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Zbigniew Krzysztof KNOP 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 
 
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO. 
ŚWIAT – EUROPA – POLSKA. OD PRZESZŁOŚCI DO PRZYSZŁOŚCI” 

5 CZERWCA 2008, POZNAŃ 
 
Dnia 5 czerwca 2008 roku w siedzibie Wyższej szkoły Bezpieczeństwa  

w Poznaniu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo. 
Świat – Europa – Polska. Od przeszłości ku przyszłości”. Organizatorem Konferen-
cji była Katedra Historii Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedziba w Poznaniu. 
Pomysłodawcą i Przewodniczącym tego spotkania był prof. zw. dr hab. Kazimierz 
Dopierała – kierownik Katedry Historii. W skład Komitetu Naukowego Konferencji 
weszli: prof. zw. dr hab. Kazimierz Dopierała (przewodniczący), prof. zw. dr hab. 
Kazimierz ADAMEK, dr Dominika Czajkowska-Ziobrowska, dr Grażyna Gradziń-
ska, prof. dr hab. Daniel Fic, prof. dr hab. Eugeniusz Kameduła, ks. dr Zbigniew 
Knop, prof. zw. dr hab. Roman KULCZYCKI, prof. dr hab. Maria Musielak, dr Wie-
sław Otwinowski, prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. dr hab. Andrzej Prymeń-
ski, dr Dorota Rondalska oraz dr Andrzej Zduniak. 

Komitet Organizacyjny Konferencji stanowili: dr Danuta Bartkowiak (przewod-
nicząca), dr Eric Ambukita, dr Magdalena Biniaś-Szkopek, dr Ryszard Dąbrowski, 
mgr Jerzy Golianek, mgr Anna Kołodziej, dr Piotr Kwiatkiewicz, dr Zbigniew Po-
pławski, mgr Michał Rutkowski oraz dr Stanisław Żelaźniewicz.  

Konferencję rozpoczął ks. dr Zbigniew Knop, Prorektor ds. Edukacji Wyższej 
Szkoły Bezpieczeństwa. Powitał przybyłych gości i prelegentów. Otwierając Konfe-
rencję zwrócił uwagę na problem różnorakich zagrożeń, które towarzyszyły, towa-
rzyszą i zapewne będą towarzyszyć ludzkości. Podkreślił konieczność podejmo-
wania działań mających na celu zmniejszenie grożących niebezpieczeństw. Pro-
rektor wyraził nadzieję, że rozpoczynająca się I Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wa „Bezpieczeństwo. Świat – Europa – Polska. Od przeszłości ku przyszłości” 
będzie nie tylko jednym z wielu postulatów dotyczących bezpieczeństwa świata i 
człowieka, ale również ukaże sposoby praktycznego działania w zakresie edukacji 
dla szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.  

Zakres tematyczny Konferencji obejmował trzy aspekty: Historia 1. Człowiek 
i jego bezpieczeństwo w dziejach 2. Ochrona dóbr kultury 3. Ochrona mienia pu-
blicznego i prywatnego w historii Współczesność Systemy ochrony – rzeczywi-
stość i przyszłość Systemy ochrony informacji wczoraj i dziś W dobie zagrożenia 
terroryzmem – wczoraj, dziś, jutro Profilaktyka Edukacyjna rola mediów (promocja 
i reklama bezpieczeństwa) Potrzeby nauczania zachowań w sytuacjach kryzyso-
wych Lekcja Matki – Historii – wielkie kataklizmy uczą właściwych zachowań. 

Obrady Konferencji odbywały się w trzech sesjach.  
 

Sesja I – prowadzący ks. dr Zbigniew Knop, Prorektor WSB 
 Referaty wygłosili: 
- dr Marcin SIENKIEWICZ (Uniwersytet Wrocławski), Uwarunkowania pol-

skiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w pierwszych dekadach XXI 
wieku; 
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- dr Grzegorz TOKARZ (Uniwersytet Wrocławski), Lustracja w III Rzeczypo-
spolitej. Zarys problemu; 

- dr Piotr KWIATKIEWICZ (WSB), Nieznane oblicza wojny z terrorem: Kon-
flikt zbrojny jako element kreowania polityki cenowej na rynkach naftowych 
na przełomie XX i XXI wieku. 

 
Sesja II – prowadzący dr Piotr Kwiatkiewicz 
Referaty wygłosili: 
- dr Jacek POSŁUSZNY, dr Elżbieta POSŁUSZNA (Akademia Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Ressentiment w dzia-
łaniu. Problem masakr szkolnych; 

- dr inż. Arkadiusz LIBER (Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki 
Stosowanej), bezpieczeństwo wiedzy, a nowe metody kryptologiczne; 

- dr Justyna JAKUBOWSKA-BARANEK (UAM), Twórcza adaptacja człowie-
ka warunkiem konstruktywnego działania w sytuacji nowej; 

- dr Matylda GWOŹDZICKA-PIOTROWSKA (Wyższa Szkoła Bankowa, Po-
znań), Ochrona prawna oskarżonego i pokrzywdzonego w procesie kar-
nym;  

- dr hab. Sławomir TECŁAW, dr Waldemar NOWOSIELSKI (Wyższa Szkoła 
Informatyki Przedsiębiorczości w Bydgoszczy), Bezpieczeństwo w świa-
domości społecznej Polaków na przełomie XX i XXI wieku. 

 
Sesja III – prowadząca dr Danuta Bartkowiak 
Referaty wygłosili: 
- dr Zbigniew DZIEMIANKO (WSB), Człowiek i bezpieczeństwo na prze-

strzeni dziejów; 
- dr Błażej BALEWSKI (WSB), Niszczenie talentów a bezpieczeństwo spo-

łeczne; 
- dr Magdalena BINAŚ - SZKOPEK (WSB), Kiedy brat jest wrogiem czyli jak 

walki synów Bolesława Krzywoustego wpłynęły na zmianę struktur elit wła-
dzy we państwie; 

- mgr Jadwiga RAKOWSKA (Przedszkole nr 15 Calineczka), Ochrona pol-
skości myślą przewodnią publicystycznej walki J. I. Kraszewskiego o 
„Oświatę dla ludu” od schyłku lat 40 po II połowę XIX w. 

- dr Danuta BARTKOWIAK (WSB), Kolej transandyjska, cud techniki XIX w. 
– problemy bezpieczeństwa 

- prof. zw. dr hab. Kazimierz DOPIERAŁA (WSB), Historyczne koncepcje 
bezpieczeństwa Europy. 

 
Każda Sesja kończyła się żywą dyskusją uczestników.  
Na zakończenie prof. zw. dr hab. Kazimierz Dopierała podsumowując Konfe-

rencję stwierdził że spełniła ona zamierzenia i oczekiwania organizatorów; po-
twierdziła, że problem bezpieczeństwa był i jest jednym z najważniejszych proble-
mów ludzkości, a także uświadomiła, że pomocą w rozwiązywaniu tego problemu 
jest prowadzenie szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa. Prof. dr hab. 
Kazimierz Dopierała zaprosił wszystkich uczestników na następną Konferencję nt. 
„Bezpieczeństwo. Świat – Europa – Polska. Od przeszłości do przyszłości”. 


