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Noty o Autorach 

 

dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Ambroży – doktor nauk o kulturze fizycz-

nej, Wicemistrz Świata w karate, kierownik Katedry Teorii i Metodyki 

Gimnastyki (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie), Wicepre-

zes EAS’u (European Association for Security), stały konsultant Zakładu 

Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywi-

dualnego „Apeiron“ w Krakowie, ekspert rządowy w dziedzinie kultury 

fizycznej. 

płk mgr Andrzej Czop – absolwent prawa UJ, wieloletni Komendant 

Miejski Policji w Krakowie, a następnie Naczelnik Wydziału Patologii 

Społecznej i Wydziału Profilaktyki Komendy Głównej Policji 

w Warszawie, autor i koordynator wielu projektów z zakresu profilaktyki, 

także publikacji z zakresu patologii i przestępczości nieletnich, pracownik 

Zakładu Modern Bushido w Katedrze Filozofii i Teorii Bezpieczeństwa 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” 

w Krakowie. 

płk dr Jerzy Depo – wysoki oficer Wojska Polskiego w stanie spoczynku, 

posiada 10-letni staż na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej 

Wojskowych Służb Specjalnych, były dziekan Wydziału Nauk Społeczno-

Prawnych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidual-

nego „Apeiron” w Krakowie, pracownik Katedry Filozofii i Teorii Bezpie-

czeństwa w tejże szkole.  

dr Jacek Dworzecki – pracownik Katedry Filozofii i Teorii Bezpieczeń-

stwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 

„Apeiron” w Krakowie, w pracy naukowej koncentruje się wokół zagad-

nień dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego w II i III RP, autor kilku-

dziesięciu pozycji (monografii, podręczników i artykułów) poświęconych 

tej problematyce, zawodowo związany z grupami dyspozycyjnymi. 

dr hab. prof. nadzw. Marta Grzybowska – kierownik Katedry Admini-

stracji i Zarządzania WSBPI „Apeiron” w Krakowie, wykładowca Kra-

kowskiej Akademii, specjalizuje się w instytucjach administracji i dziejach 

myśli politycznej II Rzeczpospolitej; prawnik – ukończyła aplikację proku-

ratorską i radcowską, aktywny członek stowarzyszeń prawniczych.  

dr Wojciech Mateusz Hrynicki – doktor nauk prawnych, absolwent Uni-

wersytetu Śląskiego w Katowicach, pracownik Izby Skarbowej w Katowi-
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cach, adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, wy-

kładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualne-

go „Apeiron” w Krakowie, autor wielu publikacji między innymi w zakre-

sie problematyki imion i nazwisk oraz rejestracji stanu cywilnego.  

por. Michaela Jurisová – asystentka Katedry Kryminologii Akademii Po-

licyjnej w Bratysławie, pracownik dydaktyczny tej uczelni, na kierunku 

Ochrona osób i majątku, prowadzi ćwiczenia dla studentów z przedmiotów 

kryminologia, prewencja kryminalna oraz pedagogika i psychologia peni-

tencjarna, uczestniczy w projektach badawczych realizowanych przez Aka-

demię Policyjną w Bratysławie. 

dr hab. prof. nadzw. Leszek F. Korzeniowski – kierownik Zakładu Za-

rządzania na Wydziale Turystki i Rekreacji Akademii Wychowania Fi-

zycznego w Krakowie, wykładowca i członek komisji studiów doktoranc-

kich Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja), 

prezes European Assosiation for Security (EAS). 

ppłk dr Robert Odler – adiunkt w Katedrze Nauk Policyjnych Akademii 

Policyjnej w Bratysławie, pracownik naukowo-dydaktyczny, który zajmuje 

się problematyką organizacji i funkcjonowania formacji o policyjnym cha-

rakterze w krajach Unii Europejskiej, uczestnik międzynarodowych pro-

jektów badawczych poruszających zagadnienia w obszarze bezpieczeństwa 

wewnętrznego Unii Europejskiej. 

mgr inż. Paweł Pajorski – członek International Bodyguard Association 

(IBA), członek i instruktor Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundu-

rowych, absolwent Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony 

Narodowej w Warszawie, ekspert do spraw bezpieczeństwa i ochrony.  

dr Juliusz Piwowarski – Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicz-

nego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, specjalności naukowe: reli-

gioznawstwo, filozofia bezpieczeństwa, członek International Martial Arts 

and Combat Sports Scientific Society (IMACSSS), od 1971 r. nieprzerwa-

nie uprawia sztuki walki: posiada 8 dan karate, 8 dan kickboxing, 5 dan ju-

jitsu. 

dr inż. Bartosz Soliński – wykładowca WSBPI „Apeiron” w Krakowie 

i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalności: energetyka od-

nawialna, finanse przedsiębiorstw, matematyczne metody zarządzania, za-

rządzanie ryzykiem. 
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mgr Marek Sokołowski – oficer Policji, pedagog, historyk, współpracow-

nik Katedry Filozofii Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Pu-

blicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, praktyk walki obron-

nej: posiada 5 dan karate, 3 dan combat ju-jitsu. 

inż. Pavel Soukop – asystent w Katedrze Kryminologii Akademii Policyj-

nej w Bratysławie, pracownik naukowy, uczestniczy w projektach badaw-

czych dotyczących problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego, które są 

inicjowane zarówno przez Akademię Policyjną w Bratysławie, Policję Re-

publiki Słowackiej jak i inne podmioty podlegające Ministerstwu Spraw 

Wewnętrznych Republiki Słowackiej. 

 

  


