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Drogi Czytelniku! 
 
Z największą przyjemnością oddajemy w Twoje ręce piętnasty numer 

Przeglądu Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. W numerze 
tym prezentujemy artykuły w czterech zakresach: bezpieczeństwa narodowego, 
bezpieczeństwa wewnętrznego, pedagogiki oraz zarządzania. 

 
Dzieł bezpieczeństwa narodowego obejmuje 3 artykuły, pierwszy z nich, 

którego autorem jest Mirosław SMOLAREK, przedstawia Narodową strategię 
obrony chińskiej republiki ludowej. Gwałtowny rozwój ekonomiczny i militarny tej 
Republiki śledzi cały świat, dlatego z dużym zainteresowaniem analizowane są 
wszelkie materiały związane z obronnością tego państwa. Niniejszy artykuł stanowi 
próbę analizy najnowszego dokumentu dotyczącego strategii obronności „Państwa 
Środka”. 

W artykule kolejnym, autorstwa Ryszarda SOROKOSZA poruszone zostały 
kwestie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego jako elementu 
współpracy i bezpieczeństwa w regionie dyslokacja Korpusu w tej części Europy 
(Polska – Szczecin). Autor wskazuje, iż autorytet tego Korpusu, stał się nie tylko 
synonimem bezpieczeństwa dla państw przynależących do niego, ale twardym 
jego gwarantem.  

Kolejny autor – Rafał KLIMEK przedstawia proces pokojowy w Irlandii 
Północnej w latach 1993-2012. W 2021 roku minie setna rocznica podziału wyspy 
na niepodległą Republikę Irlandii oraz kontrolowany przez Londyn Ulster. Autor 
zwraca uwagę iż, pomimo ciągłej aktywności rozłamowców z IRA, pojawiła  
się realna szansa na zjednoczenie Irlandii po 100 latach okupacji brytyjskiej, stąd 
2021 rok wydaje się idealnym terminem do przeprowadzenia referendum 
niepodległościowego. 

W dziale Bezpieczeństwo wewnętrzne, Cezary SZYJKO naświetla dla Polski 
wizję przyszłego modelu rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla CO2  
w światowej gospodarce. Polska wchodzi w epokę postcarbon. Nie tylko dlatego, 
że kończą nam się paliwa kopalne, ale przede wszystkim dzięki regulacjom 
unijnym. Autor zastanawia się, jak będzie wyglądać handel na rynku CO2, gdy 
darmowe uprawnienia wygasną, a Unia na poważnie będzie podchodziła do 
fizycznej redukcji emisji CO2? W kolejnym swoim artykule SZYJKO przedstawia 
Wyzwania samorządów Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa socjalnego  
i marginalizacji człowieka. Odmienną problematykę szerokiego obszaru 
bezpieczeństwa wewnętrznego porusza Wojciech ROST, który zwraca uwagę  
na ochronę danych osobowych w portalach internetowych oraz na problem,  
nie zawsze łatwego zabezpieczenia danych przez osoby nimi administrujące. 
Oprócz przepisów zobowiązujących do odpowiedniego zabezpieczania  
danych osobowych, art. 175 ustawy Prawo Telekomunikacyjne zobowiązuje 
dostawcę usług telekomunikacyjnych do zapewnienia bezpieczeństwa przekazu 
komunikatów, a także poinformowania użytkowników tym, że stosowane środki nie 
gwarantują należytego bezpieczeństwa. Kwestie bezpieczeństwa danych obejmuje 
także w swoim artykule Jakub DOLIŃSKI, prezentuje problemy związane  
z powstawaniem prac naukowych na uczelniach wyższych z punktu widzenia 
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prawa autorskiego. Autor postarał się wskazać najistotniejsze przykłady faktów 
oraz mitów odnośnie do naruszeń prawa autorskiego w życiu codziennym uczelni 
wyższych. 

W dziale Pedagogika, Marian KOPCZEWSKI odsłania Państwu kulisy sztuki 
publicznego przemawiania. Umiejętność publicznego mówienia powinna być 
rozwijana w interesie każdego z nas, każdy może się jej nauczyć w stopniu 
zadawalającym. Autor przedstawia szerokie uwarunkowania, strukturę oraz 
zasady, jak również wartość celów wystąpień publicznych. 

Kolejny autor, Paweł RUGAŁA, przedstawia Państwo i Kościół w walce  
o dominację nad średniowiecznym światem w badaniach Jacquesa Le Goffa. 
Badania te dotyczą wyemancypowania się społeczeństwa spod opieki Kościoła. 
Opisywana przez autora postać Le Goff’a, zwraca uwagę na pewne następstwa 
końca inwazji i rozwoju gospodarczego.  

Artykuł kolejny, autorstwa Marzeny BARAŃSKIEJ, prezentuje zmiany 
organizacyjne w systemie edukacji w Polsce po przystąpieniu do UE. Autorka  
podkreśla wyzwania, jakie stają przed współczesnym szkolnictwem wyższym  
w Polsce, którymi są m.in. opracowania programów nauczania i metod  
kształcenia, pozwalające na wdrażanie strategii lizbońskiej, w której priorytetowe 
miejsce zajmuje wyposażenie Europy w kwalifikacje i umiejętności niezbędne  
do osiągnięcia sukcesu gospodarczego.  

Wnioski wynikające z rozwiązań oraz doświadczeń krajów przodujących  
w rozwoju potwierdzają znaczącą rolę zasobu wiedzy i kapitału ludzkiego dla 
osiągania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Obszar ten jest szczegółowo 
przedstawiony w artykule Katarzyny GÓRECKIEJ – Stan kapitału ludzkiego  
a wzrost gospodarczy w Polsce. Autorka rozpoczyna swoim artykułem dział 
zarządzania. Podkreśla, iż znaczące miejsce w teorii wzrostu gospodarczego 
zajmuje kapitał ludzki oraz jego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego, 
reasumując – kapitał ludzki pobudza wzrost gospodarczy. 

W kolejnym opracowaniu, którego autorem jest Cezary SZYJKO, 
przedstawione zostały m.in. systemy prawne, które wpływają zasadniczo na 
metody i styl administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem. Dotyczy  
to procedur kierowania zespołami ludzkimi, stosunków prawnych pomiędzy 
kierownictwem i pracownikami oraz ram legislacyjnych prowadzenia biznesu  
z innymi. Autor, w świetle stereotypu etyki zawodowej wyjaśnia, jak należy  
się przygotować do sytuacji kryzysowych oraz minimalizować negatywne skutki 
kryzysów. 

W końcowej części piętnastego numeru naszego kwartalnika, zachęcamy 
Państwa do zapoznania się dwoma sprawozdaniami przygotowanymi przez 
Cezarego SZYJKO, pierwszym jest sprawozdanie eksperckie z warsztatów: „Nowy 
model rynku uprawnień do emisji CO2”, 20 czerwca 2012 r., Warszawa, Hotel 
Polonia Palace; kolejne to sprawozdanie z III edycji konferencji międzynarodowej 
pt.: „Perspektywy gazu niekonwencjonalnego w Polsce” 18 czerwca 2012 r., Hotel 
Hyatt Regency, Warszawa 

Wszystkim Autorom serdecznie dziękuję za wkład pracy, który włożyli  
w opracowanie interesujących artykułów, Państwu życzę miłej lektury i zachęcam 
do przeczytania naszego kolejnego numeru. 
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