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1. HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP.
Spotkania Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP w 2009 roku zaplanowane są w
następujących terminach: 12 styczeń, 9 luty, 9 marzec, 6 kwiecień, 11 maj, 8 czerwiec.
Zebrania będą do odwołania odbywały się o godzinie 18.30 w sali 310 w Instytucie
Psychologii UJ przy al. Mickiewicza 3. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP
2. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KOŁA MŁODYCH PSYCHOLOGÓW
W
2009
roku
Koło
Młodych
Psychologów przy Zarządzie Oddziału

Krakowskiego
PTP
zamierza
zorganizować szkolenia z zakresu:
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pomocy psychologicznej dla osób,
które doświadczyły traumy;
- specyfiki
badań
psychotechnicznych;
- pracy z dziećmi z ADHD;
- charakterystyki pracy psychologa
diagnozującego dla potrzeb sądu;
- psychologii dzieci i młodzieży;
Warsztaty będą odbywać się w sali 310
Instytutu Psychologii UJ, przy al.
Mickiewicza 3. Szczegółowe informacje
na temat planowanych warsztatów
zamieszczone
zostaną
na
stronie
www.ptp.krakow.pl.
Najbliższe
planowane warsztaty odbędą się w marcu
i będą dotyczyły pracy z dziećmi z
ADHD. Poprowadzi je pani Barbara Jasak,
pracująca w Poradni PsychologicznoPedagogicznej nr 1 w Krakowie. Pani
Barbara Jasak od 4 lat prowadzi zajęcia
-

terapeutyczne indywidualne i grupowe dla
dzieci z nadpobudliwością ruchową w
grupie wiekowej 6 do 11 lat. Kwalifikacja
dzieci na zajęcia poprzedzona jest
kompleksową
diagnozą
medyczną,
psychologiczną i pedagogiczną. W
zajęciach stosowane są metody relaksacji
wg Jacobsona, Schultza w wersji Polender
i Winterbertha oraz relaksacji z
wyobraźnią wg własnych scenariuszy, a
także ćwiczenia z elementami metod
Sherborne oraz Dennisona. Zajęcia
grupowe prowadzone są wg programów
autorskich. Ilość miejsc jest ograniczona,
dlatego prosimy, by zgłoszenia przesyłać
na adres mailowy: kmp@ptp.krakow.pl.
Potwierdzenie
zgłoszenia,
będzie
wysyłane również drogą mailową.
Koło

Młodych

Psychologów

3. KONFERENCJA „ROLA PSYCHOLOGA W ORZECZNICTWIE OŚWIATOWYM,
MEDYCZNYM, SĄDOWYM…”
Oddział
Krakowski
Polskiego
Towarzystwa
Psychologicznego
serdecznie zaprasza na konferencję „Rola
psychologa
w
orzecznictwie
oświatowym, sądowym, medycznym...”,
która odbędzie się 30 stycznia 2009 roku
w Krakowie, w sali konferencyjnej
Instytutu
Psychologii
Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul.
Józefa 19. W planowanym programie
przewidywane są wystąpienia na temat:
orzekania psychologicznego w medycynie
pracy (m.in. orzekanie w sprawach
kierowców, pracowników ochrony, ale
także poruszone zostaną problemy chorób
zawodowych), orzecznictwa w oświacie,
roli
psychologa
w
orzekaniu
o
niepełnosprawności oraz orzecznictwa
sądowego na podstawie praktyki RODK.
Rejestracja na konferencję planowana
jest od godziny 8.30. Zakończenie
konferencji przewidywane jest około
godziny 15.00. Szczegółowy program
będzie dostępny na stronie naszego

Oddziału. Zgłoszenia prosimy przesyłać
mailem do Anny Bogatyńskiej –
Kucharskiej:
anna.bogatynska@ptp.krakow.pl.
Potwierdzenie będzie wysyłane także
drogą mailową. Opłata konferencyjna
wynosi 30 zł dla członków PTP oraz 35 zł
dla innych zainteresowanych, prosimy
wpłacać ją na konto Oddziału:
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875
Bank PKO BP S.A. Oddział w Krakowie.
Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do dn.
20.01.2008. Prosimy o przyniesienie w
dniu konferencji dowodów wpłaty.
Serdecznie dziękujemy.
Szczegółowe informacje oraz ewentualne
zmiany dostępne będą na stronie Oddziału
Krakowskiego PTP: www.ptp.krakow.pl.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP
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4. PLANY NA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA
W 2009 r. Międzynarodowy Dzień
Psychologa wypada w okresie przerwy
semestralnej w szkołach. Z tego względu
zdecydowaliśmy
się
przenieść
obchodzenie tego święta na początek
marca. Jak zwykle planujemy spotkanie
towarzyskie, w tym roku połączone z

prezentacją kilku ośrodków zajmujących
się
różnego
rodzaju
pomocą
psychologiczną. Szczegółowe informacje
będą się pojawiać na naszej stronie
internetowej.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

5. PODSUMOWANIE TEGOROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ODDZIAŁU
KRAKOWSKIEGO.
Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Kolejne duże, naukowe przedsięwzięcie
w którym mogliśmy uczestniczyć w
sposób bierny i czynny, to XXXIII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w Poznaniu. Ze względu na różnorodność
tematów wykładów, warsztatów i całych
bloków tematycznych, każdy mógł znaleźć
coś dla siebie interesującego. Cztery
koleżanki z naszego oddziału: Ania
Turczyńska,
Beata
Trojan,
Ania
Grabowska i Basia Chuchacz miały tam
swoje wystąpienia. Poza naukową
wymianą myśli, była też możliwość
koleżeńskich spotkań nieformalnych na
bankiecie lub w trakcie wycieczek. Słowa
uznania należą się organizatorom Zjazdu,
tj. koleżankom i kolegom z oddziału
poznańskiego PTP.
Poza wymienionymi uroczystościami
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP,
wykonywał swoje zwykłe, statutowe
obowiązki. Zebrania odbywały się średnio
raz w miesiącu , w drugie poniedziałki
miesiąca (przy przygotowaniu konferencji
ze względów organizacyjnych, częściej).
W trakcie zebrań zajmowaliśmy się
problemami zgłaszanymi przez naszych
kolegów i koleżanki z małopolski.
Interweniowaliśmy,
na
prośbę
zainteresowanych,
w
sytuacjach
zawodowych.
Nadal
staramy
się
podtrzymywać dobre, koleżeńskie relacje
z innymi Stowarzyszeniami zrzeszającymi
psychologów na terenie małopolski.
Współpracujemy
ze
środowiskiem
akademickim, tj. z Instytutem Psychologii
Stosowanej oraz z Instytutem Psychologii,
które użyczają nam pomieszczeń na
zebrania i konferencje. Krakowski Oddział
PTP nadal żywo interesuje się wejściem w

Mija
kolejny
rok
działalności
Krakowskiego
Oddziału
Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego. Myślę
że był to całkiem dobry rok dla naszego
Oddziału. Podobnie jak w roku ubiegłym,
dbaliśmy o możliwość spotkań naukowych
i integracji krakowskiego środowiska
psychologów. W lutym, zgodnie z
tradycją, zorganizowaliśmy kolejny Dzień
Psychologa, na którym poruszany był
problem
konsekwencji
wyjazdów
Polaków do pracy za granicę dla nich
samych i ich rodzin. W debacie
wypowiadali się terapeuci, psychologowie
oświatowi, kliniczni i sądowi, stykający
się w swej pracy z tym problemem. W
miłej
atmosferze
spotkania,
uhonorowaliśmy odznaką Zasłużony dla
Krakowskiej Psychologii, kol. Annę
Turczyńską. Spotkanie odbyło się w
lokalu „RE” przy ul. Św. Krzyża.
Udało
się
również
wrócić
do
zawieszonej
jak
dotąd,
tradycji
Regionalnej Konferencji Psychologów
Klinicznych, wcześniej organizowanej i
prowadzonej przez dr Elżbietę Leśniak. Po
kilku latach przerwy, we współpracy z
obecnym specjalistą wojewódzkim ds.
psychologii klinicznej, Panią Wandą
Szaszkiewicz, spotkaliśmy się znów, aby
wymienić poglądy na temat problemów
współczesnej polskiej rodziny i roli
psychologa
klinicznego
w
ich
rozwiązywaniu.
Było
to
bardzo
interesujące
spotkanie
psychologów
praktyków oraz psychologów środowisk
akademickich.
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życie Ustawy o Zawodzie Psychologa,
oraz powołaniem Izb Psychologicznych, w
czym
wspiera
działania
Zarządu
Głównego
PTP.
Z
satysfakcją
odnotowujemy też coraz większą ilość
przyjętych, nowych członków do naszego
oddziału.
Na dodatkową pochwałę zasługuje też
działalność Koła Młodych Psychologów,
które organizuje spotkania naukowe dla
młodszych kolegów i koleżanek, a także
wspiera działania naszego oddziału.
Oczywiście w mijającym roku były też
niepowodzenia, do których musimy
zaliczyć
jednak
ciągły
brak
funkcjonowania Ustawy i Samorządów

6. PODSUMOWANIE
PSYCHOLOGÓW.

Psychologów, a także brak stałego lokalu
na działalność Oddziału Krakowskiego
PTP. No cóż gdyby jednak wszystko było
tak wspaniale, to czym zajmowalibyśmy
się w Nowym Roku 2009!
Wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz
Sympatykom Oddziału Krakowskiego
Polskiego
Towarzystwa
Psychologicznego, życzę z okazji Świąt
Bożego Narodzenia zdrowia, uśmiechu i
życzliwości na cały Nowy Rok!
Bogusława Liszka-Kisielewska,
Przewodnicząca OK PTP

TEGOROCZNEJ

DZIAŁALNOŚCI

KOŁA

MŁODYCH

psychologa poprowadzone przez Annę
Turczyńską oraz Annę Bogatyńską Kucharską, dyskusja oparta była o kazusy,
zaproponowano model rozwiązywania
dylematów etycznych. W lutym warsztaty
dotyczyły
sztuki
skutecznej
autoprezentacji
oraz
wystąpień
publicznych.
Marlena
Zamojska
przedstawiła
techniki
i
strategie
przygotowania
się
do
wystąpień
publicznych. Następnie Jadwiga Piątek
pracująca
w
Ośrodku
Interwencji
Kryzysowej przedstawiła podstawowe
zasady
oraz
specyfikę
pracy
interwencyjnej. Wskazała także na różnice
pomiędzy tymi formami oddziaływań
psychologicznych a np. psychoterapią. W
maju Anna Grabowska wprowadziła nas w
problematykę ośrodków oceny i rozwoju
przedstawiając
zarówno
elementy
teoretyczne, jak i praktyczne ćwiczenia, w
których
uczestnicy
mogli
się
skonfrontować z częścią pracy asesora
m.in.
określając
profil
zawodowy
psychologa.
Po przerwie wakacyjnej Magdalena
Saryusz-Skapska
zaprezentowała
możliwości zastosowania, podstawowe
założenia oraz metody pracy za pomocą
technik terapii poznawczo-behawioralnej,
oraz kwestię statusu szkoleń z tej
dziedziny.
Przewodnicząca
Zarządu
Oddziału Krakowskiego
PTP kol.
Bogusława
Liszka
–
Kisielewska

Pragniemy
gorąco
podziękować
Zarządowi Oddziału Krakowskiego za
merytoryczne o finansowe wsparcie naszej
działalności.
Dzięki życzliwej współpracy i gotowości
do podzielenia się swoją wiedzą i
umiejętnościami bardziej doświadczonych
Koleżanek
w
mijającym
roku
kalendarzowym
Koło
Młodych
Psychologów przy Oddziale Krakowskim
PTP zorganizowało szereg warsztatów i
prelekcji z licznych dziedzin psychologii:
interwencji
kryzysowej,
terapii
poznawczo-behawioralnej,
dysleksji,
pracy psychologa w szpitalnym oddziale
ratunkowym, problematyki ośrodków
oceny i rozwoju tzw. AC lub DC,
dylematom etycznym w pracy psychologa.
Wszystkim
prelegentom
serdecznie
dziękujemy za poświęcony czas. W tym
roku dla Koła warsztaty przeprowadziły:
mgr Anna Bogatyńska – Kucharska
mgr Anna Grabowska
mgr Bogusława Liszka-Kisielewska
mgr Jadwiga Piątek
mgr Magdalena Saryusz-Skąpska
mgr Anna Turczyńska
dr Jadwiga Wrońska
mgr Marlena Zamojska
W styczniu odbyły się warsztaty
poświęcone dylematom etycznym w pracy
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przeprowadziła zajęcia dotyczące pracy
psychologa w szpitalnym oddziale
ratunkowym.
Przedstawiła
specyfikę
oddziaływań, kwestie współpracy z
innymi specjalistami, a także wyzwań. W
grudniu
dr
Jadwiga
Wrońska
poprowadziła
warsztaty
dotyczące
kontrowersji w badaniach nad dysleksją.
Przedstawiła najnowsze trendy w tych
badaniach,
kontrowersje
dotyczące
diagnostyki, użyteczny model odróżniania
tych zaburzeń od np. pseudodysleksji, a
także podkreśliła rolę prawidłowych
wczesnych oddziaływań kompensujących
istniejące u dzieci deficyty.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
wszystkim prelegentom.
Ponadto Koło Młodych Psychologów
stara się aktywnie wspierać Zarząd

Oddziału Krakowskiego we wszelkich
podejmowanych przez niego inicjatywach,
szczególnie
w
organizowanych
konferencjach.
Wszystkich chętnych do współpracy
zapraszamy na zebrania Koła Młodych
Psychologów (informacje na stronie
www.ptp.krakow.pl) oraz do kontaktu
mailowego kmp@ptp.krakow.pl. W
styczniu Koło Młodych Psychologów
będzie
aktywnie
pomagało
w
organizowanej przez Zarząd Oddziału
Krakowskiego konferencji poświęcanej
orzekaniu psychologicznemu. Chętnych
do pomocy zapraszamy serdecznie.
Koło Młodych Psychologów

7. FORUM POŚWIĘCONE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ.
Przypominamy,
że
podczas
organizowanej w czerwcu tego roku przez
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP oraz
Wojewódzkiego
Specjalistę
ds.
psychologii klinicznej Koleżankę Wandę
Szaszkiewicz konferencji „Psycholog
kliniczny wobec problemów współczesnej
rodziny” odbyła się dyskusja panelowa
poświecona
aktualnej
sytuacji
psychologów
klinicznych.
Podczas
dyskusji
pojawiła
się
propozycja
stworzenia
forum
internetowego
poświęconego
sytuacji
psychologów
klinicznych, a także służącego wymianie
uwag,
propozycji.
Prosimy
o
zastanowienie się nad tą propozycją, a
zwłaszcza rozważenie: kto powinien
prowadzić takie forum (czy powinno się
ono znajdować na stronach Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, czy może

powinna się tym zajmować inna
instytucja), jak miałoby wyglądać takie
przedsięwzięcie.
Wszelkie
pomysły
prosimy przesyłać do Przewodniczącej
Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP
Koleżanki
Bogusławy
Liszki
Kisielewskiej na jej adres mailowy:
boguslawa.kisielewska@ptp.krakow.pl.
Zachęcamy do licznych wypowiedzi,
gdyż jest to sprawa istotna dla wielu z nas.
Forum może stać się miejscem do
wymiany doświadczeń, ale też inspiracją
do przyszłych działań dotyczących np.
kontraktowania usług przez NFZ czy
szkolenia. Może też stanowić dobre
miejsce do wypracowania wspólnego
stanowiska w dotyczących nas sprawach i
interesach.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

8. SPRAWY CZŁONKOWSKIE
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
W celu zminimalizowania kosztów oraz
poprawy komunikacji z Członkami
Oddziału, tworzymy i aktualizujemy listę
mailingową. W jej ramach wysyłane są
biuletyny, jak również informacje o

nowościach zamieszczanych na stronie
internetowej Oddziału Krakowskiego PTP
www.ptp.krakow.pl
W związku z powyższym prosimy o
przesłanie adresu email do sekretarza ds.
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członkowskich Magdaleny Niteckiej:
magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl
z
tematem: "Wyrażam zgodę na wpisanie na
listę
mailingową".
Jednocześnie
pragniemy
serdecznie
podziękować
wszystkim osobom, które zdążyły już
przesłać emaile i wyrazić zgodę na
wpisanie
na
listę
mailingową.
Przypominamy także o aktualizacji

adresów email oraz pocztowych, a także
innych danych teleadresowych. Informacje
o zmianie adresu można przesyłać mailem
na adres sekretarza ds. członkowskich
Magdaleny Niteckiej lub pocztą na adres
Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP, ul.
Józefa 19, 31-056 Kraków.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

9. SKŁADKI
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Aktualna składka wynosi 80zł. Można ją
wpłacać osobiście podczas spotkań
Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP lub
na konto Oddziału o numerze:

szczegółowego analizowania list członków
PTP pod kątem ich aktywności, co
umożliwi – w trybie określonym w
Statucie PTP przyjęcie uchwały o
skreśleniu osób od wielu lat uchylających
się od regulowania składek i/lub tych, z
którymi nie można nawiązać kontaktu.
Przypominamy, że informacji na temat
zaległych składek udziela skarbnik
oddziału Koleżanka Ewa Wolińska:
ewa.wolinska@ptp.krakow.pl . Prosimy
Państwa, których dane uległy zmianie o
przekazywanie
takich
informacji
sekretarzowi ds. członkowskich Koleżance
Magdalenie Niteckiej na adres mailowy
lub pocztowo na adres Zarządu OK PTP
31-056
Kraków,
ul.
Józefa
19.

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875
Wpisowe wynosi aktualnie 40 zł.
Jednocześnie przypominamy, że osoby,
które
zapisały
się
do
Oddziału
Krakowskiego w drugiej połowie roku w
danym roku płacą tylko połowę rocznej
składki. Dziękujemy tym z Państwa,
którzy regularnie uiszczają opłaty oraz
tym, którzy do tej pory uregulowali
zaległości.
Przypominamy
także
ponownie, że jesteśmy zobowiązani do

Zarząd Oddziału Krakowskiego

6

