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WAŻNE WYDARZENIA 

16.05. 

Godzina 11.00, Aula C - wystąpienie Prof. Sandry Bosacki z Brock University pt " Mental and 

social worlds of the adolescent: Mentalization, identity, and well-being".  Wizyta prof. 

Bosacki w Akademii Pedagogiki Specjalnej została zorganizowana w ramach projektu 

SONATA NCN nr 2019/35/D/HS2/01005 przyznanego dr Natalii Banasik-Jemielniak. 

Profesor Bosacki pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Brock w Ontario 

(Kanada), gdzie prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwojowej i edukacyjnej, w tym 

psychologii tożsamości, rozwoju i dobrostanu w edukacji, rozwoju teorii umysłu, życia 

emocjonalnego w klasie oraz metod badań edukacyjnych. Szczegóły wydarzenia: 

https://www.facebook.com/events/689952545622105/?ref=newsfeed  

18.05. 

Zebranie Pracowników Instytutu Psychologii. Godzina 12.00, sala 3605. 

25.05.  

Święto Uczelni  

Szczegółowe informacje oraz program obchodów znajdują się na stronie: 

http://www.aps.edu.pl/aktualnosci/swieto-uczelni-25-maja-2022-r/ 

Zachęcamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/689952545622105/?ref=newsfeed
http://www.aps.edu.pl/aktualnosci/swieto-uczelni-25-maja-2022-r/


 

OGŁOSZENIA   

Została uruchomiona siódma edycja studiów podyplomowych „Poradnictwo Psychologiczne i 

Interwencja Kryzysowa”. Są to studia doskonalące. Celem kształcenia jest zapoznanie 

słuchaczy z teorią i praktyką poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej.  

Kierownik studiów: dr Sylwia Kluczyńska. 

 

Wydawnictwo APS opublikowało ebook “Ja się nie chowam jestem CHADOWA”. Zawiera on 

zalecenia dotyczące sposobów radzenia sobie z chorobą. Jego autorka jest Julia Małecka, 

absolwentka Kursu “Doradcy ds. Zdrowienia” prowadzonego przez APS w latach 2019-2022.  

http://www.aps.edu.pl/wydawnictwo/nowosci/malecka-julia-ja-sie-nie-chowam-jestem-

chadowa/ 

 

 

UZYSKANE GRANTY 

Grant PRELUDIUM BIS 3 - Wpływ gier komputerowych zawierających przemoc na 

nieświadome wrogie myśli i agresję u więźniów i osób niekaranych. Kierowniczka projektu: 

dr hab. Joanna Rajchert, prof. APS [Zakład Psychologii Społecznej]. Gratulujemy!  

http://www.aps.edu.pl/wydawnictwo/nowosci/malecka-julia-ja-sie-nie-chowam-jestem-chadowa/
http://www.aps.edu.pl/wydawnictwo/nowosci/malecka-julia-ja-sie-nie-chowam-jestem-chadowa/


 

W MINIONYM MIESIĄCU 

PUBLIKACJE 

Anna Więcek-Durańska, Maryla Malewicz-Sawicka, Wymiar sprawiedliwości wobec osób z 

rozpoznaniem choroby psychicznej,  Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 271: 1–15, Published 

ahead of print 15 April 2022, DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/145884  [Zakład 

Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego] 

Rajchert, J.*, Zajenkowska, A.*, Nowakowska, I.**, Bodecka-Zych, M.***, Abramiuk, 

A.**** (2022). Hostility bias or sadness bias in excluded individuals: Does anodal transcranial 

direct current stimulation of right VLPFC vs. left DLPFC have a mitigating effect? Cognitive, 

Affective, & Behavioral Neuroscience. Online first. [* - Zakład Psychologii Społecznej; ** - 

Szkoła Doktorska, opiekun: dr hab. Irena Jelonkiewicz-Sterianos, prof. APS, *** - Szkoła 

Doktorska, opiekun: dr hab. Anna Zajenkowska, prof. APS, **** - Szkoła Doktorska, opiekun: 

dr hab. Joanna Rajchert, prof. APS]. 

Sekowski, M., Gambin, M., Sumlin, E., & Sharp, C. (2022). Associations between symptoms 

of borderline personality disorder and suicidality in inpatient adolescents: The significance of 

identity disturbance. Psychiatry Research, 312(7):114558. [Katedra Psychoterapii i 

Poradnictwa Psychologicznego] https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114558  

Wojtynkiewicz, E., & Sekowski, M. (2022). Relations between attachment, identity and 

borderline personality disorder symptom severity in male inpatients with alcohol use 

disorder. Personality and Mental Health. [Katedra Psychoterapii i Poradnictwa 

Psychologicznego]  https://doi.org/10.1002/pmh.1545  

Hryniewicka, A. (2022) Praca doktorska Marii Grzegorzewskiej w kontekście ówczesnego 

rozwoju nauk psychologicznych oraz niektórych aspektów jej biografii. Szkoła Specjalna, nr 1, 

s.5-19. [Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży] 

Prusiński, T. (2022).  The active factor of alliance in psychotherapy: differentiation of 

therapeutic alliance quality according to the psychotherapist’s theoretical orientation and 

type of disorder". Mental Health Review Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. 

[Zakład Psychologii Osobowości] https://doi.org/10.1108/MHRJ-12-2021-0091  

 

https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/145884
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114558
https://doi.org/10.1002/pmh.1545
https://doi.org/10.1108/MHRJ-12-2021-0091


 

Katarzyna Prot-Klinger, Nie ma powrotu. Psychiatra 36 (1/2022), s. 24-25, [Katedra 

Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego] 

https://www.psychiatraonline.pl/kwartalnik/nie-ma-powrotu/  

Katarzyna Prot-Klinger, Rigoletto jako kozioł ofiarny, Psychiatra 36 (1/2022), s. 100-101, 

[Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego] 

https://www.psychiatraonline.pl/kwartalnik/rigoletto-jako-koziol-ofiarny/  

Katarzyna Prot Klinger:  rozmowa z Katarzyną Sroczyńską w „Więzi”: Dziecko uchodźcze 

będzie w przedszkolu, a moje nie? Pozwólmy sobie na „brzydkie emocje”. [Katedra 

Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego]  

 https://wiez.pl/2022/04/05/uchodzcy-brzydkie-emocje/  

Banasik-Jemielniak, N., & Kałowski, P. (2022). Socio-cultural and individual factors in verbal 

irony use and understanding: What we know, what we don’t know, what we want to know. 

Review of Communication Research, 10, Advance Online Publication. [Zakład Metodologii 

Badań Psychologicznych] https://doi.org//10.12840/ISSN.2255-4165.036  

Liebregts, N., Rigoni, R., Petruželka, B., Barták, M., Rowicka, M., Zurhold, H., & Schiffer, K. 

(2022). Different phases of ATS use call for different interventions: a large qualitative study 

in Europe. Harm Reduction Journal, 19, 1–11. [Zakład Metodologii Badań Psychologicznych] 

http://doi.org/10.1186/s12954-022-00617-5  

Gawrych, M., Cichoń, E., Hintze, B. (2022).  Predictors of teachers’ mental health – 

implications for practice. Adv Psychiatry Neurol 2022; 31 (1): 15-24. [Zakład 

Neuropsychologii I Neurobiologii] DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2022.115238  
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https://www.psychiatraonline.pl/kwartalnik/rigoletto-jako-koziol-ofiarny/
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WYSTĄPIENIA 

Jasielska, D. Jak żyć, żeby nie zwariować? Budowanie odporności psychicznej w czasach 

niepewności. Wykład dla społeczności APS w ramach cyklu Solidarni z Ukrainą, 7 kwietnia 

2022. [Zakład Psychologii Społecznej] 

Hryniewicka A.  Obraz Marii Grzegorzewskiej w świetle listów i wspomnień 

współpracowników i słuchaczy PIPS, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej "Wybory kobiet", APS, 8 kwietnia 2022 r. [Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i 

Młodzieży] 

 

INNE  

04.04. webinar dla pracowników oświaty w ramach realizowanego przez APS projektu 

ERASMUS+ I_AM (kierownik dr Lidia Zabłocka-Żytka, tłumaczenie mgr Iwona Nowakowska) 

pt.„Animation in inclusive education”. [Katedra Psychoterapii i Poradnictwa 

Psychologicznego] 

04.04. dr  Ewa Odachowska-Rogalska  Wywiad  na temat traumy powypadkowej dla portalu 

Niepełnosprawni.pl [Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży] 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2000963  

11.04. webinar z Gloria Pedersen (The George Washington University) oraz Michalis Lavdas 

(Research Fellow, Society and Workplace Diversity Research Group, Department of 

Psychosocial Science, University of Bergen) pt. „Wzajemne dbanie o siebie. Zasady 

organizacji pomocy Uchodźcom w obszarze zdrowia psychicznego” organizowany przez 

Katedrę Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Fundację Inspirator.  

Link do webinaru: https://www.facebook.com/events/378869497426187/?ref=newsfeed  

 

 

 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2000963
https://www.facebook.com/events/378869497426187/?ref=newsfeed


 

25.04. - 26.04. odbyło się robocze spotkanie zespołu międzynarodowego projektu IMPRESA, 

podczas którego omawiano wyniki badań przeprowadzonych z udziałem interesariuszy i 

użytkowników metamfetaminy w 5 krajach, a także kierunki prac w obszarze oddziaływań 

profilaktyki i redukcji szkód. W Polsce planowane do wdrożenia oddziaływania obejmują 

krótkie interwencje (do czterech sesji) mające na celu m.in. wspieranie motywacji do zmiany 

i pracę z wyzwalaczami. Kierowniczka projektu: dr Magdalena Rowicka [Zakład Metodologii 

Badań Psychologicznych] 

26.04. stacjonarny warsztat radzenia sobie ze stresem pt.: „Nie taki stres straszny! 

Zrelaksujmy się” dla społeczności akademickiej organizowany przez zespół APP, dr Kamila 

Dobrenko* i dr Lidia Zabłocka-Żytka**. [*Zakład Psychologii Osobowości, **Katedra 

Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego] 

27.04. dr Agnieszka Siedler wypowiedź dla Fakty TVN, 27.04.2022r - Agresja wśród dzieci w 

szkole. [Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży] 

28.04. dr  Ewa Odachowska-Rogalska  „eMOCje w głowie- udział w projekcie dla szkół w 

obszarze zdrowia psychicznego i radzenia sobie ze skutkami traumy”. [Zakład Psychologii 

Klinicznej Dzieci i Młodzieży]   

https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/emocje-w-glowie 

  

  

https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/emocje-w-glowie


 

Działania Grupy Wsparcia TROP 

09.04.  dwoje uczestników Grupy rozpoczęło prowadzenie fakultet pt.: ,,Ekspert przez 

doświadczenie. Radzenie sobie  z chorobą i samopomoc osób chorujących psychicznie” ze 

studentami trybu niestacjonarnego i stacjonarnego IV r. psychologii klinicznej APS (wspólnie 

z dr hab.. Prof.. APS Pawłem Bronowskim). 

12.04. odbyło się spotkanie Wielkanocne Grupy Wsparcia TROP na ternie Osiedla Jazdów. 

20.04. odbyło się spotkanie grupy samopomocowej w siedzibie St. Pomost, 

19.04. uczestnicy Grupy Wsparcia Trop wzięli udział w spotkaniach online dotyczących 

informatora Koalicji Infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich..  

21.04. dwoje uczestników Grupy Wsparcia TROP wzięło udział w warsztatach dotyczących 

sposobu kierowania postulatów i próśb do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

22.04.uczestnik Grupy Wsparcia TROP wziął udział w spotkaniu hybrydowym zespołów 

roboczych projektu , Nasz Rzecznik”i  Rzecznika Praw Obywatelskich   Marcinem Wiąckiem w 

sprawie przekazania postulatów skierowanych do RPO. 

25.04. uczestnik Grupy Wsparcia Trop wziął udział w kolejnym spotkaniu Inicjatywy  ,,Nasz 

Rzecznik”. 

26.04. dwoje uczestników Grupy Wsparcia TROP przeprowadziło online warsztat pt., 

“Telefoniści” dla zespołu ,, Nasz Rzecznik”. 

27.04. uczestniczka Grypy TROP przeprowadziła prelekcje destygmatyzacyjną dla studentów 

II roku arteterapii IEA APS. 

28.04. dwoje uczestników Grupy TROP wzięło udział w spotkaniu zespołu Zdrowie Inicjatywy 

,,Nasz Rzecznik” oraz Koordynatorki Koalicji Infolinii  RPP i przedstawicielami Biura RPP. 

Doradcy Telefoniczni  pełnią dyżury (poniedziałek  - piątek 16.00-19.00,  22 6141649) 

 

 



 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA  

Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii zaprasza na konferencję  "Integracja 

psychoterapii - badania, doświadczenia, perspektywy", która odbędzie się w trybie 

bezpośrednim w dniach 3-5 czerwca 2022 r. w Warszawie. 

Wśród zaproszonych gości są między innymi: Leanne Campbell, Martha Stark, Robert 

Neborsky, Bernhard Strauss i wielu innych. Zapraszamy do zapoznania się z programem, a 

także z sylwetkami prelegentów na stronie ww.conference.psip.org.pl                                   

Zapraszamy na stronę: www.conference.psip.org.pl  

IV Ogólnopolska Konferencja Kół Nauk Psychologicznych "Psychozjum” 

3-4 czerwca 2022 r. w Poznaniu odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Kół Nauk 

Psychologicznych "Psychozjum”. Skierowana jest do studentów i doktorantów nauk 

społecznych, niekoniecznie występujących jako reprezentanci kół naukowych!  

Jej celem jest zapewnienie okazji do międzyuczelnianej integracji, pogłębienie wiedzy 

teoretycznej, wykorzystanie jej w praktyce, a także prezentacja efektów naukowych. 

Ważne Daty: 

22.05.2022 roku - Termin rejestracji uczestników biernych 

(https://forms.gle/xDhayBQdXPXK9NZBA ) 

03-04.06.2022 roku - Konferencja "Psychozjum" 

Zapraszamy na naszą stronę: https://psychozjum.amu.edu.pl/  

oraz stronę na FB: https://www.facebook.com/psychozjum  

i wydarzenie Konferencji: https://www.facebook.com/events  

http://www.conference.psip.org.pl/
https://forms.gle/xDhayBQdXPXK9NZBA
https://psychozjum.amu.edu.pl/
https://www.facebook.com/psychozjum
https://www.facebook.com/events

