
Program konferencji
DZIEŃ I

Czwartek, 18 października 2018 r.
9.00 – 10.00: Rejestracja uczestników (Hol; poziom 0)
10.00 – 10.15: Uroczyste otwarcie konferencji (Sala konferencyjna; poziom 0)

WYKŁADY PLENARNE
10.15 – 11.00: Wykład plenarny 1 (Sala konferencyjna; poziom 0)

prof. UG dr hab. Maria KAŹMIERCZAK
Empatia a sprawa płci - przejawianie, dostrzeganie i docenianie kobiecej i męskiej empatii w bliskich relacjach

Przewodniczy: prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal

11.00 – 11.45: Wykład plenarny 2 (Sala konferencyjna; poziom 0)
prof. UŁ dr hab. Iwona JANICKA

Bliskie związki a zaangażowanie partnerów
Przewodniczy: prof. dr hab. Anna Kwiatkowska

11.45 – 12.15: Przerwa kawowa (Hol; poziom 0)
12.15 – 13.00: Wykład plenarny 3 (Sala konferencyjna; poziom 0)

prof. zw. dr hab. Eugenia MANDAL
Mężczyźni i chłopcy

Przewodniczy: prof. UG dr hab. Maria Kaźmierczak
13.00 – 14.30: Obiad (Hol; poziom 0)



14.30 – 16.00: SESJE TEMATYCZNE

Sesja tematyczna 1. Bliskie związki – na różnych 
stopniach zaangażowania

(Sala konferencyjna; poziom 0)
Przewodniczy: dr hab. Lucyna Bakiera

Sesja tematyczna 2. Bliskie związki – 
w odkrywaniu macierzyństwa i ojcostwa

(Sala dydaktyczna; poziom 0)
Przewodniczy: prof. UG dr hab. Maria 
Kaźmierczak

Sesja tematyczna 3. Bliskie związki – między 
strategią i autentycznością

(Sala seminaryjna; poziom 2)
Przewodniczy: prof. UR dr hab. Andrzej Łukasik

dr hab. Lucyna Bakiera (UAM) : Zachowania 
afiliacyjne w związkach małżeńskich 
i kohabitacyjnych

prof. UG dr hab. Maria Kaźmierczak, dr Paulina
Pawlicka, mgr Paulina Anikiej, mgr Ariadna 
Łada, mgr Agata Ruźniak-Lubocka (UG):  
Czy macierzyństwo jest kobiece?

prof. UR dr hab. Andrzej Łukasik (UR), 
mgr Magdalena Marzec: Czy style miłości mogą 
być strategiami reprodukcyjnymi

dr Jolanta Chanduszko-Salska (SAN), mgr Ewa 
Włodarczyk, dr Karolina Kossakowska (UŁ): 
Namiętność, Intymność i Zaangażowanie w 
Związkach Friends with Benefits i związkach 
romantycznych

prof. KUL dr hab. Ewa Rzechowska, dr Monika 
Dacka (KUL JP II): Związki partnerskie 
i macierzyństwo młodych kobiet

prof. UR dr hab. Andrzej Łukasik (UR), 
dr Dominik Borawski, dr Anna Wołpiuk-
Ochocińska (UJK): Obraz własnego ciała jako 
mediator między strategiami reprodukcyjnymi kobiet
a intuicjami moralnymi

dr Emilia Paprzycka (SGH), dr Edyta 
Mianowska (UZ): Dlaczego się rozstajemy? 
Społeczno-demograficzne uwarunkowania decyzji 
o rozstaniu

dr Katarzyna Serafińska, dr Bogusława Błoch 
(UWr): Czy feminizm kobiet idzie w parze ich 
z niechęcią do mężczyzn? Siła utożsamiania się 
z feminizmem a seksizm wobec mężczyzn

dr Karolina Konopka, dr Monika Dominiak-
Kochanek, dr Joanna Rajchert (APS): Wpływ 
zagrożenia tożsamości płci na rozbieżność pomiędzy 
Ja realnym – Ja idealnym i Ja powinnościowym w 
kontekście męskości i kobiecości

prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, mgr Anna 
Latusek (UŚ): Style miłości oraz style 
przywiązania, psychiczna kobiecość i męskość, 
makiawelizm, narcyzm, inteligencja emocjonalna i 
lęk u osób porzucających partnerów w bliskich 
związkach

dr Dominika Ochnik (UO), mgr Mirjam 
Holleman (University of Alabama): Społeczne 
role płciowe w ocenie kobiet i mężczyzn

mgr Magdalena Sitko-Dominik (UŚ): 
Przynależność generacyjna, płeć psychologiczna, 
postawy wobec miłości a style użytkowania 
Facebooka przez młodych dorosłych

dr Joanna Sweklej (Uniwersytet SWPS):

Zawiść kobiet w bliskich związkach

mgr Magdalena Rachubińska (UŁ): 
Zaangażowanie interpersonalne w związkach 
randkujących - różnice międzypłciowe

dr Dagna Kocur (UŚ): Publiczne okazywanie uczuć
i jego korelaty – doniesienia wstępne

16.00 – 16.30: Przerwa kawowa (Hol; poziom 0)



16.30 – 18.00: SESJE TEMATYCZNE

Sesja tematyczna 4. Bliskie związki – w kręgu 
relacji rodzinnych

(Sala konferencyjna; poziom 0)
Przewodniczy: prof. KUL dr hab. Ewa 
Rzechowska 

Sesja tematyczna 5. Bliskie relacje – wobec 
wyzwań ról płciowych

(Sala dydaktyczna; poziom 0)
Przewodniczy: dr Marek Jasiński

Sesja tematyczna 6. Bliskie związki –  w drodze 
do szczęścia

(Sala seminaryjna; poziom 2)
Przewodniczy: dr Marcin Moroń

prof. KUL dr hab. Ewa Rzechowska, mgr 
Bogumiła Krawiec (KUL JP II): Indywidualizm 
w budowaniu związków partnerskich przez 
młodych dorosłych. Podejście procesualne

dr Marek Jasiński (Niepaństwowa Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku): Lęk przed 
sukcesem jako istotna bariera psychologiczna 
w rozwoju osobistym i jakości relacji 
interpersonalnych

dr Marcin Moroń (UŚ): Mobilizowanie wsparcia, 
czy unikanie samotności? Inteligencja emocjonalna a
afektywny komponent zadowolenia z życia

dr Karolina Konopka (APS), mgr Agnieszka 
Abramiuk (WWSH), Zuzanna Jentkiewicz 
(APS), dr Karolina Ziembowicz (APS): Płeć 
psychologiczna i postawy wobec ról płciowych a 
jakość związku w świetle Modelu Inwestycji

dr Joanna Pyrkosz-Jacyna (AGH), dr Karolina 
Dukała (Uniwersetet SWPS), dr Marta Szastok 
(UJ), dr Katarzyna Jaśko (UJ): Kobiety w 
naukach ścisłych

dr Joanna Sweklej, mgr Katarzyna Stempkowicz 
(Uniwersytet SWPS):

Przekonanie o stałości/zmienności cech i rozbieżność
w obrębie Systemu Ja a Efekt Michała Anioła i 
satysfakcja kobiet w bliskim związku romantycznym

dr Marta Kucharska (UŁ): Zależność i wsparcie 
od partnera a więź matki z dzieckiem w okresie 
prenatalnym

mgr Ariadna Łada, dr hab. prof. UG Maria 
Kaźmierczak (UG):  Empatia w bliskich 
związkach w kontekście dojrzałości do 
rodzicielstwa

mgr Agnieszka Abramiuk (WWSH), dr Karolina 
Konopka (APS): Płeć psychologiczna oraz 
rozbieżność między kobiecością i męskością partnera
realnego i idealnego a satysfakcja ze związku u 
kobiet i mężczyzn

dr Katarzyna Walęcka-Matyja (UŁ): Osobowość 
a relacje interpersonalne rodzeństw w okresie 
wczesnej dorosłości - analiza kauzalna

mgr Anna Józefczyk (UŁ): Dyferencjacja Ja oraz 
procesy emocjonalne jako uwarunkowania zdrowia 
psychicznego

Paulina Jabłońska, dr Małgorzata Stawska (APS):
Spostrzeganie partnera jako podobnego do siebie  a 
satysfakcja ze związku.

mgr Paulina Szymańska (UŁ): Kobiecość i 
męskość a funkcjonowanie rodzeństw młodych 
dorosłych

dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz (Uniwersytet 
SWPS), dr Agata Zygmunt (UŚ): Role rodzinne 
i poczucie zadowolenia w związkach Polek 
przebywających na emigracji

19.00: UROCZYSTA KOLACJA (Restauracja Moodro)



DZIEŃ II

Piątek, 19 października 2018 r.

WYKŁADY PLENARNE
9.30 – 10.15: Wykład plenarny 4 (Sala konferencyjna; poziom 0)

prof. UKW dr hab. Hanna LIBERSKA
Świat przeżyć kobiet i mężczyzn wchodzących w role rodzicielskie

Przewodniczy: prof. UR dr hab. Andrzej Łukasik

10.15 – 11.00: Wykład plenarny 5 (Sala konferencyjna; poziom 0)
prof. zw. dr hab. Anna KWIATKOWSKA, dr hab. Joanna MIZIELSKA, dr Agata STASIŃSKA

Przemoc w intymnych związkach nieheteroseksualnych 
Przewodniczy: prof. UŁ dr hab. Iwona Janicka

11.00 – 11.30: Przerwa kawowa (Hol; poziom 0)
11.30 – 13.30: SESJE TEMATYCZNE

Sesja tematyczna 7. Bliskie związki – 
w sytuacjach zagrożeń i zmagań 

(Sala konferencyjna; poziom 0)
Przewodniczy: prof. UJK dr hab. Kontantinos 
Tsirogitis

Sesja tematyczna 8. Bliskie relacje – między 
pragnieniem bliskości a akceptacją samotności

(Sala seminaryjna; poziom 2)
Przewodniczy: dr Julia Czernecka

Sesja tematyczna 9. Metody badania bliskich 
związków

(Sala dydaktyczna; poziom 0)
Przewodniczy: prof. UKSW dr hab. Waldemar 
Klinkosz

prof. UJK dr hab. Konstantinos Tsirogitis (UJK):
Kobiety-mężczyźni, kobiecość/męskość a 
autodestruktywność pośrednia i bezpośrednia

dr Julita Czernecka (UŁ): Poszukiwania „drugiej 
połowy” w sieci – oczekiwania singli i singielek 
wobec związku oraz partnera/partnerki

dr hab. Katarzyna Adamczyk, Radosław 
Trepanowski, Agata Celejewska, Anita Mamot, 
Martyna Palczewska, Klaudia Rodziejczak, 
Aleksandra Skiba, Anna Czerwińska (UAM):

Polska adaptacja skali do pomiaru lęku przed życiem 
w pojedynkę Fear of Being Single Scale (FBS)

dr Agnieszka Izdebska (UAM): Doświadczenie 
wykorzystania seksualnego w dzieciństwie a relacje
intymne w dorosłości

dr Dominika Ochnik (UO): Poczucie samotności 
u kobiet i mężczyzn singli

dr Justyna Iskra (KUL JPII), prof. UKSW dr hab.
Waldemar Klinkosz (UKSW):

Przyjaźń w doświadczeniach kobiet i mężczyzn – 
Kwestionariusz do Badania Relacji Przyjacielskiej

mgr Marzena Lelek-Kratiuk (Uniwersytet mgr Kamil Janowicz (UAM): Wizja własnego prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, 



Pedagogiczny im. KEN): Poczucie koherencji u 
kobiet z doświadczeniem przemocy w związku 
intymnym oraz kobiet bez takich doświadczeń

rodzicielstwa u osób znajdujących się w bliskich 
związkach intymnych i singli

mgr Aleksandra Wierzchoń (UŚ):

Zrewidowana Skala Nieśmiałości Jonathana M. 
Cheeka i Arnolda H. Bussa – analiza parametrów 
psychometrycznych narzędzia

dr Marcin Moroń (UŚ):  Patrz, co przez Ciebie 
zrobiłem... Zniekształcenia świadomości 
emocjonalnej a relacyjna agresywność względem 
partnera romantycznego

dr Katarzyna Walęcka-Matyja (UŁ): Samotność i
radzenie sobie ze stresem u jedynaków i osób 
posiadających rodzeństwo w okresie wczesnej 
dorosłości. Mediacyjna rola jakości relacji z 
rodzeństwem. 

dr Karolina Kossakowska (UŁ):

Polskie kobiety wobec płodności i posiadania dzieci 
– polska adaptacja Attittudes toward Fertility and 
Childbearing Scale (AFCS)

mgr Tomasz Jakubowski (UŚ): Postawy wobec 
osób transpłciowych a płeć psychologiczna, agresja 
i prawicowy autorytaryzm wśród studentów 
psychologii

13.30 – 14.00 Uroczyste podsumowanie i zakończenie konferencji (Sala konferencyjna; poziom 0)

14.00 Obiad (Hol; poziom 0)


