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SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
do udziału w konferencji naukowej
VIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY
METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE
na temat
„Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie”
w dniach 25-26 kwietnia 2019 roku
w zabytkowym Pałacu Ogińskich przy ul. Konarskiego 2 w Siedlcach

PROBLEMATYKA KONFERENCJI
Tematyka konferencji – VIII Ogólnopolskich Warsztatów MetodologicznoDydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie – koncentruje się zarówno wokół
podstawowych zagadnień aktualizujących znaczenie nauk o bezpieczeństwie w systemie nauki polskiej, jak i istotnej z punktu widzenia praktyki wiedzy o bezpieczeństwie
podmiotów. Ważnymi celami tegorocznej konferencji poza upowszechnianiem wypracowanych teorii, hipotez i doktryn będzie dzielenie się doświadczeniami z zakresu
dobrych praktyk i trudności rozwojowych związanych z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności oraz poszukiwania racjonalnych rozwiązań w tych obszarach.
Zakładamy, że VIII Warsztaty – tworząc uznane w środowisku nauk o bezpieczeństwie forum prezentowania i weryfikacji osiągnięć naukowych uczestników – posłużą
w obecnej edycji wymianie poglądów naukowców i praktyków w aspektach:
• podstaw materialnych i formalnych jednoczenia wiedzy w naukach o bezpieczeństwie,
• inkluzyjności poznania w naukach o bezpieczeństwie,
• identyfikacji problemów kształcenia w ramach dyscypliny nauk o bezpieczeństwie,
• identyfikacji aktualnych i wymagających pilnego rozwiązania problemów praktyki
bezpieczeństwa i obronności podmiotów w różnych obszarach przedmiotowych
nauk o bezpieczeństwie, a jednocześnie wobec redukcji liczby dyscyplin naukowych
w klasyfikacji nauki polskiej służącej nadawaniu stopni i tytułów naukowych, uznajemy za konieczną kontynuację systematycznego wykazywania potrzeb prowadzenia badań i osiągnięć w naukach o bezpieczeństwie, a także znaczenia dla praktyki
bezpieczeństwa jednostki, społeczeństwa i państwa.
Wyrażamy przekonanie, że osiągnięciu tego długofalowego celu sprzyja nasza cykliczna
konferencja, organizowana corocznie z myślą o udziale szerokiego grona pracowników
dydaktyczno-naukowych reprezentujących różne środowiska akademickie i dyscypliny
naukowe oraz praktyków szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności.

Komitet Naukowy Konferencji
• prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – Honorowy Przewodniczący
• dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH – Przewodniczący
• prof. dr hab. inż. Andrzej Glen
• prof. dr hab. Stanisław Jaczyński
• prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko
• prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler
• prof. dr hab. Jerzy Kunikowski
• prof. dr hab. Andrzej Misiuk
• prof. dr hab. Jacek Pawłowski
• prof. dr hab. Ryszard Rosa
• prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz
• prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski
• prof. dr hab. Stanisław Sulowski
• prof. dr hab. Ryszard Wróblewski
• dr hab. Marek Cisek, prof. UPH
• insp. dr hab. Marek Fałdowski, prof. WSP
• dr hab. Agnieszka Filipek, prof. UPH
• dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPiBI
• gen. bryg. dr hab. Tadeusz Szczurek, prof. WAT
• dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP

Komitet Organizacyjny Konferencji
• dr Renata Tarasiuk – Przewodnicząca
• dr Joanna Ważniewska – Zastępca Przewodniczącej
• dr Tomasz Pączek – Zastępca Przewodniczącej
• dr Agnieszka Araucz-Boruc
• dr Patrycja Bryczek-Wróbel
• dr Magdalena Dobrowolska
• dr Maryla Fałdowska
• mjr dr Paweł Wasilewski
• mgr Łukasz Ciołek
• mgr Eliza Kublik
• mgr Paulina Ledwójcik
• mgr Marek Poleszczuk

Informacje organizacyjne
• Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej
karty zgłoszenia oraz przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia do
31 marca 2019 roku na adres: warsztaty2019@uph.edu.pl

• Opłatę konferencyjną prosimy wnosić do 15 kwietnia 2019 roku na konto:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
19 1240 2685 1111 0000 3656 3195
z dopiskiem – „Imię i Nazwisko / VIII Warsztaty 2019”
w wysokości zgodnej z wybraną formą udziału w konferencji:
1.

pełny udział (rozdział w monografii (20 pkt.), przerwy kawowe, obiad w dniach
25-26.04.2019 r., uroczysta kolacja, materiały konferencyjne) – 390 zł

2.

obiad i przerwy kawowe w dniu 25.04.2019 r. – 100 zł

3.

uroczysta kolacja w dniu 25.04.2019 r. – 120 zł

4.

obiad i przerwy kawowe w dniu 26.04.2019 r. – 70 zł

5.

opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji (po zakwalifikowaniu
materiału do publikacji) – 150 zł

• Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów konferencyjnych w formie
rozdziału w recenzowanej monografii. Tekst rozdziału – do 21 stron wraz ze słowami kluczowymi oraz streszczeniem w języku polskim i angielskim oraz afiliacją Autora – należy
złożyć do 31 października 2019 roku na adres: warsztaty2019@uph.edu.pl (plik w formacie
MS Word, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5; przypisy na dole strony, bibliografia na
końcu tekstu).
• Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.
Proponowane miejsca zakwaterowania:
Hotel „Janusz”, ul. Pusta 15, Siedlce, tel. (25) 633 06 66 lub 602 551 095
2. Hotel „Hetman”, ul. Warszawska 133, Siedlce, tel. (25) 644 30 00; fax (25) 644 74 82
3. Hotel „Arche”, ul. Brzeska 134, Siedlce, tel./fax (25) 644 04 33
1.

4.

Dom Studenta nr 5, ul. Żytnia 17/19, Siedlce, tel. (25) 643 17 02

• Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 15 kwietnia br.
• Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do dr Renaty Tarasiuk,
tel. 697 031 471, e-mail: renata.tarasiuk@uph.edu.pl lub warsztaty2019@uph.edu.pl
__________________________________________________________________________________________________________________
Sekretariat:

- dr Joanna Ważniewska – kierownik sekretariatu (tel. 606 810 373, joanna.wazniewska@uph.edu.pl
lub warsztaty2019@uph.edu.pl)

- mgr Paulina Ledwójcik – zastępca kierownika
- mgr Eliza Kublik
- mgr Marek Poleszczuk

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnictwa w konferencji naukowej
VIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY
METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE
na temat
„Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie”
1. Nazwisko i imię

.....................................................................................................................................................................................................................

2. Tytuł i/lub stopień naukowy ........................................................................................................................................................................................
3. Tytuł referatu/wystąpienia
4. Abstrakt

..........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Miejsce pracy (z dokładnym adresem pocztowym) i pełniona funkcja

....................................................................................

………………………………………………………………………………………… ...........................................................................................................................................................

6. E-mail ………………………………………………….……………….. nr telefonu

.............................................................................................................................

7. Forma udziału w konferencji (proszę zaznaczyć wybrane pola):
[ ] wygłoszenie referatu

[ ] uczestnictwo bierne

[ ] pełny udział (publikacja, przerwy kawowe, obiad w dniach 25-26.04.2019 r., uroczysta kolacja, materiały konferencyjne) – 390 zł
[ ] obiad i przerwy kawowe w dniu 25.04.2019 r. – 100 zł
[ ] uroczysta kolacja w dniu 25.04.2019 r. – 120 zł
[ ] obiad i przerwy kawowe w dniu 26.04.2019 r. – 70 zł
[ ] opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji (po zakwalifikowaniu materiału do
publikacji) – 150 zł
8. Informacje dotyczące podmiotu (instytucja/osoba fizyczna, na którą ma być wystawiona faktura za
udział w konferencji).
Nazwisko uczestnika/Nazwa instytucji
Adres

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................................................................................................................................................................................................................
Upoważniam UPH w Siedlcach do wystawienia faktury za udział w ww. konferencji bez podpisu odbiorcy.
Prośby, życzenia, uwagi

.....................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………..……………..……………..………………………….

Data i podpis uczestnika konferencji

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe Uczestników VIII Ogólnopolskich Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie (zwanych dalej Warsztatami) podlegają ochronie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Warsztatów jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach przy ul. Konarskiego 2, reprezentowany przez Rektora.
2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można

skontaktować się za pośrednictwem adresu: iod@uphedu.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych (Dz. U. UE LI 19 z dnia 4 maja 2016 r.).
4. Biorąc udział w Warsztatach, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji

i rozliczenia „VIII Ogólnopolskich Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie”.
5. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków

przewidzianych przepisami prawa.
6. Dane uczestników Warsztatów będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania

i rozliczenia konferencji – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały zorganizowane Warsztaty.
7. Uczestnik Warsztatów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunię-

cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Warsztatach. Konsekwencją nie podania danych

osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Warsztatach.
9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwa-

rzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie tych danych.
10. Dane uczestnika Warsztatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane

profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach z siedzibą w Siedlcach przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, na potrzeby prac komitetu organizacyjnego „VIII Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie” z przeznaczeniem do
celów organizacyjnych i archiwalnych.
Posiadam prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w postaci zdjęć wykonanych w ramach „VIII
Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie” w celach informacyjnych i promocyjnych oraz na umieszczenie ich na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
(www.uph.edu.pl).
_________________ dnia _______________ 2019 r.

__________________________________
Czytelny podpis uczestnika

Program konferencji
8:00-9:00

Rejestracja Uczestników

9:00-9:10

Otwarcie obrad – JM Rektor UPH, dr hab. Tamara Zacharuk

9:10-9:20

Powitanie Gości, sprawy organizacyjne
– Dyrektor INSiB dr hab. Mariusz Kubiak, prof. uczelni

Panel I
Podstawy materialne i formalne jednoczenia wiedzy
w naukach o bezpieczeństwie
Moderatorzy: prof. dr hab. Marian Cieślarczyk, prof. dr hab. Jacek Pawłowski
9.20-9.40

prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler (Akademia Sztuki Wojennej)
Domena nauk o bezpieczeństwie – aspekty metodologiczne

9.40-10.00

prof. dr hab. Marian Cieślarczyk (Wojskowa Akademia Techniczna)
Transdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie

10.00-10.20

prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko (UPH w Siedlcach)
Czy nauka ma granice? Nauki o bezpieczeństwie a kwestia dyscyplin pogranicza.

10.20-10.40

prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna)
Badanie systemowe w naukach o bezpieczeństwie

10.40-10.55 Przerwa kawowa
10.55-11.15

dr hab. Andrzej Urbanek (Akademia Pomorska w Słupsku)
Subdyscyplinarność poznania w naukach o bezpieczeństwie

11.15-11.35

prof. dr hab. inż. Andrzej Glen (UPH w Siedlcach)
Formowanie systemu wartości bezpieczeństwa podmiotu

prof. dr hab. Andrzej Misiuk (Uniwersytet Warszawski)
11.35-11.55 Przedmiot badań w pracach aplikacyjnych (doktorskich i habilitacyjnych)
z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Rozwój czy stagnacja.
dr hab. Halina Świeboda, dr Mateusz Kuczabski (Akademia Sztuki
11.55-12.15 Wojennej)
Heurystyczna rola analizy systemowej w badaniach bezpieczeństwa narodowego
12.15-12.35

dr Anna Zagórska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Nauki polityce a nauki o bezpieczeństwie

12.35-12.55

dr Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Zastosowanie teorii realizmu w badaniach bezpieczeństwa państwa

12.55-13.15 Dyskusja
13.15-14.15 Obiad w restauracji „Kuchnia Ogińskiej”

PANEL II (sesja 1) | Sala Senatu nr 36
Inkluzywność poznania i kształcenia a tożsamość dyscypliny
nauki o bezpieczeństwie
Moderatorzy: prof. dr hab. Ryszard Rosa, dr hab. Agnieszka Filipek, prof. UPH
prof. dr hab. Bogusław Pacek (Uniwersytet Jagielloński)
14.15-14.35 Polityka bezpieczeństwa Rosji w obszarze Bałtycko-Czarnomorskim na przykładzie Ukrainy
14.35-14.55

prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski (Szkoła Główna Służby Pożarniczej)
Kształcenie w naukach o bezpieczeństwie – wyzwania i zagrożenia

dr hab. Agnieszka Filipek (UPH w Siedlcach)
14.55-15.15 O potrzebie i możliwościach kształtowania podstaw kultury bezpieczeństwa
w młodszym wieku szkolnym
ks. dr hab. Sławomir Bylina (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
15.15-15.35 Udział duszpasterstwa Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w tworzeniu
bezpieczeństwa
15.35-15.55 Dyskusja
15.55-16.10 Przerwa kawowa
16.10-16.30

dr hab. inż. Jan Zych (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Jak kształcić w zakresie bezpieczeństwie w Uniwersytecie 4.0?

dr Marian Lutostański (Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeń16.30-16.50 stwie)
Wpływ ewolucji bycia na jakość bezpieczeństwa
16.50-17.10

dr inż. Rafał Kołodziejczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Cyberprzestępczość jako obszar badawczy w naukach o bezpieczeństwie

ks. dr hab. Józef Kożuchowski (Wyższe Seminarium Duchowne
17.10-17.30 w Elblągu)
Naturalizm a spirytualizm – problem jedności wiedzy
dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska (Politechnika Poznańska)
17.30-18.00 Bezpieczeństwo człowieka w obliczu 4. rewolucji technologicznej.
Kilka refleksji nad ludzką pracą + film.
18.00-18.10 Czas dyspozycyjny organizatorów
18.10-18.30 Dyskusja
19.00

Uroczysta kolacja w restauracji „Kuchnia Ogińskiej”

PANEL II (sesja 2) | Sala Narad nr 34
Inkluzyjność poznania i kształcenia a tożsamość dyscypliny
nauki o bezpieczeństwie
Moderatorzy: prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, dr Joanna Ważniewska
dr hab. inż. Mirosław Banasik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
14.15-14.35 Wyzwania dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wynikające z polityki Federacji Rosyjskiej
14.35-14.55

dr hab. Wojciech Horyń (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Edukacja społeczeństwa na rzecz obronności

dr hab. Marek Leszczyński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
14.55-15.15 Bezpieczeństwo jako zmiana. O konieczności ewolucji paradygmatu współczesnego rozwoju.
dr Renata Tarasiuk (UPH w Siedlcach)
15.15-15.35 Miejsce i rola edukacji o Holokauście w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
w kontekście kreowania polityki pamięci
15.35-15.55 Dyskusja
15.55-16.10 Przerwa kawowa
16.10-16.30

dr Marek Bodziany (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Bezpieczeństwo kulturowe Polski. W poszukiwaniu teorii.

16.30-16.50

dr hab. Marcin Jurgilewicz (Politechnika Rzeszowska)
Zarządzanie bezpieczeństwem prawnym

16.50-17.10

dr Tomasz Pawłuszko (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Bezpieczeństwo państwa w perspektywie centro-peryferyjnej

dr Marta Gębska (Akademia Sztuki Wojennej)
Problemy metodologiczne projektu badawczego: Wymiar bezpieczeństwa geo17.10-17.30
politycznego, militarnego i ekonomiczno-gospodarczego regionu Trójmorza.
Współczesność i perspektywy.
dr inż. Marcin Krause (Politechnika Śląska)
17.30-17.50 Nowy standard w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy: Norma PN-ISO-45001:2018
17.50-18.10 Czas dyspozycyjny organizatorów
18.10-18.30 Dyskusja
19.00

Uroczysta kolacja w restauracji „Kuchnia Ogińskiej”

26 kwietnia 2019 r.
PANEL III | Sala Senatu nr 36
Identyfikacja aktualnych problemów praktyki i teorii bezpieczeństwa
oraz obronności podmiotów w różnych obszarach przedmiotowych
Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Andrzej Glen, dr Maryla Fałdowska
9.00-9.20

gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński (Dowódca 18 DZ – Siedlce)
Potrzeby poznawcze nowotworzonego związku taktycznego wojsk lądowych

9.20-9.40

ppłk Dariusz Kozłowski (Dowódca 53. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk
Obrony Terytorialnej)
Potrzeby poznawcze WOT - RSZ RP

9.40-10.00

ppłk mgr inż. Michał Oździński (Komendant WKU Siedlce)
Potrzeby poznawcze WKU

10.00-10.20

ppłk Sebastian Kembrowski (Dowódca dplot. 1 Brygady Pancernej)
Potrzeby poznawcze OPL związku taktycznego wojsk lądowych

10.20-10.40

ppłk Marek Suwiński (Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach)
Potrzeby poznawcze Zakładu Karnego

10.40-11.00 Dyskusja
11.00-11.20 Przerwa kawowa

PANEL III | Sala Narad nr 34
Identyfikacja aktualnych problemów praktyki i teorii bezpieczeństwa
oraz obronności podmiotów w różnych obszarach przedmiotowych
Moderatorzy: dr hab. Adam Bobryk, dr Renata Tarasiuk
dr Andrzej Wawrzusiszyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
11.20-11.40 Bezpieczeństwo transgraniczne nową kategoria bezpieczeństwa – zarys problematyki
11.40-12.00

dr Bogdan Chmieliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Efekty uczenia się. na kierunkach studiów związanych z bezpieczeństwem

dr Andrzej Potoczek (Urząd Marszałkowski w Toruniu)
12.00-12.20 Problematyka bezpieczeństwa w procesie planowania regionalnego i przestrzennego
mgr Paulina Ledwójcik (UPH w Siedlcach)
12.20-12.40 Rola państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych – zarys głównych problemów mieszkaniowych w Polsce a bezpieczeństwo społeczne ludności

12.40-12.55 Przerwa kawowa
dr Dorota Zbroszczyk (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im.
12.55-13.15 K. Pułaskiego w Radomiu)
Patologie społeczne w publicznej przestrzeni bezpieczeństwa
mgr Radosław Kondracki (UPH w Siedlcach/Centrum Szkolenia Żandar13.15-13.35 merii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim)
Edukacja proobronna w systemie bezpieczeństwa narodowego
13.35-13.55

Dyskusja

13.55-14.05

Podsumowanie konferencji – prof. Andrzej Glen (sala Senatu nr 36)

14.05

Obiad w restauracji „Kuchnia Ogińskiej”

PANEL III | Sala Senatu nr 36
Identyfikacja aktualnych problemów praktyki i teorii bezpieczeństwa
oraz obronności podmiotów w różnych obszarach przedmiotowych
Moderator – prof. dr hab. inż. Andrzej Glen
dr Tomasz Szyszlak (Uniwersytet Wrocławski)
11.20-11.40 Spór wokół autokefalii ukraińskiego prawosławia jako przykład konfliktu kulturowego
dr Wiesław Barszczewski (Państwowa Szkoła Wyższa im. JP II w Białej Pod11.40-12.00 laskiej)
Posiadanie broni – bezpieczeństwo czy zagrożenie
12.00-12.20

dr Andrzej Świderski (PTNB)
Zarys transdyscyplinarnych aspektów kultury bezpieczeństwa zdrowotnego

12.20-12.40

dr Joanna Ważniewska (UPH w Siedlcach)
Kultura bezpieczeństwa zdrowotnego. Aspekty teoretyczne i praktyczne

12.40-12.55 Przerwa kawowa
mgr Daniel Dziedzic (UPH w Siedlcach / KPP Węgrów)
12.55-13.15 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa a bezpieczeństwo społeczności lokalnej
Żaneta Rolka (UPH w Siedlcach)
13.15-13.35 Rola nauczyciela edukacji przedszkolnej w kształtowaniu zachowań sprzyjających bezpieczeństwu
13.35-13.55 Dyskusja
13.55-14.05 Podsumowanie konferencji – prof. Andrzej Glen (Sala Senatu nr 36)
14:05

Obiad w restauracji „Kuchnia Ogińskiej”

