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1. Odznaka za Zasługi dla Krakowskiej Psychologii. 

 
  Kapitułę przyznającą Odznakę 
powołuje Zarząd Oddziału 
Krakowskiego PTP raz na 3 lata. W jej 
skład wchodzą dwie osoby wcześniej 
odznaczone oraz przewodniczący 
Zarządu OK PTP. Odznakę przyznaje się 
nie częściej niż raz na 2 lata. 
  Do tej pory odznaczeni zostali:  
prof. Maria Susułowska  
dr Elżbieta Leśniak 
 dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka 
 dr Wanda Badura-Madej 
prof. Zenomena Płużek 
prof. Maria Kielar-Turska 
mgr Anna Turczyńska 
dr Anna Knobloch-Gala. 
Kryteriami przyznawania Odznaki są: 
1. Ocena ogólna: kandydatem do 
odznaczenia powinna być osoba, która 

zrobiła coś ważnego, znaczącego, 
wniosła coś nowego, istotnego, dla 
środowiska psychologów krakowskich 
lub szerszego środowiska społecznego. 
Zmieniła coś, zainicjowała rozwój 
naszego zawodu. 
2. Osiągnięcia: naukowe, dydaktyczne, 
praktyczne lub organizacyjne. 
3. Rozpoznawalność w środowisku: 
osoba ciesząca się autorytetem i 
uznaniem społecznym. 
   Posiedzenie Kapituły odbyło się 30 
września 2010 roku w Instytucie 
Psychologii przy Al. Mickiewicza 5, 
uczestniczyli nim: prof. Maria Kielar-
Turska, dr Anna Knobloch-Gala, mgr 
Anna Turczyńska.  
  Kapituła wybrała do odznaczenia na 
rok 2011 dr hab. Adam Niemczyńskiego 
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jako inicjatora znaczących zmian w PTP. 
Zarząd Oddziału Krakowskiego 
zatwierdził nominację.  
  Dr hab. Adam Niemczyński pełnił 
funkcję Przewodniczącego Zarządu 
Głównego w ostatniej kadencji. 
Reaktywował także Oddział Krakowski 
oraz był jego Przewodniczącym. 
Ponadto jest specjalistą z zakresu 
zarządzania w oświacie, rozwoju 
poznawczego i społeczno-moralnego w 
cyklu życia jednostkowego. Prowadzi 
badania naukowe dotyczące rozwoju 
człowieka w pełnym cyklu życia, 
zapobiegania społecznemu wykolejeniu 

i psychopatologii dzieci i młodzieży, 
społecznego wyłączania i społecznej 
asymilacji poprzez edukację (badania w 
kooperacji z uniwersytetami w 
Oksfordzie, Leuven, Halle i Brnie), 
społecznych i wychowawczych 
aspektów samotnego macierzyństwa 
nieletnich (europejski program 
koordynowany przez Uniwersytet w 
Bristolu), społecznego rozwoju 
młodzieży i młodych dorosłych - rola 
szkoły wyższej (współpraca 
bezpośrednia z uniwersytetem w Jenie).  
 

    Zarząd Oddziału Krakowskiego 
 
 

2. Program działalności Koła Młodych Psychologów. 
 
  Koło Młodych Psychologów przy 
Oddziale Krakowskim PTP oraz Biuro 
ds. Osób Niepełnosprawnych UJ 
serdecznie zapraszają na warsztat: 
„Wsparcie edukacyjne studentów 
niepełnosprawnych w UJ – zakres zadań 
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych”, 
który odbędzie się 17 stycznia 2011r. 
(poniedziałek) w godz. 18.00-20.00. 
Poprowadzi go mgr Małgorzata 
Perdeus-Białek, specjalistka ds. 
równości szans, trenerka, pracownik 
BON-u UJ. Warsztat zostanie 
przeprowadzony w siedzibie Biura przy 
ul. Retoryka 1/210 (na rogu ul. 
Piłsudskiego).  
  Warsztat ma na celu przybliżenie 
studentom psychologii, jak również 
psychologom funkcjonowania Biura 
oraz zaprezentowanie możliwości i 
zakresu pomocy dla studentów UJ, a 
także przedstawienie aktualnie 
prowadzących przez Biuro projektów 
(m.in. „Konstelacja Lwa”).  Warsztat 
będzie pierwszym spotkaniem z cyklu 
„Świadomość niepełnosprawności”, 
realizowanym przez KMP przy 
współpracy z BON-em. Zgłoszenia 
przyjmuje do 10 stycznia 2011r. lub do 
wyczerpania miejsc Sekretarz KMP - 
Magdalena Kosno pod adresem: 
kmp@ptp.krakow.pl.   
  Uczestnictwo w warsztacie jest 
bezpłatne. W przypadku dużego 
zainteresowania istnieje możliwość 

zorganizowanie dodatkowego 
warsztatu dla kolejnych osób.  W marcu 
i kwietniu planowane są kolejne 
warsztaty dotyczące świadomości 
niepełnosprawności organizowane przy 
współpracy z Biurem ds. Osób 
Niepełnosprawnych UJ.  
  W 2011r. planowane są następujące 
warsztaty: 
1. 21 marca (godz. 18.00) warsztat dot. 
pracy psychologa w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej: mgr 
Magdalena Lorenc oraz pracy 
psychologa w szkole: mgr Anna 
Bogatyńska-Kucharska (2x45min, 1,5h); 
2. 18 kwietnia (godz. 18.00) warsztat 
dot. coachingu: mgr Olga Świderska 
(1,5h); 
3. 16 maja (godz. 18.00) warsztat dot. 
pracy psychologa w obszarze geriatrii - 
z chorymi i ich rodzinami: mgr Michał 
Gwiżdż(1,5h); 
4. 20 czerwca (godz. 18.00) - spotkanie 
podsumowujące działalność KMP w 
roku akademickim 2010/2011,  
omówienie udziału KMP w Zjeździe PTP 
we wrześniu w Katowicach. 
Szczegółowe informacje o warsztatach i 
terminach zapisów dostępne będą na 
stronach Oddziału Krakowskiego PTP: 
http://ptp.krakow.pl/ oraz 
http://sites.google.com/site/kmpkrakow/     
e-mail: kmp@ptp.krakow.pl  

            
Daniel Dzida
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3. Międzynarodowy Dzień Psychologa – Konferencja „Oblicza starości”. 

  W dniu 19 lutego (sobota) 2011 r. 
organizujemy coroczne spotkanie z 
okazji Dnia Psychologa. O godzinie 
16.00 rozpoczynamy konferencję 
„Oblicza starości”, natomiast o godz. 
19.00, po zakończeniu obrad 
proponujemy tradycyjnie spotkanie 
towarzyskie. Podczas konferencji 
przewidujemy następujące wystąpienia: 
dr Elżbieta Leśniak „Przeżywanie 
starości”, 
mgr Anna Świątek „Międzypokoleniowa 
wymiana komunikacyjna – badania nad 
językiem seniorów”, 
dr Anna Knobloch-Gala „Akceptacja 
starości”. 
dr hab. Agnieszka Niedźwieńska, prof. 
UJ "Paradoks wieku w pamięci 
prospektywnej. Jak osoby starsze 
pamiętają swoje zamiary?"  
Rejestrację przewidujemy od 15.30.  
  Zgłoszenia należy przesyłać do 31 
stycznia 2010 na adres: 
magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl.   

Potwierdzenie udziału będzie 
przesyłane także drogą mailową.  
Opłata za uczestnictwo w konferencji 
wynosi 30 złotych dla członków PTP, a 
40zł dla zainteresowanych nie 
należących do PTP.  
    Wpłaty prosimy przesyłać na nasze 
konto: 23 1020 2892 0000 5002 0136 
9875, PTP Oddział Krakowski, ul. 
Mickiewicza 3, 31-120 Kraków z 
dopiskiem „Konferencja – Oblicza 
starości”. Prosimy o wyraźne 
zaznaczenia za kogo Państwo wpłacają, 
zwłaszcza, jeśli przesyłają Państwo 
opłatę za kilka osób lub w nazwie 
właściciela konta nie ma Państwa 
imienia i nazwiska. Serdecznie 
zapraszamy!  Dokładny program 
konferencji oraz jej miejsce pojawią w 
najbliższym czasie na naszej stronie 
internetowej: www.ptp.krakow.pl . 
 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

      
  

4. Konferencja „Upośledzenie umysłowe”.  
 
  Oddział Krakowski PTP powraca do 
tradycji organizowania konferencji dla 
zatrudnionych w oświacie psychologów 
i pedagogów szkolnych. Do tej pory 
odbyły się w Krakowie 3 takie 
konferencje : 
1.„Regulacje prawne zawodu 
psychologa w oświacie” (styczeń 2000 
r.)  
2.„Nie każde dziecko nadpobudliwe 
ma ADHD”  (maj 2003 r.)       
3.„Fobia szkolna – problem ucznia, 
rodziców i szkoły” –(czerwiec 2006 r.). 
  Konferencje te cieszyły się dużym 
zainteresowaniem i zgromadziły wielu 
uczestników. Planujemy obecnie 
zorganizowanie konferencji dla oświaty 
na temat „CO w XXI wieku NALEŻY 
WIEDZIEĆ o UPOŚLEDZENIU 
UMYSŁOWYM?”. Konferencja ta 
odbędzie się w piątek 13 maja 2011 r.  
  Celem konferencji jest 
usystematyzowanie i aktualizacja 
wiedzy dotyczącej upośledzenia 

umysłowego. Jest to zagadnienie, z 
którym spotyka się każdy psycholog i 
pedagog pracujący w oświacie, dlatego 
sądzimy, ze warto odświeżyć swoją 
wiedzę w tym zakresie. 
  Podczas konferencji będą poruszane 
takie tematy jak: diagnoza upośledzenia 
umysłowego, etiologia upośledzenie 
umysłowego, choroby sprzężone z 
upośledzeniem umysłowym, aspekty 
prawne upośledzenia umysłowego, rola 
poradni psychologiczno – 
pedagogicznych, formy pomocy i terapii 
dla dzieci upośledzonych umysłowo.    
Poruszymy także problem dzieci o 
inteligencji niższej niż przeciętna. 
Konferencję zakończy dyskusja 
panelowa na temat : „Dzieci 
upośledzone umysłowo w klasach 
integracyjnych – za i przeciw”.  W 
imieniu Zarządu OK PTP na konferencję 
dla oświaty zaprasza  
 

      Beata Trojan
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5. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

  W imieniu Zarządu Głównego naszego 
Towarzystwa z przyjemnością 
informujemy, że XXXIV Zjazd Naukowy 
PTP odbędzie się w dniach 18 - 21 
września 2011 roku w Katowicach. 
Współorganizatorami Zjazdu są: Zarząd 
Główny, Zarząd Oddziału PTP w 
Katowicach, Instytut Psychologii 
Uniwersytetu Śląskiego. 
Przewodniczącym Komitetu 
Programowego Zjazdu jest dr hab. 
Zbigniew Spendel, wiceprzewodniczącą 
- dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, 
prof. UŚ, sekretarzem dr Maciej 
Janowski, a przewodniczącą Komitetu 
Organizacyjnego mgr Iwona 
Hildebrandt z Oddziału PTP w 
Katowicach.  
 XXXIV Zjazd Naukowy PTP odbędzie 
się pod hasłem: "Oblicza 
współczesnej psychologii - jedność w 
różnorodności?" Sympozja, sesje 

plakatowe i dyskusje panelowe 
powinny mieć interdyscyplinarny 
charakter, czyli skupiać autorów 
wystąpień z różnych dziedzin 
psychologii. Proponujemy także, aby w 
danej formie organizacyjnej 
występowały osoby z różnych 
ośrodków naukowych i/lub 
praktycznych. Taka organizacja Zjazdu 
pozwoli na autentyczną wymianę myśli 
i doświadczeń. Zgłoszenia aktywnego 
uczestnictwa będą przyjmowane w 
formie elektronicznej  
wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej 
strony XXXIV Zjazdu PTP w terminie od 
15 listopada 2010 do 28 lutego 2011. 
Oficjalna strona XXXIV Zjazdu 
Naukowego PTP 
www.zjazdptp.us.edu.pl. Wszelkie 
informacje znajduje się na stronie 
Zarządu Głównego: www.ptp.org.pl. 

6. III Sympozjum naukowo – szkoleniowe: Rola grup Balinta w 
doskonaleniu kontaktu terapeutycznego. 

 
 

  W dniach 11-12.09.2010, odbyło się w 
Krakowie, kolejne już, III  Sympozjum 
Naukowo-Szkoleniowe zatytułowane 
„Rola Grup Balinta w Doskonaleniu 
Kontaktu Terapeutycznego”.  
Organizatorem Sympozjum był Zakład 
Psychologii Zdrowia UJ CM.  
Organizatorzy wyszli z założenia, że 
charakter relacji nawiązanej z 
pacjentem stanowi kluczowy element 
sztuki leczenia, choć niestety jest on 
często zaniedbywany w praktyce opieki 
zdrowotnej. Dlatego też poza krótkimi 
wykładami wprowadzającymi w 
problematykę, Sympozjum 
ukierunkowane zostało na zajęcia 
warsztatowe w Grupach Balista, 
prowadzone przez doświadczonych 
liderów Polskiego Stowarzyszenia 
Balintowskiego, prof. Jana Łazowskiego 
(Kraków), dr-a Ireneusza Kaflika 

(Częstochowa), dr-a Mariana Lecha 
(Warszawa), dr-a hab. Marka Motykę 
(Kraków), dr Marię Rogiewicz 
(Bydgoszcz), dr Marię Skommer 
(Poznań), dr-a Bogusława Stelcera 
(Poznań). Podczas warsztatów 
uczestnicy mieli okazję intensywnie 
trenować swe umiejętności rozumienia 
zjawisk pojawiających się w relacji 
terapeuta – pacjent. W Sympozjum 
udział wzięło ponad 70 uczestników - 
psychologów, lekarzy, pielęgniarek i 
pedagogów, przybyłych z różnych 
rejonów Polski, a także z Ukrainy.   
  Sympozjum otworzył pełnomocnik 
Rektora UJ CM ds. klinicznych prof. dr 
hab. med. Antoni Czupryna. W imieniu 
władz dziekańskich uczestników i 
zaproszonych gości powitał Prodziekan 
Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. dr hab. 
med. Tadeusz Niedźwiedzki, który 
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również przewodniczył części 
wykładowej, a po nim głos zabrał z-ca 
dyr. Szpitala Klinicznego UJ, dr med. 
Stefan Bednarz. Wszyscy mówcy 
zgodnie podkreślali poważną rolę jaką 
dla jakości opieki medycznej oraz 
uzyskiwanych efektów ma jej 
psychologiczny wymiar, wyrażający się 
przede wszystkim w dobrej komunikacji 
pomiędzy pracownikami opieki 
zdrowotnej a pacjentami.  
  Funkcję gospodarza Sympozjum pełnił 
przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Sympozjum, kierownik 
Zakładu Psychologii Zdrowia UJ CM, dr 
hab. Marek Motyka. Wyraził on nadzieję, 

że z czasem krakowskie spotkania 
balintowskie nabiorą dużego znaczenia 
w kampanii na rzecz poprawy jakości 
opieki medycznej w naszym Kraju i 
stymulowaniu działań sprzyjających 
doskonaleniu psychologicznych 
aspektów tej opieki.      
  Wśród Gości Honorowych Sympozjum 
nie zabrakło przedstawiciela Zarządu 
Krakowskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego w 
osobie jego Przewodniczącej, kol. Anny 
Turczyńskiej.     
 

Marek Motyka   

 
 
 7. VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa 
Psychologii Behawioralnej.  
 
  
  Tegoroczne Sympozjum Naukowe 
PTPB było wydarzeniem szczególnym, 
choć zgodzić się można ze 
stwierdzeniem, iż każde poprzednie 
miało coś z wyjątkowości. Warto 
przywołać za przewodniczącym PTPB 
dr Przemysławem Bąblem trzy powody, 
które czynią VI Sympozjum wartym 
zapamiętania. Po raz pierwszy 
Sympozjum miało charakter 
międzynarodowy. Lista wszystkich 
prelegentów reprezentujących 
różnorodne zainteresowania naukowe 
oraz badawcze była imponująca i czyni 
Sympozjum wydarzeniem, którego nie 
sposób zignorować w przyszłości. 
Prelegentami byli wybitni specjaliści o 
międzynarodowym uznaniu zarówno z 
USA (Prof. Howard Rachlin, Prof. 
William Baum) jak i z Polski (na 
przykład: prof. Maria Kielar-Turska, 
prof. Edward Nęcka, prof. Paweł 
Ostaszewski, prof. Wojciech Pisula, prof. 
Jan Strelau, dr hab. Małgorzata 
Kossowska prof. UJ, dr hab. Krzysztof 
Krzyżewski prof. UKSW, dr hab. 
Agnieszka Niedźwieńska prof. UJ, dr 
hab. Romuald Polczyk).Po drugie, po raz 
pierwszy proporcja wykładów 
plenarnych do referatów wyniosła 
prawie 1:1. W trakcie dwóch dni 

zaprezentowanych zostało 13 referatów 
oraz 11 wykładów plenarnych. 
Omawiane były w trzech blokach 
tematycznych: doniesienia z badań nad 
dyskontowaniem oraz praktyczne 
zastosowania procesu dyskontowania 
do problematyki uzależnień i otyłości, 
aktualny stanu rozwoju psychologii 
behawioralnej w Polsce, stosowana 
psychologia behawioralna (między 
innymi: w sporcie, rehabilitacji 
neuropsychologicznej czy terapii 
pracoholizmu). Wreszcie, po trzecie, na 
zakończenie pierwszego dnia 
Sympozjum po raz pierwszy w historii 
Polskiego Towarzystwa Psychologii 
Behawioralnej wręczone zostały 
honorowe członkowstwa PTPB prof. 
Williamowi M. Baumowi oraz prof. 
Howardowi Rachlinowi. Sympozjum 
Naukowe Polskiego Towarzystwa 
Psychologii Behawioralnej ma charakter 
cykliczny, dzięki temu stanowi ważny 
punkt w harmonogramie wydarzeń 
naukowych, którego nie warto 
przegapić. 
  W imieniu Zarządu serdecznie 
dziękujemy za zaproszenie. 
 

Krystian Barzykowski
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8.  Konferencja „Psychoanalityczne ujęcie rozwoju i tworzenia się zaburzeń 
psychicznych w okresie prenatalnym i okołoporodowym. Założenia teoretyczne i 
implikacje praktyczne psychoterapii więzi prenatalnej”.  

  Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej 
i Badań Nad Hipnozą we współpracy z 
Oddziałem Krakowskim Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego 
organizuje  
W dniach 25 - 27 lutego 2011 r. wykład i 
seminarium na temat: 
„Psychoanalityczne ujęcie rozwoju i 
tworzenia się zaburzeń psychicznych w 
okresie prenatalnym i 
okołoporodowym. Założenia 
teoretyczne i implikacje praktyczne 
Psychoterapii Więzi Prenatalnej”. 
Poprowadzi je Barbara Jakel. 
Prelegentka jest psychoterapeutką z 
Wiednia, integrującą podejście 
psychodynamiczne z podejściem 
Gestalt, somatoterapią i arteterapią. Jest 
aktywnym członkiem ISPPM 
(International Society of Prenatal and 
Perinatal Psychology and Medicine 
(ISPPM). Prowadzi psychoterapię 
indywidualną oraz jest autorką licznych 
publikacji z zakresu prenatalnej teorii 
przywiązania, w ramach której rozwija 
pojęcie Bipolarnego Self (International 

Journal of Psychotherapy, 2001). Jej 
koncepcja odwołuje się m.in. do 
podejścia H. Kohuta i koncentruje się na 
terapii zaburzeń osobowości. Stanowi 
ona teoretyczne założenie PPP (Prenatal 
and Perinatal oriented Psychotherapy).  
  Koszt wykładu: 25 zł. Prawdopodobny 
koszt wykładu i dwudniowego 
seminarium: 490 zł. Informacja o 
miejscu i dokładnych godzinach 
wykładu i seminarium oraz obszerny 
fragment artykułu Pani Jakel pt. 
„Prenatalne korzenie przywiązania w 
psychoterapii” zostanie zamieszczony 
na stronach internetowych Oddziału 
Krakowskiego PTP www.ptp.krakow.pl i 
Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i 
Badań Nad Hipnozą 
www.hipnoza.org.pl. Wszelkie 
informacje są dostępne u wiceprezesa 
THTiBNH, dr n. hum. Jerzego 
Korzewskiego (e-mail: 
jerzykorz@wp.pl, tel.: 606 681 595). 
 

    Jerzy Korzewski

 
   

9. Sprawy członkowskie. 
   
  Z dużą radością przyjmujemy fakt, że 
wielu z Państwa wraca do Oddziału, 
podejmując procedurę reaktywacji. 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o 
dopełnienie formalności związanych z 
procedurą reaktywacji. Niedopełnienie 
formalności skutkuje niestety 
niemożnością odnowienia członkostwa 
w Polskim Towarzystwie 
Psychologicznym. Przypominamy także, 
że w sprawach dotyczących procedury 
reaktywacji prosimy o kontakt z 
sekretarzem ds. członkowskich kol. 
Magdaleną Nitecką: 
magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl.    

  Natomiast w kwestiach dotyczących 
kwoty zaległych składek do końca 
sierpnia informacji będzie udzielała kol. 
Magdaleny Lorenc, skarbnik Oddziału: 
magda.lorenc@onet.pl.    
  Dobiega końca 2010r., dlatego 
uprzejmie przypominamy o uiszczaniu 
składek członkowskich. Kwota składki 
na ten rok wynosi 80zł. Można ją 
wpłacać osobiście podczas spotkań 
Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP 
lub na konto Oddziału o numerze: 
 
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875 

 
       Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 
           
 

 


