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Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe nr 30": 25 lat polskiej strategii
bezpieczeństwa

Prezentujemy 30. numer wydawanego przez BBN kwartalnika naukowego "Bezpieczeństwo
Narodowe". W tytułowym artykule - 25 lat polskiej strategii bezpieczeństwa - szef BBN
Stanisław Koziej wraz z płk. Adamem Brzozowskim podsumowują ćwierćwiecze ewolucji
polskiej myśli strategicznej oraz przedstawiają założenia, jakie legły u podstaw
opracowywanej obecnie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.

W numerze:

25 lat polskiej strategii bezpieczeństwa
Stanisław Koziej, Adam Brzozowski

„Doktryna Komorowskiego” – próba scharakteryzowania. Idea, zakres, priorytety,
realizacja
Mariusz Fryc

Rozbrojenie w wymiarze humanitarnym
Zdzisław Lachowski

Pojęcie „czas wojny” oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim
systemie prawnym
Marek Surmański

Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii
Europejskiej
Paweł Turowski

Nowy American way of war? – Współczesne wojny Stanów Zjednoczonych
Łukasz Smalec

Operacyjny wymiar misji „Unified Protector” – doświadczenia płynące z operacji pod
kątem rozwoju zdolności militarnych NATO
Mateusz Zajączek

Bliskowschodnia „zimna wojna” czyli saudyjsko-irańska rywalizacja w regionie w obliczu
„arabskiej wiosny”
Aleksandra Dzisiów-Szuszczykiewicz

Od wrogości do Sèvres: brytyjsko-izraelskie relacje w perspektywie kryzysu sueskiego

http://www.bbn.gov.pl/download/1/17028/11-40sSKoziejABrzozowski.pdf
http://www.bbn.gov.pl/download/1/17029/41-72sMariuszFryc.pdf
http://www.bbn.gov.pl/download/1/17029/41-72sMariuszFryc.pdf
http://www.bbn.gov.pl/download/1/17030/73-94sZdzislawLachowski.pdf
http://www.bbn.gov.pl/download/1/17031/95-109sMarekSurmanski.pdf
http://www.bbn.gov.pl/download/1/17031/95-109sMarekSurmanski.pdf
http://www.bbn.gov.pl/download/1/17032/111-131sPawelTurowski.pdf
http://www.bbn.gov.pl/download/1/17032/111-131sPawelTurowski.pdf
http://www.bbn.gov.pl/download/1/17033/133-156sLukaszSmalec.pdf
http://www.bbn.gov.pl/download/1/17034/157-179sMateuszZajaczek.pdf
http://www.bbn.gov.pl/download/1/17034/157-179sMateuszZajaczek.pdf
http://www.bbn.gov.pl/download/1/17035/181-206sAleksandraDzisiow.pdf
http://www.bbn.gov.pl/download/1/17035/181-206sAleksandraDzisiow.pdf
http://www.bbn.gov.pl/download/1/17036/207-233sJanuszTomaszewski.pdf


Janusz Tomaszewski

Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir jako zagrożenie dla bezpieczeństwa w Azji.
Historia i perspektywy
Przemysław Pacuła
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Artykuły przekazano do druku w czerwcu 2014 r. Kopiowanie całości bądź części artykułów możliwe jest tylko za zgodą
redakcji. Wszystkie artykuły zamieszczone w kwartalniku wyrażają poglądy autorów. 
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Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” poświęcony jest problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego i
krajowego. Publikowane artykuły poruszają kwestie związane z polityczno-strategicznymi, militarnymi i
pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa. Na jego łamach publikują eksperci BBN oraz niezależni autorzy. Od
2012 r. kwartalnik ma status czasopisma naukowego.
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