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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

„CZŁOWIEK W PRESPEKTYWIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ 

CYWILIZACYJNYCH” 
24 LISTOPADA 2016 R. 

 
PROGRAM KONFERENCJI 

9:30 – 10:00  – Rejestracja uczestników konferencji  
10:00 – Rozpoczęcie konferencji  
 

Sesja I (10:15 – 12:05) 

„Zagrożenia w ujęciu społecznym” 

Prowadzący: dr n. hum. Krystyna Szpak-Lipińska 

 „Godność ludzka w kontekście społecznym – szanse 
i  zagrożenia” – ks. prof. dr hab. Janusz Mariański 
(WSNS) 

 „Zagrożenia duchowe” – dr n. hum. Emilia Żerel 
(WSNS) 

 „Wiedza pedagogiczna rodziców dotycząca współcze-
snych zagrożeń wychowawczych dziecka – w świetle 
badań” - dr n. hum. Urszula Tokarska (WSNS)  

 „Trzy prawdy – czyli dezinformacja współczesnego 
społeczeństwa” – dr n.  hum. Sylwia Kowalska-
Myśliwiecka (WSNS) 

 „Indywidualizacja moralności we współczesnym społe-
czeństwie – zagrożenia i szanse” – ks. dr n. społ. Marcin 
Rola 

 „Wsparcie społeczne osób starszych objętych opieką 
instytucjonalną” – mgr Paweł Chruściel (UM Lublin) 

 „Rola cyberwojny we współczesnych konfliktach 
zbrojnych i politycznych” – Wojciech Cendrowski (Uni-
wersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie) 

 „Kradzież informacji – współczesne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa państwa” – mgr Małgorzata Chałup-
czak-Styczeń (UMCS) 

 „Zagrożenia małżeństw niedojrzałych do rodzicielstwa 
– mgr Iryna Ahapava (KUL) 

 „Prymat prawdy jako kryterium oceny kultury w ujęciu 
J.Ratzingera/Benedykta XVI” – mgr Andrei Ahapau 
(KUL) 

 „Wystąpienie Partnera Konferencji” – Bank Pekao S.A.  

12:05  Przerwa / Kawa, herbata  

 

Sesja II (12:20 – 13:40) 
„Zagrożenia społeczno-zdrowotne” 

Prowadzący: dr n. przyr. Elżbieta Jędrzejewska 

  „Środki psychoaktywne – realne zagrożenie współcze-
snej młodzieży” – dr n. hum. Błażej Dyczewski  (WSNS), 
mgr Piotr Adamski (SPiDR)  

 „Wszczepianie mikroczipów ludziom: Między techno-
logią a teologią” – mgr Andrzej Kozicki (Akademia 
Sztuk Wojennych) 

 „Ekonomiczno-społeczne skutki otyłości jako choroby 
cywilizacyjnej” – mgr Olga Garbacka (SGH)  

 „Stres jego źródła, działanie i zapobieganie na przykła-
dzie Niemiec” – mgr Danuta Hofner (PfPuH) 

 „Młodzież wobec wyzwań społeczeństwa ryzyka” – 
dr n. hum. Mariusz Gwozda (UMCS) 

 „Cyberprzemoc – wirtualna agresja, realne konse-
kwencje” – dr n. hum. Beata Janeczko (KUL) 

 „Kryzys rodzi kryzys. Wzrost zaburzeń psychicznych 
 w  Polsce jako reakcja na kryzysy społeczno-
gospodarcze” – dr n. hum. Justyna Maciaszek (KUL) 

 „Prawne aspekty cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia” – 
dr n. praw. Jolanta Pacian (UM Lublin) 

 
13:40    Przerwa / Lunch 

 

Sesja III (14:00 – 15:30) 
              „Zagrożenia zdrowotne” 

    Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Marzec 

 „Cellulit – zagrożenie dla kobiet” – dr n. chem. Maria 
Bernat (WSNS) 

 „Problemy psychospołeczne kobiet w wieku pomeno-
pauzalnym” – mgr Klaudia Pałucka, dr hab. n. med. Ce-
lina Łepecka – Klusek, dr n. med. Anna Pilewska-Kozak, 
dr n. med. Grażyna Stadnicka (UM Lublin) 

 „Nieprawidłowe nawyki żywieniowe dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym i związane z nimi zagrożenia dla 
zdrowia” – dr n. chem. Marlena Matysek-Nawrocka, 
lic. Paulina Bober (WSNS) 

 „Współczesne zagrożenia zdrowia społeczeństwa pol-
skiego” – dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, prof. dr hab. 
n. med. Teresa Kulik, Elwira Szwedo (UM Lublin) 

  „Choroby cywilizacyjne jako największy problem 
zdrowotny współczesnego człowieka” – dr n. med. 
Agnieszka Łagowska-Batyra (WSNS), mgr Agata Stachu-
ra (Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” Nałę-
czów) 

  „Alkoholizm- zagrożenie zdrowia i życia człowieka. 
Aktywność samorządu w zakresie profilaktyki alkoho-
lowej” – mgr Katarzyna Muszyńska (UMCS) 

 „Leczenie za granicą – doświadczenia polskich pacjen-
tów i ich rodzin” – dr Agata Maksymowicz (Wydział 
Humanistyczny AGH) 

  „Grzyby pleśniowe w środowisku człowieka” – dr hab. 
n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak, prof. nadzw. (PSW 
im. JP II Biała Podlaska) 

 „Skażenie żywności metalami ciężkimi w Polsce” – 
dr n. farm. Andrzej Kot (WSNS) 

http://www.wsns.lublin.pl/


15:30 Zakończenie  
 

(sesja posterowa dostępna w sali wykładowej 120) 

 „Wspieranie poczucia jakości życia u osób dorosłych uzdolnionych plastycznie” – dr n. społ. Barbara Cichy-Jasiocha (KUL) 

 „Partycypacja obywatelska jako remedium na ponowoczesny kryzys – mit czy realna perspektywa?” – mgr Elżbieta Szulc-
Wałecka (UMCS) 

 „Zespół metaboliczny jako realne zagrożenie dla dorosłego człowieka- czy warto coś zmienić w stylu życia?”  
dr n. med. Agnieszka Łagowska-Batyra (WSNS), mgr Agata Stachura (Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” Nałęczów) 

 „Przekonanie o własnej skuteczności, a przystosowanie do  pracy u osób w okresie średniej dorosłości” – dr n. społ. Paweł 
Kot (KUL) 

 „Zagrożona uczciwość – zagrożone małżeństwo. Pedagogiczno-etyczne rozważania na temat uczciwości małżeńskiej” – 
mgr Katarzyna Hryszan 

 „Postawy rodzicielskie i kompetencje interpersonalne w przyjaźni i miłości. Aspekty profilaktyczne.” – dr n. hum. Magdale-
na Dawidowicz (WSNS), dr hab. Waldemar Klinkosz (KUL) 

 „Orientacja materialistyczna jako zgeneralizowane nastawienie na mieć- psychologiczne konsekwencje funkcjonowania 
w kulturze konsumpcyjnej” – dr n. hum. Martyna Płudowska (KUL) 

 „Wpływ współczesnych zagrożeń na rozwój i role OSP w III RP” – lic. Magdalena Bubak (Uniwersytet Przyrodniczy w Krako-
wie) 
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