Stan bezpieczeñstwa zewnêtrznego pañstwa polskiego podlega³ dynamicznym zmianom.
W XV-XVI w. Polska z pomyœlnie rozwijaj¹c¹ siê gospodark¹, sprawnym wojskiem i dyplomacj¹
sta³a siê jednym z podmiotów polityki europejskiej. Za³amanie siê Rzeczpospolitej Obojga
Narodów w XVII-XVIII w. mia³o swoje przyczyny w sytuacji wewnêtrznej kraju i stosunkach
miêdzynarodowych. Pañstwo polsko – litewskie sta³o siê protektoratem rosyjskim, ale zaczê³o siê
gwa³townie reformowaæ i walczyæ o swoj¹ suwerennoœæ.
W wyniku nieustêpliwej walki Polaków o niepodleg³oœæ i sprzyjaj¹cej sytuacji
miêdzynarodowej w 1918 roku, pañstwo polskie powsta³o ponownie. Jednak¿e jego
bezpieczeñstwo zewnêtrzne, podobnie jak wielu innych pañstw, zale¿a³o ju¿ w g³ównej mierze
od decyzji wielkich mocarstw. W 1939 roku, mimo racjonalnych dzia³añ wojskowych
i dyplomatycznych, Rzeczpospolita oczekiwanej pomocy ze strony Zachodu nie otrzyma³a.
Po drugiej wojnie œwiatowej Polska dosta³a siê pod dominacjê radzieck¹, a po roku 1989 znalaz³a
siê w strefie wp³ywów Stanów Zjednoczonych.
Kazimierz Adamek
Analiza systemowa jako metoda badawcza, któr¹ proponuje siê implementowaæ w dziedzinie
badañ nad bezpieczeñstwem i obronnoœci¹ jako paradygmat przyjmuje traktowanie:
– badanego obiektu jako systemu, którego strukturê tworz¹ okreœlone elementy i relacje
miêdzy nimi;
– danego systemu jako obiektu z³o¿onego z wzajemnie powi¹zanych podsystemów;
– danego systemu jako obiektu nale¿¹cego do systemu nadrzêdnego;
– modelu systemu jako afirmacji jego funkcjonowania.
Charakteryzuje siê on kompleksowym ujmowaniem problemów oraz wykorzystywaniem
interdyscyplinarnych metod analitycznych do rozwi¹zywania z³o¿onych sytuacji decyzyjnych.
Wprowadzaj¹c do procesu badawczego paradygmat systemowoœci w swoisty sposób pozwala
na porz¹dkowanie ca³ej przestrzeni badawczej, identyfikacjê przedmiotowych, podmiotowych
i funkcjonalnych systemów i podsystemów oraz na uchwycenie i analizê prawid³owoœci w z³o¿onym
œrodowisku systemów narodowego i miêdzynarodowego bezpieczeñstwa.
Istotnym walorem tej metody jest to, i¿ umo¿liwia ona uwzglêdnienie takich atrybutów
œrodowiska bezpieczeñstwa jak z³o¿onoœæ relacji pomiêdzy poszczególnymi podmiotami
bezpieczeñstwa, wysok¹ dynamikê zmian (zagro¿eñ) oraz przestrzennoœæ. W pe³ni dostrzega,
i¿ bezpieczeñstwo miêdzynarodowe nie jest sum¹ bezpieczeñstw poszczególnych pañstw i pozwala,
w zale¿noœci od postawionego problemu badawczego, przy wykorzystaniu takich kategorii jak
system i podsystemy komponowaæ ró¿ne modele systemów bezpieczeñstwa i analizowaæ ich
funkcjonowanie w zdefiniowanej przestrzeni badawczej.
Józef Buczyñski
W artykule autor opisa³ kilka aspektów kontaktów miêdzy III Rzeczpospolit¹
a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Scharakteryzowa³ umowy, które oba kraje zawar³y po 1989
roku – przede wszystkim gospodarcze. Du¿o miejsca poœwiêci³ wizytom polskich przedstawicieli
w ZEA (prezydentów, premierów, ministrów), oraz odwiedzinom w Polsce przedstawicieli rz¹du ZEA.
Ukaza³ równie¿ wiele inicjatyw kulturalnych, podjêtych przez stronê polsk¹, chc¹c zwiêkszyæ wiedzê
tamtejszych mieszkañców o III Rzeczpospolitej (koncerty, pokazy filmów, wystawy).
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