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Informacje z życia uczelni

w Szczecinie, którzy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji „Zagrożenia cywilizacyjne
XXI wieku”. Wykład poprowadzili przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie z Wydziału Prewencji oraz z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością.
Uczniowie mieli okazję zapoznać się bliżej z problematyką zagrożeń w cyberprzestrzeni
oraz z profilaktyką uzależnienia od Internetu. Drugi dzień poświęcony był tematyce penitencjarnej. Młodzież z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach uczestniczyła
w prelekcji „Specyfika pracy w służbie więziennej”, poprowadzonej przez wychowawcę
z Aresztu Śledczego w Szczecinie. W czwartek 12 maja 2016 roku, podczas kolejnych Spotkań z Kryminologią, odbyło się spotkanie dla młodzieży z IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Prusa w Szczecinie. Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wykład poprowadzili przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością. Uczestnicy spotkania zdobyli
wiedzę na temat rodzajów przestępstw w sieci i mieli możliwość zadawania pytań na nurtujące ich tematy związane z obszarem cyberprzestrzeni. Nabyta wiedza z pewnością przyda się w praktyce.
dr Renata Nowak-Lewandowska

„Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza”.
Sprawozdanie z konferencji, Lublin 22–23 kwietnia 2016 roku
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki” organizowana jest od kilku lat przez Katedrę Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II w Lublinie oraz Fundację „Biografie Codzienności”. Czwarta konferencja,
zatytułowana „Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza”, odbyła
się w Lublinie w dniach 22–23 kwietnia 2016 roku.
Konferencja zgromadziła ponad pięćdziesięciu referentów, wśród których byli
badacze z różnych ośrodków naukowych: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Kaliszu (wydział zamiejscowy),
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i filii w Cieszynie, Uniwersytetu
Opolskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Lesznie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Instytutu Studiów Politycznych oraz Instytutu Historii Nauki
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Akademii Ignatianum w Krakowie, Państwowej
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Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach.
Celem było spotkanie badaczy biografii reprezentujących różne dyscypliny wiedzy:
pedagogów, historyków, socjologów, psychologów, filozofów, teologów, politologów, filologów i językoznawców. W toku obrad zastanawiano się nad postaciami żyjącymi na różnego rodzaju pograniczach w sensie geograficznym, kulturowym, religijnym, społecznym,
językowym i historycznym.
Konferencja zakończyła się podsumowaniem obrad i wielowątkowego podejścia do
problematyki biografii, którą zajmuje się wiele dyscyplin naukowych, a także pasjonatów
ludzkiego życia i losów jednostek. Nawiązano również nowe kontakty badawcze, co
w przyszłości może zaowocować interdyscyplinarnymi projektami naukowymi i dokumentacyjnymi.
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
mgr Sylwia Szkamruk, Fundacja Warmia i Mazury w Europie

Konferencja naukowa „Osoba starsza w obliczu przestępczości”
We wtorek 10 maja 2016 roku odbyła się konferencja naukowa „Osoba starsza w obliczu przestępczości”. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Kryminologii Wydziału Nauk Stosowanych WSH TWP w Szczecinie pod patronatem honorowym:
− Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie ppłk. Ryszarda Chruściela;
− Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie podinsp. Jacka Cegieły;
− Dyrektor VII Oddziału Banku Pekao S.A. w Szczecinie mgr Elżbiety Tynkiewicz.
Konferencja miała na celu zaprezentowanie wieloaspektowego podejścia do problematyki zagrożeń związanych z przestępczością wobec osób starszych, a także do zjawiska
przestępczości w tej grupie społecznej. Uczestnicy konferencji zapoznali się ze specyfiką
funkcjonowania osoby starszej w społeczeństwie, z całym wachlarzem działań prewencyjnych skierowanych bezpośrednio do osób starszych, do ludzi młodych, którzy mają
w swoim otoczeniu osoby starsze, oraz do wszystkich opiekujących się osobami starszymi.
Prezentowana podczas konferencji tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców, wśród których przeważali pracownicy i kadra kierownicza jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, administracji samorządowej, policji, klubów seniora, a także
sami seniorzy, młodzież akademicka i licealna. Łącznie w konferencji uczestniczyło ponad
160 osób.
dr Renata Nowak-Lewandowska

