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Oddajemy do rąk Czytelników jedenasty tom wydawnictwa Instytutu Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Studia 
Politicae Universitatis Silesiensis”. W odróżnieniu od większości dotychczas 
wydanych tomów, które miały charakter wielotematyczny i zawierały opraco-
wania z wielu dyscyplin szczegółowych politologii (teorii polityki, systemów 
politycznych, polityki społecznej, doktryn i myśli politycznej, komunikowa-
nia społecznego i public relations, stosunków międzynarodowych), niniejszy 
zbiór ma charakter monotematyczny. Został on w całości poświęcony wybra-
nym aspektom z zakresu polskiej polityki zagranicznej i stosunków między-
narodowych. Autorami artykułów zamieszczonych w zbiorze są pracownicy 
i doktoranci Zakładu Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Mieczysław Stolarczyk, w bardzo obszernej rozprawie Rosja w polity
ce zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym omówił rolę Federacji 
Rosyjskiej w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w płaszczyźnie 
politycznej i bezpieczeństwa. Wyodrębnił główne etapy polityki Polski wobec 
Rosji w pierwszym dwudziestoleciu pozimnowojennym oraz wskazał na cechy 
najbardziej charakterystyczne każdego z nich. Najszerzej potraktowany został 
ostatni z etapów relacji polsko -rosyjskich przypadający na lata 2008—2011. 
Autor ukazał nowe akcenty w polityce zagranicznej wobec Rosji, które zazna-
czyły się na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Jednym z celów 
opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie: W czym przejawiały się nowe 
akcenty w polityce rządu PO/PSL wobec Rosji i jakie najważniejsze czynniki 
sprawcze doprowadziły do ich wystąpienia?

Justyna Tomala -Wawrowska w opracowaniu Polsko�amerykańska współ
praca w dziedzinie politycznej i bezpieczeństwa na początku XXI wieku 
dokonała analizy stosunków polsko -amerykańskich w omawianym okresie 
w płaszczyźnie politycznej. W opracowaniu wyeksponowane zostały zagad-
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nienia dotyczące rozstrzygnięcia przez stronę polską przetargu na samolot 
wielozadaniowy, militarnego zaangażowania Polski w operacji w Afganista-
nie i Iraku, tzw. tarczy antyrakietowej oraz amerykańskiej pomocy wojsko-
wej dla Polski.

Katarzyna Czornik w artykule Nowe akcenty w stosunkach amerykańsko�
�rosyjskich w okresie administracji Baracka Obamy a bezpieczeństwo Polski 
omawia najważniejsze cechy relacji amerykańsko -rosyjskich w okresie pre-
zydentury B. Obamy. Akcentuje kwestie związane z „resetem” w polityce 
amerykańskiej wobec Rosji. Wskazuje na najważniejsze implikacje poprawy 
relacji USA — FR dla stosunków polsko -amerykańskich i polsko -rosyjskich.

Miron Lakomy w opracowaniu Misja International Security Assistance 
Force w Afganistanie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego 
podejmuje próbę ukazania najważniejszych celów operacji ISAF, jej znaczenia 
dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz jej implikacji dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego, a także dla przyszłości NATO. Kontynuacją tej proble-
matyki są rozważania tego samego autora zawarte w jego drugim artykule 
zamieszczonym w zbiorze: Misja International Security Assistance Force 
w polskiej polityce bezpieczeństwa na początku XXI wieku. Autor omówił 
w nim charakter i przebieg zaangażowania militarnego Polski w Afganistanie 
oraz wskazał na jego znaczenie w realizowanej przez Polskę polityce bezpie-
czeństwa narodowego i międzynarodowego.

Tomasz Okraska w artykule Ewolucja ładu światowego w okresie 
pozimnowojennym zarysował główne tendencje ewolucji systemu między-
narodowego w okresie pozimnowojennym z wyeksponowaniem czynników 
sprawczych wpływających na stopniowe przekształcanie systemu jednobie-
gunowego w ład wielobiegunowy, w tym przede wszystkim wzrostu między-
narodowej roli ChRL, Indii, Japonii, Federacji Rosyjskiej, Unii Europejskiej 
oraz uczestników niepaństwowych stosunków międzynarodowych.

W ostatnim opracowaniu autorstwa Tomasza Iwanka Zbrodnia agresji 
w prawie międzynarodowym. Stan po nowelizacji Statutu Rzymskiego MTK 
podjęta została próba podsumowania dyskusji toczącej się w literaturze przed-
miotu na temat definicji zbrodni agresji w prawie międzynarodowym i przed-
stawiona odrębna krytyka i analiza zbrodni agresji oraz jej nowego miejsca 
w katalogu zbrodni międzynarodowych.

W końcowej części tomu zamieszczonych zostało pięć recenzji.
Autorzy prezentowanych tekstów wyrażają nadzieję, że mimo przyczyn-

karskiego charakteru tomu spotka się on z zainteresowaniem Czytelników.
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