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Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa podjęła się misji kształcenia kadr dla
szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przygotowuje specjalistów od
zarządzania bezpieczeństwem, którzy staną się zaczynem pionierskiej
kadry menedżerów bezpieczeństwa, której nasze społeczeństwo jeszcze
nie posiada. Działalność dydaktyczno-wychowawcza odbywa się na
następujących kierunkach studiów i specjalnościach zawodowych:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:
• bezpieczeństwo publiczne
• bezpieczeństwo społeczne
• zarządzanie kryzysowe
HISTORIA:
• detektywistyka i wywiad
• dyplomacja
• kultura polityczna i dziennikarstwo
PEDAGOGIKA:
• edukacja dla bezpieczeństwa
• pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
• psychopedagogika z detektywistyką
• resocjalizacja
ZARZĄDZANIE:
• biznes międzynarodowy
• marketing polityczny
• zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
Więcej na stronie www.wsb.net.pl

POKAZ TECHNIK WALKI

Pokaz sztuk walki: JIU-JITSU, KRAV MAGA, MUAJ THAI.
Podstawowe techniki uderzenia, symulacja walki w parterze
i dystansie.
Paweł Jóźwiak
Ośrodek Nauki PAN,
ul. H. Wieniawskiego 17/19,
hol główny, godz. 14.00
KONTAKT: Paweł Jóźwiak,
tel. kom. 0 602 195 606

INTELIGENCJA WIELKIEGO
KSIĘSTWA POZNAŃSKIEGO
WOBEC ZAGROŻENIA BYTU NARODOWEGO

Prezentacja dotyczy postaw poznańskiej inteligencji w zaborze
pruskim wobec polityki zaborcy zmierzającej do germanizacji
ludności polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim.
dr Włodzimierz Malicki
Ośrodek Nauki PAN,
ul. H. Wieniawskiego 17/19,
sala 311, godz. 13.00-13.30
KONTAKT: dr Włodzimierz Malicki,
tel. kom. 0 697 729 462
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WOJNA JAKO ELEMENT KREOWANIA CEN
ROPY W POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH
NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

Wykład poświęcony jest problematyce stosowania konfliktu
zbrojnego jako narzędzia gry rynkowej przez Stany Zjednoczone.
Przybliża nie tylko polityczne, ale przede wszystkim ekonomiczne
przyczyny wojen w Zatoce Perskiej i w Afganistanie. Tania ropa owoc irańsko-irackiej wojny? Czy Kuwejt był niewinną ofiarą agresji
Saddama? Czemu służyć miała interwencja w Afganistanie? Jakie
były rynkowe konsekwencje interwencji zbrojnej w Iraku? Dlaczego
ropa drożeje ?
dr Piotr Kwiatkiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
ul. H. Wieniawskiego 1,
Sala Lubrańskiego, godz. 12.55-13.25
KONTAKT: dr Piotr Kwiatkiewicz,
tel. kom. 0 502 214 500,
e-mail: piotrkwiatkiewicz@op.pl

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI

Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polsce od
kilkunastu lat sprowadzana jest przez kolejne ekipy rządzące do
problemu dywersyfikacji źródeł importu ropy i gazu. Przy czym
hasło dywersyfikacja rozumiane jest jako różne od rosyjskich
źródeł zaopatrzenia nie związanych z tamtejszym przemysłem
wydobywczym, pośrednikami handlowymi, transportem lądowym
i morskim oraz magistralami przesyłowymi. Czy rzeczywiście
możemy sprowadzać ropę i gaz na równie atrakcyjnych warunkach
finansowych jak z Rosji? Czy dywersyfikacja dostaw ropy i gazu ma
sens?
dr Piotr Kwiatkiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

KONTAKT: dr Piotr Kwiatkiewicz,
tel. kom. 0 502 214 500,
e-mail: piotrkwiatkiewicz@op.pl

SPONSORING JAKO WSPÓŁCZESNA
FORMA PROSTYTUCJI KOBIET I MĘŻCZYZN

Sponsoring jest szczególnym przejawem prostytucji - szczególnym
dlatego, że przez wiele osób uczestniczących w tym procederze
(zarówno tych oferujących usługi, jak i również z nich korzystających
owych) zjawisko to nie definiuje się jako prostytucji. Czym zatem
dokładnie jest sponsoring? Czy obala stereotypowe przekonanie,
że prostytucja jest domeną kobiet? Czy można zaryzykować
stwierdzenie, że sponsoringu nie należy definiować w kategoriach
zjawiska prostytucji? Jaki jest społeczny obraz samego zjawiska?
Kim są osoby korzystające z takich usług? A kim te, które oferują
swoje usługi? Jakie są motywy ich postępowania?
dr Joanna Mazur-Łuczak
Ośrodek Nauki PAN,
ul. H. Wieniawskiego 17/19,
sala 311, godz. 13.30-14.00
KONTAKT: dr Joanna Mazur-Łuczak,
e-mail: olimpia@amu.edu.pl

KOLEJ TRANSANDYJSKA I JEJ TWÓRCA

Kolej transandyjska i jej twórca, cud techniki końca XIX w. aż do
XXI w. najwyżej położona kolej świata, została zaprojektowana
przez polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego. Przez lata
zapomniany, doczekał się pełnego uznania dla swej pracy w 1999 r.,
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kiedy to staraniem polskiego i peruwiańskiego rządu zorganizowano
w obu krajach obchody 100. rocznicy jego śmierci, a na przełęczy
Ticlio 4818 m n. p. m. odsłonięto jego pomnik dłuta prof. Gustawa
Zemły. Prezentacja ma przybliżyć słuchaczom zarówno sylwetkę,
jak i geniusz techniczny polskiego inżyniera oraz jego dzieło - kolej
transandyjską.
dr Danuta Bartkowiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
ul. H. Wieniawskiego 1,
Sala Lubrańskiego, godz. 12.20-12.50
Kontakt: dr Danuta Bartkowiak
tel. 061 855 35 37
e-mail: danuta.bartkowiak@op.pl

PODEJMOWANIE DECYZJI W STRESIE

Stres, radzenie sobie z nim czy też adaptacja związane są z problemami
indywidualnymi
człowieka
(psychologia,
psychofizjologia
i społecznymi. Na uwagę zasługuje fakt ogromnego zainteresowania
stresem. Prezentacja zawiera ogólna charakterystykę koncepcji
i źródeł stresu, reakcje i odporność człowieka na stres oraz
modyfikatory i inne zmienne psychologiczne modyfikujące radzenie
sobie ze stresem. Dotyczy typowych zachowań człowieka w sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia, w szczególności wypracowywania
optymalnych decyzji w sytuacji silnego uniesienia emocjonalnego.
Przedstawia wpływ sztuk walki, w tym systemu Krav-Maga, na
kompetencje człowieka w warunkach stresu.
Tomasz Adamczyk
Ośrodek Nauki PAN,
ul. H. Wieniawskiego 17/19,
sala 311, godz. 14.00-14.30
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ŚWIADOMOŚĆ WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA
WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ

Każdy ma prawo i obowiązek bronić się, bronić wartości własnego
życia i zdrowia. By to zrobić skutecznie, trzeba zdać sobie sprawę
z mogącego spotkać nas zagrożenia i nauczyć się przed nim bronić
w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”.
mgr Marlena Grobecka
Ośrodek Nauki PAN,
ul. H. Wieniawskiego 17/19,
sala 311, godz. 14.30-15.00
Kontakt: mgr Marlena Grobecka
tel. kom. 0 602 195 606
e-mail: marlena.grobecka@wp.pl

STUDENCKI RYCH NAUKOWY W WYŻSZEJ SZKOLE
BEZPIECZŃSTWA Z SIEDZIBA W POZNANIU

Prezentacja zasad działania, struktury organizacxyjnej oraz
działaności naukowo-badawczej studenckich kół naukowych
w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedziba w poznaniu.
mgr inż. Marian Kryłowicz,
Wiktor Budzisz
Ośrodek Nauki PAN,
ul. H. Wieniawskiego 17/19,
sala 312, godz. 11.00-11.30
KONTAKT: mgr inż. Marian Kryłowicz
e-mail: dziekanatwse@wsb.net.pl
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