Program Sesji wystąpień indywidualnych i sympozjów
DZIEŃ I
Środa, 12 października 2016 r.
13.15 – 14.30 Obiad (hol, poziom 0)
14.30 – 16.15 I SESJA WYSTĄPIEŃ INDYWIDUALNYCH I SYMPOZJÓW
Sympozjum 1. Bliskie związki – różne oblicza zaangażowania
Prowadząca: dr hab. prof. UŁ Iwona Janicka (UŁ)
Sala Konferencyjna (poziom 0)
dr hab. prof. UŁ Iwona Janicka, dr hab. prof. UŁ Wiesław Szymczak
(UŁ): Kwestionariusz Zaangażowania Interpersonalnego – polska
adaptacja metody.

Sympozjum 2. Bliskie związki – emocje i potrzeby
Prowadząca: dr Magdalena Śmieja (UJ)
Sala Seminaryjna (poziom 2)
dr Magdalena Śmieja (UJ): Inteligencja emocjonalna w bliskim związku.

dr Andrzej Dakowicz, dr Lidia Dakowicz (Uniwersytet w dr Jarosław Jastrzębski, mgr Luiza Jaszewska, Małgorzata Nazarowicz, Natalia
Białymstoku): Transgresyjne narzeczeństwo jako podstawa romantycznej Przybysz (UKSW): Składniki miłości a rodzaj doświadczanych emocji kobiet
i stabilnej relacji małżeńskiej
i mężczyzn we wczesnej dorosłości.
dr Magda Urbańska (UR): Związki kohabitacyjne w opinii młodych Małgorzata Nazarowicz, Natalia Przybysz, mgr Luiza Jaszewska, dr Jarosław
dorosłych.
Jastrzębski (UKSW): Składniki miłości a system potrzeb psychicznych kobiet i
mężczyzn we wczesnej dorosłości.
dr Emilia Paprzycka (SGGW): Życie „bez pary” a „życie w parze”. dr Jarosław Jastrzębski, mgr Anna Drążdżewska, Natalia Przybysz, Małgorzata
Doświadczenia w związkach i relacje seksualne singli i singielek.
Nazarowicz (UKSW): Zachowania wiążące a rodzaj doświadczanych emocji kobiet

i mężczyzn we wczesnej dorosłości
dr Dominika Ochnik (GWSH), prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal Natalia Przybysz, Małgorzata Nazarowicz, dr Jarosław Jastrzębski, mgr Anna
(UŚ): Oblicza seksualności u kobiet i mężczyzn singli.
Drążdżewska (UKSW): Zachowania wiążące a system potrzeb psychicznych kobiet
i mężczyzn we wczesnej dorosłości.
Agnieszka Buczek, Agnieszka Puchała, mgr Dagna Kocur (UŚ): dr Katarzyna Walęcka-Matyja, mgr Paulina Szymańska (UŁ): Wymiary relacji z
Funkcjonowanie psychoseksualne osób będących w relacji typu Friends rodzeństwem jako predyktory poczucia samotności w okresie wczesnej dorosłości
With Benefits

16.15 – 16.45 Przerwa kawowa
16.45 – 18.15 II SESJA WYSTĄPIEŃ INDYWIDUALNYCH I SYMPOZJÓW
Sympozjum 3. Bliskie związki a płeć biologiczna i psychologiczna
Prowadząca: dr hab. prof. UŁ Eleonora Bielawska-Batorowicz (UŁ)
Sala Konferencyjna (poziom 0)

Sympozjum 4. Bliskie związki w aspekcie rozwojowym
Prowadząca: dr hab. Dorota Czyżowska (UJ)
Sala Seminaryjna (poziom 2)

dr Andrzej Śliwerski, dr hab. prof. UŁ Eleonora BielawskaBatorowicz (UŁ): Uwarunkowania zespołu napięcia
przedmiesiączkowego.

dr hab. Dorota Czyżowska, dr hab. Ewa Gurba, mgr
Natalia Czyżowska (UJ): Posiadanie partnera a poczucie
dobrostanu w okresie wczesnej dorosłości.

dr Karolina Jarecka (UŁ): Objawy andropauzalne u mężczyzn w
związkach trwałych.

dr hab. Dorota Czyżowska, dr hab. Ewa Gurba, mgr
Natalia Czyżowska, dr Arkadiusz Białek (UJ): Poziom
religijności i struktura wartości u osób we wczesnej
dorosłości żyjących w związkach małżeńskich, nieformalnych
i w pojedynkę.

prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, mgr Magdalena Sitko-Dominik
(UŚ): Aktywność sportowa, płeć psychiczna, sprawczość i
wspólnotowość, ocena menopauzy oraz wywieranie wpływu w
romantycznych relacjach kobiet w wieku perimenopauzalnym

dr Anna Wańczyk-Welc, dr Małgorzata Marmola, dr
Danuta Ochojska (UR): Relacje z ojcem i matką a poziom
komunikacji małżeńskiej młodych dorosłych.

mgr Anna Latusek (UŚ): Płeć biologiczna i płeć psychiczna a taktyki
utrzymywania przy sobie partnera w bliskich związkach.

dr Elżbieta Napora (AJD): Związki z dziadkami w
retrospekcyjnych badaniach dorosłych wnucząt.

dr Katarzyna Walęcka-Matyja (UŁ), dr Katarzyna Adamczyk
dr Danuta Ochojska, dr Małgorzata Marmola, dr Anna
(UAM): Status związku interpersonalnego a zróżnicowanie stanu zdrowia Wańczyk-Welc (UR): Relacje w rodzinie pochodzenia a
psychicznego kobiet i mężczyzn
komunikacja małżeńska

19.00 – UROCZYSTA KOLACJA
(Sky Bar, Uniwersytecka 13)

Warsztat 1.
dr Marek Jasiński
(Niepaństwowa Wyższa
Szkoła Pedagogiczna w
Białymstoku):
Konflikty
intrapsychiczne a
seksualność w związku
Sala Dydaktyczna
(poziom 0)

DZIEŃ II
Czwartek, 13 październik 2016 r.

10.00 – 11.30 III SESJA WYSTĄPIEŃ INDYWIDUALNYCH I SYMPOZJÓW
Sympozjum 5. Bliskie związki i poczucie satysfakcji z nimi związane
Prowadząca: dr Katarzyna Serafińska (UWr)
Sala Konferencyjna (poziom 0)

Sympozjum 6. Role kobiece i męskie a przemiany społeczno-kulturowe
Prowadząca: prof. dr hab. Jolanta Miluska (USz)
Sala Seminaryjna (poziom 2)

mgr Paulina Trębicka, dr hab. prof. UKSW Elżbieta Trzęsowska- dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz (Uniwersytet SWPS): Różnice w zawartości
Greszta (UKSW): Style humoru małżonków a jakość związku
treściowej stereotypów płci u mężczyzn młodszego i starszego pokolenia, na tle
kulturowych zmian w modelu ról kobiecych i męskich
dr Katarzyna Serafińska, mgr Agnieszka Sabiniewicz, dr Michał dr Anna Wołpiuk-Ochocińska (UR): Kobiecość i męskość i role z nimi związane w
Kanonowicz, mgr Joanna Widomska, mgr Iwona Krzyżańska, mgr opinii osób o różnej płci psychologicznej.
Agnieszka Niemczyk, mgr Michał Misiak, mgr Barbara Borkowska
(UWr): Dzielenie się "romantycznym selfie" a miłość i jakość bliskich
związków.
dr Małgorzata Stawska (APS): Zgodność własnej oceny wymiarów mgr Marcin Grudzień (APS): Męskie kręgi – trening bliskich relacji?
przywiązania z oceną partnera a satysfakcja ze związku
dr Małgorzata Marmola, dr Anna Wańczyk-Welc, dr Danuta
mgr Marysia Woźniak (UW), mgr Adrian Tabaczuk (UZ): (Nie)heteronormatywne
Ochojska (UR): Poziom komunikowania się małżonków pochodzących z narracje Genderowe.
rodzin pełnych i niepełnych
mgr Tomasz Jakubowski (UŚ): Pomoc psychologiczna i psychoterapia z mgr Janusz Pietrzak (www.meskiewarsztaty.pl): Jak być autentycznym
pacjentami transpłciowymi.
mężczyzną w XXI wieku
mgr Marcin Langer (UŚ): Współczesny kryzys instytucji małżeństwa - analiza
trendów historyczno-kulturowych w USA

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa (Hol, poziom 0)

12.00 – 12.30 SESJA PLAKATOWA
(Hol, poziom 0)
Karolina Dyduch (UŚ): Efekt „miłość jest ślepa” a ocena jakości alternatyw
dr Tomasz Gosztyła (UR): Samotne rodzicielstwo w doświadczeniu matek dzieci z autyzmem
mgr Dagna Kocur (UŚ): Co motywuje nas do seksu - czyli motywacje seksualne a wiek, płeć i rodzaj bliskiego związku
dr Karolina Kossakowska (UŁ): Czy płeć psychologiczna determinuje postawy kobiet wobec płodności i posiadania dzieci?
mgr Marcin Moroń (UŚ): Między pragnieniem bliskości a unikaniem zranienia... Konfirmacyjna analiza modelu motywacji dążenia i unikania w związkach
romantycznych
mgr Aleksandra Siatka, Olga Węglerska, Alicja Kowalska (UAM): Miłość w czasach Social Media.
dr Katarzyna Tomaszek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Obsesja w miłości czyli o patologii w relacjach
intymnych
mgr Zuzanna Wałach-Bista, prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal (UŚ): Stereotyp piłkarza w bliskim związku

12.30 – 14.00 IV SESJA WYSTĄPIEŃ INDYWIDUALNYCH I SYMPOZJÓW
Sympozjum 7. Romantyczne relacje – trudności i problemy
Prowadząca: dr hab. Grażyna Mendecka (GWSH)
Sala Konferencyjna (poziom 0)

Warsztat 2.
dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz (Uniwersytet SWPS),
mgr Ryszard Chłopek (Ośrodek Terapii Rodzin i Par w Gliwicach)

dr hab. Grażyna Mendecka (GWSH): Wybitni twórcy splątani w
bliskich związkach hetero i homoseksualnych
„Dwa na dwa”- propozycja modelu konsultacji terapeutycznych dla par
dr Maria Łukaszek (UR): Więźniowie w roli mężów/partnerów
Sala Seminaryjna (poziom 2)
życiowych
dr Marek Jasiński (Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Białymstoku): Konflikty intrapsychiczne a seksualność w związku
mgr Marcin Moroń (UŚ): Wrażliwość na wzmocnienia a agresywność
relacyjna wobec partnera romantycznego i poczucie wiktymizacji w
związku romantycznym
mgr Tomasz Jakubowski (UŚ): Żal podecyzyjny po zmianie płci czy
detranzycja? Studia przypadków.
mgr Magdalena Stradomska (UMCS): Ciemne strony bliskich
związków - problemy w relacjach XXI wieku

14.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
(Sala konferencyjna, poziom 0)
14.30 Obiad (Hol, poziom 0)

