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Sprawozdanie z wideokonferencji,  
pt.: Globalna i reGionalna rozGrywka pandemią CoVid-19  
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

W dniu 28 kwietnia 2020 r., odbyło się webinarium pt.: Globalna i regional-
na rozgrywka pandemią COVID-19, którego organizatorem było Centrum Dok-
tryn i Szkolenia Sił Zbrojnych a jednym ze współorganizatorów była Katedra 
Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Polityce 
i Administracji KUL. Webinarium rozpoczęło się o godzinie 10.00 w Centrum 
Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych (CDiS SZ). Płk dr Robert Reczkowski rozpo-
czął spotkanie i zrobił wprowadzenie w tematykę webinarium. Gospodarzem 
wydarzenia był płk Jarosław Mokrzycki Dyrektor CDiS SZ, natomiast pre-
legentami byli zarówno pracownicy naukowi, analitycy wojskowi, eksperci, 
jak i oficerowie sztabów oraz dowódcy. Aktywnym uczestnikiem obrad był 
generał Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Jako pierwszy miał wystąpienie ppłk Cezary Pawlak (CDiS SZ), który 
skoncentrował się na prezentacji pandemii COVID-19 w kontekście koncepcji 
szoku strategicznego, czyli nieprzewidzianej zmianie, prowadzącej do dal-
szych przeobrażeń w ładzie międzynarodowym.

Kolejnym prelegentem był dr hab. Andrzej Podraza (Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski Jana Pawła II), który w swojej prelekcji zawarł najważniej-
sze geopolityczne skutki światowej pandemii. Prof. A. Podraza potrakto-
wał CONVID-19 jako czynnik tworzenia nowego ładu międzynarodowego, 
uwzględniając rolę organizacji ponadnarodowych, takich jak Unia Europej-
ska oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych. W opinii prelegenta, zmiany 
w ładzie międzynarodowym nie będą zachodziły jednak gwałtownie.

W wystąpieniu pt. Koncepcje ładu świata postpandemicznego: globalizacja vs. 
dezintegracja dr Marcin Wałdoch (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) zawarł 
prawdopodobne scenariusze ładu światowego po pandemii.

Dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) w wy-
stąpieniu pt. Powrót do „self-help system” w świecie po COVID-19? odwołał się 
do koncepcji self-help system, zakładającej anarchiczność stosunków między-
narodowych oraz wskazał na egoizm narodowy jako potencjalne zagrożenie 
w stosunkach międzynarodowych. 
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Kolejny prelegent dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz (Politechnika Rze-
szowska) w prelekcji pt. Popyt i podaż surowców energetycznych w cieniu pan-
demii - implikacje geopolityczne zaprezentował bieżącą sytuację na rynku su-
rowców energetycznych (ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla) na świecie. 
W wystąpieniu poruszył problem zmniejszenia zysków spółek energetycz-
nych oraz ich akcji, spadki cen ropy naftowej oraz gazu ziemnego (pomimo 
zmniejszonego wydobycia) oraz perspektywy funkcjonowania globalnego 
rynku surowców.

Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz reprezentujący Uniwersytet Gdański 
w swoim referacie pt. Ofensywa pomocowa Chin jako instrument budowy pozycji 
w Europie i osłabiania pozycji Rosji odniósł się do ambicji Chin jako państwa 
aspirującego do roli globalnego mocarstwa. W sytuacji, gdy Stany Zjedno-
czone pogrążone są w kryzysie wynikającym z „szalejącej” pandemii, Chiny 
poprzez ekspansję pomocową budują wizerunek mocarstwa (przy jednoczes-
nym osłabieniu roli Unii Europejskiej i Rosji).

Dr Jerzy Targalski reprezentujący Ośrodek Studiów Przestrzeni Postso-
wieckiej Akademii Sztuki Wojennej w swojej prelekcji, pt. Koronawirus jako 
narzędzie wojny informacyjnej zaprezentował spójność narracji informacyjnych 
Chin oraz Rosji związanych z pandemią COVID-19. Analizując zebrany ma-
teriał wskazywał na tzw. „fake newsy”, których pochodzenie wskazuje na 
chińskie lub rosyjskie serwisy internetowe.

Dr Jacek Bartosiak (Strategy & Future) w wystąpieniu pt. Nowe czasy: Po-
trzeba nowej koncepcji dla Sił Zbrojnych RP omówił problem dotyczący trwającej 
od dłuższego czasu rywalizacji pomiędzy USA i Chinami o surowce natu-
ralne. Webinarium zakończono debatą, w której prelegenci odpowiadali na 
pytania zadawane na czacie przez internautów.
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