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A report from the 7th Polish Nationwide
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and the practice of security and defense
W dniach 26-27 kwietnia 2017 roku w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyły się VII Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i w Naukach
o Obronności. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była Teoria oraz praktyka bezpieczeństwa i obronności, w związku z czym obrady koncentrowały się wokół zagadnień istotnych zarówno z perspektywy
nauki, jak i znaczących z punktu widzenia wykorzystywania wiedzy
przez praktyków. Ważnymi celami konferencji oprócz upowszechniania
wypracowanych teorii, hipotez i doktryn było dzielenie się doświadczeniami z zakresu dobrych praktyk i trudności rozwojowych związanych
z bezpieczeństwem i obronnością oraz poszukiwanie najbardziej korzystnych rozwiązań w tym zakresie. Konferencja zorganizowana została z myślą o udziale szerokiego grona pracowników dydaktycznonaukowych i praktyków reprezentujących różne środowiska i dyscypliny
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oraz dziedziny wiedzy, uwzględniające problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności.
Organizatorem konferencji był Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach, a współorganizatorami inne wiodące
w zakresie nauk o bezpieczeństwie i obronności podmioty, w tym Wydział Cybernetyki i Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki
Wojennej, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii
Pomorskiej w Słupsku, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii
Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W przygotowaniu VII Warsztatów aktywnie
uczestniczyli także przedstawiciele Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego UPH
w Siedlcach, Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie z siedzibą
w Siedlcach, Polskiego Towarzystwa Nauk o Obronności z siedzibą we
Wrocławiu oraz Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”.
W wydarzeniu uczestniczyło łącznie 88 osób reprezentujących
30 ośrodków naukowo-badawczych i instytucji z całej Polski. Zgromadzonych powitał prof. dr hab. Andrzej Glen, zaś obrady otworzył Prorektor ds. nauki dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH. Podkreślił on, że
w obliczu dynamicznych zmian, jakie dokonują się w ostatnich latach
w obszarze bezpieczeństwa, kwestie podejmowane podczas VII Warsztatów są szczególnie istotne. Prorektor wskazał także na rolę siedleckiego Uniwersytetu w badaniach poświęconych problematyce bezpieczeństwa i obronności.
Obrady podzielono na pięć paneli, z czego cztery odbyły się
w pierwszym dniu konferencji. Pierwszą sesję obrad, poświęconą zagadnieniom ewolucji znaczenia nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności w systemie nauki polskiej, rozpoczęło wystąpienie prof. dr. hab.
inż. Waldemara Kitlera z Akademii Sztuki Wojennej (Nauki o bezpieczeństwie jako zbiór dyscyplin naukowych w oderwaniu od ustaleń formalnych). W sesji tej referaty wygłosili także prof. dr hab. Marian Cieślarczyk z siedleckiej Uczelni (Między teorią a praktyką bezpieczeństwa
i obronności), prof. dr hab. Janusz Sztumski z Górnośląskiej Wyższej
Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (Kilka
uwag na temat postrzegania bezpieczeństwa), ppłk Marek Suwiński –
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Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach (Służba Więzienna w strukturach obronności i bezpieczeństwa państwa), dr Lech Chojnowski z Akademii Pomorskiej w Słupsku (Formułowanie teorii bezpieczeństwa –
własne doświadczenia i rezultaty) oraz dr inż. Jarosław Wróbel z Wojskowej Akademii Technicznej (Aktualne źródła zagrożeń dla struktur
państwowych Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście obszarów cywilizacyjnych zdefiniowanych przez Carrolla Quigley’a). Sesji tej przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Glen.
Po przerwie obiadowej rozpoczęto równolegle obrady w dwóch
panelach, które odpowiednio poświęcone były problematyce identyfikacji przedmiotu badań i poznania w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności oraz charakterystyce relacji między teorią i praktyką
w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności. Pierwszy
z wymienionych paneli prowadził prof. dr hab. Marian Cieślarczyk, drugi zaś – dr hab. Agnieszka Filipek, prof. UPH. W obu sesjach wygłoszono po osiem referatów. Głos zabrali m.in. dr hab. Krzysztof Drabik, prof.
ASzWoj z Akademii Sztuki Wojennej (Bezpieczeństwo jako przedmiot
poznania. Identyfikacja paradygmatów w naukach o bezpieczeństwie),
dr hab. Mieczysław Koziński, prof. AP z Akademii Pomorskiej w Słupsku (Kultura bezpieczeństwa informacyjnego), dr hab. inż. Andrzej Dawidczyk, prof. WSPol z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (Analiza
skupień jako narzędzie projektowania celów polityki bezpieczeństwa
państwa), dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska, prof. PCz z Politechniki
Częstochowskiej (Ewolucja poglądów dotyczących bezpieczeństwa
zdrowotnego w polityce UE), dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz
z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza (Bezpieczeństwo w komunikacji drogowej), dr inż. Marcin Krause z Politechniki
Częstochowskiej (Analiza wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby na przykładzie wybranych służb) oraz ppłk dr Marek Bodziany z Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we
Wrocławiu (Bezpieczeństwo kulturowe jako przedmiot badań nauk
o bezpieczeństwie).
Obrady w pierwszym dniu zakończyła sesja moderowana przez
prof. dr. hab. Kazimierza Żegnałka. Podczas tego panelu debatowano na
temat problemów dydaktycznych w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności. Głos kolejno zabrali dr hab. Juliusz Piwowarski,
prof. WSBPiI – Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie (Kwestia współistnienia materii i świadomości oraz zdolności osiągania przez podmiot bezpieczeńKultura Bezpieczeństwa Nr 9/2018

63

Daria Krzewniak

stwa samo transcendencji), dr Ilona Urych z Akademii Sztuki Wojennej
(Klasy wojskowe w teorii i praktyce edukacyjnej), dr Andrzej Wawrzusiszyn z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy – zwieńczenie studiów z bezpieczeństwa)
oraz lic. Marlena Dąbrowska z Akademii Wojsk Lądowych im. gen Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (Innowacje w edukacji dla bezpieczeństwa).
W drugim dniu obrad pochylono się natomiast nad zagadnieniami identyfikacji aktualnych problemów praktyki bezpieczeństwa i obronności w różnych obszarach przedmiotowych. Sesji tej przewodniczył dr
hab. Stanisław Jarmoszko, prof. UPH. Głos zabrali m. in. przedstawiciele służb mundurowych – mjr mgr inż. Marcin Kozieł – Zastępca Dowódcy 53. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT (Rola i miejsce WOT w systemie obronnym państwa), dr Tomasz Łachacz (Współpraca polskich
i niemieckich służb policyjnych, granicznych i celnych), dr Rafał Płocki
(Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych jako narzędzie
w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli) i dr Piotr Łuka (Kwalifikacje
zawodowe policjantów ruchu drogowego) z Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie oraz w zastępstwie por. mgr. Kamila Kopytowskiego z Dywizjonu Przeciwlotniczego 1. Brygady Pancernej Tadeusza Kościuszki –
ppor. mgr Marcin Podhorecki (Powszechna obrona przeciwlotnicza
w Garnizonie Siedlce). W tej części konferencji referaty wygłosili również dr Rafał Batkowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów
Bezpieczeństwa RP (Zagraniczni bojownicy terrorystyczni FTF – ważny
problem w wymiarze bezpieczeństwa europejskiego), dr Andrzej
W. Świderski z Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie (Wybrane osobowe problemy bezpieczeństwa i obronności), mgr Grzegorz
Diemientiew i mgr Maciej Zaorski z Akademii Pomorskiej w Słupsku
(Stan bezpieczeństwa powszechnego w Polsce i jego współczesne zagrożenia), lic. Karolina Lis (Organizacja i funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego we Wrocławiu) i lic. Arkadiusz Kukuła (Kryptowaluty jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego) z Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
Głos zabrali także przedstawiciele Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach: dr Joanna Ważniewska (Teoria i praktyka bezpieczeństwa zdrowotnego), mgr Damian Jarnicki (Wspólne polityczne bezpieczeństwo i obrona UE w świetle erozji relacji Zachodu
z Rosją) oraz mgr inż. Michał Klimek (Theory and the practice of
transport safety of soldiers during stabilization mission).
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Każda sesja kończyła się ożywioną dyskusją, co niewątpliwie
podnosi wartość zorganizowanej konferencji. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań referującym oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami, uwagami i spostrzeżeniami. Wobec intensywnych zmian
zachodzących w ostatnim czasie w nauce polskiej, uznano za konieczne
systematyczne wykazywanie dokonań naukowych w zakresie przedmiotowych nauk i ich znaczenia dla praktyki wewnętrznego i zewnętrznego
bezpieczeństwa Polski. Uczestnicy VII Warsztatów wyrazili przekonanie, że osiągnięciu tego długofalowego celu sprzyjać będzie cyklicznie
organizowana w siedleckim Uniwersytecie konferencja. Zwrócono także
uwagę na fakt, iż problematyka podejmowana w ramach VII Warsztatów
stanowić może inspirację dla teoretyków i praktyków szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności do dalszego zgłębiania tych zagadnień i wdrażania nowych, skutecznych rozwiązań sprzyjających najszerzej rozumianemu bezpieczeństwu.

Dr Daria Krzewniak – Instytut Nauk Społecznych
i Bezpieczeństwa, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach.
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