
 

 

WYDARZENIA 

INSTYTUT PSYCHOLOGII APS 

MAJ 2020 

 

05.05. 

Praca i edukacja zdalna a dbałość o zdrowie psychiczne.  

Webinar poświęcony tematyce dobrostanu cyfrowego, w którym udział weźmie dr Magdalena 

Rowicka z Instytutu Psychologii APS https://facebook.com/events/s/praca-i-edukacja-zdalna-

a-dba%C5%82/1554488408042769/?ti=as  

Godz. 19.00 

05.05. 

„Relaks poprzez pracę z ciałem” 

Zajęcia poprowadzi  Agnieszka Szymańska. Warsztat online w aplikacji Microsoft Teams,  

19:30-20:30. 

 

6.05.  

Wybory Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej - online 

 

13.05. 

Spotkanie Grupy Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP,  

Facebook: „Grupa Wsparcia TROP”. Godzina 11.30.  

 

15.05. 

Wybory Dyrektora Instytutu Psychologii APS – online 

 

20.05.   

Zebranie pracowników Instytutu Psychologii w wersji online   

Godzina 12.00 Zespół Instytut Psychologii Pracownicy w aplikacji TEAMS  

https://www.facebook.com/events/1554488408042769/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAoP407N_hH1NnAqpfo3GDkNCbqChL3rxZNWDwyPhyXiNaoKiVfX9AKd8SDUrVdgFjWy111Jl5xw9GT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDleoxfZbZmp0clzOGMgOcYe809WaOaAXWzPS8U6_50HdJZcB9erYEVFV8QXmiiSylfpYJRbvtGntZ16ptm58eFitk7Yk3No5XpZ5xorfLjS31of6uVplRjnThaxozqd7Pms2yl2oM5LuSZcfXzi5WEQda5nfFefcvC7ZfJzdh4H6tC6kRgfDSYy2yc79DGFa9GaVkv561RfJ0dIcC1GGfjtmZHnRV-q_DSQMjJJvZ-MxbEqFB8QeoZhIps4_aDDRMKDFG2qrIkUN4kQOqNvjUp_Mg5bgmWSHYW_uflbaALbCUHiBsuoJ9SEnbI2aSgstfRGIerGUm-nIKBCjCuWCw
https://www.facebook.com/events/1554488408042769/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAoP407N_hH1NnAqpfo3GDkNCbqChL3rxZNWDwyPhyXiNaoKiVfX9AKd8SDUrVdgFjWy111Jl5xw9GT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDleoxfZbZmp0clzOGMgOcYe809WaOaAXWzPS8U6_50HdJZcB9erYEVFV8QXmiiSylfpYJRbvtGntZ16ptm58eFitk7Yk3No5XpZ5xorfLjS31of6uVplRjnThaxozqd7Pms2yl2oM5LuSZcfXzi5WEQda5nfFefcvC7ZfJzdh4H6tC6kRgfDSYy2yc79DGFa9GaVkv561RfJ0dIcC1GGfjtmZHnRV-q_DSQMjJJvZ-MxbEqFB8QeoZhIps4_aDDRMKDFG2qrIkUN4kQOqNvjUp_Mg5bgmWSHYW_uflbaALbCUHiBsuoJ9SEnbI2aSgstfRGIerGUm-nIKBCjCuWCw


 

OGŁOSZENIA  

- Zapraszamy osoby chętne do przeprowadzenia lekcji/wykładu/warsztatu na Festiwalu Nauki 

2020 we wrześniu. Prosimy o kontakt z dr Dawidem Ścigałą: dscigala@aps.edu.pl 

 

- Powstał  Zespół Badań nad Socjalizacją i Agresją (SAGlab). Pracami Zespołu kierują dr 

Karolina Konopka oraz dr Monika Dominiak – Kochanek. 

Więcej informacji o Zespole:  ww.aps.edu.pl/uczelnia/instytut-psychologii/zespoły-

badawcze/zespół-badań-nad-socjalizacją-i-agresją-sag-lab/ 
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W minionym miesiącu  

 

Publikacje 

Sękowski, M. (2020). Attitude toward death from the perspective of Erik Erikson’s theory of 

psychosocial ego development: An unused potential. Omega: Journal of Death and 

Dying. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0030222820921604.  

[Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego] 

 

B. Gruszczyńska, A. Więcek-Durańska, A. (2019) Europejskie badanie przemocy 

uwarunkowanej płcią (GBV) – zagadnienia metodologiczne badań pilotażowych, 

Biuletyn Kryminologiczny, NR 26 (2019) S. 32-38 DOI 10.5281/zenodo.3751698 

[Katedra Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego] 

 

Chotkowska, K. (2020). Przyczyny bezdomności, próby polepszenia swojej sytuacji i nadzieje 

na przyszłość - analiza indywidualnych wywiadów pogłębionych bezdomnych mężczyzn z 

wyższym wykształceniem. Praca Socjalna, 35(1): 71-83. [Katedra Psychologii Klinicznej 

Człowieka Dorosłego] 

 

Prot-Klinger K. (2020), Psychiatra w operze: Wozzeck, Psychiatra 1/2020, s. 76-

78 http://www.psychiatraonline.pl/wp-

content/uploads/2020/04/PSYCHIATRA_28_eBOOK_BLUR.pdf  

[Katedra Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego] 

 

Wystąpienia 

dr Magdalena Gawrych:  wykład w ramach Wiosennego Seminarium Oddziału 

Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pt. Wzmacnianie odporności 

psychicznej w sytuacji kryzysu środowiskowego, 15.04. 

Wykład jest dostępny na FB PTP Oddział Warszawski 

https://www.facebook.com/168939349788595/videos/221353462528890/ 
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Inne 

- Akademicka Poradnia Psychologiczna w kwietniu działała w trybie online. Informacja o 

możliwości uzyskania porady dostępna jest na stronie głównej APS, w zakładce APP oraz na 

uczelnianym i instytutowym FB. Kierownikiem Poradni jest dr Lidia Zabłocka  - Żytka 

[Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego] 

- Warsztaty relaksacyjne dla Społeczności Akademickiej odbywały się we wszystkie  

wtorki kwietnia. Były realizowane  przez studentów psychologii APS i pod merytoryczną 

opieką dr Lidii Zabłockiej-Żytka [Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego].  

Podczas spotkań chętni mogli m.in. zapoznać się oraz doświadczyć treningu progresywnego 

Jacobsona, treningu autogennego Shultza, wizualizacji. Szczególne podziękowania dla 

Studentów zaangażowanych w tę aktywność: p. Karolinie Obrębskiej, p. Sebastianowi 

Smoleńskiemu i p. Uli Zalewskiej. Warsztaty będą kontynuowane w maju. Informacje 

można znaleźć na uczelnianym i instytutowym FB. Zapraszamy! 

- W wydawanym przez University of California w Berkeley magazynie Greater Good, 

zajmującym się popularyzacją badań z obszaru psychologii pozytywnej, pojawił się artykuł na 

podstawie badania przeprowadzonego przez dr Dorotę Jasielską i dr hab. Annę Zajenkowską.  

Jasielska, D., Rogoza, R., Russa, M. B., Park, J., & Zajenkowska, A. (2020). Happiness and 

Hostile Attributions in a Cross-Cultural Context: The Importance of Interdependence. Journal 

of Happiness Studies, 1-17. 

 „Co się dzieje gdy zakładasz,  że zachowania innych nie są zawsze intencjonalne? 

Ludzie, którzy postrzegają zachowania innych w pozytywnym świetle, są szczęśliwsi”:  

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/what_happens_when_you_give_people_the_ben

efit_of_the_doubt?utm_source=Greater+Good+Science+Center&utm_campaign=845d071e70

EMAIL_CAMPAIGN_GG_Newsletter_April_28_2020&utm_medium=email&utm_term=0_

5ae73e326e-845d071e70-74636131 

 

- Grupa Wsparcia TROP:   wydany został nowy numeru biuletynu TROPiciel (nr 13), 

numer 12 został udostępniony w formie pdf na stronie www.wspieramypokryzysie.pl  

 

-  dr Ewa Odachowska:  Wypowiedź dla Polskiego Radia: sposoby radzenia sobie z 

napięciem związanym z obawą przed chorobą 

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/what_happens_when_you_give_people_the_benefit_of_the_doubt?utm_source=Greater+Good+Science+Center&utm_campaign=845d071e70EMAIL_CAMPAIGN_GG_Newsletter_April_28_2020&utm_medium=email&utm_term=0_5ae73e326e-845d071e70-74636131
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/what_happens_when_you_give_people_the_benefit_of_the_doubt?utm_source=Greater+Good+Science+Center&utm_campaign=845d071e70EMAIL_CAMPAIGN_GG_Newsletter_April_28_2020&utm_medium=email&utm_term=0_5ae73e326e-845d071e70-74636131
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/what_happens_when_you_give_people_the_benefit_of_the_doubt?utm_source=Greater+Good+Science+Center&utm_campaign=845d071e70EMAIL_CAMPAIGN_GG_Newsletter_April_28_2020&utm_medium=email&utm_term=0_5ae73e326e-845d071e70-74636131
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/what_happens_when_you_give_people_the_benefit_of_the_doubt?utm_source=Greater+Good+Science+Center&utm_campaign=845d071e70EMAIL_CAMPAIGN_GG_Newsletter_April_28_2020&utm_medium=email&utm_term=0_5ae73e326e-845d071e70-74636131
http://www.wspieramypokryzysie.pl/


 

-  dr Ewa Odachowska : Wypowiedź dla TVN Turbo:  jak osoby zaangażowane w pracę za 

granica (w tym kierowcy transportu międzynarodowego) mogą radzić sobie z trudnymi 

emocjami związanymi z obawa o zachorowanie. 

 

- dr Dominika Wiśniewska:  udział w Posiedzeniu Komisji Ekspertów ds. Osób Głuchych 

przy Rzeczniku Praw Obywatelskich poświęconemu sytuacji dostępu do informacji osób 

Głuchych w czasie pandemii koronawirusa 

 

-  7.04. dr Ewa Odachowska:  Wypowiedź dla Centrum Nauki Kopernik w ramach akcji 

#damyrade o tym jak radzić sobie z emocjami w związku z sytuacja pandemii 

http://www.kopernik.org.pl/damy-rade/ 

 

- 16.04. został złożony do KE kolejny wniosek z propozycją projektu pt. PENELOPE 

“Preventing gender-based violence” of the “Call for proposals to prevent and combat all 

forms of violence against children, young people and women”. Koordynatorami są Włosi, zaś 

z ramienia APS prace nad wnioskiem prowadziła dr Dominiak- Kochanek [Katedra 

Psychologii Wychowania]., dr Karolina Konopka [Katedra Psychologii Społecznej], dr Marta 

Mikołajczyk, dr Lidia Zabłocka-Żytka [Katedra Psychoterapii i Poradnictwa 

Psychologicznego].  

 

- 24.04. spotkanie Grupy Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego Trop 

online na FB   

 

- 24.04. odbyło się kolejne spotkanie online realizatorów międzynarodowego projektu ERICA 

https://projects.tuni.fi/erica/  finansowanego przez KE. W projekcie z ramienia APS udział 

biorą prof. Czesław Czabała, dr Sylwia Kluczyńska, dr Małgorzata Woźniak- Prus i dr Lidia 

Zabłocka-Żytka. Aktualne prace w projekcie:  ocena potrzeb specjalistów pracujących z 

dziećmi i rodzinami dotkniętymi ryzykiem przemocy oraz przegląd literatury, (koordynowane 

przez APS), przegląd dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania przemocy i przegląd 

literatury dotyczący relacji rodzina- specjaliści(zadanie  koordynowane przez partnerów z 

Wielkiej Brytanii). 

 

- 25.04.  Grupa Wsparcia TROP: prelekcja destygmatyzacyjna  online dla studentów 

Uniwersytetu Warszawskiego  (kierunek: specjalista do spraw zarządzania rehabilitacją)  

http://www.kopernik.org.pl/damy-rade/
about:blank


 

- 27.04. Grupa Wsparcia TROP:  prelekcja destygmatyzacyjna online dla studentów 

Uniwersytetów Warszawskiego  (kierunek: organizacja rynku pracy).  

 

-  28.04. dr Ewa Odachowska:  Szkolenie z aplikacji TEAMs w dniu - w szkoleniu wzięło 

udział 15 osób, w tym również osoby z poza Instytutu Psychologii 

 

- Działalność ENTER MENTAL HEALTH NETWORK: 

* W związku z pandemią odwołana została planowana na 13.05.2020 konferencja w Paryżu. 

W najbliższym czasie, po informacji od Parterów z Francji zaproponowany zostanie kolejny 

termin dorocznej konferencji. 

* Członkowie ENTER na stronie https://www.entermentalhealth.net/blog dzielą się swoimi 

doświadczeniami oraz rekomendacjami dotyczącymi zdrowia psychicznego w czasie 

pandemii. Zapraszamy do zapoznania się. 

* Zapraszamy na Webinar organizowany przez członków ENTER Mental Health Network: 

 ISAM Webinar Series on COVID-19 and SUD: A Global Perspective on Challenges and 

Solutions 3rd Webinar: Thursday May 7th, 2020 

 

Linki: 

https://global.gotomeeting.com/join/314306101 

Join from a video-conferencing room or system. 

Dial in or type: 67.217.95.2 or inroomlink.goto.com 

Meeting ID: 314 306 101 

 

Or dial directly: 314306101@67.217.95.2 or 67.217.95.2##314306101 

New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts: 

https://global.gotomeeting.com/install/314306101 
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