
SPIS TREŚCI 

 

Słowo wstępne 
(Marek ILNICKI, Jakub KUFEL) .............................................................................. 7 

Rozdział 1: KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA  
W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA ........................................................................ 9 

Rola samorządu wojewódzkiego w zarządzaniu kryzysowym 

(Józef STĘPAK) ..................................................................................................... 11 

Rekapitulacja bezpieczeństwa (między)narodowego Polski 
(Remigiusz WIŚNIEWSKI) ..................................................................................... 23 

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa – warunkiem zabezpieczenia interesów 
narodowych 
(Mirosława MARCINIUK) ....................................................................................... 35 

Edukacja w „Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej”  
i „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej” 
(Marian MARCINKOWSKI) .................................................................................... 45 

Etos rycersko-szlachecki jako wzorzec odniesienia i kształtowania postaw 
patriotycznych. Krótki rys mobilizacji społeczeństwa 
(Marta CYWIŃSKA) ................................................................................................ 57 

Edukacja w paradygmacie bezpieczeństwa 
(Krystyna NAJDER-STEFANIAK) ........................................................................... 65 

Edukacja dla bezpieczeństwa. Nie dla czadu 
(Grzegorz DEMBORYŃSKI) .................................................................................... 77 

Świadome i bezpieczne korzystanie z bankowych kart płatniczych 
(Sławomir ISKIERKA, Janusz KRZEMIŃSKI, Zbigniew WEŻGOWIEC) ............ 85 

Oprogramowanie antywirusowe w percepcji współczesnego społeczeństwa 
(Sławomir ISKIERKA, Janusz KRZEMIŃSKI, Zbigniew WEŻGOWIEC ) ........... 93 

Znaczenie kampanii społecznych w przeciwdziałaniu uzależnieniom od nowych 
technologii 
(Magdalena MARIAN, Tomasz SMAL) ............................................................... 101 

Europejskie tradycje edukacji dla obronności indywidualnej (walka wręcz) 
(Robert MRUCZYK) ............................................................................................... 113 

Poziom edukacji i świadomość w zakresie bezpieczeństwa wśród uczniów  
szkoły podstawowej i gimnazjum 
(Andrzej LASEK) ................................................................................................. 123 

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w Polsce 
(Izabella GRABOWSKA-LEPCZAK, Barbara SZYKUŁA-PIEC) ........................ 139 

Rola kompetencji komunikacyjnych nauczycieli w sytuacji zagrożenia  
bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych 
(Iwona BŁASZCZAK) ........................................................................................... 149 

 



Stan wiedzy oraz stosowanie środków zastępczych przez młodzież  
w wybranych gimnazjach z terenu województwa lubuskiego 
(Robert MRUCZYK). ............................................................................................ 169  

Edukacja pacjenta w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalnych 
oddziałach ratunkowych 
(Weronika BEDNARCZYK) ................................................................................. 177 

Rozdział 2: SPOŁECZNO-GOSPODARCZY POTENCJAŁ PAŃSTWA ............. 189 

Partycypacja samorządu lokalnego w realizacji założeń Strategii Bezpieczeństwa 
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 
(Tomasz ŁACHACZ) ............................................................................................ 191 

Relacje między strategiami: Bezpieczeństwa Narodowego i Kapitału  
Intelektualnego  
(Waldemar Kryspin JARUSZEWSKI) ................................................................. 205 

Wybrane aspekty bezpieczeństwa socjalnego w świetle Strategii Bezpieczeństwa 
Narodowego  
(Marek POGONOWSKI) ....................................................................................... 227 

Ekologia informacji – wyzwaniem nowoczesnej organizacji  
(Agata LASOTA-JĄDRZAK)................................................................................ 237 

Potencjał środowiska studenckiego w obronie i ochronie narodowej  
(Mariusz Paweł KURYŁOWICZ) .......................................................................... 251 

Ustawa o zapasach paliw płynnych – monopolizacja rynku czy walka  
z „szarą srefą”? 
(Bożenna PIĄTKOWSKA, Irena MALINOWSKA) .............................................. 261 

Wydobycie ropy naftowej w obszarze Południowego Bałtyku – aspekt 
środowiskowy 
(Judyta GAŁĄZKA) .............................................................................................. 273 

Komunikowanie publiczne i komunikowanie polityczne 
(Aneta PARKES) .................................................................................................. 295 

Komunikacja we współdziałaniu – ważny aspekt działań ratowniczych 
(Izabella GRABOWSKA-LEPCZAK, Barbara SZYKUŁA-PIEC) ........................ 305 

Holistyczne podejście do motywacji 
(Artur DĄBEK) ..................................................................................................... 313 

Poczucie bezpieczeństwa obywateli po zamachu terrorystycznym na redakcję  
francuskiego pisma Charlie Hebdo 
(Kamil HYPKI) ...................................................................................................... 325 

Noty biograficzne .................................................................................................. 333 

 


