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Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich marzeń. 

Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na skutek nagłej zmiany 

losu pojmują, że spełnienie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się tego 

najmniej spodziewają. Wtedy jednak budzi się w nich strach przed wejściem 

na ścieżkę, która prowadzi w nieznane, strach przed życiem rzucającym nowe 

wyzwania, strach przed utratą na zawsze tego, do czego przywykli. [...]

[Oczywiście] klęski się zdarzają. Nikt ich nie uniknie. Dlatego czasem lepiej przegrać 

bitwę o swoje marzenia niż zostać pokonanym, nie wiedząc, po co się walczyło. [...]

[Ale] zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w naszym życiu. Jeżeli 

uparcie chcemy w nim tkwić dłużej niż to konieczne, tracimy radość i szansę 

poznania tego, co przed nami. [...]

[I najważniejsze, aby pamiętać, że] są w życiu chwile, w których  

trzeba podjąć ryzyko i dać się ponieść szaleństwu. [...]

Paulo Coelho



Wszystkim, których kochamy  
i którzy byli, są i będą  

nam bliscy…
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WSTĘP 

Wydaje się, że czas, kiedy w Polsce wojna była koncepcją abstrakcyjną dla więk-
szości społeczeństwa, szczególnie jego młodszych pokoleń, odchodzi powoli 
w niepamięć. Sytuacja, jaka za sprawą konfliktu (a w konsekwencji działań zbroj-
nych o charakterze wojennym) ukraińsko-rosyjskiego ma miejsce tuż za naszą 
wschodnią granicą, zmusiła Polskę, a także inne kraje do porzucenia idei „wiel-
kiego pokoju” w Europie. Społeczeństwa zachodnie zdały sobie sprawę, że wojna 
jest czymś realnym, co może dotknąć je w mniejszym bądź większym stopniu. 
Zatem celem niniejszej monografii jest konceptualizacja pojęcia wojny (w ujęciu 
klasycznym i nowoczesnym), a także zilustrowanie organizacji przestrzeni bezpie-
czeństwa w kontekście wojny oraz przedstawienie stanu przygotowania państwa 
polskiego do działania w czasie wojny. Autorzy mają nadzieję, że wyniki badań 
umożliwią sformułowanie nowoczesnej definicji wojny, która będzie uwzględniała 
wieloaspektowość obszaru bezpieczeństwa w XXI wieku, a także pozwolą na ana-
lizę hipotetycznego sposobu funkcjonowania państwa, jego struktur, społeczeństwa 
oraz gospodarki podczas wojny. Analiza ma także dostarczyć wiedzy na temat moc-
nych i słabych stron przygotowania państwa do funkcjonowania w stanie wojny.

Monografia została podzielona na trzy części. Pierwsza dotyczy konceptuali-
zacji pojęcia wojny. Będzie ono analizowane przez pryzmat geopolityki, kultury 
strategicznej, aspektów militarnych, ekonomicznych, informacyjnych i techno-
logicznych. Rozdział pierwszy koncentruje się na ukazaniu nowych wymiarów 
wojny wraz z czynnikami ją powodującymi skontrastowane z wojnami „starymi” 
(aktorzy, motywy, cele, sposoby prowadzenia, środki i narzędzia). Ukazany zosta-
nie także kontekst społeczny wojny nowoczesnej, jak również przeanalizowane 
źródła finansowania wojen w XXI w. Wzbogacony jest on o przykłady z najnow-
szych konfliktów zbrojnych na Ukrainie i Bliskim Wschodzie w odniesieniu do 
elementów wojny hybrydowej, jakie są tam obecnie wykorzystywane. Podsumo-
wanie rozdziału dostarcza analizy zmian w rozumieniu, postrzeganiu i prowadze-
niu wojny razem z zaprezentowaniem zmian w filozofii wojny.

Kolejny rozdział to próba identyfikacji elementów decydujących o organiza-
cji przestrzeni bezpieczeństwa w kontekście wojny. Scharakteryzowane zosta-
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ną źródła zagrożeń z uwzględnieniem różnych okresów historycznych oraz typy 
konfliktów mogących prowadzić do wojny. Analizie poddane zostaną militarne 
i pozamilitarne wyzwania w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku, a także fazy 
eskalacji zjawisk konfliktowych w kierunku wojny. Wiele miejsca będzie poświę-
cone prywatyzacji siły jako nowemu trendowi w sposobach prowadzenia wojny. 
Znaczna część wywodu skoncentruje się na udziale sektora prywatnego w wyko-
nywaniu zadań (pojmowanych jako usługi) na rzecz bezpieczeństwa. Charaktery-
styce poddane zostaną prywatne przedsiębiorstwa wojskowe oraz zidentyfikowane 
zostaną problemy, jakie mogą one powodować.

Najrozleglejsza część monografii została poświęcona wybranym wymia-
rom wojny ponowoczesnej. Tę część otwiera rozdział dotyczący relacji pomię-
dzy wojną i sposobami jej prowadzenia oraz używanymi narzędziami a kulturą 
polityczno-strategiczną państw. Analiza rozpoczyna się od prezentacji determi-
nantów kultury politycznej i strategicznej państw (w tym typologii jej źródeł) ze 
szczególnym uwzględnieniem stosunku tych podmiotów do użycia siły oraz celów 
(powodów) jej użycia (obrona, odstraszanie, wymuszanie, prestiż). Druga część 
rozdziału poświęcona jest celom użycia siły oraz relacji i zależności pomiędzy 
typami siły a kulturą strategiczną podmiotów na arenie międzynarodowej.

Następny rozdział dotyczy wojny informacyjnej w XXI wieku, jako niezwy-
kle istotnego wymiaru konfliktu zbrojnego, bez którego obecnie żadna wojna się 
nie toczy i bez którego także raczej nie da się jej wygrać. Na wstępie zdefinio-
wany jest wojskowy obszar public relations (w nomenklaturze NATO określany 
mianem public affairs), a także inne wymiary „wojennego obszaru informacyj-
nego” takie jak operacje informacyjne (INFOOPS) czy operacje psychologiczne 
(PSYOPS). Niezwykle istotnym elementem wojny informacyjnej jest propaganda, 
której poświęcony jest osobny podrozdział wraz z najbardziej reprezentatywnymi 
przykładami jej zastosowania podczas konfliktu zbrojnego (propaganda rosyjska 
i palestyńska). Ostatnią poruszaną w tym rozdziale kwestią jest rola mediów spo-
łecznościowych i ich zadania podczas prowadzenia wojny informacyjnej w świe-
cie ponowoczesnym.

W kolejnych rozdziałach monografii dokonano analizy rozwoju wybranych 
nowoczesnych koncepcji prowadzenia walki zbrojnej we wszystkich wymiarach. 
Wskazano w niej na militarne wykorzystanie cyberprzestrzeni, rozwój autono-
micznych systemów w każdym wymiarze współczesnego pola walki oraz military-
zację przestrzeni kosmicznej. Wszystkie one mają charakter progresywny, a każde 
z nich osobno i wszystkie razem zmieniają trwale oblicze obecnych i przyszłych 
operacji wojskowych. Problematyka zagrożeń w cyberprzestrzeni stanowi treść 
kolejnego rozdziału. Jest to bardzo istotne wyzwanie wieku informacji, gdzie pro-
gresywnie ewoluujące technologie stanowią jeden z wymiarów współczesnego 
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bezpieczeństwa. Gwałtowny rozwój tych technologii trwale zmienił sposób funk-
cjonowania współczesnych społeczeństw w wymiarze globalnym; jest to wciąż 
trend przyszłościowy. Dotyczy to również obronności mogąc spowodować paraliż 
lub znaczne ograniczenie zdolności systemów bezpieczeństwa państw i organiza-
cji. W rozdziale zwrócono m.in. uwagę na postrzeganie tego wymiaru przez orga-
nizacje europejskie w wymiarze militarnym i polityczno-ekonomicznym. Ponadto, 
wskazano doświadczenia Stanów Zjednoczonych, dążących konsekwentnie do 
sprostania obecnym wyzwaniom w cyberprzestrzeni wobec ewoluujących i inno-
wacyjnych obszarów zagrożeń. Tym bardziej, że rewolucja informacyjna wciąż 
trwa zmieniając świat i sposób myślenia o wymiarze cybernetycznym.

Rozwój technologiczny stworzył nowe możliwości w zakresie militarnego 
i cywilnego zastosowania systemów autonomicznych, które są przedmiotem roz-
działu szóstego. Ich zastosowania wojskowe we wsparciu operacji konwencjo-
nalnych i asymetrycznych, otworzyły nowe możliwości, zwłaszcza dla państw 
wysoko rozwiniętych, których przewaga technologiczna i nakłady na badania 
i rozwój pozwalają na osiągnięcie przewagi na polu walki. Praktyczne zastosowa-
nie systemów autonomicznych (powietrznych, lądowych, morskich i w przestrzeni 
kosmicznej) stanowiło o przewadze, zwłaszcza w sferze informacji, ale też w bez-
pośrednim prowadzeniu operacji wojskowych. Wojny konwencjonalne i global-
na wojna z terroryzmem, pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, zachęciły 
wszystkie państwa do inwestycji w bezzałogowe systemy pola walki. Rozdział 
omawia ich rolę, zadania oraz zastosowania w powietrzu, na lądzie i na morzu, 
oraz wskazuje ograniczenia technologiczne, prawne i moralne. Bezsprzecznie jed-
nak bezzałogowe systemy pola walki to broń przyszłości jako element każdego 
rodzaju operacji wojskowych o dużym potencjale.

Problematyka militaryzacji przestrzeni kosmicznej, zainicjowana zale-
dwie sześć dekad temu, omówiona została w następnym rozdziale. Bez 
wątpienia obecne i przyszłe wykorzystanie systemów orbitalnych wpływa na kon-
cepcje prowadzenia operacji wojskowych, co ma jednak zarówno zwolenników 
jak i przeciwników. Co ważne, duża rola kosmosu odnosi się również do funkcjo-
nowania współczesnych społeczeństw. W kontekście militarnym trudno jednak 
wyobrazić sobie prowadzenie skutecznych operacji przez siły zbrojne bez ciągłe-
go wsparcia z kosmosu, co stwarza przewagę dla państw dominujących w tym 
środowisku. Siły i dowództwa kosmiczne, o zróżnicowanych możliwościach, to 
rzeczywistość w państwach rozwiniętych i rozwijających się, stanowiąc w pełni 
zintegrowany element operacji połączonych. Jednocześnie możliwości wyko-
rzystania przestrzeni kosmicznej to kwestia otwarta, ograniczona jedynie ludzką 
innowacyjnością i postępem technologicznym. W rozdziale omówiono militarne 
możliwości wykorzystania kosmosu, zwrócono uwagę na rolę tego wymiaru dla 

Wstęp 

15



wybranych państw oraz możliwe skutki i zagrożenia z tego wynikające. W efekcie 
tego wyścigu zbrojeń będzie to prowadzić w przyszłości do scenariuszy konflik-
tów obejmujących również „gwiezdne wojny”.

Celem ostatniej części niniejszej monografii jest zaprezentowanie charaktery-
styki funkcjonowania państwa polskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny ze szczególnym uwzględnieniem:

● sposobów przygotowania państwa do funkcjonowania w czasie zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

● charakterystyki działania państwa w czasie wojny;
● świadomości społecznej dotyczącej działania państwa (administracji publicz-

nej) w warunkach zagrożenia.
Bardzo ważną kwestią jest odpowiedź na pytanie czy obecne uwarunkowania 

ustawowe w polskim prawie pozwalają na skuteczne reagowanie państwa, w sytu-
acji kiedy zacierają się klasyczne granice między zagrożeniami różnego rodza-
ju (np. wojna hybrydowa, podprogowa i zatarcie się granicy między np. stanem 
wyjątkowym a stanem wojennym).

Niniejsza monografia powstała z wykorzystaniem metod i narzędzi badaw-
czych typowych dla nauk o bezpieczeństwie i ma charakter teoretyczno-empi-
ryczny. Badania mające na celu konceptualizację pojęcia wojny oraz identyfikację 
jej nowych obszarów były prowadzone w oparciu o metody teoretyczne (analiza 
dokumentów źródłowych, literatury przedmiotu oraz prasy), a także empirycznych 
– obserwacji. Metodą wspierającą była analiza danych. Syntezie poddane zostały 
wnioski z badań empirycznych i teoretycznych, a następnie porównane z przyję-
tymi założeniami. W procesie dotyczącym określenia stanu przygotowań państwa 
(RP) do wojny, podstawą prowadzonych badań była analiza dokumentów oraz 
danych, obserwacja, a także, choć w mniejszym stopniu, analiza literatury przed-
miotu. Oddajemy zatem w ręce Czytelników monografię przedstawiającą wyniki 
badań, które mogą być użyteczne dla innych instytutów naukowo-badawczych 
zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i strategii, a nawet dla instytucji 
państwowych jako wskazówki do wprowadzenia zmian w polityce zagranicznej 
i bezpieczeństwa.

Mamy nadzieję, że niniejszy projekt będzie miał duże znaczenie zarówno 
poznawcze jak i praktyczne oraz wniesie istotny wkład w badania w zakresie poli-
tyki bezpieczeństwa oraz polemologii. Natomiast analiza stanu przygotowania 
państwa (RP) do wojny może stanowić istotną wskazówkę dla decydentów poli-
tycznych.

Anna Antczak-Barzan
Zdzisław Śliwa

Rafał Zaniewski

Wstęp 
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SUMMARY  
– STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

It seems that the time when the war was an abstract concept for most of the pop-
ulation in Poland (especially the younger generations) slowly passes by. Due to 
the Ukrainian-Russian conflict, which takes place just beyond our eastern border 
created the situation which has forced Poland and other countries to abandon the 
idea of  ”great peace” in Europe. Western societies have realized that war is some-
thing real, which may affect them to a greater or lesser extent. Therefore, the aim 
of this monograph is to define the concept of war as well as to illustrate the organ-
ization of security environment in the context of the war and to illustrate the state 
of preparation of the Polish state to act in the time of war. The authors hope that 
the findings will enable the formulation of modern definitions of war that will take 
into account the variety of aspects within the security area in the XXIst century. 
The analysis is also to provide knowledge about the strengths and weaknesses of 
the country’s preparation to functioning in the state of war.

The monograph is divided into three parts. The first relates to conceptualiza-
tion of the notion of war. The concept is analyzed through the prism of geopoli-
tics, strategic culture as well as military, economic, information and technology 
aspects. The first chapter focuses on showing new dimensions of war, along with 
the causing factors contrasted with ”old” wars (their actors, motives, goals, meth-
ods, resources and tools). It also presents the social context of modern war, and 
analyzes the sources of war financing in the twenty-first century. It is enriched 
with examples from recent conflicts in Ukraine and the Middle East with respect 
to the elements of the hybrid war. The final part of the chapter provides an analysis 
of changes in meaning, perception and conduct of war together with the presenta-
tion of changes in the philosophy of war.

The next chapter is an attempt to identify the elements which determine the 
organization of security environment in the context of war. It characterizes the 
sources of threats, taking into account different historical periods and the types of 
conflicts that may lead to war. It also analyzes military and non-military challeng-
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es in the twenty-first century security environment, as well as the conflict esca-
lation phases leading to war. Much space is devoted to the privatization of force 
as a new trend in conducting wars. A large part of the argument will focus on the 
participation of the private sector in carrying out security tasks as well as the char-
acteristics of private military companies and problems they may cause.

The most extensive part of the monograph is devoted to selected dimensions of 
the postmodern war. This section opens with a chapter on the relationship between 
war and its methods, and political-strategic culture of countries. The analysis 
begins with the presentation of the determinants of political and strategic culture 
(including the typology of its sources) with particular emphasis on the attitude of 
these entities to the use of force and the reasons of its use (defense, deterrence, 
enforcement, prestige). The second part of the chapter is devoted to the objectives 
of the use of force with the relationships and dependencies between the types of 
force and strategic culture of the actors in the international arena.

The next chapter concerns information warfare in the XXIst century as an 
extremely important dimension of the armed conflict, without which it is impos-
sible to win the war. At the beginning, the military area of public relations (pub-
lic affairs in the NATO nomenclature) is defined, as well as other dimensions of 
information warfare such as information operations (INFOOPS) and psychologi-
cal operations (PSYOPS). A very important element of an information warfare is 
propaganda, which is discussed in a separate section along with the most repre-
sentative examples of its use during the armed conflict (Russian and Palestinian 
propaganda). The last issue discussed is the role of social media and their tasks 
during information war in a postmodern world.

In subsequent chapters, the monograph analyzes the development of selected 
modern concepts of conducting an armed struggle in all dimensions. It points out 
military use of cyberspace, the development of autonomous systems in every aspect 
of modern warfare and the militarization of space. All of them are progressive and 
each of them separately and together permanently change ”the face” of current and 
future military operations. The issue of threats in cyberspace is a very important 
challenge of the information age, where progressively evolving technologies are 
one of the dimensions of contemporary security. The rapid development of these 
technologies permanently changed the way of functioning of modern societies and 
it is still a future trend. This also applies to defense, as it can result in paralysis or 
significant reduction of security systems of countries’ and organizations’ capabili-
ties. The chapter focuses on the perception of this phenomenon by European organ-
izations in the military, political and economic dimension. Moreover, it points out 
the experience of the United States, consistently striving to meet the current chal-
lenges in cyberspace against evolving and innovative threat areas.

Summary – streszczenie w języku angielskim  
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Technological developments have created new opportunities for military and 
civilian use of autonomous systems, which are the subject of the next chapter. Their 
application for the military in support of the conventional and asymmetric opera-
tions, have opened up new possibilities, especially for highly developed countries, 
where technological advantages and spending on research and development allow 
to achieve superiority on the battlefield. Practical application of autonomous sys-
tems (air, land, sea and space) decided about the superiority, especially in the sphere 
of information, but also directly in the military operations. Conventional war and 
the global war on terrorism under the leadership of the United States encouraged 
all states to invest in unmanned systems. The chapter also discusses their role, tasks 
and applications in the air, on land and sea, and identifies technological, legal and 
moral limitations. Unquestionably, however, unmanned systems are the weapon of 
the future as a part of all kinds of military operations with great potential.

The issue of weaponization of space, launched just six decades ago, is dis-
cussed in the next chapter. Without a doubt, present and future use of orbit-
al systems affects the concepts of military operations, which, however, has both 
supporters and opponents. Importantly, the large role of space also refers to the 
functioning of modern societies. In the military context, it is difficult to imagine 
conducting effective operations by the armed forces without ongoing support 
from space, which creates an advantage for a country dominant in this environ-
ment. Space forces and commands with diverse capabilities construct the reali-
ty in developed and developing countries, acting in as a fully integrated part of 
combined operations. At the same time, the possibility of use of space is an open 
matter, limited only by human innovations and technological progress. The chapter 
discusses the military possibilities of using space and the role of this dimension for 
selected countries as well as possible consequences and risks. This arms race may 
lead to future conflict scenarios involving the ”star wars”.

The aim of the last part of this monograph is to present the characteristics of 
Poland’s functioning under the conditions of an external threat to the security and 
during war with particular emphasis on:

● the ways of the country’s preparation for the operation during an external 
threat to security and during war;

● the performance of the state in time of war;
● social awareness of the state’s activities (public administration) under emer-

gency conditions.
A very important issue is the answer to the question whether the current statu-

tory provisions in Polish law allow to respond effectively in a situation where the 
traditional boundaries between risks of different types (e.g. hybrid warfare or no 
clear boundaries between the state of emergency and martial law) are blurred.

Summary – streszczenie w języku angielskim  
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This monograph was carried out using research methods and tools specific for 
the security studies and is of theoretical and empirical character. The research 
aimed at conceptualizing the notion of war and identifying its new areas was car-
ried out on the basis of theoretical methods (analysis of documents, literature and 
media releases) as well as empirical ones (observation). The supporting method 
was data analysis. Conclusions from empirical and theoretical research were syn-
thesized, and then compared with the assumptions. In the process concerning the 
determination of the state’s preparedness for war, the basis for the research was 
documents and data analysis, observation, and to a lesser extent, the analysis of 
literature. We, therefore, present to the readers a monograph illustrating the results 
of the research which may be useful to the think-tanks or scientific institutes deal-
ing with security and strategic issues, and even for state institutions as a guide to 
implement changes into the country’s foreign and security policy.

We hope that this project will have great significance both cognitive and prac-
tical and make an important contribution to the research in the field of security as 
well as peace and conflict studies. The analysis of the state’s preparedness for war 
can provide an important clue for policy makers.

Anna Antczak-Barzan
Zdzisław Śliwa

Rafał Zaniewski
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