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WSTĘP

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata poddanym
wielostronnym badaniom naukowym na przełomie XX i XXI wieku jest bezpieczeństwo
współczesnego świata. Naszym podstawowym celem jest: pogłębianie wiedzy
z dziedziny bezpieczeństwa, rozwijanie działalności badawczo-naukowej, współpraca
z organizacjami i instytucjami związanymi z bezpieczeństwem i obronnością kraju,
wspomaganie indywidualnych zainteresowań członków Koła, propagowanie kultury
akademickiej i szerzenie koleżeńskiej atmosfery. W ramach Koła poszerzamy swoją
wiedzę z dziedzin nieobjętych programem studiów. Chcielibyśmy, aby to Koło Naukowe
pozwoliło nam na zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, które potem
będziemy mogli wykorzystać w przyszłych zawodach, jako absolwenci Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zależy nam na tym, aby nasi członkowie wypracowali
w sobie już na etapie studiów motywację do działania. Dążymy do tego, aby poznali oni
osoby pracujące na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju, mieli okazję skorzystać
z bagażu doświadczeń tych osób i wykorzystali zdobyte na naszych spotkaniach
wiadomości do ukształtowania swojej kariery zawodowej.
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WŁADZE I CZŁONKOWIE KOŁA
Opiekun Koła
- do 28 listopada 2013 r. - nadkom. dr Zbigniew Mikołajczyk
- od 28 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. – dr Krzysztof Cebul
- od 1 stycznia 2015 r. - nadkom. dr Zbigniew Mikołajczyk

Zarząd - kadencja 2013/2014

Zarząd - kadencja 2012/2013

Dłuska Karolina - Prezes

Piasecki Jan - Prezes

Lacek Sylwia - Wiceprezes

Dłuska Karolina - Wiceprezes

Witkowicz Aleksandra - Sekretarz

Jankowska Katarzyna - Wiceprezes

Dziatkiewicz Dorota - Skarbnik

Szynkiel Barbara - Sekretarz

Jankowska Katarzyna - Członek Zarządu

Lacek Sylwia - Członek Zarządu
Bednarek Edyta - Członek Zarządu
Borecka Martyna - Skarbnik (do maja 2013 r.)
Dziatkiewicz Dorota - Skarbnik (od maja 2013 r.)

Zarząd - kadencja 2014/2015
Dłuska Karolina - Prezes

Lacek Sylwia - Wiceprezes
Olszewska Aleksandra - Sekretarz
Dziatkiewicz Dorota - Skarbnik
Misiak Mateusz - Członek Zarządu

Pozostali członkowie Koła
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dziatkiewicz Dorota
Dłuska Karolina
Fushtei Alina
Gac Karol
Gardzińska Anna
Gołaś Aleksandra
Górski Michał
Grądziel Maciej
Guba Bartosz
Jankowska Katarzyna
Jelska Aleksandra
Kaźmierczyk Krzysztof

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kosik Piotr
Kosmalski Grzegorz
Kożuch Kamil
Lacek Sylwia
Lisowska Patrycja
Malakhowa Diana
Mikołajczyk Karolina
Misiak Mateusz
Nowakowska Magdalena
Olszewska Aleksandra
Pudzianowski Paweł
Ruszczak Agnieszka

24. Ruszczak Agnieszka
25. Sachogłuchewicz Paweł
26. Sasim Małgorzata
27. Stańczyk Roman
28. Stępska Paulina
29. Suchecka Natalia
30. Treugut Jakub
31. Trochymiuk Dominika
32. Tratkiewicz Sylwia
33. Wiciński Mateusz
34. Witkowicz Aleksandra
35. Wojtaszek Mariola
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WYCIECZKI
-Wyjście na strzelnicę i kurs strzelecki11 grudnia 2014 r. w ramach integracji Koło
Naukowe
Bezpieczeństwa
„Justycjariusze”
zorganizowało dla swoich członków wyjście na
strzelnice ZKS Warszawa przy ul. Marymonckiej 42.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków
budżetu Samorządu Studentów UKSW.
Uczestnicy mieli okazję strzelać z dwóch rodzajów
broni - pistoletu Margolin dla Pań, oraz pistoletu
Glock dla Panów.
Wyjście było świetną okazją do zdobycia nowego
doświadczenia. Ponadto spędzenie czasu poza
Uczelnią, pozwoliło poznać się z innej strony. Mamy
nadzieję, że wszyscy wyszli ze strzelnicy dumni nie
tylko z własnych wyników, ale również z podjętej
przez nasze Koło inicjatywy.
Szykujemy jeszcze wiele inicjatyw! Mamy nadzieję, że
będą
one
cieszyły
się
równie
dużym
zainteresowaniem, jak strzelnica.

-Wizyta w Areszcie Śledczym
Warszawa-Mokotów-

1 kwietnia 2015 roku członkowie Koła
Naukowego Bezpieczeństwa „Justycjariusze”
odwiedzili Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów,
który przeznaczony jest dla tymczasowo
aresztowanych mężczyzn, pozostających do
dyspozycji
Prokuratur
Apelacyjnej
w Warszawie
Wojskowej
Prokuratury
Okręgowej i Garnizonowej w Warszawie oraz
Sądu Apelacyjnego w Warszawie, jak również
dla skazanych i ukaranych wzywanych do
udziału w czynnościach procesowych przez
wyżej wymienione organy. Jest to jedna
z najbardziej
rozpoznawalnych
jednostek,
w której obecnie umieszczonych jest ponad 950
osób. Podczas wizyty mieliśmy okazję odwiedzić
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oddział terapeutyczny dla skazanych recydywistów penitencjarnych uzależnionych od
alkoholu, Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skład którego wchodzi obecnie szkoła
podstawowa i gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące, a także cele więzienne.
Widzieliśmy również pawilon o podwyższonych standardach ochronnych, przeznaczony
dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie
dla bezpieczeństwa aresztu. Wizyta okazała się ciekawym, pełnym emocji
doświadczeniem.

-Wycieczka do Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpożarowej (CNBOP) im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.
Państwowy Instytut Badawczy26 maja 2015 roku, członkowie naszego Koła odwiedzili Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego (CNBOP) w Józefowie.
Pierwszym punktem wycieczki było wysłuchanie prezentacji przedstawicieli
poszczególnych działów, którzy również opowiedzieli nam czym dokładnie się zajmują
i w czym się specjalizują. Po długim, a zarazem ciekawym wykładzie przyszedł czas na
przyjrzenie się jednostce od strony badań i codziennej pracy. Atrakcją, która
zapoczątkowała pokaz była możliwość zobaczenia pomieszczenia stworzonego
specjalnie do badań nad pochłanialnością dźwięku w przestrzeni w wyniku odbijania się
od ścian.

Jak okazało się już na miejscu, w dniu odwiedzin naszego Koła, w Centrum odbywała się
również prezentacja zdalnie stworzonego sprzętu używanego przez jednostki straży do
ekstremalnych sytuacji, przykładowo rozpoznania czy rozminowania terenu.
Największą radość sprawiły studentom zajęcia praktyczne, gdzie mogli spróbować
własnych sił przy cięciu karoserii samochodu za pomocą specjalnych nożyc
pneumatycznych. Bardzo imponujący okazał się pokaz sprawdzenia przyczepności
samochodu bojowo-gaśniczego. Odbywało się to na specjalnej platformie, gdzie
wcześniej umieszczone auto było stopniowo przechylane na jeden bok. Owa platforma
służy m.in. do sprawdzania konstrukcji pojazdu i zachowania podczas przechylenia.
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Co prawda, inaczej będzie się ona zachowywać w akcji a inaczej stojąc na podeście,
jednak procedury w polskim prawie są nieubłagane; co nie znaczy, że takie badanie jest
bezużyteczne. Wręcz przeciwnie - najmniejsza usterka techniczna jest już wtedy
możliwa do wykrycia, ponieważ zachowanie takiego pojazdu przy nawet
nieuruchomionym silniku oddaje wady w budowie sprzętu.
Uwieńczeniem wizyty był pokaz gaszenia kontrolowanego pożaru za pomocą specjalnej
piany gaśniczej oraz zmagania z wężem strażackim podczas pozorowanej akcji.
Podsumowując, odwiedziny w CNBOP można uznać za udane. Atrakcje w postaci zajęć
praktycznych nie tylko dodały co niektórym chęci do służby w pożarnictwie, ale dla
wszystkich były powodem poprawy humoru i poszerzenia horyzontów.
Składamy serdecznie podziękowania Panu bryg. dr. inż. Dariuszowi Wróblewskiemu –
Dyrektorowi Centrum oraz Pani Indze Abgarowicz i wszystkim pracownikom CNBOP.

-Spotkanie integracyjne i udział w Festiwalu Orkiestr WojskowychNasze Koło to nie tylko nauka, ale również spotkania i wyjścia integracyjne :)
25 czerwca 2015 roku, z racji zakończenia roku akademickiego i dobrze zdanej sesji
egzaminacyjnej, wspólnie wybraliśmy się do pizzerii, a następnie na Plac Zamkowy na
występ Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania, w ramach
rozpoczętego Festiwalu Orkiestr Wojskowych.
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KONFERENCJE - WYKŁADY - SEMINARIA
-Konferencja - „Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja
służb"Dnia 28 października 2014 roku w Gdańskim Parku
Naukowo Technologicznym odbyła się zorganizowana
przez firmę MultiTrain Sp. z o.o. IX edycja konferencji
pt.: „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja
służb”.
Konferencja odbyła się pod Patronatem honorowym
Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta
Miasta Gdańsk oraz Prezydenta Miasta Sopot.
Partnerem merytorycznym konferencji był m.in.
Uniwersytet
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego
w Warszawie.
Konferencję otworzyła oraz moderowała Karolina
Dłuska – prezes KNB „Justycjariusze”, która od kilku
miesięcy współpracuje z firmą MultiTrain.
Na
konferencji
swoje
prelekcje
wygłosili
przedstawiciele
służb
mundurowych
oraz
ratowniczych, a także pracownicy naukowi. Poruszono
tematy dotyczące m.in. roli policji w systemie
zarządzania kryzysowego, organizacji działań policji
podczas zabezpieczania imprez masowych oraz dekontaminacji poszkodowanych
w zdarzeniach masowych.
Z ramienia naszej uczelni prelekcję pt.: „Zarządzanie ryzykiem – nowy aspekt
planowania cywilnego” wygłosił pan dr Grzegorz Abgarowicz, adiunkt w Instytucie
Politologii, pracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
- Konferencja

- „Gry decyzyjne w dydaktyce, badaniach
naukowych i zarządzaniu kryzysowym - zastosowanie
systemu PROCeed”-

13 marca 2015 roku przedstawiciele Koła Naukowego Bezpieczeństwa "Justycjariusze"
wzięli udział w interesującej konferencji pt. „Gry decyzyjne w dydaktyce, badaniach
naukowych i zarządzaniu kryzysowym - zastosowanie systemu PROCeed” mającej na
celu prezentację systemu PROCeed przez jej twórców - ITTI Sp. z o.o. Konferencję
otworzył Prodziekan WNHIS UKSW ks. dr hab. Janusz Węgrzecki.
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Pierwszy panel konferencji poświęcony był teoretycznemu wytłumaczeniu mechanizmu
działania programu i sposobu w jaki można tworzyć gry przy jego użyciu. Zostało
to zrobione na przykładowym, demonstracyjnym scenariuszu gry o „Czerwonym
Kapturku”. Gra polegała na dokonywaniu wyborów i obserwowaniu konsekwencji
swoich wyborów w przyszłości. Taki cel powinna mieć każda gra przy użyciu tego
programu. Powinna uczyć użytkowników (gł. osoby na stanowiskach kierowniczych
w ważnych instytucjach państwowych) trafnego i przemyślanego dokonywania
wyborów w różnych sytuacjach życiowych.

Drugi panel miał za zadanie podsumować merytorycznie panel poprzedni. Wzięli w nim
udział przedstawiciele Instytutu Politologii UKSW: nadkom. dr Zbigniew Mikołajczyk,
dr Krzysztof Cebul, dr Paweł Matuszewski, dr Grzegorz Abgarowicz oraz mgr Inga
Abgarowicz z Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa
Tuliszkowskiego. Każdy z prelegentów w swoim wystąpieniu poruszał temat ogromnego
znaczenia zarządzania kryzysowego.
Ostatnią częścią całej konferencji była demonstracja systemu PROCeed w pracowni
komputerowej, gdzie każdy osobiście mógł przekonać się - jak dokładnie działa system.
Wszyscy zainteresowani mają nadzieję, że system w najbliższej przyszłości po wszelkich
udoskonaleniach będzie mógł zostać wprowadzony do oferty dydaktycznej UKSW
w celu umożliwienia studentom praktycznej nauki.

-Kongres Organizacji Proobronnych
i szkół/klas mundurowychW ramach przygotowań do organizowanej przez nasze Koło
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Miejsce i rola organizacji
paramilitarnych w systemie bezpieczeństwa”, Karolina Dłuska
(prezes Koła) 20 marca 2015 r. wzięła udział w I Kongresie
Organizacji Proobronnych i szkół/klas mundurowych. Kongres
stanowił podsumowanie licznych spotkań Ministerstwa Obrony
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Narodowej z przedstawicielami organizacji pozarządowych, jak zaznaczył gen dyw. w st.
spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek – Pełnomocnik Ministra ON ds. Społecznych
Inicjatyw Proobronnych – „kongres jest pierwszy, ale przyjaciółmi jesteśmy od dawna”.
Generał w swoim wystąpieniu wskazał m.in. na trzy główne cele podjętej współpracy
z organizacjami pozarządowymi, są nimi: wsparcie systemu obronnego państwa przez
organizacje proobronne i szkoły/klasy mundurowe; wsparcie systemu zarządzania
kryzysowego przez organizacje proobronne i szkoły/klasy mundurowe oraz
kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży. Zachęcał również do
zawierania porozumień, na wzór Ochotniczych Straży Pożarnych, pomiędzy władzami
samorządowymi a organizacjami poobronnymi w ramach działania na rzecz systemu
reagowania kryzysowego. Podczas spotkania padły również pewne deklaracje – „może
dojdzie do powstania Federacji tych organizacji”.
Głos zabrali zarówno przedstawiciele resortu Obrony Narodowej - Podsekretarz Stanu
w MON – dr Maciej Jankowski oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej - Dyrektor
Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania – Anna Wesołowska, która w swoim
wystąpieniu zaznaczyła „szkoły mundurowe, grupy rekonstrukcyjne to lekcja
wychowania patriotycznego oraz nieustająca godzina wychowawcza”. Na Kongresie głos
zabrał również przewodniczący nadzwyczajnej podkomisji sejmowej ds. promocji
społecznych inicjatyw proobronnych – poseł Cezary Tomczyk.
Zwieńczeniem spotkania było wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra
Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka, który wskazał że obecnie mamy
najwłaściwszy czas, by społeczne inicjatywy oddolne ukierunkować w pożytecznym
kierunku dla Polski. Wicepremier podkreślił również ogromną rolę Narodowych Sił
Zbrojnych, które stanowią ważny element całego systemu bezpieczeństwa państwa.
Poinformował także, że w strukturze MON zostanie utworzone specjalne Biuro
ds. Proobronnych.

-Konferencja „Bezpieczeństwo narodowe
– aspekty teoretyczne i formalne”28 kwietnia 2015 r. przedstawiciele naszego Koła wzięli
udział
w
ogólnopolskiej
konferencji
naukowej
„Bezpieczeństwo narodowe – aspekty teoretyczne
i formalne”, która odbyła się w Akademii Obrony
Narodowej.
Podczas konferencji dyskutowano „m.in. o nowej
perspektywie metodologicznej wynikającej z przejścia od
nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie,
współczesnych paradygmatach i kierunkach rozwoju nauk
o bezpieczeństwie oraz wpływie zmian środowiska na
przedmiot i metodologię badań bezpieczeństwa”.
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-Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Miejsce i rola organizacji
proobronnych w systemie bezpieczeństwa”10 czerwca 2015 roku Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze” zorganizowało
Ogólnopolską Konferencję Naukową „Miejsce i rola organizacji proobronnych
w systemie bezpieczeństwa”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister
Obrony Narodowej oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Na przestrzeni ostatnich miesięcy możemy zaobserwować zdecydowany wzrost
aktywności organizacji i stowarzyszeń o charakterze proobronnym, a także wzrost
zainteresowania tematem zarówno samych organizacji i ich funkcjonowania, jak
również tego jak mogą wpisać się w cały system obronności państwa polskiego –
zaznaczyła Karolina Dłuska, Prezes Koła mówiąc o motywach zorganizowania
konferencji.

Konferencję oficjalnie otworzył, wskazując na wyrazy uznania dla podjętej inicjatywy ks. prof. dr hab. Maciej Bała – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
Gościem honorowym konferencji był gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek
– Pełnomocnik Ministra ON ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych i jednocześnie
Prezes Federacji Organizacji Proobronnych. W Polsce ponad 35 tys. osób zrzeszonych
jest w grupach i stowarzyszeniach związanych z obronnością Polski. Pełnomocnik
Ministra podkreślił, iż warto ten potencjał włączyć w system wspierający obronność
kraju. Pierwszym krokiem ku konsolidacji tych grup było powołanie przed trzema
miesiącami Federacji Organizacji Proobronnych. Działalność wychowawcza, edukacja
obronna, udział w systemie zarzadzania kryzysowego w czasie pokoju oraz obrona
terytorialna podczas wojny – to główne cele Federacji, na które wskazał jej Prezes.
Dodał, że Federacja jest otwarta na współpracę z innymi organizacjami. Podjęte zostały
rozmowy m.in. z Ligą Obrony Kraju oraz Związkiem Strzelectwa Sportowego. Trzy lata –
tyle według gen. Packa, potrzeba na włączenie organizacji o charakterze proobronnym
w system obronności państwa.
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W konferencji udział wzięli liczni przedstawiciele organizacji proobronnych zarówno
rządowych, jak i pozarządowych, którzy wskazali m.in. na swoją działalność a także
wspólne obszary współpracy. Wśród gości znaleźli się nadkom. Zbigniew Bartosiak Zastępca Naczelnika Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej Gabinetu
Komendanta Głównego Policji, Zbigniew Kaliszyk - Członek Zarządu Głównego Związku
OSP RP, Ewa Waligóra - Zastępca Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, st. sierż. ZS Marek Klasa – Szef Wydziału
Naukowo-Badawczego KG ZS „Strzelec” OSW, st. kpr. L.A. Przemysław Fronc - Zastępca
Dowódcy - Stowarzyszenie Instruktorów Legia Akademicka w Lublinie oraz kol.
Stanisław Drosio - ObronaNarodowa.pl, przedstawiciele Stowarzyszenia Propagowania
Wiedzy i Działań Antyterrorystycznych BOA WARSZAWA, członkowie Koła Naukowego
Bezpieczeństwa „Justycjariusze”, pracownicy naukowi oraz studenci z całej Polski,
w tym m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic i Olsztyna.

Przemysław Fronc, zastępca dowódcy Stowarzyszenia Instruktorów Legia Akademicka
w Lublinie podkreślił, iż pomimo faktu działania Federacji dopiero trzy miesiące, stara
się ona nawiązywać kolejne kontakty, podejmować współpracę z kolejnymi
organizacjami. Dodał, iż ma nadzieję że będzie to początek nowoczesnej obrony
terytorialnej. Należy jednak pamiętać, że Federacja nie ma na celu wyręczenia armii,
a jedynie wsparcie jej działań. Dzięki członkostwu w Federacji, stowarzyszenia
i organizacje zyskują duże wsparcie dla swoich działań ze strony MON – zaznaczył
Marek Klasa ze ZS „Strzelec” OSW.
Na potrzebę konsolidacji organizacji i grup proobronnych wskazywał również płk.
Witold Gniecki, który podczas dyskusji mówił o potrzebie ciężkiej pracy
i zaangażowania. Konsolidacja to lata pracy a każda z organizacji ma swój światopogląd.
Próba wspólnego opracowania standardów wymaga podejścia do sprawy od podstaw.
Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Graniczna to przykłady rządowych organizacji,
podzielających zdanie o potrzebie konsolidacji. Należy jednak pamiętać o wypracowaniu
ram prawnych w tej kwestii – podkreślał nadkom. Zbigniew Bartosiak. Z kolei na
potrzebę częstszych spotkań, w celu wzajemnego poznania siebie i podjęcia konsolidacji,
która obecnie jest bardzo trudna – wskazała Ewa Waligóra z Nadwiślańskiego Oddziału
Straży Granicznej. Podstawa to konsolidacja i unifikacja – dodał kol. Stanisław Drosio
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z ObronaNarodowa.pl, mówiąc o potrzebie ujednolicenia szkoleń, które pozwolą na
działalność i powstanie krajowego systemu obrony narodowej.
Podczas konferencji miał miejsce również pokaz dynamiczny 2 Mazowieckiego Pułku
Saperów, w tym pokaz tresury psów służbowych i wskazania na ich umiejętności.
Ponadto w konferencji uczestniczyło wielu studentów z polskich uczelni. W swoich
wystąpieniach poruszyli tematy dotyczące m.in. uwarunkowań przy tworzeniu obrony
terytorialnej w Polsce czy znaczenia organizacji proobronnych w zarzadzaniu
kryzysowym.

Konferencja miała na celu wymianę spostrzeżeń oraz doświadczeń pomiędzy
przedstawicielami: rządu, resortu obrony narodowej, spraw wewnętrznych, służb
mundurowych, ale przede wszystkim przedstawicieli organizacji proobronnych
zarówno rządowych, jak i pozarządowych – podkreślała na początku Karolina Dłuska.

W podsumowaniu nadkom. dr Zbigniew Mikołajczyk – moderator całej konferencji
i opiekun Koła jednoznacznie stwierdził - cel ten został osiągnięty. Potrzebne jest
prowadzenie inicjatyw naukowych w zakresie wykorzystania organizacji proobronnych
przez państwo, niezbędnym jest również zaangażowanie w proces integracji władz
samorządowych i rządowych. Działalność organizacji proobronnych nie jest w pełni
wykorzystywana w całym swym potencjalne przez system bezpieczeństwa państwa, co
należy obrać jako kierunek działań, także w przestrzeni naukowej – dodał
w podsumowaniu obrad nadkom. dr Zbigniew Mikołajczyk.
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STAŁE SPOTKANIA KOŁA
Stałe spotkania Koła dzięki swej regularności i dostępności dla wszystkich
zainteresowanych stanowią miejsce integracji oraz bezpośredniej wymiany
poglądów pomiędzy członkami Koła, naszymi sympatykami i zaproszonymi
przez nas ekspertami. Terminy wszystkich spotkań ogłaszane są publicznie promowane poprzez plakaty, jak również za pomocą portali
społecznościowych. Dodatkowo spotkania te wspierają działalność naukową
naszego
uniwersytetu,
a
także
stanowią
element
rekrutacji,
którą prowadzimy przez cały rok.
-Spotkanie organizacyjne7 października 2014 roku odbyło się spotkanie
organizacyjne naszego Koła. Podsumowaliśmy
nasze działania i osiągnięcia z ubiegłego roku
akademickiego oraz ustaliliśmy plan działań na
bieżący semestr. Na spotkaniu pojawiły się także
nowe osoby, które dołączyły do grona
Justycjariuszy!
W tym roku zrobimy jeszcze więcej!
Macie pomysły na ciekawe projekty z dziedziny
szeroko
rozumianego
bezpieczeństwa?
Chcielibyście zobaczyć jak jest w naszym Kole?
Zapraszamy do śledzenia naszego fan page’a,
gdzie na bieżąco informujemy o spotkaniach
i podejmowanych przez nas inicjatywach.

-Szóste spotkanie z cyklu "Dowiedz się więcej"9 grudnia 2014 r. odbyło się szóste spotkanie otwarte, z cyklu „Dowiedz się więcej!”,
zorganizowane przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze”. Naszym gościem
był pan mjr rez. Andrzej Staniś, który pracował m.in. jako Szef Wydziału Wyszkolenia
Specjalistycznego i Wydziału Planowania Szkolenia BOR. Tematem spotkania było
omówienie roli i miejsca Biura Ochrony Rządu w systemie bezpieczeństwa publicznego.
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Zaproszony gość najpierw przedstawił nam
swój życiorys, a następnie scharakteryzował
Biuro Ochrony Rządu, opowiadając m.in. o jego
funkcjach i zadaniach. Pan Major podkreślił też,
że Szef BOR ma najmniejszą pozycję
administracyjną spośród innych służb oraz że
podporządkowany jest on bezpośrednio
Ministrowi Spraw Wewnętrznych, ale nie jest
organem administracji rządowej.
Wspólnie zastanawialiśmy się dlaczego Biuro
Ochrony Rządu zostało powołane w Polsce
i jakie zadania może realizować?
Nasz gość chętnie odpowiadał na pytania
publiczności. Podniósł na duchu również żeńską
część naszego Koła, mówiąc że do BOR-u
chętnie przyjmowane są kobiety. Serdecznie
dziękujemy Panu Majorowi za poświęcony nam
czas i przybliżenie tematu funkcjonowania
Biura Ochrony Rządu.

-Spotkanie opłatkowe członków KNB Justycjariusze17 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie
opłatkowe z okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia. Wzięli w nim udział
członkowie naszego Koła oraz zaproszeni
wykładowcy
i
przedstawiciele
służb
mundurowych, którzy wcześniej już gościli
u nas
na
licznych
spotkaniach
i konferencjach.
Wśród nich znaleźli się m.in.: dr Krzysztof
Cebul – obecny opiekun Koła, nadkom. dr
Zbigniew
Mikołajczyk
–
inicjator
i pomysłodawca utworzenia Koła, Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, płk
dr Robert Jędrychowski – zastępca
Komendanta
Głównego
Żandarmerii
Wojskowej, mjr rez. Andrzej Staniś
– b. funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu
podinsp. Tadeusz Krupa – b. Zastępca
Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KSP
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nadkom. dr Marek Ujazda - Komendant Powiatowy Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim, dr Elżbieta Sideris – dyrektor
Instytutu Ratownictwa Psychologicznego, Paweł Biernat funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Zbigniew
Kaliszyk – członek Zarządu Głównego OSP RP.
Każdy z Justycjariuszy przyniósł własnoręcznie przygotowane
potrawy. Oczywiście zgodnie z tradycją spotkanie rozpoczęliśmy
od podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie życzeń. Była to
doskonała okazja, aby porozmawiać o bieżących kwestiach a także
planach na najbliższe miesiące.

-Siódme spotkanie z cyklu "Dowiedz się więcej"10 marca 2015 r. odbyło się siódme spotkanie otwarte, z cyklu „Dowiedz się więcej!”,
zorganizowane przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze”. Naszym gościem
był pan płk prof. AON dr hab. Tomasz Kośmider. Tematem spotkania były studia
o kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Bezpieczeństwo Narodowe na Akademii
Obrony Narodowej oraz działalność Instytutu Bezpieczeństwa Państwa na AON-ie.
Zaproszony gość przedstawił nam strukturę i zasady funkcjonowania IBP na Akademii
oraz działalność Instytutu w roku akademickim 2014/15.
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-II Walne Zebranie Koła10 marca 2015 r. odbyło się II Walne
Zgromadzenie
Koła
Naukowego
Bezpieczeństwa
„Justycjariusze”,
na którym wspólnie wybraliśmy nowy
Zarząd Koła oraz dyskutowaliśmy
o bieżących inicjatywach podjętych przez
nasze Koło. Serdecznie dziękujemy
wszystkim za tak liczne przybycie!
W
wyniku
głosowania
Prezesem
ponownie została Karolina Dłuska,
funkcję zastępcy członkowie Koła na
kolejny
powierzyli
Sylwii
Lacek.
Sekretarzem
została
Aleksandra
Olszewska,
skarbnikiem
–
Dorota
Dziatkiewicz, natomiast funkcję członka
Zarządu objął Mateusz Misiak.

-Spotkanie wielkanocne członków KNB Justycjariusze23 marca 2015 roku odbyło się spotkanie Koła z okazji zbliżających się świąt
Wielkanocnych. Wzięli w nim udział członkowie naszego Koła. Każdy przyniósł
własnoręcznie przygotowane dania i ozdoby. Oczywiście zgodnie z tradycją spotkanie
rozpoczęliśmy od podzielenia się jajkiem i złożenia sobie życzeń. Była to doskonała
okazja aby się lepiej poznać i porozmawiać o bieżących kwestiach i planach na najbliższe
miesiące.
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-Dzień Studenta UKSW14 maja 2015 roku członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Justycjariusze”
zorganizowali stoisko naszego Koła podczas I edycji Dnia Studenta UKSW. Wspólnie
z naszym Kołem wystawiła się także organizacja proobronna JS 1025 w Pruszkowie im.
por. T. Nowickiego "Orlika".
Zaprezentowali oni swój sprzęt – repliki broni, plecaki medyczne, radiostację, plansze
maskujące itd.

Nasze stoisko było bardzo chętnie odwiedzane zarówno przez studentów UKSW, jak
i osoby spoza uczelni. Zorganizowaliśmy liczne konkursy podczas których do wygrania
były m.in. gadżety związane z bezpieczeństwem oraz voucher na strzelnicę.
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SZKOLENIA
-Kurs samoobrony-

23 maja 2015 roku członkinie naszego Koła uczestniczyły w kursie samoobrony
zorganizowanym przez Forum Młodej Warszawy we współpracy z Klubem NaMate.
Poprowadzili go Kamil Majkowski i Mariusz Galiowski. Podczas zajęć nauczyłyśmy się
podstawowych zachowań obronnych w sytuacji zagrożenia.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
2014 rok
MIESIĄC

DATA

WYDARZENIE

07.10.2014 r.

Spotkanie organizacyjne KNB

PAŹDZIERNIK
28.10.2014 r.

LISTOPAD/GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

13.11. –
04.12.2014 r.

Udział przedstawiciela Koła w Konferencji
„Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i
kooperacja służb", Gdańsk
Udział przedstawicieli Koła w szkoleniu
organizowanym przez Komendę Główną Policji –
„Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu
reagowania kryzysowego”, Serock

09.12.2014 r.

Szóste spotkanie z cyklu „Dowiedz się więcej”
(gość - A. Staniś – b. funkcjonariusz BOR)

11.12.2014 r.

Wyjście na strzelnicę, kurs strzelecki

17.12.2014 r.

Spotkanie opłatkowe KNB

19.12.2014 r.

Udział członków Koła w wigilii
Instytutu Politologii UKSW
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2015 rok

MARZEC

10.03.2015 r.

Siódme spotkanie z cyklu „Dowiedz się więcej”
(gość: płk. prof. AON dr. hab. T. Kośmider – AON)

10.03.2015 r.

II Walne Zebranie Członków Koła

13.03.2015 r.

20.03.2015 r.
23.03.2015 r.
01.04.2015 r.
KWIECIEŃ
28.04.2015 r.
14.05.2015 r.
23.05.2015 r.
MAJ
28.05.2015 r.

10.06.2015 r.
CZERWIEC
25.06.2015 r.

Udział członków Koła w Konferencji
„Gry decyzyjne w dydaktyce, badaniach
naukowych i zarządzaniu kryzysowym zastosowanie systemu PROCeed”
Udział przedstawiciela Zarządu Koła w Kongresie
Organizacji Proobronnych, Centrum
Konferencyjne MON
Spotkanie wielkanocne członków KNB
Wizyta w Areszcie Śledczym
Warszawa – Mokotów
Udział członków Koła w Konferencji
„Bezpieczeństwo narodowe – aspekty teoretyczne
i formalne” – na Akademii Obrony Narodowej
Udział w Dniu Studenta UKSW,
przygotowanie stoiska
udział przedstawicieli Koła w I edycji szkolenia
z samoobrony dla kobiet, organizator szkolenia:
Forum Młodej Warszawy i Klub NaMate
wyjazd na spotkanie dotyczące popularyzacji
nauki wśród studentów - do Centrum NaukowoBadawczego Ochrony Przeciwpożarowej im.
Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut
Badawczy w Józefowie
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Miejsce i rola organizacji proobronnych
w systemie bezpieczeństwa”,
organizator: KNB „Justycjariusze”
Spotkanie integracyjne i udział w Festiwalu
Orkiestr Wojskowych
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PODSUMOWANIE

Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze” rozpoczęło swoją pracę 14 marca 2013
roku. Już w pierwszych miesiącach naszej działalności udało nam się współorganizować
dwie duże konferencje, na których pojawili się eksperci z naszego kraju i z zagranicy.
Każda z konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno studentów naszego
Uniwersytetu, jak i gości z innych uczelni oraz instytucji. Gościem honorowym drugiej
z nich była Pani Mirelle Ballastrazzi - prezydent Interpolu, która tego dnia była pierwszy
raz w Polsce, co było dla nas i naszej uczelni dużym zaszczytem i wyróżnieniem. Nasi
członkowie przygotowywali publikacje i referaty. Nasze Koło, po zdobyciu
doświadczenia we współorganizacji konferencji, samodzielnie zorganizowało również
dwie duże konferencje o zasięgu ogólnopolskim. W ostatnim roku akademickim była to
konferencja pt.: „Miejsce i rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa”,
na której pojawili się przedstawiciele zarówno rządowych, jak i pozarządowych
organizacji proobronnych. Nie zabrakło również przedstawicieli studentów z polskich
uczelni.
W ramach stałych spotkań naszego Koła otworzyliśmy cykl spotkań pt. „Dowiedz się
więcej”, przeznaczonych dla wszystkich studentów zainteresowanych tematyką
bezpieczeństwa. Spotkaliśmy się już siedem razy, a naszymi gośćmi byli m.in. Paweł
Biernat - funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Bolesław Piasecki ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych oraz mjr rez. Andrzej Staniś,
który pracował m.in. jako Szef Wydziału Wyszkolenia Specjalistycznego i Wydziału
Planowania Szkolenia BOR.
W ostatnim roku akademickim udało nam się wspólnie wyjść na strzelnicę, gdzie
wzięliśmy udział w kursie strzeleckim. Ponadto odwiedziliśmy Areszt Śledczy
Warszawa-Mokotów oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
w Józefowie.
Odbyliśmy wiele spotkań Zarządu w celu lepszej koordynacji naszego Koła i wymiany
informacji. Na początku tego roku kalendarzowego nasi członkowie wzięli udział
w wyborach, podczas których wybrali nowy Zarząd Koła.
Aktywnie prowadzimy stronę na Facebooku, na której regularnie pojawiają się
informacje i aktualności z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i dzięki której
prowadzimy korespondencję z innymi kołami na terenie Warszawy. W tym roku udało
nam się również otworzyć naszą stronę internetową.
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W tym miejscu chcielibyśmy podziękować ks. prof. Maciejowi Bale – Prorektorowi
ds. Studenckich, naszym Opiekunom dr. nadkom. Zbigniewowi Mikołajczykowi oraz
dr. Krzysztofowi Cebulowi, wszystkim pracownikom naszej uczelni, Wydziału Nauk
Historycznych i Społecznych, a w szczególności Panu Dziekanowi dr. hab. Tadeuszowi
Kamińskiemu. Podziękowania kierujemy również do pracowników Instytutu Politologii,
a w szczególności do prof. dr. hab. Radosława Zenderowskiego – Dyrektora Instytutu
Politologii UKSW oraz dr. Andrzeja Rudowskiego – Wicedyrektora Instytutu Politologii
za pomoc i wsparcie w realizowaniu naszych statutowych celów.

Sprawozdanie z działalności
Koła Naukowego Bezpieczeństwa
„Justycjariusze”
za rok 2014/15 przygotowały:

Karolina Dłuska (prezes KNB „Justycjariusze”)
Sylwia Lacek (wiceprezes KNB „Justycjariusze”)

Pomoc w przygotowaniu poszczególnych sprawozdań:
Mateusz Misiak
Aleksandra Olszewska
Aleksandra Witkowicz
Krzysztof Kaźmierczyk
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