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Wystąpienia Marka J. Malinowskiego 
i Krzysztofa Komorowskiego

•	 Wystąpienie prof. dra hab. Marka J. Malinowskiego dotyczyło następujących 
kwestii:

l. Rola ONZ i NATO we współczesnym świecie − cele, założenia i praktyka dzia-
łalności ONZ i NATO w II połowie XX i w początkach XXI wieku; perspektywy 
ewolucji ONZ i NATO w XXI wieku; rola i miejsce misji zagranicznych ONZ 
i NATO we współczesnym świecie.

2. Walka z terroryzmem międzynarodowym i problematyka fundamentalizmu 
islamskiego − koncepcja „wojny światów” Samuela P. Huntingtona z Harvard 
University w USA; ewolucja i ekspansja fundamentalizmu islamskiego we 
współczesnym świecie i rola Al-Kaidy w walce z hegemonią USA; ideologia 
neokonserwatyzmu amerykańskiego i imperialna polityka zagraniczna admi-
nistracji prezydenta George’a W. Busha w ramach realizacji Narodowej Strategii 
Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z 2002 roku (zrewidowanej w 2006 r.) 
w wojnie z terroryzmem − kazusy Afganistanu, Iraku i Iranu − wobec zasad 
prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych.

3. Problematyka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Polski − 
kontynuacja proamerykańskiego kursu polityki zagranicznej, efekty i skutki 
współpracy polsko-amerykańskiej dla interesów Polski; Polska między Stanami 
Zjednoczonymi, NATO i Unią Europejską w ramach stosunków transatlan-
tyckich; kwestia budowy tarczy antyrakietowej w Polsce a stosunki z Rosją − 
zagrożenia i wyzwania; możliwości ataku terrorystycznego w Polsce ze strony 
Al-Kaidy w związku z zaangażowaniem militarnym Wojska Polskiego w opera-
cjach w Afganistanie i Iraku; opinia publiczna w Polsce a udział Wojska Polskiego 
w misjach zagranicznych.

•	 Dr hab. Krzysztof Komorowski w swoim wystąpieniu scharakteryzował udział 
Polski w działaniach stabilizacyjnych w Afganistanie. 
Po atakach terrorystycznych 11 września 2001 roku na budynki World Trade 

Center i Pentagon Stany Zjednoczone wspólnie z innymi państwami utworzyły 
międzynarodową koalicję w celu przeciwstawienia się nowemu zjawisku świato-
wego terroryzmu.

Polska włączyła się w te działania od marca 2002 roku. Podstawą prawną 
udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji antyterrorystycznej „En-
during Freedom” („Trwała Wolność”) jest postanowienie Prezydenta RP z 22 li-
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stopada 2001 roku z późniejszymi nowelizacjami. Polacy początkowo wyznaczyli 
kontyngent 300 żołnierzy, stopniowo dążąc do tej liczebności w praktycznym za-
angażowaniu. W związku z rozwijaniem PKW w Iraku ograniczono jednak siły 
w Afganistanie w ramach „Enduring Freedom”. Zadaniem było obalenie reżimu 
talibów w Afganistanie i likwidacja ogniska światowego terroryzmu, z Al-Kaidą 
na czele. W praktyce żołnierze polscy rozminowywali teren, rozbudowywali bazę 
oraz prowadzili dystrybucję paliw i wody dla sił koalicji.

Z kolei rozbicie talibów wymusiło dalsze działanie na rzecz rekonstrukcji 
i odbudowy Afganistanu w ramach operacji „International Security Assistance 
Force” (ISAF − Międzynarodowe Siły Wspierania Bezpieczeństwa).

Po objęciu zwierzchnictwa nad ISAF przez NATO w sierpniu 2003 roku 
Polska została przymuszona do większego zaangażowania się w Afganistanie. 
30 sierpnia 2006 roku prezydent RP, na wniosek Rady Ministrów, podpisał sto-
sowne postanowienie, a następnie 22 listopada tego roku ogłosił postanowienie 
zwiększające stan PKW w Afganistanie do 1200 żołnierzy.

Analizując udział Wojska Polskiego w Afganistanie w gronie 37 kontyngentów 
państwowych, warto zwrócić uwagę na tak zwane ograniczenia narodowe, wpro-
wadzone dla swoich wojsk przez niektóre państwa ze względu na brak odpowied-
nich zdolności operacyjnych, między innymi brak możliwości akcji w trudnych 
warunkach. Poważniejszymi ograniczeniami narodowymi są jednak te, które po-
szczególne kraje wprowadzają z przyczyn politycznych, nie godząc się na oddawa-
nie swoich kontyngentów do całkowitej dyspozycji dowódcy operacji. Uniemoż-
liwia to pełne wykorzystanie sił sojuszniczych i podważa wiarygodność NATO. 
W tym kontekście godne podkreślenia jest zaangażowanie Polski bez żadnych 
ograniczeń narodowych (technicznych i politycznych). W konsekwencji polscy 
żołnierze są angażowani przez dowództwo 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej 
USA do najtrudniejszych akcji i w najtrudniejszych rejonach, tam gdzie innych 
nie kieruje się ze względu na wspomniane ograniczenia narodowe, co może nieść 
nie tylko większe zagrożenie, ale także trudno przewidywalne konsekwencje.

Summary

Speech by Marek J. Malinowski and Krzysztof Komorowski

Professor Marek J. Malinowski has discussed the UN and NATO role in the 
world at present,  concentrating on fight against international terrorism, Islam 
fundamentalism problems as well as internal and international Polish safety 
problems. Doctor Krzysztof Komorowski in his speech discussed the Polish role 
in the stabilization activities in Afghanistan.
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