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Słowo wstępne 
 
 

Drogi Czytelniku, 
 

z największą przyjemnością przekazujemy w Twoje ręce kolejny numer 
kwartalnika Przeglądu Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla bezpieczeństwa”, 
wydawanego przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu. Zgodnie  
z kilkuletnią już tradycją, poruszane w nim treści związane są z całą gamą 
zagadnień kojarzonych z szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa. Ostatnimi 
czasy szybko zdobywa sobie ona coraz większą popularność w środowisku 
akademickim. Rosnące z każdym rokiem zainteresowanie kierunkami studiów, 
które stawiają sobie za cel kształcenie wyspecjalizowanych w tej dziedzinie kadr, 
potwierdza istniejące zapotrzebowanie społeczne na wiedzę m. in. na temat 
współczesnych zagrożeń i nowoczesnych metodach walki z nimi. Popyt ten 
stanowi nie lada wyzwanie dla świata nauki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
osób poszukujących informacji oraz pragnących podzielić się rezultatami swych 
dociekań naukowych, staraliśmy się zamieścić na łamach niniejszego numeru 
artykuły osób badających kwestie bezpieczeństwa w zgoła różnych sferach życia 
publicznego. 

 

Pierwszy blok tematyczny, poświęcony bezpieczeństwu narodowemu, zawiera 
cztery artykuły. Józef Buczyński uważnie przyjrzał się analizie systemowej teorii 
bezpieczeństwa, z kolei Kazimierz Adamek opisał historyczne aspekty, skupiając 
się tylko na polskiej polityce bezpieczeństwa. Ciekawą rzeczą wydaje się 
obserwacja najważniejszych umowów i porozumień, jakie scalają Libię i Polskę 
Rzeczpospolitą Ludową. Temu zagadnieniu poświęcił się Grzegorz Tokarz, który 
opisał najważniejsze dokumenty, takie jak Umowy regulujące pracę Polaków  
w Libijskiej Republice Arabskiej czy Umowa o pomocy prawnej  
w sprawach cywilnych, handlowych, rodzinnych i karnych oraz wiele innych. Ten 
sam autor dotyka jeszcze jednego zagadnienia a mianowicie sprawy 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich w polityce zagranicznej III Rzeczpospolitej. 

 

Drugim działem naszego kwartalnika jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Tutaj 
uwagę przykuwają dwa rosyjskojęzyczne artykuły. Pierwszy, Beaty Jankowej, 
traktuje o folklorze i kulturze bezpieczeństwa. W drugim zaś tekście, Mariny 
Kucharskiej, przeczytać możemy o zagrożeniach, jakie mogą dotknąć przyszłe 
pokolenia w związku z AIDS. Aleksandra Łopińska przyjrzała się, jak realizowane  
są projekty transferu rosyjskiego gazu do Chin drogą lądową. Z kolei Rafał Kania 
opisał koncepcję bezpieczeństwa publicznego w poglądach jednego z myślicieli  
i nauczycieli prawa, księdza Franciszka Ksawerego Szaniawskiego. 

Stalking, od pewnego czasu, jest bardzo popularnym zjawiskiem, także  
w Polsce, niestety w negatywnym znaczeniu. Poprzez nagabywanie czy 
prześladowanie może zagrozić bezpieczeństwu człowieka. Grzegorz Mania  
i Michalina Szafrańska wyczerpująco przyjrzeli się temu problemowi. Opisali jak  
w prawie polskim wygląda ochrona przed stalkingiem. 
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W tym numerze "Edukacji dla bezpieczeństwa" mamy tylko jeden artykuł  
z tematyki obejmującej swoim zakresem zarządzanie. Jego autorka, Sabina 
Sanetra-Półgrabi, przedstawiła znaczenie instrumentów wspierania rozwoju 
regionalnego. 

 

Artykuł Łukasza Brzezińskiego zamyka dwunasty numer naszego kwartalnika. 
We wspomnianym tekście znajdziemy informacje, jak coaching rodzicielski może 
wpłynąć na bezpieczne dzieciństwo najmłodszego pokolenia. 
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