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Ramowy Program Sympozjum
ul. Traugutta 61a, Auditorium Primum

09.00 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10

Otwarcie sympozjum: doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH
w Radomiu

Sesja plenarna
10.10 – 10.30

insp. Marek Świszcz – Przestępczość na tle seksualnym na terenie
garnizonu mazowieckiego

10.30 – 11.00

dr Marcin Bednarczyk – Cyberprzemoc seksualna – sprawcy i ofiary
w sieci internetowej

11.00 – 11.20

dr Paweł Prokopczyk – Zaburzenia osobowości i ich wpływ
na popełnianie przestępstw seksualnych

11.20 – 11.40

dr Andrzej Gołębiowski - ,,Bici biją” – między humanizacją
a dehumanizacją człowieka

11.40 – 12.10

Przerwa kawowa

12.10 – 13.00

Sędzia Anna Maria Wesołowska – Znaczenie profilaktyki zintegrowanej
w świetle współczesnych zagrożeń społeczno-obyczajowych

13.00 – 13.30

dr Maria Gordon – Ochrona dzieci przed wtórną wiktymizacją podczas
udziału w procedurach prawnych

13.30 – 14.00

Obiad

14.00 – 15.30

Panele równoległe

Panel I (AULA 1)
dr Maria Gordon – Ochrona dzieci przed wtórną wiktymizacją podczas udziału
w procedurach prawnych - przesłuchanie, wysłuchanie, badanie sądowe
Panel II (AULA 2)
dr Marcin Bednarczyk – Przemoc seksualna w sieci - ryzykowne zachowania cyberseksualne
dzieci i młodzieży

Osoby prowadzące
•

Sędzia Anna Maria Wesołowska, łódzka sędzia współautorka ustawy o świadku koronnym,
ekspert od przestępczości zorganizowanej, była członkiem składu orzekającego w procesie
łódzkiej ,,Ośmiornicy”. Aktualnie zajmuje się propagowaniem mediacji w postępowaniach
sądowych, jak również wdrażaniem programów profilaktycznych w obszarze między innymi
profilaktyki zintegrowanej.

•

Dr n. społ. Marcin Bednarczyk, specjalista z zakresu problematyki seksualnej i prorodzinnej
oraz opiniowania sądowo-psychologicznego. Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego
w Radomiu. Na co dzień zajmuje się profilaktyką społeczną związaną z przemocą, w tym
z przemocą seksualną, podejmowaniem przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań
seksualnych, a także cyberprzemocą oraz problemem krzywdzenia dzieci w rodzinie.
Prowadzi szkolenia różnych grup profesjonalistów.

•

Dr Maria Gordon, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii; w przyszłości była
psychologiem penitencjarnym, obecnie pracuje w oddziale psychiatrii sądowej Szpitala
Aresztu Śledczego w Warszawie; biegły sądowy rekomendowany przez PTP; ponadto
prowadzi seminarium magisterskie „Psychologia w procesie karnym”, jest także wykładowcą
psychologii sądowej i penitencjarnej na kursach zawodowych i studiach podyplomowych oraz
opublikowała kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i pracach monograficznych
poświęconych problematyce penitencjarnej i sądowej.

•

Dr n. med. Paweł Prokopczyk, psychiatra, seksuolog. Pracuje w Poradni Zdrowia
Psychicznego Polikliniki MSWiA. Zajmuje się terapią zaburzeń psychicznych: nerwic, depresji,
psychoz (schizofrenia, psychoza schizoafektywna) oraz leczeniem zaburzeń seksualnych
w obszarze szeroko pojętego zdrowia seksualnego.

•

Dr Andrzej Gołębiowski, Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wykładowca
na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Wiceprezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu. Członek Drohiczyńskiego
Towarzystwa

Naukowego

oraz

Europejskiego

Stowarzyszenia

dla

Bezpieczeństwa.

Zainteresowania naukowe zorientowane na problematykę pedagogiczną i społecznopolityczną. Autor i realizator programów profilaktycznych w zakresie choroby alkoholowej
i narkomanii. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Redaktor
kilkunastu opracowań zbiorowych i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizator
konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych.
•

Insp. Marek Świszcz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu,
wykładowca. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku, zaraz po ukończeniu studiów

na Wydziale Prawa i Administracji na lubelskim UMCS, w Komendzie Rejonowej Policji
w Puławach, potem został przeniesiony do Garwolina, gdzie pracował w pionie
dochodzeniowo - śledczym, był też zastępcą komendanta ds. kryminalnych, a od kwietnia
2006 roku komendantem powiatowym. Zainteresowania naukowe zorientowane na pracę
dochodzeniową.

