
GEOPOLITYKA
Nauka na czasie



„Gniew nie tworzy historii. Tworzy ją siła. 

Siła może być wspierana przez gniew, 

ale bierze się z bardziej 
fundamentalnych czynników: 
geografii, demografii, technologii 

i kultury.“

G. Friedman

„Człowiek bez strategii, który 

lekceważy sobie przeciwnika, 

nieuchronnie skończy jako jeniec.“

Sun Zi

„Nauka geografii wkracza we wszystkie 

prawie gałęzie pracy ludzkiej: tak jak w 

szkole nie ma przedmiotu, który by 
jakoś nie wiązał się ściśle, a nawet 
koniecznie z nauką geografii, tak 

w życiu codziennym nie ma zajęcia, w 
którym by wiadomości, rozumowania i 

metodygeograficzne nie mogły 
przynieść dużo pożytku i korzyści.”

L. Sawicki

CZYM 

JEST GEOPOLITYKA?
Nauka o tym jak geografia wpływa 

na efekty i sens działań polityczno-

gospodarczych. Łączy geografię, 

historię, nauki wojskowe, politologię, 
stosunki międzynarodowe w jedno –

jest zatem interdyscyplinarna



CZYM JEST GEOPOLITYKA?
Odpowiedzi na to pytanie udzielił m.in. wybitny geopolityk polski - prof. Zbigniew 

Brzeziński w książce "Wielka szachownica" opisującą najważniejszą na świecie

rywalizację pomiędzy mocarstwami o strategiczne miejsca na świecie.

„Stanowią one przedmiot konfliktów między graczami, starającymi się zdobyć nad nimi kontrolę przy pomocy odpowiednich figur i manewrów.

O znaczeniu tych strategicznych lokalizacji […] decyduje obecność różnorodnych zasobów, skupisk ludności, baz wojskowych, a przede

wszystkim ich lokalizacja w stosunku do linii komunikacyjnych, tras przewozowych lub szlaków masowych migracji.”

Z. Brzeziński



CZYM JEST 
GEOPOLITYKA?

Zamieszki BLM w USA na jesieni 

2020.Wyciekł dokument 
potwierdzający zaangażowanie 

agentów ChRL ich finansowanie, 

co uspokoiło sytuację.

Od tego, co dzieje się w 

tych strategicznych miejscach zależy 

bezpieczeństwo społeczeństw i ich sytuacja 

ekonomiczna (np. ceny energii), a także 

zmiany w globalnym układzie sił politycznych 
i gospodarczych.

Płonie ukraińska elektrownia, 

prawie połowa kraju w kwietniu 

2022 roku pozostała bez prądu.

Posiedzenie NATO, na którym 

rozważano włączenie 

kolejnych państw do 

struktur wojskowych 

sojuszu (Finlandii i Szwecji).

Marzec 2022



Bez jej opanowania, „bez zrozumienia zależności 

istniejących między obiektami i polami geopolitycznej 

szachownicy, wszelkie wyobrażenia o współczesnym 

świecie będą ułomne, co powodować będzie 

nieporozumienia w debacie publicznej i błędy w 

życiu politycznym, prowadząc do zaburzeń w 

stosunkach międzynarodowych.”

Dyscypliną badającą wpływ 
geograficznych czynników na 

przebieg i wyniki 
politycznych rywalizacji o 
wpływy, zasoby i kontrolę 

nad ważnymi szlakami, jest 
geopolityka.

Cytat z przedmowy dzieła prof. W. Wilczyńskiego (fot.) pt. REGIONY ŚWIATA – GEOGRAFIA I GEOPOLITYKA

CZYM 

JEST GEOPOLITYKA?



„Porównując znajomość geopolityki do gry 
w szachy, geografia będzie 

znajomością szachownicy, historia – dawnych 
wyjątkowych rozgrywek, politologia – relacji 

między własnymi figurami, stosunki 
międzynarodowe – relacji między naszymi figurami 

a figurami przeciwnika, studia wojskowe będą 
uczyć jak biją poszczególne figury, a geopolityka 

będzie spajać to wszystko dając poznanie jak 
skutecznie wykorzystać szachownicę i możliwości 
figur do zapewnienia zwycięstwa jakim jest pokój 

i rozwój.”

Cytat za dr Piotrem L. Wilczyńskim (fot.) prezesem Polskiego 

Towarzystwa Geopolitycznego



POLSKIE TOWARZYSTWO GEOPOLITYCZNE

W Polsce największą organizacją zajmującą się 

GEOPOLITYKĄ jest:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne zostało założone w 2008 

r. jako ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe.

SIEDZIBA: Kraków

LICZBA CZŁONKÓW: 100-200

SKŁAD:

• Naukowcy (profesorowie i doktorzy),

• Wojskowi (głównie emerytowani oficerowie i generałowie)

• Eksperci (kierownicy, dyrektorzy, prawnicy, 

publicyści głównie z międzynarodowych korporacji)

• Studenci i doktoranci (głównie kierunków: nauki polityczne, 

bezpieczeństwo narodowe, geografia, historia, filozofia

• Pasjonaci



POLSKIE TOWARZYSTWO GEOPOLITYCZNE
• Polskie Towarzystwo Geopolityczne prowadzi głównie prace badawczo-edukacyjne poprzez: organizację 

Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej

• Zaproszeni do udziału są głównie uczniowie szkół średnich i studenci, a do wygrania są cenne 
nagrody rzeczowe, stypendia oraz doświadczenie. Kolejna edycja w przyszłym roku!

• Więcej informacji na stronie: https://ptg.edu.pl/olimpiada/

https://ptg.edu.pl/olimpiada/


Polskie Towarzystwo Geopolityczne prowadzi prace badawczo-edukacyjne poprzez:

organizację konkursów:
• na najlepszą książkę – Konkurs Książka Geopolityczna Roku
• na najwybitniejsze badania naukowe – Nagrody, tzw. Geopolityczne Oskary

• na najlepszą pracę dyplomową (licencjat lub magisterską)
• na esej geopolityczny – dla uczniów i studentów

organizację konferencji:
• seminariów tematycznych
• posiedzeń Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego
• zawodów: Gry Wojenne

• dorocznych Zjazdów GeopolitykówPolskich

Uczestnicy XIII Zjazdu Geopolityków
Polskich w Gdańsku

(grudzień 2021)

Plakat konkursu na esej – nadsyłanie 

prac do 25 kwietnia 2022 r.



Polskie Towarzystwo Geopolityczne wspiera 
edukację na terenie całej Polski dzięki swoim 

oddziałom terenowym.

• Organizowane są prelekcje, 
wykłady i szkolenia

współpracując ze szkołami
na podstawie zawartych

umów.

• A maturzystom pomagamy
dostać się na najlepsze

studia związane z 
geopolitycznymi

zainteresowaniami na
czołowych polskich
uniwersytetach i w 

wiodących
specjalistycznych

ośrodkach akademickich.



STUDIA GEOPOLITYCZNE W POLSCE
Polskie Towarzystwo Geopolityczne atestuje i daje patronat licznym kierunkom studiów
w całej Polsce, które ułożone są według najwyższych standardów akademickich i
spełniają następujące kryteria:

• jakość kadry tworzonej przez nauczycieli akademickich z doświadczeniem praktycznym

• możliwość rozwoju studentów dzięki dodatkowym zajęciom, praktykom zawodowym 

i działalności kół studenckich

• startowanie reprezentacji uczelni w konkursach i olimpiadach 

podnoszących jakość kształcenia

• uczestnictwo kadr uczelni w konferencjach tematycznych, które rozwijają naukowo

• publikacje autorstwa najlepszych badaczy z uczelni w branżowych czasopismach 

i wydawnictwach

• niezależność polityczna uczelni – nie przyjmowanie darowizn od partii politycznych 

i aktywnych polityków oraz nie promowanie partykularnych interesów politycznych 

poprzez różne apele i odezwy, listy otwarte oraz agitację członków społeczności akademickiej

• nie uleganie ideologiom, w szczególności marksizmowi kulturowemu w różnych odmianach, 

którego celem jest zastąpienie nauczania geopolityki i w ogóle prawdziwej i użytecznej wiedzy, 

poglądami i emocjami politycznie poprawnymi, co stanowi zagrożenie dla kraju i jego 

mieszkańców, co często finansowane jest przez zagraniczne fundusze lobbingowe.

• przejrzyste finanse, gwarantujące studentom możliwość ukończenia studiów.



STUDIA 
GEOPOLITYCZNE 

W POLSCE

Aktualizując dane okazało się, że 
najlepszym miejscem do 

studiowania geopolityki jest nadal 
Kraków.

Co czwarty polski finalista 
Międzynarodowej Olimpiady 

Geopolitycznej reprezentował 
uczelnię z Krakowa.



STUDIA 

GEOPOLITYCZNE 

W POLSCE
Aktualizując dane okazało się, że 

najlepszym miejscem do 

studiowania geopolityki jest nadal 

Kraków. Wynik nie powinien 

być zaskoczeniem bowiem Kraków 

jest:

- tradycyjnym polskim głównym 

ośrodkiem badań geopolitycznych, 

w którym powstała jeszcze przed 

wojną szkoła geopolityki skupiona 

wokół takich postaci jak

prof. Eugeniusz Romer, czy prof. 

Feliks Koneczny

prof. Feliks Koneczny

prof. Eugeniusz Romer



Aktualizując dane okazało się, że najlepszym miejscem do 

studiowania geopolityki jest nadal Kraków. Wynik nie powinien 

być zaskoczeniem bowiem Kraków jest:

- atrakcyjnym miastem do studiowania dzięki bogatej ofercie uczelni krakowskich oraz 

legendarnemu już życiu studenckiemu przyciągającemu również wielu chętnych z zagranicy



Aktualizując dane okazało się, że najlepszym 
miejscem do studiowania geopolityki jest 
nadal Kraków. Wynik nie powinien 
być zaskoczeniem bowiem Kraków jest:

• jedynym miejscem gdzie
można studiować

przedmiot geopolityka
zarówno na studiach I 

stopnia (licencjackich) i
II stopnia

(magisterskich) oraz
podyplomowo.

Uczelnią tą jest Uniwersytet
Pedagogiczny, a dokładnie

Instytut Geografii UP,
który uzyskał patronat PTG i
współtworzył ten kierunek

korzystając z pomocy
ekspertów PTG.



Zachęcamy do podjęcia studiów 

geopolitycznych szczególnie tegorocznych maturzystów! 
Dzięki współpracy UP i PTG udało się stworzyć program 

zawierający wszystkie potrzebne elementy, w tym 

zajęcia terenowe, wykłady również po angielsku, 
pracownie komputerowe, laboratoria, czy zajęcia na 

strzelnicy

Matura... co zdawać?

NAJLEPIEJ: geografia, historia, WoS, filozofia, ale 
inne przedmioty nie dyskwalifikują!!!

Warto zadbać o dodatkowe punkty w rekrutacji dzięki:
-udziałowi w konkursach i olimpiadach

-dodatkowym zajęciom i kursom w szkole

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ ELEKTRONICZNIE PRZEZ 

STRONĘ:
https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/

Rozpoczęcie naboru zgłoszeń zwykle następuje po 
wynikach egzaminu maturalnego.

NIE WAHAJ SIĘ PYTAĆ:
Biuro Rekrutacji

KRAKÓW, ul. Podchorążych 2, pokój 31A
pomoc_rekrutacja@up.krakow.pl

telefon: 12 662 60 93

https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/
mailto:pomoc_rekrutacja@up.krakow.pl


A CO PO STUDIACH?

Uczniowie często o to pytają... Absolwent
studiów geopolitycznych:

• rozumie mechanizmy zarządzania w skali lokalnej
i globalnej – kadra zarządzająca w korporacjach
międzynarodowych.

• zna specyfikę działalności służb mundurowych
i sektorów siłowych państwa – kadra ekspercka
w siłach zbrojnych, policji i innych agencjach
i urzędach państwowych.



A CO PO STUDIACH?

Uczniowie często o to pytają... Absolwent studiów 
geopolitycznych:

• zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w sposób 
praktyczny podejmując pracę –
zawodową w ramach własnej 
firmy lub dalszy rozwój naukowy.

• potrafi wykonywać zaawansowane analizy z 
wykorzystaniem narzędzi 
komputerowych, jest świadom konieczności 
poszerzania swoich kompetencji zawodowych i 
aktualizowania wiedzy kierunkowej w 
środowisku wojny informacyjnej i szerzącej się 
propagandy – kadra ekspercka w mediach, 
organizacjach międzynarodowych, partiach 
politycznych, organizacjach pozarządowych 
i think tankach.



A CO PO 

STUDIACH?

Uczniowie często o to pytają... 
Absolwent studiów geopolitycznych:

• potrafi wykonywać badania i 
opracowania na potrzeby monitorowania 
zagrożeń dla państwa i ludności oraz 
planowania strategii obrony i ochrony 
lokalnych i regionalnych jednostek 
administracyjnych oraz przedsiębiorstw 
strategicznego znaczenia – praca w 
sektorze administracji państwowej, 
zarządzania przedsiębiorstwami 
infrastruktury krytycznej, a także w 
przemyśle zbrojeniowym.

• wykorzystuje się kompleksowe 
narzędzia i techniki oraz komputerowe 
systemy zarządzania – praca na 
stanowiskach analityczno-
badawczych oraz w e-sporcie, w 
grach strategicznych.



A CO PO STUDIACH?

Dużo zależy od tego, jaką się specjalność
wybierze... perspektywy są szerokie, tylko

trzeba wykorzystywać pojawiające się
szanse na realizację swojego planu!



NA ZAKOŃCZENIE

• Mamy nadzieję, że podobała się 
ta prezentacja. Jeśli tak, polub nas w 
mediach społecznościowych i bądź 
na bieżąco!

• Chcielibyśmy zaprosić Waszą szkołę 
do współpracy w naszych 
projektach edukacyjnych.

• Zachęcamy do studiów 
geopolitycznych, bo czasy niepewne. 
Jeśli nie teraz, to kto i kiedy?

• Zapraszamy do wzięcia udziału w 
naszej Olimpiadzie Geopolitycznej, 
Letnich Szkołach Geopolityki, 
Konkursach na Esej Geopolityczny, 
zjazdach, seminariach, prelekcjach 
i wykładach



Opracowanie merytoryczne: dr Piotr L. Wilczyński

Oprcowanie graficzne: Daria Wilczyńska


