
    

  
 

ORGANIZATORZY: 

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 

Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego 

 

oraz 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej 
Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Warszawskiego „Tożsamość-Dialog-Bezpieczeństwo” 

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej 

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej 

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie 
Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie z siedzibą w Siedlcach 

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAJĄ 
 

do udziału 

 

 w Konferencji Naukowej: 
 

XI OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY 

 METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE 

na temat 

Bezpieczeństwo podmiotów w późnej nowoczesności 

 

 
 

w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku 

hybrydowo: 

stacjonarnie w UPH w Siedlcach w zabytkowym Pałacu Ogińskich, ul. Konarskiego 2 

oraz zdalnie z wykorzystaniem narzędzia Google Meet 



PROBLEMATYKA KONFERENCJI 

Dyskurs nad bezpieczeństwem podmiotu jest fenomenem epoki, którą często semantycznie 

umiejscawia się w kategorii znaczeniowej przedrostka „post”. Oznacza to, że zarówno obecna 

potoczna przestrzeń komunikacyjna, a także naukowe pole dociekań badawczych nad 

bezpieczeństwem podmiotu lokowane są w jakiejś formie bycia późniejszą formą czegoś. Warto 

podkreślić, iż bezpieczeństwo podmiotu, a ściślej procesy związane z kształtowaniem przetrwania, 

integracji, niezależności i rozwoju podmiotu nie są czymś nowym. Wyzwania, zagrożenia i ich 

ryzyko towarzyszą ludzkiej egzystencji niezależnie od epoki historycznej i poziomu rozwojowego. 

Zagrożenia, szczególnie o naturalistycznej proweniencji od wieków determinowały warunki życia 

człowieka, zarówno w aspekcie materialnym, jak i niematerialnym. Wysiłki różnorakich 

podmiotów ukierunkowane na przetrwanie w trudnych warunkach świata bytów przyrody, a także 

świata bytów społecznych stanowiły główną oś aktywności człowieka. Człowiek, chcąc przetrwać, 

starał się maksymalizować zdarzenia pozytywne i minimalizować te negatywne w zajmowanej 

przez niego i otaczającej go rzeczywistości. Ta odwieczna walka o kształtowanie godnej formy 

przetrwania, zachowania integralności, niezależności i rozwoju człowieka przechodziła jednak 

pewne fazy ewolucyjne, które można ująć w czasową kategoryzację charakteryzowaną przez trzy 

epoki: przednowoczesność, nowoczesność i postnowoczesność (późną nowoczesność). Wydaje się, 

że główne kryterium tej kategoryzacji to postęp cywilizacyjny, którego dynamika spowodowała 

niewspółmierność czasową wymienionych trzech epok. 

Nasuwa się zatem pytanie: dlaczego współcześnie nazwa bezpieczeństwo podmiotu, 

a w tym poszukiwanie jego desygnatów jak nigdy dotąd leży u podstaw nie tylko dyskursu 

potocznego, ale stało się kryterialnym punktem odniesienia dla szeroko zakrojonych badań 

naukowych? Złożoność tak zadanego pytania polega może nie tyle w definicyjnej identyfikacji 

bezpieczeństwa podmiotu, co w wielości i różnorodności wyzwań i zagrożeń, które to 

bezpieczeństwo determinują, stając się wyznacznikiem „późnej nowoczesności”. 

Przednowoczesność wypełniały wysiłki człowieka dążącego do opanowania przyrody, 

uniezależnienie się od jej „kaprysów”. Nowoczesność charakteryzowało apogeum technicznej, 

naukowej, a także społecznej i politycznej rewolucji, w której odwieczne marzenia o zmianie 

statusu biernego obserwatora zaczęły się materializować. Nie dostrzegano bądź marginalizowano 

skutki uboczne rozwoju nauki, techniki i przemysłu. Towarzyszący temu zjawisku optymizm 

i wiara w naukę, a także uniwersalistyczne projekty społeczne miały domknąć dziejowy projekt 

uwolnienia człowieka od zagrożeń naturalnych. Najbardziej zagadkową, a jednocześnie fascynującą 

okazała się epoka postnowoczesna, w której w całej pełni ukazała się niezmienna dialektyczna 

natura świata. Oto człowiek, kroczący ku szczęściu i bezpieczeństwu, sam stał się zaprzeczeniem 

obranego celu. Przez rewolucję cywilizacyjną (technologiczną) stworzył zagrożenie dla samego 



siebie. Fenomen bezpieczeństwa podmiotu w późnej nowoczesności tkwi zatem w fundamentalnym 

pytaniu: Jakie wysiłki i dlaczego trzeba ponieść, aby osiągnąć stan równowagi między szczęściem 

a bezpieczeństwem podmiotu? Wielość problemów naukowych kryjących się za zaprezentowanymi 

tezami lokuje tę problematykę w granicach holizmu, wieloaspektowego podejścia poznawczego.  

Zakładamy, że XI Warsztaty, tworzące od lat uznane w środowisku nauk o bezpieczeństwie 

forum prezentowania i weryfikacji osiągnięć naukowych w naszej dyscyplinie, posłużą w obecnej 

edycji wymianie poglądów naukowców i praktyków w aspektach: 

 podstaw poznawczych bezpieczeństwa podmiotów; 

 kształtowania kultury bezpieczeństwa podmiotów; 

 budowania możliwości rozwojowych podmiotów; 

 identyfikowania potencjalnych i realnych wyzwań i zagrożeń podmiotów; 

 postępu nauki a godności człowieka; 

 perspektyw redukowania i niwelowania zagrożeń różnorakich podmiotów,  

 społeczeństwa ryzyka i „społeczeństwa zmęczenia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tegoroczna edycja Warsztatów rozpocznie się debatą naukową na temat: 

Zagrożenia człowieka, społeczeństwa, państwa a kultura tworzenia wiedzy  

o bezpieczeństwie tych podmiotów 

Założenia debaty: 

Obecnie w środowisku badaczy zgromadzonych wokół nauk o bezpieczeństwie, ale także 

i w wytworach intelektu tegoż środowiska wysoki poziom konsensusu i koherencji uzyskał pogląd 

o wyjątkowym uwarunkowaniu, jakie w naszej dyscyplinie naukowej tworzą wyzwania, 

a szczególnie zagrożenia podmiotów. Podobnie, nikt w zasadzie nie kwestionuje faktu traktowania 

za podstawowe podmioty, wyróżniające się istotnością spośród innych przedmiotów referencyjnych 

bezpieczeństwa: jednostkę ludzką, społeczeństwo i państwo. Poziom natężenia cechy 

bezpieczeństwa pośród przedmiotów referencyjnych oceniany jest, a tworzenie, doskonalenie 

operacyjnych systemów bezpieczeństwa realizowane zawsze w konkretnych uwarunkowaniach 

wyzwań i zagrożeń.  

 Rozwojowi naszej dyscypliny naukowej, ale także wzmacnianiu jej tożsamości sprzyjać 

powinien dyskurs naukowy poświęcony relacjom oddziaływania zagrożeń, podstawowego elementu 

otoczenia bezpieczeństwa podmiotu na proces poznania tegoż bezpieczeństwa. Istotne zatem stają 

się pytania: co, jak i dlaczego aktualnie zagraża człowiekowi, społeczeństwu, państwu?, które 

źródła prawdy i jak dostarczają obecnie wiedzy  o bezpieczeństwie podmiotów?; jak i dlaczego 

paradygmatyzm poznania warunkuje kulturę zdobywania wiedzy o bezpieczeństwie podmiotu?, 

a wreszcie jak i dlaczego kształtuje się obecnie metodologia poznania bezpieczeństwa podmiotów? 

Odpowiedzi na tak postawione pytania zamierzamy uzyskać w debacie zogniskowanej wokół 

dwóch zagadnień: 

 aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa podmiotu, 

 kultury tworzenia wiedzy o bezpieczeństwie podmiotu. 

 

Uczestnicy debaty: 

prof. dr hab. inż. Andrzej Glen – Prowadzący 

prof. dr hab. Marian Cieślarczyk  

dr hab. Krzysztof Drabik  

prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko 

prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler  

dr hab. Cezary Smuniewski 

prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski 

 

 



Komitet Naukowy Konferencji: 

 prof. dr hab. Mirosław Minkina – Przewodniczący 

 dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni – Zastępca Przewodniczącego  

 prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – Honorowy Przewodniczący 

 prof. dr hab. Ryszard Rosa – Członek Honorowy 

 prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz – Członek Honorowy 

 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski – Członek Honorowy 

 prof. dr hab. inż. Andrzej Glen 

 prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko 

 prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler 

 prof. dr hab. Jacek Pawłowski 

 prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski 

 gen. bryg. rez. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek 

 prof. dr hab. Bernard Wiśniewski 

 dr hab. Adam Bobryk, prof. uczelni  

 dr hab. Krzysztof Drabik, prof. uczelni  

 nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni 

 dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni  

 dr hab. Janusz Gierszewski, prof uczelni 

 kpt. dr hab. Marcin Górnikiewicz 

 dr hab. Paweł Gromek, prof.uczelni 

 dr hab. Wojciech Horyń,prof. uczelni  

 dr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni 

 dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni 

 nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. uczelni 

 dr hab. Mariusz Kubiak, prof. uczelni 

 dr hab. Marek Leszczyński, prof. uczelni 

 płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. uczelni 

 kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek, prof. uczelni 

 dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. uczelni 

 dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. uczelni 

 gen. bryg. rez. dr hab. Jan Rajchel, prof. uczelni 

 dr hab. Cezary Smuniewski, prof. uczelni 

 płk dr hab. Andrzej Soboń, prof. uczelni 

 dr hab. Paweł Szmitkowski, prof. uczelni  

 dr hab. Andrzej Urbanek. prof uczelni 

 dr hab. Henryk Wyrębek, prof. uczelni 

 insp. dr Andrzej Żyliński, prof. uczelni 
 

Komitet Organizacyjny Konferencji: 

 dr Daria Krzewniak (UPH) – Przewodnicząca 

 dr Maryla Fałdowska (UPH) – Zastępca Przewodniczącej 

 dr Agnieszka Araucz-Boruc (UPH) 

 bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak (SGSP) 

 dr Justyna Jurczak (WSPol) 

 dr Joanna Kufel-Orłowska (UPH) 

 st. bryg. dr inż. Robert Piec (SGSP) 

 mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec (SGSP) 

 dr Joanna Ważniewska (UPH) 

 dr Leszek Woszczek (WSBPI Apeiron) 

 dr Sylwia Zakrzewska (UPH) 

 mgr Martyna Jakubiuk-Flisiak (UHP) 

 mgr Dariusz Krzęcio (UHP) 

 mgr Dominik Kowalczyk (UHP) 



Informacje organizacyjne 

 

• Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej karty 

zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia do dnia 31 marca 2023 r. 

na adres: warsztaty2023@uph.edu.pl.   

• Opłatę konferencyjną prosimy wnosić do dnia 7 kwietnia 2023 r. na konto Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: 

 

UPH w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce 

19 1240 2685 1111 0000 3656 3195  

z dopiskiem 

„Imię i Nazwisko – XI Warsztaty 2023” 

 

w wysokości zgodnej z wybraną formą udziału w konferencji: 

1. stacjonarny udział czynny wraz z publikacją rozdziału w monografii [20 pkt.], materiałami 

konferencyjnymi, certyfikatem uczestnictwa czynnego, obiadem, przerwami kawowymi 

w pierwszym i drugim dniu konferencji oraz uroczystą kolacją – 650 zł 

 

2. stacjonarny udział czynny bez publikacji rozdziału w monografii, z materiałami 

konferencyjnymi, certyfikatem uczestnictwa czynnego, obiadem, przerwami kawowymi 

w pierwszym i drugim dniu konferencji oraz uroczystą kolacją – 450 zł 

 

3. zdalny udział czynny wraz z publikacją rozdziału w monografii [20 pkt.] oraz certyfikatem 

uczestnictwa czynnego – 250 zł 

 

4. stacjonarny udział bierny wraz z certyfikatem uczestnictwa biernego, obiadem, przerwami 

kawowymi w pierwszym i drugim dniu konferencji oraz uroczystą kolacją – 400 zł 

 

5. stacjonarny udział bierny w pierwszym i drugim dniu wraz z certyfikatem uczestnictwa biernego 

z przerwami kawowymi, bez obiadów i bez udziału w uroczystej kolacji – 150 zł 

 

6. zdalny udział bierny w pierwszym i drugim dniu wraz z certyfikatem uczestnictwa biernego – 

100 zł 

 

7. opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji (po zakwalifikowaniu 

materiału do publikacji) – 250 zł 

 

 Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów konferencyjnych w formie rozdziału 

w recenzowanej monografii. Tekst rozdziału do 40 tysięcy znaków wraz z tytułem, słowami 

kluczowymi oraz streszczeniem (200-250 wyrazów) w języku polskim i angielskim oraz afiliacją i 

nr ORCID Autora należy złożyć do dnia 30 maja 2023 r. na adres: warsztaty2023@uph.edu.pl. 



Tekst powinien być przygotowany zgodnie z wymogami edytorskimi Wydawnictwa Naukowego 

UPH (załącznik w wiadomości e-mail).  

 

• Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 12 kwietnia 2023 r. 

 

• Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do dr Darii Krzewniak, tel. 513 647 

173, e-mail: warsztaty2023@uph.edu.pl lub daria.krzewniak@uph.edu.pl. 

 

• Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.  

Proponowane miejsca zakwaterowania: 

 Hotel „Janusz”, ul. Pusta 15, 08-110 Siedlce, tel. 25 633 06 66 lub 602 551 095;  

 Villa Park Hotel, ul. Nauczycielska 12, 08-110 Siedlce, tel. 25 632 30 03  

 Hotel „Hetman”, ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce, tel. 025 644 30 00; 

 Hotel „Arche”, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 04 33; 

 Dom Studenta nr 5, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 02.  

 
 


