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W dniu 6 czerwca br. w murach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego miał miejsce Pierwszy Zjazd Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodo-
wego. Stowarzyszenie, którego pomysłodawcą był dr hab. Jarosław Tomasiewicz, 
skupia grupę badaczy terroryzmu reprezent ujących różne ośrodki akademickie (Kato-
wice, Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk) stawiając sobie za cel rozwój badań nad 
bezpieczeństwem, popularyzację nauki oraz edukację i kształtowanie postaw obywa-
telskich na rzecz bezpieczeństwa i obronności Polski.

W pierwszej konferencyjnej części, „Konflikt bliskowschodni i zagrożenie terrory-
styczne w Europie”, uczestnicy obradowali w dwóch panelach. Panel pierwszy – „Sun-
nicki dżihadyzm zagrożeniem bezpieczeństwa Europy” otworzył prof. zw. dr hab. Jerzy 
Zdanowski (KAAFM) referatem Aktualne tendencje rozwojowe Bliskiego Wschodu ini-
cjując długą i gorącą dyskusję. W panelu drugim – „Złożona natura współczesnego 
terroryzmu – trendy, wyzwania, prognozy” zaprezentowali swe przemyślenia: dr 
hab. Jarosław Tomasiewicz (UŚl) artykułem pt.: Trajektoria terroryzmu międzynaro-
dowego – nowe wyzwania, prof. nadzw. dr hab. Piotr Marszałek (UWr): Normatywne 
ramy działań antyterrorystycznych w prawie polskim, mgr Alicja Stańco-Wawrzyńska 
(UMK Toruń): Terroryzm w perspektywie teorii mediatyzacji oraz prof. nadzw. dr hab. 
Robert Borkowski (KAAFM): Teatralizacja, rytualizacja, performatywność. Terroryzm 
XXI wieku.

W drugiej, organizacyjno-statutowej części, uczestnicy Zjazdu dokonali wyboru 
władz Towarzystwa. Na czele 6-osobowego Zarządu PTBN stanął prof. nadzw. dr 
hab. Robert Borkowski z Krakowskiej Akademii, a wiceprzewodniczącym dr hab. Ja-
rosław Tomasiewicz z Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto do Zarządu weszli: jako se-
kretarz – dr Adam Krawczyk, jako skarbnik – Karolina Wojtasik oraz jako członkowie 
– dr Maciej Kluczyński i mgr Magdalena Adamczuk. Z kolei na czele Komisji Rewi-
zyjnej stanął prof. nadzw. dr hab. Piotr Marszałek z Uniwersytetu Wrocławskiego 
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z wiceprzewodniczącą mgr Małgorzatą Kudzin-Borkowską oraz sekretarzem mgr 
Alicją Stańco-Wawrzyńską. 

Podczas konferencji jej uczestnicy mieli okazję obejrzeć symulację incydentu ter-
rorystycznego „University Shooter”. Pokaz taktyki i technik interwencji AT oraz ratow-
nictwa w zdarzeniu masowym zrealizowany został przez studentów Wydziału Nauk 
o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii kierowanych przez mgr Małgorzatę Kudzin-
-Borkowską oraz ratowników O/M WOPR Katowice pod dowództwem mgr Jarosława 
Zwierzyny.


