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Załącznik nr 1 

A U T O R E F E R A T 

Imiona i nazwisko 

 Tomasz Juliusz Szyszlak 

Wykształcenie 

 Na Uniwersytecie Wrocławskim odbyłem jednolite studia magisterskie w 

zakresie stosunków międzynarodowych w specjalności wschodniej (2000-2005), 

studia licencjackie w zakresie etnologii (2003-2006), jak również studia doktoranckie 

nauk o polityce, filozofii i socjologii w specjalności stosunki międzynarodowe (2005-

2009). W ramach tego ostatniego kierunku w 2006 r. przez semestr studiowałem na 

Narodowym Uniwersytecie Kijowskim im. Tarasa Szewczenki. Ponadto ukończyłem 

studia podyplomowe „Polityka i kultura w krajach Azji i Afryki” na Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie (2006-2007). 

 Rada Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego uchwałą z dn. 20 

listopada 2009 r. nadała mi stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w 

zakresie nauk o polityce w specjalności stosunki międzynarodowe na podstawie pracy 

doktorskiej Kościół grekokatolicki i jego miejsce w życiu społeczno-politycznym i 

religijnym współczesnej Ukrainy (1987-2005), uznając jej obronę za wyróżniającą. 

Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Maciej Mróz. 

Zatrudnienie 

 W semestrze letnim roku akademickiego 2007/2008 zostałem zatrudniony na 

podstawie umowy o dzieło do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie 

Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w 

Wałbrzychu. Natomiast w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010 

podjąłem współpracę z Instytutem Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 

Wrocławskiego na podstawie umowy zlecenia. Moje zatrudnienie było związane z 

uruchomieniem nowego kierunku studiów licencjackich w zakresie bezpieczeństwa 

narodowego. Od 1 października 2010 r. do chwili obecnej jestem zatrudniony w 

tamtejszym Zakładzie Badań Wschodnich na stanowisku adiunkta. Od 2011 r. 

jestem również członkiem zespołu Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad 

Posttotalitaryzmami działającej przy Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego, zaś od 2012 r. członkiem zespołu Pracowni Koordynacji Badań i 

Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego w macierzystym Instytucie Studiów 

Międzynarodowych. Ponadto w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 

wykładałem na podstawie umowy o dzieło w ramach studiów podyplomowych 

„Pokojowe rozwiązywanie konfliktów – ekumeniczne drogi pojednania” na Wydziale 

Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Parokrotnie na zlecenie Akademii Nauk 

Republiki Czeskiej podejmowałem się tłumaczeń tekstów naukowych. 
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Osiągnięcie naukowe będące podstawą postępowania 

1) Tytuł: Religia – etniczność – konflikt. Wielokulturowość a bezpieczeństwo w 

przestrzeni postkomunistycznej 

2) Monotematyczny cykl publikacji, składający się z następujących pozycji: 

a. Czynnik religijny w konfliktach etnicznych na przykładzie konfliktu 

chińsko-ujgurskiego / Tomasz Szyszlak // „Zeszyty Naukowe. Wyższa 

Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych” – 2012, nr 2, s. 167-181; 

b. Czynnik religijny w konfliktach etnicznych na przykładzie konfliktu 

rosyjsko-tuwińskiego / Tomasz Szyszlak // „Wschodnioznawstwo” – 

2012, s. 221-235; 

c. Czynnik religijny w rosyjsko-ukraińskim konflikcie etnicznym : zarys 

problematyki / Tomasz Szyszlak // W: Społeczeństwo a wojna : kryzysy 

społeczne – retrospekcja i współczesność / pod red. Marka Bodziany – 

Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 

im. gen. T. Kościuszki, 2015, s. 37-53. Rec. Jacek Sroka, Janusz 

Świniarski; 

d. (De)konstruowanie narodu mołdawskiego jako przejaw konfliktu kultur 

i cywilizacji / Tomasz Szyszlak // W: Społeczeństwo a wojna : konflikty 

etniczne i kulturowe w XX i XXI wieku / pod red. Marka Bodziany – 

Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 

im. gen. T. Kościuszki, 2016, s. 19-36. Rec. Zbigniew Ścibiorek, Jacek 

Sroka; 

e. Działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wobec 

społeczności romskiej / Tomasz Szyszlak // W: Kwestia romska w 

kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego / pod red. Elżbiety i Tomasza 

Szyszlaków – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej Prom & 

Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, 2013, s. 131-150. Rec. 

Radosław Zenderowski; 

f. Funkcjonowanie Policji Federacji Rosyjskiej w wieloetnicznym i 

wielowyznaniowym społeczeństwie / Tomasz Szyszlak // W: Konflikty 

etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, 

państwowym i międzynarodowym : wybrane aspekty / pod red. Elżbiety 

Szyszlak i Tomasza Szyszlaka – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 

2016, s. 13-33. Rec. Walenty Baluk; 

g. Imigranci z Ukrainy – wyzwanie dla polskiego systemu bezpieczeństwa 

narodowego / Tomasz Szyszlak // W: Emigracja obywateli Ukrainy do 

Polski po 2013 roku i jej wpływ na bezpieczeństwo / pod red. Michała 

Lubicz Miszewskiego – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wojsk 

Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2017, s. 47-78. Rec. Walenty Baluk, 

Jerzy Żurko; 

h. Konflikt i dialog grekokatolicko-prawosławny na postkomunistycznej 

Ukrainie / Tomasz Szyszlak // W: Religia w konfliktach etnicznych we 

współczesnym świecie. Tom 1: Zagadnienia teoretyczne. Europa i obszar 
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poradziecki / pod red. Andrzeja Szabaciuka, Dariusza Wybranowskiego 

i Radosława Zenderowskiego – Lublin : Wydawnictwo Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, 2016, s. 125-142. Rec. 

Krzysztof Krysieniel, Mariusz Korzeniowski; 

i. Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo : mniejszości etniczne, ludy 

tubylcze, uchodźcy w przestrzeni postkomunistycznej / Anna Jagiełło-

Szostak, Natalia Sienko, Tomasz Szyszlak – Wrocław : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, ss. 148. Rec. Krystyna Skurjat; 

j. Miejsce problematyki konfliktów etnicznych i religijnych w naukach o 

bezpieczeństwie / Tomasz Szyszlak // W: Współczesne bezpieczeństwo 

ekonomiczne i społeczno-kulturowe : wymiar międzynarodowy / pod red. 

Marty Gębskiej – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki 

Wojennej, 2017, s. 343-353. Rec. Lech Kościelecki, Karolina J. 

Helnarska; 

k. Od zaogniania do prewencji konfliktów. Ewolucja działań bułgarskiej 

policji wobec mniejszościowych grup etnicznych / Tomasz Szyszlak // W: 

Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we 

współczesnym świecie : wybrane aspekty / pod red. Jarosława Jarząbka i 

Tomasza Szyszlaka – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2014, s. 

122-135. Rec. Iwona Kabzińska, Dariusz Niedźwiedzki; 

l. Politika Sofii po otnošeniû k bolgarskoj diaspore v kontekste konflikta v 

Ukrainê / Tomasz Szyszlak // W: Ukrainskij vopros : bezopasnost', 

èkonomika, obŝestvo / naučnaâ redakciâ Tomaš Stempnievski, Andžej 

Šabacûk – Lublin-Berdiansk : Wydawnictwo Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, 2017, s. 219-237. Rec. 

Sergej Pahomenko, Anatolij Romanûk; 

m. Polityka Kiszyniowa wobec diaspory mołdawskiej w kontekście wojny 

hybrydowej na Ukrainie / Tomasz Szyszlak // „Wschodnioznawstwo” – 

2017, s. 285-298; 

n. Prawosławie a tożsamość Mołdawian : historia i współczesność sporu 

pomiędzy Patriarchatem Moskiewskim a Patriarchatem Rumuńskim / 

Tomasz Szyszlak // W: Religia w konfliktach etnicznych we 

współczesnym świecie. Tom 1: Zagadnienia teoretyczne. Europa i obszar 

poradziecki / pod red. Andrzeja Szabaciuka, Dariusza Wybranowskiego 

i Radosława Zenderowskiego – Lublin : Wydawnictwo Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, 2016, s. 227-239. Rec. 

Krzysztof Krysieniel, Mariusz Korzeniowski; 

o. Próba teoretycznego ujęcia postradzieckich konfliktów religijnych / 

Tomasz Szyszlak // W: Religia i polityka na obszarze Europy 

Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej / pod red. Tomasza 

Stępniewskiego – Lublin-Warszawa : Wydawnictwo Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II & Instytut Europy 

Środkowo-Wschodniej, 2013, s. 49-64. Rec. Włodzimierz Osadczy, Ihor 

Skoczylas; 
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p. Przekształcenia w ukraińskim systemie bezpieczeństwa narodowego po 

rewolucji godności : wybrane aspekty / Tomasz Szyszlak // 

„Wschodnioznawstwo” – 2018, s. 27-44; 

q. Regulacje dotyczące policji w porozumieniach kończących konflikty 

etnoreligijne w postzimnowojennej Europie / Tomasz Szyszlak // W: 

Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów 

bezpieczeństwa narodowego : wybrane aspekty / pod red. Elżbiety 

Szyszlak i Tomasza Szyszlaka – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 

2015, s. 98-111. Rec. Andrzej Kasperek; 

r. Religia w bułgarsko-tureckim konflikcie etnicznym : historia czy 

współczesność? / Tomasz Szyszlak // W: Konflikty etniczne w Europie 

oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku : uwarunkowania – stan 

obecny – wyzwania dla polityki bezpieczeństwa / pod red. Radosława 

Zenderowskiego, Krzysztofa Cebula i Bartosza Kozińskiego – 

Warszawa : Wydawnictwo CeDeWu, 2016, s. 157-173. Rec. Henryk 

Chałupczak; 

s. Siły zbrojne i policja w tadżyckim procesie pokojowym (1997-2000) / 

Tomasz Szyszlak // W: Wyzwania dla bezpieczeństwa 

międzynarodowego / pod red. Maliny Kaszuby, Rusłana Puzikowa i 

Jacka Zielińskiego – Warszawa-Siedlce : Oficyna Wydawnicza Aspra & 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2018, s. 161-177. Rec. Jacek 

Pawłowski, Eugeniusz Zieliński; 

t. System ochrony mniejszości narodowych w ramach Wspólnoty 

Niepodległych Państw / Tomasz Szyszlak // W: Wspólnota Niepodległych 

Państw : fragmegracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne / pod red. 

Tomasza Kapuśniaka – Lublin-Warszawa : Wydawnictwo Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II & Instytut Europy 

Środkowo-Wschodniej, 2011, s. 171-185. Rec. Piotr Ostaszewski; 

u. The ethnic policy of Bulgaria / Tomasz Szyszlak // W: Ethnic policy in 

contemporary East Central European Countries / ed. Henryk 

Chałupczak, Radosław Zenderowski, Walenty Baluk – Lublin : Maria 

Curie-Skłodowska University Press, 2015, s. 139-174. Rec. Antoni 

Mironowicz, Anita Adamczyk; 

v. The impact of immigration from post-Soviet states on the national 

security system of the Russian Federation / Tomasz Szyszlak // „The 

Voice of Security Awareness” – 2017, issue 2, s. 5-18; 

w. The Khanty-Mansi problems with multiculturalism : the effect of the 

Muslim immigration on the security of the Russian Federation's 

subarctic subject / Tomasz Szyszlak // „The Voice of Security 

Awareness” – 2017, issue 1, s. 83-97; 

x. Ukraińskie formacje policyjne i służby specjalne wobec konfliktów 

religijnych na przełomie XX i XXI w. / Tomasz Szyszlak // „Colloquium” 

– 2015, nr 3, s. 199-212; 
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y. Vliv Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě na konflikt kolem 

obrozeneckého procesu ukrajinských řeckokatolíků / Tomasz Szyszlak // 

W: Velehrad vás volá! / ed. Markéta Doležalová – Praha : Ústav pro 

studium totalitních režimů, 2017, s. 207-221. Rec. Martin Flosman, 

Barbora Spalová; 

z. W kierunku pojednania : rola jasnogórskich uroczystości milenium 

chrztu Rusi Kijowskiej dla dialogu polsko-ukraińskiego / Tomasz 

Szyszlak // W: Oblicza pojednania / pod red. Joanny Kulskiej – Opole : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016, s. 127-140. Rec. Piotr 

Mazurkiewicz. 

3) Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników 

Na moje zainteresowania naukowe zjawiskiem wielokulturowości wpływ miało 

wiele czynników. Po pierwsze, urodziłem się i aż do czasu ukończenia II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja mieszkałem w Wałbrzychu, jednym z 

najbardziej wielokulturowych miast polskich okresu PRL i pierwszych lat III RP. 

Wśród moich bliskich i znajomych były osoby, których korzenie sięgały przodków 

niemieckich, ukraińskich czy żydowskich. Po drugie, udziałowi w Olimpiadzie 

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, dzięki któremu z pominięciem egzaminów 

wstępnych zostałem studentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie 

Wrocławskim. Edycja konkursu w roku szkolnym 1999/2000 dotyczyła miejsca 

chrześcijaństwa i innych religii we współczesnym świecie. Po trzecie, dzięki 

korzeniom kresowym i kilkukrotnym podróżom do Zagłębia Borysławsko-

Drohobyckiego odkryłem wielokulturowość najpierw Ukrainy, a to dało asumpt do 

przyjrzenia się zjawisku w szerszym kontekście obszaru postradzieckiego. W czasie 

studiów odbyłem staż w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie, gdzie na zlecenie 

konsula generalnego przygotowałem opracowanie dotyczące Ukraińskiego Kościoła 

Grekokatolickiego. W pracy magisterskiej z zakresu stosunków międzynarodowych 

zająłem się polityką wyznaniową Ukrainy, zaś na potrzeby pracy doktorskiej 

pogłębiłem studia w kontekście grekokatolicyzmu w życiu społeczno-politycznym i 

religijnym naszego południowo-wschodniego sąsiada. 

Monotematyczny cykl publikacji „Religia – etniczność – konflikt. 

Wielokulturowość a bezpieczeństwo w przestrzeni postkomunistycznej” 

składa się z czterech części: 1) „Konflikty kulturowe (etniczne i wyznaniowe) w 

przestrzeni postkomunistycznej w aspekcie teoretycznym”; 2) „Religia jako 

destabilizator i stabilizator bezpieczeństwa w wymiarze państwowym i 

międzynarodowym”; 3) „Wpływ wielokulturowości na bezpieczeństwo państwa i 

mniejszościowych grup etnicznych”; 4) „Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa 

narodowego i ich podmiotów wykonawczych w warunkach wielokulturowości”. 

Głównym celem naukowym cyklu jest przedstawienie wielowymiarowości wpływu 

zróżnicowania kulturowego na sferę bezpieczeństwa na obszarze do przełomu lat 80. 

i 90. XX w. zdominowanym przez ideologię komunistyczną, powszechnie kojarzoną w 

aspekcie etnicznym z zamrażaniem konfliktów etnicznych, zaś w aspekcie religijnym 

z destrukcyjną polityką antykościelną i wojującym ateizmem. 
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Pierwsza część, której nadałem tytuł „Konflikty kulturowe (etniczne i 

wyznaniowe) w przestrzeni postkomunistycznej w aspekcie teoretycznym”, 

obejmuje trzy pozycje, ujęte w powyższym wykazie pod literami [i], [j], a także [o] i 

ma charakter teoretyczny. Chronologicznie pierwszym tekstem w tej części jest 

opublikowany w 2013 r. rozdział Próba teoretycznego ujęcia postradzieckich 

konfliktów religijnych. W odróżnieniu do konfliktów etnicznych, których teoretyczne 

ujęcie doczekało się w polskiej literaturze przedmiotu dość sporej liczby publikacji, 

konflikty religijne są rzadko poruszanym zagadnieniem w analogicznym ujęciu. W 

odniesieniu do obszaru byłego Związku Radzieckiego na chwilę powstania tekstu 

można wspomnieć jedynie o krótkim opracowaniu Sergiusza Matiunina1. 

Sprowokowało mnie to do przyjrzenia się problemowi i zaproponowania oryginalnej 

klasyfikacji, zgodnie z którą konflikt religijny jest typem konfliktu kulturowego, 

przebiegającym według modeli sacrum-sacrum (konfrontacja pomiędzy religiami, 

Kościołami, wspólnotami wiernych) bądź sacrum-profanum (z jednej strony linii 

sporu znajdują się podmioty konfesyjne, z drugiej zaś instytucje państwa, organizacje 

świeckie lub osoby fizyczne). Za przykład konfliktu przebiegającego według modelu 

sacrum-sacrum może posłużyć konflikt, którego aktorami były grekokatolickie i 

prawosławne (Patriarchatu Moskiewskiego) wspólnoty parafialne na zachodniej 

Ukrainie, a dotyczący sporu wokół majątku sakralnego (restytucja nieruchomości) i 

terytorium kanonicznego. Z kolei przykładem konfliktu toczącego się na linii sacrum-

profanum może być stosunek władz do sekt i nowych ruchów religijnych, opisywany 

przeze mnie jeszcze w 2007 r. na kartach tekstu dotyczącego polityki wyznaniowej 

Federacji Rosyjskiej2. W dalszej części klasyfikuję konflikty religijne na obszarze 

postradzieckim na te sensu largo i sensu stricto. Jest to w pewnym stopniu 

nawiązanie do ujęcia Matiunina, który dostrzegał konflikty w ścisłym tego słowa 

znaczeniu oraz konflikty etnopolityczne z aspektem religijnym. Zauważam trudność 

ze znalezieniem konfliktu religijnego w czystej postaci, gdyż praktycznie w każdym 

widać również inne wątki, jednak najbliżej ideału można ulokować działalność 

Bractwa Kapłańskiego św. Jozafata Męczennika, stanowiącego unicką wersję ruchu 

lefebrystów, u genezy którego legł sprzeciw wobec nowych idei w Kościele. Ponadto w 

obrębie konfliktów sensu largo wyróżniam nieporozumienia na tle restytucji 

majątków kościelnych przejętych w okresie komunizmu przez państwo, spory 

związane z partykularnymi interesami hierarchów i duchowieństwa, dążenia przez 

nich do zaszczytów i godności (taką genezę ma według niektórych powstanie 

Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego – Patriarchat Kijowski, dalej UKP-PK), 

konflikty na tle różnej interpretacji historii, zwłaszcza tej najnowszej (spór wokół 

niekanonicznych struktur prawosławnych na Ukrainie i podział na te o genezie 

emigracyjnej, a więc bez udziału duchownych z okresu radzieckiego – Ukraiński 
                                                           

1 S. Matiunin, Konflikty religijne na terenie byłego ZSRR, [w:] Religie i Kościoły w 

społeczeństwach postkomunistycznych, pod red. I. Borowik i A. Szyjewskiego, Kraków 1993. 
2 T. Szyszlak, Stosunki państwa z Kościołami (zjednoczeniami religijnymi) we współczesnej 

Rosji, [w:] Wybrane problemy badań wschodnich, pod red. Z. J. Winnickiego, W. Baluka i G. 

Tokarza, Wrocław 2007; zob. również Ustawa federalna Federacji Rosyjskiej „O wolności sumienia 

i o zjednoczeniach religijnych” z 19 IX 1997 r. z późniejszymi zmianami. (Stan prawny na 1 I 2007 

r.), tłum. T. Szyszlak, [w:] Wybrane problemy… 
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Autokefaliczny Kościół Prawosławny, a także te, w której siłą przewodnią są 

hierarchowie i duchowieństwo z okresu radzieckiego – UKP-PK), spory stanowiące 

naturalne przedłużenie konfliktów etnicznych (autokefalia ukraińskiego 

prawosławia), spory stanowiące jeden z determinantów otwartych konfliktów 

zbrojnych (przynależność jurysdykcyjna prawosławnych z Abchazji, Osetii 

Południowej, obecnie również kwestia Krymu, ale również wojna domowa w 

Tadżykistanie pomiędzy zwolennikami państwa świeckiego a protagonistami 

większego udziału religii w życiu niepodległego państwa), konflikty w obronie 

tożsamości (zakusy Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego w zakresie 

podporządkowania niezależnej diecezji mukaczewskiej na Zakarpaciu), a w końcu 

naturalny podział na konflikty religijne w wymiarze wewnętrznym (bez udziału 

aktorów spoza jednego państwa) i zewnętrznym (umiędzynarodowione). Biorąc pod 

uwagę korelacje pomiędzy podmiotami konfliktów religijnych proponuję ich podział 

na międzyreligijne (międzycywilizacyjne w ujęciu huntigtonowskim) i 

wewnątrzreligijne (wewnątrzcywilizacyjne). Jest to związane z faktem, że przez 

obszar postradziecki przebiegają granice pomiędzy religiami (cywilizacjami) 

prawosławną a islamską, prawosławną a buddyjską oraz buddyjską a islamską. Stąd 

też np. konflikt w Górnym Karabachu (oczywiście wierzący Ormianie nie są 

prawosławnymi, ale zazwyczaj traktuje się ich jako część cywilizacji prawosławnej) 

czy w Tuwie można potraktować w tych kategoriach. Przykładem konfliktów 

wewnątrzreligijnych będą z kolei spory, które dzieją się w obrębie jednej religii, tj. 

spory międzywyznaniowe, np. pomiędzy sunnitami a szyitami. Można również 

wyróżnić konflikty międzyobrządkowe (rzymskokatolicko-grekokatolicki na 

zachodniej Ukrainie) czy wewnątrzobrządkowe (np. wspomniany spór wokół 

przynależności jurysdykcyjnej grekokatolickiej diecezji mukaczewskiej na 

Zakarpaciu). Poza próbą budowy teorii w tekście znalazły się również studia 

przypadków – krótkie omówienie konfliktów religijnych w Mołdawii i Estonii. Na 

oryginalność koncepcji zwrócił uwagę Ryszard Michalak w swojej recenzji 

zamieszczonej na łamach „Przeglądu Narodowościowego – Review of Nationalities”, 

2015, nr 4, s. 271. 

W 2017 r. opublikowałem drugi z tekstów wchodzących w skład tej części 

cyklu, a mianowicie Miejsce problematyki konfliktów etnicznych i religijnych w 

naukach o bezpieczeństwie. Wychodzę z założenia, że konflikty etniczne i religijne są 

silnie związane z zagadnieniem bezpieczeństwa, ale zastanawiam się, czy 

problematyka ta jest w stopniu wystarczającym obecna w obrębie nauk o 

bezpieczeństwie. We wstępnej części pracy definiuję, czym są konflikty etniczne i 

religijne, przywołując w pierwszym przypadku ujęcie Krzysztofa Kwaśniewskiego, w 

drugim swoje własne przemyślenia zawarte w powyżej omawianym rozdziale. 

Zwracam również uwagę, że coraz częściej w użyciu pojawia się termin konfliktu 

kulturowego (Piotr Sztompka, Radosław Zenderowski). Niemniej głównym 

przedmiotem omawianej pracy jest próba umiejscowienia badanej problematyki w 

subdyscyplinach nauk o bezpieczeństwie. Jak powszechnie wiadomo nauki o 

bezpieczeństwie są jedną z najmłodszych dyscyplin w obrębie dziedziny nauk 
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społecznych. W polskiej rzeczywistości naukowej pojawiły się pierwszy raz w 2011 r. 

w opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzeniu w 

sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i 

artystycznych (Dz.U. 2011, nr 179, poz. 1065). Wciąż trwa budowanie tożsamości 

nauk o bezpieczeństwie na tle innych nauk społecznych, zwłaszcza wobec 

wyeliminowania z obowiązującego od ubiegłego roku wykazu dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych nauk o obronności. Nie ma 

powszechnej zgody co do kształtu subdyscyplin w obrębie nauk o bezpieczeństwie, 

stąd też – w odniesieniu do zjawiska konfliktów etnicznych i religijnych – proponuję 

rozpatrywanie problematyki w obrębie bezpieczeństwa politycznego, społecznego i 

kulturowego. Za pierwszą z wymienionych subdyscyplin przemawia to, że w sytuacji 

wielokulturowości państwa zagadnienia ustroju i wewnętrznej stabilności odgrywają 

fundamentalne znaczenie. Państwo może prowadzić politykę dyskryminacji 

negatywnej lub pozytywnej wobec grup mniejszościowych, zaś w przypadku erozji 

władzy, zwłaszcza w warunkach zmiany systemowej, sami obywatele mogą złamać 

monopol państwa na stosowanie przemocy, co w konsekwencji może doprowadzić do 

zaostrzenia konfliktu. Z bezpieczeństwem politycznym związany jest także problem 

funkcjonowania ugrupowań politycznych nawiązujących do agresywnego 

nacjonalizmu, rasizmu, ksenofobii, szowinizmu, antysemityzmu i innych form 

nietolerancji, a także problem sekurytyzacji problematyki mniejszości, a więc 

włączanie jej w dyskurs aktora sekurytyzującego. W analizowanej subdyscyplinie 

nauk o bezpieczeństwie można rozpatrywać także zagadnienie umiędzynarodowienia 

tematyki mniejszości oraz translokacji konfliktów, pod którym to pojęciem należy 

rozumieć ich przenoszenie z kraju pochodzenia do państwa osiedlenia. Z kolei za tym, 

aby zjawisko konfliktów etnicznych i religijnych rozpatrywać w ramach 

bezpieczeństwa społecznego przemawia w wielu przypadkach ekskluzja określonych 

grup narodowościowych i religijnych, a także powiązane z nią zjawiska gettoizacji, 

pauperyzacji, wysokiego poziomu bezrobocia czy przestępczości, niskiego 

scholaryzacji czy opieki zdrowotnej. Ponadto dla konfliktów etnicznych i religijnych 

charakterystyczne jest to, że nie stanowią czynnika funkcjonalnego dla całości 

społeczeństwa, a jeżeli to jedynie dla jego „etnicznych” lub „wyznaniowych” 

segmentów, przyczyniając się do zaburzenia kohezji społecznej. W końcu 

przedmiotowe zagadnienie analizować można z punktu widzenia bezpieczeństwa 

kulturowego, gdyż źródeł konfliktów etnicznych i religijnych doszukiwać się należy w 

postawach dyskryminacyjnych, nacjonalistycznych czy ksenofobicznych, nie tylko 

większości wobec mniejszości, ale i odwrotnie, afirmujących będące podstawą własnej 

identyczności wartości kulturowe. W pracy został zamieszczony diagram ukazujący, 

że spory o charakterze etnicznym i religijnym znajdują się na trójstyku 

bezpieczeństwa politycznego, społecznego i kulturowego jako subdyscyplin nauk o 

bezpieczeństwie.  

Do miejsca problematyki konfliktów w naukach o bezpieczeństwie nawiązuję 

także na łamach opublikowanej w 2018 r. monografii Konflikty kulturowe a 

bezpieczeństwo : mniejszości etniczne, ludy tubylcze, uchodźcy w przestrzeni 
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postkomunistycznej, zwłaszcza w rozdziale pierwszym, zatytułowanym Konflikty 

kulturowe a bezpieczeństwo. Zawarte w nim tezy nawiązują do wyżej omawianego 

tekstu z 2017 r. i w dużym stopniu je rozwijają. W pierwszym podrozdziale omówione 

zostały kluczowe dla dalszych rozważań definicje konfliktów etnicznych, religijnych i 

kulturowych. W kolejnej części scharakteryzowano konflikty kulturowe w relacji do 

bezpieczeństwa politycznego. Za Sławomirem Zalewskim bezpieczeństwo polityczne 

należy ujmować na trzy sposoby: „W najwęższym ujęciu można je rozumieć jako 

bezpieczeństwo władzy, w szerszym, odnosić się do państwa jako podstawowej formy 

politycznej organizacji społeczeństwa, w jeszcze szerszym zaś do sfery stosunków 

międzynarodowych” (s. 13). Ta ocena przejawia się w kolejnych wątkach rozdziału, 

kiedy omówione zostało bezpieczeństwo polityczne mniejszości narodowych i 

etnicznych, ludów tubylczych oraz osób wewnętrznie przesiedlonych (internally 

displaced persons). Chciałbym podkreślić wagę tych dwóch ostatnich kwestii, gdyż – 

według mojej wiedzy – jest to pierwsze podejście do problematyki ludów tubylczych i 

osób wewnętrznie przesiedlonych w polskich naukach o bezpieczeństwie. Kolejny 

podrozdział stanowi próbę uzasadnienia potrzeby zajmowania się zjawiskiem 

konfliktów kulturowych na gruncie bezpieczeństwa społecznego: „Konflikty 

kulturowe niosą z sobą znaczne obciążenie dla jednostek, społeczności, wspólnot i 

państw ich doświadczających, dlatego też konieczna jest systematyzacja pojęć 

związanych z bezpieczeństwem społecznym oraz odpowiedź na pytanie, jakie różnice 

występują między bezpieczeństwem socjalnym (social security), społecznościowym 

(societal security), społecznym, wspólnotowym (community security) oraz 

bezpieczeństwem jednostki (human security). Bezpieczeństwo człowieka, ludzi, 

wspólnot, społeczności lokalnych, poszczególnych grup etnicznych, grup imigrantów, 

uchodźców, czyli zbiorowości, może być postrzegane jednostkowo lub grupowo. 

Wyszczególnione pojęcia mają podobny zakres, dlatego [na łamach omawianej części 

pracy] zwrócono uwagę na ich charakterystyczne cechy. Warto też podkreślić ich 

interdyscyplinarność” (s. 21). Po raz pierwszy w polskiej literaturze naukowej 

odniesiono się również do funkcjonującego od pewnego czasu w piśmiennictwie 

zachodnim a związanego z omawianym na łamach książki fenomenem mniejszości 

etnicznych, ludów tubylczych i uchodźców zagadnieniem rasizmu ekologicznego 

(environmental racism). Za jego pomocą opisuje się niesprawiedliwości w zakresie 

ochrony środowiska, których ofiarą stają się grupy etniczne marginalizowane 

społecznie, takie jak Romowie, Afroamerykanie, Indianie w obu Amerykach, 

Aborygeni w Australii, a w kontekście dalszych części książki – ludy tubylcze w 

Arktyce, Syberii i na Dalekim Wschodzie w Federacji Rosyjskiej. Są oni w większym 

stopniu aniżeli reszta społeczeństwa „narażeni na egzystencję w skażonym 

środowisku naturalnym, korzystanie z zanieczyszczonego powietrza, wody i 

żywności, co często jest skutkiem intensywnego wydobycia i przetwórstwa surowców 

mineralnych. Marginalizowane społecznie grupy etniczne są ponadto pozbawiane 

wpływu na proces zarządzania gruntami czy podejmowania decyzji dotyczących 

zasobów przyrodniczych” (s. 32). W końcu w ostatniej części omawianego rozdziału 

przedmiotem analizy stały się relacje pomiędzy konfliktami kulturowymi a 

bezpieczeństwem kulturowym: „Koniec zimnej wojny, inicjujący nową erę 
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wzajemnego współistnienia poszczególnych wspólnot w przestrzeni 

postkomunistycznej, sprawił, że ‘potrzeby kulturowe’ zaczęły dotyczyć nie tylko 

narodu, lecz także mniejszości tubylczych czy uchodźców. Z reguły podmioty te nie 

stanowią w granicach państwa przewagi liczebnej, wobec czego pozostają w wysokim 

stopniu narażone na dyskryminację ze względu na pochodzenie. Jednak 

funkcjonowanie w wielokulturowym społeczeństwie może wywołać obawę narodu o 

osłabienie jego dominującej pozycji w wyniku spełnienia wygórowanych roszczeń 

pozostałych grup” (s. 33). Od tego już prosta droga do konfliktu kulturowego. W 

dalszej części podrozdziału rozpatrywane są ponadto relacje pomiędzy pojęciami 

„kultura bezpieczeństwa” i „bezpieczeństwo kulturowe”, sposoby rozumienia 

bezpieczeństwa kulturowego, a także zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego jako 

źródła konfliktów. W podsumowaniu do całego rozdziału znalazł się rozbudowany 

diagram znany z tekstu [j]. 

Druga część monotematycznego cyklu publikacji, której nadałem tytuł 

„Religia jako destabilizator i stabilizator bezpieczeństwa w wymiarze 

państwowym i międzynarodowym”, obejmuje osiem pozycji, oznaczonych w 

powyższym wykazie literami [a], [b], [c], [h], [n], [r], [y] oraz [z]. Chronologicznie 

dwoma pierwszymi tekstami z tej części były opublikowane w 2012 r. prace 

poświęcone roli czynnika religijnego w sporach o charakterze etnicznym. W 

pierwszym z nich, który został zatytułowany Czynnik religijny w konfliktach 

etnicznych na przykładzie konfliktu chińsko-ujgurskiego, przyglądam się sporowi 

przedstawicieli religii muzułmańskiej, a mianowicie turkijskich Ujgurów, ze 

zateizowanym, obcym im kulturowo i cywilizacyjnie państwem, a mianowicie 

Chińską Republiką Ludową. Dochodzę do wniosku, że konflikt chińsko-ujgurski ma 

bardziej świeckie, aniżeli konfesyjne podstawy, niemniej islam pozostaje symbolem 

konfrontacji z Pekinem. Religia muzułmańska przenika wszelkie sfery życia Ujgurów 

– polityczną, społeczną i ekonomiczną, zaś termin „muzułmanin” odnosi się w 

Sinkiangu nie tylko do osób wierzących, ale do wszystkich autochtonów. Wzrost 

znaczenia islamu może pogłębiać poczucie ekskluzji Ujgurów w stosunku do 

społeczeństwa większościowego. Potencjalnym zagrożeniem dla państwa chińskiego 

są kontakty miejscowych muzułmanów z islamskimi ekstremistami z zagranicy. 

Wszystko to sprawia, że w przypadku Ujgurów doskonale widać symbiozę tożsamości 

etnicznej z religią. Na marginesie chciałbym nadmienić, że według Google Scholar 

tekst ten został zacytowany przez Andrzeja Gila w pracy Etnoreligijne 

uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie Azji Centralnej, „Rocznik Instytutu 

Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, z. 4. 

W artykule Czynnik religijny w konfliktach etnicznych na przykładzie 

konfliktu rosyjsko-tuwińskiego omawiam spór w odległej części Federacji Rosyjskiej, 

a mianowicie w Republice Tuwa, gdzie narodem tytularnym są turkijscy Tuwińczycy. 

Region ten stał się częścią Rosji dopiero w 1944 r., będąc w okresie międzywojennym 

niepodległym krajem, rządzonym przez komunistów, wciśniętym pomiędzy dwa inne 

państwa komunistyczne – Związek Radziecki i Mongolię. Stąd też dziedzictwo 

ateizmu ma tutaj dłuższą historię, aniżeli wynikałoby z przynależności Tuwy do 
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ZSRR. Po upadku ideologii komunistycznej dwie tradycyjne religie Tuwińczyków – 

buddyzm i szamanizm, stały się podstawą odbudowy ich tożsamości narodowej. 

Rozpoczęcie wojny hybrydowego na Ukrainie uświadomiło mi żywotność 

rosyjsko-ukraińskiego konfliktu etnicznego i sprowokowało do przyjrzenia się 

miejscu religii w tymże. W 2015 r. opublikowałem pracę Czynnik religijny w rosyjsko-

ukraińskim konflikcie etnicznym : zarys problematyki, mający charakter 

przeglądowy. Na jej łamach zwracam uwagę, że przez stulecia Rosjanie negowali 

odrębność etniczną Ukraińców, a czynnikiem to ułatwiającym była wspólnota 

wyznaniowa. Religia stanowi ważny katalizator procesów narodotwórczych, a gdy 

zabraknie różnic na tle konfesyjnym trzeba je znaleźć. Jakże to trafne z punktu 

widzenia wydarzeń ostatnich miesięcy i powstania w charakterze struktury 

autokefalicznej (od Patriarchatu Ekumenicznego) Kościoła Prawosławnego Ukrainy 

oraz zjednoczenia UKP-PK, Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 

(dalej UAKP) i niewielkiej części wspólnot parafialnych uznających prymat 

Patriarchatu Moskiewskiego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (UKP). 

Zasadniczą część tekstu rozpoczynam od porównania struktury konfesyjnej Rosji i 

Ukrainy pod kątem liczby zarejestrowanych organizacji religijnych. Według stanu na 

początek 2013 r. w Rosji funkcjonowało 25,5 tys. wspólnot, z czego 14,6 tys. 

prawosławnych, głównie Patriarchatu Moskiewskiego. Na ponad 3,5-krotnie 

mniejszej pod kątem liczby ludności Ukrainie było w tym czasie 35,1 tys. wspólnot, z 

czego 19,2 tys. prawosławnych: 12,8 tys. UKP, 5 tys. UKP-PK i 1,2 tys. UAKP. Tym 

samym utrata Ukrainy przez Rosję oznacza w sensie konfesyjnym utratę silnego 

narzędzia wpływu ze strony Moskwy i wyraźne zmniejszenie stanu posiadania 

Patriarchatu Moskiewskiego. W dalszej części ukazuję genezę chrześcijaństwa na 

Rusi Kijowskiej, wzrost znaczenia Moskwy i udane próby podporządkowania jej 

prawosławnej metropolii kijowskiej, zawarcie unii brzeskiej i permanentną niechęć 

dla idei unijnej ze strony Rosji. Ostatnią część rozdziału poświęciłem dążeniom 

autokefalicznym prawosławnych Ukraińców u progu niepodległości na przełomie lat 

80. i 90. XX w. Dochodzę do wniosków, że analizując współcześnie konflikt rosyjsko-

ukraiński bardzo często zapomina się o jego aspekcie kulturowym, a zwłaszcza 

religijnym, a także że „w chwili eskalacji konfliktu religia zamiast stać się 

czynnikiem pokojowym stanie się czynnikiem wzmagającym waśnie” (s. 51). 

W 2016 r. opublikowałem cztery prace wchodzące w skład tej części cyklu. 

Podobny charakter do powyżej omawianego tekstu o konflikcie rosyjsko-ukraińskim 

ma rozdział o tytule Religia w bułgarsko-tureckim konflikcie etnicznym : historia czy 

współczesność? Aktorami konfliktu są znów marginalizowana przez stulecia grupa 

etniczna – Bułgarzy, zaś z drugiej strony jest państwo tureckie. W tym przypadku 

nie ma jednak mowy o negowaniu przez Portę Ottomańską odrębności etnicznej i 

religijnej Bułgarów. Prawosławie stało się i do dzisiaj jest fundamentalnym 

elementem bułgarskiej tożsamości, podobnie jak współcześnie islam jest takim 

czynnikiem dla żyjących w Bułgarii przedstawicieli mniejszości tureckiej. Obecnie 

możemy powiedzieć raczej o konflikcie pomiędzy instytucjami państwa bułgarskiego 

z jednej strony a muzułmanami z drugiej. Sofia prowadzi politykę rozdziału Kościoła 
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od państwa, a także silnie ingeruje w życie organizacyjne, w tym obsadę stanowisk 

we wspólnotach konfesyjnych niezależnie od denominacji. Niechętnie restytuuje 

majątki sakralne i dopuszcza do edukacji religijnej. Niemniej sytuacja mniejszości 

tureckiej w kontekście jej życia religijnego przedstawia się współcześnie najlepiej od 

momentu powstania niepodległego państwa bułgarskiego. 

Dwie prace ukazały się w formie rozdziałów w poświęconym zagadnieniom 

teoretycznym oraz przykładom z Europy i obszaru postradzieckiego pierwszym tomie 

dzieła Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Zagadnienie 

wpływów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego na stabilność europejskiej części 

byłego Związku Radzieckiego kontynuuję w tekście Prawosławie a tożsamość 

Mołdawian : historia i współczesność sporu pomiędzy Patriarchatem Moskiewskim a 

Patriarchatem Rumuńskim. We współczesnej Mołdawii funkcjonują dwie obediencje 

prawosławne – Mołdawski Kościół Prawosławny oraz uznany przez władze po wielu 

latach sporu Kościół „Metropolia Besarabska”. Wybór jednej lub drugiej jurysdykcji 

oznacza w warunkach mołdawskich wybór opcji narodowej (w sensie etnicznym), 

odpowiednio mołdawskiej, albo też rumuńskiej. Ponadto, podobnie jak mamy do 

czynienia w Bułgarii, Kiszyniów stara się urzędowo regulować życie religijne w 

kraju, tym samym konserwując stan posiadania Patriarchatu Moskiewskiego. 

Drugim tekstem pomieszczonym w tymże tomie jest praca Konflikt i dialog 

grekokatolicko-prawosławny na postkomunistycznej Ukrainie. Ukraina jest blisko 45-

milionowym krajem, gdzie dominującym wyznaniem wśród wierzącej części 

społeczeństwa jest prawosławie. Ukraiński Kościół Grekokatolicki (dalej: UKG), 

będący w ogólnym rozrachunku Kościołem mniejszościowym, regionalnie odgrywa 

kluczową rolę. Właśnie w Galicji i na Zakarpaciu dochodziło i dochodzi do sporów 

pomiędzy różnymi nurtami wschodniego chrześcijaństwa, zwłaszcza na tle 

majątkowym. Obecność grekokatolików poza obwodami iwanofrankowskim, 

lwowskim i tarnopolskim budzi niepokój ze strony UKP przedstawiającego UKG jako 

nieproszonego gościa na prawosławnym terytorium kanonicznym (problem 

przeniesienia siedziby UKG ze Lwowa do Kijowa w 2005 r.). Poza konfliktem 

zwracam również uwagę na próby dialogu pomiędzy hierarchami i duchowieństwem 

prawosławnymi i grekokatolickimi, do których dochodzi od 1997 r. Podkreślam przy 

tym, że o UKG i UKP bardzo często rozmawiano bez udziału samych 

zainteresowanych, a mianowicie w czasie spotkań pomiędzy przedstawicielami 

Stolicy Apostolskiej i Patriarchatu Moskiewskiego, traktując obie wspólnoty bardziej 

przedmiotowo, aniżeli podmiotowo, co raziło zwłaszcza grekokatolików. Oceniając 

relacje grekokatolicko-prawosławne przez pryzmat bieżących wydarzeń na Ukrainie 

nasuwa się wniosek, że konflikt etnoreligijny, a można powiedzieć, że konflikt 

kulturowy, który chciałem zarysować w omawianym tekście, stał się preludium dla 

sporu obejmującego także inne sfery życia publicznego. Ponownie zauważyłem, że 

mamy do czynienia z walką „pomiędzy zwolennikami idei ukraińskiego narodu 

etnicznego, którego immanentną cechą jest istnienie Kościoła niezależnego od 

wpływów z zewnątrz (…), a zwolennikami idei wschodniego panslawizmu, wspólnoty 
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moskiewskiego prawosławia, a nawet wielkiego narodu rosyjskiego, niekoniecznie 

rozumianego przez pryzmat etniczności” (s. 142). 

O dialogu, czy też szerzej – stabilizującej roli religii – staram się również 

wspomnieć w pracy W kierunku pojednania : rola jasnogórskich uroczystości 

milenium chrztu Rusi Kijowskiej dla dialogu polsko-ukraińskiego. Na łamach 

opublikowanej również w 2016 r. pracy podejmuję temat rzadko poruszany w polskiej 

literaturze naukowej: początku długiej drogi w kierunku pojednania polsko-

ukraińskiego, wskazując, że inicjatorami dialogu – podobnie jak w przypadku 

pojednania polsko-niemieckiego – była strona kościelna. Ważną datą w tym procesie 

był rok 1988, kiedy na zaproszenie polskiego episkopatu na Jasną Górę przybyli 

hierarchowie grekokatoliccy z ukraińskiej diaspory, aby przed ikoną Matki Boskiej 

Częstochowskiej celebrować tysiąclecie chrztu Rusi Kijowskiej. Nie mogli świętować 

na Ukrainie, gdyż w tym czasie Kościół grekokatolicki nie mógł legalnie działać za 

naszą wschodnią granicą. Choć nie padły tam słowa przebaczenia, to jednak 

znaczenie tych uroczystości wydaje się bezsporne – oto bowiem do najświętszego 

sanktuarium Polaków przyjeżdżają przedstawiciele narodu, który wyrządził naszym 

rodakom tyle krzywd na Wołyniu i w Galicji u schyłku II wojny światowej. W tekście 

przedstawiam wagę wydarzeń jasnogórskich dla późniejszego procesu dialogu polsko-

ukraińskiego, który symbolicznie zakończył akt wzajemnego pojednania i 

przebaczenia w Warszawie i we Lwowie w 2005 r. 

Ostatni element tej części cyklu został opublikowany w 2017 r. i nosi tytuł Vliv 

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě na konflikt kolem obrozeneckého 

procesu ukrajinských řeckokatolíků. Na łamach tejże pracy podkreślam znaczenie 

Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie dla procesu odrodzenia 

religijnego w byłym Związku Radzieckim, na przykładzie ukraińskich 

grekokatolików. W Akcie końcowym KBWE z 1975 r. sformułowano zasadę 

poszanowania praw i wolności człowieka, w tym wolności myśli, sumienia, religii i 

przekonań przez wszystkie strony-sygnatariuszy. Na dokument ten powoływali się w 

kolejnych latach przedstawiciele szeregu nieuznawanych przez władze państw 

komunistycznych wspólnot religijnych. W epoce gorbaczowowskiej pierestrojki 

ukraińscy grekokatolicy zaczęli jawnie mówić w kraju i na świecie, że władze 

radzieckie łamią przynależne im prawa człowieka i nie uznają istnienia ich 

wspólnoty. Proces ten zakończył się przed 30 laty, kiedy w listopadzie 1989 r. Rada 

ds. Religii przy rządzie radzieckiej Ukrainy obwieściła, że po ponad czterech 

dekadach od delegalizacji grekokatolicy ponownie mają prawo do rejestracji swoich 

parafii. W tym konkretnie przypadku możemy mówić o dwojakiej roli religii. Z jednej 

strony protesty ze strony grekokatolików w pewnej mierze przyczyniły się do 

destabilizacji sytuacji wewnętrznej w ZSRR, a w konsekwencji do jego upadku, z 

drugiej jednak strony ustabilizowały sytuację w regionie zachodniej Ukrainy i 

pozwoliły zaspokoić potrzebę wolności religijnej dla ponad pięciu milionów 

Ukraińców. 
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Trzeciej części cyklu publikacji nadałem tytuł „Wpływ wielokulturowości 

na bezpieczeństwo państwa i mniejszościowych grup etnicznych”. W jej 

ramach wyróżnić można siedem pozycji, które zostały ujęte w powyższym wykazie 

pod literami [d], [i], [l], [m], [t], [u], a także [w]. Chronologicznie pierwszym tekstem 

spośród nich jest System ochrony mniejszości narodowych w ramach Wspólnoty 

Niepodległych Państw, który to drukiem ukazał się w 2011 r. Upadek Związku 

Radzieckiego doprowadził do poważnych zmian etnicznych w regionie. Pojawił się 

nade wszystko problem ogromnej rzeszy ponad 25,3 mln Rosjan (w tym 11,4 mln na 

Ukrainie i 6,2 mln w Kazachstanie), według stanu na 1989 r., którzy z dnia na dzień 

stali się mniejszością narodową w 14 byłych republikach związkowych. Podobnie 

poza granicami macierzystej republiki pozostało 4,1 mln Ukraińców (w tym w samej 

Rosji 3 mln), czy 2,2 mln Uzbeków. Pojawiło się zagadnienie powrotu na historyczne 

ziemie narodów deportowanych w epoce Stalina, w tym Bałkarów, Czeczeńców, 

Inguszy, Kałmuków, Karaczajów, Tatarów Krymskich czy Turków Meschetyńskich. 

Wszystko to sprawiło, że w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw powstał pewien 

mechanizm ochrony praw mniejszości narodowych, obejmujący przede wszystkim 

dokumenty prawne, których celem nadrzędnym jest prewencja konfliktów 

etnicznych. Oczywiście można poddać krytyce jego efektywność, niemniej w ramach 

tego systemu przyjęto jeden z nielicznych w świecie dokumentów organizacji 

międzynarodowych rangi konwencyjnej, w którym zdefiniowano mniejszość 

narodową. Ćwierć wieku temu przyjęto Konwencję o zabezpieczeniu praw osób 

należących do mniejszości narodowych, w której to art. 1 zapisano, że pod pojęciem 

tym należy rozumieć „osoby stale zamieszkujące na terytorium jednej Umawiającej 

się Strony i posiadające jej obywatelstwo, które poprzez swoje pochodzenie etniczne, 

język, kulturę, religię i tradycję odróżniają się od podstawowej ludności Umawiającej 

się Strony” (s. 178). Warto dodać, że mój tekst był pierwszym w polskiej literaturze 

naukowej, w której na podstawie literatury rosyjskojęzycznej poddano analizie 

system ochrony mniejszości narodowych w ramach WNP.  

W 2015 r. zakończyłem współpracę przy realizacji projektu „Polityka etniczna 

współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej”, finansowanego przez 

Narodowe Centrum Nauki, a kierowanego przez prof. Henryka Chałupczaka. 

Efektem współpracy była publikacja tekstu The ethnic policy of Bulgaria o objętości 

ponad dwóch arkuszy wydawniczych, w którym analizuję tę politykę szczegółową 

państwa jako czynnik stabilizujący i destabilizujący sytuację w jednym z krajów 

wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego. Transformacja ustrojowa w Bułgarii 

rozpoczęła się od zaniechania stosowanej przez reżim Todora Żiwkowa polityki 

przymusowej bułgaryzacji i pozbywania się niepokornych Turków poza granice kraju. 

Pierwsze lata po upadku komunizmu oznaczały marginalizację problematyki 

etnicznej w dyskursie politycznym, czego konsekwencją stał się brak wypracowanych 

rozwiązań instytucjonalno-prawnych, w tym ustawy dotyczącej wyłącznie 

problematyki mniejszości, czy też niepodpisanie przez Sofię jednego z 

najważniejszych dokumentów Rady Europy w tym zakresie, a więc Europejskiej 

karty języków regionalnych lub mniejszościowych. Niemniej mniejszość turecka 
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dobrze sobie radziła w tamtych warunkach, czego przejawem jest funkcjonowanie 

relewantnego ugrupowania politycznego – Ruchu na rzecz Praw i Wolności. Elity 

polityczne kraju zaczęły zwracać uwagę na temat dopiero w perspektywie integracji 

ze strukturami Unii Europejskiej. Można to zauważyć przede wszystkim w 

kontekście Romów. Należy również podkreślić, że kwestia mniejszości narodowych 

jest narzędziem wykorzystywanym instrumentalnie w relacjach międzynarodowych, 

przede wszystkim z Macedonią. 

Rok później ukazał się drukiem mój pierwszy tekst dotyczący tematyki 

mołdawskiej. W pracy (De)konstruowanie narodu mołdawskiego jako przejaw 

konfliktu kultur i cywilizacji przyglądam się współczesnej kondycji jednego z 

narodów byłego ZSRR. Analizuję zagadnienie mołdawskiej tożsamości przez pryzmat 

świadomości etnicznej, posiadanego obywatelstwa, używanego języka, wyznawanej 

religii i pozornie banalnego problemu głosowań na zwycięską piosenkę w ramach 

Konkursu Piosenki Eurowizji. Na tej podstawie dochodzę do wniosku, że w swoich 

wyborach Mołdawianie bardzo często opowiadają się za opcją rumuńską, co może 

stanowić – i tak jest to zresztą przedstawiane w mołdawskim dyskursie publicznym – 

zagrożenie dla stabilności państwa. Na pewno mamy w tym przypadku do czynienia 

z konfliktem kulturowym związanym z wyborem cywilizacyjnym Mołdawian – czy 

jesteśmy Rumunami, częścią cywilizacji zachodniej, czy też bliżej nam do Moskwy. 

Postawiona przeze mnie teza znalazła odzwierciedlenie w artykule Piotra Oleksego 

Mołdawianie. Naród (de)konstruowany, który ukazał się na łamach miesięcznika 

„Znak” 2018, nr 5 (756). 

Wydarzenia związane z wojną hybrydową na Ukrainie zainspirowały mnie do 

podjęcia badań nad zagadnieniem wykorzystania tematyki etnicznej jako jej 

elementu. W pracy Politika Sofii po otnošeniû k bolgarskoj diaspore v kontekste 

konflikta v Ukrainê z 2017 r. swoje rozważania rozpoczynam od charakterystyki 

geograficznej współczesnej diaspory bułgarskiej, wyróżniając cztery podstawowe 

komponenty: 1) wychodźstwo z okresu od II połowy XVIII w. na obszar Besarabii i 

Zaporoża; 2) emigracja poakcesyjna do państw Unii Europejskiej; 3) obywatele 

Macedonii, co do których Bułgarzy mają specyficzny stosunek, uważając ich za 

swoich rodaków, którym po traktacie w San Stefano z 1878 r. Serbowie wmówili, że 

są odrębnym narodem; 4) byli bułgarscy obywatele o niebułgarskiej narodowości 

(głównie Turcy), których pozbyto się z kraju w okresie komunizmu. Dalej omawiam 

politykę Sofii wobec diaspory przez pryzmat przede wszystkim aktów prawnych. W 

końcu przechodzę do przedstawienia wątku ukraińskich Bułgarów w kontekście 

wojny hybrydowej u naszego południowo-wschodniego sąsiada, przede wszystkim 

pojawiających się w mediach rosyjskich i rosyjskojęzycznych doniesień o 

nadreprezentacji członków mniejszości bułgarskiej wśród osób objętych poborem. 

Kwestia ta na początku 2015 r. poważnie ożywiła dyskurs publiczny w Bułgarii i 

zwróciła uwagę na brak systemowych rozwiązań w zakresie wsparcia dla Bułgarów 

poza granicami kraju. Tekst powstał dzięki wyjazdowi w ramach umowy bilateralnej 

na Narodowy Uniwersytet Zaporoski w maju 2016 r. i możliwości rozmów z 
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miejscowymi Bułgarami m.in. dziekanem Wydziału Historii prof. Wołodymyrem 

Milczewem oraz wykładowczynią języka bułgarskiego dr Ludmiłą Minkową. 

Kontynuacją tego tematu jest artykuł Polityka Kiszyniowa wobec diaspory 

mołdawskiej w kontekście wojny hybrydowej na Ukrainie, również opublikowany w 

2017 r. Tekst posiada także podobną strukturę w stosunku do wyżej omawianej 

pracy w języku rosyjskim. Jeżeli chodzi o wątek mniejszości mołdawskiej w 

kontekście wojny hybrydowej to na chwilę publikacji artykułu zwracam uwagę na 

brak zainteresowania tematem, przede wszystkim ze względu na brak protektoratu 

ze strony Kiszyniowa nad swoją diasporą w byłym ZSRR, a skupianiem się w tym 

zakresie nad wychodźstwem do Unii Europejskiej. Ponadto z punktu widzenia 

Moskwy Mołdawia jest krajem nastawionym pozytywnie do Rosji i Rosjan, zaś 

dziedzictwo radzieckie jest elementem mołdawskiej tożsamości. Podkreślam 

jednocześnie, że w przypadku kontynuacji wojny hybrydowej sytuacja miejscowych 

Mołdawian może stać się tematem wykorzystywanym, a to ze względu na bliskie 

pokrewieństwo z Rumunami. Traktując mniejszość mołdawską i rumuńską w 

warunkach ukraińskich łącznie otrzymujemy drugą co do liczby ludności 

mniejszościową grupę etniczną. W tym kontekście zwracam uwagę na większe 

zainteresowanie Bukaresztu grupą rodaków na Ukrainie i atrakcyjnością 

oferowanego przez Rumunów obywatelstwa, które – jako posiadaczom paszportów 

państwa unijnego – umożliwia im możliwość legalnego podejmowania pracy w 

bogatszych krajach Europy Zachodniej.  

W 2017 r. podjąłem pierwsze badania nad wielokulturowością obszarów 

subarktycznych i arktycznych w Federacji Rosyjskiej. W tekście The Khanty-Mansi 

problems with multiculturalism : the effect of the Muslim immigration on the security 

of the Russian Federation's subarctic subject przedmiotem mojego zainteresowania są 

procesy towarzyszące odkryciu bogatych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Na 

obszary dotychczas zamieszkałe prawie wyłącznie przez ludy tubylcze – w 

interesującym mnie konkretnym przypadku Chantowie i Mansowie – od ponad 

półwiecza napływają Rosjanie i przedstawiciele innych narodowości byłego Związku 

Radzieckiego. W związku z tym, że ze względu na ciężkie warunki klimatyczne 

Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny, zwany również Jugrą, nie jest miejscem 

atrakcyjnym dla Rosjan, duża część zarówno stałych, jaki i czasowych, nowych 

mieszkańców tejże jednostki administracyjnej to muzułmanie z Azji Centralnej i 

Kaukazu. Ich obecność stanowi nie lada wyzwanie dla bezpieczeństwa regionu. 

Przejmują oni kontrolę nad niektórymi sektorami gospodarki (np. Tadżycy nad 

handlem produktami rolnymi), organizują się w etniczne grupy przestępcze, 

zrzeszają w niezarejestrowane (a więc z punktu widzenia prawa – nielegalne) 

organizacje religijne, często propagujące radykalny islam. Jugra stanowi integralną 

część projektowanego przez ekstremistów Kalifatu Tiumenia. Radykałowie odwołują 

się do wizji jakoby cała ropa naftowa na świecie została darowana prawowiernym 

przez Allacha, a Rosjanie władają nią bezprawnie. Latem 2017 r. syberyjski Surgut 

stał się – obok hiszpańskich Barcelony i Cambrils oraz fińskiego Turku – miejscem, 

gdzie doszło do ataku ekstremisty muzułmańskiego. Przeciwko migrantom 
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sukcesywnie organizowane są tzw. ruskie marsze, również w Jugrze. Jeden z ich 

organizatorów, lider Partii Narodowo-Demokratycznej Wladlen Kralin, znany pod 

pseudonimem Władimir Tor, podkreślał, że nie można dopuścić do sytuacji, kiedy 

odsetek muzułmanów przekroczy w danej miejscowości 10% populacji, gdyż to 

stanowi doskonałą pożywkę dla wahabitów, dążących do przejęcia kontroli. Innym 

zagadnieniem rozpatrywanym w tekście jest kwestia syberyjskiej tożsamości 

regionalnej, która może stanowić wyzwanie dla integralności identyczności 

rosyjskiej.  

W tej części cyklu należy również umieścić rozdział książki Konflikty 

kulturowe a bezpieczeństwo: mniejszości etniczne, ludy tubylcze, uchodźcy w 

przestrzeni postkomunistycznej, który został poświęcony syberyjskim Nieńcom. W 

liczącym ponad trzy arkusze wydawnicze tekście Ludy tubylcze : Nieńcy w Federacji 

Rosyjskiej podejmuję się próby analizy bezpieczeństwa największej rosyjskiej 

społeczności etnicznej, zaliczanej do kategorii „małych ludów rdzennych Północy, 

Syberii i Dalekiego Wschodu”. Jak zwracam uwagę we wstępie do książki, Nieńcy są 

od kilku stuleci zaangażowani w nierówny konflikt z rosyjskim państwem 

narodowych – co też przedstawiam na s. 73-75 – a to stanowi doskonały przykład 

stosunku do ludów tubylczych, z którym mamy do czynienia na całym świecie bez 

względu na szerokość geograficzną. W państwach demokratycznych w większości 

przypadków został on wygaszony, zaś w Rosji trwa (s. 8). Rozpatruję sytuację 

Nieńców przez pryzmat ich bezpieczeństwa politycznego, społecznego i kulturowego. 

W pierwszym wypadku omawiam status prawny ludów tubylczych w Federacji 

Rosyjskiej oraz autonomii terytorialnej Nieńców, nadanej im jeszcze w latach 30. XX 

w. W drugim wypadku interesują mnie przejawy rasizmu ekologicznego, omawianego 

w ujęciu teorii w pierwszej części cyklu, problem tradycyjnego gospodarowania 

(hodowla reniferów) oraz reprezentacji społeczno-politycznej. W końcu, w trzecim 

wypadku, zajmują mnie kwestie oświaty i wychowania oraz rola religii w życiu 

Nieńców. Na tej podstawie dochodzę do wniosków, że „ludy tubylcze z jednej strony 

narażone są w dużym stopniu na wielorakie zagrożenia ze strony społeczeństw 

narodowych, z drugiej zaś proces ich emancypacji stanowi również wyzwanie dla 

bezpieczeństwa politycznego, społecznego i kulturowego państw zamieszkania. W 

tym nierównym konflikcie szala przechyla się na stronę państw narodowych. 

Społeczeństwa rdzenne nie są wspierane w tym sporze przez organizacje 

międzynarodowe. Sygnatariuszami wypracowanych w ich ramach dokumentów nie 

są z reguły państwa, w których żyją przedstawiciele tychże grup. (…) Brak więzi 

społecznych, w tym rodzinnych, niewydolny system edukacji, niski poziom zdrowia, 

negacja tradycyjnych wartości – negatywne konsekwencje eksperymentów w 

zakresie włączenia Nieńców do gospodarki narodowej widoczne są do dziś. Do tego 

dochodzi jeszcze kwestia eksploatacji znajdujących się na ziemiach tradycyjnie 

zamieszkanych przez Nieńców niezmiernie bogatych złóż surowców mineralnych, co 

uzasadnia wprowadzenie kategorii rasizmu ekologicznego. Wszystko to sprawia, że 

konflikt nieniecko-rosyjski jest niezmiernie żywotny i raczej trudno wyobrazić sobie 

jego zakończenie” (s. 103). 
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Zawierająca dziewięć pozycji czwarta część cyklu nosi tytuł 

„Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego i ich podmiotów 

wykonawczych w warunkach wielokulturowości”. W jej ramach znalazły się 

teksty oznaczone w powyższym wykazie pod literami [e], [f], [g], [k], [p], [q], [s], [v] 

oraz [x]. Co prawda w swoich badaniach rozumiem system bezpieczeństwa 

narodowego nie tylko z perspektywy tworzących go podmiotów, ale również 

przedmiotów (sektorów) zainteresowania, niemniej jednak w omawianej części cyklu 

dominuje właśnie ujęcie podmiotowe, a precyzyjnie rzecz ujmując – podmioty 

wykonawcze. 

Pierwszym w ujęciu chronologicznym tekstem w tej części cyklu jest wydana 

drukiem w 2013 r. praca Działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wobec 

społeczności romskiej. Jest ona pokłosiem ewolucji moich zainteresowań badawczych 

po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w kierunku problematyki 

wielokulturowości i bezpieczeństwa. W pierwszym okresie zwróciłem swoją uwagę na 

mniejszość romską, o czym w dalszej części autoreferatu. Lektura książki Alberta 

Pawłowskiego Cyganie : studia nad przestępczością, Zielona Góra 1974, uzmysłowiła 

mi, że przedmiotową grupą etniczną można zajmować się również z perspektywy 

nauk o bezpieczeństwie. W swojej pracy z 2013 r. analizuję działania podejmowane 

przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie wobec tej niewielkiej, ale widocznej 

społeczności, podkreślając, że funkcjonariusze z Małopolski stanowią awangardę w 

tym zakresie. Działania te doskonale wpisują się w model community policing, gdyż 

zakładają współpracę policjantów z przedstawicielami Romów czy też szkolenia i 

konferencje dla mundurowych mające na celu podniesienie ich wiedzy na temat tejże 

grupy etnicznej. W rządowym „Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce na 

lata 2004-2013” zauważono bowiem, że nieznajomość kultury i zwyczajów, które 

obowiązują wśród Romów stają się przyczyną konfliktów pomiędzy nimi a 

policjantami. Samo zaś bezpieczeństwo stało jednym z priorytetów Programu, nie 

mniej rzadko aplikowano o środki powołując się na ten aspekt. 

Rok później opublikowałem pracę Od zaogniania do prewencji konfliktów. 

Ewolucja działań bułgarskiej policji wobec mniejszościowych grup etnicznych, w 

którym kontynuuję zainteresowania funkcjonowaniem instytucji odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo i porządek publiczny w warunkach wielokulturowości. Tekst 

powstał dzięki materiałom zgromadzonym w ramach realizacji projektu „Polityka 

etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej”. Przedmiotem analizy 

jest transformacja milicji w policję w kontekście stosunków etnicznych w Bułgarii, w 

tym kwestia tzw. profilowania etnicznego, nadreprezentacji Romów i Turków wśród 

osób aresztowanych i skazanych, ale również akty przemocy wobec członków 

mniejszości. Działania bułgarskiej policji spotkały się z falą krytyki, zarówno w 

kraju, jak i poza jego granicami, co w kontekście integracji europejskiej wymusiło 

zmiany systemowe oraz instytucjonalno-prawne. 

W 2015 r. ukazał się tekst Regulacje dotyczące policji w porozumieniach 

kończących konflikty etnoreligijne w postzimnowojennej Europie, w którym 
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przyglądam się wpływowi układu z Dayton (1995), porozumienia wielkopiątkowego 

(1998) i porozumienia z Ochrydy (2001) na budowę stabilności pokonfliktowej. Jak 

zauważam w zakończeniu, „w każdym z analizowanych porozumień pokojowych 

kwestia reformy policji stanowiła kluczowy problem. Po pierwsze, przekształcenia w 

zakresie administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego stanowiły element 

szerszych zmian w modelu sprawowania władzy na szczeblu krajowym lub lokalnym. 

Po drugie, powyższe porozumienia przyjęto pod auspicjami państw trzecich lub 

społeczności międzynarodowej, które to podmioty wychodziły z założenia, że u źródeł 

konfliktów legły m.in. niewydolne instytucje systemu bezpieczeństwa narodowego. 

Po trzecie, przyjęto ogólną zasadę partycypacji w formacjach policyjnych wszystkich 

żyjących na danym obszarze grup narodowych, co odpowiadać miało strukturze 

etnicznej bądź etnoreligijnej bieżącej (Irlandia Północna, Macedonia) lub sprzed 

konfliktu (Bośnia i Hercegowina)” (s. 111). 

W artykule Ukraińskie formacje policyjne i służby specjalne wobec konfliktów 

religijnych na przełomie XX i XXI w., który również ukazał się w 2015 r., podejmuję 

wątek nie tylko sporów na tle majątkowym pomiędzy wspólnotami religijnymi na 

Ukrainie po upadku komunizmu, ale również funkcjonowania sekt religijnych 

(Wielkie Białe Bractwo) i innych przejawów ekstremizmu religijnego. Zauważam, że 

w warunkach ukraińskich ówczesna milicja i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy nie są 

instytucjami stojącymi na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale 

antagonizującymi strony sporu, a nawet są uważane za aktorów konfliktów. Wiele 

nadziei związanych z poprawą tego obrazu wiąże się z reformą organów 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne Ukrainy. 

 Również w warunkach rosyjskich od kilku lat trwają przekształcenia w 

strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rozważania na ten temat stały się 

punktem wyjściowym w tekście Funkcjonowanie Policji Federacji Rosyjskiej w 

wieloetnicznym i wielowyznaniowym społeczeństwie z 2016 r. Praca powstała dzięki 

wyjazdowi na stypendium w petersburskiej filii Ogólnorosyjskiego Państwowego 

Uniwersytetu Prawa. Jedną ze sztandarowych reform okresu prezydentury Dmitrija 

Miedwiediewa była transformacja milicji w policję. W ten sposób powstała formacja 

odwołująca się w swoich źródłach do okresu caratu. Niemniej pozostała instytucją 

wybitnie scentralizowaną, organizacyjnie i kadrowo powiązaną z Ministerstwem 

Spraw Wewnętrznych, z szefem tego resortu jako przełożonym wszystkich 

policjantów w kraju, brakiem struktury hierarchicznej i podległością wprost 

lokalnym głównym zarządom lub zarządom MSW. Przedmiotem analizy jest 

stosunek policji wobec nietolerancji etnicznej i wyznaniowej, przestępczości 

dokonywanej przez osoby o pochodzeniu nierosyjskim (w tym etnicznych grup 

przestępczych) i wobec nich, a także partycypacja obywateli rosyjskich wywodzących 

się spośród mniejszości etnicznych i wyznaniowych w organach policji w Federacji 

Rosyjskiej. 

 Wątek rosyjski kontynuuję w opublikowanym w 2017 r. artykule The impact 

of immigration from post-Soviet states on the national security system of the Russian 
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Federation. W pierwszej części tekstu scharakteryzowałem ogólnie ruchy migracyjne 

w Federacji Rosyjskiej i po raz pierwszy w polskiej literaturze przedmiotu zwróciłem 

uwagę na funkcjonowanie dwóch terminów: „system bezpieczeństwa narodowego” i 

„system zapewnienia bezpieczeństwa narodowego”. Ze względu na wielkość i 

charakter imigracji z państw postradzieckich jej wpływ na rosyjski system 

bezpieczeństwa narodowego jest znaczący. Uwaga została skoncentrowana na 

systemie bezpieczeństwa politycznego, systemie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego oraz systemie bezpieczeństwa społecznego, wskazując na zmiany w ich 

obrębie, przede wszystkich w wymiarze instytucjonalnym, zwłaszcza w zakresie 

przeciwdziałania nielegalnej imigracji, działalności etnicznych grup przestępczych 

oraz dostępu do rosyjskiego rynku pracy. Oczywiście zjawisko imigracji może rodzić 

również wyzwania dla innych podsystemów rosyjskiego systemu bezpieczeństwa 

narodowego, jak choćby – ze względu na potężne transfery finansowe dokonywane 

przez gastarbeiterów – dla systemu bezpieczeństwa ekonomicznego. 

 Podobną strukturę ma liczący ponad dwa arkusze wydawnicze tekst Imigranci 

z Ukrainy – wyzwanie dla polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego, który 

ukazał się drukiem również w 2017 r. W pracy skoncentrowałem się na szansach i 

zagrożeniach związanych z obecnością imigrantów dla systemu bezpieczeństwa 

politycznego, wyróżniając te związane z korupcją i kwestiami obywatelstwa, dalej dla 

systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego, wskazując na problematykę 

przekraczania granicy państwowej i przestępczość obywateli naszego południowo-

wschodniego sąsiada, w końcu dla systemu bezpieczeństwa społecznego, sygnalizując 

kwestie oświaty, szkolnictwa wyższego, działalności związków zawodowych, czy też 

polityki prorodzinnej. Swoje rozważania rozpoczynam od przybliżenia pojęcia 

systemu bezpieczeństwa narodowego: „W moim przekonaniu jest to zatem jeden z 

fundamentalnych podsystemów systemu społecznego, w którego spektrum 

zainteresowania znajduje się zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Nawiązując do zaproponowanego przez autorów szkoły kopenhaskiej podziału na 

obszary bezpieczeństwa można zauważyć, że system bezpieczeństwa narodowego 

składa się z konstruujących go elementów-podsystemów: systemu bezpieczeństwa 

militarnego, systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego, systemu 

bezpieczeństwa społecznego, systemu bezpieczeństwa kulturowego, systemu 

bezpieczeństwa ekonomicznego, systemu bezpieczeństwa żywnościowego, systemu 

bezpieczeństwa ekologicznego itd. Wszystkie te elementy są ze sobą powiązane 

wzajemnymi relacjami współzależności i współdziałania. Jeżeli nie ma wątpliwości, 

że dany problem znajduje się w sferze odpowiedzialności jednego z powyższych 

podsystemów, nie oznacza to, że do zajęcia się nim nie będzie rościć sobie prawa inny 

z podsystemów. Pojawiają się zatem również relacje rywalizacji. Wspólne dla 

wspomnianych podsystemów będą ponadto naczelne instytucje władzy 

ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, wyznaczające ich podstawowe kierunki 

funkcjonowania” (s. 51). W zakończeniu przedkładam kilka wniosków, zwłaszcza, że 

krótkoterminowy charakter migracji obywateli ukraińskich do Polski nie stanowi 

silnego bodźca do zmian w systemie bezpieczeństwa narodowego naszego kraju. 
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Największe i najbardziej różnorodne wyzwania imigranci z Ukrainy generują dla 

systemu bezpieczeństwa społecznego. Podkreślam również, że w kontekście 

nasilonych na Starym Kontynencie procesów migracyjnych obecność Ukraińców w 

Polsce można potraktować jako przydatne doświadczenie. 

W opublikowanym w ubiegłym roku artykule Przekształcenia w ukraińskim 

systemie bezpieczeństwa narodowego po rewolucji godności : wybrane aspekty wracam 

do tematyki ukraińskiej. Przedmiotem analizy są tym razem zmiany w systemie 

bezpieczeństwa narodowego wymuszone przez konflikt kulturowy na Ukrainie 

pomiędzy zwolennikami państwa narodowego, integracji europejskiej, zachowania 

status quo i zacieśnienia relacji z Rosją. Swoją uwagę koncentruję na trzech 

aspektach zmian instytucjonalnych: transformacji milicji w Narodową Policję 

Ukrainy, utworzenia Gwardii Narodowej Ukrainy i batalionów ochotniczych do walki 

z separatystami oraz instytucjonalizacji walki z korupcją. Ukraina należy do 

najbardziej przeżartych korupcją państw europejskich, a – w powszechnej opinii 

wyrażanej w kraju i poza jego granicami – bez walki z tym zjawiskiem Kijów nie 

wygra konfrontacji z Moskwą. We wnioskach końcowych podkreślam, że wydarzenia 

z początku 2014 r. ukazały, iż największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Ukrainy 

stanowią sami Ukraińcy, a zwłaszcza członkowie establishmentu polityczno-

gospodarczego i funkcjonariusze instytucji powołanych do zapewnienia 

bezpieczeństwa. Państwo ukraińskie znalazło się na skraju upadku, stąd, aby 

przetrwać, musiało podjąć trud ogromnych reform, w tym w zakresie funkcjonowania 

systemu bezpieczeństwa narodowego. Utworzono nowe instytucje, zreformowano 

stare, a społeczeństwu dano większy zakres udziału, w tym kontroli, tej sfery życia 

publicznego. 

Naturalną kontynuację pracy Regulacje dotyczące policji w porozumieniach 

kończących konflikty etnoreligijne w postzimnowojennej Europie stanowi tekst Siły 

zbrojne i policja w tadżyckim procesie pokojowym (1997-2000) z 2018 r., w którym 

również przyglądam się zmianom w obrębie instytucji odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo. Trawiący to najbiedniejsze państwo postradzieckie przez znaczą 

część ostatniej dekady XX w. konflikt kulturowy pomiędzy byłym establishmentem 

państwowym i partyjnym a zwolennikami zwrotu w kierunku tradycyjnych 

muzułmańskich wartości ukazał głębokie linie podziału, których przez ponad 

dwadzieścia lat nie udało się do końca zniwelować. Na podstawie źródeł pierwotnych 

pochodzących z negocjacji pomiędzy rządem a Zjednoczoną Opozycją Tadżycką 

badam projekt pojednania i zagwarantowania partycypacji tej drugiej strony w 

budowaniu nowej rzeczywistości pokonfliktowej. 

Pozostałe osiągnięcia naukowe 

 W pierwszym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na moją działalność edytorską 

prac naukowych. Jeszcze przed oficjalnym zatrudnieniem mnie na stanowisku 

adiunkta w Zakładzie Badań Wschodnich zaangażowałem się we współtworzenie 

rocznika „Wschodnioznawstwo” (ISSN 2082-7695), najpierw w charakterze 

sekretarza redakcji, aby następnie podjąć się jednocześnie funkcji redaktora 
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naukowego (od 2015 r.) oraz zastępcy redaktora naczelnego (od 2018 r.). Z 

upoważnienia redaktora naczelnego prof. Zdzisława J. Winnickiego do moich zadań 

należą: bieżące kontakty z autorami nadsyłanych do redakcji tekstów, z 

recenzentami zewnętrznymi, z członkami międzynarodowej rady naukowej, z 

wydawcą, wstępna selekcja artykułów pod kątem merytorycznym, korekta językowa, 

promocja czasopisma na konferencjach krajowych i zagranicznych, kolportaż 

egzemplarzy autorskich, dla recenzentów i członków rady naukowej, bezpłatne 

przekazywanie numerów czasopisma bibliotekom i innym instytucjom, które nie są 

uprawnione do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych, zamieszczanie plików 

elektronicznych czasopisma w trybie open access w bibliotekach cyfrowych, 

przygotowywanie ankiet ewaluacyjnych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, umieszczanie czasopisma w bazach Index Copernicus Journals Master 

List, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities oraz w 

BazHum. W krótkim czasie „Wschodnioznawstwo” stało się pierwszym na polskim 

rynku wydawniczym interdyscyplinarnym czasopismem z zakresu badań 

wschodnich, rozpoznawalnym w kraju i poza jego granicami, o czym świadczy lista 

państw, z których wywodzili się autorzy tekstów: Białoruś, Czechy, Gruzja, Niemcy, 

Rosja, Słowacja, Ukraina, a nawet Japonia. Według obowiązującego ujednoliconego 

wykazu czasopism naukowych ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 stycznia 

2017 r. „Wschodnioznawstwo” znajduje się na liście „B” z przyznanymi 9 punktami. 

Tym samym jest najwyżej ocenionym czasopismem z zakresu nauk społecznych 

wydawanym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Biorąc 

powyższe pod uwagę dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 

Wrocławskiego prof. Krzysztof Kociubiński wystąpił, zaś Senat Uniwersytetu 

Wrocławskiego uchwałą nr 26/2019 z 20 marca 2019 r. pozytywnie zaopiniował 

wniosek o odznaczenie mnie przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. 

 Ponadto współredagowałem bądź redagowałem sześć prac zbiorowych. W 

latach 2011-2013 dzięki współpracy z wrocławską Fundacją Integracji Społecznej 

Prom oraz uzyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji lub Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ukazały się trzy prace 

dotyczące tematyki romskiej: Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i 

Wschodniej, Wrocław 2011; Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach 

międzynarodowych, Wrocław 2012; Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa 

wewnętrznego, Wrocław 2013. Na potrzeby tych trzech projektów udało mi się 

stworzyć doskonałe zespoły badawcze, złożone z wybitnych znawców problematyki, 

nie tylko z polskich ośrodków naukowych, ale również z Czech, Litwy, Słowacji i 

Węgier. Szczególnie warte odnotowania jest pozyskanie do współpracy Zoltána 

Baloga, który mimo piastowania wówczas funkcji wiceministra spraw wewnętrznych 

i sprawiedliwości Republiki Węgierskiej ds. inkluzji społecznej, zgodził się 

przygotować rozdział w tomie z 2012 r. Dodam również, że recenzentką pierwszego 

tomu z 2011 r. była wybitna znawczyni problematyki romskiej – prof. Ewa Nowicka z 

Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki moim staraniom wydawnictwa są obecnie 
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dostępne w trybie open access na stronach repozytorium CeON (Centrum Otwartej 

Nauki).  

 W sposób szczególny chciałbym wspomnieć o tomie ostatnim, gdyż stanowi on 

efekt mojego przeorientowania badawczego na grunt nauk o bezpieczeństwie. Jak 

zauważam wraz ze współredaktorką dr hab. Elżbietą Szyszlak we Wstępie: „(…) 

zaproponowano ujęcie problematyki romskiej w kontekście bezpieczeństwa, a 

inspiracją do takiego potraktowania tematu stało się coraz widoczniejsze zjawisko 

sekurytyzacji problematyki mniejszości romskiej. Charakteryzuje się ono przede 

wszystkim wyraźnym przesunięciem akcentów w postrzeganiu kwestii romskiej – 

podstawowym impulsem dla zajęcia się sytuacją tej społeczności i do podjęcia działań 

na tym obszarze nie jest dążenie do równouprawnienia jej członków, czy też 

zapewnienia im takich samych możliwości rozwoju z jakich korzysta ogół 

społeczeństwa lecz kwestia bezpieczeństwa i deficytu bezpieczeństwa. Skrajnym 

przykładem tego typu postawy jest traktowanie mniejszości romskiej przede 

wszystkim jako domniemanego lub rzeczywistego źródła zagrożeń, co w praktyce 

przejawia się m.in. w budowaniu murów oddzielających Romów od nie-Romów, 

lansowaniu pojęcia tzw. przestępczości romskiej, medializowaniu negatywnych 

wydarzeń związanych z mniejszością romska, używaniu retoryki zagrożenia ze 

strony tejże społeczności dla większości czy też wreszcie w burzeniu osiedli romskich 

jako najważniejszego źródła zagrożeń dla większości” (s. 5). Praca zbiorowa zawiera 

12 rozdziałów, których autorzy pochodzą z polskich (Polska Akademia Nauk, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski), czeskich 

(Uniwersytet im. Tomasza G. Masaryka w Brnie, Uniwersytet Ostrawski, Wyższa 

Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie) i słowackich (Uniwersytet 

im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy) ośrodków akademickich. Zostały one ujęte w 

trzech częściach, z których pierwsza ujmuje temat z perspektywy historycznej, dwie 

kolejne z perspektywy współczesnej: przestępczość Romów i wobec Romów, a także 

bezpieczeństwo społeczne. Szczególnie warte odnotowania jest pozyskanie do 

współpracy prof. Niny Pavelčíkovej – niekwestionowanego autorytetu z zakresu 

czeskich studiów nad Romami, a także prof. Miroslava Mareša – wybitnego, 

brneńskiego znawcy zagadnień terroryzmu, ekstremizmu prawicowego i lewicowego, 

a także chuligaństwa stadionowego. 

 W latach 2014-2016 współredagowałem z kolei trzy prace zbiorowe poświęcone 

tematyce konfliktów etnicznych i wyznaniowych w kontekście bezpieczeństwa: 

Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. 

Wybrane aspekty, Kraków 2014; Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie 

systemów bezpieczeństwa narodowego. Wybrane aspekty, Kraków 2015; Konflikty 

etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i 

międzynarodowym. Wybrane aspekty, Kraków 2016. Wydaniem zainteresował się 

prestiżowy Zakład Wydawniczy Nomos.  



 24 

 Poza pracami ujętymi powyżej jako rekordy będącego podstawą postępowania 

monotematycznego cyklu publikacji, opublikowałem również monografię Lwowskie 

sacrum, kijowskie profanum. Grekokatolicyzm w ukraińskiej przestrzeni publicznej 

od pierestrojki do pomarańczowej rewolucji, która ukazała się w 2012 r. w Warszawie 

nakładem Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Książka jest w 60-70% oparta 

na mojej pracy doktorskiej, niemniej znalazły się w niej również nowe elementy, 

m.in. rozdział dotyczący ekumenizmu i konfliktów międzykonfesyjnych (s. 173-209) 

oraz podrozdział dotyczący opieki duszpasterskiej nad wojskowymi (s. 288-291). 

Obecnie jest ona dostępna również w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Według Google Scholar monografia była cytowana przez m.in. Iwonę 

Kabzińską (Rosja i Ukraina – konflikt w rodzinie słowiańskiej?, 

„Wschodnioznawstwo” 2016, s. 75), Pawła Kowala (Papież, czyli zagrożenie dla 

komunizmu. „Polityka wschodnia” Stolicy Apostolskiej w latach 1978-1985 w 

dokumentach służb specjalnych PRL, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-

Wschodniej” 2016, z. 5, s. 349), Emilię Moddelmog-Anweiler (Religia w przestrzeni 

życia publicznego w regionach Europy Środkowej. Cechy modelu 

środkowoeuropejskiego, „Politeja” 2017, nr 46), Macieja Strutyńskiego (Stosunki 

między państwem a związkami wyznaniowymi w niepodległej Ukrainie 1991-2013, 

„Studia z Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 17, s. 257, 269-270), Arkadiusza 

Trochanowskiego (Perspektywa ekumeniczna Ukraińskiego Kościoła 

Greckokatolickiego, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 2016, nr 23, s. 206-208) i 

Michała Wawrzonka (Religion and Politics in Ukraine. The Orthodox and Greek 

Catholic Churches as Elements of Ukraine’s Political System, Cambrigde 2014). 

 Jestem ponadto jednym z sześciu autorów monografii Pogranicza cywilizacji. 

Wpływ dylematów tożsamościowych na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa 

wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, opublikowanej w bieżącym roku 

nakładem warszawskiego Domu Wydawniczego Elipsa, jak również autorem 11 

rozdziałów w pracach zbiorowych, 4 artykułów w czasopismach naukowych i 4 

recenzji. Spośród nich w sposób wyraźny wyróżniają się dwa wątki tematyczne: 

problematyka romska i odrodzenie religijne na obszarze postradzieckim. 

 Jeżeli chodzi o problematykę romską to poza tekstami zgłoszonymi jako 

rekordy w ramach monotematycznego cyklu publikacji, a więc powiązanymi z 

zagadnieniem bezpieczeństwa, a także poza wspomnianą edycją prac zbiorowych, 

jestem autorem rozdziałów dotyczących kwestii romskiej w polityce współczesnej 

Ukrainy, kwestii romskiej w polityce dolnośląskich samorządów na przykładzie 

rodzinnego Wałbrzycha (pierwszy tekst) i stołecznego Wrocławia (drugi tekst), a 

także działań podejmowanych przez władze Bułgarii w ramach Dekady Integracji 

Romskiej 2005-2015. Na łamach „Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego” z 2009 r. 

zrecenzowałem ponadto monografię Łukasza Kwadransa, Edukacja Romów. 

Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Wrocław – Wałbrzych 

2008. 
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 Zagadnienia odrodzenia religijnego na obszarze postradzieckim zajmują mnie 

w mniejszym lub większym stopniu od kilkunastu lat. W tym kontekście aktualnie 

biorę udział w projekcie Narodowego Centrum Nauki Komemoracja postaci 

metropolity Andrzeja Szeptyckiego jako element procesu budowy kapitału 

symbolicznego w warunkach społeczeństwa postkomunistycznego na Ukrainie, 

realizowanego na Akademii Ignatianum w Krakowie pod kierunkiem dra hab. 

Michała Wawrzonka. Interesują mnie zwłaszcza dwie kwestie: funkcjonowanie 

Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego jako wspólnoty zdelegalizowanej w okresie 

komunizmu i uznanej w 1989 r., a także działalność sekt i nowych ruchów religijnych 

przede wszystkim rodzimego charakteru (Wielkie Białe Bractwo, Kościół Ostatniego 

Testamentu). 

 Począwszy od momentu zatrudnienia na stanowisku adiunkta uczestniczyłem 

w sposób czynny w 43 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, w tym 

na 37 wygłosiłem referaty, zaś na 6 wziąłem udział w panelach eksperckich. 

Samodzielnie w murach Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 

Wrocławskiego zorganizowałem konferencję Polityka państw Europy Środkowej i 

Wschodniej wobec Romów, która odbyła się 24 kwietnia 2012 r. Poza naukowcami 

przedstawiającymi swoje referaty udało się zaprosić do udziału w przedsięwzięciu 

praktyków: dr Małgorzatę Różycką z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Jacka 

Milewskiego – współtwórcę i pierwszego dyrektora Parafialnej Podstawowej Szkoły 

Romskiej w Suwałkach, a także wywodzącego się z Sinti romskiego działacza 

społecznego Karola Parno Gierlińskiego, którzy wzięli udział w dyskusji panelowej. 

Konferencję zakończyła prelekcja amerykańskiego fotografa Chada Evansa Wyatta, 

specjalizującego się w fotografii etnicznej, autora projektu Roma Rising. Patronat 

honorowy nad konferencją objęła Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych 

Sejmu RP VII kadencji. 

Poza tym byłem sekretarzem 4 międzynarodowych konferencji naukowych, 

które zostały zorganizowane przez Instytut Studiów Międzynarodowych 

Uniwersytetu Wrocławskiego: Konflikty etniczne i wyznaniowe jako zagrożenie dla 

bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego państw (2012); Konflikty etniczne i 

wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego (2015); 

Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, 

państwowym i międzynarodowym (2016); Europa Środkowa jako podmiot 

geocywilizacyjny wobec współczesnych wyzwań (2017). Ponadto w ubiegłym roku 

byłem współodpowiedzialny za organizację I Seminarium Naukowego Dziedzictwo i 

pamięć w działaniu – perspektywa interdyscyplinarna, które w ramach współpracy 

Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Instytutu Studiów Międzynarodowych 

odbyło się we wrocławskiej Bibliotece im. Jana Czekanowskiego. Do moich zadań 

jako sekretarza należał udział w opracowaniu koncepcji konferencji, opracowanie 

materiałów konferencyjnych, przyjmowanie zgłoszeń i późniejsza korespondencja z 

uczestnikami konferencji, zamówienie cateringu oraz organizacja uroczystych kolacji 

połączonych ze zwiedzaniem wrocławskiego Starego Miasta i Ostrowa Tumskiego. 
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Ponadto zostałem zaproszony przez organizatorów 3 konferencji do zasiadania 

w komitetach naukowych lub wspierających. Dwukrotnie na organizowanych przez 

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej / Akademii Wojsk 

Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, posiadających międzynarodowy charakter 

konferencjach naukowych z cyklu „Społeczeństwo a wojna”: Konflikty kultur i 

problemy wielokulturowości we współczesnym świecie (Góra Św. Anny, 2015); Europa 

za murami – „obcy” u bram Europy (Wrocław, 2017). Z kolei w ubiegłym roku byłem 

członkiem komitetu naukowego III Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa „W 

trosce o bezpieczne jutro”: Reminescencje i zamierzenia w stulecie odzyskania 

niepodległości, zorganizowanej w Toruniu przez poznańską Wyższą Szkołę 

Bezpieczeństwa. 

Warto także wspomnieć, że moderowałem obrady sesji tematycznych na 5 

międzynarodowych konferencjach naukowych, trzykrotnie w ramach organizowanych 

w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego 

konferencjach o konfliktach etnicznych i wyznaniowych w kontekście 

bezpieczeństwa, ale również na imprezach zewnętrznych: W 2016 r. zostałem 

poproszony przez organizatorów I Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa 

„Meandry współczesnego bezpieczeństwa”: Między globalizacją a renacjonalizacją o 

moderowanie panelu Interwencje zbrojne i wojny hybrydowe we współczesnym świecie 

oraz pełnienie funkcji dyskutanta w panelu Rosja w obszarze poradzieckim. 

Wydarzenie miało miejsce w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kolei 

rok później w Pałacu Ogińskich współprzewodniczyłem obradom panelu Varia wojny, 

który stanowił część zorganizowanej przez Instytut Nauk Społecznych i 

Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

konferencji Wojna i polityka z cyklu „Wojna i bezpieczeństwo militarne”. 

W sposób bierny uczestniczyłem co najmniej kilkunastokrotnie w krajowych i 

międzynarodowych konferencjach naukowych. Chciałbym przede wszystkim 

wyróżnić udział w I Kongresie Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie w 

Siedlcach we wrześniu 2017 r., który niewątpliwie upewnił mnie w wyborze nauk o 

bezpieczeństwie jako nadrzędnej dyscypliny w prowadzonych przeze mnie badaniach. 

Ponadto kilkukrotnie (ostatnio w grudniu 2018 r.) uczestniczyłem w seminariach z 

cyklu „Metodologia badań systemów społecznych”, organizowanych przez prof. Jana 

Maciejewskiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również w 

konferencjach „Polska Polityka Wschodnia” (ostatnio w październiku 2018 r.) w 

Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. 

Jeżeli chodzi o udział w krajowych projektach naukowych, finansowanych ze 

środków Narodowego Centrum Nauki, to – jak powyżej wspomniałem – poza 

aktualnie realizowanym grantem Komemoracja postaci metropolity Andrzeja 

Szeptyckiego jako element procesu budowy kapitału symbolicznego w warunkach 

społeczeństwa postkomunistycznego na Ukrainie (nr NCN 2015/19/B/HS6/01257), 

byłem wykonawcą w projekcie Polityka etniczna współczesnych państw Europy 
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Środkowo-Wschodniej (nr NCN 2012/07/B/HS5/03871). Dwukrotnie w wyniku 

otwartego konkursu zostałem beneficjentem półrocznego stypendium naukowego w 

projekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwój 

potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia 

konkurencyjności Uczelni. Warto dodać, że w ramach projektu realizowanego w 

latach 2011-2015 dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 

każdej edycji przyznawano jedno miejsce stypendialne. Sześciokrotnie byłem 

kierownikiem i wykonawcą wewnętrznych projektów badawczych, realizowanych na 

macierzystym Wydziale Nauk Społecznych, dzięki środkom z dotacji dla młodych 

naukowców, przekazanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Przygotowywałem również recenzje wydawnicze dla znajdującego się na tzw. 

liście filadelfijskiej „Polish Sociological Review” (2016, 2017, 2018), a także dla 

„Roczników Integracji Europejskiej” (2017), „Scientific Journal of the Military 

University of Land Forces” (2017, 2018) i „Zeszytów Naukowych Koła 

Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych” (2017, 2018). Ponadto 

recenzowałem tom Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku. Zasięg i skutki 

powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie: ludzie powstania, red. A. 

Smalianczuk, Z. J. Winnicki, Grodno 2018. Poza pracą w redakcji 

„Wschodnioznawstwa” od 2016 r. jestem członkiem rady redakcyjnej zaporoskiego 

czasopisma „Kul’turolohichnyy visnyk: Naukovo-teoretychnyy shchorichnyk 

Nyzhn’oyi Naddnipryanshchyny”, zaś rok później dołączyłem do zespołu rady 

naukowej „Roczników Studenckich Akademii Wojsk Lądowych”. 

 

Osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne i w zakresie współpracy międzynarodowej 

Jestem promotorem pomocniczym w dwóch otwartych przewodach 

doktorskich, których tematyka związana jest z moimi zainteresowaniami 

naukowymi: Arktyka – obszar rywalizacji i kształtowania regionalizmu morskiego 

(mgr Karolina Chyla); Doktryna i praktyka polityczna współczesnego nacjonalizmu 

ukraińskiego (mgr Paweł Terpiłowski). Przewody zostały wszczęte przez Radę 

Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto udzielałem konsultacji 

drowi Bartoszowi H. Lyszkiewiczowi w kontekście przygotowywanej przez niego 

pracy doktorskiej The Construction od National Identity in post-1918 Poland, 

obronionej w 2014 r. w School of Government brytyjskiego Uniwersytetu w Plymouth 

pod kierunkiem prof. Karla Cordella. Stosowne podziękowania znalazły się na s. 16 

internetowej wersji dysertacji. 

Począwszy od 2015 r., po wprowadzeniu zmian w programie studiów na 

kierunku bezpieczeństwo narodowe, polegających na likwidacji egzaminu 

licencjackiego w formie pisemnej i przywróceniu obrony pracy licencjackiej i 

egzaminu ustnego, prowadzę seminaria licencjackie. Na chwilę obecną 

wypromowałem 33 licencjatów bezpieczeństwa narodowego. Recenzowałem również 

kilkadziesiąt prac licencjackich i magisterskich, bronionych na kierunkach 
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bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe i stosunki 

międzynarodowe. 

W 2012 r. zaangażowałem się w prace koncepcyjne nad powstaniem 

oryginalnego w skali kraju kierunku uzupełniających studiów magisterskich w 

zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego. Opracowałem szereg sylabusów do 

przedmiotów prowadzonych w jego ramach, jak również na kierunkach 

bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe. Szczególnym powodem do 

dumy jest opracowanie autorskiej koncepcji zajęć w ramach modułów sacrum we 

współczesnym świecie oraz konflikty kulturowe. W pierwszym wypadku chodzi o 

zajęcia z sekt i nowych ruchów religijnych, zaś w drugim z antropologii wojny. 

Ponadto jestem koordynatorem modułów konflikty kulturowe oraz bezpieczeństwo 

jednostki. W latach 2011-2016 byłem natomiast koordynatorem ECTS dla kierunku 

stosunki międzynarodowe. 

Począwszy od momentu zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Zakładzie 

Badań Wschodnich w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 

Wrocławskiego realizuję szereg zajęć dydaktycznych, w tym w sposób ciągły: 

a) Antropologia wojny – konwersatoria na bezpieczeństwie 

międzynarodowym; 

b) Chrześcijaństwo – wykłady i ćwiczenia na bezpieczeństwie 

międzynarodowym; 

c) Cywilizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa jednostki – konwersatoria 

na bezpieczeństwie międzynarodowym; 

d) Narody i mniejszości narodowe – konwersatoria na bezpieczeństwie 

narodowym; 

e) Problemy narodowe i konflikty etniczne – konwersatoria na stosunkach 

międzynarodowych; 

f) Sekty i nowe ruchy religijne – konwersatoria na bezpieczeństwie 

międzynarodowym; 

g) Społeczeństwa Azji Wschodniej i Południowej – konwersatoria na 

stosunkach międzynarodowych; 

h) Systemy bezpieczeństwa narodowego – wykłady i ćwiczenia na 

bezpieczeństwie narodowym; 

i) Teoria konfliktów społecznych i politycznych – konwersatoria na 

bezpieczeństwie narodowym 

j) Upadek Związku Radzieckiego i jego konsekwencje dla stosunków 

międzynarodowych – wykłady na stosunkach międzynarodowych. 

Ponadto okresowo prowadziłem konwersatoria z islamu, narodów i mniejszości 

narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, współczesnych relacji 

międzycywilizacyjnych. Średni poziom mojego rocznego obciążenia dydaktycznego 

sięgał w tym okresie ok. 400 godzin zajęć. 
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 W 2011 r. byłem członkiem-egzaminatorem Wydziałowej Komicji 

Rekrutacyjnej ds. rekrutacji na studia licencjackie bezpieczeństwa narodowego. Z 

kolei w latach 2013-2016 byłem członkiem-egzaminatorem Wydziałowej Komisji 

Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu licencjackiego dla studentów 

bezpieczeństwa narodowego i stosunków międzynarodowych. W tym czasie zgodnie z 

programem studiów studenci nie przygotowywali prac licencjackich, ale 

przystępowali do pisemnego egzaminu dyplomowego. 

 Pełnię ponadto funkcje opiekuna Studenckiej Organizacji Bezpieczeństwa 

Narodowego i Wojskowości (od 2012 r., obecnie działalność w zawieszeniu) oraz Koła 

Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych (od 2018 r.). Co interesujące, 

sam w 2002 r. jako student brałem udział w powstaniu tej ostatniej inicjatywy ruchu 

naukowego. 

 Dwukrotnie byłem członkiem Wydziałowej Komisji Konkursowej ds. 

zatrudnienia pracowników na stanowiska nauczycieli akademickich (adiunktów z 

habilitacją) w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego: 

w Pracowni Koordynacji Badań i Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego (2015) oraz 

w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej 

(2017). 

Uznaniem mojej pracy dydaktycznej jest nie tylko wysoka ocena zajęć 

rokrocznie dokonywana przez studentów (5-5,5 w skali 6), ale również nagrody 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne, 

przyznane mi w latach 2012-2017. 

Zaangażowałem się również w działalność popularyzującą naukę. W bieżącym 

roku zgłosiłem akces jako wykładowca w ramach sesji stacjonarnej i wyjazdowej (w 

Zgorzelcu) XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Wcześniej w charakterze 

prelegenta brałem udział w działaniach Sekcji Socjologii Etniczności Polskiego 

Towarzystwa Socjologicznego i Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu (2015), 

wrocławskiego oddziału Forum Młodych Dyplomatów (2016), Fundacji „Dzielnica 

Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” we Wrocławiu (2018), czy też Fundacji 

Jagiellońskiej (2019). 

Na tematy pokrewne moim zainteresowaniom badawczym wypowiadam się 

także dla mediów. W 2013 r. dwukrotnie byłem pytany przez lewicowy tygodnik 

„Przegląd” o relacje pomiędzy państwem a Kościołem w kontekście inicjatyw 

ustawodawczych Janusza Palikota i jego ugrupowania politycznego (Jakie zapisy w 

konkordacie powinny zostać zmienione?, „Przegląd”, 25.02-3.03., s. 6; Czy i jak nauka 

religii w szkołach wpływa na postawy młodzieży?, „Przegląd”, 3-9.06., s. 11-12). 

Ponadto co najmniej kilkunastokrotnie począwszy od 2017 r. wypowiadałem na 

temat bieżących wydarzeń na obszarze postradzieckim dla katolickiej Telewizji 

Trwam. 

 Od momentu zatrudnienia na stanowisku adiunkta rokrocznie odbywałem 

zagraniczne wyjazdy dydaktyczne w ramach programów Erasmus i Erasmus+. 
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Trzykrotnie w latach 2011-2013 prowadziłem zajęcia dla studentów Wyższej Szkoły 

Górniczej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, w latach 2014-2015 dwukrotnie 

miałem przyjemność wygłosić wykłady na Uniwersytecie Ostrawskim, w latach 2016-

2017 dwukrotnie spotkałem się ze słuchaczami Europejskiego Uniwersytetu 

Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, zaś w roku poprzednim – z młodymi Litwinami z 

Uniwersytetu Michała Römera. Obecnie przygotowuję się do majowego wyjazdu na 

wykłady dedykowane doktorantom Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii. 

 Pierwsze trzy wyjazdy zrealizowałem do Wyższej Szkoły Górniczej – 

Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Staże dydaktyczne odbywałem w 

jednostkach organizacyjnych Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa – w Katedrze 

Służb Bezpieczeństwa oraz Katedrze Ochrony Ludności. Jest to jedyna placówka 

naukowa w Republice Czeskiej zajmująca się zagrożeniami bezpieczeństwa 

związanymi z pożarami, wybuchami, awariami, wypadami przy pracy, katastrofami i 

umyślnymi działaniami ze strony człowieka, współpracująca szeroko ze strażą 

pożarną, policją, służbami celnymi i specjalnymi. Dla studentów Wyższej Szkoły 

Górniczej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie wygłosiłem cykl wykładów na 

temat ekstremizmu etnicznego i religijnego na obszarze byłego Związku 

Radzieckiego. 

 Kolejne wyjazdy zrealizowałem również do stolicy czeskiego województwa 

morawsko-śląskiego – Ostrawy, ale już na Uniwersytet Ostrawski. Gościłem 

wówczas na Wydziale Pedagogicznym, gdzie w czasie spotkań ze studentami 

politologii omawiałem problematykę wyzwań związanych z wielokulturowością dla 

państw Europy Środkowej. 

 Następnie na zaproszenie Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce 

Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą dwukrotnie wziąłem 

udział w charakterze wykładowcy w polsko-niemieckich szkołach letnich: „Cultures 

in Times of Transition” (2016) oraz „Remembering Communism” (2017), w których 

brali udział studenci z wielu państw europejskich, a także z USA, Kanady i Japonii. 

Moim zadaniem było przybliżenie słuchaczom skomplikowanych relacji 

narodowościowych i wyznaniowych w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie 

światowej. 

 Ostatni zrealizowany wyjazd dydaktyczny miał miejsce na Uniwersytet 

Michała Römera w Wilnie i w Kownie. Właśnie w międzywojennej stolicy Litwy 

znajduje się Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, przygotowujący kadry dla policji, 

straży granicznej i innych litewskich formacji mundurowych. Sama uczelnia 

powstała w 1990 r. jako Litewska Akademia Policyjna. Tematyka moich wykładów 

dotyczyła miejsca policji w wielokulturowym społeczeństwie na przykładzie 

doświadczeń rosyjskich i polskich, a także zmian w ukraińskim systemie 

bezpieczeństwa narodowego po 2014 r. 

Poza udziałem w programach Erasmus i Erasmus+ w wyniku procedury 

konkursowej w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus Mundus Multic 
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