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Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bezpieczna 
Strefa” swoją działalność i funkcjonowanie w Wyższej Szkole Gospodarki 
Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie rozpoczęło w roku aka-
demickim 2015/2016. To właśnie w tym roku akademickim ruszył pierwszy 
nabór nowych członków do Koła. Zgodnie z założeniami regulaminu i sta-
tutu tej studenckiej działalności Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego „Bezpieczna Strefa” skupia aktualnie siedemdziesięciu stu-
dentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  
w Józefowie, którzy chcą pogłębiać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa we-
wnętrznego, obronności państwa oraz nauk pokrewnych. Opiekę naukową 
nad funkcjonowaniem i działalnością Koła Naukowego sprawują dr łukasz 
Roman i dr Grzegorz Winogrodzki.

Celem pracy członków Koła jest budzenie zainteresowań naukowych 
i stwarzanie członkom Koła warunków do pogłębiania wiedzy z obszaru nauk 
o bezpieczeństwie, nauk o obronności oraz kierunków pokrewnych, stworze-
nie warunków do samokształcenia i podwyższania poziomu wiedzy studen-
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tów, doskonalenie form i metod pracy naukowej jego członków, kierowanie 
i zarządzanie poprzez pracę w zespole, dbałość o właściwy wizerunek Wyż-
szej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 
oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim, inicjowanie  
i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie wewnętrz-
nym, narodowym i międzynarodowym, a także szerzenie dobrej i przyjaciel-
skiej atmosfery w środowisku studenckim. 

Ponadto Koło Naukowe ma na celu zdobywanie umiejętności i doświad-
czeń przydatnych w przyszłej pracy. Do najważniejszych form realizacji ce-
lów Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bezpiecz-
na Strefa” zaliczyć można:
11)  spotkania dyskusyjne – Cykliczne Forum Bezpieczeństwa,
12)  organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i zjazdów nauko-

wych dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego i mię-
dzynarodowego oraz udział w nich,

13)  organizowanie studenckich warsztatów i obozów naukowych czy też 
spotkań, sympozjów i dyskusji z przedstawicielami środowisk na-
ukowych, gospodarczych i politycznych w obszarze bezpieczeństwa 
i obronności,

14)  organizowanie spotkań w ramach projektu „Ekspert bezpieczeństwa” 
(spotkania z ważnymi osobami z obszaru bezpieczeństwa, obronności, 
Sił Zbrojnych itp.),

15)  organizowanie wykładów otwartych,
16)  projekty naukowe i badawcze dotyczące problematyki bezpieczeństwa 

i obronności,
17)  organizowanie wyjazdów szkoleniowych,
18)  współpracę z placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami i organiza-

cjami,
19)  współpracę z kołami naukowymi działającymi na innych uczelniach,
10)  rozwój naukowy członków Koła poprzez publikację artykułów i udział 

w konferencjach,
11)  pozyskiwanie darczyńców na cele przewidziane regulaminem Koła,
12)  sporządzanie sprawozdań z działalności Koła.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAłALNOŚCI KOłA NAUKOWEGO STUDENTóW... 

W roku akademickim 2015/2016 odbyło się ogółem osiem spotkań Koła 
Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bezpieczna Strefa”, 
działającego w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. 

Pierwsze spotkanie, w trakcie którego zostały omówione przez opieku-
nów Koła Naukowego „Bezpieczna Strefa” najważniejsze aspekty działalności 
i funkcjonowania tej studenckiej organizacji, zostało zaplanowane na 7 listo-
pada 2015 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józe-
fowie i miało charakter zapoznawczy i organizacyjny. To właśnie tego dnia do 
Koła Naukowego „Bezpieczna Strefa” dołączyło dwanaście osób. 

Drugie spotkanie zapoznawczo-organizacyjne, w trakcie którego zostały 
omówione najważniejsze kwestie działalności i funkcjonowania Koła Naukowe-
go „Bezpieczna Strefa”, zostało zorganizowane 14 listopada 2015 r. w siedzibie 
ówczesnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim. Pod-
czas tego spotkania do Koła Naukowego dołączyło kolejne siedemnaście osób.

Następne spotkania organizacyjne, w trakcie których omówiono naj-
ważniejsze bieżące problemy dotyczące kwestii bezpieczeństwa i obronno-
ści państwa, zostały zorganizowane 12 grudnia 2015 r. w siedzibie Wyższej 
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz 
18 grudnia 2015 r. w siedzibie ówczesnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych 
w Mińsku Mazowieckim. Podczas tych spotkań zarówno w Józefowie, jak 
i w Mińsku Mazowieckim do Koła Naukowego dołączyło kolejne liczne grono 
studentów. Przemyślano, zgłoszone w trakcie spotkań, propozycje tematów 
spotkań Koła Naukowego w roku akademickim 2015/2016. Przedyskutowa-
no ich wartość merytoryczną oraz sposoby ich organizacji. Ustalono, iż jedną 
z idei Koła Naukowego będzie m.in. organizacja spotkań w ramach projektu 
„Ekspert bezpieczeństwa i obronności” – spotkań z ważnymi osobami z ob-
szaru bezpieczeństwa, obronności i Sił Zbrojnych, które opowiedzą studentom  
o blaskach i cieniach swej pracy zawodowej, dzieląc się zarówno swoimi zain-
teresowaniami naukowymi, jak i doświadczeniem. Dzięki temu teoretyczne 
zajęcia akademickie zostaną wzbogacone o wymiar praktyczny. Rozpatrzono 
też kwestię informowania studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregio-
nalnej w Józefowie o studenckich spotkaniach Koła Naukowego „Bezpiecz-
na Strefa”. Ustalono, że będzie to portal społecznościowy Facebook, strona 
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internetowa Uczelni, a także adres mailowy oraz lista mailowa wszystkich 
członków Koła Naukowego „Bezpieczna Strefa”. Treścią dyskusji były rów-
nież szerokie plany nawiązania współpracy z innymi kołami naukowymi, zaj-
mującymi się kwestiami bezpieczeństwa i obronności działającymi na innych 
uczelniach, m.in. Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Uniwersytecie Przyrod-
niczo-Humanistycznym w Siedlcach, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwer-
sytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Akademii Obrony Narodowej 
w Warszawie oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W związ-
ku z tym pojawił się pomysł zorganizowania w Wyższej Szkole Gospodarki 
Euroregionalnej Konferencji Studenckich Kół Naukowych zajmujących się 
kwestiami bezpieczeństwa i obronności państwa. 

Piąte spotkanie Koła Naukowego „Bezpieczna Strefa”, w trakcie którego 
omówiono najważniejsze sprawy organizacyjne oraz przedstawiono człon-
kom Koła Naukowego szczegółowy harmonogram spotkań studenckich 
w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016, zostało zorganizowane 
27 lutego 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. 
Alcide De Gasperi w Józefowie. Ponadto odbyły się wybory oraz dokonano 
pełnego skompletowania Zarządu Koła Naukowego Studentów Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego „Bezpieczna Strefa”. Na przewodniczącą Koła Nauko-
wego została wybrana Pani Joanna Majewska (studentka drugiego roku stu-
diów magisterskich), funkcję wiceprzewodniczącej powierzono Pani Natalii 
Godlewskiej (studentka trzeciego roku studiów licencjackich), sekretarzem 
została Pani Magdalena Tajak (studentka drugiego roku studiów magister-
skich), skarbnikiem Pani Katarzyna Mróz (studentka drugiego roku studiów 
magisterskich), a rzecznikiem prasowym Koła Naukowego został Pan Miro-
sław Dąbrowski (student drugiego roku studiów magisterskich).

Kolejne, szóste spotkanie zaplanowane zostało na 30 marca 2016 r. W spo-
tkaniu uczestniczyli członkowie Koła oraz zainteresowani tematyką studenci 
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Gościem spotka-
nia w ramach projektu „Ekspert bezpieczeństwa i obronności” był ppłk dr 
Jacek Lasota – wykładowca Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, spe-
cjalista z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, wojen i konfliktów 
zbrojnych, a także badań z zakresu polemologii.
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Zgodnie z harmonogramem spotkań Koła Naukowego Studentów Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego „Bezpieczna Strefa” Wyższej Szkoły Gospodar-
ki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 5 kwietnia 2016 r.  
w godzinach popołudniowych odbyła się edukacyjna wizyta studentów 
Uczelni w Sejmie i Senacie RP. Całej wycieczce towarzyszyła ciekawość tych 
szczególnych miejsc dla naszej Ojczyzny. Studenci wyrażali bardzo duże za-
interesowanie tematem oraz mieli bardzo dużo pytań do przewodnika. Po 
ponadgodzinnym zwiedzaniu gmachu uzyskane przez studentów informa-
cje i materiały pogłębiły ich dotychczasową teoretyczną wiedzę uzupełnioną 
praktycznym zobrazowaniem. Wycieczka edukacyjna zakończyła się w bar-
dzo miłej atmosferze. 

Fotografia 1. 
Wizyta edukacyjna studentów bezpieczeństwa wewnętrznego Wyższej Szkoły Go-
spodarki Euroregionalnej w Sejmie i Senacie RP

Źródło: opracowanie własne
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Fotografia 2. 
Wizyta edukacyjna studentów bezpieczeństwa wewnętrznego Wyższej Szkoły Go-
spodarki Euroregionalnej w Sejmie i Senacie RP

Źródło: opracowanie własne

Na ósmym spotkaniu Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa We-
wnętrznego „Bezpieczna Strefa”, 10 maja 2016 r., w ramach projektu „Ekspert 
bezpieczeństwa i obronności” wykład na temat Braterstwo broni – pomiędzy 
kulturą popularną a teatrem działań wojennych. Koncepcja więzi społecznej 
w naukach o obronności i bezpieczeństwie wygłosił dr Rafał Panfil. Rafał Panfil 
jest doktorem nauk społecznych, specjalistą z zakresu socjologii, polemologii, 
bezpieczeństwa i obronności, nauczycielem akademickim. Studenci wyrażali 
bardzo duże zainteresowanie tematem oraz mieli bardzo dużo pytań do Pana 
doktora. Spotkanie było na tyle ciekawe i interesujące, że studenci zarówno 
pierwszego, jak i drugiego stopnia zamierzają uzyskaną wiedzę wykorzystać 
w swoich pracach dyplomowych. Przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze. 
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Fotografia 3. 
Wykład otwarty dr. Rafała Panfila w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej 
w Józefowie

Źródło: opracowanie własne

Fotografia 4. 
Spotkanie dr. Rafała Panfila ze studentami bezpieczeństwa wewnętrznego Wyższej 
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Źródło: opracowanie własne
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Ponadto w roku akademickim 2015/2016 zaprojektowano logo Koła Na-
ukowego Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bezpieczna Strefa”, 
a także w ramach działalności została zaprojektowana i wykonana tablica in-
formacyjna Koła znajdująca się w głównym budynku Wyższej Szkoły Gospo-
darki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Fotografia 5. 
Logo Koła Naukowego „Bezpieczna Strefa” 

Źródło: opracowanie własne

Działalność Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
„Bezpieczna Strefa” Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De 
Gasperi w Józefowie została bardzo dobrze oceniona przez władze Uczelni. 

Członkowie Koła Naukowego nadal zamierzają realizować najważniejsze 
formy działalności i cele zgodnie ze statutem i regulaminem tej studenckiej 
organizacji. Ponadto zarząd i członkowie Koła Naukowego założyli sobie 
szereg wyzwań, które zamierzają zrealizować. Pierwszym wyzwaniem bę-
dzie pomoc przy organizacji XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na 
temat Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom 
bezpieczeństwa, która odbędzie się 18 października 2016 r. w Wyższej Szko-
le Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie. Kolejny 
pomysł to zorganizowanie przez członków Koła Naukowego „Bezpieczna 
Strefa” w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie semina-
rium – konferencji naukowej na temat bezpieczeństwa wewnętrznego, której 
efektem będzie monografia pokonferencyjna.


