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Udział w konferencjach 

Dr Ewa Witkowska wzięła udział w International Meeting of Psychometric Society, w 

Santiago w dniach 15-19 lipca, prezentując referaty : Money is not everything: the 

determinants of the education quality (wspólnie z B. Witkowskim)  oraz  Quality education 

and economic growth: causality or coexistence? (wspólnie z B. Witkowskim i Ł. Goczkiem) 

 [Katedra Podstaw Psychologii] o 

https://doi.org/10.5964/ijpr.v13i1.3


Dr Dawid Ścigała wziął udział w konferencji  ISSID 2019 we Florencji 29.07 - 02.08. 

prezentując postery: 

Personality and coping with stress among people with siblings with intellectual disabilities. 

The mediating role of adult siblings relationship. 

Relationship between alternative five factor model of personality and coping strategy with 

stress in Alcohol Use Disorder Inpatients. Mediation role of alexithymia 

The role of alexithymia and dissociation in relation between parental attitudes and 

attachment styles in adulthood 

[Katedra Podstaw Psychologii] 

Dr Anna Zajenkowska wzięła udział w konferencji  ISSID 2019 we Florencji 29.07 - 02.08. 

prezentując postery: 

Jasielska, D., Zajenkowska, A., Rogoza, R., Bower, M., Joonha, P.  Individual Differences 

in Happiness nad Histile Attributions In A Cross Cultural Contest [Zakład Psychologii 

Społecznej] 

Zajenkowska, A., Bodecka, M., Smoleń, M. Krejtz, K.  Ambivalence in the eyes of violent 

male offenders [Zakład Psychologii Społecznej] 

Zajenkowska, A., Smoleń, M., Bodecka, M. How different parts of self relate to hostile 

attributions? [Zakład Psychologii Społecznej] 

 

Staże zagraniczne: 

Dr Natalia Banasik-Jemielniak, adiunkt w Katedrze Podstaw Psychologii rozpoczęła staż 

badawczy w Harvard Graduate School of Education. Przez najbliższy rok, pod opieką prof. 

Catherine Snow i we współpracy z Sarą Surrain będzie badała strategie rodziców dzieci 

dwujęzycznych związanych z utrzymaniem języka ojczystego u dzieci wychowujących się w 

USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planowane konferencje:  

IV Międzynarodowa Konferencja „Integracja Psychoterapii: Badania, Doświadczenia, 

Perspektywy” (29-31 maja 2020 r., Warszawa ) Ideą konferencji jest doskonalenie 

praktycznych kompetencji doświadczonych i początkujących psychoterapeutów. Dlatego 

oprócz wykładów plenarnych planowane są warsztaty, klasy mistrzowskie, dyskusje, 

spotkania w mniejszych grupach.  

IV Neurobiologiczna Konferencja Naukowa: Neurobiologiczne uwarunkowania diagnozy 

i terapii, odbędzie się w Krakowie w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego w dniach 15-16 

listopada 2019 r. Szczegóły na stronie https://nkn.up.krakow.pl 

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Metod Pomocy 

Psychologicznej „Promocja zdrowia psychicznego – od teorii do praktyki” , odbędzie się 

w Warszawie w dniach 7-8 listopada 2019 r. 

Organizatorem konferencji jest Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego 

Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej . 

Zgłoszenia przyjmowane są  do 15.09.2019 http://www.aps.edu.pl/konferencje/i-

mi%C4%99dzynarodowa-konferencja-naukowo-szkoleniowa-metod-pomocy-

psychologicznej-promocja-zdrowia-psychicznego-od-teorii-do-praktyki/ 

 

 

 

 

 

Inne:  

Prof. Katarzyna Prot Klinger (Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego) 

opublikowała tekst o diagnozie schizofrenii w „Krytyce Politycznej”: 

https://krytykapolityczna.pl/kraj/kristina-z-mrowin-schizofrenia-diagnoza-medialna/ 

 

Grupa TROP 

10.07 – prelekcja destygmatyzacyjna w Warsztacie Terapii Zajęciowej AGIS w Warszawie  

11.07 – spotkanie motywujące do działalności samopomocowej, Miejsko-Gminny Ośrodek 

Samopomocy Środowiskowej w Karczewie  

17.07 – Spotkanie  TROPu w APS 

 

ENTER Mental Health Network obchodzi dwudziestolecie istnienia!  

Zachęcamy do lektury listu napisanego z tej okazji przez naszego Mistrza, Profesora 

Czesława Czabałę: 

https://nkn.up.krakow.pl/
http://www.aps.edu.pl/konferencje/i-mi%C4%99dzynarodowa-konferencja-naukowo-szkoleniowa-metod-pomocy-psychologicznej-promocja-zdrowia-psychicznego-od-teorii-do-praktyki/
http://www.aps.edu.pl/konferencje/i-mi%C4%99dzynarodowa-konferencja-naukowo-szkoleniowa-metod-pomocy-psychologicznej-promocja-zdrowia-psychicznego-od-teorii-do-praktyki/
http://www.aps.edu.pl/konferencje/i-mi%C4%99dzynarodowa-konferencja-naukowo-szkoleniowa-metod-pomocy-psychologicznej-promocja-zdrowia-psychicznego-od-teorii-do-praktyki/
https://krytykapolityczna.pl/kraj/kristina-z-mrowin-schizofrenia-diagnoza-medialna/


 

A letter for ENTER Mental Health Network's 20 year 

Anniversary 

 

by Czeslaw Czabala 

 

 

Dear Friends, 

 

Twenty years ago we have met for the first time. I remember Peter Ryan’s opening speech, when he 

looked a little astonished we were so many, not knowing each other, coming from different 

countries, North and South of Europe and even from Eastern Europe. How have you found all of us 

Peter? How was it possible to predict that most of us will be together almost all of these twenty 

years? 

Kerstin Back Moller, Carmel Clancy, Heli Laijärvi, Ian Dawson, Mervyn London, Knut Sorgaard – 

let me mention some of us attending this first meeting. The name for our network: ENTER- Mental 

Health, which Tomek Szafrański helped us to find, sounded as an encouragement to be active, 

innovative, brave, open minded, working for mental health together with our colleagues consumers. 

I still remember enthusiasm of my Polish colleagues, attending this meeting when we were back in 

Warsaw. For us it was the time of working on new National Mental Health Programme. After this 

meeting we have realized that we have had very professional partners who can assist, help and share 

their own much advanced experiences. New members have joined us very quickly, Tim Greacen, 

Alex Baldacchino and many many others in the next years. Thanks to them ENTER is now as young 

as it was during the first meeting in London, even it was twenty years ago. 

 

Congratulations to all of the ENTER members so many research projects founded by the European 

grants. All of them were so important for the changes in mental health field in Europe. Thanks to 

Peter, Tim and Ian for all you have done during these twenty years, for your involvement and 

charisma in bringing people together to change the world. For me it has been a great professional 

experience and the time of friendship with wonderful people. Thanks to all of the ENTER members. 

I am convinced that the next twenty will be even more successful and more effective, as you are so 

much involved in the values ENTER presents. 

  
  


