IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.
Edukacja patriotyczna młodzieży.
Społeczna świadomość obronna - diagnoza.
Płock 21.05.2021 r.
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zakład Nauk o Bezpieczeństwie i Edukacji Obronnej
Konferencja ma na celu analizę ale i diagnozę problemów dotyczących szeroko pojętej edukacji
patriotyczno - obronnej społeczeństwa (młodzieży) w aspekcie współczesnych zagrożeń, wychodzi
naprzeciw potrzebie dyskusji nad bezpieczeństwem człowieka, społeczeństwa, państwa. W agendzie
konferencji znajdzie się problematyka wpływu polskich doświadczeń historycznych w kształtowaniu
świadomości społeczno - obronnej z uwypukleniem wątku regionalizmu. Pojemność tematyczna
z założenia jest obszerna, gdyż słowa kluczowe - edukacja i świadomość obronna stanowią o wzajemnej
interakcji.
Główne cele Konferencji:
- określenie współczesnych wyzwań, czyli niezbywalnych potrzeb wynikających z zagrożeń
i szans dla przygotowania obronnego społeczeństwa jako podstawy tworzenia Bezpieczeństwa Narodowego
Polski i Europy w XXI wieku;
- analiza funkcjonujących rozwiązań w państwie w zakresie edukacji obronnej młodzieży;
- edukacja obronna dawniej i dziś jako fundament skutecznej, świadomej i powszechnej samoochrony
i obrony;
- tradycje polskiego wychowania obronnego.
Dynamiczne zmiany sytuacji międzynarodowej, szczególnie w najbliższym otoczeniu naszego państwa, na
nowo wskazują na fundamentalne znaczenie wiedzy w zakresie problematyki obronnej. Obrady
przeznaczone są zarówno dla kadry naukowej jak i studentów, uczniów. Ma to umożliwić uczestnikom
wymianę myśli naukowej, ale i dokonanie analizy porównawczej z poglądami przedstawicieli środowisk
uczniowskich, stowarzyszeń i organizacji. Problematyka obronności musi być traktowana wieloaspektowo,
stąd z założenia konferencja będzie mieć charakter interdyscyplinarny oraz będzie miejscem spotkania
i wymiany teorii z praktyką. Udział w konferencji (bądź we wspólnej publikacji) pozwoli na wypracowanie
tez do dalszej dyskusji nad budową społeczno - świadomego modelu systemu obronnego państwa
z wątkiem kulturowo - historycznym. Biorąc powyższe pod uwagę, bardzo zależy nam na zaangażowaniu
Pani/Pana w przedmiotowym przedsięwzięciu. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich publikacji
stanowiących wyraz prowadzonych badań naukowych, ale i poglądów popartych doświadczeniem lub
ogólną troską o społeczną świadomość obronną.
Podsumowaniem konferencji będzie recenzowana publikacja. Monografia zostanie wydana
w wydawnictwie z listy ministerialnej.
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Partnerzy naukowi Konferencji:
Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Socjologii
Grup Dyspozycyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii
Sztuki Wojennej z Warszawy, Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej
z Lublina, Międzynarodowy Instytut Innowacji, Nauka - Edukacja - Rozwój z Warszawy, Towarzystwo
Naukowe Płockie, Naukowo - Badawcze Centrum Ekspertyz i Kryminologii Ministerstwa Spraw
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Wewnętrznych Ukrainy, Tawryjski Uniwersytet Narodowy im. V.I. Vernadsky’ego, Środkowo - Ukraiński
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Volodymyra Vynnychenko, Uniwersytet im. Alfreda Nobla
w Dniepropietrowsku, Akademia Lotnicza Narodowego Uniwersytetu Lotniczego Ukrainy.
Komitet organizacyjny Konferencji:
mgr inż. Grzegorz Leśniewski - przewodniczący
mgr Emila Biniek
lic. Tomasz Gębarowski
Obszary tematyczne Konferencji:
1. Tożsamość narodowa a poziom bezpieczeństwa.
2. Ochrona dorobku kulturowego, tożsamości i dziedzictwa w wymiarze narodowym, regionalnym,
środowiskowym.
3. Działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa państwa.
4. Kształcenie w zakresie nauk o bezpieczeństwie.
5. Socjologiczne podejście wyznacznikiem bezpieczeństwa jednostki i państwa.
6. Tradycje szkolnictwa wojskowego w Polsce.
7. Wychowanie patriotyczne młodzieży i jego wpływ na obronność państwa
8. Służby ratownictwa i ochrony ludności
9. Rola mediów w kształtowaniu świadomości patriotyczno - obronnej
10. Zagrożenia asymetryczne (hybrydowe) bezpieczeństwa Polski.
11. Zagrożenia niemilitarne bezpieczeństwa państwa.
12. Społeczne uwarunkowania a podłoże terroryzmu.
13. Medialne aspekty walki z terroryzmem.
14. Edukacja wielokulturowa i humanistyczna - nowe perspektywy.
15. Etyka w perspektywie nauk o bezpieczeństwie
16. Społeczna świadomość zagrożeń.
17. Potencjał społeczny a bezpieczeństwo państwa
18. Media w systemie bezpieczeństwa narodowego
Kontekst Konferencji zawiera się w dwóch zakresach wiedzowych:
•

•

historycznym (regionalnym), w którym organizatorzy główny nacisk poznawczy zamierzają skupić
na zagadnieniach lokalnych, upamiętniających wychowanków i absolwentów Korpusów Kadetów II
RP - szkół wojskowych dla małoletnich, w tym także bohatera Płocka Tadeusza Jeziorowskiego,
absolwenta Korpusu Kadetów nr 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie,
współczesnym, opisującym aktualne zagadnienia obronne w wielopłaszczyznowym wymiarze
w skali mikro ale i makro z uwypukleniem zagadnień prospołecznych.
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Moderują: prof. UWr dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, dr Rafał Depczyński
Temat
Prelegent
Studium
Kształcenia
na Odległość
Rejestracja uczestników na platformie zdalnej.
https://www.wlodkowic.pl/konferencja21052021
SWPW
prof. SWPW dr hab. inż.
Zbigniew Kruszewski
Rektor
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica
Uroczyste rozpoczęcie konferencji
prof. SWPW dr hab. inż.
Remigiusz Wiśniewski
Kierownik Zakładu Nauk
o Bezpieczeństwie i Edukacji Obronnnej
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica
Postawy prospołeczne wychowanków
mgr inż. Grzegorz Leśniewski
Korpusów Kadetów II RP w pierwszych latach
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów
niepodległości (1918-1921)
Liceów Wojskowych SALW-a
por. Tadeusz Jeziorowski - pamięć
dr Tadeusz Milke
a świadomość historyczna
Towarzystwo Naukowe Płockie
Zjawisko narkomanii wśród nieletnich
nadkom. dr Anna Rybicka,
w kontekście społecznego potencjału
mgr Michał Aleksandrowicz
bezpieczeństwa
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
Postawy społeczne młodzieży a zjawisko
dr Marzena Okrasa
migracji
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Patriotyzm i tożsamość narodowa uczniów klas
wojskowych jako istotne elementy
prof. ASzWoj dr hab. Ilona Urych
świadomości obronnej młodzieży w świetle
Akademia Sztuki Wojennej
analizy wyników badań empirycznych
Kształcenie i wychowanie dla bezpieczeństwa.
prof. UWr dr hab. Jan Maciejewski
Socjologiczne podejście
Uniwersytet Wrocławski
Odmiany patriotyzmu, spojrzenie
prof. SWPW dr hab. Małgorzata Kamińska
społeczno - pedagogiczne
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
Dyskusja / Podsumowanie

Czas
09.30 10.00

10.00 10.20

10.20 10.40
10.40 10.55
10.55 11.10
11.10 11.25
11.25 11.40
11.40 11.55
11.55 12.10
12.10 12.30

Stałym zamierzeniem debaty naukowej jest część patriotyczna z okazji Święta Kadetów, która po
zakończeniu Konferencji odbędzie się przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Płocku w wymiarze
czasowym od godziny 13.30 - 14.00
Dopełnieniem obchodów święta najmłodszych żołnierzy RP będzie Honorowy Bieg Kadecki pod
Patronatem Prezydenta Miasta Płocka. Impreza odbędzie się w godzinach 15.00 - 17.00 w rejonie: ścieżki
biegowe wokół Sobótki, dwie pętle dookoła zalewu. Start i meta usytuowana będzie na placu
u podnóża schodów biegnących z ul. Okrzei.
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