
 Współczesne rodzicielstwo – kultury oraz praktyki macierzyństwa i ojcostwa,  

26.11.2020, Konferencja IS UWr 

 

 

https://zoom.us/u/adT5HE8kdq Meeting ID: 925 1765 7081  Passcode: 710882 

 

 

9.15 Otwarcie konferencji 

 

Współczesne praktyki rodzinne i rodzicielskie 

 (część 1) 

Moderowanie sesji: dr hab. Ewa Banaszak (UWr) 

9.30-9.50  

dr hab. Michał A. Michalski (UAM), dr hab. Jakub Isański 

(UAM) -  Przemiany rodziny i rodzicielstwa a mobilność 

społeczna i ekonomiczna młodego pokolenia 

9.50- 10.10  

dr hab. Iwona Taranowicz  (UWr) - „Ja nie wiem, to żona” 

– kobiet i mężczyzn narracje o budowaniu relacji z 

dzieckiem 

10.10-10.30 

dr hab. Joanna Mizielińska (PAN), dr Agata Stasińska 

(PAN) - Nieheteronormatywne strategie reprodukcyjne 

10.30-10.50 

dr hab. Małgorzata Sikorska (UW) - Ambiwalencja 

socjologiczna jako kategoria użyteczna w badaniach życia 

rodzinnego 

10.50-11.10 

Dyskusja 

 

Obrazy rodzicielstwa 

Moderowanie sesji: dr Paweł Czajkowski (UWr) 

11.10 – 11.30 

dr Emilia Garncarek (UŁ) -  „Musimy porozmawiać o 

macierzyństwie” – o przełamywaniu tabu trudnego 

macierzyństwa we współczesnym kinie 

11.30 – 11.50   

mgr Małgorzata Poznańska (UW) -  Zastosowanie 

koncepcji displaying families do analizy wizualnych 

reprezentacji macierzyństwa na portalu Instagram 

11.50 – 12.10  

dr Rafał Adamczewski (AH-E, Łódź) -  Rodzicielstwo 

zastępcze w dyskursie prawnym, medialnym i naukowym 

12.10-12.30 

Dyskusja 

 

Współczesne praktyki rodzinne i rodzicielskie (część 2) 

Moderowanie sesji: dr hab. Iwona Taranowicz (UWr) 

12.30- 12.50  

mgr Martyna Popławska (UW) – Opieka naprzemienna 

jako forma zachowania relacji z obojgiem rodziców – 

zarys problematyki  

12.50-13.10  

prof. dr hab. Anna Kwak (UW) - Realizowanie 

rodzicielstwa w postaci maternal gatekeeping. Analiza 

zjawiska 

13.10- 13.30  

mgr Grzegorz Całek (UW) - Edukacja zdalna podczas 

pandemii koronawirusa – źródło problemów oraz zmian 

praktyk rodzicielskich 

13.30- 13.50  

dr Magdalena Żadkowska (UG), dr Marta Skowrońska 

(UAM) - Praktyki „rodzicielskie” w opuszczonym 

gnieździe – hulaj dusza dzieci nie ma? Jak radzą sobie 

współcześni rodzice dorosłych dzieci z kolejną fazą życia 

rodzinnego 

13.50-14.10  

Dyskusja  

 

Ojcostwo jako element męskich doświadczeń 

Moderowanie sesji: dr hab. Małgorzata Sikorska (UW) 

14.10- 14.20  

dr Marta Warat (UJ); dr Ewa Krzaklewska (UJ); mgr 

Ewelina Ciaputa (UJ) - Mężczyźni i ojcostwo w czasach 

pandemii. Skutki przeplatania się opieki i pracy 

zawodowej z perspektywy pracowników 

14.20- 14.40  

mgr Aleksandra Drabina – Różewicz (UWr) - 

Doświadczenia ojcostwa i kształtowania męskości w 

biografiach młodych dorosłych  

14.40- 15.00  

dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek (UW), mgr Maria 

Reimann (UW) - To jest być, a nie mieć dziecko: 

doświadczenie ojcostwa adopcyjnego 

15.00-15.20 

Dyskusja 

 

Rodzicielstwo i nierodzicielstwo 

Moderowanie sesji: dr hab. Dorota Majka-Rostek (UWr) 

15.20-15.40  

mgr Angelika Cieślikowska-Ryczko (UŁ) - 

Rodzicielstwo w kryzysie izolacji penitencjarnej 

15.40- 16.00   

dr hab. Mariola Bieńko (UW) - Między moralnością a 

pragmatyzmem, czyli obraz skarżenia z punktu widzenia 

rodziców i dzieci. Refleksje badawcze 

16.00 – 16.20  

dr Robert Florkowski (AWF) -  Antynatalizm w 

kontekstach współczesności 

16.20-16.45 

Dyskusja 

 

 


