
 

WYDARZENIA 

 INSTYTUT PSYCHOLOGII APS 

KWIECIEŃ 2021 

  

WAŻNE WYDARZENIA   

21.04. 

Spotkanie Grupy Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP 

Godzina 11.30, profil FB Grupy Trop 

21.04.  

Zebranie Instytutu Psychologii APS 

Godzina 12.00, aplikacja Teams 

24.04.  

Prezentacja kierunku Psychologia podczas Dni Otwartych APS (online) 

Godzina 13.10 

 

OGŁOSZENIA  

• Miło nam poinformować, że w bieżącym roku kalendarzowym czasopismo 

Psychologia Wychowawcza zostanie przekształcone w kwartalnik. Uruchamiamy też 

tryb ahead of print – artykuły będą publikowane na bieżąco, jak tylko zostaną przyjęte 

do druku. Zmiany w trybie wydawniczym znacząco usprawnią proces procedowania 

artykułów. Serdecznie zapraszamy do przesyłania tekstów. 

  

• Redakcja Psychologii Wychowawczej rozpoczyna też cykl kolekcji tematycznych, 

będących zbiorem tekstów skoncentrowanych wokół podobnej problematyki. Ich trzon 

stanowią artykuły już opublikowane, jednak z uwagi na otwarty charakter kolekcje 



będą stale uzupełniane o nowe teksty. Pierwszą kolekcję poświęciliśmy testowaniu i 

prezentacji różnych metod kwestionariuszowych, wykorzystywanych w 

badaniach z obszaru wychowania. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z 

artykułami – są dostępne w zakładce "Aktualności" oraz (alternatywnie) w zakładce 

"Więcej informacji/Kolekcje":  

https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/cmsi/2370.  

Zapraszamy do współtworzenia kolekcji i składania prac o charakterze 

metodologicznym. 

 

• W Pracowni Testów Psychologicznych powstała z inicjatywy dr Marii Weker i mgr 

Marty Łukaszewskiej lista narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych podczas zajęć 

na kierunku psychologia. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem listy narzędzi, 

także dostępnych w ramach wolnego dostępu, wykorzystywanych w badaniach, które 

prowadzone są w ramach seminariów magisterskich. 

 

• Na stronie http://www.aps.edu.pl/doktoranci/szko%C5%82a-

doktorska/rekrutacja/rekrutacja-2021/ dostępne są informacje dotyczące rekrutacji do 

Szkoły Doktorskiej APS. Zapraszamy! 

 

• W dniach 5 – 6 marca odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Kół Nauk 

Psychologicznych Psychozjum, organizowana przez UAM w Poznaniu. Z racji na 

okoliczności konferencja w całości odbyła się w trybie zdalnym. Naszą uczelnię 

reprezentowały cztery studentki Psychologii, członkinie SAG Labu – Zespołu Badań 

nad Socjalizacją i Agresją: Patrycja Gryczan, Martyna Mielnik, Małgorzata 

Zarzycka oraz Wiktoria Sośniuk. Studentki podczas dwóch wystąpień 

zaprezentowały wyniki przeprowadzonych przez nie badań naukowych. Obie 

prezentacje zostały uznane za najlepsze prelekcje w ich sesjach referatowych. 

GRATULUJEMY! 

 

• Z ogromną przyjemnością informujemy, że:  

Dr Dorota Jasielska  [Zakład Psychologii Społecznej] 

Dr Ewa Odachowska  [Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży]  

Dr Dominika Wiśniewska [Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży] 

https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/cmsi/2370
http://www.aps.edu.pl/doktoranci/szko%C5%82a-doktorska/rekrutacja/rekrutacja-2021/
http://www.aps.edu.pl/doktoranci/szko%C5%82a-doktorska/rekrutacja/rekrutacja-2021/


Mgr Iwona Omelańczuk [Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży] 

zwyciężyły w “Wielkanocnym BINGO ONLINE  w Instytucie Psychologii”.  

Nagrodą jest ebook Graeme Simsion Projekt “Rosie”  

Serdecznie gratulujemy! 

Dr Marii Weker dziękujemy za pomysł i perfekcyjne zorganizowanie Wielkanocnego 

BINGO 

Na stronie internetowej Instytutu Psychologii APS znajduje się plansza i instrukcja do gry: 

http://www.aps.edu.pl/media/2395472/bingo-2021-ip-aps.pdf 

 

 

  

https://lubimyczytac.pl/autor/83188/graeme-simsion
http://www.aps.edu.pl/media/2395472/bingo-2021-ip-aps.pdf


PUBLIKACJE 

Banasik-Jemielniak, N., Jemielniak, D. & Pędzich, W. Intercessory Rote Prayer, Life 

Longevity and the Mortality of Roman Catholic Bishops: An Exploratory Study. J Relig Health 

(2021). https://doi.org/10.1007/s10943-021-01214-9 [Zakład Metodologii Badań 

Psychologicznych] 

Jankowska M. (2020). Cechy osobowości a nadzieja podstawowa i jakość związku 

małżeńskiego kobiet 50. roku życia  W: E. Zasępa. Doświadczenia człowieka w zdrowiu 

i chorobie. s. 30-58. Warszawa: Difin. [Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania] 

Zakrzewska-Olędzka, D. (2020). Migracja w świat online a realizacja założeń hipotezy 

kontaktu w dobie pandemii COVID-19. Kultura i Edukacja, nr 3 (129), s. 168-183. [Zakład 

Psychologii Rozwoju i Wychowania] 

Odachowska, E., Ucińska, M., Kruszewski, M., Gąsiorek, K. (2021) Psychological factors of 

the transfer of control in an automated vehicle. Open Engineering 11(1):419-424, DOI: 

10.1515/eng-2021-0046 [Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży] 

Ucińska, M., Odachowska, E., Gąsiorek, K., Kruszewski, M. (2021). Age and experience in 

driving a vehicle and psychomotor skills in the context of automation. Open Engineering 

11(1):453-462. DOI: 10.1515/eng-2021-0045 [Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci 

i Młodzieży] 

Zajenkowska, A., Rogoza, R., Sasson, N. J., Harvey, P. D., Penn, D. L., & Pinkham, A. E. 

(2021). Situational context influences the degree of hostile attributions made by individuals 

with schizophrenia or autism spectrum disorder. British Journal of Clinical 

Psychology.https://doi.org/10.1111/bjc.12283 [Zakład Psychologii Społecznej] 

Nowakowska, I., & Pisula, E. (2021). Self-advocates with intellectual disability about their 

work as social educators–a qualitative Polish study. Qualitative Research in Education, 10(1), 

1-30. [Szkoła Doktorska, opiekun dr hab. I Jelonkiewicz, prof. APS] 

Sękowski, M. (2021). Concrete and symbolic continuing bonds with a deceased person: The 

psychometric properties of the Continuing Bonds Scale in bereaved surviving family 

members. Journal of Social and Personal 

Relationships. https://doi.org/10.1177/02654075211001574 

https://doi.org/10.1007/s10943-021-01214-9?fbclid=IwAR0gptVyxKuO2ogUz3WLYJWOAmQ9RvW0MfulxnlhOP7yNJm0y0oFB-i0tn8
https://doi.org/10.1111/bjc.12283
https://doi.org/10.1177/02654075211001574


Miniraport - „Nastolatkowie wobec pandemii” M. Woźniak-Prus, M. Gambin, A.Cudo w 

zbiorze „Pandemia COVID-19 w Polsce. Perspektywa psychologiczna. 24 raporty z badań 

ekspertów” 2021, Uniwersytet Warszawski [Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci 

i Młodzieży] 

 

WYSTĄPIENIA 

Anna Więcek-Durańska, referat pt. „Szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa - 

podejścia i metody” w ramach II Dni Prawa i Psychologii,  Organizator ELSA Kraków oraz 

Sekcja Psychologii Sądowej KNSP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 24 – 26.03.2021 r. 

[Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego] 

Krzysztof Grala – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 25 marca 2021 roku “Pomoc–

wsparcie społeczne – poradnictwo. Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu 

osobistym, edukacji i pracy” Tytuł wystąpienia: Zaangażowanie w pracę a wypalenie 

zawodowe nauczycieli. Mediująca rola orientacji pozytywnej [Szkoła Doktorska, opiekun 

naukowy: dr hab. Łukasz Baka, prof. APS] 

 

INNE 

Zakrzewska-Olędzka, D. (2020/2021): Udział w projekcie "Tackling sensitive topics in the 

classroom" realizowanym przez University of Tartu (leading partner), Central European 

University, University of University of Hradec Králové, Warsaw School of Economics (SGH) 

w ramach działań Komisji Europejskiej jako autor e-modułu pt. "The “absent present”: 

challenges of educating about Jews in Central and Eastern Europe in the context of the past 

and present". [Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania] 

Anna Więcek-Durańska, nawiązanie współpracy z Zakładem Karnym w Rawiczu, w ramach 

współpracy uruchomienie nowatorskiego projektu praktyk polegających na prowadzeniu przez 

studentów zajęć warsztatowych dla skazanych i personelu placówki. [Zakład Psychologii 

Klinicznej Człowieka Dorosłego] 

Anna Zajenkowska została wybrana do zarządu European Federetion for Psychoanalityc 

Psychotherapy (EFPP) i została zastępczynią przewodniczącego Sekcji Grupowej. [Zakład 

Psychologii Społecznej] 



We wszystkie wieczory wtorkowe Studenci Instytutu Psychologii (Agnieszka Kakowska, 

Bartek Kaleta, Ula Zalewska, Julia Skibińska, Aleksandra Szczęsnowicz) pod opieką dr Lidii 

Zabłockiej-Żytka [Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży] prowadzą spotkania 

relaksacyjne dla Społeczności Akademickiej. Chętne osoby mogą dołączyć do zespołu: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8970dca729314aebb25fd0fdfbcf88d7%40thread.ta

cv2/conversations?groupId=12fe5042-d784-4f4c-b32d-d5e72cc11d0a&tenantId=aee18df6-

9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86 

aby poznać i przećwiczyć proponowane techniki relaksacji.  

Zapraszamy na FB projektu I_AM realizowanego w ramach ERASMUS + 

https://www.facebook.com/iamprojecterasmusplus/ Można śledzić tam aktualności m.in. 

z realizacji projektu oraz informacje dotyczące edukacji włączającej. 

Realizatorami projektu z Instytutu Psychologii są dr Małgorzata Wożniak-Prus, dr 

Dominika Wiśniewska [Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży] i dr Lidia 

Zabłocka-Żytka [Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego]  

 

05.03. „Myślę, więc czuję. O tym jak myśli wpływają na radzenie sobie w pandemii” - wykład 

online dla Uniwersytetu III Wieku organizowanego przez Towarzystwo Demokratyczne 

Wschód dr Lidia Zabłocka – Żytka [Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego]  

12.03. Joanna Rajchert - przeprowadzenie  1 etapu szkolenia z pisania wniosków 

MINIATURA dla pedagogiki. Wzięło w nim udział 40 osób. Gościem był laureat konkursu 

dr Marcin Sękowski [Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego], który 

opowiadał o swoich doświadczeniach w składaniu wniosku. Kolejne etapy przewidziane są na 

09 i 16.04. Natomiast 24.03 odbędzie się zamówione szkolenie organizowane przez NCN 

dotyczące aplikowania prowadzone przez koordynatora dyscypliny “nauki społeczne” [Zakład 

Psychologii Społecznej] 

16.03.  Ewa Odachowska: wykład: Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży, w ramach 

Akademii Czujnego Rodzica organizowanej przez Powiat Piaseczyński - Starostwo Powiatowe 

w Piasecznie [Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży] 

25.03. webinarium pt. „Ochrona zdrowia psychicznego – promocja zdrowia psychicznego, 

profilaktyka i wsparcie psychospołeczne dla uczniów w czasie pandemii. Rola psychologów 

i pedagogów szkolnych.” organizowane przez ORE dr Lidia Zabłocka – Żytka [Katedra 

Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego] 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8970dca729314aebb25fd0fdfbcf88d7%40thread.tacv2/conversations?groupId=12fe5042-d784-4f4c-b32d-d5e72cc11d0a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8970dca729314aebb25fd0fdfbcf88d7%40thread.tacv2/conversations?groupId=12fe5042-d784-4f4c-b32d-d5e72cc11d0a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8970dca729314aebb25fd0fdfbcf88d7%40thread.tacv2/conversations?groupId=12fe5042-d784-4f4c-b32d-d5e72cc11d0a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
https://www.facebook.com/iamprojecterasmusplus/


27.03.  Opętanie z perspektywy kulturowej, teologicznej i.... 

seminarium PTP SPP Katarzyna Prot-Klinger rozmawia na temat doświadczeń 

interpretowanych jako opętanie. Jej rozmówcami byli prof. USWPS dr hab. Igor Pietkiewicz, 

kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją uniwersytetu SWPS w Katowicach i mgr 

Paweł Adamik, psycholog, teolog, dyrektor Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych 

Ruchach Religijnych i Sektach we Wrocławiu. [Katedra Psychoterapii i Poradnictwa 

Psychologicznego] 

31.03. Spotkanie Wielkanocne Instytutu Psychologii APS, aplikacja Teams 

 

Działania  Grupy Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP  

04.03., 11.03 spotkania robocze  Grupy Trop z Instytutem Edukacji  Artystycznej APS w 

sprawie  wystawy prac plastycznych osób  po  kryzysie  psychicznym; 

06.03. uczestniczka Grupy  Trop przeprowadziła prelekcje  destygmatyzacyjną dla  

studentów podyplomowych  APS; 

17.03.  comiesięczne  zebranie  członków Grupy; 

25.03.   spotkanie  Wielkanocne.  

Przez cały miesiąc prowadzone były dyżury Doradców  Telefonicznych (poniedziałek - 

czwartek, 16.00-19.00, tel. 22 6141649). 

 

 

 

  



PLANOWANE KONFERENCJE 

Psychoterapeut/ka wychodzi z gabinetu. Kliniczne i społeczne aspekty pracy -  XVII 

Konferencja IAGR. Prelegentami  będą: filozofka i psycholożka dr Mira Marcinów 

i psychoanalityk dr Gerard Fromm. Wystąpienie będzie tłumaczone. W zeszłym roku 2020 

Konferencja IAGR nie odbyła się z powodu pandemii. W roku 2021 konferencja odbędzie się  

w trybie on-line, dostępnym dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na stan zdrowia 

czy miejsce zamieszkania. 

Spotkamy się 12.06.2021 roku korzystając z platformy Zoom, gdzie przewidujemy stworzyć 

warunki do rozważań grupowych, ciekawych wystąpień, ale też bardziej kameralnych spotkań 

w małych grupach. https://konferencjarasztow.pl/ 

 

15.04.2021. w ramach współpracy z ENTER Mental Health Network odbędzie się kolejny 

webinar. Tym razem zaprezentowane zostaną materiały przygotowane w ramach projektu 

Emilia i dotyczące aktywizacji osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego w działania 

w obszarze zdrowia psychicznego. Więcej informacji na https://www.entermentalhealth.net 

oraz w kolejnych postach na FB APS i Instytutu Psychologii. 

 

Pracownicy Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego planują kolejną 

konferencję z serii Metod Pomocy Psychologicznej, tym razem pod tytułem  

„Poradnictwo psychologiczne – od teorii do praktyki” 18-19 listopada 2021 r. online. Osoby 

zainteresowane współpracą przy organizacji konferencji serdecznie zapraszamy! Prosimy o 

maila na adres lzablocka@aps.edu.pl. 

 

https://konferencjarasztow.pl/speaker/dr-mira-marcinow/
https://konferencjarasztow.pl/speaker/dr-m-gerard-fromm/
https://konferencjarasztow.pl/
https://www.entermentalhealth.net/
mailto:lzablocka@aps.edu.pl

