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I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polki – wczoraj, 
dziś i jutro”  

Łódź, 08 – 09 kwietnia 2016 r.  

 

 

Szanowni Państwo,  

Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt 

zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 

 

I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  

pt. „Polki – wczoraj, dziś i jutro”  

 

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia, 2016 r. Miejscem obrad będzie Centrum 

Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź. 

 

Celem konferencji jest wymiana opinii oraz prezentacja wyników badań przedstawicieli różnych 

dyscyplin naukowych analizujących najważniejsze zmiany zachodzące w zachowaniach, mentalności i 

sytuacji społecznej Polek. Choć przez lata przypisywano im głównie role matki i strażniczki ogniska 

domowego, niektóre z nich wybiły się ponad te role i pokazały światu, jak wiele są warte. Ich role 

rodzinne nie uległy przedawnieniu, ale otworzyły się przed nimi szerokie perspektywy. Kobiety 

zdobyły prawa i zyskały niezależność. Dziś mogą się kształcić, pracować, zarabiać pieniądze, brać 

aktywny udział w życiu społecznym i politycznym, dotarły na szczyty władzy. Wiele z nich znakomicie 

radzi sobie z równoważeniem życia rodzinnego i zawodowego. Jednakże wielość ról wyznacza liczne 

obowiązki. Być może ponoszą tego wysokie koszty, ale i czerpią satysfakcję z sukcesów. 

Społeczeństwo potrzebuje kobiet i ich potencjału. Ocieplają nasze życie, wnoszą w nie delikatność, 

namiętność, ale dają także siłę i zarażają energią do działania.  
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Problematyka ta nabiera szczególnie istotnego znaczenia w kontekście rozumienia zjawiska zmiany 

jako procesu analizowania przeszłości w celu przeprowadzenia w teraźniejszości takich działań, które 

przyniosą konkretne rezultaty w przyszłości.  

Przedmiotem konferencji będą zagadnienia natury interdyscyplinarnej, znajdujące się w obszarze 

badań nauk społecznych, humanistycznych i przyrodniczych. Konferencja będzie okazją do wymiany 

wiedzy i doświadczeń specjalistów z zakresu psychologii, psychoterapii, socjologii, pedagogiki, 

filozofii, historii oraz medycyny (psychiatrii). 

Mamy nadzieję, że zgłoszone przez Państwa referaty będą stanowiły podstawę do dyskusji. Być może 

uda nam się odpowiedzieć na wciąż otwarte pytania: czy realizacja wielu ról może stanowić o dobrym 

przystosowaniu? Czy gwarantuje harmonijne funkcjonowanie kobiety we wszystkich sferach życia? 

Czy też może skutkuje przeciążeniem rolami, a tym samym powoduje trudności w radzeniu sobie z 

wielością zadań? 

Proponujemy następujące obszary tematyczne:  

• Kobiety w historii 
• Polki we współczesnym świecie  
• Polki w nauce, kulturze, biznesie i polityce  
• Problemy kobiet reprezentujących mniejszości narodowe 
• Polki w różnych fazach życia 
• Zagrożenia zdrowia i kondycji psychofizycznej Polek 
• Wspomaganie kobiet w kryzysach  
• Płeć a seksualność 
• Przełamywanie stereotypów płci  
• Kobiety w związkach i kobiety żyjące samotnie 
• Płeć a kariera zawodowa  

W programie: wykłady plenarne, sympozja, sesje referatowe i sesja krótkich komunikatów. 

 

Wśród zaproszonych gości (wykłady plenarne) między innymi: 

prof. UM dr hab. n. med. Piotr Gałecki 

prof. UW dr hab. Dominika Maison 

prof. UŚ dr hab. Grażyna Mendecka  

prof. APS dr hab. Barbara Weigl 

 

 



   

3 
Patronat: 

                                       
 

 

Komitet Naukowy: 

prof. UŁ dr hab. Grażyna Poraj, – 
przewodnicząca 

dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, UŁ 

prof. UŁ dr hab. Waldemar Świętochowski 

prof. UŁ dr hab. Jan Chodkiewicz 

prof. UŁ dr hab. Piotr Łukowski 

prof. UŁ dr hab. Danuta Urbaniak-Zając 

prof. UM dr hab. n. med. Piotr Gałecki 

prof. UŁ dr hab. Jarosław Kita 

prof. UKW dr hab. Hanna Liberska 

prof. UW dr hab. Dominika Maison 

prof. UŚ dr hab. Grażyna Mendecka 

prof. ASP dr hab. Barbara Weigl 

 

Komitet organizacyjny:  

dr Marta Znajmiecka-Sikora - przewodnicząca 

dr Bogna Kędzierska,  

mgr Mateusz Hauk,  

mgr Paulina Szymańska,  

mgr Zofia Kabzińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Serdecznie zapraszamy 

                         Dyrektor Instytutu                                   Przewodnicząca konferencji  
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Terminarz i informacje organizacyjne: 

 

Miejsce konferencji: Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego 

ul. Kopcińskiego 16/18 90-232 Łódź 

tel. (48 42) 635-54-90 

mail: cskul@uni.lodz.pl  

http://csk.uni.lodz.pl/ 

 

Zgłoszenia na konferencję Zgłoszenia wraz z abstraktem (maksymalnie 2000 znaków/ok. 250 słów) 

prosimy przesyłać do dnia 15 stycznia 2016 r. – wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na 

stronie internetowej konferencji  polki.uni.lodz.pl  

Informacje o akceptacji wystąpień zostanie rozesłana do dnia 30 stycznia 2016 r. do pierwszych 

autorów. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji polki.uni.lodz.pl  

Pytania dotyczące konferencji można kierować na adres: polki@uni.lodz.pl  

Przewidziany czas na wygłoszenie  referatu –  15 min. 

Krótkie komunikaty - sesja plakatowa realizowana w nowej formie – prezentacja PowerPoint – 5 

slajdów – czas na prezentację 5 min.  

 

Terminy i opłaty 

Opłata konferencyjna: 

 uczestnictwo aktywne: 450,00 zł;  studenci i doktoranci  - 250,00 zł  

 uczestnictwo bierne: 150,00 zł  

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do dnia 15 lutego 2016 r. na konto Uniwersytetu Łódzkiego 

nr: 32 1240 3028 1111 0010 2943 6023 w tytule zapłaty należy koniecznie podać: Polki. 

W sytuacji wpłaty po 15 lutego 2016 opłata wzrasta o 90,00 zł dla każdego z uczestników. 

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady, publikacje 

tekstów pozytywnie zrecenzowanych w wybranych czasopismach naukowych. 

mailto:cskul@uni.lodz.pl
http://csk.uni.lodz.pl/
http://www.rodzinaipraca2013.uni.lodz.pl/
http://www.rodzinaipraca2013.uni.lodz.pl/
mailto:polki@uni.lodz.pl
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Istnieje możliwość dodatkowo zamówienia uroczystej kolacji (w cenie 100,00 zł/1szt.) poprzez 

wybór odpowiedniego wariantu w formularzu rejestracyjnym konferencji dostępnym na stronie 

internetowej konferencji www.polki.uni.lodz.pl  

 

W sytuacji dokonywania płatności z prywatnego konta wystawienie faktury na instytucję jest 

możliwe jedynie wtedy, gdy w tytule przelewu znajdzie się następująca informacja: „Konferencja 

Polki2016; imię i nazwisko; nazwa reprezentowanej instytucji". 

 

Zakwaterowanie - noclegi 

Wybór miejsca noclegowego oraz zakwaterowanie należy do uczestnika konferencji.  

Polecamy noclegi w miejscu odbywania się konferencji: 

 

Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego 

ul. Kopcińskiego 16/18 90-232 Łódź 

tel. tel. (48 42) 635-54-90 

mail: cskul@uni.lodz.pl  

http://csk.uni.lodz.pl/ 

 

Opłaty za nocleg: 

 Pokój jednoosobowy: 99,00 (1os/1 doba + śniadanie) 

 Pokój dwuosobowy: 129,00 ze śniadaniem; do pojedynczego wykorzystania od 109,00 – 1 

doba ze śniadaniem  

 

 

http://www.polki.uni.lodz.pl/
mailto:cskul@uni.lodz.pl
http://csk.uni.lodz.pl/

