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Dzień 1: PRZESZŁOŚĆ
Uroczyste otwarcie konferencji: prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr
dr Henryk Jarosiewicz "Psychologiczna szkoła lwowsko-wrocławska"
doc. dr Alina Czapiga "Wrocław i psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim we wspomnieniach Profesor Marii
Porębskiej" (projekcja filmu z prof. Marią Porębską)
dr Jolanta Szablicka-Żak, dr inż. arch. Agnieszka Gryglewska "Historia i architektura budynku Instytutów
Psychologii i Pedagogiki - dawnego gimnazjum Św. Elżbiety"
dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr, dr hab. Maria Straś-Romanowska prof. UWr, dr hab. Stanisław
Witkowski prof. UWr "Instytut Psychologii we wspomnieniach jego dyrekcji" (panel dyrektorski); prowadzenie: doc.
dr Alina Czapiga

Dzień 2: TERAŹNIEJSZOŚĆ i PRZYSZŁOŚĆ
Sesja I: Psychologia kliniczna, zdrowia i edukacji: prowadzący sesję: dr hab. Ryszard Poprawa
dr Agnieszka Widera-Wysoczańska "Interpersonalna trauma i jej przekazywanie z pokolenia na pokolenie"
dr Marta Kochan-Wójcik, dr Bianka Lewandowska "Cielesność w psychoterapii"
dr Alina Żurek, Elżbieta Mika, mgr Joanna Światła, dr n. med. Radosław Tarkowski, prof. dr hab. Marek
Bębenek "Doświadczenia kobiet związane z diagnozą nowotworu piersi w badaniach jakościowych"
dr Agnieszka Nomejko, dr Małgorzata Włodarczyk "Seksualność kobiet w okresie okołomenopauzalnym"
dr hab. Danuta Borecka-Biernat prof. UWr, dr Dagmara Łupicka-Szczęśnik "Pracownia Konsultacji i
Poradnictwa Psychologicznego miejscem psychoedukacji i przygotowania praktycznego w pracy z dziećmi i
młodzieżą"
dr hab. Ryszard Poprawa "Kompensacyjno-ucieczkowy model nałogowego używania Internetu"
Sesja II: Psychologia osobowości, emocji i różnic indywidualnych: prowadząca sesję: dr hab. Kinga LachowiczTabaczek prof. UWr

dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska prof. UWr "Perspektywa czasowa a doświadczanie bólu – badania osób
dorosłych i dzieci"
dr hab. Maciej Karwowski prof. UWr, dr Izabela Lebuda "Czy inteligencji w dzieciństwie jest warunkiem
koniecznym osiągnięć twórczych w dorosłości?"
dr Bogna Bartosz, dr hab. Maria Straś-Romanowska prof. UWr, dr Krystyna Węgłowska-Rzepa, dr Anna
Paluszak "Wykorzystanie metod narracyjnych w badaniach osobowości"
dr Zbigniew Łoś "Związki między czterema funkcjonalnymi warstwami psychiki człowieka"
dr Michał Dębek "Wszystkie twarze Bena. Walidacja narzędzia do ikonicznego pomiaru emocji (Layered Emotion
Measurement, LEMtool)”
dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. UWr, dr Justyna Śniecińska "Emocje a samoocena"
Sesja III: Psychologia społeczna i kulturowa: prowadzący sesję: dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr
dr Jarosław Klebaniuk, dr Dorota Kanafa-Chmielewska, dr Katarzyna Serafińska "Emocje moralne i
identyfikacja z całą ludzkością jako predyktory pomocy uchodźcom"
mgr Michał Misiak, prof. Marina Butovskaya, dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr "Różnice kulturowe w
formułowaniu sądów moralnych o marnowaniu jedzenia"
dr Tomasz Frąckowiak, dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr, dr Agnieszka Sorokowska, dr Anna
Oleszkiewicz "Spostrzeganie osób starszych w kulturach tradycyjnych"
dr Anna Oleszkiewicz, dr Katarzyna Pisański, dr Agnieszka Sorokowska "Czy w formułowaniu sądów
społecznych konieczny jest wzrok? Wnioskowanie społeczne osób niewidomych i widzących"
dr Olga Bąk, mgr Anna Cieślik "Chwalić czy nie chwalić? – kontrowersje wokół pozytywnych informacji
zwrotnych"
dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr, dr hab. Emanuel Kulczycki, dr Agnieszka Sorokowska, dr Katarzyna
Pisański "Kim jest Anna O. Szust?"
Sesja IV: Psychologia zarządzania i organizacji: prowadząca sesję: dr Jolanta Kowal
dr Magdalena Ślazyk-Sobol "Wypalenie zawodowe - perspektywa najnowszych badań empirycznych oraz model
prewencji zjawiska w organizacjach"
dr Alicja Keplinger "Pojęcie duchowości miejsca pracy i organizacyjne zachowania obywatelskie"
dr Dorota Kanafa-Chmielewska "Dobry czy zły – jakim jesteś żołnierzem? Obywatelskie i kontrproduktywne
zachowania organizacyjne"
dr Katarzyna Durniat "Metodologia oraz badania mobbingu i klimatu organizacyjnego z perspektywy polskiej i
międzynarodowej"
dr Jagoda Stompór-Świderska, dr Magdalena Żurko "Zasoby osobiste jako czynnik rozwoju zawodowego kobiet
- naukowców w Polsce"
dr Jolanta Kowal, Juho Maekioe prof. University of Applied Sciences Emden "Kompetencje biznesowe i
satysfakcja z życia pracowników wiedzy w Polsce i w Niemczech. Międzykulturowe badania porównawcze"

Dzień 3: TERAŹNIEJSZOŚĆ i PRZYSZŁOŚĆ
Sesja V: Psychologia poznawcza i neuropsychologia: prowadzący sesję: dr Piotr Styrkowiec
dr Marcin Leśniak "Co łączy braci Grimm z neuropsychologią?"
dr Mirosław Mikicin "Autoteliczność vs egzoteliczność - funkcjonalne cechy umysłu"
dr Joanna Piskorz, dr Marcin Czub "Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości jako dystraktora podczas pobierania
krwi u dzieci"
mgr Agnieszka Sabiniewicz "Poznawcze i osobowościowe korelaty pamięci węchowej"
dr Piotr Styrkowiec "Wpływ śledzenia wielu poruszających się jednocześnie obiektów na precyzję ruchów
wskazywania"
Sesja VI: Badania nad globalizacją: prowadząca sesję: dr hab. Alicja Senejko, prof. UWr
mgr Renata Iwaniec, mgr Łukasz Stecko "Stawanie się dorosłym a dorosłość – różnice w postrzeganiu
zglobalizowanego świata i specyfiki funkcjonowania w nim"
mgr Arkadiusz Jasiński "Procesy tożsamościowe i postawy wobec globalizacji a satysfakcja z życia młodych
dorosłych"
dr Magdalena Kapała "Pozostać (o)sobą we współczesnym świecie - kondycja ludzka w dobie globalizacji"
dr Dorota Chmielewska - Łuczak "Trolling internetowy - analiza zjawiska w aspekcie interpersonalnym,
społecznym i kulturowym"
dr hab. Alicja Senejko prof. UWr, dr Zbigniew Łoś, dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr "Postawy wobec
zglobalizowanego świata i zasoby materialno-czasowe w wybranych grupach wiekowych"

