
                               

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM VII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI  

„PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY”  

W GDAŃSKU W 2022 ROKU 

26.09.2022 PONIEDZIAŁEK 

od 8:00 Rejestracja uczestników 

9:00-9:30 Otwarcie Konferencji (S205) 

 
 
 
09:30-10:30 
 
 
10:30-11:30 

Sesja plenarna 1 (S205); prowadzenie: dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG 
 
Wykład plenarny 1; dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM 
Rodzicielstwo w cyklu życia rodziny. 
 
Wykład plenarny 2; dr hab. Alicja Kalus, prof. UO 
Relacje w rodzinie adopcyjnej. Kim jesteśmy dla siebie nawzajem? 

11:30-12:15 
Przerwa kawowa (rotunda poziom 100)  
Sesja plakatowa (rotunda poziom 100); prowadzenie: mgr Magdalena Iwanowska 

12:15-14:00 I Sesja wystąpień indywidualnych i sympozjów 

Sesja 1 (S205) – prowadzenie: dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG 
Ku rodzicielstwu: zadania, wyzwania, wsparcie 
 

1. M. Kaźmierczak, P. Pawlicka; Wnioski z projektu HEART – Hormony, Empatia a symulowana opieka nad dzieckiem w 
parach przygotowujących się do Rodzicielstwa 

2. M. Chrzan-Dętkoś, N. Murawska; „Przystanek MAMA”: ewaluacja strategii prewencji depresji poporodowej w Polsce  
3. A. Kołodziej-Zaleska, M. Ilska, A. Brandt-Salmeri; Znaczenie ego-resiliency i radzenia sobie ze stresem dla zdrowia 

psychicznego kobiet w ciąży w czasie pandemii COVID-19 
4. M. Ilska, A. Kołodziej-Zaleska, A. Brandt-Salmeri; Zdrowie psychiczne ciężarnych w pierwszym roku pandemii COVID-19 
5. M. Hardt; Pierwszy rok macierzyństwa - beztroska czy zmaganie? Badania stresu rodzicielskiego matek niemowląt 
6. A. Jarmołowska; Więź emocjonalna z dzieckiem a doświadczenie straty prenatalnej 

Sesja 2 (S204) – prowadzenie: dr hab. Danuta Borecka-Biernat, prof. UWr, dr Magdalena Poraj-Weder 
Wiek szkolny i adolescencja jako wyzwanie dla rodziny 
 

1. P. Michalska, A. Szymanik-Kostrzewska; „Kiedy posłać dziecko do szkoły?” Sposoby myślenia dorosłych na temat 
gotowości szkolnej dzieci 

2. E. Napora; Osiągnięcia szkolne uczniów. Czy relacje z innymi mierzone Skalą Komunikowania się Adolescentów z 
Rówieśnikami są jedyną przyczyną osiągnięć szkolnych badanych uczniów 

3. D. Borecka-Biernat; Młodzież w obliczu sytuacji konfliktu społecznego. Rodzinne uwarunkowania unikowej strategii 
radzenia sobie 

4. M. Poraj-Weder, M. Dominiak Kochanek, P. Szymańska, G. Poraj; Metody wychowawcze stosowane przez rodziców i 
ich związki z agresją i rywalizacją pomiędzy rodzeństwem 

5. A. Gałuszka; Uzależnienie od różnych substancji psychoaktywnych jako konsekwencja (nie)radzenia sobie adolescentów 
z trudnymi relacjami w rodzinie 

6. K. Smolorz-Roksela; Transpłciowość adolescentów w perspektywie rodziców 

Sesja 3 (S207) – prowadzenie: dr Judyta Borchet  
Rodzina i rodzicielstwo w okresie wyłaniającej się i wczesnej dorosłości 
 

1. B. Smykowski; Rodzina z wyłaniającym się dorosłym 
2. K. Janowicz; Związek intymny i rodzicielstwo w przewidywaniach „wyłaniających się” dorosłych na temat własnego 

przyszłego dorosłego życia. 
3. A. Szeniman-Łysak; Przekazy rodzinne a podejmowanie ról małżeńskich i rodzicielskich 
4. J. Borchet; Rozpowszechnienie i charakterystyka parentyfikacji w grupie polskich adolescentów 



                               

 

5. K. Appelt, A. Mrozińska; Godzenie roli rodzicielskiej i zawodowej przez kobiety w okresie wczesnej dorosłości – 
psychospołeczne uwarunkowania decyzji o powrocie na rynek pracy po urodzeniu pierwszego dziecka 

6. A. Błachnio, A. Przepiórka, A. Cudo, B. Lachowska, M. Marzel, K. Janik; Funkcjonowanie rodziny, zaspokojenie potrzeb i 
wsparcie społeczne a uzależnienie od nowych mediów wśród uczniów szkół średnich i studentów 

14:00-15:00 Obiad + kawa (C111/112) 

15:15-16:15 

Sesja plenarna 2 (S205); prowadzenie: prof. Teresa Rostowska 
 
Wykład plenarny 3; dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ; dr hab. Katarzyna Walęcka-Matyja, prof. UŁ 
Być w rodzinie i mieć rodzinę. Rodzina a zdrowie. 

16:15-18:00 II Sesja wystąpień indywidualnych i sympozjów 

Sesja 4 (S205) – prof. dr hab. Eugenia Mandal 
Bieg życia par romantycznych 
 

1. E. Mandal; Uważność i jej rola w relacjach romantycznych 
2. K. Tomaka; ,,I nie opuszczę Cię aż do śmierci…” –  rola uświęcania małżeństwa w budowaniu zaangażowania 

interpersonalnego 
3. M. Kornaszewska-Polak; System przywiązania a konflikt i osamotnienie w bliskich relacjach 
4. K. Ludwikowska-Świeboda; Styl przywiązania i ruminacje celowe a potraumatyczny rozwój w następstwie 

doświadczenia śmierci współmałżonka 
5. D. Müller-Siekierska; Wielowymiarowe konsekwencje rozwodu rodziców z perspektywy dorosłego życia ich dzieci 
6. M. Finogenow; Nowe związki uczuciowe osób w okresie późnej dorosłości – analiza wybranych aspektów 

funkcjonowania psychologicznego 

Sesja 5 (S204) – prowadzenie: dr hab. Łucja Bieleninik, prof. UG 
Dobra opieka nad małym dzieckiem – predyktory i interwencje 
 

1. K. Lutkiewicz, Ł. Bieleninik, P. Jurek, M. Bidzan; Predyktory więzi emocjonalnej u ojców we wczesnym okresie 
poporodowym: badanie przekrojowe na polskiej kohorcie 

2. M. Chrzan-Dętkoś, N. Murawska, S. Szymańska, K. Szymański; Konsultacje psychologiczne w ramach projektu 
"Przystanek MAMA" - wnioski z przeprowadzonych konsultacji 

3. P. Szymańska; Mama ze smartfonem i jej zaangażowanie w wychowanie. Wstępne doniesienia z badań nad 
technoferencją rodzicielską 

4. Ł. Bieleninik; Wpływ efektywności muzykoterapii na więź emocjonalną, zdrowie psychiczne rodziców i rozwój 
wcześniaków: wyniki międzynarodowego badania LongSTEP  

5. A. Ruźniak-Lubocka, M. Kaźmierczak, P. Pawlicka; Partnerstwo w rodzicielstwie - blaski i cienie doświadczeń rodziców 
dzieci w wieku poniemowlęcym 

6. S. Jabłoński; Doświadczenia naiwnego uczestnictwa w rozwoju kontroli hamowania u dzieci 

Sesja 6 (S207) – prowadzenie: dr Aleksandra Lewandowska-Walter, dr Justyna Michałek-Kwiecień 
System rodzinny w obliczu kryzysów nienormatywnych 
 

1. K. Tomaszek, A. Muchacka-Cymerman; Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie zawodowe rodziców a syndrom wypalenia 
nauką zdalną w trakcie pandemii COVID 19 – wyniki badań wstępnych  

2. K. Sitnik-Warchulska; M. Lipowska, B. Izydorczyk, I. Markevych, M. Szwed; Siła spójności. Kontekst systemowy 
dziecięcych zachowań problemowych 

3. A. Łada-Maśko, M. Lipowska; Parentyfikacja i ryzyko występowania zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych u 
młodzieży posiadającej niepełnosprawne lub przewlekle chore rodzeństwo – badania pilotażowe 

4. B. Lachowska; Postrzegane przez matkę zagrożenie koronawirusem i jej doświadczenia związane z pandemią a relacja z 
dzieckiem – mediująca rola współpracy rodzicielskiej 

5. J. Wojciechowska; Posiłki rodzinne i kontrola rodzicielska w czasie pandemii i po niej w pespektywie matek 
6. J. Michałek- Kwiecień, A. Lewandowska-Walter, P. Plichta, J. Pyżalski, N. Walter; Nauka zdalna w trakcie pandemii 

COVID-19 - wyzwanie dla młodzieży i ich rodziców (opiekunów) 

20:00 Uroczysta kolacja (Dwór Artusa) 

 



                               

 

27.09.2022 WTOREK 

9:00-10:00 
 
 
10:00-11:00 

Sesja plenarna 3 (S205); prowadzenie: dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG 
 
Wykład plenarny 4; dr hab. Grażyna Kmita, prof. ucz. 
Wcześniak i jego rodzice w czasach pandemii COVID-19. Pułapki, refleksje i co wynika z badań. 
 
Wykład plenarny 5; dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ 
Rodzicielstwo a rozwój osobowości u dzieci i młodzieży- perspektywa psychopatologii rozwojowej. 

11:00-11:30 Przerwa kawowa (rotunda poziom 100) 

11:30-13:00 Sesja warsztatowa 

prof. Halina Grzymała-Moszczyńska (S205)  
Zakorzenienie, wykorzenienie i zakorzenienie powtórne: Psychologiczne aspekty procesów migracyjnych 

Małgorzata Sabalska (Fundacja po DRUGIE) (S204) 
Zajęcia z Symulatorami RealityWorks 

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, dr Anna Jarmołowska (S207) 
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach o nadużycia seksualne wobec dzieci 

13:00-14:00 Obiad (C111/112) 

14:15-15:15 

Sesja plenarna 4 (S205); prowadzenie: dr Paulina Pawlicka 
 
Wykład plenarny 6 (dr Marcin Szulc, prof. UG) 
„Ok Boomer!” Czego się wystrzegać w wychowaniu i edukacji oraz jak mądrze wspierać młodzież w 
rozwoju.  

15.15-15.45 Przerwa kawowa (rotunda poziom 100) 

15.45-17.30 III Sesja wystąpień indywidualnych i sympozjów 

Sesja 7 (S205) – prowadzenie; dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG 
Świat wartości a relacje w rodzinie i proces wychowania 
 

1. K. Skrzypińska; „Bogowie naszych czasów” - czyli pułapki egzystencjalne współczesnej duchowości i ich wpływ na 
rodzinę 

2. M. Poraj-Weder, M. Woźniak-Prus, J. Glesmann, A. Cudo; Upominki za dobre uczynki. Materialne wzmocnienia w 
procesie wychowania – badania pilotażowe nad adaptacją metody pomiarowej 

3. A. Banach, K. Walęcka- Matyja; Rola wartości rodzinnych w kształtowaniu jakości relacji interpersonalnej dorosłych 
rodzeństw 

4. M. Moroń, E. Sanecka, K. Atłas, Ł. Jach; Wysłuchiwani chcą wspierać… Jakość komunikacji rodzinnej a gotowość do 
zachowań obywatelskich w czasie pandemii COVID-19 u osób w wyłaniającej się dorosłości 

5. A. Zbrońska; Związek cech Ciemniej Triady z prężnością indywidualną i rodzinną, Ja relacyjnym oraz inteligencją 
emocjonalną u członków rodziny. 

6. I. Stankowska-Mazur; Niekonstruktywne obrony psychologiczne u osób z nierozwiązanym konfliktem rozstaniowym 

Sesja 8 (S204) – prowadzenie: dr Anna Jarmołowska  
Rodzicielstwo – decyzje, dylematy i trudności 
 

1. P. Ciesielski; Walidacja Kwestionariusza Postaw Wobec Osób Bezdzietnych z Wyboru 
2. K. Janowicz; (Nie)dostępność edukacji okołoporodowej dla mężczyzn w miastach wojewódzkich Polski 
3. A. Maryniak; Brat naszego syna. Dlaczego adopcja młodszego rodzeństwa bywa trudna dla rodziny 
4. M. Kruk-Rogucka; Samoocena a postrzeganie adopcji przez kobiety leczone na niepłodność 
5. K. Piotrowski, M. Mikolajczak, I. Roskam; Żałowanie rodzicielstwa. Prezentacja nowej metody pomiarowej oraz 

wyników badań 
6. L. Bakiera, J. Matuszczak-Świgoń; Psychometryczne właściwości polskiej wersji Parental Stress Scale 



                               

 

Sesja 9 (S207) – prowadzenie: dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD 
Rodzina na styku granic i kultur 
 

1. M. Chrzan-Dętkoś, N. Murawska; „Jesteśmy w tym razem” – refleksje polskich położnych na temat opieki 
okołoporodowej nad pacjentkami uchodźczyniami wojennymi 

2. A. Pindych; Młodzież z Ukrainy w Polsce - na drodze do integracji 
3. D. Ochnik; Status relacyjny a zdrowie psychiczne u młodych dorosłych z Polski, Słowenii, Izraela i Niemiec w trakcie 

pandemii COVID-19  – badanie podłużne 
4. A. Kaczuba, O. Zwardoń-Kuchciak; Motywy podejmowania zagranicznych wyjazdów zarobkowych wśród młodych 

dorosłych z doświadczeniem sezonowej emigracji rodziców - badania pilotażowe 
5. J. Łukasiewicz; Postawy społeczne wobec seniorów. Różnice międzykulturowe – badania Polska–Białoruś 
6. M. Wysota; Komunikacja w rodzinie a wkraczanie młodych osób w dorosłość 

17:30-18:00 Zakończenie Konferencji (S205) 

 


