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Czwartek, 10 czerwca 2021 r. 
 
 

9:00-9:20  Powitanie i otwarcie konferencji – organizatorzy 
 
 
 
 
9:20-11:00  Sesja plenarna I. Wpływ pandemii na zdrowie Polaków. COVID-19, zdrowie  
  psychiczne i reforma polskiej psychiatrii  
  (prowadzenie: dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr) 

1. Dr nauk med. Jacek Gąsiorowski (UM Wr, specjalista chorób zakaźnych),  Dziwny rok. 

COVID-19 z perspektywy specjalisty chorób zakaźnych. 

2. Mgr Zofia Szynal (psychoterapeuta): Zdrowie psychiczne w czasie pandemii. 

3. Dr Wojciech Skiba (UWr): "Reforma psychiatrii, a potrzeby zdrowotne w obszarze zdrowia 

psychicznego w kontekście epidemii COVID19. 

4. Lek. Ewa Bartecka-Piłasiewicz, (Konsultant Wojewódzki w zakresie psychiatrii): 

Wrocławski POWER i jego miejsce w opiece psychiatrycznej Wrocławia. 

 
 
 
 
11:00- 13:00    Sesja 1. Relacje intymne, rodzinne, społeczne w warunkach wzmożonego ryzyka. 
  (prowadzenie: dr hab. Mariola Bieńko, prof. UW) 

1.  Dr hab. Anna Michalska prof. UAM (UAM), Nowe wymiary niepewności społecznej w 

czasie pandemii. 

2. Dr hab. Emilia Paprzycka, dr Edyta Mianowska (SGGW): Mężczyźni w sytuacji kryzysu w 

związku intymnym. Status społeczno-ekonomiczny mężczyzn w Polsce a gotowość do 

pozostawania w niesatysfakcjonujących relacjach intymnych. 

3. Dr Julita Czernecka (UŁ): Single na kwarantannie – relacje społeczne osób żyjących w 

pojedynkę w czasie izolacji społecznej.  

4. Dr hab. Anna Wachowiak, prof. SGWW (SGGW): Jak gonić za happy endem wobec 

wzmożonego ryzyka? Perspektywa komparatystyczna obrazów małżeństwa, rodziny i 

związków partnerskich w oczach studentów polskich i francuskich 

5. Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak (UW): Pandemia COVID-19 jako relacyjna hossa w 

rodzinach. 

6. Dr Piotr Binder (PAN): Emocjonalny wymiar pracy podczas pandemii COVID-19 – badanie 

jakościowe. 

7. Dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska, dr Marcin Hermanowski (UAM): Psychoterapia w 

czasie pandemii COVID-10 – refleksje na podstawie dwóch etapów badań. 

 

 
13:00-13:15  Przerwa kawowa 
 
 
 
 
 



13:15-15:00  Sesja 2. Niepewność i pandemia w doświadczeniu dzieci i młodzieży. 
  (prowadzenie: dr hab. Anna Michalska, prof. UAM) 

1. Dr hab. Anna Krasnodębska (UO): dr hab. Magdalena Łukasiuk (UW): Nauka zdalna a życie 

domowe, Analiza praktyk, taktyk i wartościowań na przykładzie studentów z Opola. 

2. Dr Monika Jurewicz, dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek (SGWW): Formy aktywności 

wolnoczasowych młodzieży studiującej przed i w czasie pandemii Covid-19. 

3. Dr Natasza Doiczman-Łoboda (UAM): Niepewność i ryzyko a leczące poczucie 

tymczasowości w rodzinach emigrantów zarobkowych. 

4. Mgr Tetyana Ouerghi (UW): Strategie adaptacyjne młodzieży szkolnej w związku z 

doświadczeniem migracji w czasach wzmożonego ryzyka. 

5. Mgr Aleksandra Zalewska-Królak, mgr Tomasz Kasprzak (UW): Rodzina w szkole online – 

nowe granice autonomii? 

6. Mgr Grzegorz Całek (UW): Ofiary edukacji zdalnej. 

 
15:00-15:30  Przerwa obiadowa 
 
 
15:30- 16:45   Sesja plenarna II. Bliskość, rodzinność i niepewność.  
  (prowadzenie: dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr)   

1. Dr hab. Iwona Taranowicz prof. UWr (UWr): Budowanie wspólnoty w warunkach 

stowarzyszenia – wprowadzenie do dyskusji. 

2. Dr hab. Mariola Bieńko, prof. UW (UW):  Przyjaźń, miłość i seks: dekompozycja intymności 

w kontekście ekspresyjnego indywidualizmu. 

3. Dr hab. Małgorzata Sikorska (UW): Empatyczny egoista" i "posłuszny indywidualista" - 

ambiwalencja polskich rodziców wobec małych dzieci. 

4. Dr hab. Iwona Przybył, prof. UAM (UAM): Dynamika relacji krewniaczych w obliczu 

zmagania się z „nową” codziennością. 

 
   
16:45  -18:45   Sesja 3. Młodzi dorośli w czasach niepewności – wybory życiowe, relacje rodzinne. 
  (prowadzenie: dr hab. Małgorzata Sikorska) 

1. Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. SGGW (SGGW), dr Marcin Kotras (UŁ): Ścieżki 

wchodzenia w dorosłość polskich trzydziestolatków w społeczeństwie niepewności. 

2. Dr Emilia Garncarek (UŁ): Dobrowolnie bezdzietni mężczyźni – społeczno-kulturowe 

przyczyny niepodejmowania roli rodzicielskiej przez młodych Polaków. 

3. Dr hab. Stella Grotowska, prof. AGH (AGH): Rodzina w nowej roli? Relacje rodzinne w 

czasach pandemii w doświadczeniu młodych dorosłych. 

4. Dr Magdalena Żadkowska, mgr Magdalena Herzberg-Kurasz (UG): Boomeranging -  czyli 

tam i z powrotem. O powrotach dorosłych dzieci do domów, wywołanych pandemią COVID-

19. 

5. Dr Magdalena Stankowska (APS): Relacje rodzinne w dobie pandemii COVID-19. 

Perspektywa matek małych dzieci. 

6. Mgr Agnieszka Karoń (UJ): Doświadczanie pandemii COVID 19 i jej wpływ na organizację 

życia rodzinnego i realizację aspiracji zawodowych matek. 

7. Dr Kalina Kukiełko-Rogozińska (US), dr Krzysztof Tomanek (UJ): Trudna codzienność 

pandemicznego wolontariatu. 

 



Piątek, 11 czerwca 2021 r. 
 
9:00-11:00  Sesja plenarna III. Doświadczanie niepełnosprawności w czasie pandemii. 
  (prowadzenie: dr hab. Jakub Niedbalski, prof. UŁ, dr hab. Mariola Racław,  
  dr Dorota Żuchowska-Skiba) 

1. Prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys (UW): Pandemia jako eksperyment społeczny. 

Żyć jak niepełnosprawni. 

2. Dr hab. Ewa Giermanowska, prof. UW (UW): Niezależne życie w czasach pandemii – 

zmagania z codziennością studentów z niepełnosprawnościami korzystających z usług asysty 

osobistej. 

3. Dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH (AGH): Czy możliwe są solidarne działania w 

czasach wzmożonego ryzyka? Pandemia jako wyzwanie dla osób z 

niepełnosprawnościami 

  

 
11:00-13:00  Sesja 4. Formy społecznej i jednostkowej aktywności w czasie pandemii.  
  (prowadzenie: dr hab. Stella Grotowska, prof. UWr)   
   

1. Dr Maria Łuszczyńska (UP JPII): Hermeneutyka odpowiedzialności społecznej w dobie 

COVID-19. Rozważania prakseologiczne. 

2. Dr Ryszard Necel (UAM): Podejście kulturowe w badaniach nad pracą socjalną w dobie 

pandemii – teoria  i praktyka. 

3. Dr Katarzyna Kutek-Sładek (UP JPII): Rynek pracy osób niepełnosprawnościami w 

pandemii – krajobraz po bitwie czy nowe rozdanie? 

4. Dr Krystyna Dzwonkowska-Godula (UŁ): Samopomoc i samoobsługa aborcyjna w czasach 

niepewności. 

5. Dr Agnieszka Maj (SGGW): Kulinarne strategie i praktyki czasu pandemii. 

6. Dr Renata Dopierała (UŁ): Upraszczanie życia a konsumpcjonizm – kontekst pandemii 

Covid-19. 

 

 

 
13:00-13:10  Przerwa kawowa 
 
 
 
13:10-15:45   Sesja 5. Trudna codzienność grup defaworyzowanych i pandemia. 
  (prowadzenie: dr hab. Jolanta Grotowska-Leder prof. SGGW) 
 

1. Dr hab. Beata Szluz, prof. UR (UR): Niecodzienna codzienność opiekunów rodzinnych osób 

z chorobą Parkinsona i ich praca nad codziennością. 

2. Dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska (UWr): Biograficzne wybory pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej w czasie ryzyka. 

3. Dr Robert Frei (UWr): Zaufanie i nieufność w życiu codziennym osadzonych w zakładzie 

karnym. 

4. Mgr Marta Zaręba (UAM): Instytucje pomocy społecznej i działalność pracowników 

socjalnych w czasie pandemii – kryzys w działaniu, działanie w kryzysie? 



5. Mgr Izabela Pawłowska (MOPS Wrocław): COVID-19 zamyka przemoc na klucz – przemoc 

domowa w czasie pandemii. 

6. Dr Dariusz Szrejder (UWr), Dlaczego nie odchodzą? Próba zrozumienia osób poddawanych 

przemocy domowej. 

7. Dr Marta Bernaś (MOPS Wrocław): Funkcjonowanie klientów pomocy społecznej i instytucji 

pomocowych w dobie pandemii. 

8. Mgr Patrycja Karpicz (MCUS Wrocław): Między normalnością a koniecznością – wpływ 

epidemii na funkcjonowanie domów pomocy społecznej i dziennych domów pomocy dla osób 

starszych. 

 

 
15:45  Zamknięcie konferencji – organizatorzy  
 


