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Od redaktorów tomu 

Na Pań stwa ręce składamy kolejńy ńumer czasopisma ńaukowego 

,,Zbliz eńia Cywilizacyjńe” zawierający zbio r artykuło w będących po-

kłosiem cykliczńej końfereńcji ńaukowo-szkoleńiowej pń. „Strategia 

Bezpieczeń stwa Narodowego w sytuacji zagroz eńia – implikacje prak-

tyczńe do wspo łpracy samorządo w, społeczeń stwa, słuz b muńduro-

wych”  zorgańizowańej w dńiach 22–23 maja 2019 roku przez pracow-

ńiko w Pań stwowej Uczelńi Zawodowej we Włocławku. Ich Autorami są 

Studeńci-młodzi ńaukowcy, kto rzy regularńie i aktywńie uczestńiczą  

w kolejńych edycjach Końfereńcji wygłaszając swoje rozwaz ańia w de-

dykowańym dla ńich pańelu tj. „Młodzi dla Bezpieczeń stwa – Młodzi  

o Bezpieczeń stwie”, koordyńowańym przez mgr. Roberta Kwas ńiew-

skiego. W grońie Autoro w zńalez li się ro wńiez  praktycy oraz doktorań-

ci, kto rych przedmiotem pracy zawodowej oraz badawczej są zagadńie-

ńia dotyczące szeroko pojętego bezpieczeń stwa.  

Zawarte w ńumerze opracowańia ńaukowe są ro z ńorodńe pod 

względem tematyczńym, wskazują ńa rozległos c  zagadńień  związańych 

z bezpieczeń stwem ńarodowym oraz pokazują ro z ńe jego wymiary, 

szczego lńie w zakresie przestrzeńi społeczńej. Przewaz ająca większos c  

artykuło w podejmuje zagadńieńia związańe z podsystemem ochroń-

ńym pań stwa i ludńos ci, ukieruńkowańym ńa bezpieczeń stwo cywilńe, 

pozamilitarńe, kto re ńalez ą do waz ńych elemeńto w Strategii Bezpie-

czeń stwa Narodowego RP. Autorzy w swoich artykułach ńie ograńiczyli 

się wyłączńie do rozwaz ań  o charakterze stricte teoretyczńym, ale do-

końali ro wńiez  wńikliwej ańalizy zagadńień  związańych z bezpieczeń -

stwem społeczńym z uwzględńieńiem końkretńych implikacji prak-

tyczńych.  
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Nińiejszy ńumer otwiera artykuł Michała Mikulskiego pt. „Edukacja 

dla bezpieczeń stwa w zakresie udzielańia pierwszej pomocy dla ucz-

ńio w klasy VIII szkoły podstawowej” traktujący o wymiarze bezpie-

czeń stwa w aspekcie rzeczywistos ci edukacyjńej uczńio w szko ł pod-

stawowych. Rozwaz ańia Autora dotyczą reformy os wiatowej, kto ra do 

podstawy programowej wprowadziła obowiązek prowadzeńia zajęc  

uczńiom klas VIII w zakresie podstaw udzielańia pierwszej pomocy  

w ramach edukacji dla bezpieczeń stwa. Podczas prowadzeńia zajęc  

edukacyjńych w zakresie udzielańia pierwszej pomocy, jak Autor wska-

zuje, ńalez y pamiętac  o dostosowańiu poziomu ńauczańia z tego zakre-

su do potrzeb i moz liwos ci uczńio w. W artykule przedstawiońo przy-

kładowy autorski sceńariusz zajęc  dotyczących pierwszej pomocy 

wraz z wyńikami przeprowadzońej obserwacji w zakresie udzielańia 

pierwszej pomocy ws ro d uczńio w klasy VIII Szkoły Podstawowej  

ńr 100 im. płk. Frańcesco Nullo w Warszawie Wyńiki przeprowadzo-

ńych zajęc  praktyczńych, jak wskazuje Autor, pokazały zaańgaz owańie, 

rozwijańie umiejętńos ci i skuteczńos ci uczńio w w zakresie udzielańia 

pierwszej pomocy. 

W kolejńym artykule pt. „Występek uprowadzeńia osoby małolet-

ńiej lub ńieporadńej ńa tle regulacji międzyńarodowych” autorstwa 

Michalińy Miązek dokońańo wńikliwej ańalizy akto w prawa międzyńa-

rodowego odńoszących się do ochrońy oso b małoletńich lub ńieporad-

ńych przed czyńem uprowadzeńia, kto ry peńalizowańy jest w przepi-

sach prawa krajowego jako występek. Autorka w podsumowańiu wska-

zuje, z e ńiezwykle istotńe jest edukowańie społeczeń stwa w przed-

miocie ńegatywńych skutko w przedmiotowego występku, a zwłaszcza 

jego destrukcyjńego wpływu ńa iństytucje opieki i ńadzoru oraz dobro 

oso b małoletńich bądz  ńieporadńych.  

Celem artykułu autorstwa Artura Spirki pt. „Karńoprawńa regulacja 

bezpieczeń stwa publiczńego” było zbadańie zasadńos ci zmiań postulo-

wańych przez ustawodawcę w zakresie podńiesieńia wysokos ci kar dla 

przestępstw przeciwko bezpieczeń stwu publiczńemu. W rozwaz ańiach 

przedstawiońo kształt obecńej karńoprawńej ochrońy bezpieczeń stwa 

publiczńego poprzez ańalizę rozdziału XX Kodeksu Karńego. Autor  
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w swoim opracowańiu ukazał ro wńiez  sposo b realizacji owej ochrońy 

ańalizując praktykę orzeczńiczą w zakresie orzekańych kar ńa prze-

strzeńi lat 2008–2018.  

Opracowańie Artura Musiała pt. „C wiczeńia kompleksowe ńa lotńi-

sku jako elemeńt doskońaleńia zawodowego straz ako w Pań stwowej 

Straz y Poz arńej” stańowi pro bę ańalizy postrzegańia tematyki ratow-

ńictwa lotńiskowego przez pryzmat zadań  wykońywańych przez stra-

z ako w Pań stwowej Straz y Poz arńej. Autor artykułu prowadzi rozwaz a-

ńia ńa podstawie przeprowadzońych wczes ńiej przez ńiego badań  ńa 

temat przydatńos ci w procesie doskońaleńia zawodowego udziału 

straz ako w Pań stwowej Straz y Poz arńej w c wiczeńiach kompleksowych 

ńa lotńisku. W podsumowańie formułuje oń uwagi de lege ferenda  

w zakresie omawiańego zagadńieńia wraz ze wskazańiem poteńcjal-

ńych korzys ci związańych z zapropońowańym rozwiązańiem dotyczą-

cym uruchomieńia os rodka doskońaleńia zawodowego, kto ry pozwoli-

łby ńa symulację ro z ńorakich wariańto w sytuacji zagroz eńia mogących 

zdarzyc  się ńa lotńisku. 

W kolejńym artykule Z ańeta Nieckarz porusza waz ńy z puńktu wi-

dzeńia społeczńego problem ńaduz ywańia alkoholu będący czyńńi-

kiem wywołującym dysfuńkcyjńos c  rodzińy oraz zaburzający relację 

pomiędzy poszczego lńymi człońkami systemu jakim jest rodzińa, sku-

piając się szczego lńie ńa sytuacji dziecka. Opracowańie pt. „Fuńkcjońo-

wańie dziecka w rodzińie z problemem alkoholowym” ukazuje skutki 

ńaduz ywańia alkoholu w odńiesieńiu do osoby uzalez ńiońej i człońko w 

jej rodzińy oraz wpływ ńaduz ywańia alkoholu ńa fuńkcjońowańiu ca-

łego systemu rodzińy. Autorka zwraca uwagę, z e dysfuńkcyjńos c  wyńi-

kająca z zaistńiałej sytuacji związańej z ńaduz ywańia alkoholu burzy 

włas ciwe relacje w rodzińie jako całos ci i ma ńegatywńy wpływ ńa 

fuńkcjońowańie całego systemu rodzińńego.  

Poruszońe w publikacji zagadńieńia i problemy ńie są jedyńymi, 

kto re ujawńiają okres lońe deficyty w zakresie szeroko pojętego bezpie-

czeń stwa. Ich lista jest zdecydowańie dłuz sza, co wyńika z wieloaspek-

towos ci problematyki bezpieczeń stwa oraz zńaczeńia Strategii Bezpie-
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czeń stwa Narodowego RP. Mamy ńadzieję, z e lektura tego ńumeru 

,,Zbliz eń  Cywilizacyjńych” przybliz y Pań stwa do tematyki bezpieczeń -

stwa i zaińspiruje do dalszych rozwaz ań  zaro wńo teoretyczńych, jak  

i praktyczńych. Zachęcamy do publikowańia Pań stwa opracowań  ńau-

kowych ńa łamach kolejńych ńumero w ńaszego kwartalńika.  

Robert Kwaśniewski  

Jacek Wojciechowski 

 


