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KOMUNIKAT I 

 

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: 

„PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY – Relacje w podsystemach rodzinnych. 

Szanse i zagrożenia”, która odbędzie się w dniach od 18 do 19 maja 2018 roku 

w Gdańsku. 

 

W naukach społecznych rodzina jest traktowana, z jednej strony jako grupa 

społeczna, z drugiej zaś, jako wspólnota osób tworzących system składający się z 

szeregu podsystemów (małżeńskiego, rodzicielskiego, rodzeństwa) i powiązanych 

osobliwą więzią uczuciową. Liczne badania dowodzą, że przez większość ludzi,  

rodzina, obok miłości, w hierarchii wartości zajmuje jedną z najwyższych pozycji.  

Zaznaczyć jednak należy, że ranga rodziny, jako podstawowej struktury społecznej,  

będzie zależała od tego, czy gwarantuje ona, a jeśli tak to w jakim zakresie, możliwość 

zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka, w tym przede wszystkim: potrzeb 

biologicznych, psychologicznych (bezpieczeństwa, uznania, poszanowania godności 

osobistej), oraz potrzeb społeczno-ekonomicznych (przynależności do grupy czy też 

potrzeb socjalno-bytowych). 

O randze rodziny rozpatrywanej w kategoriach wartości w znacznym stopniu 

decydują także relacje rodzinne, z którymi współwystępują określone uczucia i 

emocje. Relacje rodzinne, którym towarzyszą uczucia i emocje pozytywne, takie jak: 

spokój, miłość, radość, szczęście sprzyjają rozwojowi oraz wzmacnianiu więzi 

członków należących do danego podsystemu rodzinnego, natomiast relacje, u 

podstaw których leżą uczucia o charakterze negatywnym, takie jak złość, zazdrość, 

zawiść, zdrada, niepokój i lęk niszczą więzi rodzinne, hamują rozwój człowieka, 

niszczą jego osobowość  i sprzyjają kształtowaniu się aspołecznych form zachowania. 

W kontekście powyższych stwierdzeń można powiedzieć, że rola rodziny w 

budowaniu zdrowych, pozytywnych relacji społecznych, opartych na miłości i 

wzajemnym poszanowaniu godności osobistej wszystkich członków tego systemu jest 

niekwestionowana, niezależnie od ich wieku, płci, predyspozycji osobistych czy stanu 

zdrowia. Jest to najważniejsze zadanie rozwojowe dla rodziców odpowiedzialnych za 

proces wychowania, a także dla wszystkich członków systemu rodzinnego gdyż 

przygotowują młodego człowieka do funkcjonowania w innych pozarodzinnych 

grupach społecznych. 



Celem Konferencji jest integracja wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, które 

służyć mogą pomocą w zrozumieniu, jakie czynniki są odpowiedzialne za prawidłowe 

funkcjonowanie rodziny jako systemu i tym samym dają szansę na zaspokojenie 

potrzeb jej członków należących do różnych podsystemów rodzinnych. Konferencja 

stanowić będzie również przestrzeń do dyskusji nad zagrożeniami dla jakości relacji 

rodzinnych płynącymi z zewnątrz systemu, jak i wynikającymi z jego przemian 

wewnętrznych. Mamy nadzieję, że zapoznanie się z najnowszymi wynikami 

autorskich badań stanie się inspiracją i zachętą do wymiany poglądów, ale także 

impulsem do poszukiwania rozwiązań  praktycznych. Zagadnienia dotyczące relacji w 

podsystemach rodzinnych poruszane będą w trakcie wykładów plenarnych, 

sympozjów i sesji plakatowych. Warsztaty służyć będą natomiast zapoznaniu się z 

ofertą pomocową instytucji, które wspierają rodziny zmagające się ze zmianami 

płynącymi z zewnątrz i kryzysami dotykającymi całych systemów rodzinnych i 

poszczególnych jej członków. 

 

Proponowane obszary tematyczne: 

 Narzeczeństwo i małżeństwo podstawą relacji rodzinnych 

 Rodzicielstwo jako wyznacznik relacji rodzinnych  

 Aktywność zawodowa a relacje rodzinne 

 Dziecko w szkole i w domu a relacje rodzinne 

 Psychologiczne wyznaczniki relacji w podsystemie rodzeństwa 

 Międzypokoleniowe konteksty relacji rodzinnych 

 Choroba w rodzinie wyznacznikiem relacji rodzinnych  

 Seniorzy w rodzinie a specyfika relacji rodzinnych  

 Psychofizjologiczne aspekty bliskich więzi w rodzinie 

 

Formy uczestnictwa: 

 Sympozjum 

 Referat 

 Plakat 

 Warsztat 

 

 



W ramach konferencji wygłoszone zostaną wykłady plenarne zaproszonych 

gości. 

 

Zgłoszenia indywidualne lub zbiorowe wraz z określeniem formy wystąpienia 

(sympozjum, referat, plakat, warsztat) oraz streszczenia (do 200 słów) prosimy przesłać do 

dnia 15.02. 2018 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie konferencji  

www.psychologiarodziny.strony.ug.edu.pl. Informacja o decyzji dotyczącej przyjęcia 

abstraktu zostanie przekazana Państwu do 15.03. 2018 roku.  

 

Przypominamy, że warunkiem organizacji sympozjum jest udział minimum 5 osób, 

reprezentujących co najmniej dwa ośrodki naukowe. Organizatorów sympozjum prosimy o 

przesłanie zgłoszenia wraz z indywidualnymi tematami i abstraktami wszystkich 

zaplanowanych wystąpień. Poszczególnych uczestników prosimy o potwierdzenie swojego 

udziału poprzez wskazanie Organizatora i sympozjum. 
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http://www.psychologiarodziny.strony.ug.edu.pl/


Komitet Organizacyjny: 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Aleksandra Peplińska  

Sekretarz Konferencji: dr Aleksandra Lewandowska-Walter 

Skarbnik Konferencji: dr Anna Jarmołowska 

dr hab. Maria Kaźmierczak, profesor nadzwyczajny 

dr Magdalena Błażek 

dr Dorota Godlewska - Werner 

dr Rafał Lawendowski 

dr Piotr Połomski 

dr Katarzyna Skrzypińska 

mgr Paulina Anikiel 

mgr Judyta Borchet 

mgr Magdalena Iwanowska 

mgr Natalia Nadrowska 

mgr Daria Pizuńska 

 

Koszty Konferencji: 

Opłata konferencyjna: 

 Termin  - 08.04.2018 
Opłata  
podstawowa 

450 zł 

Opłata podstawowa  
(bez kolacji) 

350 zł 

Opłata  
dla doktorantów 

400 zł 

Opłata dla doktorantów 
(bez kolacji) 

300 zł 

 

Opłata podstawowa obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, posiłki w 

trakcie, publikację w punktowanym czasopiśmie naukowym po uprzedniej 

pozytywnej recenzji, udział w uroczystej kolacji. 

 

Powyższą kwotę należy wpłacić w zaproponowanych terminach na konto: 

Uniwersytet Gdański 

Bank PKO SA IV O/Gdańsk 

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 

nr subkonta K-720-17 

 



Osoby, które dokonują wpłaty z osobistego konta proszone są o podanie 

danych do faktury: nazwa miejsca pracy, adres, NIP. 

 

* brak wpłaty do 08.04.2018 r. jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w 

konferencji 

 

Adres Organizatorów Konferencji: 

Wydział Nauk Społecznych 

Instytut Psychologii (Konferencja: Psychologia w służbie rodziny) 

80-952 Gdańsk 

Ul. Bażyńskiego 4 

Tel. (58) 523 43 24 

e-mail: psychologiarodziny@ug.edu.pl 

strona internetowa: www.psychologiarodziny.strony.ug.edu.pl  

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji udziału. 

 

 

Sekretarz Konferencji                   Przewodniczący Konferencji 

                   
 

      dr Aleksandra Lewandowska-Walter                                          prof. zw. dr hab. Teresa Rostowska 

 
 

mailto:psychologiarodziny@ug.edu.pl
http://www.psychologiarodziny.strony.ug.edu.pl/

