
 
                                               

 
 
 

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego 

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

oraz   

 

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „COMMUNITY” 

Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice    

Serdecznie zaprasza  

do udziału w Konferencji Naukowej pt. 

 

 

5 listopada 2021 
 

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams 

 

 

 



 

Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji i zachęcamy do  

zapoznania się z proponowanymi problemami do dyskusji. Wierzymy, że  

przyjęta szeroka formuła tematyczna konferencji umożliwi zaprezentowanie  

wyników badań naukowcom z różnych ośrodków, a także dyscyplin.  

Interdyscyplinarny wymiar spotkania będzie jego dodatkowym atutem.  

Problematyka bezpieczeństwa jest rozległa i złożona. Stale  

zmieniająca się rzeczywistość wymaga rozpoznania nowych zagrożeń i określenia  

kolejnych wymiarów bezpieczeństwa.  

Pokłosiem konferencji będzie monografia opublikowana w wydawnictwie AWF 

Katowice w wersji cyfrowej. 

                                                                  

Problemy do dyskusji 

 bezpieczeństwo w ujęciu prawnym 

 bezpieczeństwo w ujęciu społecznym 

 bezpieczeństwo w ujęciu zdrowotnym 

 securitologia kultury fizycznej  

Informacje organizacyjne 

❖ Zgłoszenia udziału w Konferencji (formularz w załączeniu) prosimy  

przesyłać do 20 października  2021 r. na adres mailowy: 

w.kozaczynski@awf.katowice.plw  

❖ Miejsce obrad: spotkanie online, platforma Microsoft Teams  

❖  Czas trwania wystąpień: 15 minut  

❖ Teksty do publikacji należy przesyłać do 30 listopada 2021 r. na adres mailowy: 

a.szymanski@awf.katowice.pl,  e.krzyzak-szymanska@awf.katowice.pl W 

kolejnym komunikacie podamy szczegółowe informacje dotyczące  

kwestii naukowych i organizacyjnych 
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Komitet naukowy konferencji 

 prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka   AWF Katowice -Przewodnicząca Komitetu 

Naukowego  

 dr hab. prof. WSPol insp.  Iwona Klonowska  Wyższa Szkoła Policji  
w Szczytnie 

 prof. dr hab. Jan Maciejewski Uniwersytet Wrocławski 
 dr hab. Robert Socha Akademia WSB 
 dr Andrzej Nowak AWF Katowice 
 dr Karina Nowak AWF Katowice 
 dr Bartosz Głowacki AWF Katowice 
 dr Ewa Krzyżak-Szymańska AWF Katowice 
 dr Andrzej Szymański AWF Katowice 

 

Komitet organizacyjny konferencji  

 mgr Aleksandra Dulko-Marczak- Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego  
 mgr Ewa Mizera-Skrzyńska- Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego  
 mgr Robert Rajchel 
 dr Waldemar Kozaczyński 
 dr Janusz Mikitin 
 dr Andrzej Nowak 
 dr Bogdan Marczyk 
  mgr Andrzej Machowski 
 
 
 
 

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących organizacji Konferencji  
prosimy o kontakt. 
 


