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WPROWADZENIE 
 
 
Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejny numer Przeglądu 

Naukowo – Metodycznego „Edukacja dla Bezpieczeństwa” – kwartalnika, w którym 
publikujemy artykuły oryginalne i przeglądowe z zakresu specjalności i dyscyplin 
naukowych uprawianych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Pozna-
niu, sprawozdania z konferencji naukowych, a także recenzje ciekawych publikacji 
naukowych pojawiających się na rynku wydawniczym. Przegląd to swoiste forum 
wymiany doświadczeń i poglądów w szerokim zakresie merytorycznym. 

W dziale Pedagogika Ósmego Numeru Anna Kołodziej przedstawia historię 
Harcerstwa w latach 1944-1989. Zagadnieniom z zakresu świadomości językowej 
i kształtowania języka współczesnego świata mediów uwagę poświęciła Ewelina 
Mendala. Istotna część każdego przekazu, oprócz słów, stanowią również gesty 
czy mimika, o czym szerzej w swym artykule napisała Natalia Majchrzak. One, 
podobnie jak słowa, kształtują wizerunek nie tylko cele brytów, ale również każde-
go przeciętnego człowieka. Podnosząc swoje kwalifikacje, podnosimy swoją war-
tość na rynku pracy. Znajomość języków, tych mniej popularnych szczególnie, jest 
elementem, który na naszą ocenę, zwłaszcza osób postronnych, wpływa bardzo 
pozytywnie. Do tej tematyki istotną wagę przykłada również Beata Gburek,  
która akcentuje w swym artykule rolę samorozwoju, samodoskonalenia 
i samokształcenia w aspekcie nauki języków obcych. 

W dziale Zarządzanie Autorzy skupili się na problematyce związanej z zarzą-
dzaniem zasobami ludzkimi – Katarzyna Górecka, procesem doboru najodpowied-
niejszych pracowników dla firm przez agencje doradztwa personalnego – Weronika 
Rosiak-Ryczkowska i Monika Magdziak, oraz zarządzaniem kryzysowym w aspek-
cie specjalności kształcenia – Wiesław Stach. 

Historia i kultura Islamu w Rosji, przedstawiona przez Marinę Kucharską, jest 
jednym z artykułów w części poświęconej Bezpieczeństwu Narodowemu. Motyw 
wschodni poruszają również Piotr Andrusieczko i Jan Prokopiuk, którzy skupili swą 
uwagę na zagadnieniach bezpieczeństwa Ukrainy, widzianego z perspektywy 
Krymu i Floty Czarnomorskiej. Joanna Jeziorna inicjuje w tym Zeszycie tematykę 
terroryzmu, odwołując się do niebezpieczeństwa użycia broni geofizycznej. Ataki 
informatyczne, będące niejako kontynuacją wspomnianej problematyki, to myśl 
przewodnia artykułu Ryszarda Szpyry i Wiesława Otwinowskiego. Waldemar Ła-
godowski przedstawia z kolei wspomnienia z przebiegu wyborów Bośni i Hercego-
winie w 1996 r. Jacek Beutlich porusza natomiast zagadnienia niewłaściwych po-
staw obywatelskich. 

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem poruszamy również w czwartym 
z bloków tematycznych tego wydania Przeglądu Naukowo – Metodycznego: Bez-
pieczeństwo Wewnętrzne. Rozpoczyna go artykuł Zbigniewa Dziemianko, w któ-
rym Autor przedstawia edukację obywatelską żołnierzy w Wojsku Polskim w okre-
sie 20-lecia międzywojennego. W tej również części Karolina Flieger w cyklu arty-
kułów opowiada natomiast o dziejach polskich formacji mundurowych – policji 
i straży pożarnej. Przedstawia również strukturę systemu ratowniczo – gaśniczego 
w Polsce. Znaczenie zasobów wodnych w kontekście bezpieczeństwa państwa 
analizuje Wincenty Wrześniewski. Marcin Baran odwołuje się w swym artykule do 
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niebezpieczeństw grożących w lesie, zamykając tym samym ostatnią część tego 
wydania. 

Pozwalamy sobie wyrazić podziękowania Autorom poszczególnych artykułów 
za przyjęcie zaproszenia do dyskursu na łamach Ósmego Numeru Przeglądu Nau-
kowo – Metodycznego „Edukacja dla bezpieczeństwa”, bez których udziału zeszyt 
ten nie mógłby powstać. 

Życzę wszystkim interesującej lektury. 
Agnieszka KOWALSKA 


