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Opracowanie „Przygotowania obronne państwa w systemie obronnym Rzeczypospolitej
Polskiej – teoria i praktyka” jest dorobkiem seminarium o tym samym tytule1. Zawiera w
formie pisemnej wystąpienia prelegentów uczestniczących w seminarium. Uzupełniono je o
dodatkowe, przygotowane specjalnie przez uczestników seminarium i złożone do jego
sekretariatu, opracowania dotyczące wybranych problemów z obszaru przygotowań
obronnych państwa, które wpisują się merytorycznie w tematykę omawianą na spotkaniu.
Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu treści poznawcze są rezultatem dociekań ich
autorów nad wybranymi problemami przygotowań obronnych państwa. Pozwoliło to na
przygotowanie spójnego tematycznie zbioru opracowań o charakterze naukowym, który
pozwalam sobie tą drogą rekomendować czytelnikom. Powinni znaleźć w nich próbę
usystematyzowania wiedzy z zakresu przygotowań obronnych państwa w systemie obronnym
RP. Należy mieć nadzieję, że przyniesie to wymierne rezultaty i zostanie dobrze
spożytkowane, zgodnie z łacińską sentencją: „Non enim paranda nobis solum, sed fruenda
sapientia est2”.

dr inż. Marian Kuliczkowski
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Seminarium naukowe zorganizował Zakład Przygotowań Obronnych Państwa i Mobilizacji Wydziału
Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej W seminarium uczestniczyli przedstawiciele
Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, DSiPO MON, WSWiA, MG, MŚ, MRiRW, MI, MSP, Sztabu
Generalnego WP oraz Starostwa Powiatowego w Pułtusku, a także kierownictwo i pracownicy naukowi AON.
2
„Nie tylko powinniśmy zdobywać mądrość, lecz także z niej korzystać”.
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