikty 

zbrojne o różnym podłożu i różnej intensywności nadal występują we wszystkich częściach świata, a 

społeczność międzynarodowa zazwyczaj pozostaje bezsilna w ich rozwiązywaniu. 

W wyniku tak istotnej roli czynnika międzynarodowego w XX i XXI wieku dochodziło i docho-

dzi do szybkich przekształceń w dziedzinie wojskowości. Przede wszystkich wprowadzane są coraz 

bardziej zaawansowane i tym samym śmiercionośne rodzaje broni, zarówno konwencjonalnej, jak i 

niekonwencjonalnej. Armie zmieniają swoje oblicze, co najbardziej widoczne jest w siłach zbrojnych 

państw Zachodu. Żołnierze korzystają z nowinek technologicznych, a armie uzależniają się od elek-

troniki. Widzimy też różne tendencje w podejściu do wielkości, struktury armii i finansowania armii. 

O ile państwa europejskie przez dwie ostatnie dekady korzystając z „dywidendy pokoju” ograniczały 

wydatki na zbrojenia, redukowały armie oraz w większym stopniu przystosowywały je do nowych 

wyzwań w postaci reagowania kryzysowego zamiast koncentrowania się na obronie terytorialnej, to na 

świecie mamy wiele państw, głównie niedemokratycznych, w których następuje sytuacja odwrotna.  

Skokowo zwiększają one wydatki na zbrojenia i przygotowują armie do tradycyjnych konfliktów 

zbrojnych. Warto zauważyć, że oblicze wojen zmienia się również w sytuacji asymetryczności stron 

konfliktu, kiedy słabszy przeciwnik odchodził od tradycyjnych metod prowadzenia działań zbrojnych. 

Prowadzi to do sytuacji takiej, że miażdżąca przewaga w uzbrojeniu jest niewystarczająca w zapew-
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nieniu zwycięstwa z wrogiem stosującym nieregularne metody działań zbrojnych. Jest to szczególnie 

niebezpieczne w kontekście możliwości wejścia w posiadanie przez nieobliczalne podmioty w broń 

masowego rażenia. 

Organizatorzy konferencji zapraszają do udziału w niej badaczy podejmujących w swych pracach 

problemy z zakresu wojskowości i militarnych aspektów bezpieczeństwa. Referaty mogą dotyczyć za-

równo studiów interdyscyplinarnych i porównawczych, jak i ujęć teoretyczne, i opartych na studium 

przypadku. Jako główne obszary dyskusji chcielibyśmy zaproponować następujące zagadnienia: 

 przeobrażenia doktrynalne, organizacyjne i techniczne sił zbrojnych na przełomie XX i XXI w., 

 konflikty zbrojne w XX i XXI w., zarówno międzypaństwowe, jaki i wewnętrzne, 

 zagrożenia militarne w XXI w., 

 ewolucja polityczna i wojskowa misji pokojowych, 

 porozumienia i sojusze polityczno-militarne, 

 międzynarodowe oraz zwyczajowe prawo konfliktów zbrojnych, 

 teoria wojny. 

Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN (wpłatę proszę dokonać do 15 września 2015 r.). W 

ramach opłaty organizatorzy zapewniają wyżywienie, nocleg oraz publikację materiałów w wydawnic-

twie recenzowanym. Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów upływa 31 października 2015 r. 

Jednocześnie informujemy, iż do druku będą skierowane teksty, które uzyskają pozytywną opinię re-

cenzentów. Program i wymogi edytorskie i szczegóły organizacyjne przesłane zostanę po uzyskaniu 

zgłoszenia do udziału w konferencji. 

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres sekretariatu konferencji: 

Zgłoszenie na konferencję prosimy przesyłać do 31 sierpnia 2015 r. 

 

Dyrektor INP UKW 

 

Prof. dr hab. Jan Waskan 


