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Drogi Czytelniku! 
 
Z największą przyjemnością oddajemy w Twoje ręce kolejny, jedenasty numer 

Przeglądu Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.  
Pojawiające się w ostatnim czasie nowe zagrożenia i wyzwania sprawiły, iż 

zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa są powszechnie dyskutowanym 
problemem. Odpowiednia edukacja w tym zakresie, polegająca na wykształceniu 
właściwych postaw społecznych, rozwinięciu świadomości oraz nauczeniu 
racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń, jest jednym z podstawowych 
warunków stabilności i trwałości bezpieczeństwa kraju.  

Zmieniające się uwarunkowania społeczne wskazują na potrzebę 
dostosowania działań podmiotów administracji na rzecz edukacji dla 
bezpieczeństwa, stąd celem edukacji dla bezpieczeństwa jest upowszechnianie 
świadomości i wiedzy o źródłach, charakterze i skutkach zagrożeń dnia 
codziennego i w sytuacjach nadzwyczajnych oraz opanowania umiejętności 
rozpoznawania, zapobiegania i przeciwstawienia się tym zagrożeniom  

Dzieląc się z Państwem cząstką wiedzy w zakresie nowych doświadczeń  
z obszaru bezpieczeństwa społecznego oraz pojawiających się nowych rozwiązań 
niwelowania zagrożeń, zapraszamy do przeczytania prezentowanego numeru. 

Treść niniejszego Zeszytu otwierają dwa artykuły naszych południowych 
sąsiadów ze Słowacji. Autorzy zaprezentowali główne nurty współczesnej 
przestępczości kryminalnej oraz gospodarczej występującej w Republice Słowacji.  

Kolejne artykuły sięgają podstaw funkcjonowania władz Rzeczypospolitej 
Polskiej w latach 1945 – 1990 w oparciu o analizę przepisów konstytucji oraz 
relacji między III Rzeczpospolitą a Jordanią 

Następnych pięć artykułów oscyluje w problematyce szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa. Pierwszy prezentuje spektrum procedur i metod badawczych na 
gruncie narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa, drugi przedstawia 
Straż Graniczną jako umundurowaną formację posiadającą odpowiednie 
kompetencje do dokonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu 
ochrony granicy państwowej. Trzeci artykuł dotyczy bezpieczeństwa 
energetycznego, ujmuje zjawisko promieniotwórczości jądrowej i problematykę 
ochrony przed jego oddziaływaniem na człowieka i środowisko. Czwarty artykuł, 
dotyka zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i regionalnego w wybranych  
państwach arabskich, w ostatnim z przytoczonych, analizowana jest kwestia formy 
ochrony dóbr osobistych. 

W części końcowej prezentujemy Państwu system motywacji  
w profesjonalnej Armii Wojska Polskiego oraz proces samoregulacji motywacji  
w autoedukacji i samorozwoju w środowisku akademickim, przedstawione jest 
także znaczenie strategii rozwoju w krajowej turystyce po przystąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej. 

Kolejne treści podkreślają znaczenie czasu wolnego dla rozwoju 
psychicznego już od wczesnego etapu edukacji. Uwagę zwraca ciekawy artykuł 
poświęcony kulturze katolickiej i judaistycznej, ornamentyce i symbolice 
żydowskich nekropolii.  

W ostatnim dziale prezentujemy Państwu sprawozdania z I Konferencji 
Naukowej odbywającej się w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego  



 

w Poznaniu i I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo 
energetyczne”. W toku obrad poruszano zarówno kwestie związane  
z bezpieczeństwem publicznym, jak i technicznym podczas Mistrzostw Europy  
w Piłce Nożnej, które odbędą się w Polsce i na Ukrainie w 2012 roku 
 i wieloaspektowy problem bezpieczeństwa energetycznego. Wnioski  
z przeprowadzonych konferencji stanowią cenny wkład w rozważania dotyczące 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

 
Wszystkim autorom niniejszego numeru składam serdeczne podziękowania 

za wkład pracy, który włożyli w opracowanie opublikowanych artykułów, naszym 
Czytelnikom życzę mile spędzonego czasu z przedstawioną bogatą i budującą 
lekturą. 
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