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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
„WSPÓŁCZESNE SYSTEMY WALKI Z TERRORYZMEM 

W POLSCE I NA ŚWIECIE”, RZESZÓW, 18–20 MAJA 2016 R.

Z inicjatywy Instytutu Studiów nad Terroryzmem Wyższej Szkoły Informatyki 
i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie od 18 do 20 maja trwały obrady międzyna-
rodowej konferencji „Współczesne systemy walki z terroryzmem w Polsce i na 
świecie”. Współorganizatorami konferencji były: The International Center for So-
cio-Political Studies and Consulting (ICSPSC), Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. 
z Rzeszowa oraz International Police Association (IPA) KMP Rzeszów. Partnerem 
w przygotowaniach organizacyjnych było Koło Naukowe Bezpieczeństwa Naro-
dowego WSIiZ. Patronat medialny objął miesięcznik „e-Terroryzm.pl”.

Radę Naukową przedsięwzięcia zaszczycili swoją obecnością wybitni 
znawcy problematyki bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych i zagadnień 
zwalczania terroryzmu. Wśród nich m.in. profesorowie: Erhard Cziomer, Jewgie-
nij Paszencew, Dragan Simuenović, Kuba Jałoszyński, Piotr Mickiewicz, Marcin 
Lasoń, Andrzej Żebrowski i Leszek F. Korzeniowski. Wspierali ich doktorzy Daria 
Bazarkina, Maria Dżorić i Greg. J. Simons. 

Konferencja była jednym z planowanych na 2016 r. przedsięwzięć Instytutu 
Studiów nad Terroryzmem. Zakres tematyczny obejmował problematykę prawno-
-organizacyjnych sposobów zwalczania terroryzmu, roli i znaczenia komunikacji 
dla terrorystów i zwalczania terroryzmu. Pozostałymi zaproponowanymi do omó-
wienia zagadnieniami były systemy antyterrorystyczne, metody zwalczania terro-
ryzmu oraz współpraca międzynarodowa w tym zakresie.
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Obrady odbywały się w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Pierwszy dzień 
konferencji upłynął na przyjazdach uczestników, zwiedzaniu zabytków Rzeszowa 
i uroczystej kolacji. 

Referenci konferencji byli przedstawicielami uczelni polskich i zagranicz-
nych – wśród nich: Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Federacji Rosyjskiej, Szwedzkiego Uniwersytetu Obrony i Uniwersytetu w Uppsa-
li ze Szwecji, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzą-
dzania, Uniwersytetu w Belgradzie, Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu 
Pedagogicznego, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Bezpieczeństwa Narodowego 
z Serbii oraz Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Najliczniej reprezentowana była Akademia Dyplomatyczna MSZ Federacji 
Rosyjskiej, w której imieniu w konferencji uczestniczyła trójka profesorów. Byli 
to prof. dr hab. Marina Kukarcewa – szefowa departamentu koordynacji prac ba-
dawczych Akademii, prof. dr hab. Jewgienij Paszencew, jednocześnie dyrektor The 
International Center for Socio-Political Studies and Consulting oraz prof. dr Iwan 
Surma z Katedry Zarządzania Państwowego i Bezpieczeństwa Narodowego, eks-
pert Dumy FR. Przedstawicielami młodszego pokolenia naukowców byli: znaw-
czyni problematyki terroryzmu z Moskwy doc. dr Daria Bazarkina, oraz mgr Ewa 
Wolska-Liśkiewicz i dr Tomasz Wójtowicz z WSIiZ. Międzynarodową społecz-
ność akademicką uzupełniał dr Greg J. Simons, Nowozelandczyk, wykładowca 
uczelni szwedzkich i znawca problematyki rosyjskiej.

Obrady odbywały się w trzech roboczych językach konferencji: angielskim, 
rosyjskim i polskim – i były tłumaczone symultanicznie. Konferencję ofi cjalnie 
otworzył gen. bryg. rez. dr Tomasz Bąk – dyrektor Instytutu Studiów nad Terro-
ryzmem. Obrady podczas roboczych dni konferencji prowadził dr Kazimierz Kraj 
z WSIiZ.

Tematyka referatów wygłoszonych podczas pierwszego panelu konferencji 
obejmowała zagadnienia terroryzmu jako fenomenu socjologiczno-psychologicz-
nego (M. Kukarcewa), przemyśleń nad komunikacją w globalnej wojnie z terro-
ryzmem (G.J. Simons), nowych zagrożeń ze strony organizacji terrorystycznych 
związanych z technologiami przyszłości (J. Paszencew). D. Bazarkina i K. Kraj, 
występujący na koniec tej części konferencji, przedstawili problematykę informa-
cyjno-psychologicznych ataków quasi-religijnych organizacji terrorystycznych na 
władze państwowe w UE oraz ewolucję rosyjskiego systemu antyterrorystycznego. 
Po wystąpieniach referentów rozpoczęła się dyskusja, w której udział brali: dr Ma-
ciej Milczanowski – kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ, 
dr G.J. Simons, dr Karolina Libront z Uniwersytetu Warszawskiego, doc. dr D. Ba-
zarkina oraz dr K. Kraj. Dyskusja nad poruszonymi w referatach zagadnieniami 
oraz wynikłymi pytaniami przeniosła się podczas przerwy do kuluarów, gdzie była 
kontynuowana w różnych konfi guracjach, w tym z gośćmi konferencji i studen-
tami przysłuchującymi się obradom. Ze względu na nieobecność, z przyczyn lo-
sowych, niektórych prelegentów przewidzianych do wystąpień, pierwszy roboczy 
dzień konferencji został zakończony po jednym panelu.



251MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „WSPÓŁCZESNE SYSTEMY WALKI...

Podczas drugiego dnia obrad E. Wolska-Liśkiewicz podjęła tematykę strate-
gii komunikacyjnych Państwa Islamskiego, a o tym, jak pokonać Państwo Islam-
skie, mówił dr T. Wójtowicz. Dr hab. Jarosław Tomasiewicz przedstawił niezwykle 
interesujący i nieznany szerzej problem komunikacji w strategii oporu niekiero-
wanego na przykładzie anarchistów-insurekcjonistów. Obrady zakończyło wystą-
pienie prof. dra I. Surmy, przedstawiające zagadnienie wirtualnych wojen o realną 
przestrzeń geopolityczną oraz etiologię dżihadu i cyberdżihadu.

Na zakończenie obrad prof. J. Paszencew i doc. dr D. Bazarkina przedsta-
wili książkę Коммуникация и терроризм („Komunikacja i terroryzm”, wyd. The 
International Center for Socio-Political Studies and Consulting), której byli współ-
autorami wraz z Draganem Simeunoviciem i Marią Dżorić. Recenzentem wydaw-
niczym monografi i był Kazimierz Kraj.

Po krótkiej wymianie poglądów i podsumowaniu, obrady konferencji za-
mknął dr Leszek Baran, prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 
WSIiZ.

Konferencję znakomicie podsumowała w wywiadzie dla TVP prof. M. Ku-
karcewa z Akademii Dyplomatycznej MSZ Federacji Rosyjskiej:

Międzynarodowy terroryzm ma charakter globalny, więc ani Polska, ani żaden inny kraj 
nie może się czuć bezpiecznie. Widzimy tego przykład w tym, co wydarzyło się wczoraj 
we Wrocławiu. Oczywiście nie zostało to jeszcze zbadane, niemniej jednak jest to pewien 
niepokojący symptom. Tym bardziej że Polska ma przed sobą dwa duże wydarzenia: szczyt 
NATO i Światowe Dni Młodzieży i tu jest konieczne zaangażowanie służb specjalnych ca-
łej Unii Europejskiej oraz szerzenie wiedzy wśród społeczeństwa. Społeczeństwo powinno 
rozumieć to zagrożenie i stosować się do wytycznych tych służb i policji.

Podkreślić należy, że była to prawdopodobnie jedyna, przynajmniej 
w ostatnich latach, konferencja poświęcona terroryzmowi z udziałem przedsta-
wicieli jednej z czołowych i opiniotwórczych uczelni w Rosji. Rosyjskie wielo-
letnie doświadczenia w zwalczaniu działalności ekstremistycznej i terrorystycz-
nej, zarówno w aspekcie rozwiązań prawnych, jak i organizacyjnych są w opinii 
piszącego te słowa nie do przecenienia, a rzadko z nich korzystamy, skupiając 
swoje zaangażowanie badawcze na rozwiązaniach państw UE i Stanów Zjedno-
czonych w tym zakresie.

Jednym z ważniejszych naukowych celów konferencji było poznanie po-
glądów partnerów zagranicznych i nawiązanie roboczych kontaktów naukowych. 
Uczestnicy i organizatorzy wyrazili nadzieję na kontynuowanie rozpoczętej 
współpracy, wspólne przedsięwzięcia wydawnicze i badawcze, wymianę informa-
cji i udział w konferencjach naukowych organizowanych przez reprezentowane 
w Rzeszowie instytucje. 

Namacalnym owocem obrad będzie obszerna, recenzowana publikacja po-
konferencyjna, w której znajdą się również artykuły nadesłane przez referentów, 
którzy nie mogli uczestniczyć w sympozjum.




