O bezpieczeństwie kulturowym w Gdyni
W dniach 16-18 maja 2018 r. w Hotelu „Dom Marynarza” w Gdyni odbyła się XIV
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa” pt. „Edukacja dla
bezpieczeństwa kulturowego”. Organizatorem tegorocznej edycji wydarzenia była Wyższa
Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu przy współpracy z Instytutem Politologii
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Pomorski Dariusz DRELICH,
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław STRUK, Komendant Wojewódzki Policji
w Gdańsku insp. Jarosław RZYMKOWSKI, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech SZCZUREK
oraz Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil KERSKI.
Tegoroczna edycja konferencja zebrała blisko 80 uczestników reprezentujących kilkanaście
ośrodków naukowych, zarówno z Polski (m.in. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Oficerska
Sił Powietrznych w Dęblinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu), jak i z zagranicy (Pakistan, Indie,
Liberia, Wielka Brytania).
Szczególne podziękowania organizatorzy konferencji kierują do pana Hemanta Kumara
SHARMY z Delhi University (Indie), który nie tylko przedstawił referat poświęcony roli
organizacji rządowych i pozarządowych w kształtowaniu bezpieczeństwa kulturowego, lecz
również podjął się przeprowadzenia warsztatów z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa
kulturowego dla uczniów szkoły partnerskiej – X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z
siedzibą w Poznaniu dr Andrzej ZDUNIAK. Następnie głos zabrali współorganizatorzy
konferencji: z ramienia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu – dr Helena
MAREK – Dziekan Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku, z ramienia Uniwersytetu
Gdańskiego – Dyrektor Instytutu Politologii prof. dr hab. Andrzej GĄSIOROWSKI, z
ramienia KPP w Nowym Dworze Gdańskim – mł. insp. Tomasz PAWLAK oraz
przewodniczący komitetu naukowego prof. zw. dr hab. Michał Wojciech PŁACHTA.
Podczas otwarcia konferencji dokonano również uroczystego podpisania porozumienia o
współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu a Gdyńskim
Centrum Sportu.
Tegoroczna edycja konferencji miała szczególny charakter ze względu na inaugurację
obchodów X-lecia Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku, dlatego podczas otwarcia
uczestnikom i zebranym gościom zaprezentowano film poświęcony gdańskiemu wydziałowi.
Podczas obrad plenarnych głos zabrała prof. dr hab. Violetta KRAWCZYK-WASILEWSKA,
której wystąpienie było poświęcone niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu w Europie
oraz ks. dr hab. Mirosław MICHALSKI, prof. ChAT, prof. WSB, który przedstawił referat pt.
Religia zinstytucjonalizowana jako element budowania lub osłabiania bezpieczeństwa
kulturowego.

Następnie uczestnicy obradowali w sekcjach problemowych, które były poświęcone m.in.
następującym zagadnieniom:
 Przestępczość transgraniczna vs. kultura transnarodowa,
 Wpływ bezpieczeństwa kulturowego na utrzymanie tożsamości środowiskowej,
 Edukacja i świadomość jako gwarant bezpieczeństwa kulturowego,
 Międzynarodowy wymiar dbałości o bezpieczeństwo kulturowe,
 Procesy kulturowe w kształtowaniu bezpieczeństwa i obronności państwa,
 Wieloaspektowe wyzwania dla bezpieczeństwa kulturowego,
 Zdarzenia naruszające bezpieczeństwo kulturowe,
 Społeczna troska o poziom bezpieczeństwa kulturowego,
 Kulturowe zależności funkcjonowania wielorakich środowisk.
Pierwszego dnia konferencji w godzinach popołudniowych odbyły się obrady w sekcjach
studenckich, podczas których rezultaty swoich badań zaprezentowało 32 młodych
naukowców – studentów Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Oprócz debaty naukowej podczas konferencji uczestnicy mieli również okazję skorzystać z
rejsu łodzią po Zatoce Gdańskiej, a także wziąć udział w uroczystym bankiecie – Spotkaniu
Pokoleń – z okazji X-lecia WSS Gdańsk.
Podsumowania obrad i uroczystego zakończenia konferencji dokonał prof. zw. dr hab. Michał
PŁACHTA, który podziękował wszystkim zebranym za udział, interesujące wystąpienia i
dyskusje podczas obrad, a także zaprosił na kolejną – piętnastą – edycję konferencji
„Edukacja dla bezpieczeństwa”, która odbędzie się w dniach 9-12 kwietnia 2019 r.

