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W MINIONYM MIESIĄCU  

 

Publikacje  

Święcicka M., Woźniak-Prus M., Gambin M., Stolarski M. (2019) Confirmation of the five-

factor structure of the parent global report version of the Alabama Parenting Questionnaire in a 

Polish community sample, Current Psychology, ss. 1-12, DOI:10.1007/s12144-019-00340-8 

[Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży] 

 

- Chotkowska, K. (2019)  Łamanie praw człowieka i praw pacjenta osób chorujących 

psychicznie w Polsce. W: D. Bieńkowska, R. Kozłowski, M. J. Łuczak (red.). Prawa człowieka 

wobec koncepcji human security. Wyd. Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2019 [Zakład 

Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego].    

 

Kluczyńska, S.*, Witkowska, E.**, Zabłocka- Żytka, L.**, Sokołowska, E., Czabała, Cz. 

(2019). Ocena zdrowia psychicznego studentów w wymiarze pozytywnym i negatywnym 

Inwentarz Zdrowia Psychicznego (IZP). Psychologia  Wychowawcza, 57(14) 

 [*Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego; **Katedra Podstaw Psychologii] 

http://dx.doi.org/10.1007/s12144-019-00340-8


Wystąpienia  

VII Konferencja „Człowiek w Środowisku”, Kompetencje, wiedza, zasoby a samorealizacja 

osób po kryzysie psychicznym, 19.06.2019,   Akademia Pedagogiki Specjalnej:  

-  Maryla Malewicz-Sawicka:  Mocne strony [Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka 

Dorosłego].    

- Jacek Bednarzak:  Grupa Wsparcia TROP: Mapa zasobów indywidualnych [Grupa Wsparcia 

Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP] 

- Paweł Bronowski, Aleksandra Zadrożna:   Kurs „Doradcy ds. Zdrowienia”:  możliwości  szkół 

wyższych w podnoszeniu kompetencji osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego [Zakład 

Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego].    

-  Magdalena  Gawrych:  Jak wzmacniać swoją odporność psychiczną?  [Zakład Psychologii 

Klinicznej Człowieka Dorosłego].    

-  dr Beata Hintze:  Poczucie koherencji – istotny metazasób  [Zakład Psychologii Klinicznej 

Człowieka Dorosłego].    

- Katarzyna Frączek Zasoby – mocna strona środowiskowych systemów wsparcia [Koło 

Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI] 

- Agnieszka Ejsmont:  Samorealizacja – jej początek czy koniec w chorobie psychicznej? 

[Grupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP] 

- Katarzyna Chotkowska, Katarzyna Parzuchowska: „Prawa pacjenta psychiatrycznego i 

Standardy Opieki Psychiatrycznej”, II Kongres Zdrowia Psychicznego, 3.06.2019, Warszawa. 

[Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego].    

- Katarzyna  Chotkowska:  „Wolontariat jako szansa nabycia nowych i rozwoju posiadanych 

kompetencji”, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza wolontariatu w XXI wieku. 

Wolontariat jako narzędzie rozwoju indywidualnego i społecznego. Akademia Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 14.06.2019, Warszawa.  

- Lidia Zabłocka- Żytka, Jan Czesław Czabała, poster  "Mental health promotion program for 

University students- evaluation and recommendations in Poland”. ENTER conference in 

collaboration with Norland Hospital „Working together for new pathways in mental health”. 

Norwegia, Bodo, 13.06.2019. 



Nagrody i wyróżnienia  

 

- Wyróżnienie dla dr Doroty Jasielskiej [Zakład Psychologii Społecznej] przyznane przez 

Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej w konkursie  „POZYTYW”  na najlepszą 

publikację naukową z psychologii pozytywnej w roku 2018  za artykuł: 

Jasielska, D., Stolarski, M., & Bilewicz, M. (2018). Biased, Therefore Unhappy: Disentangling 

the Collectivism-Happiness Relationship Globally,  Journal of Cross-Cultural Psychology, 

49(8), 1227-1246. 

- W dniu 28.06. odbyła się  Gala Studentów V Roku Psychologii APS. W jej trakcie wręczono 

nagrody:  

- TOP TEN - 10 studentów z rocznika 2014-2019 z najwyższą średnią ocen ze studiów: 

Martyna Kasprzycka 

Marta Bodecka 

Agata Burek 

Olga Daliga 

Klaudia Dąbrowska 

Kamila Gaładyk 

Joanna Kowalska 

Olga Mizeracka 

Daria Molska 

Oleksandra Shkoropata 

 

Plebiscyt studencki „Gratyfikacje Freuda”.   Nagrody dla wykładowców:   

SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA KLINICZNA 

Klinicysta o wielkim sercu – dr Beata Hintze 

Wielkie serce to takie, które - oprócz komór, przedsionków i zastawek mieści w sobie 

troskę, sympatię i szacunek. Wielkie serce jest przepełnione życzliwością do drugiego 

człowieka. Pasja płynąca z wykonywanego zawodu, postawa pełna szacunku do chorujących, 

a przede wszystkim autentyczny optymizm były widoczne na każdych zajęciach. Na długo 

zapamiętamy opiekuńcze pytanie kierowane do nas w trakcie wykładów – „Czy Państwo 

dobrze widzicie slajdy? Czy słychać to, co mówię czy może mówić głośniej?”.  



 Wykładowca z pomocną duszą – dr Lidia Zabłocka-Żytka 

Dusza – niby istnieje, ale jej nie widać. Niewątpliwie ten Wykładowca emanuje duchem 

dobrej energii. Szczery i autentyczny w swej postaci, pierwszy nadciągnie z pomocą, a kiedy 

należy – wyrazi swą opinię, zmotywuje do dalszej pracy, umocni w nadziei. A przede 

wszystkim zrozumie. Dobrze pamiętamy słowa: „Wiem, że Państwo jesteście zmęczeni. 

Czułabym się nie w porządku, gdybym zrobiła Państwu egzamin zbyt wcześnie rano. Musicie 

mieć czas wyspać się i zjeść porządne śniadanie.”  

Król psychoterapii – prof. dr hab. Czesław Czabała 

Król może być tylko jeden. Bez niego dżungla studencka nie funkcjonowałaby zgodnie 

ze swoim przeznaczeniem. Uchylimy rąbka tajemnicy, że królestwem Jego jest Katedra 

Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego. Mieć zajęcia z tym Profesorem to taki prestiż, 

że niektórzy studenci chętnie wpisaliby sobie udział w tych zajęciach w swoim CV. Uroczyście, 

tytuł Króla Psychoterapii za olbrzymi wkład w dziedzinę psychoterapii, psychologii klinicznej, 

promocji zdrowia psychicznego przyznajemy profesorowi Czesławowi Czabale.  

Anielski głos psychologii – dr Sylwia Kluczyńska 

Zajęcia z tą prowadzącą wprawiają studentów w kojący nastrój. Już sam ton głosu jest 

zbawienny – stonowany, ciepły, przyjemny dla ucha. Grono uczelniane na pewno zgodzi się 

z tą opinią. Niemniej jednak, głos ten wyraża to, co w psychologu najcenniejsze – empatię, 

akceptację, cierpliwość, wyrozumiałość, kompetencję…Opuszczając progi naszej Akademii 

z pewnością na długo w naszej pamięci zapiszą się cenne wskazówki z warsztatów 

interpersonalnych, czy 6-etapowy model interwencji kryzysowej do wykorzystania w praktyce.  

Kliniczne poczucie humoru – dr hab., prof. APS Paweł Bronowski 

Nic tak nie ożywia wykładów jak zabawne anegdoty. Te prowadzone w duchu sztywnej 

wiedzy teoretycznej są nużące, ale dodając do nich własne, frapujące doświadczenia 

zawodowe, wzbogacane o humorystyczny akcent stają się jednymi z najbardziej 

wyczekiwanych w tygodniu! Mistrzem przyciągania uwagi studentów w asyście finezyjnego 

humoru jest profesor Paweł Bronowski. 

 

 



SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA WSPIERANIA ROZWOJU I KSZTAŁCENIA 

Klasyfikacje i kategorie pochodzą od żywiołów i typów charakteru Wykładowców. 

 

Wykładowca „Woda” - dr Justyna Melonowska 

W tym miejscu pragniemy wyróżnić osobę, która przez wiele lat jak wartki i cierpliwy 

strumień, przekazywała nam wiedzę i zmuszała do nieustannej refleksji. Czasem wysiłek 

intelektualny był tak intensywny, że po zajęciach bolały nas głowy. Osoba ta tak naturalnie 

i delikatnie, niczym letni deszcz, pokazywała nam świat filozofii, moralności, wartości. 

Czasem podczas zajęć zdarzały się burze, powodowane różnicami w poglądach, lecz były 

krótkotrwałe. Zawsze czuliśmy od tej osoby życzliwość, pasję do nauczania, a w samej postaci 

- widzieliśmy drugiego człowieka, który chciał się dzielić z nami czymś niezwykle cennym.  

 

Wykładowca „Ogień” - dr Ewa Odachowska 

W tej kategorii chcielibyśmy wyróżnić osobę, która zajmuje się nie tylko gaszeniem 

pożarów, ale przede wszystkim pracą nad ich przyczynami i wydarzeniami, które wywołały 

ogień. Opowiadane przez nią historie, skupiają uwagę studentów niczym ognisko rozpalone na 

obozie harcerskim. Ogień kojarzy się także z przyjemnym ciepłem i niesamowitą naturalnością 

– są to również cechy, z którymi kojarzy się studentom.  

 

Wykładowca „Wiatr” - mgr Magdalena Bartoszak 

Bo niczym wiatr jest ta osoba, która zawiera w sobie ogrom jego cech. Za każdym 

razem, gdy się pojawiała potrafiła nas zaskoczyć, zachwycić i porwać za sobą. Jak wiosenny 

wiatr bywała łagodna i potrafiła przynieść ulgę podczas nawałnicy naszych emocji. 

Jednocześnie mogła być burzliwym i potężnym wichrem niosącym ze sobą ogrom wiedzy, 

którą chłonęliśmy pełnymi garściami. Jak wiatr w upalne dni dawała uczucie świeżości 

i energii, tchnęła w nas chęć do działania i kreatywności. Swoim pozytywnym nastawieniem 

oraz szczerym uśmiechem zawsze zachęcała nas do zdobywania wiedzy. A jeżeli jakiś chaos 

i burza chciałyby wejść na teren szkoły i zaburzyć jej spokój, ona z największą starannością 

oraz pomysłowością zawsze stanie na wysokości zadania.  

 

 

 



Wykładowca „Ziemia” – dr hab., prof. APS Helena Grzegołowska-Klarkowska 

Osoba ta jest jak ziemia, bo będąc ekspertem od osobowości, wie doskonale, że życie 

musi opierać się na solidnym fundamencie. Jednocześnie ona sama stanowi taki fundament dla 

tak wielu aspektów życia naszej uczelni. Zawsze z ogromną pieczołowitością gotowa tworzyć 

podstawy do rozwoju i postępu wszystkich swoich studentów. Z uważnością przedstawiająca 

nam na pierwszych zajęciach podstawowe informacje dotyczące swojej dziedziny, by na ich 

bazie, z czasem, wyrosnąć mogła pod jej okiem bogata wiedza, niezmiennie okraszona 

sprowokowaną przez nią refleksją.  

 

Wykładowca „Drewno-Stal” - dr Karolina Konopka 

Osoba ta, niczym w drewnie wyrzeźbiła w nas umiejętności do pracy z grupą. 

Jednocześnie sama - niczym stal - stanowiła dla nas wzór, już ukształtowanego ogromnym 

doświadczeniem specjalisty, z którego mogliśmy czerpać- niezmienny, o strukturze niemal bez 

skazy. Elastycznie mierząca się ze wszystkimi napotkanymi problemami, przy symultanicznym 

zachowaniu sztywnego szkieletu podstaw i koncepcji, które z takim zaangażowaniem nam 

przekazywała. Za niestrudzone udowadnianie nam, że w pracy z grupą, plastyczność drewna 

da się pogodzić ze stalową strukturą, chcieliśmy podziękować… 

 

SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA SPOŁECZNOŚCI (nie otrzymaliśmy opisu kategorii) 

Profesjonalizm w każdym calu – dr Karolina Konopka 

Przyjaciel studentów – dr Ewa Odachowska 

Skarbnica wiedzy – mgr Katarzyna Chotkowska 

Dobry start – dr Michał Szulawski 

Inspirujący Wykładowca – dr Robert Kowalczyk 

 

 

 

 

 



Inne  

- 7-8.06.: Studentki I i II roku Psychologii, członkinie koła SCIENTIA zajęły I miejsce 

(Małgorzata Zarzycka, Martyna Mielnik) oraz III miejsce (Wiktoria Sośniuk, Patrycja Gryczan) 

w konkursie na najlepszy poster na II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Nauk Psychologicznych 

PSYCHOZJUM, zorganizowanej przez Instytut Psychologii UAM w Poznaniu. Opiekunka 

Koła jest Karolina Konopka [Zakład Psychologii Społecznej].  

- 12.06.: Spotkanie Grupy Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP, 

APS. 

-  20.06.:  Agnieszka Siedler  Komentarz dla TVN24 dotyczący stosowania klapsów wobec 

dzieci [Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży] 

- 21.06.:  Ewa  Odachowska  „Puls Trójki”  komentarz w temacie bezpieczeństwa dzieci 

podczas wyjazdów wakacyjnych [Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży]. 

 

- 26.06.:  Doroczne spotkanie pracowników Instytutu  w Laskach połączone z pożegnaniem 

profesor Heleny Grzegołowskiej- Klarkowskiej oraz  doktora  Pawła Boguszewskiego  

odchodzących z Instytutu.  

 

- 27.06.:  spotkanie członków Grupy Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego 

Trop z przedstawicielami społeczności Otwocka. Spotkanie dotyczyło sposobów wspierania 

osób chorujących psychicznie w środowisku lokalnym.  

- 28.06.:  Zakończenie pierwszej edycji szkolenia i wręczenie certyfikatów „Doradców ds. 

Zdrowienia” dla  30 osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Kurs jest  prowadzony  w 

ramach programu „Doradcy do Spraw Zdrowienia. Wsparcie procesu zdrowienia i aktywizacji 

społecznej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego”, Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju, kierownik projektu Paweł Bronowski  [Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka 

Dorosłego].    

- Wywiad z Ewą Odachowską  „W błędnym kole traumy”,  Terapia,  Uzależniania i 

współuzależnienia, 2019, nr 2.  

- Ewa  Odachowska została powołana na członka Rady Konsultacyjnej Samorządu 

Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów w zakresie psychologii na wniosek Prezydium 

Polskiego Klastra Edukacyjnego  [Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży]. 



- Ewa Odachowska: wypowiedź „Schematy naszych miłości" dotycząca relacji i związków 

przemocowych dla „Newsweeka”.  

 

 

Planowane konferencje  

- I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej 

Termin i miejsce: 7-8 listopada 2019 r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa 

Organizator: Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Instytutu Psychologii APS  15.05.2019. 

ruszyły zapisy. Zapraszamy!  

- Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Specjalnej z cyklu OSOBA Jedność w 

różnorodności - idea i rzeczywistość. 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce. 26-09-2019, 

Akademia Pedagogiki Specjalnej.  

- Konferencja Międzynarodowa RC 25 ISA: "Language and Society. Research Advances in 

Social Sciences"  

Międzynarodowa konferencja organizowana przez: RC25 «Język i społeczeństwo» 

Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego oraz przez Katedrę UNESCO im. Janusza 

Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w dniach 26-27 

września 2019.  

  

 

 

 


