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NAUKOWO - BADAWCZEJ PRACOWNIKÓW
IPSiR W 2010 r.
Spis rzeczy
Informacja o przebiegu w 2010r. realizacji badań i uzyskanych wynikach
PUBLIKACJE
Monografie (także przekłady)
Podręczniki
Artykuły w czasopismach o międzynarodowym zasięgu
Czasopisma naukowe
Artykuły w czasopismach
Książki zbiorowe
Artykuły – rozdziały w książkach zbiorowych
Publikacje w druku
Udział w prestiżowych projektach badawczych – krajowych i zagranicznych
Udział w krajowych konsorcjach lub porozumieniach badawczych oraz sieciach naukowych, itp.
Przyznane nagrody i wyróżnienia uzyskane w kraju i zagranicą, w tym nagrody i wyróżnienia za
opublikowane książki
Wykaz konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych organizowanych przez IPSiR w 2010 r.
- z udziałem gości zagranicznych
- tylko z udziałem gości krajowych
Informacje o innych naukowych kontaktach zagranicznych:
-przyjazdy gości
-udział w międzynarodowych kongresach, sympozjach, konferencjach
UDZIAŁ W KONFERENCJACH KRAJOWYCH
Informacje dotyczące najważniejszych działań oraz osiągnięć popularyzujących naukę i przybliżające
społeczeństwu wiedzę z różnych dziedzin nauki
Przynależność Z WYBORU do towarzystw naukowych, kulturalnych oraz Komitetów PAN
Recenzje książek, wydawnicze i kwalifikacyjne:
UDZIAŁ W ROZWOJU NAUKOWYM PRACOWNIKÓW NAUKI
Wykaz BST realizowanych w IPSiR w 2010 r.
Wykaz BW realizowanych w IPSiR w 2010 r.

Informacja o przebiegu w 2010r. realizacji badań i
uzyskanych wynikach
Monika Abucewicz badała procesy dominacji ideologicznej jako mechanizmy alienacji
kultury i tożsamości jednostkowych. Przeprowadziła badania oparte na analizie materiałów w
Biurze Rzecznika Ubezpieczonych - pod kątem przypadków i mechanizmów wyzysku
klientów rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Złożyła do publikacji artykuł na ten temat.
Adriana Sylwia Bartnik , pracuje w kilku projektach (bezkosztowo):
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Aspekty socjologiczno-prawno-pedagogiczne mobbingu – badania własne (z tego zagadnienia
planuje napisać habilitację). Prace są na etapie gromadzenia materiałów, tworzenia literatury,
monitorowania stanu prawnego w Polsce oraz rozwoju organizacji zajmujących się
zagadnieniem mobbingu.
Przejrzystość w piłce nożnej – projekt Transparency International Polska i Katedry
Pedagogiki Społecznej IPSiR UW
Obraz rodziny, relacje małżeńskie i rodzinne żołnierzy przebywających na misjach
wojennych. Badania własne. Obecnie kończy pracę nad narzędziami badań i w najbliższych
tygodniach planuje przeprowadzić pilotaż.
Elżbieta Bielecka badała w 2010r.: Ograniczanie ryzyka szkód społecznych i zdrowotnych
związanych ze świadczeniem usług seksualnych przez młodzież. Na podstawie wyników
przeprowadzonych badań terenowych autorka opracowała kilka artykułów oraz referatów
konferencyjnych.
Elżbieta Budakowska, Realizuje temat: HYBRYDYZACJA JAKO ZJAWISKO
KULTUROWE I ETNICZNE. Hybrydyzacja
traktowana
we współczesnych
społeczeństwach jako nowa przestrzeń negocjacji znaczeń, jest szczególnie istotnym
zagadnieniem w formowaniu tożsamości w kontekście rozwijających się procesów
migracyjnych. Zwłaszcza w homogenicznych państwach narodowych dyskurs esencjonalny
jest podważany przez przekraczające granice formy hybrydalne, wiążące się z
deterytorialnością i relacjonalnością tożsamości. W tym aspekcie hybrydyzacja może
przyczyniać się do uwalniania od etnocentryzmu, jak też być środkiem na pokonanie
rasizmu, czy prowadzić do tzw. hybrydyzacji tożsamości. Obecnie w Polsce mamy trzy
elementy
hybrydyzujące:
mniejszości
narodowe,
mniejszości
etniczne
i
cudzoziemcy/imigranci. Pomimo faktu, że czynnik hybrydyzujący jest niewielki procentowo,
to populacja poza-polskiego pochodzenia jest bardzo zróżnicowana i składa się z 109
narodowości różnych ras. Wywodzą się one zarówno z krajów sąsiedzkich jak i odległych
regionów włączonych do transnarodowych procesów migracyjnych.
Wnoszą
do
społeczeństwa przyjmującego często nieznany kapitał społeczny, który powoduje widoczne
już zmiany kulturowe. Dlatego w polskim społeczeństwie obserwuje się proces stopniowego
przyswajania różnicy i akomodacji nowych wzorców kulturowych. Bowiem hybrydyzacja,
występująca w heterogennej przestrzeni społecznej, w stosunku do państw homogenicznych
wnosi sobą wymóg większej tolerancji. Autorka zgłosiła referat IMMIGRANT SOCIAL
CAPITAL AND HYBRIDIZATION OF THE NATION STATE. THE CASE OF POLAND
na THE THIRD INTERNATIONAL GLOBAL STUDIES CONFERENCE, organizowaną
przez Pusan National University, Busan, Korea Południowa, University of Illinois, USA,
Global and International Studies Program – University of California, USA. Temat został
zaakceptowany i zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji z dziedziny Studiów
Globalnych, odbywającej się w Busan, Korea Południowa w 2010 roku. Opracowała artykuł
pod tym samym tytułem, który ukaże się w periodyku Global Studies, USA.
Zagadnienie hybrydyzacji wprowadziła również do programu dydaktycznego Specjalizacji
Psychosocjologicznej IPSiR UW.
Bogusława Filipowicz prowadziła badania nt. „Pamięci o Polsce wielonarodowej we
wspomnieniach Polaków i polskich Żydów we Francji”. Zebrane zostały materiały badawcze
a także opracowany został raport z części badań, przygotowany do prezentacji na Sympozjum
Naukowym IPSiR w marcu 2011r.
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Jarosław Gara badał: Przesłanki i konteksty badań współczesnej antropologii pedagogiczne.
Celem projektu był przegląd światowej literatury przedmiotu oraz zgromadzenie materiałów
do publikacji uwzględniających współczesne tendencje i dorobek antropologii pedagogicznej.
Badaniom przyświecały następujące założenia: Egzystencji człowieka zawsze towarzyszyło
jakieś zrozumienie samego siebie i innych, przyjmujące założenia co do istoty konstytuującej
i współdeterminującej ludzkie istnienie, miejsce w świecie i współbycie z innymi. Każda
cywilizacja, epoka czy kultura formuje pewny znamienny dla siebie model antropologiczny.
Poszczególne teorie i koncepcje wpisują się w ogólny kontekst cywilizacji, epoki czy kultury
odzwierciedlają zatem ich antropologiczne tendencje lub też zrywają z nimi, odwołując się do
innych założeń i innego sposobu pojmowania człowieka. Znamiennym wyrazem tego były i
są różne próby dookreślenia tego, co wyróżnia i charakteryzuje człowieka, w postaci
klasyfikacyjnych określeń, takich jak: homo viator, homo testis, homo spiritualis, homo
biologicus, homo lupus, homo homini homo transgressivus, homo moralis, homo deus, homo
estheticus, homo fidens, animal symbolicum, homo sovieticcus czy homo educandus. Każde z
tych określeń jest wyrazem swoistego modelu antropologicznego, na którym nadbudowywane
są sprawy ludzkie. Postać danej teorii i charakter praktycznej aplikacji – w myśl
podtrzymywanej tu tezy - warunkowane są zatem określonym pojmowaniem człowieka.
Można zatem wyrazić ten fakt w postaci stwierdzenia, że określone zrozumienie człowieka
przekłada się na określoną filozofię wychowania. Do druku przygotowano dwa artykuły,
dwa inne zostały opublikowane.
Mirosław Górecki prowadził badania nt.: Śmierć – przedświt transcendencji: Badania
koncentrowały się na formach zinstytucjonalizowanej pomocy dla osób w stanach
terminalnych, które zapewniają im dobrą śmierć i komfort umierania. Dokonano krytycznej
analizy teoretycznego ujęcia następujących zagadnień: śmierć i umieranie – rozróżnienie
pojęć, społeczna amnezja śmierci, rytuały związane z umieraniem i śmiercią, wychowanie do
śmierci, obecność śmierci w życiu, etyka opieki terminalnej, geneza i rozwój opieki
hospicyjnej-paliatywnej. Zostały przeprowadzone również badania empiryczne, które
pozwoliły na określenie jakościowego i ilościowego zasięgu zjawiska, odtworzenie i ocenę
funkcjonalności ośrodków hospicyjnych-paliatywnych, ocenę użyteczności, udrożnionych
wzorów, określenie motywów osób, które stanęły w potrzebie i podjęły działania na rzecz
umierających, ocenę ich pracy, poświęcenia i doświadczeń. Badania zostały zakończone pracą
zbiorową (13 autorów) pod redakcją M. Góreckiego.
Tomasz Kaźmierczak prowadził badania na temat: Animacja społeczna, przedsiębiorczość
społeczna, rozwój lokalny (BST 2009) oraz: Zmieniający się paradygmat służb społecznych
(BST 2010) W roku 2010 rozpoczął realizacje trzech wieloletnich projektów studyjno badawczych dotyczących:
- sytemu wspierania i rozwoju ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego (merytoryczne
kierowanie projektem); w ramach tego projektu opracował koncepcje badań przedsiębiorstw
społecznych oraz usług reintegracji społecznej i zawodowej oraz kierował zespołami
opracowującymi narzędzia badawcze; w chwili obecnej trwają badania terenowe;
- standardów animacji społecznej (merytoryczne współkierowanie projektem); w ramach
tego projektu był członkiem zespołu przygotowującego koncepcje oraz narzędzia do badań
na reprezentatywnej próbie pracowników socjalnych oraz współautorem raportu końcowego;
uczestniczył w pracach nad przygotowaniem przeznaczonego do wdrażania do praktyki
modelu animacji społecznej;
- partycypacji publicznej (merytoryczne współkierowanie projektem); w ramach tego
projektu uczestniczył w pracach zespołu opracowującego modele partycypacji publicznej
wraz z zespołem wskaźników .
3

Wszystkie trzy projekty trwać będą do 2013 r.
Ewa Kiliszek skonstruowała kwestionariusz do badań : Pomoc świadczona rodzinie
wieloproblemowej w nadzorze sądowego kuratora rodzinnego (planowane badanie
pilotażowe 28.02.2011).
Paweł Kobes realizował badania nt.: Rola kary pozbawienia wolności w systemie
postępowania z nieletnimi. Celem projektu jest zbadanie systemu realizacji kary pozbawienia
wolności wobec nieletnich umieszczonych w zakładach karnych
Barbara Kowalska-Ehrlich prowadziła badania nt.: Reformy prawa nieletnich. Zakończone
zostało zbieranie materiałów na ten temat, do druku złożone zostały dwa artykuły: Rozwój
sądownictwa dla nieletnich w Polsce, s. 20 [w:] Profesor Stanisław Walczak, promotor
polskich reform więziennych (red. Michał Porowski, Maciej Tygielski) oraz: Przestępczość i
postępowanie z nieletnimi w Polsce, s.12 [w:] Koncepcje postępowania z nieletnimi :
wczoraj, dziś i jutro. Wydawnictwo Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka (książka z
udziałem autorów zagranicznych, wydanie dwujęzyczne: w języku polskim i angielskim).
Jadwiga Królikowska, badania prowadzone w 2010r. na temat uwarunkowań biedy i
dobroczynności koncentrowały się na analizie wielokierunkowych zależności czynników
powodujących biedę i wykluczenie. Na tle danych statystycznych obrazujących obszary biedy
w krajach Europy, autorka analizowała mechanizmy wykluczenia rozpoczynające działanie
we wczesnym dzieciństwie i zagrażające zdrowiu fizycznemu dziecka i jego prawidłowemu
rozwojowi psychicznemu. Realizowane badania zostały skierowane na poszukiwanie
czynników wspomagających zmianę sytuacji ekonomiczno społecznej osób z najniższych
warstw społecznych ze szczególnym uwzględnieniem roli wykształcenia, środowiskowego
dziedzictwa wzorów zachowań społecznych, zewnętrznych czynników zmiany jak migracja i
stan gospodarki światowej. Badania biorą pod szczególną uwagę kwestie zróżnicowania
kulturowego w powiązaniu z zagadnieniem rozwarstwienia społecznego i zmianami w
polityce społecznej państwa oraz analizą zmieniających się metod reagowania na kwestie
ubóstwa. Badania poświęcone uwarunkowaniom ubóstwa i dobroczynności potwierdziły
również wcześniej wskazywane systemowe przyczyny trwania niestabilności ekonomicznej w
najniższych warstwach społecznych w szczególności osób ubogich pracujących.
Zasygnalizowały ograniczone możliwości oddziaływania inicjatyw dobroczynnych
ukierunkowanych na wspomaganie osób odmiennych kulturowo w tym migrantów,
uchodźców, repatriantów, którzy w procesie adaptacji przechodzą kolejne stadia awansu
społecznego. Wykazały, że postępuje przesuwanie kwestii zarządzania problemami biedy i
wykluczenia przy pomocy punitywnej polityki kryminalnej realizowanej za pośrednictwem
aparatu kontroli i wymiaru sprawiedliwości. Realizacja tematu badawczego „Uwarunkowania
biedy i dobroczynności we współczesnym świecie” została szczególnie uwidoczniona w
następujących publikacjach: Jadwiga Królikowska, Bieda dzieci, w: Problemy wczesnej
edukacji, VI/2010, nr 1 (11), s.100-106 oraz Jadwiga Królikowska, Dobroczynność – jej sens
moralny i treści społeczne, w: red. Wanda Kaczyńska, O etyce służb społecznych, IPSiR UW,
Warszawa 2010, s. 44-50.
Jerzy Kwaśniewski kontynuował badania; „Normy, dewiacje oraz środki i metody
rozwiązywania problemów społecznych”. W 2010 r. opracowane zostało zagadnienie prawa
totalitarnego. Przygotowany został raport z badań i artykuł do Tomu XII Prac Katedry
SNDiKS. Przedstawiona została w nim Adama Podgóreckiego charakterystyka prawa
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totalitarnego oraz omówione zostały podstawowe cechy tego prawa i jego działania, takie jak:
„służalczość‟ prawa, dualizm instytucji prawnych, „naczelna zasada‟ prawa totalitarnego,
dominacja „naczelnej zasady‟ nad konstytucją, występowanie prawa w roli instrumentu
„ciemnej‟ inżynierii społecznej, totalitarna biurokratyzacja. Przedstawiona została ilustracja
tych cech w praktyce tworzenia i stosowania prawa w PRL. Opisane zosttaly rozmaite
przedsięwzięcia podejmowane w PRL przez przedstawicieli Kościoła i społeczeństwa, w tym
przez środowisko IPSiR UW, mające na celu przeciwstawianie się totalitaryzacji polskiego
prawa i jego stosowania. Uwzględnione zostały takie przedsięwzięcia, jak: sprzeciwy wobec
totalitarnych zmian w Konstytucji, wystąpienia studentów IPSiR przeciwko totalitarnemu
zarządzaniu szkołami wyższymi, proces o prawdę o „karnej reorganizacji IPSiR” przez
komunistyczne władze, spory z komunistyczną Cenzurą, wystąpienia przeciwko kapturowej,
tajnej i samowolnej polityce kadrowej władz komunistycznych.
Danuta Lalak, prowadziła badania: „Motywacja oraz inne uwarunkowania decyzji o
podejmowaniu studiów na kierunku praca socjalna”. Pierwszy etap prac badawczych została
zakończony opublikowaniem uzyskanych wyników w Pracach IPSiR (vide: spis
publikacji).Pozostałe materiały czekają na opracowanie (Rosja), ponieważ trzy czwarte
środków na badania pochłonęła dotacja na wydanie pracy habilitacyjnej. Postępowanie
habilitacyjne – wszczęte. Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.
Zbigniew Lasocik
Międzynarodowy projekt badawczy pt. Trafficking for forced labour and labour
exploitation (FLEX) towards increased knowledge, cooperation and exchange information
in Estonia, Finland and Poland (F330). Koordynatorem projektu jest HEUNI z Helsinek,
partnerami są Uniwersytet w Tartu, Estonia i Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW. Prace w
ramach projektu rozpoczęły się pod koniec roku 2009.
Projekt badawczy pt. System eliminowania handlu ludźmi w Polsce, projekt realizowany w
ramach badań BST, praca zespołowa Ośrodka Badań Handlu Ludźmi, prezentacja wstępnych
danych na IV Krajowej konferencji dotyczącej handlu ludźmi.
Maria Libiszowska
Prowadziła w 2010 r. badania nt,: Studenci o religii. Zakładowi Badań Naukowych PTS
zlecono przeprowadzenie badań ankietowych wśród 1300 studentów różnych uczelni w kraju.
Opracowano autorską ankietę składającą się ze 134 pytań. Badania zostały przeprowadzone
na przełomie kwietnia i maja 2010r. Dane z ankiet wprowadzono do statystycznego
programu SPSS. Opracowano klucz kodowy do pytań otwartych. Dokonano wypisu
odpowiedzi na pytania otwarte. Opracowanie całości jest w toku realizacji. Wstępne wyniki
badań ujawniły, że 82 % studentów deklaruje wiarę katolicką. Niewierzących jest blisko 12
%. Kościół rozumiany eklezjalnie – jako instytucja religijna składająca się z osób
duchownych i świeckich przez większość respondentów (82%) bez względu na ich własną
postawę wobec wiary postrzegany jest jako element tożsamości i tradycji narodowej. Dla
połowy respondentów Kościół jest także autorytetem moralnym (53.7%) i wychowawczym
(47,8%). W grupie osób wierzących (N=744) ten wskaźnik jest trochę wyższy i wynosi
75,9%. Jedna czwarta osób deklarujących wiarę (24%) odrzuca twierdzenie o moralnym
autorytecie Kościoła. Taki sam procent (25%) studentów niewierzących i religijnie
obojętnych (N=191) widzi w Kościele autorytet moralny. Pod tym względem ocena Kościoła
nie koreluje w sposób jednoznaczny z deklarowaną postawą wobec religii. Przyznanie
Kościołowi moralnego priorytetu nie dla wszystkich studentów oznacza zgodę na
podporządkowanie się jego nakazom w sferze zachowań moralnych. Nad to blisko połowa z
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tych, którzy dostrzegają w Kościele autorytet moralny uważa, że w sferze moralnej księża nie
dają dobrego przykładu wiernym (47,7%).
Marta Łuczyńska prowadziła badania w ramach tematu BW1848/3/09 Kliniczna praca
socjalna – diagnoza stanu teorii i praktyki w 2010:
- przeprowadzono II cześć badań wśród pracowników socjalnych
- opracowano wyniki badań
- wyniki badań zaprezentowano w ramach seminarium eksperckiego pt. Środowiskowa praca
socjalna w Polsce oczekiwania, wyzwania, konteksty zorganizowanego przez Stowarzyszenie
CAL i Instytut Spraw Publicznych Warszawie w dniach 26-27.04.2010
Ewa Michalowska, prowadzi badania: Tożsamość, system wartości, zaufanie społeczne,
nadzieja na sukces, poczucie sensu i jakości życia młodych dorosłych. Celem badań jest
określenie poziomu poczucia sensu, zaufania społecznego i jakości życia młodych dorosłych.
Istotnym było ustalenie czy istnieje zależność między poczuciem sensu i jakości życia oraz
zaufaniem społecznym a różnymi zmiennymi psychologicznymi m.in. systemem wartości,
cechami osobowości i nadzieja na sukces. Osobami badanymi było 224 młodych dorosłych.
Wnioski : w przygotowanym opracowaniu.
Władysław Misiak prowadził przygotowania do publikacji w warszawskim wydawnictwie
DIFIN wyników badań nt. Globalizacja Warszawy, Berlina i Pragi ze szczególnym
uwzględnieniem patologii społecznej. Opracowano nowy rozdział do przygotowywanej
publikacji poświęcony procesom społeczno- integracyjnym glokalizacji, przeprowadzając
analizę tych zjawisk na przykładach wzajemnego oddziaływania procesów globalnych i
lokalnych w warszawskiej dzielnicy Praga Północ, krakowskim Kazimierzu i mediolańskim
dystrykcie Ticinese. Przedstawione analizy w ramach procesów glokalizacji uwierzytelniają
zachodzące pozytywne zmiany społeczno kulturowe, jak również z zakresu patologii
społecznej w trzech ośrodkach wspólnot lokalnych w trzech metropoliach europejskich.
Jako istotne uzupełnienie w stosunku do tekstu z 2009, opracowano problematykę kryzysu
finansowego i gospodarczego okresu 2007 – 2010 z uwzględnieniem zagadnień i wyzwań
jakie dokonujące się zmiany przynoszą zjawiskom patologii społecznej.
Aneta Ostaszewska uczestniczyła w projekcie badawczo-edukacyjnym pt. Aktywne Domy
Kultury – diagnoza i działanie (organizator: Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury Spotkania,
w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna i
diagnoza kultury. Priorytet II: Obserwatorium kultury”; projekt rozpoczęty w 2009,
zakończony publikacją raportu w 2010). Celem projektu była diagnoza funkcjonowania
domów kultury oraz wypracowanie rekomendacji i narzędzi wspierania domów kultury
traktowanych nie tylko jako miejsca realizacji lokalnych strategii gmin, zajęć pozaszkolnych,
zainteresowań kulturalnych mieszkańców ale też jako aktywnych centrów życia lokalnego.
Raport
dostępny
jest
na
oficjalnej
stronie
projektu:
www.aktywnedomykultury.pl/download/adk_raport.pdf W powyższym projekcie podjęła się
analizy miejsca domu kultury w narodowych, regionalnych i wojewódzkich strategiach
dotyczących rozwoju kultury i aktywności kulturalnej. Wnioski były następujące: tylko trzy z
województw postrzegają dom kultury jako autonomiczną jednostkę, która posiada potencjał
społeczny, kształtujący obraz lokalnej kultury. Z kolei samo podjęcie problematyki kultury i
jej instytucji spotyka się z coraz większym zainteresowaniem władz wojewódzkich,
zainteresowaniem uwzględniającym nową filozofię rozumienia samego pojęcia kultury i jej
społecznej roli. Dostrzega się wpływ kultury na inne obszary systemu społecznego. Staje się
ona żywym, aktywnie oddziałującym i coraz chętniej wykorzystywanym w działaniach
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operacyjnych czynnikiem rozwoju województwa oraz społeczeństwa. Kultura, a właściwie jej
instytucje traktowane są jako dynamicznie rozwijający się sektor zasobów ludzkich. Każda z
poszczególnych strategii podkreśla potrzebę tworzenia nowoczesnej infrastruktury kultury
wraz z jednoczesnym zachowaniem i pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego regionów.
Jednak wizje województw Polski w roku 2020 nie ziszczą się bez odpowiednich nakładów
finansowych, które – jak wynika ze przedstawianych dokumentów – stanowią największy
problem.
Aneta Ostaszewska współrealizowała także projekt badawczy: Przejrzystość w piłce nożnej –
wspólny projekt Transparency International Polska oraz Katedry Pedagogiki Społecznej
IPSiR, UW. (zadanie rozpoczęte w 2010). Do głównych priorytetów projektu zalicza się:
dokonanie rzetelnych, niezależnych analiz dotychczasowych zjawisk korupcyjnych,
występujących w polskiej piłce nożnej oraz przeprowadzenie niezależnych, informacji na
temat faktycznej skali zjawiska korupcji w polskiej piłce nożnej (badaniem objęci będą
zawodnicy, działacze sportowi oraz sędziowie piłkarscy).
- na pierwszym etapie projektu moim zadaniem jest systematyczne śledzenie/badanie wątku
akcji/szkoleń antykorupcyjnych (prowadzonych dla młodzieży) w klubach piłkarskich
Ekstraklasy i I ligi. Ze wstępnych analiz stron internetowych i treści zebranych drogą
mailową wynika, że z grupy Ekstraklasy tylko jedna drużyna (Widzew) prowadzi otwartą
współpracę z TI. Siedem innych klubów (Legia, Polonia, GKS Bełchatów, Cracovia, Górnik
Zabrze, Korona Kielce, Śląsk Wrocław) prowadzi różnego rodzaju inicjatywy promocyjnoedukacyjno-wychowawcze kierowane do szkół (np. „Kibicuj z klasą”, Legia), rodzin (np.
Sektor rodzinny, Bełchatów) lub do kibiców w różnych grupach wiekowych („Młody Kibic”,
Górnik Zabrze). Ich celem jest głównie promocja klubu, dbanie o dobre imię klubu oraz akcje
propagujące sport i zasady poprawnego kibicowania. Natomiast nie spotkałam się explicite z
inicjatywą czysto antykorupcyjną. Same hasła „korupcja”/”antykorupcja” nie występują na
stronach internetowych klubów piłkarskich Ekstraklasy. Brak tego typu treści również na
stronach klubów I ligi. Z 17 klubów siedem publikuje na swoich oficjalnych stronach
informacje o prowadzonych inicjatywach ( charakter promocyjno-edukacyjny) kierowanych
głównie do młodych kibiców (oraz ich rodzin, popularny jest tzw. Sektor Rodzinny) i w ogóle
kibiców. Część klubów, zarówno z Ekstraklasy jak i I ligi posiada ofertę dla szkół,
proponując spotkania sportowców, trenerów z uczniami.
Łukasz Ostrowski prowadził badania nt.: Kulturowy aspekt kary i jej wymierzania. Zebrane
materiały są opracowywanie, min. Przygotowany został referat na ten temat na konferencję
IPSiR w marcu 2011 r.
Andrzej Potocki
Realizuje dwa programy badawcze, których cząstkowe wyniki przedstawione zostały w
publikacjach:
- Kościół katolicki w Polsce wobec problemów społecznych,
- Społeczne wymiary kultu maryjnego (sanktuaria, odpusty, pielgrzymki) jako faktory
religijności Polaków.
Tomasz Przesławski kontynuował badania nt.: Administracja penitencjarna i jej
funkcjonowanie. W ramach prowadzonych badań w 2010r., kontynuowana była praca nad
analizą powiązań organizacyjnych i służbowych w administracji penitencjarnej. Badania będą
kontynuowane w latach następnych, ponieważ są podstawą przygotowywanej pracy
habilitacyjnej.
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Lesław Pytka prowadził badania bezfinansowe nt.: „ Ewolucja i status pedagogiki
resocjalizacyjnej w Polsce”
oraz „Śmierć jako wykluczenie społeczne i nadzieja”
Piotr Raźniewski w ramach badań własnych przeprowadził wywiady pogłębione z
pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej. Badanie poświęcone było ustaleniu
kryteriów według których faktycznie określane są wyniki prac prowadzonych przez
pracowników publicznych instytucji pomocy społecznej
Andrzej Rejzner prowadził badania: Polityka społeczna w rozwiązywaniu problemów
młodzieży. Przygotował książkę zbiorową oraz kilka artykułów opartych na zebranych
materiałach badawczych.
Adam Redzik w roku 2010 kontynuował badania nad dziejami nauki prawa w Polsce, w tym
nad czasopiśmiennictwem prawniczym. Realizował gruntowane badania nad życiem i
dziełem Juliusza Makarewicza. Opublikował w tym czasie kilkanaście artykułów, kilka
recenzji oraz uczestniczył w dwóch międzynarodowych konferencjach. Ukazało się też drugie
wydanie jego książki: Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce, Uczestniczył w
konferencjach naukowych, wygłaszając referat, oraz w kilku bez wygłaszania referatu.
Katarzyna Rychlicka-Maraszek, realizowała temat: Transmisja wartości w rodzinie
korporacyjnej : opracowanie ankiety wywiadu narracyjnego i przeprowadzenie badań
pilotażowych, wstępne wyniki badań przedstawione będą na sympozjum naukowym IPSiR w
III 2011
Tomasz Rudowski badał: Edukacje plastyczną i arteterapię w pracy z osobami
nieprzystosowanymi społecznie. Zebrane materiały zostały opracowane i opublikowane w
artykułach oraz w referatach konferencyjnych.
Andrzej Rzepliński badał więźniów – sprawców zabójstw w zakładach karnych. Zebrane
zostały materiały badawcze, analizie poddana została część akt sądowych.
Dariusz Schmidt prowadził w 2010 r. liczne badania: BADANIA PROWADZONE
BEZKOSZTOWO:
„Pedagogika prawa w wychowaniu i resocjalizacji”
we współpracy z Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik (AfRR) (Berlin/ Cottbus/
Niemcy) undesverband der Jugendrechtshäuser Deutschland e.V. (Berlin/ Niemcy)
rozwój koncepcji pedagogiki prawa (Rechtspädagogik) autorstwa Sigrun von Hasseln
propagowanie i próby dostosowywania do warunków polskich oraz wdrażania niemieckiej
koncepcji pedagogiki prawa w Polsce
- tłumaczenia na język polski wybranych fragmentów sztandarowego dzieła z zakresu
pedagogiki prawa: Hasseln, S. v., Rechtspädagogik. Von der Spaß- in die Rechts- und
Verantwortungsgesellschaft, Berlin 2006 (ISBN-Nr. 10: 3- 8334-3638-7)
- opracowanie materiałów w języku polskim, będących wprowadzeniem do koncepcji
niemieckiej pedagogiki prawa
Prace naukowe na podstawie dotychczasowych dokonań badawczych i tłumaczeń materiałów
źródłowych:
a/ uruchomiono w semestrze zimowym 2010/11 fakultet w IPSiR UW „Pedagogika prawa w
wychowaniu i resocjalizacji” (studia stacjonarne II stopnia, 30 godzin)
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b/ oddano do druku artykuł stanowiący pierwszą próbę prezentacji w Polsce koncepcji Sigrun
von Hasseln: Koncepcja niemieckiej pedagogiki prawa w ujęciu Sigrun von Hasseln,
[Utrat – Milecki J.] Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia
racjonalności. Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych UW (30 stron),
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (2011?)
c/ rozpoczęto pracę nad przygotowaniem polsko – niemieckiego projektu poświęconego
perspektywom i ograniczeniom resocjalizacji nieletnich:
Europaprojekt zur Forschung Rechtspädagogik. Chancen und Grenzen der
Prävention und der Resozialisierung straffällig gewordener junger Menschen. Eine
länderübergreifende, interdisziplinäre Studie.
„Wykonywanie kar i środków w Szwajcarii”
badania poświęcone eksploracji systemu penitencjarnego Szwajcarii, zarówno podstaw
teoretycznych, jak i praktyki wykonywania kar i środków karnych w Szwajcarii
- publikacja pod tym tytułem przygotowywana do druku
- badania zgłoszone do dofinansowania w formie badań statutowych w roku 2011
„Postępowanie z obcokrajowcami w warunkach izolacji penitencjarnej w Niemczech ze
szczególnym uwzględnieniem rozwiązań stosowanych w Bawarii”
-raport z badań zaprezentowany podczas Międzynarodowej konferencji „Instrumenty pracy
socjalnej i pomoc prawna wobec przemocy w środowisku osób odmiennych kulturowo ze
szczególnym uwzględnieniem problemów pracy na rzecz readaptacji skazanych w świetle
analizy integralno kulturowej” (1 marca 2010 r., Instytut Profilaktyki Społecznej i
Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego) w formie wystąpienia: „Problemy spotykane w
pracy w zakładach penitencjarnych w Niemczech wynikających ze środowiska
wielokulturowości więźniów”
-„Dylematy resocjalizacji penitencjarnej obcokrajowców, wynikające z ich odmienności
kulturowej i etnicznej”
materiał badawczy zebrany w postaci badań typu „Action Research” w Zakładzie Karnym St.
Georgen – Bayreuth (Niemcy, Bawaria)
- materiał empiryczny zaprezentowany podczas ogólnopolskiej konferencji „Profilaktyka i
resocjalizacja – współczesne dylematy, problemy, sukcesy”, 8 czerwca 2010 r., Wyższa
Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom
- publikacja „Dylematy resocjalizacji penitencjarnej obcokrajowców (na przykładzie
więziennictwa Bawarii). w: [Bębas S.] Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej,
Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2010, str. 87-104, ISNB 978-83-6249105-6
- „Russlanddeutsche (Spätaussiedler) w populacji więziennej Bawarii”
materiał badawczy zebrany w ramach badań typu „Action Research” w Zakładzie Karnym St.
Georgen – Bayreuth (Niemcy, Bawaria)
materiał badawczy zostanie przedstawiony w roku 2011 na konferencji poświeconej
społecznym konsekwencjom kontaktu międzykulturowego.
- Badania Strefy Buforowej Ciała (BBZ) skazanych oraz personelu więziennego Zakładu
Karnego w Płocku w kontekście optymalizacji resocjalizacji penitencjarnej (luty 2010)
materiał badawczy zostanie przedstawiony w roku 2011 na konferencji poświeconej
funkcjonowaniu zamkniętych instytucji korekcyjnych
Ewa Stachowska realizowała w 2010r. badania: Kulturowe, światopoglądowe i religijne
przemiany w XXI wieku; Rynek idei a regres gospodarczy. Prowadzone było zbieranie
materiałów oraz przygotowywanie opracowań wyników, prezentowanych w publikacjach i
referatach konferencyjnych.
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Paweł Szczepaniak prowadzi badania
pt. Implikacje koncepcyjne i organizacyjne
wprowadzenia monitoringu elektronicznego dla polskiego więziennictwa. Przygotował
artykuł na ten temat, prezentujący przegląd koncepcji monitoringu elektronicznego.
Aleksandra Szymanowska:
Kontynuacja – wspólnie z prof. K. Ostrowską - programu
badawczego nt. emocji i ich psychospołecznych korelatów. W 2010r. zostały przeprowadzone
(po tragedii smoleńskiej) badania na próbie ogólnopolskiej( na zlecenie przez przez GFK
Polonia) nt. emocji przezywanych przez Polaków
Teodor Szymanowski badał w 2010 r. politykę karna w Polsce. Opublikował lub przygotował
do publikacji na ten temat 4 artykuły.
Jarosław Utrat-Milecki w roku 2010 kończył badania: Źródła Prawa Emocje czy racjonalność.
Część wyników tego programu została już opublikowana, stanowiły one istotny wkład w
analizy, które zostały opublikowane jako
książka,Kara. Teoria i kultura penalna.
Perspektywa integralnokkulturowa (praca ta zawiera także wyniki wcześniejszych badań i
doświadczeń naukowych związanych ze studiami penologicznymi) .
Dagmara Woźniakowska-Fajst realizowała longitudinalne badania nt. przestępczości
nieletnich dziewcząt. Trwa opracowywanie zgromadzonych materiałów badawczych.
Paulina Wiktorska w 2010 r. sformułowała tytuł rozprawy habilitacyjnej; Sąd penitencjarny –
gwarant prawidłowego wykonywania kary pozbawienia wolności, oraz opracowała konspekt
pracy i zebrała literaturę.
Wojciech Wypler realizował temat: „Konstrukcja kwestionariusza postaw wobec prawa,
pracodawcy i podstawowych norm społecznych”. Dokonany został przegląd i analiza
materiałów badawczych, opracowany został raport na temat teoretycznych założeń
kwestionariusza, który zaprezentowany będzie w ramach konferencji IPSiR w marcu 2011 r.
Joanna Zamecka W 2010 r. kontynuowała analizy programów przeciwdziałania problemom
narkomanii, w tym założeń zastosowania w nich środków prawno-karnych, profilaktycznoleczniczych i readaptacyjnych przyjmowanych w strategiach przeciwdziałania, które
rozwijane są we współczesnych polskich i unijnych rozwiązaniach systemowych. Analizy
identyfikują bariery i trudności (oraz ich źródła) w realizacji tzw. zrównoważonego podejścia
postulowanego w tych rozwiązaniach oraz wskazują sposoby ich przezwyciężania. W 2010 r.
prace badawcze koncentrowała na gromadzeniu i opracowaniu materiałów (literatury
przedmiotu, wyników badań empirycznych) służących do przygotowania monografii
dotyczącej problematyki zjawiska narkomanii oraz dylematów jego społecznej kontroli,
rozwijanej w perspektywie socjologicznej. Celem tego przedsięwzięcia jest analiza
naukowych dokonań socjologii w tej dziedzinie – głównych obszarów zainteresowania oraz
dotychczasowych ustaleń, a także określenie teoretycznych i empirycznych problemów
badawczych, które wymagają pilnego podjęcia i/lub kontynuacji przez socjologów.
W 2010 r. opracowała założenia, zorganizowała i przewodniczyła (wraz z dr Pawłem
Poławskim z IS UW) obradom grupy tematycznej Sekcji Socjologii Dewiacji i Kontroli
Społecznej PTS pt. „Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi – doktrynalne
założenia i ich realizacja” w ramach XIV ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w
Krakowie (wrzesień 2010 r.).
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W 2010 r. złożyła do publikacji opracowanie pt. „Środki prawno-karne w przeciwdziałaniu
problemom narkotykowym” oraz, pod jej redakcją, Tom XII Prac Katedry Socjologii Norm,
Dewiacji i Kontroli Społecznej pt. „Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi”.

PUBLIKACJE - 207
Monografie (także przekłady książek) - 13
Beata Gruszczyńska, współautor, European judicial systems. Edition 2010 (data 2008):
Efficiency and quality of justice, CEPEJ Studies No. 12, Council of Europe Publishing,
Strasbourg 2010, str. 389.
Publikacja jest syntezą obszernego sprawozdania na temat pomocy prawnej, dostępności do
wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonowania sądów i prokuratur w krajach europejskich.
Opis metodologiczny, tabele i wykresy uzupełnione są syntetycznymi komentarzami
pochodzącymi z wnikliwej analizy porównawczej ponad 40 europejskich systemów wymiaru
sprawiedliwości.
Źródłowe dane dostarczone przez państwa członkowskie, na podstawie specjalnie
skonstruowanego kwestionariusza CEPEJ, zawierają również dodatkowe opisy i wyjaśnienia
pozwalające na zasadną analizę porównawczą. Podstawowe analizy są oparte na danych z
2008 roku, ale w wielu przypadkach, m.in. kadrowych i budżetowych przedstawiono również
dynamikę w porównaniu z poprzednimi badaniami, które obejmowały lata 2004 i 2006.
Publikacja zawiera unikalną bazę ilościowych i jakościowych informacji o funkcjonowaniu
systemów wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich Rady Europy niezbędną w
pracy decydentów, prawników, naukowców i studentów. Stanowić może zachętę dla
praktyków i teoretyków do europejskiej debaty nad poprawą dostępności i zwiększeniem
efektywności wymiaru sprawiedliwości.
Wojciech Kostecki, Przekład książki: Kenneth N. Waltz: Struktura teorii stosunków
międzynarodowych. Warszawa 2010 (Redaktor naukowy serii: „Teoria Stosunków
Międzynarodowych”). {Tłumaczenie fundamentalnej pracy, uznanej za „biblię” neorealizmu
we współczesnej myśli politycznej.} – publikacja afiliowana przy SWPS
Danuta Lalak, Życie jako biografia. Podejście biograficzna w perspektywie pedagogicznej.
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010, ss. 437.
Zbigniew Lasocik zakończył prace redakcyjne monografii poświęconej problematyce
dzielnicowych (książka recenzowana). Publikacja jest kierowana do druku. Publikacja
uzyskała dofinansowanie ze środków IPSiR UW.
Władysław Misiak (współautor Zbigniew Łucki, 2010, Energetyka a społeczeństwo. Aspekty
socjologiczne, PWN, Warszawa, 270 str.
W książce zastosowano ujęcie interdyscyplinarne charakteryzując problematykę związków
energetyki szeroko pojętej (ekonomia, zarządzanie)
z zagadnieniami społecznymi.
Zanalizowano m. in. wpływ opinii społecznej na politykę energetyczną rządów w różnych
krajach świata oraz stopień dostępności energii dla zróżnicowanych kategorii społecznych w
ujęciu międzynarodowych procesów.
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Aneta Ostaszewska, Post Scriptum. Po śmierci Michaela Jacksona, TAURO, Warszawa
2010. Ss. 162
(ISBN: 978-83-931004-0-8)
- książka traktuje o fenomenie kultury popularnej. To socjologiczno-antropologiczna refleksja
oraz utrzymana w paradygmacie hermeneutyczno-fenomenologicznym analiza wydarzeń,
jakie miały miejsce pomiędzy 25 czerwca 2009 roku, a styczniem 2010 roku, i związane były
ze śmiercią Michaela Jacksona. To próba odpowiedzi na pytania: jak kultura popularna
obchodzi się ze śmiercią? Co media „robią” ze śmiercią? Na czym współcześnie polega rytuał
pogrzebu? I wreszcie: co reakcje mediów i ich publiczności „mówią” o nich samych?
Piotr Raźniewski (WSP.: Juchniewicz M., P., Tomczyk U) 2010, Strategia niszy rynkowej
jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw, PARP, Warszawa,
ss. 130
Publikacja zrealizowana przy współpracy z Instytutem Badań i Analiz w Olsztynie,
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawierająca wyniki badań poświęconych problematyce
funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw w ramach nisz rynkowych
Adam Redzik, Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce, wyd. 2, Warszaw: NRA
2010.
Katarzyna Szumlewicz, wraz z Karoliną Skarbek i Grzegorzem Maryńcem przetłumaczyła
książkę Simona Tormeya i Julesa Townsheada Od teorii krytycznej do postmarksizmu, która
została wydana w 2010 roku przez WN PWN.
Książka dotyczy koncepcji społeczno-filozoficznych Corneliusa Castoriadisa, Gilles'a
Deleuze'a, Felixa Guattariego, Jeana-Francois Lyotarda, Ernesto Laclaua, Chantal Mouffe,
Agnes Heller, Juergena Habermasa i Jacques'a Derridy, przy czym rozdziały przetłumaczone
przeze Katarzyną Szumlewicz dotyczyły Deleuze'a, Guattariego, Heller i Derridy.
Teodor Szymanowski, Recydywa w Polsce, Wyd. Wolters Kluwer ss. 424
Jarosław Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna. Perspektywa integralnokulturowa,
Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010. 289 s.
Krótki opis pracy (wyciąg z fragmentów recenzji wydawniczych zamieszczonych na okładce
pracy) : „Recenzowana praca jest w mej ocenie najpoważniejszym we współczesnym polskim
piśmiennictwie monograficznym opracowaniem z dziedziny najszerzej rozumianej penologii
/../” Marian Filar „Nie ma w polskiej literaturze przedmiotu, tj. ani w obrębie penologii czy
penitencjarystyki, ani w obrębie socjologii- książki takiej jak ta, którą mam okazję
recenzować /…./ „ Kazimierz Frieske
Paulina Wiktorska, Czekając na wokandę. Warunkowe przedterminowe zwolnienie
młodocianych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010 r. (liczba stron
315)
Książka stanowi kompleksową analizę instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia
z odbycia części kary pozbawienia wolności. Rozwiązania obowiązujące w polskim prawie
karnym, zostały opisane z uwzględnieniem perspektywy historycznej i międzynarodowej. Nie
ogranicza się ona wyłącznie do rozważań teoretycznych, pokazując również instytucję
warunkowego przedterminowego zwolnienia w praktyce (badania danych statystycznych
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz własne badania aktowe). Naświetlenie polityki
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orzeczniczej sądów penitencjarnych pozwala na ocenę efektywności tej instytucji oraz
konfrontację przepisów prawnych z ich rzeczywistym działaniem.
Dagmara Wojciechowska-Fajst, Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne?,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010 r.

PODRĘCZNIKI - 4
Bogusława Filipowicz, przekład: Dominique de La Maisonneuve, Judaizm. Wiadomości
podstawowe, tł. z jęz. francuskiego Bogusława Filipowicz, Wydawnictwo Akademickie
Dialog, Warszwa 2010.
opis: w swojej strukturze i podanych informacjach, przetłumaczona książka posiada
charakter podręcznika wprowadzającego w historię i specyfiką judaizmu, począwszy od
jego narodzin w starożytności poprzez rozwój w historii, aż do czasów współczesnych.
Beata Gruszczyńska (współautor) Manual on Victimization Surveys, UNODC, UNECE,
United Nations, Geneva, 2010, 219 s.
Publikacja stanowi – pierwszy w takiej skali – metodologiczny podręcznik (manual) służący
opracowaniu koncepcji i realizacji badań wiktymizacyjnych. Powstały pod auspicjami
UNODC-UNECE, jest wynikiem pracy międzynarodowego zespołu specjalistów w dziedzinie
badań ofiar przestępstw i obejmuje bogaty materiał poglądowy dotyczący organizacji badania
– począwszy od konstrukcji budżetu, schematu losowania próby, wyboru odpowiednich
technik realizacji wywiadu, poprzez opracowanie programu szkolenia ankieterów – aż po
statystyczne metody estymacji ryzyka zagrożenia przestępczością. Wiele miejsca poświęcono
zagadnieniom etycznym oraz ochronie uczestnikom badania. Podręcznik zawiera wiele
przykładów i ilustracji sytuacyjnych. Stanowi milowym krokiem w dziedzinie
międzynarodowych badań wiktymizacyjnych.
Beata Gruszczyńska, współautorstwo, European Sourcebook of Crime and Criminal Justice
Statistics – 2010, Fourth edition (współautorstwo z M. Aebi, B. Aubusson de Cavarlay, G.
Barclay, S. Harrendorf, M. Heiskanen, V. Hysi, V. Jaquier, J-M. Jehle, M. Killias, O.
Shostko, P. Smit, R. Þorisdottir, Boom Juridische uitgevers-WODC, 2010, 378 str.
Publikacja jest czwartą edycją European Sourcebook obejmującą metodologię rejestracji
danych policyjnych, prokuratorskich, sądowych i penitencjarnych z niemal wszystkich
członkowskich krajów Rady Europy. Publikacja zawiera standardowe definicje wybranych
rodzajów przestępstw oraz system rejestrujący zgodność lub różnice w metodach ewidencji
rodzajów w poszczególnych krajach, dziki czemu stanowi podstawę kryminologicznych
analiz badań porównawczych. Podstawowe dane o przestępczości obejmują lata 2003-2007 i
dotyczą zarówno przestępstw, jak i podejrzanych ogółem, odsetki kobiet, nieletnich oraz
cudzoziemców.
Beata Gruszczyńska, współautor, Defining and Registering Criminal Offences and
Measures. Standards for a European Comparison, Jörg-Martin Jehle and Stefan Harrendorf
(eds.), Göttingen Studies in Criminal Law and Justice, Volume 10, Universitätsverlag
Göttingen 2010, str. 278.
Publikacja powstała przy współpracy zespołu metodologicznego European Sourcebook, tj. M.
Aebi, B. Aubusson de Cavarlay, G. Barclay, B. Gruszczyńska, S. Harrendorf, M. Heiskanen,
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V. Hysi, V. Jaquier, J-M. Jehle, M. Killias, O. Shostko, P. Smit, R. Þorisdottir i stanowi
szczegółowy zbiór definicji przestępstw oraz środków karnych w krajach europejskich. Jest
sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej JLS/2006/AGIS/134.

Artykuły w czasopismach o międzynarodowym
zasięgu - 5
Elżbieta Budakowska, Combating Historical Ethnic Stigmatization: BRASPOL in Brazil, [w:]
Debal K.SinghaRoy (red.), Dissenting Voices and Transformative Actions. Social Movements
in a Globalizing World, Manohar Publishers & Distributors, New Delhi 2010, Chapter XVI, s.
435-447.
Rozdział prezentuje wyniki badań przeprowadzonych przez Autorkę w Brazylii, dotyczące
społecznej mobilizacji poimigracyjnych pokoleń polskiego pochodzenia w pokonywaniu
historycznej etnicznej stygmatyzacji. Mobilizacja odbywa się w ramach obywatelskiego
nowego ruchu społecznego w warunkach zaktywizowania się innych grup poimigracyjnych w
pluralistycznym społeczeństwie. Opiera się na waloryzacji poczucia polskiego pochodzenia i
wkładu pionierów do brazylijskiego rozwoju oraz na kształtowaniu się indywidualnych i
grupowych procesów tożsamościowych potomków imigrantów.
Beata Gruszczyńska (współautor Majone Steketee, Juvenile Delinquency in Six New EU
Member States, European Journal on Criminal Policy and Research, Springer, Volume 16,
Number 2 / June, 2010, p. 111-125.
Beata Gruszczyńska, Self-reported youth delinquency in Europe and beyond: First results of
the Second International Self-Report Delinquency Study in the context of police and
victimization data, (współautorstwo), European Journal of Criminology, Sage & ESC, Vol. 7,
No 2, March 2010, 7, s. 159-183.
Ewa Kiliszek, Comorbidity Of Behavioral Disorders And Psychosomatic Ailments In
Adolescents From Pathological Families, (w) Psychologische Medizin (numer specjalny
2010, XXVIII European Conference on Psychosomatic Research, Insbruck, Austria),
Stanisław Szmagalski, Recenzja: Kathleen Valtonen, Social Work and Migration. Immigrant
and Refugee Settlement and Integration, Ashgate Publishing Limited, Farnham 2008, w:
European Journal of Social Work, vol. 10, No 3, 2010, ss. 287-290.

CZASOPISMA NAUKOWE - 3
Jerzy Kwaśniewski, redakcja czasopisma naukowego „PRACE INSTYTUTU
PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI” ISSN – 0138-0591. Tom 15, Wyd.
IPSiR UW, Warszawa, 2010. ss. 312
Jerzy Kwaśniewski, redakcja czasopisma naukowego „PRACE INSTYTUTU
PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI” ISSN – 0138-0591. Tom 16, Wyd.
IPSiR UW, Warszawa, 2010. ss. 299
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Jerzy Kwaśniewski, redakcja czasopisma naukowego PRACE KATEDRY SOCJOLOGII
NORM, DEWIACJI I KONTROLI SPOŁECZNEJ, ISSN 1689-9148. Tom XI pt.: „I. L.
Klingemann: Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce”. Wyd. IPSiR UW,
Warszawa 2010. ss. 215

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH - 48
Monika Abucewicz, tłumaczenie z języka angielskiego: Peggy Watson: „Obywatelstwo dla
wszystkich? Polityka reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce”, W: Jerzy Kwaśniewski
(red.): Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, t. 15, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
Monika Abucewicz: Czy możliwe jest totalitarne społeczeństwo demokratyczne? Przyczynek
do krytycznej refleksji nad mechanizmami kontroli społecznej we współczesnych
demokracjach liberalnych, W: Jerzy Kwaśniewski (red.): Prace Instytutu Profilaktyki
Społecznej i Resocjalizacji UW, t. 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2010.
Monika Abucewicz: Współczesne wyzwania systemu edukacji z perspektywy teorii
krytycznej, W: Joanna Zamecka (red.): Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi,
Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, t. 12,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
Elżbieta Bielecka, Tradycyjne i innowacyjne formy interwencji społecznej [w:] Zagrożona
młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, Red. E. Bielecka (Pedagogika Społeczna
2/2010), Pedagogium, Warszawa 2010, s. 7-28.
Prezentacja tradycyjnych i innowacyjnych form interwencji społecznej skierowanych do
dzieci, młodzieży, młodych dorosłych będących w sytuacji problemowej czy podejmujących
zachowania ryzykowne.
Elżbieta Bielecka, „Galerianki” – badania i refleksje [w:] Zagrożona młodość. Innowacyjne
formy interwencji społecznej, Red. E. Bielecka (Pedagogika Społeczna 2/2010), Pedagogium,
Warszawa 2010, s. 116-132.
Prezentacja i ewaluacja działań prowadzonych metodą outreachworkingu skierowanych do
młodzieży spędzającej czas wolny w centrach handlowych oraz młodzieży i młodych
dorosłych poszukujących tam partnerów seksualnych w celach zarobkowych.
Elżbieta Bielecka, Promowanie odpowiedzialnych zachowań seksualnych – badania
pilotażowe młodzieży spędzającej czas w galeriach handlowych [w:] Profilaktyka społeczna i
resocjalizacja, Prace IPSiR UW, t. 16, Red. J. Kwaśniewski, Wyd. IPSiR UW, s. 147-167.
Artykuł prezentuje ewaluację oraz opis realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i
Młodzieży Program STACJA zadania publicznego pn. Promowanie zdrowego stylu życia i
odpowiedzialnych zachowań seksualnych w kontekście HIV/ AIDS i STI – zadanie pilotażowe.
Bogusława Filipowicz, Nadzieja spełniona – dzieło Ireny Sendlerowej w ratowaniu dzieci
żydowskich (in: „Fides et Ratio” 1(1) 2010, 72-79, (Kwartalnik naukowy w wydawnictwie online o znaku rejestracyjnym ISSN 2082-7067, pod. red. Prof. dr hab. Marii Ryś)
Opis: W tle najważniejszych informacji historycznych dotyczących realiów okupacji Polski
przez Niemcy hitlerowskie i Związek sowiecki podczas II wojny światowej ukazana jest
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praca społeczna Ireny Sendlerowej oraz jej współpracowników na terenie Warszawy i okolic
na rzecz ratowania dzieci i dorosłych Żydów z getta warszawskiego. Autorka artykułu
wskazuje na fakt uruchomienia sprawnych metod działania polskich pracowników socjalnych,
którzy niezależnie od przynależności politycznej, w ponadpartyjnej Żegocie, pracowali w
warunkach ekstremalnych w celu ratowania życia najbardziej zagrożonych: Żydów.
Jarosław Gara, Filozofia dialogu i jej implikacje pedagogiczne, „Pedagogia Christiana” 1/25
(2010), s. 137-148.
Sposób pojmowania podmiotowości ludzkiej uznać należy za centralne zagadnienie filozofii
dialogu. Dialogika postrzega bowiem człowieka jako tego, który jest bytem samym w sobie,
ale jednocześnie też jako tego, który jest bytem skierowanym ku innym. Ów „podwójny ruch”
jest więc czymś specyficznym dla dialogicznej charakterystyki ludzkiej podmiotowości i
wyraża się w zdolności przejścia od bycia dla siebie do bycia dla innych; od bycia samotnym
„brzegiem” do bycia przeciwległym „brzegiem”, na który przerzucony zostaje most, od
egoizmu odłączenia do odpowiedzialności „za” i „wobec”. Przewodnie intencje myśli
dialogicznej, które implikują pedagogiczne pryncypia to: 1. Drugi człowiek jest
zewnętrznością, tzn. jest podobny do mnie, ale nie jest tożsamy ze mną, nie jest mną, jest inny
niż ja. Innego człowieka odkryć można zatem jedynie jako kogoś zewnętrznego względem
siebie samego, kogoś w kim należy uznać samoistność osobowego istnienia. Zakłada to
wyczulenie na sygnały pochodzące od innych oraz pielęgnowanie głębokiego, empatycznego
zrozumienia innych. Wrażliwość na sygnały płynące od innych należało by też uznać za jedną
z podstawowych kompetencji pedagoga dialogu. 2. Obecność drugiego człowieka nakłada na
mnie, w mym „dumnym ja”, które zazdrośnie czuwa nad tym, co jest mu własne, powinność
troski o Innego. Małość i pospolitość tkwi bowiem w działaniu mającym na względzie
jedynie to, co własne. Implikuje to zatem kwestię wychodzenia „ku” i bycia „dla” innych oraz
autentycznego uznania ważności drugiej osoby, poprzez gotowość poświęcenia jej uwagi,
bycie dostępnym, czyli otwartym na jego potrzeby.
Jarosław . Gara, Emmanuela Lévinasa (dia)logika Innego , „Człowiek – Niepełnosprawność
– Społeczeństwo” 2010 nr. 2.
Dla Levinasa drugi człowiek to ktoś absolutnie inny, heterogeniczny, bo względem nas
samych zewnętrzny. Jest to inność absolutna, ponieważ inny będąc obok, jest zarazem
całkowicie transcendentny. Do drugiego człowieka można jedynie się zbliżyć, spotkać go i
nawiązać z nim kontakt. Inny jest więc nieredukowalny do jakiejkolwiek całości. Drugi
człowiek może być obecny tylko w relacji intersubiektywnej jako anthropos heteros ,
któremu przysługuje status heterogeniczności. Nie można bowiem oczekiwać, że będzie
odgrywał role arbitralnie przez nas mu przydzielane, wyzbywając się tym samym siebie i
swej indywidualności. Drugi stając naprzeciw nas w relacji mowy oświeca nasz intelekt, a
zatem przynosi prawdę. Prawda nie jest bowiem modalnością obiektywnego rozumu, lecz
modalnością relacji, a ta ściśle związana jest z mową. To, co nie mówi jest bowiem
„rzeczywistością bez rzeczywistości”. Istotą relacji językowej jest bezpośrednie zwrócenie się
„do”, a każde takie odniesienie się do Innego utwierdza go w jego heterogeniczności. Byt
Drugiego wydarza się bowiem w sposób wyjątkowy, uobecniając się właśnie w mowie.
Ostatecznym przypieczętowaniem jednostkowości Innego jest nieredukowalność
doświadczanej przez niego śmierci. Śmierć ukazuje bowiem niezastępowalność człowieka.
Tak więc świadomość realności śmierci zmusza do uznania nieredukowalności
partykularności istnienia innego człowieka.
Jarosław Gara, Filozoficzność myślenia pedagogicznego i ejdetyczna filozofia wychowania,
„Pedagogika filozoficzna” (on-line) 2010/1, s. 27-34.
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Pedagogiczne myślenie, które przedmiotem swej intencjonalnie skierowanej troski czyni
człowieka „w drodze” (do dojrzałości, dorosłości…), staje się myśleniem filozofującym, a co
za tym idzie w różnych sposobach filozofowania i nurtach filozofii szukającym swych
punktów podparcia. Przyjąć można również za Andreą Folkierską, że pedagogikę pojmować
należy jako swoistego rodzaju refleksyjne „myślenie o wychowaniu”, „myślenie zaś –
dowodzi autorka - jest pewnym namysłem o charakterze dialogicznym czy polifonicznym, w
którym zawsze chodzi o porozumienie się co do czegoś”. Co więcej, zakładając, że
przedmiotem tego porozumienia jest tu „proces uczłowieczenia się ludzkiej istoty”, widzimy,
że uczłowieczenie to przebiega w swoistym dynamicznym „napięciu między tym, co ogólne a
tym, co szczegółowe”. A sam fakt, że wszystkie obszary zainteresowań siłą rzeczy
koncentrują się wokół człowieka, czy też w ogóle podnoszone są ze względu na człowieka
„sytuuje pedagogikę na terenie filozofii, a filozofię na terenie pedagogiki”. Nie budzi więc
żadnej wątpliwości fakt, że „filozofowanie” jest nieodłącznym i koniecznym czynnikiem
stymulującym nowe wyobrażenia i krytyczną refleksję w obszarze szeroko pojmowanej
edukacji. Co więcej, obecność filozofii i „filozofowania” na gruncie pedagogiki można by
uznać za „genetycznie” niezbywalną, ponieważ jest ona immanentną charakterystyką samej
refleksji pedagogicznej i jej ogólnego statusu. „Filozofowanie” takie opiera się bowiem na
próbach całościowego ujmowania egzystencji człowieka, tak by wykraczać poza „świat”
szczegółowej, ale cząstkowej wiedzy lub sumować wszystko to, co o człowieku i jego życiu
można powiedzieć. W tym kontekście można założyć, że aspiracją ejdetycznej filozofii
wychowania jest refleksyjne ujmowanie i odsłonienie specyficznych intencji i sensów
immanentnie wpisanych w zjawiska, stany, czynności i działania, którym przypisujemy
znaczenia wychowawcze i edukacyjne w życiu człowieka. Uzyskiwanie owych ejdetycznych
(istotowych) wglądów obywa się na drodze odróżniania form stałych od form zmiennych,
które przynależą owym zjawiskom, stanom, czynnościom i działaniom. Metodą różnicowania
tego, co określa niezmienność i zmienność określonych rzeczy i relacji w jakich pozostają
względem innych rzeczy, a zatem specyficznych stanów rzeczy, jest natomiast myślenie
uzmienniające.
Beata Gruszczyńska, Sprawozdanie z konferencji europejskiego towarzystwa
kryminologicznego. 9 – 12 września 2009 r. - Ljubljana (Słowenia) (współautorstwo),
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Batawii, Nr 8. 2009, s.
16-36 [Nie wykazywałam w ubiegłym roku – opublikowano w 2010.]
Paweł Kobes, Informatisierungszustand in der öffentlichen Verwaltung und Bildung der
Informatieseirungsgesellschaft in Polen, [w] Elektronic Public Management 2010, nr 87.
Strony 4.
W artykule tym został przedstawiony stan informatyzacji administracji w zakresie
wypełniania zadań społecznych.
Paweł Kobes, Sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną, [w] Przegląd Żandarmerii
2010, nr 4. Stron 5. Artykuł dotyczy prawnokanej analizy przestępstwa sprzedajności w
związku z pełnieniem funkcji publicznej.
Paweł Kobes. The principles of policy concerning the prevention and counteraction of crime
with the active participation of the local community, [w] Security 2010, nr 1. Stron 9.
W artykule został zarysowany problem udziału społeczności lokalnej w działaniach na rzecz
bezpieczeństwa, na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania przestępczości.
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Danuta Lalak, Katedra Pedagogiki Społecznej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i
Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (oprac.), Pedagogika Społeczna nr 1(35) / 2010,
s. 76-82.
Danuta Lalak, Profil społeczno – motywacyjny osób podejmujących studia na kierunku praca
socjalna. Badania porównawcze. (współautor: Wioletta Skiba), [w:]Prace Instytutu
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, t. 16, Warszawa 2010. s. 249-271.
Zbigniew Lasocik, Funkcjonowanie oddziałów dla tzw. „więźniów niebezpiecznych” w
Polsce, Archiwum Kryminologii, t. XXXI, Warszawa 2009, s. 299 – 344.
Maria Libiszowska – Żółtkowska, Studenci o religii – doniesienie z badań pilotażowych, (W:)
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI T. 16, 2010, s.
99-118
Opis: Celem badań pilotażowych przeprowadzonych na próbie 75 studentów było poznanie
typów postaw wobec religii oraz opinii na temat Kościoła i duchowieństwa katolickiego w
młodzieżowym środowisku. Według autodeklaracji respondenci pochodzą z rodzin
religijnych. Postawy własnych rodziców określili jako bardziej religijne niż własne. Pytani o
motywy wiary religijnej najliczniej wskazali na tradycję, w której zostali wychowani. Religia
ma dla nich wartość pokoleniowego przekazu oraz rodzinnej i środowiskowej identyfikacji.
W wymiarze subiektywnym wiara daje im gwarancje bezpieczeństwa, ufności w Boską
opatrzność, uwalnia od lęku przed śmiercią.
Respondenci niereligijni jako istotną przyczynę niewiary podają własne przemyślenia,
życiowe doświadczenia oraz negatywne oceny duchowieństwa, Kościoła i laikatu
Władysław Misiak (współautorstwo Urszula Kozłowska, Andrzej Michalak), 2010, Social
Conditions of transformations in Port Cities,” Annales of Maritime Sociology”, vol. XIX, 111
– 119 str.
W artykule zanalizowano przemiany dokonujące się w skali światowej w miastach
portowych. Najistotniejszym wskażninkiem tych zmian jest zmniejszanie się roli portów jako
czynnika rozwoju ekonomicznego miast.
Krystyna Ostrowska: Religijność młodych dorosłych (2010).Warszawskie Studia teologiczne,
XXXI,1, s. 269-283
Krystyna Ostrowska, A. Korwin-Szymanowska: Emocje przeżywane przez Polaków w
okresie transformacji ustrojowej (2010) w: Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i
Resocjalizacji t. 16, Warszawa s. 119 -147
Andrzej Potocki, Kościół katolicki w Polsce wobec osób przyjmujących narkotyki (obszary
badawczych poszukiwań), w: Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. tom
15: Warszawa 2010, s. 175-198.
W debacie o narkomanii coraz bardziej zauważalna staje się perspektywa moralna. Dostrzega
to Kościół katolicki, uznając osoby przyjmujące narkotyki za adresatów swej szczególnej
troski. Pojawiają się pytania: (1) Jak wygląda nauczanie Kościoła w kwestii narkomanii, osób
przyjmujących narkotyki i narkomanią zagrożonych? (2) Jakimi zasobami kadrowymi do
pracy z narkomanami i osobami zagrożonymi narkomanią dysponuje Kościół katolicki w
Polsce oraz jak wygląda przygotowywanie tych osób do realizacji powierzanych im zadań?
(3) Czy i w jakim zakresie Kościół podejmuje działania w zakresie profilaktyki uzależnień?

18

(4) Czy i w jakim zakresie Kościół uczestniczy w działaniach terapeutycznych? Wokół tych
pytań autor organizuje swój tekst.
Tomasz Przesławski, Rola czynnika psychicznego w ustaleniu przestępstwa i wymiaru kary
Studia Iuridica – Miscellanea L/2009
Artykuł poświęcony jest roli czynnika psychicznego na płaszczyźnie czynu zabronionego,
ustaleniu winy, wymiaru kary oraz jej wykonania.
Tomasz Przesławski, Kompetencje sądu penitencjarnego w zakresie instytucji przerwy i
warunkowego zwolnienia, Palestra 7-8/2010
Artykuł dotyczy właściwości sądu penitencjarnego w sprawach udzielania i odwołania
przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności oraz warunkowego zwolnienia skazanego
z odbycia pozostałej części kary.
Lesław Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna w Uniwersytecie Warszawskim: przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość? Stron 25, w nowym roczniku „Resocjalizacja Polska” nr 1, 2010
Lesław Pytka, Wstęp stron 2 . „Pedagogika Społeczna nr 2( 36) Zagrożona młodość.
Innowacyjne formy interwencji społecznej(pod red. Elżbiety Bieleckiej)
Lesław Pytka, Charyzma i charyzmatyczność a problem kary w wychowaniu
resocjalizującym, w: „Opieka Wychowanie terapia” nr 1-2 2010
Lesław Pytka, O etyce służb społecznych – recenzja ksiązki W. Kaczyńskiej, pt; „O etyce
służb społecznych wyd. II. Wyd. UW IPSiR” w : „Opieka Wychowanie Terapia „ nr 3-4 2010
, stron 2
Adam Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
i czasie II wojny światowej. Wybrane zagadnienia, „Prace Komisji Historii Nauki PAU”, Tom
X (2010), s. 111-152.
Adam Redzik, Czasopisma wydawane przez Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów
Rzeczypospolitej Polskiej, cz. 1: „Przegląd Sądowy” i „Czasopismo Sędziowskie”, „Palestra”
2010, nr 1-2, s. 152-159.
Adam Redzik, Czasopisma wydawane przez Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów
Rzeczypospolitej Polskiej, cz. 2: „Głos Sądownictwa” (1929-1939), „Odgłosy” (1928-1929),
„Palestra” 2010, nr 3, s. 99-108.
Adam Redzik, Szadurski Wacław Marian Seweryn (1878 – 1958), „Polski Słownik
Biograficzny”, t. XLVI [2010], z. 190, s. 393-394.
Adam Redzik, Szachowski Stanisław Krzysztof (1838-1906), „Polski Słownik Biograficzny”,
[współautor Renata Wiaderna], t. XLVI, z. 190 [2010], s. 360-363.
Katarzyna Rychlicka-Maraszek, Kształtowanie się nowych form wspólnotowości na
przykładzie społeczności internetowych, [w]: Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i
resocjalizacji t. 16, Wyd. IPSiR UW Warszawa, s.209-225.
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Ewa Stachowska, Komercjalizacja sacrum, „Przegląd Religioznawczy”, 2010, nr 2 (236), s.
119-147.
Ewa Stachowska, „Sprzedaż w służbie Boga”, czyli ponowoczesna obecność religii,
„Przegląd Religioznawczy”, 2010, nr 3 (237)
Ewa Stachowska, Nowa ewangelizacja – oferta dla ponowoczesnego świata, „Przegląd
Religioznawczy”, 2010, nr 3 (237)
Ewa Stachowska, Socjotechnika w ponowoczesności, „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji”, t. 15, Warszawa, s. 133-149.
Ewa Stachowska, Recenzja książki J. Mariańskiego, Religia w społeczeństwie
ponowoczesnym, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, w: „Przegląd Religioznawczy”, 2010,
nr 4
Ewa Stepień,( 2010) Problemy profilaktyki w świetle wyników badań. Remedium nr3
(205) ,wyd.: PARPA, ETOH, s.1-3.
Katarzyna Szumlewicz, M. Wollstonecraft i Millowie: płeć i edukacja, w: „Studia z teorii
wychowania” 1/2010.
Esej dotyczy teorii wychowania Mary Wollstonecraft, filozofki i feministki pierwszej fali,
którą zawarła w książce Vindication of the Right of Woman (1792), oraz późniejszych teorii
Johna Stuarta Milla i Harriet Taylor Mill, odnoszących się do obywatelstwa kobiet.
Aleksandra Szymanowska /współautorka K. Ostrowska/ Emocje przeżywane przez Polaków
w okresie transformacji ustrojowej w: Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacj,
2010r. Tom 16 s. 119 – 147
Teodor Szymanowski, Przestępstwa i kary w 10 lat po wejściu w życie kodeksu karnego (w
świetle statystyk kryminalnych), Państwo i Prawo, z. 2, s.5-17
Wojciech Wypler, Kontrowersje wokół problematyki kwestionariuszowego pomiaru
uczciwości. "Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji”, tom 16, s. 53-75.
Artykuł porusza mało dotąd w Polsce znaną problematykę kwestionariuszowego pomiaru
uczciwości w procesach rekrutacji i selekcji personelu. W pierwszej jego części
przedstawiono charakterystykę tzw. jawnych testów uczciwości, w których badany jest
pytany wprost o nieuczciwe zachowania. W drugiej części artykułu przedstawiono pojęcie
kontraproduktywnych zachowań pracowniczych oraz zreferowano główne kontrowersje
dotyczące jawnych testów uczciwości, które były do tej pory dyskutowane w literaturze, w
tym kwestie: zmienności zachowania moralnego, trafności testów uczciwości, inwazyjności
badań tymi narzędziami oraz ich podatności na podawanie nieprawdy.
Jarosław Utrat-Milecki, Klasyfikacja teorii i krytyki kary, [w:] „Prace Instytutu Profilaktyki
Społecznej i Resocjalizacji” , tom 16, red. Jerzy Kwaśniewski, s.275-283.
Krótki opis: jest to wprowadzenie do zagadnienia klasyfikacji teorii kary, fragment z książki
Kara. Teoria i kultura penalna. Perspektywa Integralnokulturowa, Warszawa, Wyd. UW
2010
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Jarosław Utrat-Milecki, (rec.) Łukasz Ostrowski, Mowa o rasizmie. Pojęcie rasizmu we
współczesnej prasie antyfaszystowskiej i skrajnie nacjonalistycznej, recenzja, [w:] „OpiekaWychowanie-Terapia”, nr 3-4 2009 , s. 54-56.
Krótki opis: recenzja pracy monograficznej. Recenzja ta mimo daty podwójnego numeru za
2009 rok faktycznie ukazała się w marcu 2010 roku i dlatego nie była wykazana w dorobku
za 2009 r. i należy do dorobku za rok 2010
Dagmara Wojciechowska-Fajst, Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu – czy w
prawie polskim konieczna jest penalizacja prześladowania? w: „Archiwum Kryminologii, t.
XXXI, Warszawa 2010 r.
Dagmara Wojciechowska-Fajst, Przemoc emocjonalna: stalking, molestowanie, mobbing,
bulling – podobieństwa i różnice, w: „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja”, tom
Joanna Zamecka, Dwa światy ujawnione w badaniach współczesnych form konsumpcji
narkotyków w sześciu metropoliach europejskich, recenzja książki I. Eisenbach-Stangl, J.
Moskalewicz, B. Thom (red.), „Two Worlds of Drug Consumption In Late Modern
Societies”, European Centre Vienna, Ashgate, 2009, s.298, [w:] Alkoholizm i Narkomania
2010, Tom 23:nr 2, s. 179-183.

KSIĄŻKI ZBIOROWE - 9
Elżbieta Bielecka, Zagrożona młodość, Innowacyjne formy interwencji społecznej. Red. E.
Bielecka (Pedagogika Społeczna 2/2010), Pedagogium, Warszawa 2010, 200 stron.
Zaprezentowane w monografii teksty dotyczą nowych zjawisk społecznych (np. sponsoringu,
„galerianek”, bug chasingu) oraz innowacyjnych form pracy w kontekście wsparcia,
profilaktyki, interwencji społecznej (m.in. partyworkingu, networkingu, streetworkingu w
galeriach handlowych, pedagogiki ulicy, telefonu zaufania, społeczności monarowskiej,
podejścia harm reduction skierowanego do osób uzależnionych od środków
psychoaktywnych, nowatorskich metod pracy w harcerstwie, dramy stosowanej).
Beata Gruszczyńska, współedytor, Juvenile Delinquency in Europe and Beyond. Results of
the Second International Self-Report Delinquency Study, J. Junger-Tas, I.H. Marshall, D.
Enzmann, M. Killias, M. Steketee, B. Gruszczynska, (Eds.), Springer 2010, 485 str.
- Współautorstwo rozdziałów:
Chapter 1. History and Design of the ISRD Studies s.1-12
Chapter 20. Poland
Chapter 30. Synthesis and Outlook
Mirosław Górecki, Prawda umierania i tajemnica śmierci (red.). Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, Warszawa 2010, ss. 494.
Książka nie traktuje o śmierci, ale odnosi się do życia. Nie o zmarłych opowiada, ale o
dramacie rozstawania się ze światem i bliskimi, o tym fragmencie czasu biograficznego, w
którym z zewnątrz nie można uczynić nic więcej nad uśmierzenie bólu i życzliwe
uczestnictwo w tym ostatnim okresie życia. Jej treść dzieli się na trzy części: Tę, w której
uwaga autorów koncentruje się na śmierci, pojętej jako zdarzenie metafizyczne, i co warto
podkreślić, nie silą się na płonny trud dociekania jej sensu czy istoty, grzęznący zwykle w
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zawiłych deliberacjach, lecz pokazują jak można myśleć o niej, oswoić ją i stępić jej oścień.
Drugą, w której kategorią ośrodkową jest umieranie, pojęte jako proces wygasania sił
witalnych – czas i sytuacja stwarzająca otoczeniu sposobność do czynnego uczestnictwa w
przyjęciu najdotkliwiej dającej wtenczas o sobie znać prawdy o kruchości ludzkiej
egzystencji. Choć śmierć jest aktem absolutnie indywidualnym, to jednak nikt nie musi i nie
powinien umierać w samotności. Dowodzi tego część trzecia, poświęcona idei i posłannictwu
ruchu hospicyjnego oraz pamięci jego prekursorów.
Maria Libiszowska – Żółtkowska, Redakcja (ze Stellą Grotowską), Religijność i duchowość
dawne i nowe formy, NOMOS 2010, ss. 477.
Opis: Praca redakcyjna (kompozycja całości, zgromadzenie tekstów, ich naukowa redakcja i
strukturalne opracowanie). Książka pokazuje złożoność i wieloaspektowość
interdyscyplinarnej problematyki wpisującej się w tytuł książki Religijność i duchowość
dawne i nowe formy. Odpowiada na pytania: czy i na ile oraz w jakim wymiarze dawne formy
religijności i duchowości są nadal obecne w swoich współczesnych przejawach? Jakie są
wzajemne relacje między religijnością i duchowością? Jak przejawia się współczesna
duchowość, jakie są jej formy wyrazu?
Władysław Misiak (projekt, koordynacja, opracowanie), 2010, Co nurtuje uczonych ?
Dylematy i kondycja nauki polskiej, DIFIN, Warszawa, 291 str.
Leslaw Pytka, Beata Maria- Nowak (red) książka „Współczesne problemy resocjalizacji”
Wyd. Pedagogium, Warszawa 2010, stron 296.
Janusz Surzykiewicz, M. Kulesza (red.): Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej – społeczne i
wychowawcze obszary napięć. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2010.
Publikacja podejmuje problematykę przemian jakie dokonują się w oświacie i edukacji dzieci
i młodzieży na świecie. Interdyscyplinarna diagnoza ukazuje zarówno deficyty jak i potencjały
przed jakimi stoi wychowanie i instytucje wychowawczo-socjalizujące . Autorzy opracowań
zakreślają krytyczną analizę kontekstu społecznego w jego zakresie międzykulturowym jak i
lokalnym. Dyskutuje się również problematykę innowacji oraz możliwości ewaluacji
podejmowanych działań, metod i funkcjonowania instytucji.
Teodor Szymanowski, O pomocy w powrocie do społeczeństwa, w: 100-lecie „Patronatu”.
Redakcja i współautorstwo, Wyd. Patronat, ss. 262
Jarosław Utrat-Milecki, Jadwiga Królikowska, red., Europejski Ośrodek Studiów
Penologicznych, wyd. IPSiR UW, Warszawa 2010, s. 179.
Książka w języku polskim i angielskim poświęcona informacji o działalności Europejskiego
Ośrodka Studiów Penologicznych oraz, w artykule Badania integralnokulturowe i Culturally
Integrated Studies, przedstawiająca teorię i metodę badań integralnokulturowych jako
innowacyjną formułę prowadzenia studiów zjawisk społecznych i prawnych).

ARTYKUŁY – ROZDZIAŁY
ZBIOROWYCH - 125
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W KSIĄŻKACH

Elżbieta Bielecka, RE-FLEKSJA - projekt pedagogiki ulicy [w:] Zagrożona młodość,
Innowacyjne formy interwencji społecznej, Red. E. Bielecka (Pedagogika Społeczna 2/2010),
Pedagogium, Warszawa 2010, s. 69-82, (współautor Katarzyna Gilgenast).
Prezentacja celów, etapów i przebiegu projektu pedagogiki ulicy, jako jednej z
alternatywnych form bezpośredniej pracy z dzieckiem w środowisku otwartym, w miejscu
gdzie spędza ono większość czasu. Autorki podają zasady oraz zadania pedagoga-animatora
obowiązujące w pracy środowiskowej.
Elżbieta Bielecka, Interwencja społeczna, hasło [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,
suplement A-Z, Red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010, s. 217224.
Próba ujęcia interwencji społecznej jako działania skupiającego elementy i formy pracy
socjalnej, interwencji kryzysowej, poradnictwa, wsparcia społecznego, profilaktyki
realizowanego przez instytucje państwowe i non-profit.
Elżbieta Bielecka, Więzi w rodzinie – uświadomienie, odkrywanie, odbudowa (zapiski z
pamiętnika) [w:] Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i
społeczeństwa, Red. J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając, Wyd. UŁ, Łódź, s.
425-432.
Artykuł w formie zapisów z pamiętnika młodej dziewczyny, która poddaje analizie więzi w
rodzinie w oparciu o doświadczenia i przemyślenia własne oraz literaturę przedmiotu –
psychologiczną, pedagogiczną, medyczną.
Elżbieta Bielecka, Zespół interdyscyplinarny – od idei do praktyki. Propozycje rozwiązań
ustawowych [w:] Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia –
Teraźniejszość – Przyszłość, Red. K. Stasiak, Ł. Wirkus, P. Kozłowski, T. Jedynak, Wyd.
Impuls, Kraków, s. 349-362.
Artykuł prezentuje ideę, doświadczenia i propozycje rozwiązań ustawowych dotyczących
zespołów interdyscyplinarnych jako płaszczyzny współpracy instytucji i profesjonalistów z
różnych dziedzin na rzecz kompleksowej pomocy rodzinom wieloproblemowym.
Elżbieta Bielecka, Pedagog ulicy – tutor, animator, profesjonalista [w:] Tutor,
psychologiczne i pedagogiczne aspekty edukacji, nr 1, Wyd. WSAP Białystok, s. 75-82.
Artykuł prezentuje problemy dzieci wychowujących się na ulicy oraz możliwości udzielania
systemowej pomocy dziecku i rodzinie dysfunkcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli i
zadań pedagoga ulicy.
Jarosław Gara, Źródła i oblicza myśli pedagogicznej o orientacji fenomenologicznej, w:
Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, red. M. GawrońskaGarstka, Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2010, s. 209-216.
Projekt filozofii fenomenologicznej po raz pierwszy sformułowany został w Badaniach
logicznych Edmunda Husserla, a później przez całe życie był przez niego rozwijany i
modyfikowany. Sama fenomenologia jako nowy nurt filozoficzny wywarła przemożny wpływ
na myśl filozoficzną i nie tylko filozoficzną w XX wieku. Fenomenologia „jest próbą
całościowej zmiany sposobu widzenia, próbą otwarcia nowego horyzontu, który normalnie
jest przed nami zakryty”. Myśl pedagogiczna o profilu fenomenologicznym pozostaje jednak
obszarem stosunkowo mało znanym w rodzimej literaturze, choć w światowej literaturze
przedmiotu wskazać można na różne recepcje fenomenologii na gruncie nauk o wychowaniu
oraz na różne motywy filozofii fenomenologicznej, wokół których ukonstytuowały się te
recepcje. Wilfried Lippitz wskazuje na pięć takich motywów obecnych w naukach o
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wychowaniu, związanych z różnymi „odsłonami” pedagogiki o profilu fenomenologicznym i
jej reprezentantami. Zalicza do nich motywy „deskryptywnie unaocznionego doświadczenia”,
„ugruntowania rozumu filozoficznego”, „transcendentalnie zakorzenionej jedności sensu
doświadczenia i poznania”, „doświadczenia świata życia codziennego” oraz „dyskursywnokrytyczny motyw genealogii międzyludzkich zróżnicowań”. Praca ta poświęca więc uwagę
wybranym stanowiskom, które odwołują się do różnych założeń i motywów filozofii
fenomenologicznej na gruncie pedagogicznym. W tym celu przedmiotem zainteresowanie
tego opracowania uczynione zostaną stanowiska reprezentowane przez Friedricha Copei,
Edytę Stein, Eugena Finka i Maxa Van Manena.
Jarosław Gara, Sensotwórcza rola kategorii prawdy jako przesłanka ejdetycznej filozofii
edukacji, w: Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, nr. 32, Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin 2010, s. 13-24.
Pytanie o prawdę w dobie ponowoczesnej wydaje się być tyleż kłopotliwe, co i obarczone
rozlicznymi kontrowersjami. W tym też kontekście dużo prościej jest, jak się wydaje,
przyjmować stanowisko sceptyczne aniżeli afirmatywne. Jednak nawet sensowność
epistemologicznego sceptycyzmu wyraża się w świadomym lub nieuświadomionym
założeniu, że ostatecznie jest coś prawdziwego, to mianowicie, że nie ma czegoś takiego jak
prawda obiektywna lub nawet jeśli nie można jej ostatecznie zanegować i wykluczyć, to po
prostu niepodobna jej też ustalić. A zatem przyjąć można, że kategoria prawdy w swej
sensotwórczej warstwie stoi również u podstaw takich nastawień poznawczych, które są
wymierzone przeciwko jej własnym uprawomocnieniom. W ten sposób, co podkreśla N.
Hartmann, relatywność mniemań nie jest argumentem na rzecz osłabienia problemu prawdy i
uchyleniem jej epistemologicznej prawomocności, lecz przeciwnie, jej wzmocnieniem i
potwierdzeniem jej jedności. Rola kategorii prawdy odniesiona do kształcenia i procesów
edukacyjnych ujęta może być zarówno z punktu widzenia sądów orzekających, jak i sądów
postulatywnych. Sądy orzekające z natury swej mają charakter aposterioryczny (oparte są na
doświadczeniu empirycznym), zaś sądy postulatywne mają charakter aprioryczny
(formułowane są niezależnie od doświadczenia empirycznego). Orzekać prawdę o kształceniu
i procesach edukacyjnych oznacza bowiem podejmować problem ich adekwatności lub
nieadekwatności, traktując je zarazem jako swoisty fakt społeczny, kulturowy czy epokowy.
Mówimy tu zatem o kategorii prawdy, która jest jakąś formą „rekonstrukcji” lub
„dekonstrukcji” (rozliczeń z tym co zastaliśmy jako obecne, wydarzające się) oraz recepcji
tego jak postrzegamy, przeżywany, czy oceniamy kształcenie i procesy edukacyjne. Sądy
postulatywne odwołują się natomiast do prawdy, która dookreślana jest stanami pożądanymi,
stając się tym samym czynnikiem sensotwórczym teleologicznych horyzontów rozwoju
człowieka oraz wysiłków i nakładów do tego niezbędnych. Sądy te opierają się więc na
antycypowaniu możliwości tak gatunkowego, jak i indywidualnego rozwoju człowieka i są
nakierowane na wydobywanie z człowieka tego, co leży w granicach jego możliwości
rozwojowych, tzn. gatunkowej lub jednostkowej autoafirmacji „siebie samego jako innego”.
Jarosław Gara, Heterogeniczność Innego jako „żywy sprzeciw” wobec roszczeń totalności,
red. E. Dąbrowa, D. Jankowska, Wydaw. APS, Warszawa 2010, s. 34-43.
Przyjąć można, że myśl dialogiczna w tej samej mierze wyraża się w pozytywnych
(twierdzących), jak negatywnych (przeczących) postulatach. W tym znaczeniu tytułowy
problem „heterogeniczności Innego” odzwierciedla aspekt pozytywny, a problem „sprzeciwu
wobec roszczeń totalności” aspekt negatywny myśli dialogicznej. Refleksyjne rozważanie
owych pozytywnych, jak i negatywnych momentów pozwala zatem na wskazanie
specyficznego „ruchu myśli”, który naprowadza na to, co dialogiczne. Człowiek będąc bytem
absolutnie niezależnym paraliżuje samą możliwość władczego panowania, ponieważ zawsze
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suwerennie może wypowiedzieć swoje „nie”. Wyeliminowanie możności tego sprzeciwu,
rodzi więc pokusę unicestwienia i całkowitej destrukcji, pokusę użycia „ostrza szpady” lub
„kuli rewolweru” tak, by owo nieprzejednane „nie” umilkło wraz z twarzą, która je wyraża.
Dlatego „twarz Innego” jest „strażnikiem” racjonalności, która miast pojmować byt,
przedkłada nad to etyczne racje, dla których zrozumiałość bytu to odpowiedzialność
odpowiedzi wezwaniu, etyka sama. Racjonalność ta, odnosząc się do „tego, co społeczne” relacji międzyludzkich, musi być oparta na wymogach intersubiektywności, jako podstawach
ją konstytuujących.
Jarosław Gara, Fenomenologiczne uzmiennianie aktów wychowania jako metodologiczna
przesłanka ejdetycznej filozofii wychowania, w: Idee pedagogiki filozoficznej, tom III, red. S.
Sztobryn, E. Łatacz, J. Bochomulska, Wydaw. UŁ, Łódź 2010, s. 44-63.
Jednym z podstawowych założeń fenomenologii ejdetycznej jest to, że istnieniu
specyficznych, idealnych przedmiotów, z konieczności musi odpowiadać specyficzny sposób
ich poznawania i procedur poznawczych względem nich stosowanych. Swoistość tych
przedmiotów (fenomenów) i sposobów ich poznawczego ujmowania wyartykułowana została
przez Edmunda Husserla w Badaniach logicznych dzięki użyciu takich określeń jak:
„fenomenologiczna treść”, „dane fenomenologiczne”, „zasób czysto fenomenologiczny”,
„grunt refleksji fenomenologicznej”, „związki fenomenologiczne”, „fenomenologiczny punkt
widzenia”, „pole analizy fenomenologicznej”, „fenomenologiczna struktura” czy
„fenomenologiczne rozjaśnianie znaczenia”. Rozstrzygnięcia dotyczące określania swoistości
przedmiotu badań, jak i sposobów postępowania badawczego wytyczają tym samym zakres
zainteresowań i charakter fenomenologicznych analiz aktów wychowania. Podstawowe
wnioski opracowania można wyrazić w postaci następujących tez:
Ejdetyczne
uzmiennianie
jako
metoda
postępowania
badawczego
jest
zoperacjonalizowaniem ogólnych założeń epistemologicznych i metodologicznych
fenomenologii.
- Fenomenologiczne uzmiennianie stanowi jedną z podstawowych przesłanek warsztatu
badawczego ejdetycznej filozofii wychowania.
- Przedmiotem tak pojętej filozofii wychowania jest różnicowanie form stałych i form
zmiennych aktów wychowania oraz opis ejdetycznej struktury tych pierwszych, bądź jako
czystych jakości idealnych, bądź też jako idealnych stanów rzeczy.
Jaroslaw Gara, Antropologia i etyka - wzajemne relacje, w: W. Kaczyńska (red.), Etyka służb
społecznych, wyd. 2, UW, Warszawa 2008, s. 326-341.
Pojęcia anthropos (gr. άνθρωπος - człowiek) i ethos (gr. έθος - obyczaj) w dorobku
myślowym starożytnej Grecji, począwszy od Sokratesa, są - jak się wydaje – kategoriami,
wokół których w zdecydowanej mierze koncentrowały się wielkie motywy epickie i
filozoficzne. W tym też znaczeniu, jako swoiste kategorie myślowe są one tyleż oczywiste, co
i fundamentalne. Motywy epickie, jak mit o Odyseuszu, Syzyfie, Prometeuszu, Edypie czy
filozoficzne zagadnienia, reprezentowane przez presokratyków: Protagorasa zasadę homomensura (człowiek miarą wszechrzeczy) lub Parmenidesa próby podporządkowania
wszystkiego jednej nadrzędnej zasadzie Wszechrzeczy, Sokratejskie budzenie świadomości i
wydobywanie prawdy, Platońską ideę dobra i metaforę jaskini, w tej samej mierze
odzwierciedlają więc rangę i charakter podejmowanych problemów, których specyficznym
przedmiotem zainteresowania, są właśnie człowiek i czyn. Założyć jednak należy, że refleksja
etyczna zawsze odsyła nas do refleksji antropologicznej oraz, że problemy natury etycznej
ufundowane są w problemach natury antropologicznej. W tym też znaczeniu można mówić o
fundowaniu, ufundowaniu lub współwarunkowaniu się problemów antropologicznych i
problemów etycznych. Owo ufundowanie problemów etycznych na problemach o charakterze
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antropologicznym oraz fundującą rolę antropologii filozoficznej względem etyki filozoficznej
można uprzytomnić sobie poprzez wyartykułowanie kilku prawidłowości.
Jaroslaw Gara, Metafora „drogi” i heurystyka „bycia w drodze” jako sposób ujmowania
antropologicznych pryncypiów, w: Antropologia i antropologiczne podstawy w pedagogice,
red. M. Nowak, KUL, Lublin 2010, s. 105-119.
Motyw „drogi” oraz „bycia w drodze” nieodłącznie wpisany jest ludzką egzystencję.
Obiektywnym sposobem ustrukturyzowania „bycia w drodze” jest czas, i choć przeżywany
jest on subiektywnie, to jednak narzuca ludzkiej egzystencji nieuchronne prawa początku i
końca, wzrostu i przemijania. Człowiek zawsze jest „w drodze”, a co za tym idzie zawsze też
jest jakaś specyficzna „droga”, przez pryzmat której można rozpatrywać jego motywy, cele
czy aspiracje. „Bycie w drodze” dokonuje się w teraźniejszości, choć wyłaniać się może z
przyszłości i posiadać horyzont przeszłości. Tradycja europejska zna dwa wielkie motywy
wędrówki ludzkiej: Abrahama i Odysa. Symbolika tych wędrówek ukazuje nam odmienne
sposoby pojmowania życiowej „drogi” człowieka oraz sposobu przeżywania faktu „bycia w
drodze”. Człowiek „w drodze” to ten, którego można ująć przez pryzmat archetypu
pielgrzyma, który nie zastaje odkrytych i gotowych jakości swej własnej egzystencji, lecz
musi do nich dotrzeć, odkryć je i urzeczywistnić. Wymiar ludzkiego „współbycia w drodze”
jest w tej samej mierze funkcją subiektywnego przeżywania obiektywnego czasu, ponieważ
wejść w relację z drugim człowiekiem oznacza poświęcić mu czas.
Beata Gruszczyńska, Statystyczny obraz kurateli w Polsce, w: Kuratela Sądowa. Sukcesy i
porażki, red. D. Wójcik, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 99-118
Mirosław Górecki, Hasło: Dembińska Katarzyna. [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI
wieku. Suplement (red. Tadeusz Pilch). Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010,
s. 79-80.
Mirosław Górecki, Hasło: Frassati Pier Giorgio. [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI
wieku. Suplement (red. Tadeusz Pilch). Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010,
s. 155-156.
Mirosław Górecki, Podłoże motywacyjne pracy wolontarystycznej. [w:] Marek Konopczyński,
Wiesław Theiss, Mikołaj Winiarski (red.), Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i
edukacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Pilchowi. Pedagogium
Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa 2010, s. 442-467.
Mirosław Górecki, Praca socjalna z osobami starszymi. Interdyscyplinarna charakterystyka
problemu – podstawowe wiadomości o aspektach socjologicznych, psychologicznych,
medycznych i ekonomicznych. [w:] Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
Skrypt dla uczestników szkolenia. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2010, s.
169-232.
Mirosław Górecki, Wstęp. [w:] M. Górecki (red.) Prawda umierania i tajemnica śmierci.
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010, s. 7-9.
Mirosław Górecki, Kres życia. [w:] M. Górecki (red.) Prawda umierania i tajemnica śmierci.
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010, s. 13-36.
Mirosław Górecki, Przesłanie ideowe i instytucjonalizacja wspomagania umierających. [w:]
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Mirosław Górecki (red.), Prawda umierania i tajemnica śmierci. Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, Warszawa 2010, s. 203-225.
Mirosław Górecki, Geneza i rozwój opieki hospicyjnej-paliatywnej. [w:] Mirosław Górecki
(red.), Prawda umierania i tajemnica śmierci. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa
2010, s. 226-257.
Mirosław Górecki, Cicely Saunders. [w:] Mirosław Górecki (red.), Prawda umierania i
tajemnica śmierci. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010, s. 321-342.
Mirosław Górecki, Elisabeth Kübler-Ross. [w:] Mirosław Górecki (red.), Prawda umierania i
tajemnica śmierci. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010, s. 343-372.
Mirosław Górecki, Matka Teresa z Kalkuty. [w:] Mirosław Górecki (red.), Prawda umierania i
tajemnica śmierci. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010, s. 373-401.
Mirosław Górecki, Ks. Eugeniusz Dutkiewicz. [w:] Mirosław Górecki (red.), Prawda
umierania i tajemnica śmierci. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010, s. 402420.
Mirosław Górecki, Katarzyna Dembińska. [w:] Mirosław Górecki (red.), Prawda umierania i
tajemnica śmierci. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010, s. 421-452.
Paweł Kobes, Zadania administracji w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania
przestępczości w środowisku lokalnym w kontekście rozważań nad decentralizacją
bezpieczeństwa wewnętrznego, [w] M. Lisiecki, M. Raczkowska-Lipińska, B. Sitek, W.
Pokruszyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw
Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian, Józefów 2010. Stron 12. Artykuł
porusza problem zadań administracji lokalnej w zakresie przeciwdziałania przestępczości na
szczeblu lokalnym. Dotyka zagadnień prawno-kryminologicznych.
Paweł Kobes, Polityka kryminalna w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przestępczości
nieletnich w Polsce [w] R.M. Ilinicka, J. Cichla (red.), Resocjalizacja od tradycji do
współczesności. Wybrane konteksty, Głogów 2010. 9 stron.
Artykuł dotyczy systemowego ujęcia problemu resocjalizacji nieletnich na gruncie obecnego
ustawodawstwa i proponowanych zmian.
Paweł Kobes, Mitgliedsaspirationen der Türkei zur Aufnahme in die EU im Kontext zu
europäischer Sicherheit, [w] A. Metin, Die türkisch-europäischen Beziehungen. Eine
unendliche Geschichte, Frankfurt n/Menem 2010. Stron 12.
Artykuł dotyczy problemu Turcji w kontekście bezpieczeństwa europejskiego. Jest to
spojrzenie od stron stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa.
Paweł Kobes, Rola rodziny w procesie resocjalizacji nieletnich w kontekście obecnego stanu
prawnego i przygotowywanych rozwiązań legislacyjnych, [w] Perspectiva 2010, nr 1. 15
stron.
Artykuł traktuje o proponowanych zmianach ustawodawczych w zakresie roli rodziny w
procesie resocjalizacji nieletnich.
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Paweł Kobes, Rodzina jako czynnik resocjalizacji nieletnich na gruncie ustawy z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego [w] J. Cichla, J. Herberger, B. Skwarek, Kultura pedagogiczna współczesnej
rodziny, Głogów 2010. Stron 9.
Artykuł dotyczy roli rodziny w procesie rozwojowym i resocjalizacyjnym nieletnich z
uwzględnieniem rozwiązań systemowych, które umacniają rodzinę w tym obszarze.
Paweł Kobes, Zasada proporcjonalności w postępowaniu z nieletnimi [w] T. DukietNagórska (red.) Zasada proporcjonalności w prawie karnym Warszawa 2010. Stron 20.
W artykule została zdefiniowana zasada proporcjonalności w postępowaniu z nieletnimi na tle
prawa karnego w kontekście orzekanej wobec nich kary kryminalnej.
Paweł Kobes, Zakład dla nieletnich jako proponowana forma resocjalizacji izolacyjnej w
projekcie ustawy „Prawo nieletnich” [w] ks. S. Bukalski (red), Duszpasterskie i
profilaktyczne aspekty służby penitencjarnej, Studia i Rozprawy nr 25, Szczecin 2010. Stron
16.
Artykuł stanowi omówienie projektów zmian ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
w kontekście przewidywanych rozwiązań dotyczących resocjalizacji nieletnich za [pomocą
środków izolacyjnych.
Wojciech Kostecki: Współczesna struktura mocarstwowości. W: S. Wojciechowski, M.
Tomczak (red.): „Mocarstwowość na przełomie XX i XXI w. Teorie – analizy – prognozy”,
Poznań: WSNHiD, 2010, s. 79-99. {Rozdział w pracy zbiorowej, poświęcony ewolucji
pojęcia „potęga/władza” w stosunkach międzynarodowych i współczesnym kryteriom statusu
„mocarstwa”.} - publikacja afiliowana przy SWPS
Jadwiga Królikowska, Jarosław Utrat-Milecki, Badania integralnokulturowe, w: Jarosław
Utrat-Milecki, Jadwiga Królikowska, red., Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych,
wyd. IPSiR UW, Warszawa 2010, s. 29-55; (artykuł w języku polskim i angielskim,
prezentacja teorii i metody badań integralnokulturowych)
Jadwiga Królikowska, Jarosław Utrat-Milecki, Badania integralnokulturowe, Encyklopedia
Pedagogiki XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010, s. 25-35;
(prezentacja teorii i metody badań integralnokulturowych)
Jadwiga Królikowska, Polemologia, Encyklopedia Pedagogiki XXI wieku, Wydawnictwo
Akademickie Żak, Warszawa 2010, s. 399-401; (przedstawienie problematyki i metod nauki o
wojnie, definicji i stanu badań nad wojnami, konfliktami z perspektywy socjologicznej).
Jadwiga Królikowska, Wychowawcza funkcja dramy stosowanej, w: Zagrożona młodość.
Innowacyjne formy interwencji społecznej, red. Elżbieta Bielecka, Pedagogika Społeczna
IX/2010, nr 2 (36), s. 83-93; (prezentacja możliwości dramy w wymiarze wychowawczego
oddziaływania w środowisku trudnej młodzieży)
Jadwiga Królikowska, Bieda dzieci, w: Problemy wczesnej edukacji, VI/2010, nr 1 (11), s.
100-106; (ukazanie mechanizmu skumulowanego oddziaływania niedostatku materialnego na
dzieci i młodzież w perspektywie ich dalszego życia).
Jadwiga Królikowska, Dobroczynność – jej sens moralny i treści społeczne, w: red. Wanda
Kaczyńska, O etyce służb społecznych, IPSiR UW, Warszawa 2010, s. 44-50; (szkic
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prezentujący dobroczynność jako zjawisko społeczne o bogatej historii, różnorodnych
formach, wielu uwarunkowaniach i skutkach społecznych).
Jerzy Kwaśniewski, Wpływ norm prawnych na procesy wykluczenia społecznego (w:)
A.Turska (red.) Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, C. H. Beck, Warszawa 2010, s.
189 – 206
Jerzy Kwaśniewski (i Joanna Zamecka), Światopogląd i etos osób zawodowo pomagającym
uzależnionym od narkotyków (w świetle badań empirycznych), [w:] Wanda Kaczyńska (red.),
O etyce służb społecznych. Wydanie drugie poprawione i rozszerzone, IPSIR UW,
Warszawa, s. 133-156;
Danuta Lalak, Podejście biograficzne (biograficzność) w naukach o wychowaniu. Trzy
perspektywy dyskursu, [w:] S. Palka (red.). Podstawy metodologii badań w pedagogice,
Pedagogika GWP, Gdańsk 2010, s. 257-280.
Danuta Lalak, O prawdzie w poznaniu naukowym i doświadczeniu biograficznym, [w:]
Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, M. Konopczyński, W. Thiess, M.
Winiarski (red.), Pedagogium, Warszawa 2010, s. 421-430.
Danuta Lalak, Doświadczenie biograficzne jako kontekst zmiany społecznej – perspektywa
pedagogiki [w:] Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i
społeczeństwa, J. Piekarski, W. Theiss, D. Urbaniak – Zając (red.), Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 237-245.
Danuta Lalak, BIOGRAFIA [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (suplement), T.
Pilch (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010, s. 35-40.
Danuta Lalak, Przemiany kulturowe w kontekście biograficznym – nowe obszary refleksji
biograficznej. [w:] Sociálni pedagogika ve středni Europ. Inovace a nové trendy. Institut
Mezioborových Studii Brno. Brno 2010, s. 412-421.
Zbigniew Lasocik, Czy można zapobiegać torturom w warunkach pozbawienia wolności –
przyczynek do modelu, (w:) Wiedza. Doświadczenie. Praktyka. Interdyscyplinarne spojrzenie
na problemy społeczne. Prace dedykowane Profesorowi Henrykowi Machelowi, M. Marczak,
B. Pastwa-Wojciechowska, M. Błażek (red.), Kraków 2010, Wyd. Impuls, s. 279 – 290.

Zbigniew Lasocik, Human trafficking: a challenge for the European Union and its member
states (with particular reference to Poland), w: Trafficking and Human Rights. European and
Asia-Pacific Perspectives, Leslie Holmes (ed.), Cheltenham/Northampton 2010, Edward
Elgar, s. 18 – 36.
Zbigniew Lasocik (red. Naukowa) K. Karsznicki, Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w
Polsce, Warszawa 2010, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, s. 166, (redakcja naukowa).
Maria Libiszowska Żółtkowska, Nowe ruchy religijne w krajach Unii Europejskiej,[w:]
Elżbieta Firlit (red.) Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2009,
s. 123-143 [książka ukazała się w marcu 2010 r.]
Opis: Artykuł wskazując na obecność nowych ruchów religijnych w krajach należących do
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Unii Europejskiej punktuje zwłaszcza normy prawne regulacje zasady funkcjonowania tych
związków w poszczególnych krajach. Zasada wolności sumienia i wyznania nie jest
jednakowo interpretowana i przestrzegana.
Maria Libiszowska – Żółtkowska, Od religijności rodzinnej do duchowości indywidualnej,
[w:] M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska (red.), Religijność i duchowość dawne i nowe
formy, NOMOS, Kraków 2010, s. 167- 183
Opis: Przedmiotem analiz są wypowiedzi studentów na temat ich stosunku do religii.
Uzyskane wyniki oraz ich interpretacyjna analiza pozwoliły na typologię ujawnionych postaw
wobec religii i Kościoła w trzech kategoriach: religijność kościelna, areligijność, duchowość.
Religijnymi kościelnie to ci respondenci, którzy deklarują wiarę religijną, regularne praktyki
oraz świadomą kontynuację rodzinnego przekazu religijnego. Dla nich religia jest swoistym
darem od rodziców, któremu nie chcą się sprzeniewierzyć. Taki typ religijności ma wymiar
rodzinny. Mianem duchowości indywidualnej określam postawę bezpośredniej relacji z
Bogiem bez angażującego udziału duchowieństwa i Kościoła, wyrażająca się formułą „Bóg
tak – Kościół nie”. „Duchowość oznacza orientację na pozaludzkie moce, na sacrum bez
konieczności konfesyjnego go usytuowania”.
Maria Libiszowska – Żółtkowska, Wprowadzenie (wspólnie z S. Grotowską), [w:] M.
Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska (red.), Religijność i duchowość dawne i nowe formy,
NOMOS, Kraków 2010, s. 7-16
Opis: We wprowadzeniu punktuję problematykę całości oraz prezentuję jej strukturę to
znaczy logikę wewnętrznego uszeregowania tekstów. Poszczególne artykuły pokrótce
omawiam wydobywając z autorskiego przekazu podstawową dla danego tekstu tezę.
Maria Libiszowska – Żółtkowska, Janusza Mariańskiego socjologia religii, [w:] Józef
Baniak (red.), Między socjologią i teologią. Pola zainteresowań i badań naukowych Janusza
Mariańskiego, wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Teologiczny, Poznań
2010, s. 43-65
Opis: Mój tekst znalazł się w książce jubileuszowej dedykowanej ks. prof. dr hab. Januszowi
Mariańskiemu. Omawiam w nim socjologiczny dorobek Jubilata a zwłaszcza problematykę
definiowania religii, metodologie badań religijności, wyniki badań, trendy w przejawach
polskiej religijności a przede wszystkim wkład Janusza Mariańskiego w rozwój polskiej
socjologii religii teoretycznej i badawczej.
Maria Libiszowska – Żółtkowska, Etyka a religia [w:] W. Kaczyńska (red.), O etyce służb
społecznych, IPSiR UW, Warszawa 2010, s. 397- 409
Opis: Wpisując się w problematykę książki zbiorowej O etyce służb społecznych zamieściłam
w niej rozdział o założeniach etycznych i normatywnych religii świata. Pięć wielkich religii
pokazuję od strony nakazów i zakazów etycznych pokazując tym samym jaka jest wrażliwość
na pomoc drugiemu warunkowana przez systemy odmiennych wierzeń.
Maria Libiszowska – Żółtkowska, Religijność a zdrowie, [w:] Problemy wielokulturowości w
medycynie, E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska, K. Kądziera-Kornatowska i nni (red.), wyd.
PZWL, Warszawa 2010, s. 148-156
Opis: Artykuł pokazuje problemy wzajemnej zależności między po pierwsze socjologią religii
a socjologią medycyny oraz po drugie zdrowotne uwarunkowania wiarą religijną. Poszukuje
odpowiedzi na pytanie o sposób radzenia sobie z chorobą przez osoby wierzące. Czy i na ile
religia wspomaga radzenie sobie z chorobą oraz jak postawa religijna lekarzy rzutuje na
sposób uprawiania przez nich zawodu.
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Maria Libiszowska – Żółtkowska, Świeccy apostaci o duchowieństwie oraz o funkcjach i
dysfunkcjach Kościoła katolickiego w Polsce – wyniki badań socjologicznych, [w:] J. Baniak
(red.), Laikat i duchowieństwo Kościoła katolickiego w Polsce. Problem dialogu i
współistnienia, wyd. UAM, Poznań 2010, s. 319-339
Opis: Artykuł przedstawia wyniki badań zrealizowanych w środowisku 561 apostatów z
Kościoła katolickiego, którzy wybrali niekatolicką formułę wiary i członkowstwo w
niekatolickich denominacjach.
Motywów odstępstwa i konwersji jest tak wiele, jak wiele jest niepowtarzalnych biografii.
Powodem odejścia z Kościoła bywa negatywna ocena duszpasterskiego nauczania.
Respondenci skarżyli się na księży, że ci pozostawiali bez odpowiedzi ich pytania o sens
wiary oraz znaczenie praktyk kultowych. Duchowni – ich zdaniem - nie poświęcali im
należytej uwagi. Wielu raziły etycznie naganne zachowania niektórych księży i ich
angażowanie się w politykę. Niedosyt wiedzy, odczuwane lekceważenie, anonimowość
wspólnot parafialnych, to częste przyczyny poszukiwania zadawalających odpowiedzi poza
Kościołem katolickim. Badani konwertyci wybrali mniejsze niekatolickie wspólnoty, w
których kontakty między wiernymi są częstsze i bardziej skoncentrowane na problemach
wiary oraz duchowych przeżyciach. Licznie przywoływane w tekście wypowiedzi exkatolików punktują zarówno pozytywne, jak i negatywne funkcje duchowieństwa i Kościoła
katolickiego w Polsce.
Marta Łuczyńska, Interwencja kryzysowa – podstawy teoretyczne, metody i podstawowe
umiejętności jej stosowania w pracy socjalnej[w:] Praca socjalna w środowisku lokalnym,
(red.) M.Bąkiewicz, M. Grewiński, WSP TWP, Warszawa 2009 s.91-108
Marta Łuczyńska, O odpowiedzialności etycznej pracownika socjalnego, [w:] W. Kaczyńska
(red.), O etyce służb społecznych, IPSiR UW, Warszawa 2010, wyd. nowe poprawione i
rozszerzone, s.101-118
Ewa Michalowska, Psychologia wychowawcza, [w:] T. Pilch ( red.), Encyklopedia
pedagogiczna XXI w, Suplement, Warszawa 2010
Władysław Misiak, 2010, Dynamika zmian tożsamości w ponowoczesnym świecie (w)
Okolice socjologicznej tożsamości. Księga poświęcona pamięci Wojciecha Sitka,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 403 – 413 str.
W treści artykułu przeprowadzono analiz węzłowych problemów kształtowania się
współczesnych tożsamości ludzi w kontekstach politycznej poprawności, zasad unikania
dysonansu poznawczego i wielokulturowości.
Anna Olech, Etyka w profesjonalnych standardach pracowników socjalnych, [w:] W.
Kaczyńska (red.), O etyce służb społecznych, IPSiR UW, Warszawa 2010, wyd. II
Aneta Ostaszewska, Życie jako dzieło sztuki. Dyskurs terapeutyczny w kulturze popularnej,
w: E. Zierkiewicz, Drabik-Podgórna (red.), Poradnictwo w kulturze indywidualizmu, Oficyna
Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010. (s. 197-202.) (ISBN: 978-83-7432-616-2)
- w tekście skupiłam się na prezentacji jednego z występujących w kulturze indywidualizmu
modelu życia, w którym postulaty autokreacji oraz apoteoza indywidualizmu mają prowadzić
do kształtowania życia jako „dzieła sztuki”. Odpowiedzi na pytanie o własną tożsamość
poszukuje się w najłatwiej dostępnych, zewnętrznych wzorach, czyli w postaciach idoli
kultury popularnej. Idol ma być tym, który sprawi, że podziwiający go urzeczywistnią własne
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fantazje o byciu kimś wyjątkowym. Ostatecznie zaś, przeżyją życie niczym „dzieło sztuki”.
Aneta Ostaszewska, Śmierć w „kulturze narcyzmu”, czyli o próbie zanegowania własnej
śmiertelności, w: M. Górecki (red.), Prawda Umierania i Tajemnica Śmierci, Wydawnictwo
Akademickie Żak, Warszawa 2010. (s. 99-108.) (ISBN: 978-83-62015-25-2).
- rozważania podjęte w niniejszym tekście sprowadzają się do stwierdzenia, że największym
dramatem dla współczesnego człowieka jest śmierć jako unicestwienie ciała, bowiem to w
ciele „mieści” się cała indywidualność, potencjał (kapitał) człowieka. Próbuje się zatem - na
różne sposoby - zachować jak najdłużej wrażenie własnej indywidualności i wolności
samostanowienia; a w ten sposób, uciec przed cierpieniem i lękiem. W praktyce codziennego
życia owo zapobieganie dezindywidualizacji polega m.in. na „zabiegach wokół ciała”.
Odrzucenie śmierci przyjmuje formy zacierania objawów procesu starzenia się ciała.
Aneta Ostaszewska, O czym nie przeczytasz w prasie kobiecej? Anty-matka – wielka
nieobecna, w: E. Zierkiewicz (red.), Świat (z) kolorowych czasopism. Prasa dla kobiet i
dziewczyn w perspektywie interdyscyplinarnej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010.
(s. 105-118.) (ISBN: 978-83-7432-628-5)
- celem tekstu jest próba przyjrzenia się zjawisku nieobecności wizerunków anty-matki w
prasie kobiecej („anty-matka” to definicyjne przeciwieństwo terminu „matka”). Powołując się
na wybrane przykłady z materiałów prasowych skierowałam uwagę na istniejące (na łamach
prasy kobiecej) społeczne wyobrażenia o matce oraz zastanawiałam się nad tabu, jakie kryje
się za przyczynami nieobecności obrazów anty-matki w prasie kobiecej.
Krystyna Ostrowska: Warunki pozytywnej resocjalizacji. (2010) w: Resocjalizacja wobec
tajemnicy zła. Redakcja
K. Biel, M. Sztuka. Kraków, Wyd. WAM Wyższa Szkoła
Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, s.115 – 133
Krystyna Ostrowska: Stan i perspektywy rozwoju Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”
(2010) w: O pomocy w powrocie do społeczeństwa. W 100 lecie powstania Patronatu. Red.
T. Szymanowski. Warszawa, Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział Białystok, s. 9 –
15
Krystyna Ostrowska: Etyczne problemy pomagania rodzinie (2010) w: O etyce służb
społecznych red. W. Kaczyńska wyd. II poprawione i rozszerzone, Warszawa, IPSiR UW,
s.191-199
Krystyna Ostrowska: Integralne podejście do resocjalizacji skazanego (2010) w: Współczesne
oblicze resocjalizacji penitencjarnej. Red. S. Bębas. Radom. Wyższa Szkoła Handlowa w
Radomiu
Krystyna Ostrowska: O jakie bezpieczeństwo rodzin potrzeb zadbać? (2010) w: Przełam
blokady – ratuj rodzinę. Materiały z konferencji poświęconej przemocy w rodzinie 24-26
maja 2010. Nowy Sącz Komenda Miejska Policji, Wyd. Diecezji Tarnowskiej
Łukasz Ostrowski, Kreacjonizm. Między scjentyzmem a fideizmem (w:) Bożena Płonka –
Syroka (red.) My i wy. Spory o charakter racjonalności nauki, Wydawnictwo DiG, Warszawa
2010 s. 57 – 78.
Artykuł zawiera przedstawienie współczesnego kreacjonizmu w naukach przyrodniczych
jako kierunku, którego przedstawiciele starają się znaleźć punkt równowagi między
rygorystycznym scjentyzmem przybierającym formę surowego testowania hipotez Karola
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Darwina a fideizmem przejawiającym się w ich bezkrytycznej akceptacji Biblii jako źródła
pewnej i niekwestionowanej wiedzy przyrodniczej.
Michał Porowski, O idei pomocy więźniom i działalności Patronatu (do czasu rozwiązania po
II wojnie światowej), s. 30 [w:] O pomocy w powrocie do społeczeństwa. W 100-lecie
powstania Patronatu (red. Teodor Szymanowski), wyd. Stowarzyszenie Penitencjarne
„Patronat”, Warszawa 2010
Michał Porowski, Przesłanie ideowe organizacji społecznych wspierających więźniów.
Historia i działalność towarzystw patronackich na ziemiach polskich, na podstawie źródeł
normatywnych i literatury.
Dzieje Patronatu na ziemiach polskich w piśmiennictwie i dokumentach, s. 22 [w:] O pomocy
w powrocie do społeczeństwa. W 100-lecie powstania Patronatu (red. Teodor Szymanowski),
wyd. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”, Warszawa 2010
Pełna, komentowana bibliografia publikacji poświęconych polskim organizacjom
patronackim od 1905 do 1939 roku, oraz ważniejszych publikacji o działalności tych
towarzystw
Andrzej Potocki, Ewangelizacyjna katecheza młodzieżowa z perspektywy paradygmatów
teologii pastoralnej, w: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji, red. P. Mąkosa,
Wyd. Polihymnia, Lublin 2010, s. 123-144.
Tekst sytuuje się w obszarze metodologii nauk teologicznych. Jest próbą pokazania, w jaki
sposób i w jakim zakresie paradygmaty badawcze wypracowane na terenie teologii
pastoralnej mogą być wykorzystane w innej subdyscyplinie teologii praktycznej, a
mianowicie w katechetyce. Autor omawia (1) paradygmat Cardijna widzieć – ocenić –
działać, (2) paradygmat teologii zbawczego pośrednictwa Kościoła F. Blachnickiego
zorganizowany wokół eklezjologicznej dedukcji teologii pastoralnej, (3) paradygmat
sylogizmu praktycznego G. Cerianiego, (4) paradygmat analizy prakseologicznej pracy
duszpasterskiej mający źródło w nurcie prakseologicznym teologii pastoralnej. W takim
kontekście pokazuje współczesne poszukiwania katechezy ewangelizacyjnej – w tym
możliwości zastosowania zasad teologiczno-pastoralnych w pracy katechetycznej. Omawia
zasadę personalistyczno-chrystologiczną duszpasterstwa w katechezie, także potrzebę
katechezy ewangelizacyjnej w kontekście wyników badań empirycznych uczniów – w
warunkach polskiej szkoły.
Andrzej Potocki, Podmiotowość i demokratyzacja – paradygmaty dialogu duchownych i
świeckich , w: Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i
współistnienia, red. J. Baniak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM,
Poznań 2010, s. 221-234.
Dialog duchownych i świeckich jest dziś konieczny dla sprawnego funkcjonowania
duszpasterstwa i dobrej organizacji życia parafialnego. Przekonują o tym racje teologiczne i
socjologiczne. Autor omawia dwa paradygmaty tego dialogu. Pierwszym jest podmiotowość
człowieka oparta na godności osoby ludzkiej. Drugim jest demokratyzacja struktur
kościelnych nieodzowna w sytuacji budowania demokratycznego i obywatelskiego
społeczeństwa.
Lesław Pytka, Asymilacja i amnezja śmierci, rozdz. w książce pod red. Mirosława
Góreckiego „ Prawda życia i tajemnica śmierci” Wyd. UW. stron 27, Warszawa 2010
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Lesław Pytka, Charyzma, hasło w „Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku” pod red.
Tadeusza Pilcha . stron 4. Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa 2010
Lesław Pytka, Co nurtuje Lesława Pytkę Uniwersytetu Warszawskiego, rozdzialik (stron 4)
w: Misiak Władysław (red) Co nurtuje uczonych, Warszawa , 2010
Lesław Pytka, Trzy paradygmaty , trzy strategie w pedagogice resocjalizacyjnej , rozdz.(stron
27) w książce pod red. M. Konopczyńskiego, Mikołaja Winiarskiego, Wiesława Teissa w:
Księga jubileuszowa T. Pilcha. Pedagogika społeczna, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa
2010
Lesław Pytka, Charyzma i autorytet w wychowaniu, (stron 9) w: książce jubileuszowej H.
Machela pod red Beat Pastwy-Wojciechowskiej …i inni, pt ;” Doświadczenie-WiedzaPraktyka. Perspektywa interdyscyplinarna” , Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2010
Leslaw Pytka, Beata Maria- Nowak (red) ksiązka „Współczesne problemy resocjalizacji”
Wyd. Pedagogium, Warszawa 2010, stron 296. w tej książce rozdz. Lesław Pytka,
Reintegracja jako element polityki społecznej” stron 21.
Adam Redzik, Stanisław Starzyński – nestor polskich konstytucjonalistów z okresu Drugiej
Rzeczypospolitej, [w:] Stanisław Starzyński, Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i
innych państw słowiańskich, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2010 [reprint: Lwów 1928],
s. VII-XLV.
Adam Redzik, Prokuratoria Skarbu we Lwowie – Prokuratoria Generalna RP oddział we
Lwowie. Szkic o dziejach instytucji, [w:] Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura, t. VII –
Urzędy, urzędnicy, instytucje. Studia z dziejów Lwowa pod red. Kazimierza Karolczaka i
Łukasza T. Sroki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2010, s.
144-156.
Adam Redzik, Związek Adwokatów Polskich (1911-1939) i jego rola w adwokaturze polskiej
okresu II Rzeczypospolitej, [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój prawo, idee, red. Jacek
Przygodzki, Marian J. Ptak, Wrocław: Kolonia Limited 2010, s. 593-608.
Adam Redzik, Z dziejów nauki i nauczania prawa karnego na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie. Profesor dr Piotr Stebelski (1857–1923), [w:] O prawie i jego
dziejach księgi dwie: studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w
czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, red.: Marian Mikołajczyk,
Józef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej
Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz, Białystok-Katowice: Wydawnictwo
Uniwersytetu w Białymstoku 2010, księga pierwsza, s. 767-787.
Andrzej Rejzner, Budowanie czy niszczenie? Polityka społeczna wobec młodzieży
niedostosowanej społecznie, w: Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście
standardów europejskich. Materiały. Opr. M. Lipińska, Senat Rzeczypospolitej Polskiej,
Kancelaria Senatu, Warszawa 2010, s.228-240
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Andrzej Rejzner, Profilaktyka i resocjalizacja a wyzwania społeczne, w: Pedagogika
społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, praca zbiorowa pod red. M. Konopczyńskiego, W.
Theissa, M. Winiarskiego, Warszawa 2010, s.413-420
Katarzyna Rychlicka-Maraszek (z T. Pilchem) Formowanie się nowego ładu społecznego w
procesie transformacji systemowej w Polsce. Wybrane problemy, [w]: Sociálni pedagogika ve
středni Europe. Inovace a nové trendy, Instytut Mezioborovych Studi Brno, Brno 2010, s.6173.
Katarzyna Rychlicka-Maraszek, Bibliografia prac prof. Tadeusza Pilcha [w]: M.
Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski (red.), Pedagogika społeczna: przestrzenie życia i
edukacji, Pedagogium, Warszawa 2010, s.11-34.
Tomasz Rudowski, Chosen conditions of socially maladjusted individuals' creative
behaviours in art therapy by fine arts (theoretical basis). W: Filozofia wody – filozofia życia,
Wyd. Szwidko druk, 2010, Drohobycz, s. 102 – 121.
Treść artykułu dotyczy teoretycznych podstaw związku edukacji plastycznej z arteterapią Dla
ww. związku opartego na procesach percepcji i kreacji, poza środkami artystycznoestetycznego wyrazu, cechą wspólną są doznania transakcyjne wyrażane stosunkiem przeżyć
wartości estetycznych względem przeżycia wartości artystycznych. Wielkość tego stosunku
doznań w kontekście mechanizmów uczenia się przez warunkowanie wsparte technikami
stymulującymi pozwala łatwiej prognozować efektywność działań edukacyjnych i
arteterapeutycznych.
Tomasz Rudowski, artykuł w książce pod red. Władysława Misiaka pt.:” Co nurtuje
uczonych? Dylematy i kondycja nauki polskiej. Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 214 – 224.
Tytuł artykułu „Co nurtuje uczonych”? stanowił pretekst do pytania, które postawił sobie
autor, jakie towarzyszą okoliczności motywom zachowań osób osiągających wymierne
sukcesy w nauce i sztuce. Uzyskane wyniki badań pozwolą formułować programy
diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne względeem dzieci, młodzieży i dorosłych
nastawionych na udzielenie im pomocy. Planowane przeprowadzenie badań na próbach
międzynarodowych pozwoli wykryć różnice cech (czynników) istotnych w prognozowaniu
postaw afirmujących sens życia, bądź określony dobrostan.
Irena Rzeplińska, „Przestępczość jako zjawisko w przestrzeni politycznej – obserwacje
współczesne” –artykul opublikowany w: O prawie i jego dziejach księgi dwie – studia
ofiarowane Prof. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i
siedemdziesięciolecie urodzin, wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok – Katowice
2010,str.1141-1149,
Irena Rzeplińska, Przestępczość i jej kontrola – co wynika z dwudziestolecia RP ? – artykul
opublikowany w: Po 20 latach. Polska transformacja z perspektywy ekonomicznej,
socjologicznej i prawniczej, red.naukowa:P.Kozłowski,H.Domański, Warszawa 2010,
str.195 -203.
Andrzej Rzepliński: Wolność od strachu przed wlasnym państwem, w: Maria Niełaczna,
Europejski Komitet Zapobiegania Torturom. Między kontrolą a standaryzacją. Warszawa
2010 Wyd. UW, s. 2-14.
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Dariusz Schmidt, Dylematy resocjalizacji penitencjarnej obcokrajowców (na przykładzie
więziennictwa Bawarii). w: [Bębas S.] Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej,
Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2010, str. 87-104, ISNB 978-83-6249105-6
Praca oparta na źródłach niemieckojęzycznych oraz na wynikach badań własnych stanowi
prezentację sposobu funkcjonowania obcokrajowców w bawarskich zakładach karnych oraz
dylematów w zakresie oddziaływania penitencjarnego, wynikających z odmienności etnicznej
i kulturowej osadzonych. Przedstawiono aspekty utrudniające proces ich reintegracji
społecznej, związane zarówno z problemami niemieckich imigrantów w środowisku
otwartym, jak i specyficznych dla funkcjonowania w warunkach izolacji zakładowej.
Andrzej Siemaszko (oraz współautorzy) , Poland, (w: ): Juvenile Delinquency in Europe and
Beyond, Results of the Second International Self-Report Delinquency Study, J. Junger-Tas et
al. (eds.), Dordrecht, Heidelberg, London, New York 2010, s. 279-292
Janusz Surzykiewicz: Wprowadzenie. W: J. Surzykiewicz, M. Kulesza (red.), Ciągłość i
zmiana w edukacji szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary napięć. Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2010, s. 7-17.
Wprowadzenie do tomu ma charakter polaryzatora różnych idei wychowawczo-edukacyjnych
w myśli pedagogicznej i jej realizacji w ramach pracy różnych instytucji wychowawczoedukacyjnych. Główny tenor tematyczny odnosi się do kwestii edukacji w dobie
postmodernizmu.
Janusz Surzykiewicz:: Na drodze do idealnej szkoły – innowacja, rozwój i ocena jakości w
świetle międzynarodowej literatury. W: J. Surzykiewicz, M. Kulesza (red.), Ciągłość i zmiana
w edukacji szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary napięć. Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego. Łódź 2010, s. 419-458.
Artykuł omawia problematykę narzędzi służących podnoszeniu jakości szkół. Omawia się
zarówno rodzaje jak i wstępne doświadczenia na polu ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej
przede wszystkim w systemie edukacji europejskiej.
Janusz Surzykiewicz:Społeczno - poznawczy wymiar agresji: przegląd teoretyczno –
badawczy. W: M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski (red.), Pedagogika społeczna.
Przestrzenie życia i edukacji, Wyd. Pedagogium. Wyższa szkoła Pedagogiki
Resocjalizacyjnej. Warszawa 2010, s. 385-412.
Podjęta w artykule problematyka dotyczy kluczowej roli, jaką odgrywają poznawcze teorie w
wyjaśnianiu i przeciwdziałaniu zjawisku agresji interpersonalnej w świetle światowej
literatury przedmiotu.
Janusz Surzykiewicz:Przestrzenno-społeczne zorientowanie pedagogiki społecznej i pracy
socjalnej (na przykładzie wybranych refleksji i doświadczeń). W: J. Piekarski, T. Pilch, W.
Theiss, D. Urbaniak-Zając (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego
człowieka i społeczeństwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 201-227.
Opracowanie dokonuje przeglądu i systematyki recepcji teorii społecznych przestrzeni w
koncepcjach i metodycznych rozwiązaniach na gruncie pedagogiki społecznej i pracy
socjalnej w Europie.
Paweł Szczepaniak, Wybrane problemy mediacji po wyroku W: Mediacja w rozwiązywaniu
konfliktów wieku adolescencji = Mediation in resolving the conflicts of adolescence, Red. M.
Leśniak, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, s. 69-96 (wyd. w jęz. angielskim i polskim,
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rozpowszechniona m.in. w USA, i Wielkiej Brytanii, prezentacja polskich rozwiązań w
zakresie wprowadzenia mediacji po wyroku na tle rozwiązań europejskich)
Paweł Szczepaniak, (2010) Polska polityka karna w zakresie zapobiegania i zwalczania
przestępczości ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań probacyjnych (głos w dyskusji)
W: Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich
Senat RP, Warszawa, s 51-52,
Paweł Szczepaniak, (2010) Tezy wystąpienia nt polityki karnej w zakresie zapobiegania i
zwalczania przestępczości W: Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście
standardów europejskich Senat RP, Warszawa, s 82-83, (Wnioski de lege lata i de lege
ferenda, propozycje uwzględnienia w polskim prawie osiągnięć nauki)
Paweł Szczepaniak, (2010) Chłopiec do bicia W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku
Suplement A-Ż, Wydawnictwo Akademickie ŻAK (hasło encyklopedyczne)
Paweł Szczepaniak , (2010) Pedagogika penitencjarna W: Encyklopedia pedagogiczna XXI
wieku, Suplement A-Ż, Wydawnictwo Akademickie ŻAK (hasło encyklopedyczne, format 1
arkusz wydawniczy) )
Pawel Szczepaniak, (2010) O ustawowych regulacjach Służby Więziennej we współczesnej
Polsce (komentarz do projektu ustawy o Służbie Więziennej) W: Profilaktyka Społeczna i
resocjalizacja, Red. J Kwaśniewski, IPSiR UW, T 15, s. 281-306, (analiza stanu prawnego i
rozwiązań modelowych pod kątem zgodności polskich rozwiązań ze standardami
międzynarodowymi. Wnioski de lege lata i de lege ferenda)
Stanisław Szmagalski, Czy pedagogika społeczna przyjmie się w Wielkiej Brytanii? Tradycje
i nowe tendencje w brytyjskiej pracy socjalnej [w:] E. Kantowicz, B. Chrostowska, M.
Ciczkowska-Giedziun /red./, Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań.
Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit",
Toruń 2010, /rec. tomu: prof. dr hab. B. Smolińska-Theiss/, ss. 137-151
Katarzyna Szumlewicz, Poeta zakamarków w: Wcielenia Jerzego Ficowskiego pod redakcją
dr Piotra Sommera, wyd. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Fundacja Pogranicze,
Sejny 2010.
Esej stanowi analizę krytyczną utworów poetyckich Jerzego Ficowskiego.
Aleksandra Szymanowska, Czy resocjalizacja w więzieniu jest możliwa , w (red) M.
Marczuk. B. Pastwa Wojciechowska, M. Błażej – Wiedza, doświadczenie, praktyka.
Interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne, Wyd. Impuls, Kraków s. 209-216
Aleksandra Szymanowska, Psychospołeczne aspekty poczucia bezpieczeństwa, w: praca
zbiorowa (recenzent prof. J. Ochran) – Bezpieczeństwo jako wartość, Wyd. Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, Kraków, 2010, s. 29-46
Aleksandra Szymanowska, Stosunek młodzieży do zachowań naruszających normę
uczciwości, w: Współczesne determinanty profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich
(red) S. Bębas, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa, Radom, 2010 s. 357-365
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Teodor Szymanowski, Polityka karna w Polsce w świetle przepisów prawa i danych
empirycznych – studium, w: System Prawa Karnego, T. I. Wyd. C.H. Beck s. 209-265
Teodor Szymanowski, Polityka penitencjarna w Polsce współczesnej, w: System Prawa
Karnego, Wyd. C.H. Beck s. 266-314
Teodor Szymanowski, Karno- polityczne podstawy instytucji poddania skazanego próbie, w: (
opr. Zbiorowe) – Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Wyd. Lexix Nexis , s. 282-294
Teodor Szymanowski, Znaczenie nowelizacji prawa karnego z punktu widzenia polityki
karnej , w: Księga Pamiątkowa ofiarowana prof. A. Markowi pt. Węzłowe problemy prawa
karnego, kryminologii i polityki kryminalnej, Wyd. Walters Kluwers s. 923-931
Teodor Szymanowski, Idea pomocy więźniom, ich rodzinom i podstawy prawne jej
udzielania , w: księga pamiątkowa dedykowana prof. H. Machelowi – „Wiedza –
Doświadczenie – Praktyka” (Interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne), Wyd.
Impuls, s. 247-258
Teodor Szymanowski, Polityka karna w Polsce i opinia społeczna wobec zagrożeń
przestępczością, w: opr. Zbiorowe – „Bezpieczeństwo jako wartość”, Wyd. Apeiron s. 6-13
Teodor Szymanowski, Znaczenie kuratorskiej służby sądowej w realizacji zadań polityki
karnej i penitencjarnej w Polsce w: Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce, Wyd.
Lexis Nexis, s. 177-189
Jarosław Utrat-Milecki, Pozytywny sens zwrotu „sąd wymierza karę według swojego
uznania”, [w:] Zasada proporcjonalności w prawie karnym, red. Teresa Dukiet-Nagórska,
Warszawa, Wolters Kluwer 2010, s. 353-370
Krótki opis publikacji: analiza penologiczna i dogmatyczna wyrażenia zawartego in principio
art. 53 par. 1 KK z 1997 r. : „sąd wymierza karę według swojego uznania”.
Jarosław Utrat-Milecki, Etos pracy kuratora sądowego, [w:] Konferencja 90 lat kurateli
sądowej Polsce. Historia – teraźniejszość- przyszłość 11. grudnia 2009, red. Piotr Zieliński,
Warszawa, Wyd. Sejmowe 2010 , s. 45-62
Jarosław Utrat-Milecki, Etos pracy kuratora sądowego, [w:] Dziewięćdziesięciolecie kurateli
sądowej w Polsce. Historia-Teraźniejszość- Przyszłość. Materiały z I Kongresu
Kuratorskiego Ustka 15-17 czerwca 2009 roku, red. Krzysztof Stasiak, Łukasz Wirkus,
Paweł Kozłowski, Tadeusz Jedynak, Kraków, Impuls 2010, s. 151-171.
Krótki opis tekstu z pozycji 4 i 5. Oba teksty są artykułami opracowanymi na podstawie
dwóch wykładów na wskazany w tytule temat przygotowanych na prośbę środowiska
kuratorów zawodowych w związku z 90-leciem kurateli sądowej. Były już wygłaszane
wykłady na podobny temat w innych wersjach , w tym dla Zgromadzeń Kuratorów
poszczególnych okręgów, nigdy nie były jednak wcześniej publikowane, jest to dwa razy
publikowany ten sam artykuł z drobnymi zmianami kosmetycznymi, druga publikacja za
zgodę redaktorów tomu z Ustki, który był pierwszy i z adnotacją o tym fakcie w tekście
drugim publikacji ( wystąpienie Sejmowe).
Jarosław Utrat-Milecki, Badania integralnokulturowe (wspólnie z Jadwigą Królikowską),
[w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Suplement, red. Tadeusz Pilch, Warszawa, Żak
2010, s. 25-35.
Krótki opis. Jest to ogólny opis (manifest) teorii i metody badań Integralnokulturowych.
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Jarosław Utrat-Milecki, Penologia, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Warszawa,
Żak 2010, s. 124-144.
Krótki opis : jest to hasło wprowadzające do współczesnego pojęcia badań i wykładów
penologicznych w ujęciu diachronicznym i synchronicznym.
Jarosław Utrat-Milecki, Etos praw człowieka, [w:] O etyce służb społecznych, wyd. II
zmienione i rozszerzone, red. Wanda Kaczyńska, Warszawa, IPSiR 2010, s. 289-319
Krótki opis : Tekst ten na przedstawiony w tytule temat w pierwszej wersji ukazał się w
pierwszym wydaniu tego tomu, Warszawa IPSiR 1998
Jarosław Utrat-Milecki, Penologiczna analiza pojęcia humanitarnego karania i jej implikacje
dla etosów zawodowych, [w:] O etyce służb społecznych, wyd. II zmienione i rozszerzone,
red. Wanda Kaczyńska, Warszawa, IPSiR 2010, s. 275-283.
Krótki opis: wstępna wersja tego artykułu napisanego specjalnie dla tomu prac Wandy
Kaczyńskiej ukazała się w tomie 14 Prac IPSiR, red. Jerzy Kwaśniewski, 2008 (w tamtej
wersji pt. „Penologiczna analiza humanitarnego karania”.
Paulina Wiktorska, Niepokojące kierunki projektów nowelizacji prawa karnego, [w:]
Skuteczność oddziaływań penitencjarnych, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2009, s. 312 – 32
Joanna Zamecka, Zarys mapy problematyki etycznej w dziedzinie pomocy osobom
przyjmującym narkotyki, [w:] Wanda Kaczyńska (red.), O etyce służb społecznych. Wydanie
drugie poprawione i rozszerzone, IPSIR UW, Warszawa, s. 157-178;
Treść: Przedstawienie podstawowych problemów etycznych ujawniających się w różnych
formach pomocy osobom przyjmującym narkotyki; analiza przemian wzorów społecznej
kontroli zjawiska narkomanii oraz reorientacji rozmaitych aksjologii i
zagadnień
etycznych związanej z nowymi
strategiami pomocy i wsparcia,
omówienie
współczesnych wyzwań w zakresie działań pomocowych kierowanych do
różnych
kategorii użytkowników narkotyków.
Joanna Zamecka, Jerzy Kwaśniewski (współautor), Światopogląd i etos osób zawodowo
pomagającym uzależnionym od narkotyków (w świetle badań empirycznych), [w:] Wanda
Kaczyńska (red.), O etyce służb społecznych. Wydanie drugie poprawione i rozszerzone,
IPSIR UW, Warszawa, s. 133-156;
Treść: Analiza wyników badań na temat światopoglądu i etosu osób zawodowo
pomagających uzależnionym od narkotyków w porównaniu z wynikami badań populacji
ogólnej poszerzona o wnioski z badań na temat poglądów terapeutów
uzależnień na temat
delegalizacji narkotyków i penalizacji ich posiadania.

Publikacje w druku - 48
Elżbieta Budakowska, IMMIGRANT SOCIAL CAPITAL AND HYBRIDIZATION OF THE
NATION STATE. THE CASE OF POLAND
przyjęty do druku w periodyku: GLOBAL STUDIES, Chicago, USA
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Elżbieta Budakowska, MIGRANCI AFRYKAŃSCY W POLSCE. PRZEGLĄD
PROBLEMATYKI.
Książka zbiorowa opracowana przez Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Warszawa
Elżbieta Budakowska, ETNICZNOŚĆ POLSKICH POIMIGRACYJNYCH POKOLEŃ W
BRAZYLII JAKO POMOST W ROZWIJANIU KONTAKTÓW Z POLSKĄ
Książka
zbiorowa:
POLSKA-BRAZYLIA.
STAN
OBECNY
STOSUNKÓW,
PERSPEKTYWY I WYZWANIA W XXI WIEKU
Wydawca: w serii Biblioteka Iberyjska: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Towarzystwo
Polsko-Brazylijskie
Elżbieta Budakowska, SHARING ETHNICITY WITH OTHERS. POLISH CULTURAL
HERITAGE IN BRAZILIAN MULTICULTURAL
PERSPECTIVE, Portugalia,
Universidade do Lisboa (w opracowaniu redakcyjnym)
Bogusława Filipowicz, Mój bliźni i goj w Biblii hebrajskiej, in: (Złudne) Obietnice
wielokulturowości, książka pod red. docent dr J. Królikowskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa, wydanie przewidziane w 2011 r.
Opis: przy wykorzystaniu analizy tekstów źródłowych, tj. hebrajskich biblijnych autorka
wskazuje, w perspektywie antropologicznej, na uniwersalny obraz społeczeństwa ludzkiego
zanotowany przez redaktorów biblijnych. Z badanych dokumentów Biblii hebrajskiej wynika,
że podstawą społeczeństwa ludzkiego jest małżeństwo heteroseksualne, w które wpisana jest
naturalna (biologiczna) płodność rodzicielska będąca podstawą wzrostu liczebności członków
rodziny i wyrastających z niej pokoleń. Autorka podkreśla biblijne (semickie) rozwiązania
dotyczące relacji między członkami grupy rodzinnej a w dalszej konsekwencji narodowej, z
osobami określonymi jako « obcy ».
Bogusława Filipowicz, Strząśnięcie długów – praktyka czy ideologia władców na starożytnym
Bliskim Wschodzie? in: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza racjonalności
(Szkice i artykuły) książka pod red. Prof. dra hab. J. Utrat-Mileckiego, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa wydanie przewidziane w 2011 r.
Opis: przy wykorzystaniu analizy starożytnych tekstów źródłowych (hebrajskich i klinowych)
autorka ukazuje fundamenty i rozwiązania prawodawców bliskowschodnich w dziedzinie
regulacji problemów zadłużenia majątkowego osób prywatnych.
Bogusława Filipowicz, przekład: Michel Mazoyer, Zbiór praw hetyckich: przypadek incestus
w epoce hetyckiej, tł. z francuskiego Bogusława Filipowicz, in: Prawo i ład społeczny.
Integralnokulturowa analiza racjonalności (Szkice i artykuły) książka pod red. Prof. dra hab.
J. Utrat-Mileckiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (wydanie
przewidziane w 2011 r.)
Bogusława Filipowicz, przekład: Anna Mieszkowska, Les enfants d'Irena Sendlerowa, trad.
du polonais par Bogusława Filipowicz, Ed. François – Xavier de Guibert, Paris (wydanie
przewidziane w 2011 r.).
Maria Libiszowska – Żółtkowska, Dlaczego odchodzą? Studenci mówią „nie” Kościołowi
katolickiemu.
Analiza wyników badań empirycznych – złożone do Annales UMSC
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Tomasz Kaźmierczak, Case management jako formuła koordynacji usług społecznych i
innych działań służb publicznych – przypadek aktywizacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych (współautor: Marek Rymsza, ukaże się w pracy pod red. prof. Piątka z
UMK)
Tomasz Kaźmierczak, Praca i praktyka środowiskowa – szkic o doświadczeniach brytyjskoamerykańskich.(ukaże się w: M. Grewiński, B. Skrzypczak (red.), Środowiskowe usługi
społeczne - nowa perspektywa pedagogiki i polityki społecznej)
Tomasz Kaźmierczak, Praktyka aktywizacji w OPS ( ukaże się w: M. Rymsza (red.), Czy
podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po
reformie systemu pomocy społecznej.)
Tomasz Kaźmierczak, Pracownicy socjalni wobec „nowych ról” zawodowych (ukaże się w
j.w.)
Ewa Kiliszek, Rozdział, współautor, praca monograficzna mająca ukazać się w 2011: E.
Kiliszek, B. Wasilewski, Towarzystwo Balintowskie w Polsce i na świecie. Procedura
certyfikacji liderów grup balintowskich, {W:}B. Wasilewski, L. Engel, Grupy Balinta, teoria i
zastosowanie, Wydawnictwo Psychologii Kultury Enetheia, Warszawa (w druku).
Ewa Kiliszek, Metoda Balinta jako narzędzie poprawy i pogłębienia relacji lekarz – pacjent
(Artykuł złożony do druku w 02.2011 w „Sztuce Leczenia” – czasopiśmie Towarzystwa
Edukacji Psychosomatycznej UJ, IPS);
Paweł Kobes,Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich –
książka złożona i przyjęta do druku przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Paweł Kobes,Koncepcje potępiania z nieletnimi: wczoraj – dziś – jutro – książka złożona i
przyjęta do druku przez Wydawnictwo: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka) (książka pod
red. P. Kobesa, w której zamieszczone są publikacje osób z zagranicy. Książka będzie
dwujęzyczna: w j. polskim i angielskim).
Paweł Kobes, Problem przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich w
kontekście projektowanych zmian ustawodawczych – zagadnienia materialno-prawne,
[w] Uniwersytet Szczeciński.
Paweł Kobes, M. Aksoy, L. Schmahl, Die Tuerkei – Beziehungen zur Europäischen Union
und die Haltung Deutschlands, [w] Uniwersytet w Konyi.
Paweł Kobes, The role of society in crime prevention, [w] Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Paweł Kobes, Kara pozbawiania wolności jako negatywny sposób reakcji na przestępczość
nieletnich, [w] Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Paweł Kobes, Przeciwdziałanie terroryzmowi na przykładzie przestępstwa o charakterze
terrorystycznym w polskim kodeksie karnym, [w] Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
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Paweł Kobes, Demoralizacja i przestępczość nieletnich – anatomia zjawiska, [w] książka pod
red. W. Woźniaka.
Paweł Kobes,Przestępczość nieletnich w aglomeracjach miejskich na przykładzie miasta
Legnicy, [w] Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gaspari w Józefowie.
Paweł Kobes, Prawny i społeczny problem kazirodztwa, [w] Wyższa Szkoła Handlowa w
Radomiu
Paweł Kobes, Funkcjonowanie nieletnich w środowisku otwartympo opuszczeniu zakładu
poprawczego, [w] Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego w
Tarnobrzegu.
Paweł Kobes, Przestępstwo przekupstwa jako forma zachowania o charakterze korupcyjnym zagadnienia wybrane, [w] Przegląd Żandarmerii.
Paweł Kobes, Nadzór kuratora w procesie resocjalizacji nieletnich, [w] książka pod red.
Joanny Cichli.
Barbara Kowalska-Ehrlich, Rozwój sądownictwa dla nieletnich w Polsce, s. 20 [w:] Profesor
Stanisław Walczak, promotor polskich reform więziennych (red. Michał Porowski, Maciej
Tygielski) – praca złożona i przyjęta do druku w Wydawnictwie Stowarzyszenie Wspólnota
Akademicka
Proces organizowania odrębnego sądownictwa dla nieletnich z akcentem na okres powojenny.
Barbara Kowalska-Ehrlich, Przestępczość i postępowanie z nieletnimi w Polsce, s.12 [w:]
Koncepcje postępowania z nieletnimi : wczoraj, dziś i jutro. Praca złożona i przyjęta do
druku w Wydawnictwie Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka (książka z udziałem autorów
zagranicznych, wydanie dwujęzyczne: w języku polskim i angielskim)
Jerzy Kwaśniewski, Prawo totalitarne w działaniu; spory z PRL o prawo i prawdę. Złożony
do druku w Tomie 12 Prac Katedry SNDiKS. Wyd. IPSiR UW, Warszawa, ukaże się w
2011r. stron 41.
Michał Porowski, Bariery reform więziennych, s. 20 [w:] Profesor Stanisław Walczak,
promotor polskich reform więziennych (red. Michał Porowski, Maciej Tygielski ) – praca
złożona i przyjęta do druku w Wydawnictwie Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka
O politycznych, kulturowych i mentalnościowych czynnikach utrudniających proces
humanizowania i liberalizowania postępowania ze skazanymi na karę pozbawienia wolności.
Michał Porowski, Proces dostosowywania struktury organizacyjnej więziennictwa do
realizacji resocjalizacyjnie zorientowanej polityki penitencjarnej w latach 1956-1969, s. 45
[w:] Profesor Stanisław Walczak, promotor polskich reform więziennych (red. Michał
Porowski, Maciej Tygielski ) – praca złożona i przyjęta do druku w Wydawnictwie
Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka
Przegląd koncepcji modelowych ustroju administracji penitencjarnej i na tym tle analiza
struktury organizacyjnej więziennictwa polskiego w latach 1956-1969 pod kątem jej
przystosowania do zadań wynikających z resocjalizacyjnych założeń polityki penitencjarnej.
Ujęcie dynamiczne na podstawie aktów normatywnych.
Michał Porowski, Dzieje więziennictwa polskiego w piśmiennictwie i dokumentach, s. 950.
Praca złożona i zakwalifikowana do druku w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego
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Komentowany przegląd literatury związanej z historią polskiego więziennictwa do roku 1939.
Andrzej Potocki, Parafialne rady duszpasterskie – pomysł na podmiotowość laikatu i
demokratyzację struktur w Kościele katolickim? Artykuł przyjęty do druku w pracy
zbiorowej na temat podmiotowości i demokratyzacji przygotowywanej pod red. K.
Wieleckiego przez Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Andrzej Potocki, Polska młodzież w obszarze badawczych zainteresowań ks. Janusza
Mariańskiego – artykuł przyjęty do druku w „Paedagogia Christiana” (Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu).
Andrzej Potocki, Polska kohabitacja: między religijnym nakazem a liberalnym wyborem –
artykuł przyjęty do druku w materiałach pokonferencyjnych Instytutu Socjologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Andrzej Potocki, Recenzja książki: K. Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w
publicznej szkole polskiej. Próba oceny, Warszawa 2010. Recenzja przyjęta do druku w
„Paedagogia Christiana” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tomasz Przesławski, Ustrój administracji Służby Więziennej w prawie polskim
Przegląd Więziennictwa Polskiego
Tomasz Przesławski, Dopuszczalność składania przez osoby pozbawione wolności skarg do
sądów administracyjnych. Przegląd Więziennictwa Polskiego
Tomasz Przesławski, Skarga osoby pozbawionej wolności składana do organów
postępowania wykonawczego Przegląd Więziennictwa Polskiego
Tomasz Przesławski, Komentarz do art. 8, art. 9 kodeksu karnego Wydawnictwo C.H.Beck
Sp. z o.o.
Tomasz Przesławski, Administracja penitencjarna, zakres pojęcia i formy działania (w:)
Profesor Stanisław Walczak promotor polskich reform więziennych (książka red. M.
Porowski, M. Tygielski)
Dariusz Schmidt, Kumulatywny model instytucji więziennej. w: [Jędrzejko M., Bilska E.]
Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych – zjawisko, zagrożenie,
wsparcie, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa (14 stron)
Praca poświęcona prezentacji teoretycznego zwieńczenia analizy materiału empirycznego,
pochodzącego z badań nad psychospołecznym funkcjonowaniem personelu więziennego.
Kumulatywny model instytucji więziennej obrazuje kumulację niekorzystnych czynników
zawartych specyfice instytucji totalnej, które oddziałują na osoby zawodowo związane z
więziennictwem.
Dariusz Schmidt, Koncepcja niemieckiej pedagogiki prawa w ujęciu Sigrun von
Hasseln, [Utrat – Milecki J.] Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza
zagadnienia racjonalności. Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych UW (30
stron), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (2011?)
Tekst o tworzeniu i koncepcji niemieckiej pedagogiki prawa w ujęciu Sigrun von Hasseln. To
pierwsza publikacja poświecona temu zagadnieniu w Polsce, oparta w dużej mierze na
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źródłach niemieckich tłumaczonych przez autora. Ukazano również polskie „korzenie” tej
koncepcji, akcentując zwłaszcza spostrzeżenie o „krążeniu idei” między polskim (L.
Petrażycki) a niemieckimi badaczami prawa.
Andrzej Siemaszko, Stalking w Polsce. Rozmiary - formy – skutki. Raport z badania nt.
uporczywego nękania, (wraz z Beatą Gruszczyńską, Markiem Marczewskim, Pawłem
Ostaszewskim i Dagmarą Woźniakowską-Fajst), w: Archiwum Kryminologii 2010, tom
XXXII, Warszawa 2011, s. 45-81 (w druku)
Andrzej Siemaszko, Sprawność postępowań karnych w świetle danych statystycznych, w:
Stosowanie prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru
Sprawiedliwości (w druku)
Katarzyna Szumlewicz
„W Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym jest złożona do druku moja publikacja
naukowa pt. Emancypacja i wychowanie, która ukazać ma się w marcu 2011 r. Jest ona oparta
na mojej rozprawie doktorskiej pt. Od Rousseau do Deweya. Wątki emancypacyjne w
nowoczesnej filozofii wychowania, którą pisałam pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusława
Śliwerskiego. Książka ma recenzje naukowe prof. Śliwerskiego oraz dr hab. Sławomira
Sztobryna, obie bardzo pozytywne (jest przez nich polecana jako podręcznik akademicki).
Publikacja w oparciu o teksty źródłowe śledzi filozoficzne koncepcje wychowania pod kątem
emancypacji społecznej. Refleksji poddane są m.in. poglądy Jana Jakuba Rousseau, Claude'a
Adriena Helwecjusza, Jeana Antoine'a Condorceta, Immanuela Kanta, Fryderyka Schillera,
Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor Mill, Johna Stuarta Milla, Karola Marksa, Fryderyka
Engelsa, Antonio Gramsciego i Johna Deweya”.
Katarzyna Szumlewicz, Konstrukcje nadziei w utopiach edukacyjnych Owena i Fouriera,
złożone do druku w: Kultura i wychowanie.
Esej polega na prezentacji założeń i projektów filozoficzno-pedagogicznych, zawartych w
pismach społecznych socjalistów utopijnych: Roberta Owena i Charlesa Fouriera.
Maciej Tygielski, Stanisław Walczak – szkic biograficzny, s. 30 [w:] Profesor Stanisław
Walczak, promotor polskich reform więziennych (red. Michał Porowski, Maciej Tygielski) –
praca złożona i przyjęta do druku w Wydawnictwie Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka
Biografia profesora Stanisława Walczaka na podstawie dokumentów źródłowych oraz
znaczenie jego prac i działalności na stanowisku Ministra Sprawiedliwości dla rozwoju
polskiej myśli penitencjarnej i opracowania pod jego przewodnictwem pierwszego w Polsce
Kodeksu Karnego Wykonawczego w roku 1969
Maciej Tygielski, Reformy więzienne doby „małej stabilizacji” (wspólnie z Agnieszką
Bieńkowską) s. 75 [w:] Profesor Stanisław Walczak, promotor polskich reform więziennych
(red. Michał Porowski, Maciej Tygielski) – praca złożona i przyjęta do druku w
Wydawnictwie Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka
Proces wprowadzania więziennictwa w struktury ministerstwa sprawiedliwości w następstwie
„odwilży” popaździernikowej; przegląd badań i rozwiązań instytucjonalnych, które stanowiły
podstawę programowania polityki penitencjarnej zgodnie ze standardami europejskimi i
osiągnięciami naukowymi, na podstawie źródeł normatywnych i literatury z lat 1956 - 1969
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Dagmara Wojciechowska-Fajst, Punitivity in Polish Law, Public Opinion and Penal Policy,
artykuł napisany wspólnie z Ireną Rzeplińską I Witoldem Klausem do publikacji pod red. H.
Kury‟ego (w druku).
.
Dagmara Wojciechowska-Fajst, Stalking w Polsce – rozmiary, formy skutki (artykuł pod red.
A. Siemaszki), w: „Archiwum Kryminologii, t. XXXII (przyjęte do druku).
Joanna Zamecka, złożyła do publikacji opracowanie pt. „Środki prawno-karne w
przeciwdziałaniu problemom narkotykowym” oraz
Joanna Zamecka (red.) Tom XII Prac Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli
Społecznej pt. „Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi”.

Udział w prestiżowych projektach badawczych
– krajowych i zagranicznych - 23
Beata Gruszczyńska, International Self-Report Delinquency (ISRD-2) - przestępczość i
wiktymizacja nieletnich
- Badanie międzynarodowe, była członkinią Steering Committee wraz z naukowcami z
Holandii, Niemiec, Szwajcarii i USA.
- Podstawowym celem ISRD-2 było oszacowanie rozmiarów demoralizacji i zachowań
przestępczych młodzieży w perspektywie międzynarodowej. Badania terenowe zostały
przeprowadzone w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz ankiety w kilkudziesięciu
(31) krajach. Ponadto, zadaniem międzynarodowego zespołu metodologicznego, w którym
pracowała, była weryfikacja hipotez badawczych dotyczących współzależności aktywności
dewiacyjnej młodzieży ze zmiennymi społeczno-demograficznymi, ekonomicznymi i
środowiskowymi. Przedmiotem analiz były również porównania międzynarodowe.
Beata Gruszczyńska, European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics
(SBK) - Europejska Baza Danych o Przestępczości i Polityce Karnej
- Jest członkinią zespołu ekspertów, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi
uniwersytetów w Zurychu, Lozannie, Getyndze, Tiranie oraz instytutów badawczych w
Holandii (WODC), Wielkiej Brytanii (Home Office), Francji (CESDIP) oraz HEUNI
(European Institute for Crime Prevention and Control), Ukraińskiej Akademi Nauk.
Koordynuję prace korespondentów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
- Projekt badawczy zainicjowany w początku lat 90. pod auspicjami Rady Europy obejmuje
wszystkie kraje członkowskie i dotyczy standaryzacji europejskich danych o przestępczości i
polityce karnej. Obecnie projekt jest realizowany w oparciu o europejską sieć pracowników
akademickich
i
pracowników
jednostek
naukowo-badawczych.
www.europeansourcebook.org
Beata Gruszczyńska, Evaluation of Efficiency of Justice in European Countries - Ocena
efektywności systemów wymiaru sprawiedliwości
- Projekt badawczy European Commission for Efficiency of Justice (CEPEJ) realizowany pod
auspicjami Rady Europy i dotyczy oceny dostępu do pomocy prawnej oraz funkcjonowania
sądów i prokuratur w krajach członkowskich RE.
- Brałam udział jako ekspert Rady Europy w pracach Zespołu Metodologicznego CEPEJ GTEVAL wraz z przedstawicielami Austrii, Francji, Holandii, Hiszpanii oraz Bośni i
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Hercegowiny. Celem projektu było zrealizowanie badania, analiza wyników i opracowanie
publikacji końcowej.
Beata Gruszczyńska. Metodologia badań wiktymizacyjnych
- Projekt zainicjowany przez agendę UN w Wiedniu UNODC, UNECE. Byłam członkinią
międzynarodowego zespół ekspertów.
- Celem projektu realizowanego przez międzynarodowy zespół specjalistów zajmujących się
badaniami ofiar przestępstw, którego byłam członkinią, było opracowanie podręcznika
(manuala) służącego: opracowaniu koncepcji i realizacji badań wiktymizacyjnych.
- Doświadczenia badawcze w różnych krajach zaowocowały bogatym materiałem
poglądowym dotyczącym organizacji badania, począwszy od konstrukcji budżetu, schematu
losowania próby, wyboru odpowiednich technik realizacji wywiadu, poprzez opracowanie
programu szkolenia ankieterów, aż po statystyczne metody estymacji ryzyka zagrożenia
przestępczością. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom etycznym oraz ochronie zarówno
przeprowadzających wywiady, jak i respondentów.
Beata Gruszczyńska, Justice Liberty Security (JLS) - program Komisji Europejskiej
- Brałam udział jako przedstawicielka Polski z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości w
programie Komisji Europejskiej Justice Liberty Security (JLS) poświęcanym planowaniu i
ocenie badań nad przestępczością i polityką karną.
Beata Gruszczyńska. European Security Survey (EU SASU) – projekt Eurostatu
- Brała udział jako ekspertka Eurostatu z ramienia polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w
projekcie realizującym European Security Survey (EU SASU) w krajach członkowskich Rady
Europy.
- Projekt EU SASU finansowany w dużej części przez Komisję Europejską jest odpowiedzią
na Program Sztokholmski przyjęty przez Radę Europejską w 2009, w którym wyraźnie
zidentyfikowano potrzebę polepszenia informacji statystycznej w zakresie przestępczości i
wymiaru sprawiedliwości.
- EU SASU jest pierwszy europejskim projektem wiktymizacyjnym realizowanym we
wszystkich krajach członkowskich. Prace nad ujednoliceniem narzędzi badawczych
(wystandaryzowany kwestionariusz ankiety, schematy losowania prób, metody i techniki
wywiadu – CAPI, CATI itp.) toczą się już od 2009 roku w gronie przedstawicieli wszystkich
krajów członkowskich, ekspertów naukowych, statystyków i praktyków badań społecznych.
Tomasz Kaźmierczak
nawiązał kontakty z Active Social Policies European Network koordynowanym przez Rika
van Berkela z Utrecht University; być może w roku bieżącym przy jego współpracy Polska
zostanie uwzględniona w studiach porównawczych dot. aktywnej polityki społecznej
prowadzonych przez dr. A. Moreirę i prof. Ivara Lodemela z Oslo – członków ASPEN.
Anna Kossowska kieruje grantem Min. Nauki i szkolnictwa wyższego pt „Przestępczość i jej
kontrolowanie w rzeczywistości społecznej i politycznej”
Anna Kossowska kieruje realizacją polskiej części międzynarodowego projektu badawczego
koordynowanego przez Instytut Kryminologii Uniwersytetu w Ljubljanie pt „Countries In
Transition and Crime”
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Jerzy Kwaśniewski, współwykonawca badań w ramach grantu MNiSzW dla Wydziału Prawa
UW, pt. „Ekskluzja prawna i jej współczesne formy, uwarunkowania i wpływ na
funkcjonowanie państwa.” 2008-2010. (nr umowy: 2877/H03/2006/131). Współautor książki
pod red. A. Turskiejwydanej na zakończenie badań pt. Prawo i wykluczenie, C. H. Beck 2010
Warszawa.
Zbigniew Lasocik,
Międzynarodowy projekt badawczy pt. Study on detention in the European Union,
kierowany wspólnie przez University of Gent oraz University of Tilburg realizowany przez
koalicję uniwersytetów europejskich (JLS/2009/JPEN/PR/0031/E4)
Zbigniew Lasocik, Międzynarodowy projekt badawczy pt. Developing best practice amongst
defence lawyers and access to justice in European arrest warrant cases, realizowany przez
koalicję placówek analitycznych I organizacji pozarządowych, pod kierunkiem JUSTICE w
Londynie
Marta Łuczyńska, Badanie ilościowe pracowników socjalnych w Polsce, w ramach projektu
1.18 koordynowanego przez Instytut Spraw Publicznych: Tworzenie i rozwijanie standardów
usług pomocy i integracji społecznej, Warszawa 2010
Opracowała raport na temat: Wybrane elementy orientacji zawodowej i sytuacji społecznej
pracowników socjalnych - na podstawie analizy wyników badania ilościowego pracowników
socjalnych w Polsce prowadzonego w ramach projektu 1.18.„Tworzenie i rozwijanie
standardów usług pomocy i integracji społecznej”
Anna Olech, badania: Usługi w ośrodkach pomocy społecznej: praca socjalna z rodzinami z
dziećmi, usługi opiekuńcze, ośrodki wsparcia. Badanie w 8 miastach, we współpracy ze
Związkiem Miast Polskich
Anna Olech, badania: Jakość i organizacja pracy w ośrodkach pomocy społecznej. Projekt
ogólnopolski, badawczy wdrożeniowy, administrowany przez CIOP, realizowany przez IRSS
Anna Olech, Badania: Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w
kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych. Projekt
systemowy, partnerski, administrowany przez MRR, ekspert główny projektu w ramach
działań jednego z partnerów – Instytutu Spraw Publicznych
Janusz Surzykiewicz, Inicjacja i kierownicze prace nad Międzynarodowym Projektem
dotyczącym promocji zdrowia, powołanym do życia przez Papieską Radę do Spraw Zdrowia
w Rzymie. Projekt dotyczy możliwości stworzenia interdyscyplinarnego i komplementarnego
forum badań nad zdrowiem i chorobą oraz powołania do życia odpowiedniego forum
instytucjonalnego. Przewidziane są cztery etapy:
1. inicjacja – Watykan-Rzym, Październik 2010;
2. I-szy etap prac w ramach międzynarodowego komitetu – konferencja naukowa w
Październiku 2011;
3. II-gi etap międzynarodowa konferencja w Niemczech - Eichstätt
4. III-ci etap międzynarodowy kongres zdrowia Niemy - Monachium
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Janusz Surzykiewicz, Współpraca i kierownictwo w projekcie badawczym: „Profilaktyka
zachowań problemowych u dzieci i młodzieży w szkole”. Niemiecko polskie przedsięwzięcie
badacze z zakresu zapobiegania niepożądanym zjawiskom społecznym w szkole.
Partnerami są Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej na Katolickim Uniwersytecie
Eichstätt-Ingolstadt (prof. H.-L. Schmidt) oraz Katedra Pedagogiki Spoöecznej, IPSiR UW
(prof. T. Pilch i prof. J. Surzykiewicz).
Janusz Surzykiewicz, Współpraca w międzynarodowym projekcie „Tożsamość europejska a
kandydatura Turcji do Uni: analiza sytuacji i opracowanie praktycznych pomocy dla pracy
środowiskowej pedagogów społecznych”. Projekt powstał z inicjatywy Sekcji Teologicznej
Europejskiej Akademii Nauk w Wiedniu, realizowanej we współpracy z Wydziałem
Duszpasterskim Archidiecezji Monachijskiej i Katedrą Duchowości Chrześcijańskiej
Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt oraz Katedrą Pedagogiki Społecznej IPSiR.

Katarzyna Szumlewicz
Należy do zespołu koordynującego projekt Encyklopedia gender, który jest realizowany w
Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w ramach grantu Ministerstwa Nauki.
Kierowniczką projektu jest prof. dr hab. Maria Janion. Polega on na stworzeniu bazy haseł
dotyczących pojęcia gender w filozofii, naukach społecznych i krytyczno-literackich. Poza
koordynowaniem projektu zajmuję się także tworzeniem haseł do encyklopedii.
Paulina Wiktorska
Prowadziła badania w ramach grantu badawczego pt. „Przestępczość i jej kontrolowanie w
rzeczywistości społecznej i politycznej”, który otrzymał Zakład Kryminologii INP PAN ze
środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Umowa nr 0581/B/H03/2009/36 do
wniosku nr N N110 058136) realizowana jest zgodnie z harmonogramem. W roku 2010
opracowany został szczegółowy plan przygotowywanej w ramach grantu książki, a także
zebrana i opracowana bibliografia do przygotowywanej części publikacji.
Brała udział w zespole badawczym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, kierowanym przez dr Elżbietę Łojko, realizującym projekt pt; ”Prawnicy o
swoich rolach zawodowych”.
Dagmara Woźniakowska-Fajst, udział jako wykonawca w projekcie realizowanym przez
Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN, mającym na celu dokonanie
całościowej analizy współczesnej przestępczości jako jednego ze zjawisk społecznych, w
ramach grantu naukowego nr (Nr N N110 058 136) pt. "Przestępczość i jej kontrolowanie w
rzeczywistości społecznej i politycznej" (projekt do 31.12.2011).
Dagmara Woźniakowska-Fajst, koordynator projektu badawczego dot. dyskryminacji
cudzoziemców w Polsce, w ramach grantu Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji
Obywateli Państw Trzecich nr 3/2/2008/EFI pt. "Sąsiedzi czy intruzi: badanie dyskryminacji
cudzoziemców w Polsce"
Dagmara Wojciechowska-Fajst, udział jako wykonawca w grancie badawczym „Kariery
kryminalne nieletnich sprawców przestępstw”
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Udział w krajowych konsorcjach lub
porozumieniach badawczych oraz sieciach
naukowych, itp. - 2
Elżbieta Budakowska
Członek międzynarodowego zespołu badaczy z krajów słowiańskich Fundacao para a Ciencia
e Tecnologia; zaproszona przez Centro de Literaturas de Expressao Portuguesa das
Universidades de Lisboa – CLEPUL, Portugalia.
Zbigniew Lasocik
Międzynarodowy projekt badawczy pt. Trafficking for forced labour and labour
exploitation (FLEX) towards increased knowledge, cooperation and exchange information
in Estonia, Finland and Poland (F330). Koordynatorem projektu jest HEUNI z Helsinek,
partnerami są Uniwersytet w Tartu, Estonia i Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW.

Przyznane nagrody i wyróżnienia uzyskane
w kraju i zagranicą, w tym nagrody i
wyróżnienia za opublikowane książki - 6
Zbigniew Lasocik
W roku 2010 uzyskał dla Ośrodka Badań Handlu Ludźmi IPSiR UW grant w wysokości
5.000 zł z Ambasady Amerykańskiej na potrzeby wydania monografii Krzysztofa
Karsznickiego pt. Ściganie handlu ludźmi w Polsce. Jest to już czwarta publikacja
książkowa Ośrodka.
Wladysław Misiak, Nagroda Rektora III stopnia za książkę „Energetyka a społeczeństwo.
Aspekty socjologiczne, 2010 PWN
Krystyna Ostrowska Nagroda Rektora UW za całokształt osiągnięć naukowych
Teodor Szymanowski, Nagroda II stopnia Rektora UW za opublikowaną monografieRecydywa w Polsce
Paweł Sczepaniak został Doradcą Dyrektora Generalnego SW – działania na rzecz
wykorzystania w praktyce funkcjonowania polskiego więziennictwa osiągnięć nauki, m.in.
ekspertyzy z uwzględnieniem wyników badań (własnych i statutowych) realizowanych w
IPSiR
Jarosław Utrat-Milecki, nagroda II stopnia Rektora UW za opublikowanie książki: KARA.
Teoria i kultura penalna. Wyd. UW
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Wykaz
konferencji,
zjazdów
i
sympozjów naukowych organizowanych
przez IPSiR w 2010 r. - 6
z udziałem gości zagranicznych

- 4

Konferencja międzynarodowa „Badania integralnokulturowe, praca socjalna i pomoc
prawna wobec przemocy w środowisku osób odmiennych kulturowo”, 1 marca 2010r.
Warszawa, Organizator IPSiR UW, Zakład Społecznych i Prawnych Badań
Integralnokulturowych, z udziałem Marianny de Grazia (Włochy) oraz Antoine‟a Michona
(Francja). Referat Jadwigi Królikowskiej: Socjologiczne źródła trudności w relacjach
międzykulturowych”. Współorganizatorem konferencji było Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej oraz Miasto Stołeczne Warszawa.
Seminarium konsultacyjne związane z konferencją międzynarodową „Badania
integralnokulturowe, praca socjalna i pomoc prawna wobec przemocy w środowisku
osób odmiennych kulturowo”, 2 marca 2010r., Warszawa, z udziałem Marianny da
Grazia, Anoine’a Michona, Prof. Michela Mazoyera i Christine Mazoyer. Organizator
IPSiR UW, Zakład Społecznych i Prawnych Badań Integralnokulturowych
Seminaria naukowe J. Królikowskiej, IPSiR UW, Zakład Społecznych i Prawnych Badań
Integralnokulturowych w dniach 11-17 września 2010r. prowadzone na tematy
„Performing penality – sociological approach” oraz „Drama in multicultural society”,
Exeter, University of Exeter, Wielka Brytania. Seminaria są realizowane w ramach programu
Erasmus.
Konferencja międzynarodowa „Humanizm serca”, część II, „Pamięć o zagładzie i
sprawiedliwych”, 22 października 2010r., Warszawa, IPSiR UW, z udziałem Prof. Ericha
Naaba z Katholische Universiaet Eichstaett-Ingolstadt, Niemcy. Konferencja
współorganizowana z Celestynowskim Towarzystwem Kulturalnym. Referat Jadwigi
Królikowskiej „Irena Sendlerowa: pracownik socjalny – dobroczyńca – bohater”.
Organizator IPSiR UW, Zakład Społecznych i Prawnych Badań Integralnokulturowych
Konferencja międzynarodowa „Cywilizacja hetycka”, 13 i 14 grudnia 2010r., IPSiR UW,
Warszawa; wykłady szczegółowe – Prof. Michel Mazoyer z Universite Paris I – Panteon Sorbonne: „Refleksja na temat źródeł kary: przykłady hetyckie”, „Religia i świeckość.
Opozycja między władzą cywilną a władzą religijną”, „Kobieta hetycka”. Organizator IPSiR
UW, Zakład Społecznych i Prawnych Badań Integralnokulturowych

z udziałem tylko gości krajowych - 2
Konferencja „Prawne i psychologiczne problemy zeznań świadków" 3.12.2010, Warszawa,
org.: IPSIR Zakład Psychologii Dewiacji
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SYMPOZJUM NAUKOWE IPSiR 2010, Warszawa, IPSiR, 26 marca 2010 r.

Informacje o innych naukowych kontaktach
zagranicznych:
-przyjazdy gości - 10
Ewa Kiliszek, udział w wizycie studyjnej w Sądzie Okręgowym w Warszawie z gośćmi z
Kirgistanu, którzy zapoznawali się z polskim modelem postępowania z nieletnimi (wizyta
zorganizowana przez helsińską Fundację Praw Człowieka)
Organizacja, przez Jadwigę Królikowską, IPSiR,
cyklu wykładów gościnnych dr
Muhammada Zamana z Pakistanu, stypendysty programu Erasmus Mundus na Uniwersytecie
Warszawskim, w IPSiR UW. Tematy wykładów: “Social movements, conflicts and rise of
extremism in Pakistan” (18 października 2010r.), “Conflicts in Afghanistan” (8 listopada
2010r.), “Pakistan‟s Perspective on South Asia and Regionalism” (27 października 2010r.)
Goście zagraniczni przyjęci przez IPSiR, Zakład Prawnych i Społecznych Badań
Integralnokulturowych w 2010r.:
Dr Fatemah Bagherian – stypendystka programu Erasmus Mundus (czerwiec-lipiec 2010r.),
Shahid Beheshti University Teheran, (Opiekun dyscyplinarny z ramienia IPSiRu, dr Ewa
Kiliszek) , Iran
Dr Muhammad Zaman – stypendysta programu Erasmus Mundus (wrzesień 2010r. – marzec
2011r.), University of the Punjab Lahore. (Opiekun dyscyplinarny z ramienia IPSiRu dr
Łukasz Ostrowski) , Pakistan
Prof. Erich Naab z Katholische Universiaet Eichstaett-Ingolstadt, Niemcy.
Prof. Michel Mazoyer z Universite Paris I – Panteon – Sorbonie, Francja
Marianna da Grazia – ekspert ds. edukacji i resocjalizacji (Włochy)
Antoine Michon – ekspert ds. resocjalizacji i dobroczynności w placówkach penitencjarnych
(Francja)
Christine Mazoyer – ekspert ds. pomocy psychologicznej dla migrantów i osób ze środowisk
marginalizowanych (Francja)
18.v.2010, Warszawa, dr Silvia Casale (UK) – gość Katedry Kryminologii i Polityki
Kryminalnej. Wykład nt. “Shaping Values by the Practice of Committee of Prevention of
Torture” (opieka: A. Rzepliński).
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20.v.2010, Warszawa, prof. Ronald Huff (USA) – gość Katedry Kryminologii i Polityki
Kryminalnej. Wykład nt. “Wrongful Conviction Research in North America and Europe”.
(opieka: A. Rzepliński)

wyjazdy w ramach wspólnie prowadzonych
badań - 28
Bogusława Filipowicz, Współpraca badawczo – dydaktyczna z Université Paris I PanthéonSorbonne w ramach umowy bilateralnej między Uniwersytetem Warszawskim a Université
Paris I Panthéon-Sorbonne. Bezpośrednim współpracownikiem dr Bogusławy Filipowicz jest
prof. Michel Mazoyer. Do nawiązania formalnej współpracy w ramach Programu LLP –
Erasmus Programme – Teaching Staff Mobility doszło w 2009 roku. Kontakt został
zaproponowany, za uprzednim porozumieniem z prof. Mazoyer, przez dr Bogusławę
Filipowicz.
Bogusława Filipowicz 3 - 4 V 2010, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, wyklady
wygłoszone po francusku dla studentów: - Femme dans le Proche Orient Ancien, I (tł.
Kobieta na starożytnym Bliskim Wschodzie, cz. I)
- Rites de l'aliance dans la Bible et dans le textes mésopotamiens (tł. Rytuały przymierza w
tekstach biblijnych i mezopotamskich)
Bogusława Filipowicz , 2 X 2010, Ecole Normale Supérieure, wykład w ramach konferencji
pt. Les mots de la prière dans le monde antique w Ecole Normale Supérieure, Paryż (1 2 X 2010).
Tytuł wykładu wygłoszonego po francusku przez Bogusławę Filipowicz: Les prières des
hommes et des femmes dans la Bible hébraique (tł. Modlitwy mężczyzn i kobiet w świetle
Biblii hebrajskiej)
Bogusława Filipowicz , 4 X 2010, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, wykłady
wygłoszone po francusku dla studentów:
- Expressions de la peine dans les traités diplomatiques dans le Proche Orient Ancien (tł.
Wyrażenia określające karę w traktatach dyplomatycznych na starożytnym Bliskim
Wschodzie, cz. I)
- Femme dans le Proche Orient Ancien, II (tł. Kobieta na starożytnym Bliskim Wschodzie)
- Sources sémitiques concernant les modes d'exprimer la prière dans l'antiquité (approche
linguistique et anthropologique), (tł. Sposoby wyrażenia modlitwy w źródłach semickich w
starożytności: w perspektywie lingwistycznej i antropologicznej).
Beata Gruszczyńska, International Self-Report Delinquency (ISRD-2)
Utrecht, luty 2010 – posiedzenie Steering Committee poświęcone dyskusji nad rezultatami
analizy wielowymiarowej przyczyn przestępczości oraz determinant wiktymizacji nieletnich
Beata Gruszczyńska, European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics (SBK)
Liege, wrzesień 2010 – seminarium metodologiczne zespołu ekspertów dotyczące badań nad
porównywalnością policyjnych danych o przestępczością w krajach europejskich
Beata Gruszczyńska, European Security Survey (EU SASU) – EUROSTAT posiedzenia w
Luksemburgu
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Beata Gruszczyńska, – Luksemburg, kwiecień 2010 – Victimisation TaskForce, zagadnienia
metodologiczne, w tym schematy losowania prób, konstrukcja budżetu i techniki realizacji
wywiadów w europejskich badaniach wiktymizacyjnych
Beata Gruszczyńska, – Luksemburg, czerwiec 2010 – Victimisation TaskForce, konsolidacja
metod realizacji European Security Survey.
Beata Gruszczyńska, Justice Liberty Security (JLS) - program Komisji Europejskiej
Bruksela, styczeń 2010, grudzień 2010 - posiedzenie przedstawicieli wszystkich krajów
członkowskich UE dotyczące badań przestępczości i polityki karnej.
Beata Gruszczyńska, Evaluation of Efficiency of Justice in European Countries
– Strasburg: marzec 2010, czerwiec 2010, listopad 2010 – posiedzenie zespołu ekspertów GTEVAL dotyczące analiz porównawczych oraz przygotowania publikacji European judicial
systems. Edition 2010 (data 2008)
Beata Gruszczyńska, – Oslo, maj 2010 – Peers review – seminarium ewaluacyjne obejmujące
funkcjonowanie systemów wymiaru sprawiedliwości w krajach skandynawskich z udziałem
przedstawicieli ministerstw sprawiedliwości Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii i Islandii.
Jadwiga Królikowska, Udział w komisji ekspertów International Visegrad Fund w Pradze 15
kwietnia 2010r.
Jadwiga Królikowska,
Udział w komisji ekspertów International Visegrad Fund w Bratysławie 20 kwietnia 2010r.
Jadwiga Królikowska, Przewodniczenie komisji ekspertów International Visegrad Fund w
Warszawie 23 kwietnia 2010r.
Dariusz Schmidt, Współpraca z niemiecką Akademią Kultury Prawa i Pedagogiki Prawa
(Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik e.V., [AfRR] Berlin/ Cottbus)
Zakres działań w 2010 r.
Dariusz Schmidt, współpraca i opiniowanie naukowe projektów oraz współpraca na
płaszczyźnie wdrażania koncepcji pedagogiki prawa w Polsce
Dariusz Schmidt, opracowanie materiałów w języku polskim, będących wprowadzeniem do
koncepcji niemieckiej pedagogiki prawa, w tym następującej pracy: Dariusz Schmidt,
Koncepcja niemieckiej pedagogiki prawa w ujęciu Sigrun von Hasseln, [Utrat – Milecki J.]
Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Europejski
Ośrodek Studiów Penologicznych UW (30 stron), Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego,
Dariusz Schmidt, propagowanie polskich dokonań z zakresu profilaktyki i resocjalizacji w
Niemczech oraz dokonań niemieckich w Polsce
Dariusz Schmidt, Współpraca z niemieckim Federalnym Stowarzyszeniem Domów Pomocy
Prawnej (Bundesverband der Jugendrechtshäuser Deutschland e.V., Trägerverein der
Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik e.V., Sitz Berlin. Geschäftsstelle: Chaussee
Str. 29, 10115 Berlin) Zakres działań uczestnictwo w rozwoju koncepcji pedagogiki prawa
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(Rechtspädagogik) autorstwa Sigrun von Hasseln, współpraca i opiniowanie projektów
naukowych realizowanych przez Stowarzyszenie, propagowanie polskich dokonań z zakresu
profilaktyki i resocjalizacji w Niemczech oraz dokonań niemieckich w Polsce
Dariusz Schmidt, Współpraca z Diakonisch-Sozialpädagogischen Zentrums „Am Talsand”
(DSPZ)/ Schwedt/Uckemark Zakres działań wymiana doświadczeń dotyczących rozwiązań w
zakresie profilaktyki i resocjalizacji w Polsce i w Niemczech
Dariusz Schmidt, Współpraca z Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) Berlin/ Hof
Zakres działań wymiana doświadczeń dotyczących rozwiązań w zakresie profilaktyki i
resocjalizacji w Polsce i w Niemczech
Dariusz Schmidt, Współpraca z Katholische Hochschule NRW, Abteilung Köln, FB
Sozialwesen (Prof. Dr. Stefan Schaub) Zakres działań wymiana doświadczeń dotyczących
rozwiązań w zakresie profilaktyki i resocjalizacji w Polsce i w Niemczech, przygotowanie
wizyty delegacji niemieckiej w jednym z zakładów dla młodocianych w Polsce
Dariusz Schmidt, Współpraca z Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Bern,
Szwajcaria Zakres działań wymiana doświadczeń dotyczących rozwiązań w zakresie
resocjalizacji w Polsce i w Szwajcarii, pozyskiwanie danych i prowadzenie badań
dotyczących resocjalizacji zakładowej obu państw
Dariusz Schmidt, Współpraca z więziennictwem Bawarii Zakres działań udział w wizytach
roboczych gości bawarskich w Polsce/ pomoc językowa i merytoryczna/ tłumaczenia
symultaniczne, konferencyjne i konsekutywne w języku niemieckim (np. październik 2010 –
wizyta delegacji Zakładu Karnego St. Georgen – Bayreuth w Zakładzie Karnym w Płocku),
pozyskiwanie danych i prowadzenie badań dotyczących rozwiązań resocjalizacyjnych obu
państw (informacje zawarto w części poświęconej prowadzonym
Janusz Surzykiewicz: - Stała współpraca naukowo-badawcza z Katolickim Uniwersytetem
Eichstaett-Ingolstadt – Niemcy.
Janusz Surzykiewicz, - Stała współpraca naukowo-badawcza z Papieskim Uniwersytetem
Salesiana w Rzymie.
Janusz Surzykiewicz, - Stała współpraca z Papieską Radą do Spraw Zdrowia w Watykanie

udział w międzynarodowych kongresach,
sympozjach, konferencjach - 57
-

Elżbieta Bielecka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wioski Dziecięce SOS i
rodzinne formy opieki zastępczej – historia, stan obecny, perspektywy”, organizator:
Akademia Podlaska, SOS Wioski Dziecięce, Fundacja „Szansa”, wystąpienie: Rodziny
zastępcze spokrewnione. Potrzeby a możliwości pomocy, 13-14.12.2010, Siedlce.
Elżbieta Bielecka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Edukacja pozaszkolna:
potrzeby, poszukiwania, innowacje”. (Perspektywa pedagogiki społecznej), organizator:
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Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji, wystąpienie: Więzi w rodzinie –
uświadomienie,
odkrywanie,
odbudowa
(zapiski
z
pamiętnika),
17-19.05.2010, Kazimierz Dolny.
Elżbieta Budakowska, THE THIRD INTERNATIONAL GLOBAL STUDIES
CONFERENCE Organizatorzy: Pusan National University, Busan, Korea Południowa,
University of Illinois, USA, Global and International Studies Program – University of
California, USA Referat: IMMIGRANT SOCIAL CAPITAL AND HYBRIDIZATION OF
THE NATION STATE. THE CASE OF POLAND
Artykuł przyjęty do druku w Global Studies, USA: IMMIGRANT SOCIAL CAPITAL AND
HYBRIDIZATION OF THE NATION STATE. THE CASE OF POLAND
Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji: 4 CONFERËRENCIA
INTERNATIONAL : RES PUBLICA: IBERIAN AND SLAVONIC CULTURES IN
CONTACT AND COMPARISON
Organizator: University of Lisbon, Portugalia, 13-15 maja 2010
Bogusława Filipowicz, 22 X 2010 Udział w konferencji międzynarodowej pt. Irena
Sendlerowa. Humanizm serca, cz. II: Pamięć o Zagładzie i Sprawiedliwych”, z ramienia
Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych oraz Europejskiego Ośrodka
Studiów w IPSiR UW, 22 X 2010. Tytuł wykładu: Bolesna pamięć: lęk i potrzeba wyjawienia
swojej tożsamości. Na przykładzie wspomnień ocalałych z Zagłady Żydów.
Bogusława Filipowicz, Udział w konferencji naukowej pt. Les mots de la prière dans le
monde antique w Ecole Normale Supérieure, Paryż (1 - 2 X 2010). Tytuł wykładu
wygłoszonego po francusku przez Bogusławę Filipowicz: Les prières des hommes et des
femmes dans la Bible hébraique (tł. Modlitwy mężczyzn i kobiet w świetle Biblii hebrajskiej)
Bogusława Filipowicz, 1-2 III 2010 Organizacja, koordynacja i tłumaczenie symultaniczne
(francuski-polski) konferencji i konsultacji eksperckich pt. Instrumenty pracy socjalnej i
pomoc prawna wobec przemocy w środowisku osób odmiennych kulturowo ze szczególnym
uwzględnieniem problemów pracy na rzecz readaptacji skazanych w świetle analizy
integralnokulturowej
z
ramienia
Zakładu
Prawnych
i Społecznych
Badań
Integralnokulturowych (ZPiSBI) oraz Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (IPSiR) Uniwersytetu Warszawskiego, UW,
1-2 III 2010.
Bogusława Filipowicz, Informacja o konferencji została zamieszczona na stosownym
plakacie i folderach. Plakat, jako jeden z dokumentów konferencji wisi na ścianie na II piętrze
w IPSiR. Miejsce konferencji: IPSiR UW, ul. Podchorążych 20 w Warszawie. W konferencji
brali udział goście z zagranicy: Marianna de Gracia ( Włochy), Antoine Michon (Francja)
Christine Mazoyer (Francja) Prof. Michel Mazoyer (Francja) Prof. dr hab. Janusz
Surzykiewicz (Niemcy oraz Polska – IPSiR UW).
Bogusława Filipowicz, 3 III 2010 Organizacja i tłumaczenie symultaniczne z jęz.
francuskiego (w ramach Programu LLP – Erasmus Programme – Teaching Staff Mobility)
wykładu Pana prof. Michela Mazoyer (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) pt. Les droits
hittites et la question de (hitt.) hurkel, ZPiSBI w IPSiR UW, 3 III 2010 (tł. Prawa hetyckie i
kwestia (het.) hurkel) Informacja o konferencji została zamieszczona na stosownym plakacie.
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Plakat, jako jeden z dokumentów konferencji wisi na ścianie na II piętrze w IPSiR UW, ul.
Podchorążych 20, w Warszawie. Miejsce konferencji: IPSiR UW, ul. Podchorążych 20 w
Warszawie.
Bogusława Filipowicz, 4 III 2010 Koncepcja, organizacja i tłumaczenie symultaniczne z jęz.
francuskiego (w ramach Programu LLP – Erasmus Programme – Teaching Staff Mobility)
wykładu Pana prof. Michel Mazoyer, pt. Les fondements de la pensée philosophique dans
l'Antiquité en Moyen et Proche Orient : les rites fondateurs, les liens entre les divinités ou
Dieu et les hommes, ZPiSBI w IPSiR UW, 4 III 2010 (tł. Fundamenty myśli filozoficznej w
starożytności w Azji Mniejszej i na Bliskim Wschodzie: ryty fundacyjne, relacje między
bóstwami lub Bogiem a ludźmi) Informacja o konferencji została zamieszczona na
stosownym plakacie. Plakat, jako jeden z dokumentów konferencji wisi na ścianie na II
piętrze w IPSiR UW, ul. Podchorążych 20, w Warszawie. Miejsce konferencji: IPSiR UW, ul.
Podchorążych 20 w Warszawie.
Bogusława Filipowicz, 13 – 14 XII 2010 Koncepcja, organizacja i tłumaczenie symultaniczne
z jęz. francuskiego trzech konferencji-wykładów Pana prof. Michel Mazoyer (w ramach
Programu LLP – Erasmus Programme – Teaching Staff Mobility): Réflexion sur la naissance
de la peine: l'exemple hittite (tł. Refleksja na temat narodzin kary, przykład hetycki) Religion et laïcité. Opposition entre pouvoir civil et pouvoir religieux (tł. Religia i świeckość.
Opozycja między władzą cywilną i władzą religijną) - Femme hittite (tł. Kobieta hetycka)
ZPiSBI w IPSiR UW. Informacja o konferencji została zamieszczona na stosownym plakacie.
Plakat, jako jeden z dokumentów konferencji wisi na ścianie na II piętrze w IPSiR, , ul.
Podchorążych 20, w Warszawie. Miejsce konferencji: IPSiR UW, ul. Podchorążych 20 w
Warszawie.
Beata Gruszczyńska, Międzynarodowa Konferencja „Crime Statistics” - Nowy Jork,
sierpień 2010 - Referat pt. “Analysis of Crime in European Countries: Poland” - Organizator:
John Jay College of Criminal Justice w Nowym Jorku oraz Federal Bureau of Investigation
Beata Gruszczyńska,Konferencja European Society of Criminology, Liege, wrzesień 2010
Sesja Panelowa “Stalking” – Przewodniczenie Referat “Stalking – The profiles of victims
and offenders”
Beata Gruszczyńska,Sesja Panelowa „The 2010 Edition of the European Sourcebook of
Crime and Criminal Justice Statistics – New perspectives for comparative criminology and
criminal justice
Referat pt. “New Trends in Police-recorded Offences” (wspólautorstwo z Markku Heiskanen)
Mirosław Górecki, Międzynarodowe Seminarium Naukowe: W trosce o człowieka –
pozamedyczne walory opieki hospicyjnej, Szczecin, 30 listopada – 1 grudnia 2010 r.
Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Szczecińskiego i Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach.
Referat: Psychospołeczne problemy terminalnie chorego i jego rodziny.
Ewa Kiliszek, 30.06.2010-3.07.2010 – Udział w XXVIII Europejskiej Konferencji
poświęconej badaniom psychosomatycznym w Innsbrucku, Austria (publikacja, udział w sesji
posterowej);
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Ewa Kiliszek, 30.07.2010-1.08.2010 – Wypalenie zawodowe jako przyczyna zaburzeń
psychosomatycznych (odczyt dr Ewa Kiliszek), Konferencja Asocjacji Psychoterapeutów i
Psychoanalityków Ukrainy (Kijów), Sekcja Grup Balinta (Tarnopol). Miejsce konferencji –
Tarnopol, Ukraina. Pozostali prelegenci: Prof. Oleg Czaban – Kijów, Prof. Bohdan
Wasilewski – Warszawa, prof. Jan Łazowski – Kraków (miałam wystąpienie, prowadziłam
warsztaty dla przyszłych liderów Grup Balinta);
Ewa Kiliszek, 21.01.2010 – wystąpienie na Sympozjum Psychosomatycznym w Warszawie –
Metoda Balinta – od źródeł do nowych perspektyw; kolejny prelegent – Prof. W.A. Winokur
z Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydz. Psychologii Medycznej;
Ewa Kiliszek, 22.01.2011-23.01.2011 – udział w międzynarodowej Konferencji
Psychosomatycznej pt Psychosomatyczne aspekty terapii i rehabilitacji (Warszawa);
Ewa Kiliszek, 31.05.2010 – Konferencja – Przemoc w Rodzinie (doświadczenia zagraniczne;
dyskusja panelowa nt doświadczeń po wprowadzeniu regulacji przeciwdziałających przemocy
– przed wejściem w życie Ustawy w Polsce); Warszawa.
Ewa Kiliszek, 30.06.2010-3.07.2010 – XXVIII European Conference on Psychosomatic
Research, Insbruck, Austria;
Ewa Kiliszek, 30.07.2010-1.08.2010 –Konferencja Asocjacji Psychoterapeutów
Psychoanalityków Ukrainy (Kijów), Sekcja Grup Balinta -Tarnopol, Ukraina;

i

Ewa Kiliszek, 22.01.2011-23.01.2011 –międzynarodowa Konferencja Psychosomatyczna pt
Psychosomatyczne aspekty terapii i rehabilitacji Warszawa;
Paweł Kobes, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tradycja i współczesne nurty w
opiece, wychowaniu i resocjalizacji” – Głogów 2010 r. – z wystąpieniem
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z
perspektywy europejskiej” – Józefów k/ Otwocka 2010 r. –
z
wystąpieniem
Jadwiga Królikowska, Konferencja międzynarodowa Europejski Sondaż Społeczny
„Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany”, 13 stycznia 2010r., Warszawa IFiS PAN.
Jadwiga Królikowska, Międzynarodowa konferencja „The Politics of Culture.
Perspectives of stateless nationalities and ethnic groups”, 9-10 kwietnia 2010r. ,
Warszawa, organizator Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Jadwiga Królikowska, Międzynarodowa konferencja „Edukacja pozaszkolna: potrzeby,
poszukiwania, innowacje (perspektywa pedagogiki społecznej)”, Kazimierz Dolny, 17-19
maja 2010r., organizator: Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
Jadwiga Królikowska, Międzynarodowe Forum Dramy, 17-18 listopada 2010r.;
organizowane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stop-klatka” i Szkołę Wyższą
Psychologii Społecznej
Danuta Lalak, 24-25 wrzesień 2010 Łuck (Ukraina). Międzynarodowa konferencja:
Widpowidalnie ctolenja do zdorowja: teoria ta technologii. Wołyński Uniwersytet im. Łesi
57

Ukrainki, referat: Przygotowanie pracowników socjalnych w Polsce, na Ukrainie i w
Niemczech: analiza porównawcza.
Danuta Lalak, 17-19 maja, Kazimierz Dolny. Międzynarodowa konferencja: Edukacja
pozaszkolna. Potrzeby – poszukiwania – innowacje, Centrum Upowszechniania Innowacji w
Edukacji, Wydział Nauk o Wychowaniu, UŁ; referat: Spór o przyszłość pedagogiki:
Danuta Lalak, 18-20 październik 2010 Cieszyn – Ustroń. Międzynarodowa konferencja:
Pedagogika społeczna wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Zakład Pedagogiki
Ogólnej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, filia Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania
Edukacji Międzykulturowej ; referat: Bariery edukacyjne w biograficznym kontekście
odmienności kulturowej. Refleksja metodologiczna
Zbigniew Lasocik, Conference: Strengthening the Role of the Office of the Commissioner
for Human Rights in Azerbaijan, referat: UN Subcommittee for the Prevention of Torture in
international context, 24 maja 2010.
Zbigniew Lasocik, Drivers of Change: what can we learn by comparing U.S. and EU
university education, moderator panelu nt. Powodów mniejszej kompetetywności uczelni
europejskich, 18-19 czerwca 2010.
Zbigniew Lasocik, International Seminar: Misuse of the Migrant Labour in Europe,
organized by: Scandinavian Research Council for Criminology and University of Island,
Helsinki, 27-28 września 2010.
Zbigniew Lasocik, OSCE Review Conference. Seminar: “Why are we still talking about
torture? The need for preventive strategies", referat: “The interplay between international,
regional and national efforts to combat torture, and the shift towards prevention”, Warszawa,
5 październik 2010.
Władysław Misiak, referat: Globalization and Cultural Diversity, Integration, Glokalization,
International Conference, Nations, Regions, Organizations – Cultural Diversity, Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin
.
Adam Redzik, - referat pt. Stan badań nad dziejami Uniwersytetu Lwowskiego - w
związku z 350-leciem fundacji króla Jana Kazimierza Jana Kazimierza, wygłoszony na
międzynarodowej konferencji naukowej „Historia Galicji 1772-1918 – problemy
metodologiczne, stan potrzeby badań, która odbyła się w Czudcu k. Rzeszowa w dniach 1819 listopada 2010 r.
Adam Redzik - referat pt. „Struktura wyznaniowa wykładowców i studentów UJK w
okresie międzywojennym”, wygłoszony na X Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.
„Львів: місто – суспільство – культура”, która odbyła się w dniach 27-28 maja 2010 r. we
Lwowie w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki
Katarzyna Rychlicka-Maraszek, Sociálni pedagogika ve středni Europe. Inovace a nové
trendy (Pedagogika społeczna w Europie Środkowej, Innowacje i nowe trendy), Brno 28-30
kwietnia 2010, Instytut Mierzborovych Studii, Brno (Czechy); Wystąpienie: Formowanie się
nowego ładu społecznego w procesie transformacji systemowej w Polsce. Wybrane problemy
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Katarzyna Rychlicka-Maraszek, Edukacja pozaszkolna: potrzeby, poszukiwania, innowacje.
Perspektywa pedagogiki społecznej, Kazimierz Dolny, 17-19 maja 2010r. Organizator:
Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji, Katedra Badań Edukacyjnych Wydział
Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna Rychlicka-Maraszek, Widpowidalnie ctolenja do zdorowja: teoria ta technologii,
24-25 września 2010, Wołyński Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck (Ukraina)
Irena Rzeplińska, Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Liege, 811.09.2010r.
Andrzej Rzepliński, 31.iii.2010, Warszawa, BUW. Business Centre Club, Krajowa Izba
Gospodarcza, Fundacja FOR. Konferencja nt. „Państwo wrogie przedsiębiorcy?” Udział w
panelu nt. „Między wykonywaniem władzy a jej nadużywanie – zatrzymania i stosowanie
środków zapobiegawczych wobec przedsiębiorców”.
Andrzej
Rzepliński,
22-25.iv.2010,
Lutherstadt
Wittenberg,
Juristische
und
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Deutsch-polnisches Kolloquium „Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte und ihre Beachtung in Rechtswissenschaft und Rechtsprechung in
Deutschland und Polen – Kooperations- oder Spannungsverhältnis?“. Referat nt.: “The
Impact of the Case-law of the ECtHR On the Jurisprudence of the Constitutional Tribunal in
Poland”.
Dariusz Schmidt, Międzynarodowa konferencja „Instrumenty pracy socjalnej i pomoc
prawna wobec przemocy w środowisku osób odmiennych kulturowo ze szczególnym
uwzględnieniem problemów pracy na rzecz readaptacji skazanych w świetle analizy
integralnokulturowej” Termin i miejsce 1 marca 2010 r., Instytut Profilaktyki Społecznej i
Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego Organizatorzy Zakład Prawnych i Społecznych
Badań Integralnokulturowych, Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych w Instytucie
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego Uczestnictwo czynne
Wystąpienie: „Problemy spotykane w pracy w zakładach penitencjarnych w Niemczech
wynikających ze środowiska wielokulturowości więźniów”
Dariusz Schmidt, Konferencja Naukowa „Irena Sendlerowa. Humanizm Serca, cz. II.
Pamięć o Zagładzie i Sprawiedliwych” Termin i miejsce 22 października 2010 r., Instytut
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski Organizatorzy Zakład
Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych, Europejski Ośrodek Studiów
Penologicznych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu
Warszawskiego Uczestnictwo czynne tłumaczenie konferencyjne z języka niemieckiego
referatu: Prof. Erich Naab – Katholische Universität Eichstät – Ingolstadt, Niemcy
„Podstawy rozumienia Sprawiedliwych w perspektywie chrześcijańskiej”
Dariusz Schmidt, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zachowania społecznie
destruktywne - profilaktyka i resocjalizacja.” Termin i miejsce 10 - 12 maja 2010 r., Ośrodek
Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy k. Ustrzyk Dolnych Organizatorzy
Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie, Okręgowy Inspektorat
Służby Więziennej w Rzeszowie Uczestnictwo czynne Wystąpienie: „Przestrzeń i
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prywatność w instytucjonalnej rzeczywistości wychowawczej”materiał przygotowywany do
druku
Janusz Surzykiewicz, Wystąpienie nt.: „Kalejdoskop wartości młodzieży w zmieniającej się
Europie: doniesienie z badań”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Jugend
Religion Religiosität. Interdisziplinäres Forschungssymposion” Organizator: Katolicki
Uniwersytet Eichstätt 7-9 Październik 2010 r.
Janusz Surzykiewicz, Wystąpienie nt.: „Podmiotowy charakter chorego jako potencjał
społeczno-osobowościowy“ Międzynarodowy Kongres w ramach XVIII Międzynarodowego
Dnia Chorego
Watykan, 9-10 Luty 2010 r.
Janusz Surzykiewicz, Wystąpienie nt.: „System wsparcia społecznego dla rodziny”.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Famiglia in nova Europa” Organizator:
Katedra Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet „Salesiana”. Rzym 15-17 Czerwiec 2010 r.
Jarosław Utrat-Milecki, „ The Politics of Culture. Perspectives of stateless nationalities
and ethnic groups”.Głos w dyskusji na konferencji międzynarodowej , zorganizowanej
przez Instytut Socjologii UW, Pałac Tyszkiewiczów UW, 9-10 kwietnia 2010 r.
Jarosław Utrat-Milecki, „Edukacja pozaszkolna, potrzeby, poszukiwania, innowacje
(perspektywa pedagogiki społecznej), Kazimierz Dolny 17-19 maja 2010 r., organizator,
Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o
Wychowaniu, koordynator merytoryczny konferencji, prof. dr hab. Wiesław Theiss.
Udział w dyskusji.
Jarosław Utrat-Milecki, Antropolog i jego magia, czyli nasze pożytki z twórczości Claude’a
Levi-Straussa. Konferencja w I rocznicę śmierci Claude‟a Levi-Straussa, 29 października
2010 r, zorganizowana przez Instytut Socjologii UW, pałac Tyszkiewiczów. Referat i udział
w dyskusji. Tytuł mojego referatu: ”Penologiczny komentarz do szklaneczki rumu LeviStraussa”.
Jarosław Utrat-Milecki, Międzynarodowe Seminaria eksperckie Punishment. Theory and
Penal Culture, Culturally Integrated Approach Performing Penality – sociological
Approach
Jarosław Utrat-Milecki, Wyjazd studyjny na University of Exeter, 11-17 IX 2010, rozmowy
eksperckie i wymienione seminaria związane z rozwojem
penologicznych badań
integralnokulturowych, dyskusja wokół wydania książki, Kara. Teoria i kultura penalna.
Perspektywa integralnokulturowa. Seminaria są organizowane w ramach programu Erazmus.
Jarosław Utrat-Milecki,Die Reform der ukrainischen Kinder-und Jugendhilfegesetzgebung
,Kijów 27 XI 2010.Udział jako ekspert z referatem i jako uczestnik dyskusji.. Konferencja
dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli władz Republiki Ukrainy, zorganizowana
dzięki wsparciu Botschaft der Bundesrepublik Deutschland i Ambasady Rzeczypospolitej w
Kijowie. Tytuł referatu: International Rechtsprinzipien und Zusammenarbeit im Bereich
der Kinder und Jugendhilfe (międzynarodowe standardy prawne i współpraca w obszarze
pomocy dzieciom i młodzieży)
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Dagmara Woźniakowska – Fajst, 8-11.09.2010: 10th Annual Conference of the European Society
of Criminology: Liege, Belgia. wystąpienie nt.: „A Stalking in Poland”

UDZIAŁ
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KRAJOWYCH - 90

KONFERENCJACH

Elżbieta Bielecka, Sympozjum Naukowe IPSiR 2010, organizator: IPSiR UW, wystąpienie:
Młodzież zagrożona prostytucją i spędzająca czas w centrach handlowych – badania
pilotażowe, 26.03.2010, Warszawa.
Elżbieta Bielecka, Konferencja dotycząca streetworkingu, organizowana w ramach
Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, organizator: Zespół
Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego oraz Ogólnopolska Sieć Organizacji
Streetworkerskich OSOS, wystąpienie: Dlaczego streetworker może pomóc dziecku?,
21.05.2010, Warszawa.
Elżbieta Budakowska: SYMPOZJUM NAUKOWE IPSiR UW 2010
Organizator: IPSiR UW, 26 marca 2010 Referat: ETNICZNOŚĆ POLSKA NA TLE
BRAZYLIJSKIEGO SYNKRETYZMU
Elżbieta Budakowska,
II KONGRES AFRYKANISTÓW Organizator: Polskie
Towarzystwo Afrykanistyczne, Obra, 17-19 września 2010 Referat: IMIGRANCI
AFRYKAŃSCY W POLSCE. PRZEGLĄD PROBLEMATYKI
Bogusława Filipowicz, 26 III 2010 , udział w konferencji naukowej w Instytucie Profilaktyki
Społecznej i Resocjalizacji UW, Uniwersytet Warszawski, 26 III 2010. Tytuł wykładu: Król –
sędzia w świetle tekstów biblijnych
Jarosław Gara, odczyt: Pseudopedagogiczność jako przesłanka analizy etiologii
nieprzystosowania społecznego, Sympozjum Naukowe IPSiR: Z warsztatów Badawczych,
IPSiR UW, Warszawa 26.03.2010.
Jarosław Gara, odczyt: Epistemologiczne przesłanki ejdetycznej filozofii wychowania na
Husserlowskiej drodze powrotu „do rzeczy samych”, IV Międzynarodowej Konferencji
Pedagogiki Filozoficznej: Metamorfozy filozofii wychowania od antyku do współczesności.
Filozofia wychowania Bogdana Nawroczyńskiego, (22-24 listopad 2010, UŁ, Łódź).
Jarosław Gara, odczyt: Kilka uwag o (dia)logicznych miarach rzeczy i o rzeczach na miarę
(dia)logiki, IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU:
PEDAGOGIKA DIALOGU - Nauczyciele dialogu – kim są, kim być powinni, kim być mogą
(3 grudzień 2010, APS, Warszawa).
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Tomasz Kaźmierczak, Konferencja: Środowiskowa praca socjalna w Polsce – oczekiwania,
wyzwania, konteksty; organizator: ISP, Stowarzyszenie CAL, Warszawa, 26.04.2010;
referat: Praca socjalna, pracownik socjalny w społeczności lokalnej (z. M. Łuczyńską)
Tomasz Kaźmierczak, Sympozjum Naukowe IPSIR, Warszawa, 26.03.2010; referat:
Współczesne służby społeczne: czy obserwujemy kształtowanie sie nowego paradygmatu?
Konferencja: Wyzwania aktywnej polityki społecznej i profesjonalnej pracy socjalnej a
kształcenie służb społecznych w Polsce i na Słowacji; organizator: Instytut Socjologii UMK,
Tomasz Kaźmierczak, Toruń, 28-29.06.2010 r.; referat: Case management jako formuła
koordynacji rozproszonych usług i działań – przypadek reintegracji społecznej i zawodowej (z
M. Rymszą)
Tomasz Kaźmierczak, XIV ZJAZD PTS, Kraków, 08-11.09. 2010; referat: Reintegracja
społeczna i zawodowa: czy nowy kształt służb społecznych?
Tomasz Kaźmierczak, Seminarium „Jak opisać i zmierzyć partycypację społeczną?”;
organizator: Collegium Civitas i Stowarzyszenie CAL; Warszawa, 10 grudnia 2010 r.;
referat: Wskaźniki partycypacji – założenia i koncepcja.
Ewa Kiliszek, 26.11.2010 – Konferencja pracowników socjalnych: 1. Procedura odebrania
dziecka przez pracownika socjalnego, 2. Analiza Funkcjonowania Ośrodków Pomocy
Społecznej w Miejskim Programie Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie. Omówienie bada
ń dr Roberta Sobiecha , UW; Warszawa.
Paweł Kobes, Współczesne oblicze patologii społecznych – Radom 2010 r. – z wystąpieniem
Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną – Tarnobrzeg 2010 r. –
z wystąpieniem
Paweł Kobes, Tożsamość osobowa dewiantów a reintegracja społeczna – Busko-Zdrój
k/Kielc 20120 r. – z wystąpieniem
Jadwiga Królikowska, Konferencja naukowa w I rocznicę śmierci Claude’a LeviStraussa, „Antropolog i jego magia, czyli nasze pożytki z twórczości Clade’a LeviStraussa” 29 października 2010, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Jerzy Kwaśniewski, Sympozjum Naukowe IPSiR 2010 „Z warsztatów Badawczych”, 26
marca 2010r., Warszawa, IPSiR UW. Organizator konferencji.
Danuta Lalak, luty 2010, seminarium: Młoda kadra w naukach o wychowaniu – problemy,
szanse, ograniczenia, Łódź, , Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji, Wydział
Nauk o Wychowaniu, UŁ; organizacja i prowadzenie sesji: Relacje międzypokoleniowe w
nauce – referat wprowadzający.
Danuta Lalak, 26 marzec 2010, Warszawa, sympozjum IPSiR, referat: Profil społeczno –
motywacyjny studentów rozpoczynających studia na kierunku praca socjalna. Badania
porównawcze Polska – Niemcy – Ukraina.
Zbigniew Lasocik, Konferencja: Analiza i rekomendacje dotyczące wyboru sędziów TK,
wykonywania orzeczeń Trybunału oraz kształtowania wizerunku i wiedzy o trybunale,
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Instytut Prawa i Społeczeństwa, udział w panelu ekspertów wspólnie z prof. A. Zollem, A.
Bodnarem i dr Zaradkiewiczem, 1 lutego 2010.
Zbigniew Lasocik, Pierwsze Krajowe Spotkanie w sprawie eliminowania pracy przymusowej
w Polsce, zorganizowane przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi IPSiR, 11 marca, sala Senatu
UW.
Zbigniew Lasocik, Pierwsza Polska Konferencja na temat ekonomicznej analizy prawa,
Wydział Ekonomii oraz Wydział Prawa i Administracji UW, 6 maja 2010, sala Senatu UW.
Zbigniew Lasocik, Ochrona praw człowieka w konfliktach zbrojnych – 60 rocznicę
Konwencji o Ochronie Praw Człowiek i Podstawowych Wolności, Akademia Obrony
Narodowej, Warszawa, referat: Zakaz tortur w konfliktach zbrojnych, 6 grudnia 2010.
Zbigniew Lasocik, Współczesne kierunki resocjalizacji. Obchody Dnia Praw Człowieka,
Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa, PAN, sala Lustrzana, 10 grudnia 2010.
Zbigniew Lasocik, Europejska Konwencja Praw Człowieka w rękach sędziego krajowego,
Biuro Informacji Rady Europy i Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, UW sala im.
Brudzińskiego, 15 XII 2010.
Maria Libiszowska – Żółtkowska, Religia i gospodarka – asocjacje i opozycje w świecie
współczesnym, 17-18 czerwiec 2010, SGH, Warszawa – współorganizator konferencji oraz
członek Rady Programowej. Referat: Kościoły w Polsce z perspektywy rynkowej teorii
religii
Maria Libiszowska – Żółtkowska, Organizator i moderator grupy tematycznej: Religia dziś
– tradycja, zmiana i porządek społeczny Sekcji Socjologii Religii na XIV Zjeździe
Socjologów, Kraków 9 września 2010
Maria Libiszowska – Żółtkowska, Organizator jubileuszu Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański
- Uczony, Mistrz, Przyjaciel – w ramach XIV Zjazdu Socjologów, Kraków 10 września 2010.
Referat: Krótki rys biograficzny Janusza Mariańskiego.
Maria Libiszowska – Żółtkowska, Referat: Studenci o religii na SYMPOZJUM
NAUKOWYM IPSiR 2010, Warszawa 26 marzec 2010
Maria Libiszowska – Żółtkowska, seminarium eksperckie pt. Środowiskowa praca socjalna
w Polsce oczekiwania, wyzwania, konteksty zorganizowanego przez Stowarzyszenie CAL i
Instytut Spraw Publicznych Warszawie w dniach 26-27.04.2010
Marta Łuczyńska:
seminarium eksperckie pt. Środowiskowa praca socjalna w Polsce oczekiwania, wyzwania,
konteksty zorganizowanego przez Stowarzyszenie CAL i Instytut Spraw Publicznych
Warszawie w dniach 26-27.04.2010. Referat
Ewa Milewska, Udział w konferencji pt. „Pomyłki sądowe w postępowaniu karnym” 24
czerwca 2010, organizator Wydział Prawa i Administracji UW oraz Helsińska Fundacja Praw
Człowieka oraz referat nt. „ Kontrowersje wokół opinii psychologicznych w postępowaniu
sądowym”
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Ewa Milewska, Organizacja konferencji „Prawne i psychologiczne problemy zeznań
świadków" (IPSIR UW) 3.12.2010 oraz referat nt „ Psychologiczne opiniowanie świadków –
możliwości i ograniczenia”
Władysław Misiak, Joanna Felczak, referat: Morskie granice i obszary przygraniczne,
Konferencja: Pogranicza – filozofia, socjologia, historia, zarządzanie, Politechnika Śląska w
Gliwicach, Zakopane
Aneta Ostaszewska
XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS - Co dzieje się ze społeczeństwem? (Kraków,
wrzesień 2010) Grupa tematyczna: Śmierć i umieranie we współczesnej kulturze.
Tytuł wystąpienia: Co poczułeś na wieść o śmierci Michaela Jacksona? Próba analizy
reakcji mediów i ich odbiorców na przykładzie bloga „Rzeczpospolitej”.
- w wystąpieniu skupiłam się na subiektywnych, jawnych i niejawnych medialnych sposobach
reagowania na wiadomość o śmierci idola kultury popularnej, idola, który jak podkreślali
komentatorzy „zawsze był”. W tym celu dokonałam prezentacji notki redakcyjnej oraz
komentarzy internetowych, jakie ukazały się po śmierci Jacksona na blogu „Rzeczpospolitej”.
Następnie podjęłam próbę uporządkowania najczęściej pojawiających się reakcji, wskazując
na tradycyjne i nietradycyjne sposoby przeżywania żałoby oraz reagowania na śmierć).
Łukasz Ostrowski, II Sympozjum IPSiR (marzec 2010) zorganizowane przez IPSiR UW
Łukasz Ostrowski, Praca socjalna Ireny Sendlerowej ( październik 2010) zorganizowana
przez Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych IPSiR UW
Łukasz Ostrowski, Antropolog i jego magia (październik 2010) zorganizowana przez Zakład
Antropologii Społecznej IS UW
Andrzej Potocki , Konferencja „Między nakazem a wyborem. Moralne dylematy małżeństw i
rodzin w Polsce” – Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Poznań 22.04.2010: referat „Polska kohabitacja: między religijnym nakazem a liberalnym
wyborem”.
Andrzej Potocki , Konferencja „Religia i gospodarka – asocjacje i opozycje w świecie
współczesnym” – Katedra Socjologii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa
17-18.06.2010: referat „Finanse Kościoła – kontrowersyjny temat debaty medialnej”.
Andrzej Potocki , XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Co dzieje się ze społeczeństwem”
– Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Kraków 8-11.09.2010: referat w grupie tematycznej
„Socjologia i teologia” „Perspektywa socjologiczna w paradygmatach badawczych teologii
pastoralnej.
Andrzej Potocki, XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Co dzieje się ze społeczeństwem”
– Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Kraków 8-11.09.2010: referat w ramach sesji w 70lecie urodzin ks. prof. J. Mariańskiego „Janusz Mariański – badacz młodzieży”.
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Andrzej Potocki, Konferencja „Przestrzeń we współczesnych naukach społecznych” –
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań 15.11.2010:
referat „Przestrzeń sakralna – między geografią religii i socjologią religii”.
Andrzej Potocki, Konferencja organizowana przez Wydawnictwo WAM „20 lat minęło.
Katecheza w polskiej szkole”, Kraków 7-8.09.2010: na zamówienie WAM przygotowanie
projektu i prowadzenie części naukowej konferencji.
Tomasz Przesławski, „Prezentacja polskiego tłumaczenia dzieła Profesora Juliusza
Makarewicza: Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historycznorozwojowe” zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II i Stowarzyszenie Naukowe Prawa Karnego im. Profesora Juliusza
Makarewicza, Termin: 01.03.2010, Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
sala C 1031 Collegium Jana Pawła II
Tomasz Przesławski, Służba Więzienna w strukturach bezpieczeństwa państwa, Termin:
26.05.2010, miejsce Areszt Śledczy Warszawa Mokotów
Andrzej Rejzner, udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt „Usługi społeczne dla
osób niepełnosprawnych”, organizowanej przez PTPS w dniach 17-18 marca 2010 roku, jako
moderator I sesji plenarnej.
Irena Rzeplińska, wystąpienie w panelu, z referatem n.t. Politicisation of the „fight against
crime” in Poland, na konferencji: From the Totalitarianism towards Democracy in CentralEastern Europe, Organizator: Instytut Psychologii PAN, w kooperacji z IFiS PAN,INE
PAN,INP PAN,18-20.11.2010r., Pałac Staszica, Warszawa.
Andrzej Rzepliński, 6.xii.2010, Warszawa-Rembertów, Akademia Obrony Narodowej,
Katedra Prawa i Administracji WBN. Konferencja nt. Ochrona praw człowieka w konfliktach
zbrojnych. w 60 rocznicę Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”.
Referat nt. „Prawo do rzetelnego procesu przed sądami wojskowymi”.
Andrzej Rzepliński, 8.iv.2010, Warszawa, Seminarium – konferencja, Katedra Kryminologii i
Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Referat nt. „Sprawa K 6/09 – obniżenie
przywilejów emerytalnych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz
członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – w Trybunale Konstytucyjnym”.
Dariusz Schmidt, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profilaktyka i resocjalizacja –
współczesne dylematy, problemy, sukcesy” Termin i miejsce 8 czerwca 2010 r., Wyższa
Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom Organizatorzy Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Uczestnictwo czynne Wystąpienie: „Dylematy resocjalizacji penitencjarnej obcokrajowców
(na przykładzie więziennictwa Bawarii).”materiał przygotowywany do druku
Andrzej Siemaszko, Referat „Sprawność postępowań karnych w świetle danych
statystycznych” wygłoszony podczas konferencji „Model postępowania przygotowawczego i
sądowego”, zorganizowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy Ministrze
Sprawiedliwości (30.03.2010 r., Warszawa).
Ewa Stachowska, Sympozjum Naukowe IPSiR, Warszawa 26 III 2010, referat pt.: Kulturowe
i religijne przemiany w XXI wieku
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Ewa Stachowska, Konferencja sekcji PTS Socjologia religii, Religia i gospodarka – asocjacje
i opozycje w świecie współczesnym, Warszawa 17-18 VI 2010, SGH, referat pt.: Między
komercjalizacją
a
etatyzacją,
czyli adaptacyjne dylematy religii we współczesnym świecie
Ewa Stachowska, XIV Zjazd Socjologiczny, Co dzieje się ze społeczeństwem, Kraków 8-11
IX 2010, referat pt.: „Sprzedaż w służbie Boga”, czyli ponowoczesna obecność religii
Ewa Stachowska, Konferencja Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu,
Poznań 17 IX 2010, Przemiany religijności, referat pt.: Między teologizacją a desakralizacją
przestrzeni publicznej
Ewa Stachowska, Konferencja Uniwersytetu im A. Mickiewicza i Centrum Badań
Interdyscyplinarnych, Religia – nauka – kultura, Poznań 12-13 XI 2010, referat pt.: Religia
Inc., czyli ponowoczesny charakter sacrum
Paweł Szczepaniak, Wrocław – Opava – Racibórz, 13-14. 12. 1010, KONFERENCJA PT
Warsztat Pracy Pedagoga Resocjalizacyjnego (dokonania i perspektywy) zorganizowana
przez Uniwersytet Wrocławski,
SLEZSKA UNIVERZITA W OPAVĚ, PAŃSTWOWA
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU
REPREZENTOWALEWM IPSIR UW, WYGLOSILEM REFERAT PT PRZEGLĄD
TECHNIK TERAPEUTYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH PRAKTYKĘ RESOCJALIZACYJNĄ
Katarzyna Szumlewicz, Udział w panelu Afryka, lewica, miłość - „Złoty notes” jako kronika
przełomów Doris Lessing, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 13
maja 2010. Seminarium było poświęcone twórczości literackiej Doris Lessing, ze
szczególnym uwzględnieniem jej powieści Złoty notes. W swoim wystąpieniu szczególnie
skupiłam się na wątkach dotyczących kolonializmu, szeroko obecnych w twórczości
Noblistki.
Katarzyna Szumlewicz, Seminarium Miłość i ekonomia, prowadzone w semestrze letnim
2010 r. w ramach Interdyscyplinarnych Gender Studies na Wydziale Społecznych Nauk
Stosowanych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Na seminarium czytane były
XIX i XX-wieczne powieści (m.in. Jane Austen, Charlotte Bronte, Emila Zoli, Zofii
Nałkowskiej, Marilyn French, Toni Morrison i Elfriede Jelinek) oraz teksty społecznofilozoficzne (m. in. Johna Stuarta Milla, Charlesa Fouriera, Adrienne Rich i Monique Wittig)
pod kątem ukazanej w nich społecznej sytuacji kobiet. Planuję publikację naukową na
podstawie tych zajęć.
Katarzyna Szumlewicz, Seminarium Filozofia społeczna feminizmu, prowadzone w ramach
Interdyscyplinarnych Gender Studies w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
w semestrze zimowym 2009/2010 oraz w semestrze zimowym 2010/2011. Na zajęciach
prezentuję historię filozofii pod kątem praw kobiet. W skład omawianych przeze mnie
koncepcji wchodzą teorie Jana Jakuba Rousseau, Jeana Antoine'a Condorceta, Harriet Taylor
Mill, Johna Stuarta Milla, Mary Wollstonecraft, Fryderyka Engelsa, Heidi Hartmann, Nancy
Hartsock, Adrienne Rich, Monique Wittig, Christine Delphy, Naomi Wolf, Sandry Lee
Bartky i Audre Lorde.

66

Aleksandra Szymanowska, 26 marca -Sympozjum Naukowe IPSiR 2010, Referat wspólnie
z K.Ostrowską – Przeżywanie emocji przez Polaków w okresie
zmian społeczno –
ustrojowych
Aleksandra Szymanowska, 2.10-12 05. - Olszanica. Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pod patronatem Ministra Sprawiedliwości – organizator: Centralny Zarząd Służby Więziennej
w Warszawie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie, Zakład Profilaktyki
Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Aleksandra Szymanowska, 3. 8.06 2010r. Radom - Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.
„Profilaktyka i Resocjalizacja – Współczesne dylematy, problemy, sukcesy” Referat:
Stosunek młodzieży do zachowań naruszających normę uczciwość
Aleksandra Szymanowska, 3.12.2010 Konferencja zorganizowana przez Zakład Psychologii
Dewiacji nt. „Prawne i psychologiczne problemy zeznań świadków” (prowadzenie I części
obrad)

Teodor Szymanowski, 22.02.2010 Konferencja zorganizowana przez RPO w sprawie
zapobiegania przemocy w rodzinie – wystąpienie
Teodor Szymanowski, 1.03.2010 – Konferencja zorganizowana przez CSW MS i Naczelnego
Kapelana Więziennictwa w RP w sprawie pracy z młodzieżą w diecezji warszawsko –
praskiej . Wystąpienie
Teodor Szymanowski, 26.03.2010 – Sympozjum Naukowe zorganizowane przez IPSiR
Teodor Szymanowski, 27.10.2010 –Konferencja zorganizowana przez RPO poświęcona
działalności krajowego mechanizmu prewencji. Wystąpienie.
Jarosław Utrat-Milecki, Sympozjum IPSiR „Z warsztatu badacza” , organizator IPSiR,
Tytuł referatu:. „Nowoczesna klasyfikacja teorii kary: zagadnienia wstępne” , IPSiR, 26
marca 2010 r.
Jarosław Utrat-Milecki,
Dzieci gorszych szans wyzwaniem dla społeczeństwa
obywatelskiego”, panel dyskusyjny ekspertów, zorganizowany przez TPD i KKWR
(organizacja pozarządowe) w dniu 23.04.2010 r.
Jarosław Utrat-Milecki,
„Prawne i psychologiczne problemy zeznań świadków”,
konferencja zorganizowana przez Zakład Psychologii Dewiacji IPSiR UW, 3 grudnia 2010,
głos w dyskusji.
Paulina Wiktorska: 11.02.2010 – Przyszłość Polskiej Nauki, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie.

Paulina Wiktorska: 25.02.2010 – Wykluczenie Społeczne w średnim mieście, Polskie
Towarzystwo Kryminologiczne im. S. Batawii, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie.
Paulina Wiktorska: 01.03.2010 – Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw, Ministerstwo
Sprawiedliwości. Warszawa.
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Paulina Wiktorska: 05.03.2010 – Prawo w dobie globalizacji, Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski.
Paulina Wiktorska: 08.03.2010 – Zapewnienie skuteczności orzeczeń sądów
międzynarodowych w polskim porządku prawnym, Instytut Nauk Prawnych Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie.
Paulina Wiktorska: 04.05.2010 – Cultural Criminology, Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski.
Paulina Wiktorska: 08 – 11.09.2010 – X Conference of the European Society of Criminology.
Paulina Wiktorska: 20 – 22.09.2010 – Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego,
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Paulina Wiktorska: 04.10.2010 - Projekt wspólnego kodeksu etyki adwokatów i radców
prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, Fundacja Instytutu Etyki
Prawniczej, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Okręgowa Rada Adwokacka w
Warszawie.
Paulina Wiktorska: 15.12.2010 – Instytut Spraw Publicznych, Konferencja o dostępie do
pomocy prawnej w ramach realizacji Programu Obywatel I Prawo,
Paulina Wiktorska: 18.01.2010 – Prawno - karne aspekty spraw związanych ze stosowaniem
przemocy w rodzinie – referat na seminarium, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w
Warszawie.
Paulina Wiktorska: 17.03.2010 – Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia i jej
aspekt resocjalizacyjno – wychowawczy – referat na wykład otwarty, Akademia Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie.
Paulina Wiktorska: 23.03.2010 – Pomoc prawna dla ofiar przemocy w rodzinie, Polska
Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – referat na Ogólnopolski Zjazd
Prawników udzielających porad prawnych osobom doznającym przemocy.
Paulina Wiktorska: 27.05.2010 – Więzienie i co dalej, duński system penitencjarny na tle
innych państw skandynawskich – referat na konferencję Stowarzyszenia Interwencji
Prawnej w Warszawie.
Paulina Wiktorska: 30.11.2010 – Prawo w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w świetle
nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – referat na konferencję,
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie Piątkowo w Poznaniu.
Paulina Wiktorska: 03.12.2010 - Prawo w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w świetle
nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – referat na konferencję,
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia,
Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu.
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Paulina Wiktorska: 10.12.2010 – Zespoły interdyscyplinarne w świetle nowelizacji ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – referat na konferencję, Stowarzyszenie na Rzecz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, MOPR Ustroń.
Wojciech Wypler, "SYMPOZJUM NAUKOWE IPSiR UW 2010" (IPSIR UW, 26.03.2010),
referat pt. "Kontrowersje wokół problematyki kwestionariuszowego pomiaru uczciwości"
Wojciech Wypler, "Prawne i psychologiczne problemy zeznań świadków" (IPSIR UW,
3.12.2010)
Wojciech Wypler, „Oblicza doradztwa zawodowego" (UKSW, 20.05.2010)

Informacje dotyczące najważniejszych
działań oraz osiągnięć popularyzujących
naukę i przybliżające społeczeństwu wiedzę
z różnych dziedzin nauki - 16
Maria Libiszowska – Żółtkowska - wywiady radiowe, telewizyjne i prasowe dotyczące
socjologii religii
Andrzej Rzepliński był członkiem zespołu ekspertów międzynarodowych ODHiR OBWE
oraz Komisji Weneckiej RE, który w okresie kwiecień-czerwiec 2010 r. pracował z lokalnymi
prawnikami nad projektem konstytucji Kirgistanu. Projekt został zatwierdzony w referendum
26 czerwca 2010 r.
Andrzej Rzepliński – wywiady radiowe, telewizyjne i prasowe dotyczące praw człowieka i
prawa konstytucyjnego oraz kryminologii
Ewa Michalowska, wykłady na temat ,, Alkoholizm i funkcjonowanie rodziny z problemem
alkoholowym” realizowane w różnych środowiskach na zapotrzebowanie Marszałka Struzika.
Aneta Ostaszewska - Wykład otwarty pt. „Śmierć w kulturze narcyzmu” dla uczestników
Interdyscyplinarnej Grupy Gender Studies na Uniwersytecie Wrocławskim, (Wrocław, maj
2010) Kursy/warsztaty: Zen Coaching – warsztaty coachingu, łączące techniki doradztwa,
medytacji oraz idee inicjatywy pt. Porozumienie Bez Przemoc (Zen Coaching polega na
wspieraniu innych w rozwoju wewnętrznym i pokonywaniu życiowych problemów poprzez
aktywne, empatyczne słuchanie oraz naukę relaksacji). Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet
(Warszawa, maj 2010).
Piotr Raźniewski, Udział w konferencji propagującej problematykę rozwiązywania
problemów, zdrowotnych oraz społecznych, będących konsekwencją niedożywienia pt.: "Nie
marnując żywności dbamy o środowisko i walczymy z niedożywieniem".
Organizator: Bank Żywności w Olsztynie, Honorowy Patronat: Minister Pracy i Polityki
Społecznej oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
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Piotr Raźniewski, Udział w trzymiesięcznym stażu w ramach projektu pn. „Nauka w
przedsiębiorczości” realizowanym przez Warmińsko-Mazurską Radę Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie współfinansowanym w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2
„Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw”
Adam Redzik, Polska adwokatura od Piastów po Smoleńsk, „Tygodnik Powszechny” 2010,
nr 52 (3207) z 26 grudnia 2010, s. 27-29.
Katarzyna Rychlicka-Maraszek,
Współpraca z Kancelarią Senatu RP: prowadzenie wykładów i szkoleń z zakresu prawa
konstytucyjnego (System polityczny RP, Prezydencja Polski w Unii Europejskiej, System
wyborczy do Sejmu i Senatu)
Katarzyna Rychlicka-Maraszek, Współpraca z Uniwersytetem im. M. Lesi Ukrainki w Łucku
(Ukraina) i opieka nad pobytem studyjnym prof. Petro Husaka w IPSiR UW (wraz z dr
Danutą Lalak)
Katarzyna Rychlicka-Maraszek, Aktywny udział w spotkaniach w ramach tzw.
Warszawskiego Seminarium Pedagogiki Społecznej, skupiającego młodych pracowników
naukowych m. in. Wydziału Pedagogiki UW oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej
Katarzyna Rychlicka-Maraszek, Udział w projekcie pt. „Młode kadry w naukach o
wychowaniu – problemy, szanse, ograniczenia” organizowanym przez Wydział Nauk o
Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Wystąpienie: Metody pracy ze studentami i ich
efektywność, w ramach seminarium Młode kadry w naukach o wychowaniu: problemy,
szanse, ograniczenia, 8 kwietnia 2010, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki
Dariusz Schmidt, Organizacja i uczestnictwo w realizacji projektu edukacyjnego „Niebo w
kolorze – spotkanie z zorzą polarną”, przy współudziale Płockiego Ośrodka Edukacji
„Impuls” oraz Płockiego Towarzystwa Fotograficznego, pod honorowym patronatem
Ambasady Szwecji w Warszawie. Miejsce i termin realizacji: październik – grudzień 2010 r.,
miasto Płock i powiat płocki, grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Celem projektu było zapoznanie uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych ze zjawiskiem zorzy polarnej, poznanie legend, mitów, bajek i opowieści o
Aurora Borealis oraz zdobycie informacji o geografii i przyrodzie obszarów położonych
poza kręgiem polarnym.
Projekt obejmował prelekcje dotyczące zjawiska zorzy polarnej dla uczniów płockich szkół,
organizację konkursu plastycznego i wystawy pokonkursowej „Niebo w kolorze – spotkanie z
zorzą polarną” organizację wystawy fotografii zorzy polarnej autorstwa Patrici Cowern
(Arctic – Color, Porjus, Szwecja), zapoznanie z literaturą dziecięca ludów Północy (bajki
fińskie, norweskie, szwedzkie, bajki Samów)
Ewa Stępień, Konsultacja naukowa programów badawczych pt.: Profilaktyka szkolna
i domowa. Badania prowadzone przez pracownię „MIRABO” na zlecenie m. in.
Urzędów Dzielnicowych Warszawy.
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Joanna Zamecka, jako członek Komisji Bioetycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w
Warszawie uczestniczyłam w opiniowaniu kilkudziesięciu projektów badań klinicznych.
W 2010 r. jako ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii recenzowałam
projekty badań i publikacje zlecane i finansowane przez Biuro oraz brałam udział w pracach
powołanego przez Biuro zespołu ekspertów.
Joanna Zamecka, W 2010 r. jako członek zespołów recenzentów recenzowała opracowania
składane do publikacji w czasopismach naukowych: „Alkoholizm i Narkomania” IPiN oraz
„Prace IPSiR” IPSiR UW.

Przynależność Z WYBORU do towarzystw
naukowych, kulturalnych oraz Komitetów
PAN
Elżbieta Bielecka
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program STACJA
Elżbieta Budakowska, członkini:
International Sociological Association /ISA/
International Institute of Sociology /IIS/
The European Sociological Association /ESA/
Europa-Design out Crime Association /E-DOCA/
International Society for Iberian-Slavonic Studies-CompraRes
Central and East European International Studies Association CEEISA
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Towarzystwo Polsko-Brazylijskie
Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Bogusława Filipowicz
Od 2009 r. członek Zarządu Celestynowskiego Towarzystwa Kulturalnego.
Od 2010 r. członek Zarządu i Sekretarz w Stowarzyszeniu «Koprówka».
Beata Gruszczyńska
European Society of Criminology
Penal Reform International
Polskie Towarzystwo Kryminologiczne
Ponadto jest członkinią Editorial Board czasopisma European Journal on Criminal
Policy and Research.
Ewa Kiliszek
0d 1995 – członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (członek Zarządu – do
2007 sekretarz, do 2010 – wiceprzewodnicząca);
Od 2007 – członek Polskiej Federacji Psychoterapii (psychoterapeuta);
Od 2008 – członek Polskiego Centrum Mediacji (mediatorka);

71

Od 2008 – członek Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego (lider Grup Balinta, superwizor
Grup Balinta)
Paweł Kobes
Członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego z siedzibą w Warszawie,
Członek Rady Fundacji „Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im.
profesora Kazimierza Twardowskiego”,
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia „Prawo i Kultura” z siedzibą
w Rumunii.
Wojciech Kostecki
Ekspert Komisji Europejskiej (Research Directorate General) – członek, a od października
2010 r. wiceprzewodniczący grupy niezależnych ekspertów (panel ekonomiczno-społeczny)
oceniających projekty badawcze zgłoszone do VII Programu Ramowego.
Członek Rady Doradczej Toda Institute for Global Policy Studies.
Członek Rady Doradczej Environmental Studies and Policy Research Institute.
Członek Komitetu Badań nad Zagrożeniami PAN.
Wiceprzewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stosunków
Międzynarodowych.
Jerzy Kwaśniewski
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Członek Zarządu Sekcji Socjotechniki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Członek Zarządu Sekcji Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Członek Zarządu Sekcji Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego
Międzynarodowe Towarzystwo Socjologiczne
Czlonek Research Committee on Sociology of Law, Międzynarodowe Towarzystwo
Socjologiczne
Wiceprzewodniczący Komitetu Badań nad Zagrożeniami - PAN
Członek Międzywydziałowego Zespołu Eksperckiego ds. Przemian i Polityki Społecznej PAN
Zbigniew Lasocik
Członek Rady Polityki Penitencjarnej
Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Maria Libiszowska – Żółtkowska
Drugą kadencje przewodnicząca Sekcji Socjologii Religii PTS
Członek Zarządu i Skarbnik Polskiego Towarzystwa Religioznawczego
Członek Redakcji Przeglądu Religioznawczego
Członek Redakcji Naukowej serii Socjologia religii wydawnictwa NOMOS
Władysław Misiak
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Fundacja Rozwoju Edukacji i
Przedsiębiorczości, ekspert
Andrzej Potocki
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Nauki,

wiceprezes,

Polska

Agencja

Rozwoju

Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Sekcja Socjologii Religii oraz Sekcja Socjologii
Młodzieży i Edukacji (członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego),
Polskie Towarzystwo Mariologiczne (przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie,
Polskie Towarzystwo Pastoralistów i Duszpasterzy.
Piotr Raźniewski
Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Andrzej Rejzner
Członek Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Sekcji Pedagogiki Społecznej PAN.
Tomasz Rudowski
Od 2003 r. Członek Animatorów Twórczej Resocjalizacji.
Członek jury przy Galerii Zadra w Warszawie: 2008, 2009, 2010,..
Członek Rady Programowej Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych, Warszawa ul. Hoża 88.
Przewodniczący Rady Aktywizacji Twórczej Artystów Niepełnosprawnych w Polsce przy
Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
Irena Rzeplińska
członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii,
członkiem Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego,
Członkiem European Society of Criminology.
Zastępca red. naczelnego w czasopiśmie: „Archiwum Kryminologii”.
W Instytucie Nauk Prawnych PAN jest Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych oraz
kierownikiem Studiów Doktoranckich w INP PAN.
Andrzej Rzepliński, członek:
European Society of Criminology
Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii,
Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego
Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników
Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego

Dariusz Schmidt
Członek Rady Naukowej (Mitglied des wissenschaftlichen Beirats) niemieckiej Akademii
Kultury Prawa i Pedagogiki Prawa (Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik e.V.,
[AfRR] Berlin/ Cottbus)
Ewa Stachowska
Polskie Towarzystwo Religioznawcze
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
International Association for the History of Religions
European Association of the Study of Religions
International Leadership Association
International Sociological Association
Paweł Sczepaniak
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Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego i Stowarzyszenia „Pro
Consensu” (stowarzyszenie mediatorów),
Członek Rady Doradczej Polskiego Centrum Mediacji (w okresie jej działalności- obecnie
w/wym. nie funkcjonuje, zastąpiło ją Polskie Centrum Mediacji),
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Katarzyna Szumlewicz
członkostwo w Towarzystwie Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława Ferdynanda
Trentowskiego
Aleksandra Szymanowska
Towarzystwo Kryminologiczne im. ST. Batawii ( członek)
Teodor Szymanowski
Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego – przewodniczący Z.G.
Towarzystwo Kryminologiczne im. ST. Batawii
Redaktor naczelny Przeglądu Więziennictwa Polskiego
Członek redakcji „Archiwum Kryminologii”
Ekspert parlamentarny w zakresie prawa karnego
Członek Rady Głównej ds. społecznej readaptacji i pomocy postpenitencjarnej w
Ministerstwie Sprawiedliwości
Członek Rady Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości
Vice – przewodniczący Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”
Jarosław Utrat-Milecki
członek Redakcji kwartalnika „Opieka-Wychowanie-Terapia” (zastępca Redaktora
Naczelnego prof. Lesława Pytki),
członek zarządu Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego (zastępca Prezesa),
członek Klubu Weimarskiego (zarząd, prezesem jest prof. Zdzisław Najder, zastępcą prof.
Roman Kuźniar), członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego i Towarzystwa
Kryminologicznego im S. Batawii .
Paulina Wiktorska
Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. ST. Batawii – skarbnik,
Członek European Society of Criminology,
Dagmara Woźniakowska – Fajst
Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. Prof. Stanisława Batawii – członek
European Society of Criminology - członek
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – członek Zarządu

Joanna Zamecka
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, przewodnicząca Sekcji Socjologii Dewiacji i Kontroli
Społecznej
Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami, członek
Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne, członek Komisji Rewizyjnej.
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Recenzje
książek,
i kwalifikacyjne:

wydawnicze

Paweł Kobes:
R. Szczypiński, Naruszenie nietykalności cielesnej oraz inne wybrane przestępstwa przeciwko
żołnierzom i przełożonym w wojsku. Materiały dydaktyczne, Centrum Szkolenia Żandarmerii
Wojskowej, Mińsk Mazowiecki 2010.
P. Durka, Zarys części ogólnej prawa karnego materialnego., Materiały dydaktyczne Centrum
Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Mińsk Mazowiecki 2010.
B. Sakowski, P. Płonka, Prawo wojenne dla Żandarmerii wojskowej. Materiały dydaktyczne,
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Mińsk Mazowiecki 2010.
Maria Libiszowska - Żółtkowska
Pięć recenzji grantów dla Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (recenzje anonimowe)
Trzy recenzje wydawnicze dla „Prace IPSiR UW, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”
Recenzja wydawnicza dla Roczników Nauk Społecznych tekstu Janusza Mariańskiego
Praktyki religijne w Polsce – ciągłość i zmiana.
Recenzja wydawnicza maszynopisu książki: Stella Grotowska, Seniorzy w przestrzeni
publicznej. Kapitał społeczny uczestników wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, ss.
260, wyd. Uniwersytet Wrocławski
Recenzja wydawnicza maszynopisu książki: Człowiek wobec uniwersum, praca zbiorowa,
wyd. UMSC, ss. 450
Recenzja wydawnicza wznowienia książki: T. Luckmann, Niewidzialna religia, wyd.
NOMOS, Kraków, ss. 356
Recenzja wydawnicza maszynopisu książki: Co nurtuje uczonych? W. Misiak (red.), wyd.
Difin, Warszawa
Recenzja wydawnicza maszynopisu książki: New Religious Movements and Conflict
in Selected Countries of Central Europe, Dorota Hall, Rafał Smoczyński (red.), wyd. IFiS
PAN
Recenzja wydawnicza maszynopisu książki: Ewa Miszczak, Ruch Odnowy w Duchu Świętym
w Kościele katolickim. Analiza socjologiczna lubelskiej wspólnoty akademickiej, wyd. UMCS,
ss. 270
Recenzja wydawnicza maszynopisu książki: Między socjologią a teologią, Józef Baniak
(red.), wyd. UAM, ss. 450
Recenzja wydawnicza 3 tekstów złożonych w pracy zbiorowej Socjologia Religii UAM , nr 10
(recenzja anonimowa)
Recenzja wydawnicza tekstów w książce: J. Baniak (red.), Laikat i duchowieństwo Kościoła
katolickiego w Polsce. Problem dialogu i współistnienia, wyd. UAM, Poznań 2010
Recenzje Władysława Misiaka
Recenzja pracy doktorskiej mgr Anny Wilk, Polska kadra menedzerska. Portret
socjologiczny, 2010, Uniwersytet Wrocławski
Recenzja artykułu pt Globalization of XXI century, dla “Prace IPSIR ”, 2010
Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pod redakcja Andrzeja Rejznera. 2010, Agresja w
szkole, WSP TWP, Warszawa
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Recenzja wydawnicza książki Andrzeja Majera, 2010, Socjologia przestrzeni miejskiej, PWN,
Warszawa
Recenzja wydawnicza książki Ilony Błocian, Ewy Kwiatkowskiej, 2010, Studia mitologiczne
aspekty mitu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pod redakcją Jerzego Semkowa, Jana Wojtasia, 2010,
Rzeczywistość międzykulturowa z perspektywy pedagogiki integralnej, PWSZ w Legnicy
Krystyna Ostrowska: Recenj:
Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich pod. Red S. Bębasa dla
Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu – recenzja wydawnicza
A. Fidelus: Problemy dzieci i młodzieży w wybranych krajach Europy. Recenzja
wydawnicza dla UKSW
M. Babik: Polskie koncepcje pedagogiczne wychowania seksualnego w latach 1900-1939.
Recenzja wydawnicza dla Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w
Krakowie
A. Rutkowska : Funkcjonowanie osobowości kobiet w ciąży prawidłowej i zagrożonej
recenzja rozprawy doktorskiej dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, I Wydział Lekarski
Andrzej Potocki:
Recenzja w przewodzie nadania ks. prof. UKSW dr hab. Kazimierzowi Misiaszkowi SDB
tytułu naukowego profesora nauk teologicznych. Przewód prowadzony na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Recenzje wydawnicze dla „Teologii Praktycznej” i
„Uniwersyteckiego Czasopisma
Socjologicznego”.
Tomasz Rudowski:
Recenzja wydawnicza książki pt.: Arteterapia jako dyscyplina akademicka krajów
europejskich. Red: W. Szulc, Wyd. ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe,
Wrocław 2010, s. 215.
Recenzja wydawnicza książki pt.: Metoda projektu w edukacji i arteterapii. Red: A.
Chmielnicka – Plaskota. Wyd. IEA APS, Warszawa 2010, s.171.
Recenzja wydawnicza książki Wity Szulc, pt.: „Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii,
rozwój praktyki. Wyd. Difin, Warszawa 2010,ss. 218.
Recenzja wydawnicza książki Ewy Grudziewskiej, pt.: „ Zastosowanie arteterapii w pracy z
nieletnimi sprawcami czynów karalnych”. Wyd. TWP WSP w Warszawie, Warszawa 2010,
ss. 312.
Recenzja wydawnicza książki pod red. A. Rejznera, pt.: Agresja w szkole. Rozwiązania
systemowe Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.
Irena Rzeplińska
recenzja wydawnicza artykułu M. Myszki: Prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców spoza
UE na terytorium RP i RFN, dla czasopisma: „Rocznik Praw Człowieka” Uniwersytet
Warmińsko – Mazurski

UDZIAŁ W ROZWOJU
PRACOWNIKÓW NAUKI
Krystyna Ostrowska:
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NAUKOWYM

Promotor doktoratu obronionego: Justyna Kurtyka – Chałas : Struktura powiązań pomiędzy
religijnością, systemem wartości, osobowością i strategiami działania u licealistów i
studentów, praca obroniona na KUL Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii – 2010
Andrzej Potocki:
Recenzja w przewodzie nadania ks. prof. UKSW dr hab. Kazimierzowi Misiaszkowi SDB
tytułu naukowego profesora nauk teologicznych. Przewód prowadzony na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Lesław Pytka
Promocje (udział w przewodach):
Iwona Klonowska, Funkcjonowanie społeczne młodzieży przestępczej i nieprzestępczej. Maj 2010 ,
promotorstwo pracy doktorskiej, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Sławomir Sobczak, Teleologia wychowania resocjalizującego, recenzja pracy habilitacyjnej. Czerwiec 2010.
Akademia Pedagogiki Specjalnej

Andrzej Rejzner
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Rozdział
środków na BST

Lp.
Imię i Nazwisko Kierownika oraz temat badań
Kontynuowane
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1

Budakowska Elżbieta:
Hybrydyzacja jako zjawisko kulturowe i etniczne

2

Królikowska Jadwiga: Uwarunkowania
dobroczynności we współczesnym świecie

ubóstwa

7000

i
8000

3

4

Kwaśniewski Jerzy:
14000
Normy, dewiacje oraz środki rozwiązywania problemów
społecznych
10000
Michałowska Ewa:
Tożsamość, system wartości, zaufanie społeczne, nadzieja na
sukces, poczucie sensu i jakości życia młodych dorosłych

5

Misiak Władysław:
10000
Metropolie Berlin, Warszawa, Praga w procesach globalizacji
ze szczególnym uwzględnieniem problemów patologii
społecznej

6

Zamecka Joanna:
9000
Polityka przeciwdziałania uzależnieniom w Polsce i na
świecie

Nowe
7

Abucewicz Monika:
14000
Procesy dominacji ideologicznej jako mechanizmy alienacji
kultury i tożsamości jednostkowych

8

12000
Filipowicz Bogusława:
Pamięć o Polsce wielonarodowej we wspomnieniach
Polaków i polskich Żydów we Francji

9

Górecki Mirosław:
Śmierć – przedświt transcendencji

10

Kaźmierczak Tomasz:
Zmieniający się paradygmat służb społecznych

5000

Kowalska – Ehrlich Barbara:
Reformy prawa nieletnich

4000

11

12
14
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10000

Lalak Danuta:
Motywacja oraz inne uwarunkowania decyzji o podjęciu
12000
studiów na kierunku praca socjalna
Ostrowski Łukasz:
Kulturowy aspekt kary i jej wymierzania
Przesławski Tomasz:
Administracja penitencjarna, funkcjonowanie,
organizacji

13000
zasady 12000

15

Raźniewski Piotr:
Instytucjonalny wymiar kontroli społecznej – biurokracja
12000
jako mechanizm sprawowania władzy

16

Redzik Adam:
Juliusz Makarewicz (1872-1955). Biografia naukowa

12000

17

Rejzner Andrzej:
Polityka społeczna w rozwiązywaniu problemów młodzieży

10000

18

Rudowski Tomasz:
Edukacja plastyczna i arteterapia w pracy z osobami 10000
nieprzystosowanymi społecznie.

19

Rychlicka – Maraszek:
Katarzyna: Transmisja wartości w rodzinie korporacyjnej

20

Stachowska Ewa:
10000
Kulturowe, światopoglądowe i religijne przemiany w XXI
wieku; Rynek idei a regres gospodarczy

21

Szymanowska Aleksandra,
Ostrowska Krystyna:
Struktura i znaczenie emocji w społecznym funkcjonowaniu 16000
Polaków

22

Szymanowski Teodor:
Polityka karna w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
5000
środków pomocy i oddziaływań postpenalnych.

23

Utrat-Milecki Jarosław:
Źródła prawa. Emocje czy racjonalność?

10000

24

Baza danych IPSiR, „PRACE IPSiR”

39490

10000

274 490 zł

Razem
Sekcja Finansowa

Kierownik Jednostki

…………………………..
(podpis)

................................................
(podpis)
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L Imię i nazwisko autora oraz tytuł tematu
p.
Elżbieta Bielecka
1
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Ograniczanie ryzyka szkód społecznych
i zdrowotnych związanych ze świadczeniem
usług seksualnych przez młodzież

Wysokość
dotacji
w 2010 r.

3000

2

Jarosław Gara

Przesłanki i konteksty badań współczesnej
antropologii pedagogicznej

1783

3

Ewa Kiliszek:

Pomoc świadczona rodzinie wieloproblemowej
w nadzorze sądowego kuratora rodzinnego

3000

Paweł Kobes

Rola kary pozbawiania wolności w systemie
postępowania z nieletnimi

3000

Maria LibiszowskaŻółtkowska

Światopoglądowe postawy młodzieży

Andrzej Rzepliński

Więźniowie – sprawcy zabójstw
w zakładach karnych

4
5

6

7

Pawel Szczepaniak

8

Dagmara
Woźniakowska
Fajst

9

Wojciech Wypler

3000

Implikacje koncepcyjne i organizacyjne
wprowadzenia monitoringu elektronicznego
dla polskiego więziennictwa
–

3000

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH DZIEWCZĄT
– BADANIA LONGITUDINALNE
3000
Konstrukcja kwestionariusza postaw wobec prawa,
pracodawcy i podstawowych norm społecznych

Razem

Pełnomocnik Kwestora
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3000

3000
25783

Dziekan Wydziału

