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Szanowni Państwo, 

 
Minęły już trzy lata, odkąd w Państwa ręce trafił pierwszy numer naszego 

kwartalnika. Każde kolejne wydanie Przeglądu Naukowo-Metodycznego „Edukacja 
dla Bezpieczeństwa” ugruntowywało pozycję periodyku w niezwykle bogatej ofer-
cie czasopism naukowych. 

Poruszana na jego łamach problematyka ściśle wiązała się z zakresem dys-
cyplin i specjalności uprawianych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w 
Poznaniu. Szeroki obszar badawczy pozostawał z pewnością elementem przycią-
gającym uwagę zainteresowanych. Wspomniane miejsce, o czym nie można za-
pomnieć, zapewniła mu oryginalność ukazujących się na jego łamach tekstów. Ta 
oryginalność, połączona z merytorycznym profesjonalizmem ich autorów, stała się 
znakiem firmowym tego pisma. 

Mając świadomość upływu czasu i postępujących wraz z nim zmian, zdecy-
dowaliśmy się dokonać pewnych modyfikacji w istniejącej dotąd formule periodyku 
i zamieszczanych w nim artykułów oraz recenzji. Sedno innowacji polega na grun-
townej selekcji tekstów pod względem zawartych w nich treści oraz zastosowaniu 
odmiennych niż dotąd stosowane kryteriów doboru tematyki przy jednoczesnym 
wprowadzeniu streszczeń oraz podsumowań w jednym z języków konferencyjnych. 
Zabieg ten uznaliśmy za swoiste signum temporis. Łączy się ono bowiem w znacz-
nej mierze z kierunkami rozwoju współczesnych badań naukowych i coraz wyraź-
niej odciskającym na nich swe piętno procesem globalizacji. Wyniki najczęściej 
długoletnich i żmudnych naukowych poszukiwań stają się za jego sprawą po-
wszechnie znane w całym świecie. Niezwykle istotną, wręcz kluczową sprawą 
pozostaje zatem sposób ich publikacji. Wszelkie ograniczenia, jakie niosły za sobą 
bariery językowe stopniowo stają się anachronizmem. Stąd też, by dotrzymać kro-
ku wyzwaniom, jakie stawia przed nauką przyszłość, w tym rosnącym oczekiwa-
niom wobec standardów publikacji wyników, oddajemy niniejszy numer w nowej 
formule. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu, a jednocześnie 
spełni wymogi nowoczesnego przekazu naukowego. 

Dziewiąty numer „Przeglądu” daje Państwu możliwość bliższego zapoznania 
się z tematyką bezpieczeństwa w aspektach narodowym i wewnętrznym. 

W części pierwszej w dziale poświęconym pierwszemu z zagadnień znalazły 
się teksty poruszające związaną z nim problematykę w kontekście historycznym, a 
także dotykające głębi spraw dających się określić mianem teraźniejszych. Tak też, 
zgodnie z nadmienioną kolejnością, Grzegorz Tokarz w swych artykułach analizuje 
najważniejsze postanowienia umów i porozumień zawartych między III Rzeczpo-
spolitą i Islamską Republiką Iranu oraz rozwój stosunków między III Rzeczpospoli-
tą i Arabską Republiką Egiptu. Piotr Kwiatkiewicz poruszył natomiast problematykę 
bezpieczeństwa wewnętrznego Iraku w drugiej połowie XX wieku. Niezwykle aktu-
alne, stanowiące swoiste signum temporis sprawy związane  z problematyką  bez-
pieczeństwa transferu płatności w Internecie, stały się przedmiotem rozważań Edy-
ty Ślachcińskiej. Autorka naświetliła plusy i minusy handlu elektronicznego oraz 
zabezpieczeń stosowanych przy transakcjach kupna/sprzedaży. Remigiusz Rosicki 
zaprezentował natomiast w swym artykule międzynarodowe i europejskie koncep-
cje zrównoważonego rozwoju podkreślając najważniejsze aspekty w kształtowaniu 
i ochronie środowiska przez społeczność międzynarodową. Dział zamyka publika-
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cja tego samego Autora poświęcona pojęciu suwerenności i początkom rozważań 
na ten temat. 

Część druga porusza zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrz-
nym. Otwiera ją artykuł Jacka Dworzeckiego przedstawiający zarys negocjacji poli-
cyjnych – narzędzia stosowanego do rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych 
z udziałem np. zamachowców czy samobójców. W swoim artykule Autor poruszył 
ponadto temat sportu w szeregach Policji Państwowej w II Rzeczpospolitej. Wątek 
policyjny kontynuuje również Artur Walczuk, omawiając działalność polskich kon-
tyngentów policyjnych delegowanych do pełnienia służby w misjach międzynaro-
dowych. Dziewiąte wydanie naszego kwartalnika zamyka artykuł Moniki Magdziak 
i Weroniki Rosiak-Ryczkowskiej poświęcony jakości życia zawodowego. 

Składamy serdeczne podziękowania Autorom poszczególnych artykułów za 
przyjęcie zaproszenia do dyskursu na łamach Przeglądu Naukowo-Metodycznego 
„Edukacja dla bezpieczeństwa”, bez udziału których zeszyt ten nie mógłby po-
wstać. 

Życzymy wszystkim interesującej lektury. 
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