
Wytwarzanie intymności. O codziennych wyzwaniach 

 

Wrocław, 4 grudnia 2017, Barbara, sala KULTURA 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI 

 
9.30-10.00 Rejestracja uczestników 

 

10.00-10.30 Otwarcie konferencji: głos 
zabiorą dr hab. prof. UWr Dorota Majka-

Rostek, prof. dr hab. Rafał Drozdowski, dr 

Ewa Banaszak 

 

SESJA PIERWSZA: INTYMNOŚĆ I 
SEKSUALNOŚĆ 

moderuje dr Paweł Czajkowski 

 

10.30-10.45 dr Robert Florkowski (AWF 

Poznań): Wytwarzanie intymności na 

scenach BDSM 
10.45-11.00 mgr Paulina Stępień (UWr): 

Intymna relacja z lalką, czyli jak zanika 

konstrukcjonizm społeczny a powstaje 

indywidualny 

11.00-11.15 mgr Grzegorz Wiktorowski 
(UM Wrocław): Przemiany intymności w 

amerykańskim protestantyzmie 

fundamentalistycznym i ewangelikalnym 

11.15-11.30 mgr Agnieszka Sobik (UAM): 

Obnoszę się ze swoją seksualnością? - 

Kilka słów o traktowaniu intymności osób 
homoseksualnych 

 

11.30-11.50 DYSKUSJA 

 

11.50-12.20 PRZERWA KAWOWA 

 
SESJA DRUGA: INTYMNOŚĆ – MEDIA – 

CYBERPRZESTRZEŃ 

moderuje dr Robert Florkowski 

 

12.20-12.35 mgr Monika Mucha (UWr): 
Ekshibicjonizm w cyberprzestrzeni – nowe 

oblicze społeczeństwa ponowoczesnego 

12.35-12.50 mgr Sebastian Surendra 

(UAM): „Jestem szczęściarą, bo mam 

Ciebie” – o wyznaniach miłosnych w 

mediach 
12.50-13.05 dr Julita Czernecka (UŁ): O 

zakochaniu, randkach i seksie – czyli 

poszukiwanie partnera w cyberprzestrzeni 

13.05-13.20 mgr Joanna Jankowska 

(UWr): Social media i (programy) reality 
show - miejscem medialnej ekspansji 

ekshibicjonizmu intymności oraz zaniku 

granic 

 

13.20-13.40 DYSKUSJA 

  
SESJA TRZECIA: INTYMNOŚĆ i RODZINA 

moderuje: dr hab., prof. UWr Dorota 

Majka-Rostek 

13.45-14.00 mgr Agnieszka Nymś-Górna 

(UAM): Bliskość jako integralny element 
relacji w rodzeństwie 

14.00-14.15 prof. dr hab. Ewa 

Malinowska (UŁ): Intymność relacji między 

babką a wnuczką – refleksje teoretyczne  

i metodologiczne 
14.15-14.30 dr Emilia Garncarek (UŁ): 

Intymność i jakość relacji w małżeństwach 

dobrowolnie bezdzietnych 

14.30-14.45 mgr Miłosz Ukleja (UW): 

Strategie zarządzania stygmatyzacją wśród 

członków rodzin jednopłciowych 
14.45-15.00 dr Andrzej Perzanowski (UW): 

Między projektem instytucjonalnym i 

jednostkowym doświadczeniem: bliskość i 

intymność w opiece rodzinnej w 

psychiatrii 
15.00-15.15 dr Krystyna Dzwonkowska-

Godula (UŁ): Znaczenie pojęcia intymności 

i prawa do jej poszanowania w świetle 

doświadczeń rodzących kobiet 

 

15.15-15.30 DYSKUSJA 
 

15.30-16.20 PRZERWA LUNCHOWA 

 

SESJA CZWARTA: MISCELLANEA  

moderuje: dr Ewa Banaszak 
 

16.20-16.45 dr hab. Mariola Bieńko 

(ISNS): Intymny wymiar relacji w 

związkach młodych dorosłych. Refleksje 

badawcze 

16.45-17.00 mgr Aleksandra Drabina-
Różewicz, dr Agata Krasowska (UWr): 

Oblicza intymności w wywiadach 

biograficznych z młodymi pracownikami 

prekaryjnymi. Refleksje analityczne i 

metodologiczne 
17.00-17.15 mgr Agata Rejowska-Pasek 

(UJ): Sfera intymności i miłości w 

humanistycznych przysięgach ślubnych 

17.15-17.30 dr Jolanta Klimczak (UŚ): O 

wytwarzaniu intymności w przestrzeni 

mieszkania 
17.30-17.45 mgr Klaudia Renusch (UG): 

Zarzucenie intymności – o konfesyjnym 

charakterze literatury dokumentu 

osobistego na przykładzie dzienników 

Sławomira Mrożka 

 
17.45-18.00 DYSKUSJA 

 

18.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 

 


