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SPRAWCA I OFIARA PRZEMOCY W RODZINIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 1993-2011

Wydawnictwa zwarte
(Książki dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim)

BEISERT Maria : Kazirodztwo : rodzice w roli sprawców. – Wyd. 2. – Warszawa : „Scholar”, 
2008

Sygn. 97027

BIŃCZYCKA Jadwiga : Kilka refleksji na temat pomagania dzieciom – ofiarom przemocy // W: 
Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca : incydent czy znak czasu? / red. Lesław Pytka, Barbara 
Głowacka. – Warszawa : Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2000. – S. 144-148

Sygn. 88201

BROWNE Kevin, HERBERT Martin : Zapobieganie przemocy w rodzinie. – Warszawa : Wydaw. 
Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – S. 63-79 : Maltretowanie współmałżonka – rozmiary zjawiska ; S.
189-205 : Zapobieganie maltretowaniu osób starszych ; S. 206-222 : Zapobieganie cyklowi 
przemocy

Sygn. 86027 W

CICHLA Joanna : Formy pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w kontekście teorii i doświadczeń 
praktycznych // W: Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata 
Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla. – Toruń : „Akapit”, 2009

Sygn. 98320

GRUSZCZYŃSKA Beata : Przemoc wobec kobiet w Polsce : aspekty prawnokryminologiczne.
– Warszawa : „Wolters Kluwer Polska”, 2007. – S. 82-87 : Charakterystyka kobiet – ofiar 
przemocy ; S. 91-95 : Charakterystyka partnera stosującego przemoc

Sygn. 96792 W

JUNDZIŁŁ Irena : Dziecko – ofiara przemocy. – Warszawa : WSiP, 1993
Sygn. 84580, 82766-82768, 82672 W

KULA-LIC Justyna : Pomoc dla ofiar przemocy – aspekty psychologiczne // W: Zjawisko 
przemocy we współczesnym świecie : wybrane aspekty / red. Justyna Maciaszek. – Stalowa 
Wola. – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 
2010. – S. 69-76

Sygn. 99707

ŁUKA Magdalena : Działania podejmowane wobec sprawców przemocy // W: Zjawisko przemocy 
we współczesnym świecie : wybrane aspekty / red. Justyna Maciaszek. – Stalowa Wola. – 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2010. –
S. 77-87

Sygn. 99707

MADANES Cloè : Przemoc w rodzinie : psychoterapia sprawców i ofiar. – Gdańsk : Gdańskie 
Wydaw. Psychologiczne, 2004

Sygn. 96162

1



MELLIBRUDA Jerzy : Przeciwdziałanie przemocy domowej. – Warszawa : Instytut Psychologii 
Zdrowia, cop. 2009. – S. 31-38 : Dzieci jako ofiary przemocy domowej ; S. 69-79 : Przemoc jako 
patologiczna forma sprawowania kontroli nad ofiarami ; S. 153-169 : Interwencje wobec 
sprawców przemocy

Sygn. 98249

MICHALSKI Mirosław A., ZAPOROWICZ Magdalena : Stowarzyszenie „Azyl” na rzecz Pomocy 
Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty 
przemocy/ red. Joanna Wawrzyniak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-
Ekonomicznej w Łodzi, 2007. – S. 257-264

Sygn. 96158

POSPISZYL Irena : Razem przeciw przemocy. – Warszawa : "Żak", 1999. – S. 48-49 : 
Zachowanie sprawcy po wystąpieniu aktu przemocy ; S. 81-82 :Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy „Niebieska Linia” ; S. 82-83 : Schroniska dla ofiar przemocy

Sygn.: 87272, 89231 - 89232, 86341, 86342 W

PRZESTĘPCZOŚĆ nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / red. Bożena Gulla, 
Małgorzata Wysocka-Pleczyk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009
Sygn. 97695

RODE Danuta, RODE Magdalena : Percepcja związku małżeńskiego przez kobiety ofiary przemocy
// W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty
zjawiska / red. Beata Szluz. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – S. 
148-162

Sygn. 98307

RYLKE Hanna : Pokolenie zmian : czego boją się dorośli?. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne, 1999. – S. 48-50 : Kontekst rodzinny ofiar i sprawców

Sygn. 86030, 86029 W

RZESOŚ Karolina : Interwencja w kryzysie – z doświadczeń ośrodka interwencji kryzysowej dla 
ofiar przemocy // W: Od systemu terapeutycznego do interwencji  / red. nauk. Łukasz 
Kaczmarek, Anna Słysz, Emilia Soroko. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. – S. 163-
183

Sygn. 94588

Artykuły z czasopism
(Artykuły dostępne w Czytelni  Biblioteki  Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim  i/lub jej 
Filiach)

ANTONIAK Piotr :  Syndrom ofiary // Niebieska Linia. – 2007, nr 5, s. 4-6

AOUIL Balsam : Poradnictwo i wsparcie psychologiczne online dla dzieci i młodzieży - ofiar 
przemocy // Dziecko Krzywdzone. – 2010, nr 2, s. 33-43

ARIAS  Luis Alarcon : Jak podejść do sprawcy przemocy? // Niebieska Linia. – 2000, nr 5, s. 27
     Przemoc w rodzinie.

BAKUŁA Anna : Czego potrzebuje ofiara przemocy? // Świat Problemów. – 2004, nr 1, s. 25-28

BAKUŁA Anna : Kim jest sprawca? // Świat Problemów. – 2000, nr 10, s. 16-20
     Sprawca przemocy w rodzinie.

Bukała Jerzy :  Na rzecz ofiar przestępstw // Świat Problemów. – 2006, nr 2, s. 29-30 
Działania na rzecz ofiar przestępstw prowadzone w Polsce.

BRONIŚ Jadwiga : Program edukacyjny dla sprawców // Świat Problemów. – 2005, nr 2, s. 25-29
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CICHLA Joanna : Współpraca pracownika socjalnego z ofiarą przemocy seksualnej // Praca 
Socjalna. – 2007, [nr] 3, s. 90-99

CHMURSKA  Ewa : Sprawcy przemocy wobec bliskich : próba charakterystyki // Niebieska Linia. – 
2009, nr 2, s. 12-14

CHRZANOWSKA  Joanna : Alienacja ofiar a stereotypy // Niebieska Linia. – 2005, nr 2, s. 6-8 
Dot. częstego postrzegania przemocy domowej przez pryzmat mitów i stereotypów.

CIELECKA- KUSZYK Joanna : Medyczne aspekty przemocy i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie //
Niebieska Linia. – 2005, nr 6, s. 11-13

CZARNECKA  Małgorzata :  Moje ograniczenia w pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, [nr] 5, s. 35-37

Sposoby przeciwdziałania agresji w szkole. Praca pedagoga szkolnego.

DLACZEGO kobiety zostają? // Niebieska Linia. – 2000, nr 4, s. 8-10
Kategorie kobiet - ofiar przemocy, które zostają z brutalnymi mężczyznami (sprawcami  
przemocy).

DOROSZEWSKA   Bożena  :  Etapy  pomagania //  Niebieska  Linia.  –  1999,  nr  5,  s.  20-22  
Dot. pomocy ofiarom przemocy.

DZIEŃ dyżuru przy telefonie // Świat Problemów. – 2006, nr 9, s. 5-8
Telefon zaufania dla ofiar przestępstw w rodzinie.

FENIK Katarzyna : Być małym świadkiem // Niebieska Linia. – 2001, nr 5, s. 4
Dziecko - ofiara przemocy w rodzinie - jako świadek w procesie karnym.

FENIK Katarzyna  : Program dla Dzieci Pogotowia ,,Niebieska Linia'' // Świat Problemów. – 2001, nr
7/8, s. 46-48

Program pomocy terapeutycznej dla dzieci ofiar przemocy.

GORCZYCA Robert : Między schizofrenią a przemocą. - Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2008, nr 3, s.
15-17

Osoba chora psychicznie jako ofiara przemocy domowej.

GOTFRYD Paulina : Kiedy bije kobieta : doświadczenia brytyjskie. - Bibliogr. // Niebieska Linia. –
2010, nr 4, s. 8-10

Mężczyźni - ofiary przemocy domowej.

HAMILTON-GIACHRITSIS Catherine, BROWNE Kevin D., FALSHAW Louise :  Krzywdzenie dzieci w
rodzinie  i  poza  rodziną  oraz  jego  związek  z  zachowaniami  przestępczymi  dzieci.  -  Bibliogr.  //
Dziecko Krzywdzone. – 2005, nr 10, s. 79-92

Zależność między powtarzającymi się aktami krzywdzenia dzieci w rodzinie lub poza nią a 
zachowaniami przestępczymi dzieci. Osoby, które padły ofiarą krzywdzenia w rodzinie, a  
także poza nią, częściej niż inne osoby badane dopuszczały się przestępstw z użyciem  
przemocy i/lub przestępstw seksualnych.

GROMULSKA Lucyna : Mężczyzna - ofiara przemocy : obserwacje z kontaktu // Świat Problemów. –
2006, nr 9, s. 18-20

GRYSZKA  Adrianna : Mężczyzna ofiarą przemocy? // Niebieska Linia. – 2010, nr 4, s. 5-8
Przyczyny przemocy wobec mężczyzn. Różnice pomiędzy przemocą doświadczaną przez  
mężczyzn i kobiety.

HERZYK Eugenia : Kobieta - ofiara przemocy psychicznej // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 4, s. 88-
89

HÜBSCHER  Kornelia  :  Jak  przeciwdziałać  przemocy  i  jak  postępować  z  ofiarami  przemocy  w
rodzinie. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, s. 23-25

Dziecko jako ofiara  przemocy w rodzinie.  Postępowanie w przypadku aktów przemocy  
wobec dziecka. Rozwiązania systemowe. Sytuacja sprawców przemocy w innych krajach.
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HÜBSCHER Kornelia : Wygrać z dzieckiem. - Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2007, nr 6, s. 11-12
Tekst jest próbą zaprezentowania cech charakterystycznych sprawców przemocy fizycznej 
wobec dzieci.

JAK zapewnić sobie bezpieczeństwo? // Świat Problemów. – 2002, nr 2, s. 4-6
Ofiary przemocy domowej. Rady jak się zachować.

JAWORSKA  Monika : Kobiety - ofiary przemocy domowej // Nauczyciel i Szkoła. – 2008, nr 3/4, s.
69-77

JUSZKIEWICZ Wojciech  : Kompensata transgraniczna - finansowa pomoc dla pokrzywdzonych //
Niebieska Linia. – 2010, nr 3, s. 25-27

JUSZKIEWICZ Wojciech : Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw // Niebieska Linia. – 2009,
nr 6, s. 19-21
     
KOŁODZIEJCZAK Katarzyna :  Dziecko ofiarą przemocy w rodzinie - zarys problemu. - Bibliogr. //
Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 10/11, s. 37-38

KOŁODZIEJCZYK Marcin : Krucjata dziecięca // Polityka. – 2010, nr 31, s. 27-29

KOŚCIELAK Katarzyna : Pani pobiła pana // Polityka. – 2010, nr 36, s. 96-97
Mężczyzna - ofiara domowej przemocy.

KOZŁOWSKA Anna : Prawo a ofiary przemocy // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 7, s. 22-23
Przemoc w rodzinie.

KRUPIŃSKA Marta : Dzieci z ADHD : sprawcy i ofiary przemocy // Niebieska Linia. – 2007, nr 5, s. 
27-29

Sprawozdanie z badań.

KRZYSZTOŃ  Dorota : Rzecznik pyta w imieniu ofiar // Niebieska Linia. – 2008, nr 4, s. 26-31

KRZYŻANOWSKA- ZBUCKA  Joanna : Zaburzenia nastroju u ofiar przemocy // Niebieska Linia. –
2007, nr 4, s. 8-9

KUBACKA- JASIECKA Dorota : Sprawcy przemocy partnerskiej : w niewoli dążenia do kontroli i 
mocy // Chowanna. – 2005, t. 1, s. 9-27

KUBIAK Jadwiga : Szansa dla sprawców przemocy i ich ofiar // Świat Problemów. – 2009, nr 5, s. 
9-11

KUHN Gabriela  :  Przypadki  krzywdzenia  dzieci  ze skutkiem śmiertelnym.  -  Bibliogr.  //  Dziecko
Krzywdzone. – 2010, nr 3, s. 7-23

Próba  analizy  przypadków  krzywdzenia  dzieci  ze  skutkiem  śmiertelnym  w  kontekście  
złożonego problemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Zasięg i skala zjawiska, definicja i 
typologia problemu, regulacje prawne, działania prewencyjne.

KUKUŁA  Zygmunt : Środki zapobiegawcze i możliwości izolowania sprawców przemocy w 
rodzinie // Praca Socjalna. – 2009, nr 1, s. 61-79

LEMAŃSKI Robert :  Kary dla sprawców przemocy domowej : polska polityka kryminalna wobec
sprawców przemocy domowej w latach 1998-2000 // Niebieska Linia. – 2001, nr 5, s. 28-30
 
LESIAK Elżbieta, FILIPIAK-WADAS Olga : Czy rzeczywiście tak łatwo? // Niebieska Linia. – 2002, nr
4, s.21-22

O pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
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LEŚNICKA Agata :  Osoby chore psychicznie a przemoc domowa. - Bibliogr. // Niebieska Linia. –
2008, nr 3, s. 12-14

Osoba chora psychicznie jako sprawca i ofiara przemocy.

ŁAKOMSKI Marian : Dziecko jako ofiara przemocy // Wychowawca. – 2005, nr 3, s. [14]-15
Obraz przemocy i znęcania się nad dzieckiem w rodzinie z problemem alkoholowym.

MAKARA-STUDZIŃSKA Marta, MORYLOWSKA Justyna :  Między kobietą i mężczyzną : przemoc w
związkach intymnych. - Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2008, nr 2, s. 27-30

Kobieta jako ofiara przemocy i jako sprawczyni przemocy. Skutki przemocy.
     
MALINOWSKI Jan A. : Pętla przemocy // Wychowanie na co Dzień. – 1996, nr 9, s. 3-6

Dziecko ofiarą przemocy, ofiara prześladowcą, wpływ brutalnych filmów telewizyjnych na 
wyzwalanie agresji.

MELLIBRUDA Jerzy, DURDA Renata : Jest taka potrzeba : standardy i procedury w pracy z ofiarami
i sprawcami przemocy w rodzinie  // Niebieska Linia. – 2007, nr 1, s. 3-4

Artykuł omawia cele wprowadzania standardów, typowe elementy i obszary obejmowane 
przez standardy, ich pozytywne i negatywne aspekty.

MELLIBRUDA  Jerzy : Ofiary i sprawcy // Świat Problemów. – 1997, nr 5, s. 4-10
Omówienie zachowania ofiary i sprawcy w rozwijającej się sytuacji przemocy w rodzinie.

MELLIBRUDA  Jerzy : Umysł zniewalany przemocą // Niebieska Linia. – 2000, nr 2, s. 3-9
Podstawowe aspekty przemocy: cierpienie, zdobywanie władzy nad ludźmi oraz burzenie 
porządku osobistego i moralnego. Rodzaje kontaktu człowieka z przemocą: ofiara, 
sprawca, świadek, widz przemocy i profesjonaliści od przeciwdziałania przemocy.

MICHALEWICZ Iza : Ofiara ofierze // Polityka. – 2010, nr 7, s. 26-27

MIKRUT Adam : Stygmat "upośledzenie umysłowe" a ryzyko zostania ofiarą przemocy. - Summ. - 
Bibliogr. // Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s. 184-191

NOWAKOWSKA Anna M. : Wstydliwa sprawa // Remedium. – 1999, nr 10, s. 20-22
Mężczyzna ofiarą przemocy kobiety.

NOWAKOWSKA Anna Maria : Przypadki szczególne // Remedium. – 1998, nr 7/8, s. 40-41
Praca z ofiarami przemocy.

OLSZEWSKA Agnieszka : Przymusowe leczenie i terapia sprawców przemocy w rodzinie i innych 
przestępstw // Świat Problemów. – 2010, nr 12, s. 35-38

Obowiązujące procedury i przepisy umożliwiające terapię osób uzależnionych 
popełniających przestępstwa, bądź powodujących rozkład rodziny.

ORGANIZACJE  udzielające  pomocy /  oprac.  Małgorzata  Polak,  Piotr  Kiembłowski  //  Świat
Problemów. – 2002, nr 2, s. 7-10
     Omówienie  badań,  które  miały  na  celu  uzyskanie  podstawowych  informacji  o  systemie  

udzielania pomocy ofiarom przemocy fizycznej i seksualnej w Polsce (przemoc domowa).

OSIATYŃSKI Wiktor  : Karać czy leczyć? : dylematy pracy z uzależnionym sprawcą przemocy //
Świat Problemów. – 2005, nr 3, s. 22-24

PISULA Ewa :  Dziecko z autyzmem jako ofiara przemocy. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. –
2008, nr 1, s. 23-36
     Omówienie  zagadnień  związanych  z  krzywdzeniem  osób  z  zaburzeniami  rozwoju  i  

przedstawienie ich na tle sytuacji dziecka z autyzmem.

PADŁO Katarzyna : O dobro dziecka skrzywdzonego // Wychowawca. – 2008, nr 4, s. 5-8
Dziecko ofiarą przemocy i wykorzystania seksualnego. Działania na rzecz małoletnich -  
pomoc psychopedagogiczna w sytuacjach wymagających interwencji.
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POLANOWSKI  Jarosław  :   Eksmisja  i  nie  tylko  czyli  co  z  mieszkaniem  i  zamieszkiwaniem //
Niebieska Linia. – 2001, nr 1, s. 20-22

Pomoc  ofiarom  przemocy  w  rodzinie  -  eksmisja  sprawcy.  Eksmisja  administracyjna,  
eksmisja kodeksowa (KRiOP).

POLANOWSKI Jarosław : Prawo karne a prawo cywilne : podobieństwa i różnice  // Niebieska Linia.
– 2000, nr 3, s. 6-7

Prawo dla pomocy ofiarom przemocy.

POLANOWSKI  Jarosław : Sposoby na oddzielenie ofiary od sprawcy // Niebieska Linia. – 2007, nr 
1, s. 25-27

POSPISZYL Kazimierz :  Dziecko jako sprawca przemocy seksualnej. - Bibliogr. // Psychologia w
Szkole. – 2005, nr 1, s. 37-54

Stopień  niebezpieczeństwa  dziecięcych  praktyk  seksualnych.  Jak  rozróżnić  mentalne  i  
naturalne  zainteresowania  seksualne  dziecka  od  tych  które  powinny  budzić  niepokój  
dorosłych.

POSPISZYL Kazimierz : Zabawy niezbyt niewinne // Charaktery. – 2005, nr 5, s. 24
 Dziecko jako sprawca przemocy seksualnej. Problem wczesnego diagnozowania zjawiska.

PREIZNER Marek : O programie dla sprawców przemocy w rodzinie // Niebieska Linia. – 2010, nr 2,
s. 28

Przeznaczony dla osób odbywających karę pozbawienia wolności za przestępstwo znęcania 
się nad rodziną.

PROGRAMY dla sprawców // Świat Problemów. – 2006, nr 9, s. 12-17
Wytyczne do tworzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w 
rodzinie.

PULCYN Tadeusz :  Przychodzi ofiara do prokuratora // Świat Problemów. – 2009, nr 6, s. 26-28
O szkoleniu dla prokuratorów rejonowych na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz  
kontaktu z ofiarami i sprawcami przemocy.

PYTLAKOWSKI Piotr :  Piekło pokrzywdzonych // Polityka. – 2006, nr 40, s. 40-44

RESPONDEK Agnieszka : Pułapki i problemy // Remedium. – 1998, nr 5, s. 16-17
     Praca z ofiarami przemocy.

RZYTKI-SROKA Justyna : Od zaprzeczenie do działania : dziecko krzywdzone z perspektywy 
dorosłej ofiary przemocy domowej // Niebieska Linia. – 2009, nr 3, s. 18-20

SAJKOWSKA Monika, SZYMAŃCZAK Jolanta : Dzieci - ofiary przemocy : skala i charakter zjawiska :
potrzeba interwencji // Polityka Społeczna. – 2009, nr 9, s. 29-34

SARZAŁA Krzysztof : Koncepcja interwencji wobec sprawców przemocy domowej // Świat 
Problemów. – 2005, nr 3, s. 25-30

SPUREK Sylwia : Nie zbliżaj się !// Niebieska Linia. – 2007, nr 6, s. 23-24
Europejskie rozwiązania: zakaz zbliżania się i nakaz opuszczania mieszkania jako ochrona 
ofiary przed sprawcą przemocy w rodzinie.

SPUREK  Sylwia :  Izolacja sprawcy przemocy od ofiary a kodeks postępowania karnego // 
Niebieska Linia. – 2009, nr 6, s. 17-18

SYSTEM pomocy środowiskowej : ofiara przemocy w rodzinie // Niebieska Linia. – 2002, nr 2, s. IV 
okł.

Rodzina alkoholowa. Pomoc społeczna, policja, gminna komisja rozwiązywania problemów 
alkoholowych, ośrodek interwencji kryzysowej, świetlice socjoterapeutyczne, punkty 
konsultacyjne, placówki lecznictwa odwykowego, sąd i prokuratura, telefony zaufania i 
interwencyjne, organizacje pozarządowe.
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SZTANDER  Wanda : Na czym polega pomaganie ofiarom przemocy // Niebieska Linia. – 1999, nr 
5, s. 18-19

ŚWIERCZYŃSKA Katarzyna : Mężczyźni do bicia // Wprost. – 2011, nr 39, s. 50-52
Mężczyzna - ofiarą przemocy domowej.

TUCHOLSKA  Stanisława : Charakterystyka sprawców przemocy domowej // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 34-38

Formy krzywdzenia dzieci: przemoc fizyczna, przemoc seksualna, przemoc emocjonalna,  
przemoc rytualna. Zespół złego traktowania dzieci. Omówienie badań.

WALC   Wiesława  :  Matka  jako  sprawca  przemocy  wobec  dziecka //  Problemy  Opiekuńczo-
Wychowawcze. – 2011, nr 3, s. 25-29
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WÓJCIK Magda : Wykorzystywanie seksualne // Remedium. – 2003, nr 3, s.22-23
Wychowanie seksualne w rodzinie a ofiary przemocy

     WYDAWNICTWA INNYCH BIBLIOTEK
DOSTĘPNE NA ZMÓWIENIA CZYTELNIKA

W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEN MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

BADURA-MADEJ Wanda : Interwencje terapeutyczne wobec dzieci - ofiar przestępstw // Dziecko 
Krzywdzone. – 2005, nr 10, s. 43-53
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sprawcą przemocy domowej : profesjonalna pomoc do samopomocy ; cz. 1) // Wspólne Tematy. – 
2010, nr 5, s. 3-8
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