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1. UWAGA  WAŻNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE ADRESU ZARZĄDU
Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż począwszy od września 2014 roku, w związku
z przeprowadzką Instytutu Psychologii, siedziba Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP
uległa zmianie. Wszelką korespondencję proszę kierować na nowy adres:
Oddział Krakowski PTP
Instytut Psychologii Stosowanej
ul. Łojasiewicza 4
30-348, Kraków
Zarząd Oddziału OKPTP
2. HARMONOGRAM I NOWE MIEJSCE SPOTKAŃ ZARZĄDU W 2015 ROKU
Spotkania
Zarządu
Oddziału
Krakowskiego PTP w pierwszym
półroczu 2015 roku zaplanowane są na
każdy drugi poniedziałek miesiąca.

Spotykamy się w następujących
terminach: 13.04; 11.05 oraz 8.06.
Zachęcamy do kontaktu mailowego
oraz do odwiedzania naszej strony
internetowej, na której na bieżąco
informujemy o wszelkich zmianach.

UWAGA  Zebrania odbywają się
w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ
na ul. Łojasiewicza 4 w sali
seminaryjnej nr 3.001 (III piętro)
i rozpoczynają się o godz. 18.00.

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

3. KONFERENCJA PT. ”STAROŚĆ JAK JĄ WIDZI PSYCHOLOGIA”
Instytut Psychologii Akademii Ignatianum
Komisja Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zaprasza na bezpłatną konferencję w dniach 23 – 24 kwietnia 2015r.
STAROŚĆ JAK JĄ WIDZI PSYCHOLOGIA
SENILITY AS SEEN BY PSYCHOLOGY
Akademia Ignatianum, Kraków: ul. Kopernika 26
Udział w konferencji nie wymaga wcześniejszej rejestracji
PROGRAM
23.04.2015
10.00 – 11.00 Uroczyste otwarcie Konferencji/ opening ceremony
11.00 – 13.00 – WYKŁADY/ LECTURES
Starość: kres rozwoju czy kontynuacja? Czas utrapień czy dar od losu?
The old age: the demise of human development or its follow-on?
or a blessing?)
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Affliction

Maria Straś-Romanowska
Psychologiczna moc leciwych neuronów
Psychological power of elderly neurons
Krzysztof Jodzio
Competitive neurocognitive networks underlying learning and memory
Konkurencyjne sieci neurokognitywne u podstaw uczenia się i pamięci
Dezső Németh, PhD
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 WYKŁADY/ LECTURES
Spatial navigation – a unique window into mechanisms of cognitive aging
Nawigacja przestrzeni – niezwykłe okno w mechanizmach poznawczego starzenia się
Thomas Wolbers
Psychologiczny przegląd („remanent”) w zbiorze zjawisk starości
A Psychological Review ("Inventory") in the collection of the old-age phenomena
Henryk Olszewski
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa/ coffee break
16.00 – 18.00 SYMPOZJA, WARSZTAT/ SYMPOSIA, WORKSHOP
Sympozjum I: Międzypokoleniowa transmisja wartości w osobistych narracjach
seniorów
Intergenerational values transmission in the personal senior` s narrations
Prowadzący: Urszula Tokarska
U. Tokarska: O potrzebie bycia potrzebnym – teoretyczne aspekty roli
wątku generatywności w bilansie życiowym seniorów
About the need to be needed – theoretical aspects of the generativity
plot role in the man’s life review accounts
A..Cierpka: Przekaz generatywny w historiach życia seniorów
Generative script in the life histories of seniors
U. Tokarska, E. Dryll, A. Cierpka: List do Wnuka – I.
Międzypokoleniowa transmisja wartości w aktywności
epistolograficznej seniorów
A Letter to a Grandson – I. Intergenerational values transmission in
epistolary senior’s activity
U. Tokarska, W. Matras,: List do Wnuka – II. Potencjał aplikacyjny
narracyjnych form międzypokoleniowej transmisji wartości
A Letter to a Grandson – II. Applicative possibilities of narrative
intergenerational values transmission forms
W. Matras – Mastelarz: Uniwersytety Trzeciego Wieku jako przestrzeń
dla ochrony międzypokoleniowej transmisji wartości
University of the Third Age as the context of intergenerational values
transmission cultivation
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Sympozjum II: Możliwości i potrzeby osób w późnej dorosłości
Abilities and needs of elderly people
Prowadzący: Małgorzata Dobrowolska
K. Janoszczyk, M. Riess: Paradoks wieku w pamięci prospektywnej
The age prospective memory paradox
E. Bonk: Efektywność treningów pamięci dla seniorów
Effectivenes of memory training for seniors
M. Dobrowolska, M. Stasiła-Sieradzka: Elastyczność personalna a
satysfakcja z pracy z perspektywy różnych form zatrudnienia w grupie
pracowników 50+
Personal Flexibility and Job satisfaction from the perspective of
different form of employment in the group of 50 plus employees
K. Łapkiewicz, E. Lewkowicz, A. Tarnowski: Dostosowanie dróg do
potrzeb kierowców-seniorów. Metody psychologicznej analizy
środowiska.
Adaptation of roads to elderly drivers’ needs. Methods of
psychological analysis of environment
N. Wiszniakowa-Zelinsky: Psychologiczny test „Kreatywny potencjał” i
modelowanie twórczej dojrzałości w stosowanej akmeologii
kreatywnej w wieku senioralnym
Diagnostics if creative potential and modeling creativity develops in
creative acmeology of age o fan old age
Warsztat/ workshop I: Warsztaty uwrażliwiające na proces starzenia
Workshops sensitizing to process of aging
Prowadzący: Monika Halicka, Paulina Rybak
24.04.2015
9.00 – 10.30 WYKŁADY/ LECTURES
Starzenie się z godnością
Ageing with dignity
Stanisława Steuden
Family relationships and care giving in later life
Relacje rodzinne i opieka w późnym wieku
María Pilar Martínez Díaz
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa/ coffee break
11.00 – 13.00 SYMPOZJA/ SYMPOSIA
Sympozjum III: Jakość życia w starości
The quality of life in senility
Prowadzący: Celina Timoszyk-Tomczyk
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A..Mirski: Jakość życia osób w starszym wieku a budowanie rezerwy
poznawczej
The quality of life of older people and cognitive reserve building
C..Timoszyk-Tomczak, B. Bugajska: Wybrane aspekty przyszłości
transcendentalnej w starości
Some aspects the transcendental future in old age
A..Trela: Senioralność osób z niepełnosprawnością intelektualną –
możliwości i ograniczenia
Seniority of people with mental disabilities – possibilities and
limitations
M. Talipska, M. Schromova: Starość Głuchych – uwagi wstępne
Old age of deaf people – introductory remarks
M. Halicka, P. Rybak: Jak zrozumieć osobę starszą i być dobrze przez
nią rozumianym? Komunikacja z pacjentem geriatrycznym i jej
zastosowanie
How to understand the elderly and how to be understood?
Communication with geriatric patients and its application
Sympozjum IV: Obrazy życia: starości i w starości
The senility – images of life
Prowadzący: Eugenia Mandal
M. Dąbrowska-Wnuk, Y. Woźniakova: Wizerunek starości w percepcji
osób w okresie adolescencji i późnej starości
Image of old age in the perception of people in late adolescence and
adulthood
K. Jezierski: Obraz dzieciństwa w późnej dorosłości
Image of childhood in old age
J. Sadowska-Cichorz, M. Kielar-Turska: Obraz drogi życia w percepcji osób
późnej dorosłości
Image of lifespan in the perception of elderly people
B. Winnicka: Szacowanie czasu przez osoby w wieku senioralnym
Estimating the time by elderly people
M. Kosiol: Znaczenie relacji z rodzeństwem w starości
The significance of the relationships between siblings in old age

13.00 – 14.00 Lunch
14.15 – 15.45 WYKŁAD / LECTURE
Starość wybitnych twórców – czas spełnienia czy niemocy twórczej
The senescence of outstanding creators: time of fulfillment or of creative impotence
Grażyna Mendecka
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Psychologiczna charakterystyka osób długowiecznych (90 – 105 lat)
Psychological characteristics of long-lived people (aged 90 – 105)
Tomasz Frąckowiak
15.45 – 16.45 SYMPOZJUM, WARSZTAT/ SYMPOSIUM, WORKSHOP
Sympozjum V: Psychospołeczne aspekty aktywności seniorów
Psychosocial aspects of seniors’ activity
Prowadzący: Jacek Bielas
Z. Uchnast: Integralność osobowa i psychospołeczna u seniorów
Personal and psychosocial integrity of seniors
J. Bielas: Maxa Schelera przeżycie ukierunkowania na śmierć w świetle
badań psychologicznych
Max Scheler’s experience of death’s trajectory in the light of
psychological research
K..Byczewska-Konieczny: Znaczenie codziennej aktywności seniorów
dla ich kondycji poznawczej
The importance of seniors’ everyday activity for their cognitive
condition
J. Dziedzic: Rozwój uniwersytetów trzeciego wieku: potrzeba czy
konieczność
The development of Universities of the Third Age: need or necessity
Warsztat/ workshop II: „Życie jako opowieść”. Metodologia kursów pisania
wspomnień przeznaczonych dla odbiorców w okresie późnej dorosłości
The life as a story. The methodology of rewriting memories courses for late elderly
addressee
Prowadzący: Urszula Tokarska
17.00 – Zakończenie konferencji / end of the conference

4. ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ Z ZAKRESU DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP planuje zorganizowanie w czerwcu br. konferencji
diagnostycznej podczas której prezentowane byłyby nowe metody do diagnozy dzieci
i młodzieży (m.in. skala inteligencji i rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym IDS-P,
Bateria kwestionariuszy służących do pomiaru ADHD Conners 3, Bateria
kwestionariuszy służących do oceny zaburzeń ze spektrum autyzmu ASRS, CDI 2).
Konferencję chcemy zorganizować przy współudziale osób zatrudnionych
w Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Pracownia potwierdziła chęć współpracy
z Oddziałem Krakowskim PTP i obecnie jesteśmy na etapie ustalania terminu
konferencji. Aktualizacje dotyczące konferencji będą umieszczane na bieżąco
na stronie: www.ptp.krakow.pl
Magdalena Nitecka
Członkini Zarządu OKPTP
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5. SPRAWOZDANIE Z DNIA PSYCHOLOGA
21 lutego 2015, z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa, spotkaliśmy
się w Sali konferencyjnej Hotelu Royal
przy ul. Św. Gertrudy, by zastanowić się
nad „Problemami rodziny XXI wieku”.
Konferencję otworzyła Przewodnicząca
Oddziału Krakowskiego PTP p. Anna
Knobloch-Gala.

Poznaliśmy nowe zjawisko „Coaching
rodzicielski”, przedstawione nam przez
panią Agnieszkę Bożek. Jest to forma
działalności
psychologicznej,
która
stanowi
wsparcie
dla
rodziców
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i kształtowaniu pozytywnych
relacji
w
rodzinie.
Pozostaliśmy
zaciekawieni, czy ta nowoczesna forma
dawnego
„stymulowania
rozwoju”
przyjmie się w czasach zapotrzebowania
na szybkie rozwiązania, a także jakich
kompetencji oczekiwać od „coacha
rodzicielskiego”.

Pani Barbara Chuchacz przybliżyła nam
w wystąpieniu
swojego
zespołu
„Problemy
rodziny
z
dzieckiem
niepełnosprawnym”. Uświadomiliśmy
sobie, że nawet w XXI wieku, mimo tylu
zdobyczy naukowych i cywilizacyjnych,
rodziny
wychowujące
dzieci
o
specjalnych potrzebach, borykają się
nadal z tak prostymi wyzwaniami, jak
transport dziecka z miejsca zamieszkania
do placówki terapeutycznej, sfinansowanie niezbędnych działań czy zorganizowanie wieloletniej współpracy ze sztabem specjalistów. Pomocy psychologiicznej zazwyczaj wymaga nie tylko
dziecko, ale wszyscy członkowie rodziny.

Pani Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
uzupełniła nasz przegląd problemów
rodziny o perspektywę rozwojową.
Dobrze było przypomnieć sobie,
że „Kryzysy rozwojowe w cyklu życia
rodziny” dotyczą nas wszystkich, jednak
pewne
okoliczności
(takie
jak
pomieszanie różnych faz, czy rezygnacja
z wyraźnych rytuałów przejścia) mogą
je zaostrzać i utrudniać pozytywne
rozstrzygnięcie. Możemy przypuszczać,
że tak zwane postępy cywilizacyjne
ostatnich wieków, i odejście od dawnych
tradycji, mają także swoje trudne strony
dla współczesnych rodzin.

Pani Malwina Dankiewicz przeprowadziła nas przez gąszcz badań i doniesień
na temat „Poczucia szczęścia u młodych
rodziców”. Na szczęście – nie zakończyliśmy na kalkulacji, kiedy, ile i jakich
dzieci jest mieć najlepiej, by zminimalizować
straty
w
jakości
życia.
Od katastrofy demograficznej może
uratować nas wniosek, że nie
o przyjemność w życiu chodzi,
a o poczucie sensu – w tym bowiem, jak
wskazują badania, rodzice mają
przewagę nad bezdzietnymi z wyboru.

Konferencją o rodzicielstwie domknęliśmy cykl dyskusji o rodzinie
(macierzyństwie w 2012 roku i ojcostwie
w 2013), powstało zatem (nadal
otwarte) pytanie, jakiej tematyce
poświęcić przyszłoroczne rozważania.
Po części oficjalnej dyskusja przeniosła
się do „Gościńca Pod Zamkiem” przy ul.
Stradomskiej, gdzie przy uroczystej
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kolacji mieliśmy okazję do spotkania
na bardziej koleżeńskim gruncie. Przy
stołach jak zwykle zasiedli nie tylko
dawni znajomi, ale także osoby obecne
na Dniu Psychologa po raz pierwszy.
Koleżanki
i
koledzy
pochodzący
z różnych placówek, o różnych

doświadczeniach, mieli okazję wymienić
wrażenia, wiadomości i pytania. Był
to niewątpliwie przyjemny i inspirujący
wieczór, w związku z czym za rok na
pewno spotkamy się znowu.
Marta Belka-Szmit
Członkini Oddziału OKPTP

6. KOŁO PSYCHOLOGÓW SENIORÓW PRZY OKPTP – ZAPROSZENIE ORAZ
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Koło Psychologów Seniorów przy OK PTP
spotyka się w bieżącym roku mniej
regularnie niż poprzednio, jednak każde
z tych spotkań jest owocne.

W ramach prowadzonego przez nas
cyklu spotkań: Rozmowy o książce
wyłoniliśmy kilka pozycji i chcemy
je Państwu zarekomendować:

Jak
Państwo
zapewne
wiedzą,
przygotowujemy konferencję zatytułowaną „Starość – jak ją widzi psychologia”. Odbędzie się ona w dniach 23-24
kwietnia 2015 roku w Akademii
Ignatianum. Pomysł powstał jeszcze
w ubiegłym roku akademickim i teraz
jest
realizowany.
Merytorycznie
przygotowaniom przewodniczy Maria
Kielar-Turska, organizacyjnie zaś Anna
Turczyńska przy aktywnej współpracy
pozostałych członkiń Koła, a wkrótce
również niektórych członków Zarządu
Naszego Oddziału.

1. Katarzyna Schier „DOROSŁE DZIECI.
Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie”: interesująca
monografia
dotycząca
zjawiska
parentyfikacji czyli sytuacji, w których
dzieci zbyt wcześnie musiały stać się
dorosłe.

W listopadzie uczestniczyliśmy w seminarium doktorantów prowadzonym
przez Profesor Marię Kielar-Turską,
podczas którego rozmawiano o książce:
Stefan
Szuman
–
„Osobowość
i charakter”.

3. Danielle Quinodoz „STARZENIE SIĘ.
Przygoda życia, które trwa”: niezwykła
książka o bogactwie późnego wieku,
w której autorka dzieli się swoim
doświadczeniem
w
psychoanalizie
i psychoterapii starych ludzi.

2. Simon Baron-Cohen „TEORIA ZŁA.
O empatii i genezie okrucieństwa”:
ciekawy, ale też kontrowersyjny pogląd
na źródło zła poparty przez autora
licznymi
badaniami
z
zakresu
psychologii, psychiatrii, neuronauki
i genetyki.

Anna Turczyńska

8

7. ROZPOCZĘCIE PRZYGOTOWAŃ DO WYBORÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU
KRAKOWSKIEGO – PONOWNE OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU
ODDZIAŁU  DRUGA POŁOWA WRZEŚNIA 2015
Niniejszym informujemy, iż kadencja obecnego Zarządu Oddziału Krakowskiego
dobiega końca w roku 2015. W związku z tym Zarząd przygotowuje się
do rozpoczęcie kampanii wyborczej. Dzień Zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału
wyznaczony zostanie najbliższym czasie i będzie mieć miejsce w drugiej połowie
września 2015 roku.
Już teraz zachęcamy do zgłaszania kandydatur wraz z programem. Umożliwi
to obecnemu Zarządowi Oddziału przekazanie tego typu informacji członkiniom oraz
członkom Oddziału Krakowskiego jeszcze przed właściwymi Wyborami. Tym samym
pozwoli to każdemu z Państwa podjąć decyzję o sposobie wykorzystania swojego
prawa do głosu.
Przypominamy, iż do wyborów może stanąć każda osoba będąca członkiem
zwyczajnym Oddziału Krakowskiego.
Jednocześnie, podczas Zebrania Walnego odbędą się wybory do Zarządu Oddziału
Krakowskiego oraz wybory Delegatek i Delegatów na Walne Zgromadzenie
Delegatów, które będzie miało miejsce w Warszawie w dniach 27-29 listopada 2015
roku.
Apelujemy do wszystkich osób, którym bliski jest los społeczności psychologów
krakowskich do aktywnego zaangażowania się w zbliżające się Walne Zebranie
zarówno w roli czynnych wyborców, jak również kandydatek/kandydatów do władz
Oddziału.
Zarząd wybierany jest raz na trzy lata. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń,
które całkowicie determinuje sposób realizacji przez Oddział różnorodnych zadań,
kluczowych dla krakowskiego środowiska psychologicznego.
Przypominamy, że spośród obszarów działalności Zarządu wymienić można między
innymi: tworzenie standardów wykonywania zawodu psychologa, czuwanie nad
etyką zawodową, reprezentowanie psychologów w organizacjach ogólnopolskich
oraz międzynarodowych, organizacja konferencji i warsztatów doskonalenia
zawodowego, ochrona narzędzi, metod pracy jak również samych psychologów
poprzez reprezentowanie ich interesów.
Realizacja tych zadań (i wielu innych) oraz sprawne funkcjonowanie Oddziału
uzależnione jest od jego Władz, którego wybór pozostawia się Państwu.
Bez Państwa zaangażowania w wyborach niemożliwe będzie
realizowanie przez Zarząd Swoich zadań.
Już teraz zachęcamy do uczestniczenia w Walnym Zebraniu zarówno w roli
wyborców, jak również w roli kandydatek/kandydatów do Władz Oddziału.
Redaktor Biuletynu OKPTP
Krystian Barzykowski
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8. WRAŻENIA Z WARSZTATU „TERAPIA KOHERENCJI”
11 kwietnia bieżącego roku Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego zorganizowała w Warszawie dla swoich członków warsztat
na temat „Terapia koherencji. Wykorzystanie procesu rekonsolidacji pamięci
w zmianie konstrukcji wymagających obecności symptomów”. Mgr Michał Jasiński,
doktorant z Uniwersytetu Barcelońskiego i wykładowca Coherence Psychology
Institute, przedstawił nam podejście łączące w sobie założenia konstruktywizmu
z bieżącymi wynikami badań neurokognitywnych nad możliwościami zmiany śladów
pamięciowych.
Nowoczesne ujęcie okazało się zadziwiająco bliskie zebranym
przedstawicielom różnych szkół i podejść terapeutycznych. Mieliśmy okazję
prześledzić założenia koncepcyjne terapii koherencji (wcześniej znanej pod nazwą
Depth-Oriented Brief Therapy, czyli „zorientowanej na głębię terapii
krótkoterminowej”), przyjrzeć się ilustracji video terapeutycznej pracy jej twórcy,
Bruce’a Eckera, a nawet doświadczyć jej na sobie.
Prezentowana metoda rozumienia objawów wydaje się bardzo przydatna
we wprowadzaniu zmiany w przeżywaniu i zachowaniu naszych klientów. Jej
wyjątkowość pośród innych opiera się na świadomym i celowym wykorzystaniu
procesu rekonsolidacji pamięci, oraz na uznaniu zasady koherencji – „mądrości” i
funkcjonalności – symptomu. Dowiedzieliśmy się, jak otworzyć i wykorzystać „okno
rekonsolidacji”, wprowadzając wiedzę konkurencyjną wobec utrwalonych
konstrukcji, dzięki czemu powstają nowe wzorce emocjonalnych odpowiedzi i nowe,
adaptacyjne zachowania. Zyskaliśmy szansę na zwiększenie skuteczności
psychoterapii.
Żywy i interesujący kontakt z tą wyraźnie doświadczeniową formą terapii,
otworzył nam oczy na nowe możliwości myślenia o zaburzeniach. Otworzył także
okno kolejnych pytań i pomysłów, które mamy nadzieję zgłębiać w praktykowaniu
terapii, jak i na kolejnych warsztatach.
Marta Belka-Szmit,
Członek OK PTP i Sekcji Psychoterapii PTP

9 KOMUNIKAT W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OK PTP W
KADENCJI 2012-2015
Niniejszym informujemy, iż sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
Krakowskiego PTP w kadencji 2012-2015 zostanie opublikowane na stronie
internetowej Oddziału (www.ptp.krakow.pl) do końca czerwca 2015 roku.
Redaktor Biuletynu
Krystian Barzykowski
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10. KOBIERZYN BLIŻEJ – ZAPROSZENIE DO PROJEKTU
Stowarzyszenie Antropologiczne Archipelagi Kultury ma przyjemność zaprosić
studentów, doktorantów oraz pracowników dydaktycznych, nauczycieli, pedagogów
i edukatorów do udziału w Projekcie Kobierzyn bliżej. Celem projektu jest analiza –
w kulturowej i społecznej perspektywie - mechanizmów wykluczania i stygmatyzacji,
a także wyeksponowanie narracji pacjentów o chorobie oraz szpitalu
psychiatrycznym. Więcej o projekcie  ogłoszenie o projekcie.
11. SPRAWY CZŁONKOWSKIE
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
członkowskiego)
oraz
przejścia
na emeryturę (co związane jest
ze zwolnieniem z płacenia składek
członkowskich).

Przypominamy
o
konieczności
aktualizacji
danych
osobowych
(dotyczy to głównie zmiany nazwiska)
oraz adresu zamieszkania i email.
Informacje takie można przesyłać
mailem
na
adres
sekretarza
ds. członkowskich lub pocztą tradycyjną na nowy adres Zarządu Oddziału
Krakowskiego PTP, Instytut Psychologii
Stosowanej ul. Łojasiewicza 4, 30-348,
Kraków. Prosimy także o przesyłanie
informacji dotyczących uzyskania
dyplomu
psychologa
(dotyczy
to członków nadzwyczajnych i wiąże
się
to
ze
zmianą
statusu

Osoby
zainteresowane
otrzymywaniem
Biuletynu
Oddziału
Krakowskiego
PTP
proszone
są przesłanie maila do sekretarza
ds. członkowskich:
magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl
z
tematem:
"Wyrażam
zgodę
na wpisanie na listę mailingową".
Sekretarz ds. członkowskich
Magdalena Nitecka

12. WAŻNA INFORMACJA O WERYFIKACJI CZŁONKOSTWA
Ze względu na kończącą się kadencję obecnego Zarządu OK PTP jesteśmy
zobowiązani do dokonania weryfikacji listy członków pod kątem ich aktywności.
W związku z tym zostały wysłane maile i pisma do osób mających dwuletnie
(i większe) zaległości w opłacaniu składek (zgodnie z Regulaminem Utraty Praw
Członkowskich zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTP). Na majowym zebraniu
Zarządu Oddziału Krakowskiego będziemy zmuszeni podjąć uchwały o skreśleniu
z listy członków tych osób, które do końca kwietnia nie uregulują zaległości lub nie
skontaktują się z Zarządem w celu indywidualnego rozpatrzenia zaległości
członkowskich. Jednocześnie przypominamy, że obowiązek płacenia składek nie
dotyczy emerytów, zatem osoby nabywające takie uprawnienia proszone
są o poinformowanie o tym Zarządu Oddziału.
Sekretarz ds. członkowskich
Magdalena Nitecka
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13. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ROKU 2015
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Aktualna składka roczna wynosi 80zł
(studenci 40 zł). Prosimy o dokonywanie
wpłat na rachunek bankowy Oddziału
Krakowskiego o numerze:

pozwalają nam na długoterminowe
planowanie
wydatków,
w
tym
na organizację ciekawych przedsięwzięć
konferencyjnych, szkoleniowych oraz
integracyjnych, które służą naszemu
środowisku.

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875.
W tytule wpłaty bardzo prosimy
o wpisywanie imienia i nazwiska osoby,
której wpłata dotyczy.
Dodatkowo przypominamy, iż zgodnie
z zasadami członkostwa składki muszą
być opłacane sukcesywnie za kolejne
lata, tzn. nie można opłacić roku
bieżącego bez uregulowania składek
za lata poprzednie. Państwa wpłaty
są
księgowane
na
"koncie
członkowskim" według kolejnych lat
występujących zaległości.

Obowiązek opłacania składek nie
dotyczy emerytów – osoby nabywające
takie
uprawnienia
prosimy
o przekazanie informacji o tym fakcie
do skarbniczki Oddziału pod adres:
magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl
Pozostałe informacje dotyczące zasad
członkostwa i składek znajdują się stale
na stronie internetowej Oddziału
(zakładka członkostwo).
UWAGA: w roku 2015 Skarbniczka
Magdalena Lorenc do odwołania będzie
na tymczasowym urlopie. Informacji
na temat zaległości składkowych udziela
Magdalena Nitecka.
Z poważaniem
Skarbniczka OK PTP
Magdalena Lorenc

Dziękujemy tym z Państwa, którzy
regularnie uiszczają opłaty oraz tym,
którzy w ostatnim czasie uregulowali
zaległości.
Konieczność
opłacania
składek wynika ze Statutu Towarzystwa
– jest obowiązkiem członkowskim, ale
przede wszystkim regularnie opłacane
przez
naszych
członków
składki

14. KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP:
a) Ważne terminy w roku 2015
Posiedzenia Prezydium ZG:
15 kwietnia, 13 maja, 9 września, 7 października
Posiedzenia plenarne ZG:
24 czerwca, 4 listopada
Posiedzenia Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych:
13 kwietnia, 11 maja i 8 czerwca
Termin egzaminu z psychologii klinicznej ustalany jest przez Komisję na wniosek
zainteresowanych  do zapoznania się propozycja pytań egzaminacyjnych
Posiedzenie Rady Trenerów PTP: 20 maja.
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b) Postanowienie Sądu Koleżeńskiego o rozpoczęciu kampanii wyborczej
1. Na podstawie art. 23 Statutu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
ogłaszam rozpoczęcie kampanii wyborczej do władz Towarzystwa
2. Informuję, że z dniem dzisiejszym rozpoczynam przyjmowanie kandydatur na
przewodniczącego Towarzystwa
Zgłoszenia należy przesyłać na adres
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Agnieszka Kapica
Biuro Zarządu Głównego PTP
Ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydatów o zgodzie na kandydowanie
3. Zgodnie z artykułem 23 pkt 2 Statutu Towarzystwa prawo zgłaszanie
kandydatur na przewodniczącego przysługuje:
o Zainteresowanym kandydatom
o Zarządowi Głównemu
o Zarządom Oddziałów
o Członkom Towarzystwa, występującym w grupach liczących co
najmniej 10 członków zwyczajnych
4. Do podejmowania bieżących decyzji organizacyjnych związanych z realizację
kampanii wyborczej – w szczególności do opracowania i rozpowszechniania
kalendarza wyborczego, upoważniam Prezydium Zarządu Głównego
Towarzystwa
Agnieszka Kapica
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
c) Walne Zgromadzenie Delegatów PTP – Warszawa 2015
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Rozpoczynamy okres przygotowań do Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP w
2015 roku. Zarząd Główny na posiedzeniu w marcu zatwierdzi kalendarz
przygotowań, wstępnie planujemy, że obrady odbędą się w Warszawie w dniach 27 –
29 listopada br.
Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodniczaca PTP
d) Nowiny Psychologiczne – poszukiwani współpracownicy i współpracowniczki
Wznawiamy wydawanie Nowin Psychologicznych w nowej formule
Będzie to pismo poświęcone w całości diagnozie psychologicznej
POSZUKUJEMY WSPÓŁPRACOWNIKÓW
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I. Założenia
Przez wiele lat problematyka diagnozy psychologicznej nie miała odpowiedniego
miejsca w programie studiów psychologicznych – ćwiczenia ze standardowych i
swobodnych metod diagnostycznych, jako ćwiczenia umiejętności i brak programu
poświęconego problemom teoretycznym i metodologicznym. W rezultacie wiedza i
umiejętności absolwentów naszych studiów w tej dziedzinie pozostawiają wiele do
życzenia. Wprowadzenie wykładu obligatoryjnego z „Podstaw diagnozy
psychologicznej” może częściowo tę sytuację poprawić. Jedynie częściowo, ponieważ
problematyka diagnozy nie jest odpowiednio reprezentowana w istniejących w
Polsce czasopismach fachowych. Warto podkreślić, że na rynku istnieje co najmniej
kilka bardzo dobrych pozycji podręcznikowych w tej dziedzinie, jednak spełniają one
oczekiwania psychologów praktyków jedynie w ograniczonym zakresie. Brakuje
systematycznego omawiania najnowszych technik diagnostycznych i nowych idei
interpretacyjnych.
A przecież diagnoza jest jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą czynnością
zawodową wykonywana przez psychologa w ramach swojej pracy i to niezależnie od
specjalizacji. Nietrafna, niepełna diagnoza może prowadzić do dramatycznych
konsekwencji dla klienta, w postaci wydania przez psychologa błędnego orzeczenia.
Warto więc stworzyć forum wymiany doświadczeń pomiędzy psychologami
zajmującymi się diagnozą psychologiczną z różnych punktów widzenia. O znaczącym
zapotrzebowaniu na tego typu czasopismo świadczyć może duże zainteresowanie
psychologów praktyków możliwościami dokształcania się w dziedzinie diagnostyki.
II. Czytelnicy – grupa docelowa
Przede wszystkim psychologowie praktycy, ale także studenci psychologii oraz
akademicy. Powinno to być czasopismo skierowane do profesjonalistów, stwarzając
szanse podniesienia kwalifikacji zawodowych.
III. Zawartość czasopisma
Czasopismo powinno zostać podzielone na działy:






teoretyczne i metodologiczne problemy diagnozy – poświęcone
teoretycznym modelom diagnozowania oraz, co wydaje się szczególnie ważne
– zasadom planowania diagnozy i interpretacji danych w oparciu o wybrane
teorie psychologiczne; w dziale tym powinny się także znaleźć artykuły
poświęcone psychometrii, w szczególności problemowi prawidłowej
interpretacji danych o trafności i rzetelności techniki;
nowe metody diagnostyczne – krytyczny przegląd nowych metod
diagnostycznych, zawierający informacje zarówno o zaletach, jak i
niedociągnięciach nowych testów;
etyczne i prawne problemy diagnozy – problematyka prawidłowego
zawierania kontraktu, doboru technik diagnostycznych, udzielania informacji
zwrotnych, standardów pisania opinii i orzeczeń – szczególnie ta ostatnia
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problematyka jest niezwykle ważna, ze względu na rosnącą liczbę skarg na
psychologów, w związku z orzecznictwem psychologicznym;
polemiki.

W czasopiśmie powinno się znaleźć miejsc dla psychologów praktyków - oprócz
artykułów teoretycznych także miejsce dla analizy konkretnych przypadków.
Warto także aby w czasopiśmie znalazło się miejsce na korespondencję z
czytelnikami, w postaci odpowiedzi specjalistów na najczęściej pojawiające się w
praktyce diagnostycznej problemy.
Chętnych do współpracy proszę o kontakt: zuzanna.toeplitz@psych.uw.edu.pl

15. POLECANE I REKOMENDOWANE KONFERENCJE I WARSZTATY
a) VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECKA
WZAJEMNE ZWIĄZKI MIĘDZY NAUKĄ A PRAKTYKĄ W OBSZARZE
PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECKA
odbędzie się w dniach 22-24 października 2015 w Warszawie
Podczas konferencji będziemy chcieli zwrócić uwagę na to, jakie znaczenie dla
profesjonalnej pomocy psychologicznej kierowanej do dzieci z zaburzeniami rozwoju
i ich rodzin ma wiedza psychologiczna oparta na wynikach badań naukowych
i pogłębionej refleksji teoretycznej. Psychologia kliniczna dziecka wykorzystuje
w praktyce zdobycze takich dyscyplin jak psychopatologia, psychologia rozwoju,
psychologia osobowości, czy neuronauka. Zwracamy się do badaczy z różnych
dyscyplin psychologicznych o zaprezentowanie takich swoich badań, czy rozważań
teoretycznych, które uzyskały zastosowanie w praktycznej pracy z dzieckiem i jego
rodziną lub mają szansę na takie zastosowanie. Jednocześnie zwracamy się
do psychologów praktyków o pokazanie, jakie dokonania naukowe inspirują ich
pracę, a także, jakie problemy kliniczne powinny stać się przedmiotem badań
naukowych.
Zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów, sympozjów, warsztatów i plakatów
związanych z problematyka konferencji.
Organizatorzy:



Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego
Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego
Informacje o konferencji, zgłaszanie uczestnictwa i wystąpień na stronie:
WWW.psychologia.pl/konferencjadziecko
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b) „Psychoterapia transkulturowa w czasach globalizacji”
29-30 maja 2015 odbędzie się V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach cyklu
„Wrocławskie Spotkania z Psyche” „PSYCHOTERAPIA TRANSKULTUROWA W
CZASACH GLOBALIZACJI”.
Organizator konferencji: Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i
Młodzieży, współpraca: Wrocławski Instytut Psychoterapii i Wrocławskie Centrum
Psychoterapii Pozytywnej. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.psychewroclaw.pl/

c) IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Diagnoza psychologiczna jako
przedmiot badania i nauczania
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Diagnoza
psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania, pt. „Standardy diagnozy
psychologicznej w praktyce”, która odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2015 r.
w Warszawie. Organizatorami konferencji są: Wydział Psychologii SWPS oraz
Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, a patronem konferencji jest
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego.
Informacje o konferencji znajdują się na stronie: http://swps.pl/warszawa/nauka-irozwoj/warszawa-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/11984standardy-diagnozy-psychologicznej-w-praktyce
Chcielibyśmy, aby nasza konferencja była okazją do wzajemnej wymiany perspektyw
naukowców, dydaktyków i praktyków, zajmujących się na co dzień problematyką
diagnozy psychologicznej. Jesteśmy przekonani, że właśnie taka forma integracji
środowiska psychologów wokół zagadnień diagnozy psychologicznej, ma szanse
najlepiej stymulować rozwój polskiej diagnostyki i przyczyniać się do podnoszenia
poziomu jakości usług w obszarze diagnozy psychologicznej.
Z wyrazami szacunku
w imieniu organizatorów konferencji
Bartosz Zalewski
Katedra Diagnozy Psychologicznej SWPS
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP
diagnoza.konferencja@swps.edu.pl
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d) XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej
W dniach 1-3 czerwca 2015 w Warszawie odbędzie się XXIV Ogólnopolska
Konferencja
Psychologii
Rozwojowej
pod
hasłem: Rozwój
autonomii
i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji.  Ogłoszenie o konferencji.
e) I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu
Szanowni Państwo,
po raz drugi zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji o Przywiązaniu,
która odbędzie się w dniach 29 - 30 października 2015 roku na Uniwersytecie
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Konferencja jest skierowana do badaczy zajmujących się problematyką przywiązania
w różnych dyscyplinach i obszarach nauk społecznych (np. rodzina, praca, ekonomia).
Wszystkie informacje zamieszczamy na bieżąco na stronie konferencji:
http://konferencjaprzywiazanie.ukw.edu.pl
dostępnej również przez stronę http://przywiazanie.ukw.edu.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
Z wyrazami szacunku,
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
dr Katarzyna Lubiewska - Przewodnicząca Komitetu Naukowego
mgr Ewa Wyrzykowska - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
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