
KOMUNIKAT 3

Szanowni Państwo,
Serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  I  Ogólnopolskiej  Konferencji  Kobiecości

i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, która odbędzie się w dniach 12 – 13
października 2016 roku w  Katowicach, pod hasłem:  Kobiety – Mężczyźni – Romantyczne
relacje.

WYKŁADY PLENARNE wygłoszą
> prof. dr hab. Zbigniew IZDEBSKI

> prof. dr hab. Anna GRABOWSKA

> dr hab. Andrzej ŁUKASIK

ZBIGNIEW IZDEBSKI –  pedagog i  seksuolog,  profesor  zwyczajny doktor
habilitowany, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego. Kierownik Katedry
Biomedycznych  Podstaw Rozwoju  i  Seksuologii  w Wydziale  pedagogicznym
Uniwersytetu  Warszawskiego  oraz  Katedry  Seksuologii,  Poradnictwa  i
Resocjalizacji  na  Wydziale  Pedagogiki,  Psychologii  i  Socjologii  uniwersytetu
Zielonogórskiego.   Posiada  certyfikaty  edukatora  seksualnego,  edukatora  w
zakresie psychospołecznych aspektów epidemii HIV/AIDS, doradcy rodzinnego
oraz  seksuologa.  Prowadził  badania  stanowiące  część  międzynarodowego
projektu  badawczego Światowej  Organizacji  Zdrowia  Evaluation  of  National
Programme  of  AIDS.  Jest  stałym  współpracownikiem  World  Health
Organization i International Planned Parenthood Federation (Międzynarodowej
Federacji  Planowania  Rodziny)  w zakresie  edukacji  seksualnej  i  profilaktyki
HIV/AIDS.  Zbigniew  Izdebski  był  przewodniczącym  zarządu  głównego
Towarzystwa Rozwoju Rodziny w latach 1999–2003.  Pełni  aktualnie  funkcję
wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Autor podręczników i
książek z zakresu problematyki seksualnej adresowanych do młodzieży. W 2010
jako jedyny polski naukowiec został współpracownikiem Naukowego Instytutu
Kinsey'a  do  Badań  nad  Seksem,  Płcią  i  Reprodukcją  (Kinsey  Institute  for
Research in Sex, Gender, and Reproduction).
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ANNA  GRABOWSKA –  neuropsycholog,  profesor  zwyczajny  doktor
habilitowany. Pełni funkcję kierownika Pracowni Psychofizjologii w Instytucie
Biologii  Doświadczalnej  im.  M.  Nenckiego  PAN  oraz  kierownika  Katedry
Neuropsychologii  Eksperymentalnej  Uniwersytetu  SWPS  w  Warszawie.
Prowadzi  badania  na  styku  psychologii  i  neuronauk,  koncentrujac  się  na
zagadnieniach mozgowych mechanizmow procesow psychicznych człowieka. W
szczególności  jej  zainteresowania  naukowe  obracają  się  wokół  tematyki
asymetrii funkcjonowania półkul mózgowych, leworęczności, różnic płciowych,
plastyczności  mózgu,  dysleksji  oraz  chorób neurodegeneracyjnych.  Autorka  i
współautorka  licznych  publikacji  książkowych  i  artykułów  naukowych.
Członkini licznych międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych, w
tym: European Brain and Behaviour Society, International Neuropsychological
Society,  International  Brain  Research  Organization,  Polskiego  Towarzystwa
Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego.

ANDRZEJ ŁUKASIK – psycholog ewolucyjny, doktor habilitowany, profesor
nadzwyczajny  Uniwersytetu  Rzeszowskiego.  Jest  kierownikiem  Zakładu
Psychologii  w  Wydziale  Pedagogicznym  Uniwersytetu  Rzeszowskiego.  W
swoich  badaniach  i  studiach  podejmuje  zagadnienia  z  zakresu  ewolucyjnej
psychologii związków romantycznych, relacji rodzice – potomstwo, jak również
psychologii  wyobraźni  i  psychologii  zachowań  społecznych.  Autor  książek:
“Ewolucyjna  psychologia  umysłu”  (2007),  “Filogeneza  wyobraźni”  (2008),
“Ewolucja – mózg – zachowania społeczne” (2015), oraz Redaktor “The small
and  big  deception  in  psychology  and  evolutionary  perspective”  (wraz  z  A.
Kwiatkowską). 

Przedmiotem zainteresowania  I  Ogólnopolskiej  Konferencji  Kobiecości  i  Męskości  oraz
Bliskich  Związków  Interpersonalnych będzie  problematyka  uwarunkowań  i  procesów
odpowiadających  za  powstawanie  i  funkcjonowanie  romantycznych  relacji  między  kobietami
i mężczyznami. Jednocześnie celem tego przedsięwzięcia jest osadzenie podejmowanej problematyki
w  szerokiej  perspektywie  stale  ewoluujących  przekonań  na  temat  kobiecości,  męskości
i romantycznych relacji.

Adresatami  konferencji  są  badacze i  praktycy takich kierunków jak psychologia,  nauki  o 
rodzinie, pedagogika, socjologia i socjologia małżeństwa, demografia, interwencja kryzysowa, a  także
nauczyciele  przygotowania  do  życia  w  rodzinie,  i  wszystkie  osoby  zainteresowane  profilaktyką
i promocją efektywnych wzorców zachowania w obrębie bliskiej relacji romantycznej.

Tematyka konferencji

1. Miłość – oblicza, mechanizmy, komponenty i przemiany w cyklu życia.
2. Przywiązanie – korelaty i konsekwencje dla romantycznych relacji.
3. Romantyczne relacje. Małżeństwo.
4. Dynamika emocji w relacjach romantycznych.
5. Kobiecość i męskość a zachowania i postawy w bliskich związkach interpersonalnych.
6. Transmisja międzypokoleniowa a funkcjonowanie relacji romantycznych.
7. Kulturowe konteksty relacji romantycznych.
8. Wsparcie w bliskich związkach – między potrzebami a udzielaną pomocą.
9. Seksualność w relacjach romantycznych.
10. Ciemne strony bliskich związków – konflikty, zdrady, manipulacja, szantaż, osamotnienie.
11. Gdy relacja potrzebuje uzdrowienia – terapia i poradnictwo bliskich związków interpersonalnych. 
12. Przygotowanie do życia w rodzinie i relacji romantycznej.
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Formy uczestnictwa
Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa czynnego, w następujących formach: wykład,

referat,  sympozjum,  plakat  naukowy,  warsztat  lub  uczestnictwo  bierne.  Wystąpienie
referatowe  powinno  trwać ok.  20  min.  Plakat  naukowy należy wykonać w  formacie  nie
większym niż B1, w orientacji pionowej.

Autorzy wystąpień, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, uzyskają możliwość publikacji
swoich prac w planowanym wydawnictwie pokonferencyjnym.

Zgłoszenia
Zgłoszeń uczestnictwa prosimy dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego na

stronie  konferencji  (www.bliskiezwiazki.us.edu.pl)  lub poprzez  przesłanie  wypełnionego
zgłoszenia na adres mailowy Konferencji: bliskie.zwiazki.us@gmail.com.

Ważne terminy
Termin nadsyłania zgłoszeń – 10 lipca 2016r.
Termin wnoszenia opłat – 31 sierpnia 2016r. (I termin); 30 września 2016 r. (II termin)

Termin ogłoszenia programu konferencji – początek października 2016r.

Miejsce obrad konferencji

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
ul. Bankowa 12a



Opłaty

Termin I
(do 30.08.2016 r.)

Termin II
(do 30.09.2016 r.)

Opłata podstawowa 400 zł 450 zł

Opłata podstawowa (bez kolacji) 350 zł 400 zł

Opłata dla studentów i 
doktorantów
(+ udział w uroczystej kolacji)

250 zł
(300 zł)

300 zł
(350 zł)

Opłata  obejmuje  materiały  konferencyjne,  przerwy  kawowe,  udział  w  uroczystej  kolacji,  oraz
publikację tekstu w planowanej monografii dla Autorów wystąpień, po uzyskaniu pozytywnej recenzji

Wpłat dokonywać należy na konto:
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

wpisując w tytule przelewu: „Udział w konferencji bliskich związków” oraz imię i nazwisko 
(Faktury będą wystawiane wyłącznie na podmiot dokonujący opłaty konferencyjnej)

DANE KONTAKTOWE

Sekretariat konferencji: Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej
Uniwersytetu Śląskiego,
40-126 Katowice; ul. Grażyńskiego 53; tel. 692 068 666

strona internetowa: bliskiezwiazki.us.edu.pl;
adres e-mail: bliskie.zwiazki.us@gmail.com

 Patronat honorowy

Patronat medialny

mailto:bliskie.zwiazki.us@gmail.com

