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Plan sesji „Przemoc jako przedmiot rozważań i badań”, 17.V.2011r. 
 
1. Prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz, „Przemoc w filozoficznej perspektywie” 
 
2. Ks. prof. dr hab. Jerzy Kułaczkowski, „Formy przemocy w rodzinie w świetle Bi-
blii” 
 
3. Prof. dr hab. Zbigniew Narecki, „Przemoc w nauczaniu społecznym współczesnego 
Kościoła (Jana Paweł II – Benedykt XVI)” 
 
4 Prof.dr hab. Roman Pelczar, „Formy germanizacji i rusyfikacji polskiej młodzieży 
szkolnej jako przejaw przemocy zaborców” 
 
5. Prof. dr hab. Romuald Szeremietiew, „Problem filozofii wojny” 
 
6. Ks.prof.dr hab. Marian Wolicki, „Przemoc jako konsekwencja poczucia braku sensu 
w świetle analizy egzystencjalnej Wiktora Frankla” 
 
7. Dr Mieczysław Dudek, „Uczniowie gimnazjum jako sprawcy i ofiary agresji” 
 
8. Dr Damian Gil, „Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej - uwagi proceso-
we” 
 
9. Ks. dr Bogdan Krempa „Jan Paweł II - ostrzeżenie przed stosowaniem przemocy w 
życiu  
społecznym” 
 
10. Dr Andrzej Mazan, „Przemoc jako przeciwieństwo prawdy w wychowaniu w ro-
dzinie” 
 
11. Dr Jan Mróz, „Relacje między ofiarą a sprawcą przemocy” 
     
12. Dr Mirosław Murat, „Pomiędzy przemocą w kulturze, a kulturą przemocy  - aksjo-
logiczny wymiar problemu” 
 
13. Dr Anna Witkowska-Paleń, „Przemoc w ujęciu kryminologicznym” 
 
14. Dr Łukasz Pikuła, „Przymus jako narzędzie siły w prawie pozytywnym. Analiza 
filozoficzno-prawna” 
 
15. Dr Mirosław Rewera, „Autorytet jako forma przemocy” 
 
16. Dr Agnieszka Regulska, „Pomoc społeczna wobec przeciwdziałania przemocy” 
 



17. Dr Wiesława Sajdek, „Asyria nie może nas zbawić – poglądy Augusta Cieszkow-
skiego na temat używania przemocy w warunkach  utraty wolności politycznej przez 
Polaków” 
 
18. Dr Paweł Sajdek, „Problem przemocy w myśli indyjskiej” 
 
19. Dr Bogdan Więckiewicz, „Zjawisko agresji wśród młodzieży szkolnej” 
 
20. Dr Teresa Zbyrad, „O <pokusach> i przejawach przemocy w instytucjach opie-
kuńczych” 
  
21. Mgr Ewa Kędzierska, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka or-
ganizacyjna pomocy społecznej a zjawisko przemocy w rodzinie - w praktyce” 
 
22.  Mgr Anna Krawczyk, „Zjawisko przemocy w rodzinie w świetle prawa polskiego 
i międzynarodowego” 
 
23. Mgr Joanna Dyrda – Muskus, „Czy bezrobocie generuje przemoc? Doświadczenia 
kuratora społecznego” 
 
24. Mgr Lidia Małobęcka-Puka, „Zmiana świadomości społeczeństwa na temat prze-
mocy w rodzinie na przełomie 15 lat - okiem praktyka” 
 
25. Mgr Mikołaj Rysiewicz, „Instytucje polityczne i struktura państwa a sposób pro-
wadzenia wojny. Na podstawie <Początku i progresu wojny moskiewskiej> Stefana 
Żółkiewskiego” 
 
26. Mgr Justyna Przybyło – Szlachta, „Przemoc jako element wychowawczy – rys  
historyczny” 
 
27. Mgr Kamil Woźniak „Występek chuligański jako przejaw przemocy” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I.   Sesja ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy zarówno teoretycznych roz-
ważań nad przejawami oraz istotą przemocy, jak i badania jej przejawów w ży-
ciu społecznym. Przemoc jako przedmiot rozważań będzie badana poprzez ana-
lizy konkretnych tekstów filozoficznych, a także socjologicznych, przy czym 
zakresy tych dyscyplin badawczych mogą się w tym kontekście do pewnego 
stopnia pokrywać.  

                                                        * 

    Filozofia zajmuje się badaniem pojęć, dogłębnym rozumieniem ich znaczeń, 
a także związkami, jakie między pojęciami zachodzą. Współcześnie akceptowa-
na forma filozofowania pokrywa się często z różnymi mutacjami analizy języka. 
Jest to język nauki, albo też język potoczny. Socjologia jako nauka bazuje na 
języku potocznym, ale oprócz tego różne szkoły socjologiczne wypracowują 
swoisty, typowy dla siebie język, w którym możemy wyróżnić słowa-klucze 
wraz z przypisywanymi im znaczeniami, czasami nadawanymi arbitralnie. 

   Sesja ma charakter badawczy i służy konfrontacji oraz dyskusji różnych sta-
nowisk dotyczących rozumienia oraz przeciwdziałania przemocy. W ten sposób 
może przyczynić się do pogłębienia procedur badawczych, stosowanych w so-
cjologii. Z drugiej zaś strony, przeprowadzone badania socjologiczne, dotyczące 
przejawów i form przemocy, badanych w określonych grupach społecznych, 
mogą rzucić światło na rozumienie samej jej istoty.    

                                                       *  

    Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że przemoc w życiu społecznym jest zła. 
W związku z tym pewne sytuacje, które noszą wyraźne znamiona przemocy, 
bywają interpretowane w taki sposób, aby to wrażenie pomniejszyć. A jednak 
bywa także wręcz przeciwnie, kiedy przejawy rodzicielskiej troski i związane z 
tym działania w gruncie rzeczy racjonalne, adekwatne do sytuacji, interpretuje 
się jako przemoc, którą wypada napiętnować i poddać społecznemu osądowi. 
Kategoria przemocy wydaje się bowiem przypisana określonemu systemowi 
wartości. Ze względu na wagę i rangę tego tematu wypada do niego często po-
wracać, zwłaszcza wobec gwałtownych i głębokich przemian, którym podlegają 
współczesne społeczeństwa.  

                                                        * 

   Specyfiką tej sesji jest zwrócenie uwagi na teksty polskich myślicieli, które 
powstały nie tylko współcześnie, lecz także w ubiegłych stuleciach, nie pomija-



jąc bynajmniej okresu zaborów. Nie jest to warunek uczestnictwa w sesji, lecz 
jedynie zachęta do studiowania myślicieli często niesłusznie zapomnianych, al-
bo też znanych o wiele za mało, niż na to zasługują. Pomimo różnic używanego 
języka, pomimo anachronizmów, a nawet niedopracowanych myślowo katego-
rii, istotna treść wielu tego rodzaju przekazów może także obecnie, w drugim 
dziesięcioleciu trzeciego tysiąclecia po narodzeniu Chrystusa, znacząco uboga-
cić nasze myślenie filozoficzne oraz socjologiczne. 

                                                         

II.   Zjawisko stosowania przemocy w społeczeństwie, w jego wydzielonych in-
stytucjach, kategoriach, grupach i przestrzeniach społecznych jest tak po-
wszechne, złożone i wielowymiarowe, że zajmowanie się nim w całej jego 
wszechstronności nie jest możliwe. Intencją organizatorów tej konferencji w jej 
wymiarze socjologicznym jest więc połączenie refleksji teoretycznej z wnio-
skami wynikającymi z działalności praktycznej prelegentów, skupionej wokół 
kilku węzłowych i najpilniejszych zagadnień związanych z przemocą. Szcze-
gólny nacisk chcemy położyć na rzetelne przedstawienie szeroko rozumianej 
etiologii przemocy, a zwłaszcza współczesnych uwarunkowań społeczno-
kulturowych, generujących  przemoc. 

    Niektóre rodzaje oraz formy przemocy wydają się szczególnie zaniedbanymi 
obszarami refleksji specjalistów oraz wyobrażeniowej percepcji ogółu społe-
czeństwa. Za takie uważamy pewne rodzaje przemocy psychicznej (emocjonal-
nej), seksualnej, a także poprzez zaniedbanie, a jeśli chodzi o ofiarę przemocy – 
będzie to przemoc wobec osób starszych. Równie ważne jak przedstawienie 
istoty rodzajów i form przemocy wydaje się jeszcze bardziej szczegółowe omó-
wienie objawów stosowania tych różnych form przemocy. Jest to niezwykle 
ważne w aspekcie rozpoznawania faktów stosowania przemocy przez najbliższe 
otoczenie ofiar, a w konsekwencji – udzielania w porę potrzebnego wsparcia. 

   Chcemy także przyjrzeć się bliżej naturze zjawiska przemocy w rodzinie, roz-
patrując to zjawisko jako pewien fenomen, który pojawia się w określonych 
okolicznościach, ma swoją strukturę, dynamikę (ewolucję) i dramaturgię. Pra-
gniemy zatem rozpatrzyć przemoc jako pewien proces, który ma swoją prze-
strzeń czasową i ustalone prawidłowości w zakresie jego kształtowania. 

  Kolejny ważny obszar dociekań, związany z przemocą rozumianą jako proces, 
stanowią relacje pomiędzy stosującym przemoc a ofiarą. Chcielibyśmy uczynić 
przedmiotem refleksji to, jak reagują na siebie sprawcy i ofiary, jakie obierają 



strategie radzenia sobie z przemocą. Będziemy się też zastanawiać nad tym, czy 
istnieją jakieś uwarunkowania, predyspozycje oraz cechy tkwiące w osobach, na 
których przemoc jest dokonywana, predestynujące je do stawania się ofiarą 
przemocy. Wiąże się z tym sprawa zapobiegania przemocy, walka z przemocą, a 
także pomoc osobom dotkniętym tym zjawiskiem. Szczególnie cenne mogą być 
wystąpienia, które wskażą powiązania pomiędzy różnymi instytucjami zajmują-
cymi się sytuacją nie tylko ofiary przemocy, lecz także sprawcy, wykażą kom-
plementarność oraz kompleksowość ich  działań, albo też poddadzą w wątpli-
wość ich prawidłowe funkcjonowanie, a może nawet ich przydatność. Oczeku-
jemy tu szczególnie wystąpień i prelekcji dyrektorów i innych przedstawicieli 
instytucji zajmujących się pomocą ofiarom przemocy, którzy podzielą się swoją 
refleksją na temat odczuwanego dramatu swych podopiecznych oraz problemów 
i wyzwań ich pracy. 

                                                            * 

Zapraszamy do czynnego i biernego uczestnictwa w konferencji przede 
wszystkim filozofów i socjologów, lecz także pedagogów, psychologów, praw-
ników oraz przedstawicieli instytucji i organizacji stosujących i implementują-
cych prawo, a więc sędziów, prokuratorów i policjantów zajmujących się bliżej 
przedmiotowym zjawiskiem. Zapraszamy również władze samorządowe, dyrek-
torów, kierowników instytucji, ośrodków, placówek, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz nauczycieli szkół wszystkich szczebli. 

 
Informacje ogólne 

 
Miejsce konferencji:      Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
 Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, ul. Ofiar Katynia 6 

                                       37-450 Stalowa Wola 
 
Zakwaterowanie: Akademik nr 2, ul. Ofiar Katynia 6, 37-450 Stalowa Wola 
Rezerwacji dokonują organizatorzy. 
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 maja 2011 roku na adres:  

 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie 

Instytut Socjologii,  
ul. Ofiar Katynia 6 

37-450 Stalowa Wola,  



z umieszczeniem na kopercie nazwiska jednego z głównych organizatorów, 
odpowiedzialną za część filozoficzną sesji dr Wiesławą Sajdek, albo odpowie-
dzialnego za jej część socjologiczną dra Jana Mroza. Można także zgłaszać 
uczestnictwo pocztą elektroniczną, na jeden z adresów: jtmroz@kul.lublin.pl  , 
wsajdek@kul.stalwol.pl   

 
 
Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł. Obejmuje: obiad, kolację, publikację tekstu 
zbiorowego, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, materiały informacyjne oraz  
udział w konferencji.  
 
Prosimy o przekazanie opłaty uczestnictwa w konferencji do dnia konferencji, tj. 
17 maja 2011 r. na konto: 
Bank PKO SA III Oddział Lublin, nr konta: 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147 
KUL JPII Aleje Racławickie 14 (kod) 20-950 Lublin, z dopiskiem "pojęcie 
przemocy Stalowa Wola 17V2011".   
 
Planujemy dwie publikacje, filozoficzną i socjologiczną, nie mające statusu pu-
blikacji pokonferencyjnej, ponieważ przewidujemy dodanie do publikacji tek-
stów nie zaprezentowanych na konferencji. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wskazówki techniczne, służące przygotowaniu tekstów 

1. Plik powinien być zapisany w formacie Word; czcionka Times New Roman; rozmiar: 

12; odstęp: 1,5 wiersza; marginesy: 2,5cm; wcięcie pierwszego wiersza: 1,25; wyju-

stowany. 

2. Tekst wraz z abstraktem w j. polskim i streszczeniem w j. angielskim (oba zawierają-

ce słowa kluczowe) powinien mieścić się w przedziale 12-16 stron A4. 

3. Tekst powinien zawierać:  

• imię i nazwisko autora (pogrubione) oraz nazwę uczelni; 

• tytuł artykułu  – pogrubiony, wielkimi literami, wyjustowany; 

• tytuły rozdziałów i podrozdziałów – pogrubione i wyrównane do lewej; 

• cytaty - prosimy zaznaczyć kursywą, bez cudzysłowu; dłuższe cytaty – w od-

rębnych akapitach 

• wypunktowanie należy zaczynać od kropek, a numerowanie od cyfr arab-

skich. 

 Przypisy w tekście według systemu tradycyjnego, jak na poniższym wzorze 

           J. Mazur, Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002, s. 37. 
           M. Sajkowska Bić czy nie bić, „Niebieska Linia”, 2002,  Nr 19, s. 7-8. 
           S. Cudak, Społeczno-emocjonalne konsekwencje przemocy w środowisku rodzinnym,   
           w: B. Szluz (red.), Przemoc. Konteksty społeczno-kulturowe. Tom 1. Społeczne i psy-

chologiczne aspekty zjawiska, Rzeszów 2007, s. 165. 
4. Bibliografia na końcu tekstu, w porządku alfabetycznym, według następującego 

wzoru: 

Cudak  S., Społeczno-emocjonalne konsekwencje przemocy w środowisku rodzinnym,   

          w: B. Szluz (red.), Przemoc. Konteksty społeczno-kulturowe. Tom 1. Społeczne i 

psy-chologiczne aspekty zjawiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

Rzeszów 2007, s. 163-170. 

      Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 
                2002. 
 
      Sajkowska M., Bić czy nie bić, „Niebieska Linia”, 2002,  Nr 19, s. 6-10. 

5. Abstrakt w języku polskim i streszczenie w języku angielskim o objętości nie prze-

kraczającej 1000 znaków. 

6. Słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim. 

7. Krótk ą informacj ę o autorze: nazwisko, imię, tytuł i stopień naukowy, afiliacja 

(stanowisko i miejsce pracy), zainteresowania. 

                



Konferencja filozoficzno-socjologiczną na temat: 

PRZEMOC JAKO PRZEDMIOT ROZWA ŻAŃ I BADAŃ  

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
 

Termin konferencji 
17 maja 2011 roku 

 
Termin nadsyłania zgłoszeń:  
do 30 kwietnia 2011roku 

 
na adres: Instytut Socjologii, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Ofiar Katynia 6, 37-
450 Stalowa Wola,  

e-mail: jtmroz@kul.lublin.pl ; wsajdek@kul.stalwol.pl   
 
 
1. Nazwisko i imię: …………………………………………………………….. 

2. Stopień i tytuł naukowy: …………………………………………………….. 

3. Adres do korespondencji:……………………………………………………. 

4. Tel./fax, e-mail:……………………………………………………………… 

5. Nazwa instytucji, którą Uczestnik reprezentuje:…………………………….  

6. NIP instytucji, dla której wystawiony będzie rachunek za uczestnictwo w 

Konferencji:…………………………………………………………………….. 

7. Potwierdzam udział w w/w Konferencji: 

CZYNNY                                                  BIERNY    

* Wystąpienie – tytuł:  
…………………………………………………………………………. 
* Poster – temat: 
………………………………………………………………………………... 
Środki techniczne: rzutnik pisma….projektor multimedialny….laptop…….. 

ODPŁATNO ŚĆ: Opłatę konferencyjną  ……. zł (zawiera VAT) należy wnieść do 
……….2011 roku na numer konta bankowego:  
Bank PKO SA III Oddział Lublin, nr konta: 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147 KUL JPII 
Aleje Racławickie 14 (kod) 20-950 Lublin, z dopiskiem "pojęcie przemocy St.Wola 
17V2011".   
 


