Czwartek, 14.04.2016 r.
9.00 Rozpoczęcie rejestracji uczestników, Hall Główny
10.00-10.30 Uroczyste otwarcie VI Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów
i Młodych Naukowców
„Wokół wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność”, sala nr 2
10.30 – 12.30 Wykłady inauguracyjne, sala nr 2
"Wartości w edukacji. Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego"
dr hab. H. Solarczyk-Szwec, prof. UMK
„Wartości jako determinanty dróg rozwoju w średniej dorosłości”
dr hab. L. Wojciechowska, prof. UZ
„Pojęcie normy społecznej w klasycznych paradygmatach socjologicznych”
dr hab. E. Michałowska, prof. UŁ
12.30 – 13.00 Przerwa kawowa, Hall Główny
Sesja 1. Wielowymiarowość wartości w życiu współczesnych
13.00 – 14.30, sala nr 2
Prowadzący:
dr hab. E. Michałowska
Ewelina Warumzer „Czy wartości stanowią fundamenty dobrego społeczeństwa? Analiza raportów
socjologicznych w kontekście książki ,,Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości” pod redakcją
Małgorzaty Boguni-Borowskiej”
Elżbieta Czerska „Oblicza kontemplacji w świetle wybranych koncepcji filozoficznych i religijnych. Miejsce
i wartość kontemplacji w życiu człowieka”
Leszek Węgłowski „Zbiegi wartości - o kondycji ludzkiej doby współczesności”
Joanna Urbańska, Agata Aszklar „Edukacja. Jest w niej ukryty skarb – „zderzenie” relacji dwóch pokoleń”
Justyna Nowak „Dybuk - omówienie zjawiska w kontekście współczesnych wartości”
Paweł Nowicki "Obcość człowieka w świecie odczarowanym. Naturalizm w poglądach Ch.Taylora”
Sesja 2. Praca i współpraca jako wartości ponadczasowe
13.00 – 14.30, sala nr 302
Prowadzący: dr M. Michalak
Agnieszka Zawadzka „Wartości jako motywy działania pracowników z różnych pokoleń”
Lucyna Motylewicz „Znacznie kapitału ludzkiego w kontekście wchodzenia jednostki na rynek pracy”
Aleksandra Markiewicz „Rola i zadania gmin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych”
Juliia Dunai „Cechy współpracy transgranicznej pomiędzy obwodem kaliningradzkim i obszarami
przygranicznymi Polski”
Sesja 3. Idea wartości w różnych dziedzinach nauki
13.00 – 14.30, sala nr 301
Prowadzący dr hab. H. Solarczyk-Szwec
Agnieszka Zawadzka „Rozwój osobisty w dobie współczesności”?
Joanna Sztachańska „Wpływ wdzięczności na codzienne funkcjonowanie kobiet z rakiem piersi”
Alicja Maliszewska „Amalgamacja a tożsamość mniejszości ukraińskiej w Polsce”
Kaja Rożdżyńska-Stańczak „Codzienność samotnych mężczyzn na mazowieckiej wsi – w obiektywie
badanych”
Marcin Szostakowski „Targi śniadaniowe miejsce w którym przenika tradycja z nowoczesnością”

Sesja Plakatowa. Zdrowe ciało, zdrowa psychika, zdrowe relacje międzyludzkie - jako podstawowe
wartości w życiu współczesnych

Prowadzenie: dr hab. L. Wojciechowska
14.30 – 15.30
Hall Główny
Monika Deja, Martyna Janicka, Maria Sadowska, Aleksandra Wolska „Poczucie własnej skuteczności a style
radzenia sobie ze stresem u studentów różnych kierunków studiów”
Karolina Szatkowska „Różnicująca rola czynników społeczno-demograficznych dla poczucia koherencji, więzi
z Bogiem i jakości życia osób chorych onkologicznie”
Marta Monika Zawichrowska „Stymulacja poprzez zmysły w chorobie Parkinsona”
Karolina Żbikowska, Karolina Stenka, Bożena Kawiecka-Dziembowska „Atrakcyjność fizyczna jako istotna
wartość wśród pacjentów onkologicznych”
Karolina Żbikowska, Paweł Izdebski „Represyjny styl radzenia sobie – czy osoby mające ten styl częściej
chorują na raka? Przegląd badań”
Malwina Tudorowska, Anita Markowska, Marcin Ziółkowski, Sławomir Tecław, „Różnice pokoleniowe
w użytkowaniu facebooka i innych portali społecznościowych”
Ewa Stępka-Tykwińska, Leszek Stępka „Poczucie bezpieczeństwa a dostęp do broni palnej wśród dorosłych
Polaków”
Natalia Pilarska, Hanna Liberska „Wartości młodych Katolików”
Kinga Mickiewicz, Karolina Głogowska, Arleta Babska, Agnieszka Gunter-Jabłońska „Wypalenie zawodowe,
wartości i funkcjonowanie społeczne asystentów rodziny”
Dagmara Jankowska-Karpa „Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CEBR) – innowacyjne
narzędzie edukacji uczestników ruchu”
Martyna Janicka, Agnieszka Kruczek „Mieć czy być? Postawy egzystencjalne młodych dorosłych a ich
satysfakcja z życia”
Alicja Szmaus-Jackowska „Poziom umiejętności społecznych, satysfakcja z życia i aktywność fizyczna
a agresja u młodych ludzi”
Dorota Suwalska-Barancewicz „Znaczenie posiadania dzieci dla wybranych aspektów funkcjonowania
jednostki w świetle niektórych wyników badań własnych”
Joanna Jankowiak „Preferowane wartości a wykonywany zawód”
Joanna Starostecka, Kristina Hryncewicz "Poczucie umiejscowienia kontroli u kobiet pracujących
w korporacji, a nasilenie konfliktu rodzina - praca, praca - rodzina: prezentacja wyników badań własnych"
15.30 – 16.30 Obiad, sale 405, 406
Sesja 4. Wartości dzieci i młodzieży we współczesnym świecie
16.30 – 18.00, sala nr 2
Prowadzący: prof. dr hab.
J. Trempała
Anna Szymanik-Kostrzewska „Dziecko najważniejsze na świecie? O wartości dziecka w czasach
współczesnych”
Małgorzata Lewandowska „Strategie wywierania wpływu społecznego przez dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym”
Katarzyna Kowalik-Paluch „Tworzenie i rozumienie metafor jako przejaw poznawczej zdolności
komunikacyjnej małego dziecka”
Joanna Poziemska „Motywacja do nauki młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”
Agnieszka Kruczek „Czy niskie poczucie własnej wartości prowadzi u młodzieży do agresji? Poczucie własnej
wartości a styl ekspresji gniewu”
Sesja 5. Wartości dorastających i dorosłych we współczesnym świecie
16.30 – 18.00, sala nr 302
Prowadzący: prof. dr hab. R. Ossowski
Paulina Peret-Drążewska „Ustalenie systemu wartości współczesnych młodych jako znaczące zadanie
tożsamościowe – analiza teoretyczno-empiryczna”
Krystyna Górska „Wartość życia ludzkiego w oczach adolescentów”
Kamila Kacprzak „Sensy i znaczenia nadawane przez adolescentów ich doświadczeniom w byciu w związkach
uczuciowych – refleksje po przeprowadzeniu badań pilotażowych”
Dorota Dolata „W świecie wartości współczesnej młodzieży – ilustracja empiryczna”

Dorota Wojtczak „Postawy komunikacyjne nauczycieli w gimnazjach i ich wpływ na postawy uczniów”
Sesja 6. Edukacja jako wartość dla wszystkich pokoleń
16.30 – 18.00, sala nr 301
Prowadzący: dr hab. B. Ciżkowicz
Wioletta Zagrodzka „Nowe ścieżki kształcenia osób dorosłych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych”
Natalia Kalkowska „Miejsce edukacji regionalnej w nowoczesnym szkolnictwie XXI wieku (na przykładzie
regionu Kociewia)”
Aneta Wnuk „Obraz współczesnego nauczyciela wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej”
Sandra Kocha „Obecność baśni braci Grimm w podręcznikach do klasy IV”
Emilia Solnica „Uniwersalizm ideału wychowawczego na przykładzie podręczników szkolnych w latach 19441962”
Hanna Jarmolińska „Edukacja muzyczna a wartości kulturalne człowieka”

20.00 Bankiet
Restauracja Sowa, ul. Mostowa 4

Piątek, 15.04.2016 r.
Sesja 7. Wolność, szacunek, intymność – wartości nadal aktualne?
9.00-10.30, sala nr 2
Prowadzący: prof. dr hab. M. Kościelska
Marta Welfe-Starzak „Sprawcy i ofiary przestępstw w łódzkiej prasie”
Ligocka Maria „Ja autentyczne a prawda o sobie”
Justyna Leszcz, Karolina Magierek „System wartości osób niedostosowanych społecznie”
Elżbieta Kamińska „Wartości matek pozbawionych wolności odbywających karę wraz z dzieckiem”
Anna Twaróg „Osobowościowe determinanty a występowanie sekstingu wśród młodzieży polskiej w wieku
15-20 lat w roku 2013”
Sebastian Surendra „Intymne = publiczne? Publiczne wyznania dotyczące życia seksualnego”
Katarzyna Syroka-Marczewska „Wybrane aspekty praw pacjenta w świetle obowiązujących przepisów”
Sesja 8. Wartości w zdrowiu i chorobie
9.00-10.30, sala nr 302
Prowadzący: dr hab. M. Basińska
Anna Katarzyna Zaleszczyk „Adekwatność wsparcia społecznego u osób przebywających w izolacji
penitencjarnej”
Karolina Stenka, Jarosław Ocalewski, Paweł Izdebski „Wpływ choroby nowotworowej na system wartości”
Jarosław Ocalewski, Karolina Stenka, Paweł Izdebski „Doświadczanie choroby nowotworowej przez ludzi
starszych”
Karolina Szatkowska „Zmęczenie życiem codziennym a strategie radzenia sobie ze stresem u opiekunów
osób wentylowanych mechanicznie w domu”
Michalina Sołtys „Duchowy wymiar jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia - nowa czy stara
perspektywa?”
Maria Grajewska-Kulda „Rola autorytetu lekarza w przestrzeganiu zaleceń medycznych”
Sesja 9. Czy można dokonać przewartościowania w sytuacji trudnej
9.00-10.30, sala nr 301
Prowadzący: dr A. Szmaus-Jackowska
Olga Komarnicka-Jędrzejewska „Jak żyć, kiedy przyszło dźwigać śmierć własnego dziecka”
Katarzyna Konczelska „Trudności współczesnego mężczyzny w obliczu straty dziecka”
Monika Paleczna „Rozwój kompetencji werbalnych u dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu”
Monika Paleczna „Trening kontaktu wzrokowego u niskofunkcjonującego dziecka z diagnozą autyzmu”

Sylwia Olejniczak „Pogodna starość - aktywizacja, opieka, wsparcie”
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa, Hall Główny
Sesja 10. Ekspresja wartości w sztuce
11.00 – 12.30, sala nr 2
Prowadzący: dr hab. M. Czachorowska
Grzegorz Piotrowski „Na skrzydłach parowozu. Nowoczesność i kolej w poezji Przybosia”
Marta Ginther-Jakubczak „Korpomowa jako fenomen w polskich korporacjach XXI wieku”
Ewelina Kamasz, Hanna Lejer „Samoocena u muzyków i niemuzyków”
Aleksandra Grudzińska „Terapia tańcem i jej zastosowanie w leczeniu zaburzeń psychofizycznych”
Lidia Kopania-Przebindowska „Problem wartości i wartościowania na przykładzie najpopularniejszego
z najdłużej trwających programów telewizyjnych na świecie – Konkursu Piosenki Eurowizji”
Ewelina Chatłas „Transmisja pokoleniowa muzyki tradycyjnej w Polsce – stan badań i proponowane kierunki
rozwoju”
Anna Lubońska „Sztuka wyboru. Wokół natchnienia, poszukiwania doskonałości oraz potrzeby
przynależności na podstawie wybranych oper artystowskich”
Sesja 11. Rodzicielstwo wartością współczesnej rodziny
11.00 – 12.30, sala nr 302 Prowadzący: dr A. Malina
Alicja Malina „Źródła postaw wobec dzieci poczętych metodą in vitro i ich rodziców”
Monika Deja, Martyna Janicka, Hanna Liberska „Stan emocjonalny "młodych" ojców - raport z badań”
Aleksandra Grudzińska, Joanna Starostecka, Aleksandra Wolska, Hanna Liberska „Tożsamość a kryzys
w wartościowaniu wśród młodych ojców”
Karolina Kaliszewska „Analiza porównawcza poczucia satysfakcji z pełnienia roli matki i ojca dziecka w wieku
szkolnym z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębszego i dziecka dorosłego z niepełnosprawnością
intelektualną stopnia głębszego”
Skowrońska-Pućka Agnieszka „Macierzyństwo nastolatek - między wartością a niechcianym problemem”
Joanna Tomaszewska „Relacje osób bezdzietnych z wyboru z najbliższym otoczeniem. Powszechność
nawracania na rodzicielstwo”
Patrycja Wesołowska „Rodzina pochodzenia jako źródło wiedzy nt. postępowania wychowawczego
i opiekuńczego współczesnych rodziców?”
Sesja 12. Wybrane aspekty życia współczesnego człowieka w różnych kontekstach społecznych
11.00 – 12.30, sala nr 301
Prowadzący: dr hab. R. Leppert
Michał Boczek „Społeczny aspekt mediacji w sporach na tle prawa pracy”
Arkadiusz Durasiewicz „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowatorska forma
instytucjonalnego wsparcia rodziny na szczeblu centralnym? - analiza instytucjonalna dotychczasowych
form”
Michał Janowski „Wymiar kary w perspektywie założenia niewspółmierności wartości. Prezentacja wyników
badania wyroków skazujących za przestępstwo kradzieży, wydanych przez sędziów wydziału karnego
jednego z łódzkich sądów”
Dorota Krekora-Zając „Komercjalizacja ciała ludzkiego a partycypacja dawców w zyskach z niej
wynikających”
Bożena Kanclerz „Uczestnictwo w wyborach jako element tożsamości obywatelskiej współczesnej
młodzieży”
Karolina Ścigała „Teoria Wyobraźni Moralnej Marka Johnsona jako próba naturalizacji teorii etycznej”
Joanna Kozielska „O wartości (bez)wartościowych migracyjnych doświadczeń zawodowych młodych
Polaków”
Dyskusja panelowa „Chaos wartości źródłem zagubienia współczesnego człowieka?”
12.30-13.30, sala nr 2
Prowadzący: dr hab. L. Wojciechowska
Uczestnicy: dr hab. E. Michałowska, dr hab. H. Liberska, dr hab. D. Łukasiewicz
13.30 – 14.30 Obiad, sale 405, 406
Sesja 13. Wartość przywiązania w relacjach

14.30-16.00 sala nr 2
Prowadzący: dr hab. H. Liberska
Karolina Głogowska, Kinga Mickiewicz-Stopa „Kto jest dla mnie ważny? – hierarchia przywiązania w okresie
preadolescencji”
Monika Kornaś „Przywiązanie i relacje z ojcem jako predytory kształtowania tożsamości i relacji z partnerem
u kobiet w okresie wczesnej dorosłości”
Anna Rasińska, Aneta Pufal - Sciepuro „Znaczenie więzi dla rozwoju emocjonalnego dziecka”
Lucyna Myszka „Rola rodziny w kształtowaniu orientacji zawodowych młodzieży”
Joanna Świderska „Wokół hierarchii wartości Rokeacha i Schwartza - problematyka ich pomiaru”
Sesja 14. Rola mediów w kształtowaniu systemu wartości współczesnych ludzi
14.30-16.00, sala nr 302
Prowadzący: dr A. Szymanik-Kostrzewska
Agata Wlaszczyk „Jak technologia może modelować wartości w relacjach międzyludzkich”
Rafał Węgrzyn „Człowiek wśród e-ludzi, czyli o psychologii Internetu słów kilka”
Patryk Podleśny, Małgorzata Hołda „Interaktywność gier komputerowych a motywacja do rozwiązywania
problemów – badanie pilotażowe”
Michał Kostrzewski „Program komputerowy jako narzędzie do badania ocen percypowanej atrakcyjności
fizycznej”
Agnieszka Kwiatkowska „Zastosowanie systemu C-Eye w diagnozie osób z obniżoną świadomością
wybudzonych ze śpiączki”
Wiktoria Kowalska „Od guwernantki do e-tutoringu - rys historyczny zjawiska korepetycji w Polsce”
16.00 – 16.30 Zakończenie VI Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców
„Wokół wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność”, sala nr 103

