
  Zapraszamy na trzecie spotkanie z cyklu seminariów 
  Sekcji Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności PTS 

Cykl seminariów 

Temat   Macierzyństwo - potrzeba, wybór czy konieczność? 
Termin   15 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 17.00 
Link   https://us02web.zoom.us/j/89934167337?pwd=dzNLQzZXalI2c1BGYW5mcytWTDJndz09  
  Meeting ID: 899 3416 7337 
  Passcode: 947164 
Panelistki dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl (Uniwersytet Zielonogórski), autorka  
  artykułu: „Przed lustrem społecznych oczekiwań - doświadczenie niepłodności” (2020),  
  Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom XVI Numer 1. 
 

  dr Emilia Garncarek (Uniwersytet Łódzki), autorka rozprawy doktorskiej pt. „Społeczne 
  uwarunkowania dobrowolnej bezdzietności”. 
Prowadzenie  dr hab. Iwona Przybył prof. UAM 
Macierzyństwo jako intymne doświadczenie a zarazem instytucja, będąca narzędziem kontroli społecznej, jest 
obszarem silnych napięć. Tu  ścierają się ze sobą powołanie i misja kobiety z kobiecym niewolnictwem i uciskiem. 
Bez względu na przemiany społeczne, na słabnący nakaz macierzyństwa i stale rosnącą społeczną aprobatę 
kierunku przeobrażeń praktyk rodzicielskich, bezdzietność w małżeństwie nadal nie jest społecznie akceptowana.  

Wystąpienia mogą być podstawą dyskusji na temat współzależności (lub przeciwnie jej braku) pomiędzy 
skrępowaniem strukturalną przemocą, a sprawczością jednostki. Warto także przedyskutować prawdziwość 
wskazanej tu opozycji w odniesieniu do macierzyństwa utrudnionego z powodów biologicznych oraz do 
bezdzietności dobrowolnej. Przedmiotem dyskusji mogą stać się także procesy refleksji wzbudzanej przez 
zderzanie różnych wyobrażeń i możliwości dotyczących sposobów organizacji życia rodzinnego, punktów 
orientacyjnych, źródeł wiedzy. 

Ideą seminariów jest stworzenie przestrzeni do dyskusji dla osób zainteresowanych tematyką życia rodzinnego i 
intymności.  
Spotkania mają służyć wymianie myśli, ścieraniu się poglądów, ale także wzajemnemu poznawaniu się, 
nawiązywaniu kontaktów i współpracy, tworzeniu zespołów badawczych. Seminaria mają stanowić przestrzeń do 
dyskutowania pomysłów na projekty badawcze oraz teksty; do dzielenia się refleksjami na temat istotnych i 
aktualnych publikacji z obszaru socjologii życia rodzinnego i intymności; do przestawienia wyników badań oraz 
do dzielenia się wątpliwościami i niepokojami towarzyszącymi procesowi tworzenia nauki. Spotkania mają być 
także szansą dla młodych badaczek i badaczy do prezentacji – przed „pierwszą publicznością” – swoich 
pomysłów na badania oraz inspirujących perspektyw teoretycznych.  
Seminarium ma formułę otwartą. Każdy osoba należąca do PTS (w przeszłości, obecnie lub w przyszłości) może 
w nim uczestniczyć. Zapraszamy! 
Zgłoszenia tematów, osób (również własnych kandydatur) prosimy przesyłać na adresy przewodniczącej Sekcji: 
iwona.taranowicz@uwr.edu.pl lub sekretarza: mszyszka@kul.pl. 
Terminy kolejnych spotkań: 20 maja, 17 czerwca.  
Strona Sekcji na FB: https://www.facebook.com/Sekcja-Socjologii-%C5%BBycia-Rodzinnego-i-
Intymno%C5%9Bci-PTS-103026391756349/?notif_id=1610628806541710&notif_t=page_fan&ref=notif 
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