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OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYDANIA PAPIEROWEGO BIULETYNU 
 
 W Biuletynach przekazanych Państwu w styczniu i maju informowaliśmy 
o konieczności zgłoszenia chęci dalszego otrzymywania papierowej wersji biuletynu.  

Zgłoszenia takie można jeszcze przesyłać mailem na adres sekretarza 
ds. członkowskich Magdaleny Niteckiej lub pocztą na adres: Zarząd Oddziału 
Krakowskiego PTP, al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków. 

Dotychczas otrzymaliśmy zaledwie 9 zgłoszeń. 
Zarząd Oddziału Krakowskiego podjął jednak decyzję, że aktualny Biuletyn 

(wydanie wrześniowe) należy wysłać do wszystkich osób, które nie podały adresów 
mailowych, ze względu na konieczność zawiadomienia o Walnym Zebraniu Oddziału 
Krakowskiego. 

Kolejne wydanie Biuletynu zostanie rozesłane pocztą tradycyjną tylko 
do osób, które już potwierdziły (lub jeszcze potwierdzą) dalszą chęć otrzymywania 
drukowanej wersji. 
 
 
1.  OSTATNIE ZEBRANIE USTĘPUJĄCEGO ZARZĄDU OK PTP 
 

Ostatnie zebranie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP urzędującego 
w kadencji 2009–2012 odbędzie się 8 października 2012 roku o godz. 18.00 
w Instytucie Psychologii UJ (Al. Mickiewicza 3) w sali nr 6 (parter).  

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zebraniu serdecznie 
zapraszamy. 
   Zachęcamy do kontaktu mailowego oraz odwiedzania naszej strony 
internetowej, na której staramy się na bieżąco informować o ewentualnych 
zmianach.  

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 
 
 
2.  WYBORY ZARZĄDU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO – OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM 
WALNYM ZEBRANIU ODDZIAŁU 
 

W związku z kończącą się kadencją obecnego Zarządu Oddziału Krakowskiego 
trwa kampania wyborcza.  

Spotkanie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się 15 października 2012 
roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie (Al. Słowackiego 20) o godzinie 17.00 
w sali Sesyjnej. 

Kandydatury na przewodniczącą/przewodniczącego Oddziału Krakowskiego 
można przesyłać na adres stacjonarny Zarządu z dopiskiem „Wybory” lub na adres  
e-mailowy (dane kontaktowe: nagłówek pierwszej strony). Do zgłoszeń prosimy 
dołączać oświadczenia kandydatek lub kandydatów o wyrażeniu zgody 
na kandydowanie.  

Kandydatury będzie można również zgłaszać w trakcie spotkania 
Sprawozdawczo-Wyborczego. 



 

Informujemy, iż kandydatki lub kandydaci mają możliwość zaprezentowania 
swojego programu wyborczego, zarówno na stronie internetowej Oddziału 
Krakowskiego PTP, jak również bezpośrednio podczas Zwyczajnego Walnego 
Zebrania Oddziału.  

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 
członkinią/członkiem zwyczajnym Oddziału Krakowskiego. 

Jednocześnie, podczas Zebrania Walnego odbędą się wybory do Zarządu 
Oddziału Krakowskiego oraz wybory Delegatek i Delegatów na Walne Zgromadzenie 
Delegatów. 

Apelujemy do wszystkich osób, którym bliski jest los społeczności 
psycholożek/psychologów krakowskich do aktywnego zaangażowania się w Walne 
Zebranie zarówno w roli czynnych wyborców, jak również w roli 
Kandydatek/Kandydatów do władz Oddziału oraz Delegatek/Delegatów na Walne 
Zgromadzenie PTP. 

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. 
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.  

       Zastępca Przewodniczącej 
Oddziału Krakowskiego PTP 

Krystian Barzykowski 
 
 

3. KOMUNIKAT W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OK PTP 
W KADENCJI 2009-2012 
 

Niniejszym informujemy, iż sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu 
Oddziału Krakowskiego zostanie opublikowane na stronie internetowej Oddziału 
(www.ptp.krakow.pl) najpóźniej do dnia 5 października 2012 roku. 

Zastępca Przewodniczącej 
Oddziału Krakowskiego PTP 

Krystian Barzykowski 

http://www.ptp.krakow.pl/


 

4 

4.  SPRAWOZDANIE Z SESJI NAUKOWEJ Z OKAZJI 50 ROCZNICY WYPROMOWANIA 
PIERWSZYCH ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM 
(04.06.2012) 

Poniżej przedstawiono skrót sprawozdania opracowanego przez 
p. Mgr Mariolę Wereszkę. Pełna wersja dostępna jest tutaj: (plik_pdf), oraz 
na stronie internetowej oddziału: http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com
_content&view=article&id=110&Itemid=88 lub http://www.ptp.krakow.pl/ zakładka: 
O nas/Biuletyny OK PTP). Dodatkowo na powyższych stronach znaleźć można zdjęcia 
z wydarzenia oraz prezentacje wygłoszone w trakcie Sesji: "Portrety Profesorów",  
"Defektologia", "Psychologia - I rocznik". 

Sesja Naukowa zorganizowana została przez Oddział Krakowski Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Komisję Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Konferencja rozpoczęła się uroczystym powitaniem gości i uczestników przez 
przewodniczącą Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 
Panią Annę Turczyńską, która pełniła rolę moderatora i gospodarza sesji. Pani 
Turczyńska odczytała nazwiska osób, które przesłały swoje gratulacje z okazji 
rocznicy 50-lecia pierwszych promocji psychologów, a byli to: przewodniczący 
Komitetu Psychologii PAN prof. Piotr Oleś, przewodnicząca Zarządu Głównego PTP 
dr. M. Toeplitz - Winiewska oraz dr Monika Much, absolwentka UJ pracująca 
w Wiedniu. Następnie prowadząca odczytała nazwiska pierwszych absolwentów 
studiów psychologicznych, rocznik 1957/62, z inspiracji których zorganizowano 
niniejszą sesję: Antoni Beluch, Wojciech Bogdanowicz, Anna Chorobik, Emilia Gąsior, 
Ewa Głodkiewicz, Maria Grcar, Halina Kulik, Magdalena Nałęcz-Nieniewska, Krystyna 
Ostoja-Zawadzka, Anna Przybylska oraz nazwiska absolwentów już nieżyjących: 
Maria Głowińska (z d. Bieńkowska), Ewa Jench (z d. Cebulska), Hanna Lasota, Janusz 
Rejniak, Józef Sarnecki, Lucyna Świder (z d. Imielska), Barbara Trefon (z d. Kocot), 
Anna Zołoteńko.  

W pierwszym wystąpieniu prof. Maria Kielar-Turska przedstawiła historię 
psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, wspominając postacie zasłużonych dla 
polskiej, a w szczególności krakowskiej, psychologii psychologów-badaczy, 
psychologów-praktyków  i psychologów-dydaktyków.  

W kolejnym wystąpieniu pt. Początkowa struktura studiów i budowanie 
pierwszych programów absolwenci pierwszego rocznika studiów psychologicznych 
UJ, 1957/58 - 1961/62, Pani Bożena Trawińska oraz Pan Antoni Beluch, dzielili się 
wspomnieniami, dotyczącymi swojego rocznika studiów, profesorów i wykładowców, 
programu nauczania, atmosfery panującej wśród studentów, relacji między adeptami 
i ich nauczycielami. Wspomnienia te uzupełnione zostały fotografiami ówczesnych 
podręczników akademickich, indeksów i dyplomów.  

W następnym wystąpieniu dr Elżbieta Leśniak przedstawiła program 
specjalizacji z psychologii klinicznej realizowany w latach 1961-1963 w ramach 
Zakładu Psychologii Klinicznej. Dr Leśniak przytoczyła za prof. A. Lewickim dane, 
opisujące ówczesną sytuację psychologów klinicznych w Polsce: w 1956 roku, 
na terenie całego kraju, pracowało około 200 psychologów klinicznych, absolwentów 
różnych uniwersytetów i wydziałów, w latach 1952-59 psychologowie kliniczni nie 

http://www.ptp.krakow.pl/attachments/article/74/Konferencja-04.06.2012r.pdf
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=88
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=88
http://www.ptp.krakow.pl/
https://picasaweb.google.com/101455480360981090404/50latKrakowskiejPsychologii4062012r
https://picasaweb.google.com/101455480360981090404/50latKrakowskiejPsychologii4062012r
https://sites.google.com/site/kmpkrakow/strona-glowna/do-pobrania/Portrety%20profesor%C3%B3w%203.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/kmpkrakow/strona-glowna/do-pobrania/Defektologia%203.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/kmpkrakow/strona-glowna/do-pobrania/Psychologia-I%20rocznik%203.pdf?attredirects=0&d=1


 

5 

mieli prawa używać tytułu psychologa, nazywano ich „asystentami 
psychiatrycznymi”.  

Wspomnienia absolwentów zakończyło wystąpienie dr Anny Knobloch-Gali 
o początkach i rozwoju psychologii defektologicznej i rehabilitacyjnej na UJ, w tym 
o inspiracji osobą i pracą Jeana Vanier’a, współpracy z Uniwersytetem Gallaudeta 
w Waszyngtonie oraz kontrowersjach wokół nazwy „psychologia defektologiczna” 
i jej przekształceniu w latach 90. XX wieku na „psychologię rehabilitacyjną”. 
Wystąpienie to było również ilustrowane fotografiami, przypominającymi postaci 
profesorów oraz pracowników ówczesnej Katedry Psychologii. 

Swoje wystąpienie pt. Zmiany w naukowym obrazie krakowskiej psychologii 
prof. Edward Nęcka rozpoczął od wskazania dwóch postaci, wokół których rozwijała 
się krakowska psychologia naukowa: Stefana Szumana oraz Włodzimierza 
Szewczuka. Obaj badacze znacząco rozwinęli badania w swojej dziedzinie, 
pozostawiając w spuściźnie bazę teoretyczną oraz zespół kontynuatorów. W refleksji 
nad psychologią jako nauką, prof. Nęcka wyróżnił czynniki warunkujące rozwój 
krakowskiej (a szerzej - polskiej) myśli naukowej w pierwszych dziesięcioleciach 
po II wojnie światowej oraz w czasach współczesnych, porównując 
je do obowiązujących na świecie standardów naukowych. 

W swoim wystąpieniu pt. Psychologia Stosowana - tradycja i współczesność 
prof. Dorota Kubacka-Jasiecka przypomniała historię psychologii stosowanej 
na świecie i w Polsce, a następnie przedstawiła program i cele kształcenia 
realizowane w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. 

Swoje wystąpienie pt. Reforma studiów psychologicznych i co dalej? 
rozpoczął prof. Adam Niemczyński od przypomnienia okoliczności wprowadzenia 
reformy programu studiów na początku lat 90. XX wieku (zainicjowane przez 
A. Niemczyńskiego, E. Nęcka oraz M. Kossowską), która ustanowiła kanon 
obowiązkowych kursów w pierwszych trzech latach studiów i ścieżek 
specjalizacyjnych w ostatnich dwóch latach nauczania. W Polsce, od lat 50. XX wieku, 
obowiązują 5-letnie studia magisterskie, które mają przygotowywać do wykonywania 
zawodu psychologa bezpośrednio po uzyskaniu tytułu magistra. Jednocześnie, 
z programu studiów usunięte zostały ćwiczenia terenowe i specjalizacyjne, praktyki 
wakacyjne i śródroczne, ustępując indywidualnej inicjatywie studentów. To aktualna 
sytuacja studentów psychologii.  

Wystąpienie zakończono pytaniem o możliwości realnych zmian aktualnego 
programu kształcenia w kierunku preferowanym przez EFPA oraz niezbędne 
działania, które należałoby podjąć, by uzyskać oczekiwane zmiany, w tym 
konieczność kooperacji akademików i praktyków, nacisk na kształcenie 
profesjonalnych kompetencji, integrację środowiska psychologicznego wokół reform 
i wprowadzenia regulacji prawnych w zawodzie psychologa. 

Część „Indywidualności krakowskiej psychologii”, prowadzona przez prof. 
Krzysztofa Gierowskiego, rozpoczęła się występem pani Katarzyny Słoty-Marciniec, 
a następnie swoimi wspomnieniami z czasów studenckich oraz refleksjami nad 
znaczeniem psychologii w dalszej działalności zawodowej dzielili się: 
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pani mgr Katarzyna Słota-Marciniec, absolwentka Psychologii UJ oraz krakowskiej 
Akademii Muzycznej w klasie śpiewu solowego (mezzosopran). 

prof. Marta Bogdanowicz, psycholog kliniczny dziecięcy, profesor w Instytucie 
Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, autorka 
i propagatorka Metody Dobrego Startu, specjalista w leczeniu dysleksji. 

dr Włodzimierz Gajewski, psycholog i psychiatra, jeden z pierwszych psychologów 
w Klinice Psychiatrii AM, uczeń prof. Kępińskiego, wieloletni ordynator Oddziału 
Psychoz Szpitala Psychiatrycznego na Czarnowie w Kielcach. 

dr hab. Jan Blecharz, jeden z pierwszych psychologów sportu w Polsce, Kierownik 
Zakładu Psychologii AWF w Krakowie, psycholog polskiej ekipy na Igrzyskach 
Olimpijskich w Albertville i Salt Lake City, w latach 1998-2003 psycholog Adama 
Małysza i polskiej kadry w skokach narciarskich, współpracował także z parą 
łyżwiarzy figurowych Dorotą i Mariuszem Siudkami, kierowcą Leszkiem Kuzajem, czy 
zawodniczką strzelectwa Renatą Mauer. 

Inka Dowlasz, absolwentka Psychologii UJ oraz Wydziału Reżyserii Dramatu PWST 
w Krakowie, reżyserka teatralna, autorka scenariuszy teatralnych i telewizyjnych, 
związana z Teatrem Ludowym w Krakowie, gdzie realizuje program Terapia poprzez 
Sztukę. 

Adam Zagajewski, poeta, eseista, prozaik tłumacz, absolwent Psychologii i Filozofii 
UJ. 

prof. Józef Krzysztof Gierowski, kierownik Katedry Psychiatrii CMUJ, doktor praw, 
doktor habilitowany psychologii, profesor nauk medycznych, profesor w Instytucie 
Ekspertyz Sądowych w Krakowie. 

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa pt. Perspektywy absolwentów 
studiów psychologicznych, której moderatorem była prof. Małgorzata Kossowska.  

Profesor zadała swoim rozmówcom trzy pytania:  
1) Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów psychologii? 
2) Co trzeba zrobić, aby studia psychologiczne kształciły osoby, które dobrze wpiszą 
się w zapotrzebowania rynku pracy? 
3) Jakie są najważniejsze wyzwania związane z kształceniem psychologów dzisiaj? 

Prof. Małgorzata Kossowska, postawiła tezę o nieograniczonych 
możliwościach zawodowych dzisiejszych absolwentów psychologii w związku 
z zapotrzebowaniem społecznym na coraz bardziej wyspecjalizowane profesje 
psychologiczne oraz  poszukiwaniem pracowników posiadających wysokie 
kompetencje interpersonalne i psychologiczne. 

Mgr Magdalena Nałęcz-Nieniewska, z perspektywy psychoterapeuty 
i superwizora psychoterapii psychodynamicznej o wzrastającym zapotrzebowaniu na 
psychoterapię, w związku ze zmianami społeczno-kulturowymi, które przejawiają się 
min. coraz większą trudnością w pełnieniu roli matki (matkowaniu), 
a w konsekwencji patologizowaniem się społeczeństwa - zmieniający się profil 
pacjentów w kierunku zaburzeń osobowości. 

Prof. Maria Kielar-Turska, z perspektywy wykładowcy akademickiego 
i psychologa dziecięcego o potrzebie kształcenia u studentów myślenia 
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dialogicznego, umiejętności nawiązywaniu kontaktu i prowadzenia rozmowy, 
nabywania przydatnych w pracy cech osobowych, umiejętności korzystania z bogatej 
literatury przedmiotowej, tworzenia map zagadnień złożonych i ich interpretacji 
wyjaśniających oraz o nowym zawodzie - opiekunki do dzieci i konieczności 
kształcenia w tym kierunku. 

Dr Kazimierz Sedlak, z perspektywy specjalisty w dziedzinie HR o konieczności 
zmiany perspektywy - nie dopasowywać się do wymagań rynku pracy, które 
nieustannie się zmieniają i trudno przewidzieć ich dalszy kierunek, ale samemu 
tworzyć perspektywy zawodowe, stąd potrzeba wszechstronnego wykształcenia 
i nabywania kompetencji psychologicznych, które pozwalają na elastyczne 
i pozostające w zgodzie z indywidualnymi możliwościami osoby funkcjonowanie na 
rynku pracy. 

Dr hab. Marek Motyka, nie mógł być obecny na sesji w związku 
z obowiązkami zawodowymi, odpowiedzi odczytano - z perspektywy wykładowcy 
akademickiego i psychoterapeuty o konieczności kształtowania cech osobowych 
i postawy etycznej u kandydatów na przyszłych psychologów oraz potrzebie ciągłego 
podnoszenia kwalifikacji profesjonalnych. 

Prof. Józef Maciuszek, również nie mógł być obecny na sesji z powodu 
obowiązków zawodowych, jego stanowisko odnośnie perspektyw zawodowych 
studentów psychologii ma odzwierciedlenie w programie kształcenia studentów 
realizowanym w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ, o którym wspominała 
w swoim wystąpieniu prof. Jasiecka.   

Konferencja zakończyła się oficjalnym zamknięciem obrad przez Panią Annę 
Turczyńską. 

Członkini Oddziału Krakowskiego PTP 
Uczestniczka Sympozjum 

Mariola Wereszka 
 
 
 
5.   SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ ZORGANIZOWANEJ W 40 ROCZNICĘ 
ŚMIERCI ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO 

Konferencja naukowa „Przeciw melancholii. Perspektywy nauki i wiary” 
odbyła się w Krakowie w auli Polskiej Akademii Umiejętności 15 czerwca 2012 w 40. 
rocznicę śmierci prof. Antoniego Kępińskiego. 

Organizatorzy konferencji zauważyli, że w dziele Antoniego Kępińskiego 
znajdujemy pod terminem „melancholii” pojęcia pokrywające się z „oznaczeniem 
stanu uczuciowego będącego przeciwieństwem radości szczęścia i pogody ducha”. 
W 40-lecie śmierci tego wielkiego psychiatry i wielkiego humanisty, autora – między 
innymi – monografii „Melancholia”, człowieka, którego postawa empatii wobec 
cierpiącego bliźniego stała się światłem dla wielu - zaprosili do wielodyscyplinarnej 
refleksji nad zjawiskami określanymi jako melancholia, depresja, acedia, spleen, 
smutek, wypalenie, nuda; oraz nad analizą sposobów walki z nimi. W trzech sesjach 
referatowych pojawiły się zarówno ujęcia teologiczne i filozoficzne, historyczne 
i literackie, jak i psychologiczne i duchowe. Były też próby objęcia refleksją wielkiego 
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dzieła prof. Kępińskiego: jego uczeń prof. Zdzisław Ryn pokazał jego „życiorys 
naznaczony cierpieniem”, dr Elżbieta Leśniak jego kontakt z pacjentem a dr hab. 
Krzysztof Leśniewski „Energetyczno-personalistyczną antropologię Antoniego 
Kępińskiego”. Wreszcie dr Agnieszka Hennel-Brzozowska poszukiwała inspiracji 
w myśli Kępińskiego dzisiaj prezentując dylematy psychoterapii osób z objawami 
depresji. 

Ojciec Stanisław Jaromi w swym referacie mówił, że naszym wielkim 
„osiągnięciom towarzyszy świadomość, że w żadnej innej epoce ludzkość nie 
spowodowała tak wielkich spustoszeń  w środowisku naturalnym: następuje bowiem 
wyczerpywanie się surowców naturalnych, zmniejszanie areału ziemi uprawnej, 
zatrucie środowiska, a wszystko to dzieje się przy szybko rosnącej liczbie ludności. 
Towarzyszy temu poczucie zagubienia wśród nadmiaru nowości i kryzysu wartości”. 
Przedstawił koncepcję społeczeństwa zdolnego do przetrwania, które z punktu 
widzenia teorii systemów powinno posiadać społeczne, organizacyjne i informacyjne 
mechanizmy zdolne do hamowania dodatnich sprzężeń zwrotnych powodujących 
wykładniczy wzrost ludności i kapitału. Fizyczne przetrwanie takiego społeczeństwa 
wymaga spełnienia wielu warunków, m.in. dostosowania tempa zużycia zasobów 
odnawialnych do tempa ich odtwarzania; zużycie zasobów nieodnawialnych nie 
powinno wyprzedzać konstruowania ekologicznie bezpiecznych, odnawialnych ich 
substytutów; poziom emisji zanieczyszczeń nie może przekraczać zdolności 
asymilacyjnej środowiska. Pokazując różne drogi realizacji takich postulatów 
zrównoważonego rozwoju wyróżnił doktrynę humanistycznego rozwoju w ujęciu 
Kościoła katolickiego i w niej dostrzegł szansę na rozwiązanie wielu dylematów, 
w tym przeciwdziałanie melancholii. 

Dopełnieniem sesji referatowych był panel dyskusyjny nt. „Przeciwstawianie 
się melancholii w praktyce lekarskiej, psychologicznej, duszpasterskiej”, gdzie  
mgr Anna Turczyńska, specj. psycholog kliniczny, psychoterapeuta, przewodnicząca 
oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prosiła 
zaproszonych psychiatrów, psychologów i księży o wypowiedzi nt. towarzyszenia 
smutkowi, leczenia chorego z zaburzeniami nastroju, przeciwstawiania się 
melancholii. Pytała też czy myśl Profesora Kępińskiego jest pomocna w praktyce 
zawodowej i duszpasterskiej zaproszonych gości. 

Bogaty materiał konferencji ma ukazać się drukiem a już teraz z jej 
programem, organizatorami i przesłaniem można zapoznać się na stronie: 
www.fidesetratio.iap.pl  

 
o. Stanisław Jaromi 
Redaktor Naczelny 

Ruchu Ekologicznego Św. Franciszka z Asyżu (REFA) 
Źródło: www.swietostworzenia.pl/2-aktualne/141-zrownowazony-rozwoj-w-

perspektywach-nauki-i-wiary  
 
 

   
 

  

http://www.fidesetratio.iap.pl/
http://www.swietostworzenia.pl/2-aktualne/141-zrownowazony-rozwoj-w-perspektywach-nauki-i-wiary
http://www.swietostworzenia.pl/2-aktualne/141-zrownowazony-rozwoj-w-perspektywach-nauki-i-wiary
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6. SPRAWY CZŁONKOWSKIE 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 
 

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 trady-
cyjną na adres Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTP, al. Mickiewicza 3, 
31-120 Kraków. 

Prosimy także o przesyłanie 
informacji dotyczących uzyskania 
dyplomu psychologa (dotyczy 
to członków nadzwyczajnych i wiąże 
się to ze zmianą statusu 

członkowskiego) oraz przejścia 
na emeryturę (co związane jest 
ze zwolnieniem z płacenia składek 
członkowskich). 

Osoby zainteresowane otrzy-
mywaniem 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 

 
 
7. SKŁADKI – WERYFIKACJA LIST CZŁONKOWSKICH W ZWIĄZKU Z KOŃCEM KADENCJI 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 
 

   Aktualna składka roczna wynosi 80zł. 
Prosimy o dokonywanie wpłat 
na rachunek bankowy Oddziału 
Krakowskiego o numerze:  

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875 
lub osobiście podczas comiesięcznych 
zebrań Zarządu.  
   Dziękujemy tym z Państwa, którzy 
regularnie uiszczają opłaty oraz tym, 
którzy w ostatnim czasie uregulowali 
zaległości. 
   W związku z kończącą się kadencją 
obecnego Zarządu OK PTP jesteśmy 
zobowiązani do dokonania 
weryfikacji listy członków pod kątem 
ich aktywności w zakresie 
statutowego obowiązku opłacania 
składek.  
   W związku z tym w czerwcu i lipcu 
br. zostały wysłane pisma (drogą 
poczty tradycyjnej lub poprzez e-mail) 
do osób mających dwuletnie 
i większe zaległości w opłacaniu 
składek - zgodnie z Regulaminem 

Utraty Praw Członkowskich 
zatwierdzonym przez Zarząd Główny 
PTP.  
   Na wrześniowym zebraniu Zarząd 
Oddziału postanowił przedłużyć czas 
dla nielicznej grupy osób, które jak 
dotąd nie zareagowały w żaden 
sposób na otrzymane powiadomienia 
i przełożył decyzje o dokonywaniu 
ewentualnych skreśleń z listy 
członków na ostatnie w tej kadencji, 
październikowe zebranie.  
   Prosimy o uregulowanie należności 
lub kontakt z Zarządem do dnia 
30 września 2012r.     
Pozostałe informacje dotyczące zasad 
członkostwa i składek znajdują się 
stale na stronie internetowej 
Oddziału: www.ptp.krakow.pl 
w zakładce członkostwo. 

 
 

Skarbniczka OK PTP 
Magdalena Lorenc 

mailto:magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl
http://www.ptp.krakow.pl/
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8. KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP: 
 

a) Walne Zgromadzenie Delegatów 
PTP - Warszawa 2012: 

 

  W dniach 30 listopada – 2 grudnia br. 
odbędzie się w Warszawie Walne 
Zgromadzenie Delegatów Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego.  

Miejscem obrad będzie Ośrodek 
Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6. 
Rozpoczęcie obrad planowane jest 
w piątek od godz. 14.00.  

  Porządek pierwszego dnia przewiduje 
sprawozdania władz Towarzystwa.  

  Drugi dzień obejmuje m.in. dyskusję 
nad sprawozdaniami i wyznaczenie 

kierunków działań na następną 
kadencję oraz przyjęcie uchwały 
w sprawie zmian w statucie PTP.  

  Trzeci dzień to tradycyjnie przyjęcie 
uchwał i wniosków. 
  Szczegółowy program obrad 
zatwierdzi Zarząd Główny PTP 
na posiedzeniu 7 listopada br. i będzie 
on rozesłany delegatom oraz 
umieszczony na stronie internetowej. 

 
 

 
 
 
 
 

b)  Postanowienie o rozpoczęciu 
kampanii wyborczej 
 

  Na podstawie art. 23 Statutu 
Towarzystwa ogłaszam rozpoczęcie 
kampanii wyborczej do władz 
Polskiego Towarzystwa Psychologi-
cznego. 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego 
Polskiego Towarzystwa Psycholo-

gicznego, Jolanta Zawora 
Biuro Zarządu Głównego PTP 

ul. Stawki 5/7 
00-183 Warszawa 

Do zgłoszenia należy dołączyć 
oświadczenia kandydatów o zgodzie 
na kandydowanie. 

1. Zgodnie z art. 23 pkt 2 Statutu 
Towarzystwa prawo zgłaszania 
kandydatur na przewodniczącego 
przysługuje: 

a. Zainteresowanym kandydatom; 
b. Zarządowi Głównemu; 
c. Zarządom Oddziałów; 
d. Członkom Towarzystwa, 
występującym w grupach liczących 
co najmniej 10 członków zwyczajnych. 
 

2. Do podejmowania bieżących 
decyzji organizacyjnych związanych 
z realizacją kampanii wyborczej – 
w szczególności do opracowania 
i rozpowszechnienia kalendarza 
wyborczego, upoważniam Prezydium 
Zarządu Głównego Towarzystwa. 

 
 
 

Jolanta Zawora 
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego 
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c) Komunikat Zarządu Głównego 
o ważnych terminach w 2012 roku 

 

 

 Posiedzenia plenarne ZG: 7 listopada 2012; 

 Posiedzenia Prezydium ZG: 5 września, 3 października 2012; 

 Posiedzenia Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych: 
o 8 października 2012, 12 listopada 2012, 14 stycznia 2013, 11 lutego 2013, 

11 marca 2013, 8 kwietnia 2013, 10 czerwca 2013. 

 Egzamin z psychologii klinicznej: 12 listopada 2012: 
o Do zapoznania się propozycja pytań egzaminacyjnych 

 Posiedzenie Rady Trenerów PTP: 19 września 

 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujące się bronią: 
o Rozpoczął się nabór do edycji jesiennej: I etap 18 - 19 - 20 - 21 

października 2012. 
o Termin rekrutacji: do 7 października 2012 
o Więcej informacji w zakładce "Szkolenia i warsztaty" 

 

 

d) Warunki wykorzystywania metod projekcyjnych  
     w psychologicznej diagnozie dla potrzeb sądu – konferencja. 

Sekcja Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przy 
współudziale Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie 
oraz Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mają zaszczyt 
zaprosić do udziału w konferencji naukowej: 

Warunki wykorzystywania metod projekcyjnych w psychologicznej diagnozie  
dla potrzeb sądu 

Konferencja odbędzie się: w dniach 16 - 17 listopada 2012 roku w Lublinie 
Gmach Sądu Okręgowego, ul. Krakowskie Przedmieście 43 (I dzień) 

orazKatolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14 (II dzień) 
Koszt uczestnictwa: 120 zł – dla członów Sekcji Psychologii Sądowej PTP 

130 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
150 zł – dla zainteresowanych psychologów 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia 
Opłatę konferencyjną  należy przelać na konto Oddziału Terenowego PTP w Lublinie 

Do dnia 30 września 2012r. Nr konta: 04 1020 3176 0000 5802 0062 1128 
Z dopiskiem „Metody projekcyjne” oraz podaniem nazwiska i imienia uczestnika. 

Należy wypełnić FORMULARZ1 i przesłać go na adres: ahas@poczta.onet.pl  
 

                                                                        Anna Klimek 
PTP Sekcja Psychologii Sądowej 

Adres do korespondencji: 
RODK, ul. Chopina 14, 20- 023 Lublin 

                                                 
1
 Do ściągnięcia również ze strony: http://www.ptp.org.pl/spaw/Formularz.doc  

Pełna treść komunikatu wraz z programem dostępna na stronie: http://www.ptp.org.pl  

http://www.ptp.org.pl/teksty/WZD09/Pytania.doc
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=375
http://www.ptp.org.pl/spaw/Formularz.doc
mailto:ahas@poczta.onet.pl
http://www.ptp.org.pl/spaw/Formularz.doc
http://www.ptp.org.pl/
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e) „Psychologia i prawo. Teoria i praktyka u progu XXI wieku” – konferencja 

Katedra Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz Katedra Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna 
w Krakowie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej 
„Psychologia i prawo. Teoria i praktyka u progu XXI wieku”, która odbędzie się 
w Krakowie, w Collegium Maius w sali im. Michała Bobrzyńskiego w dniach 19-20 
października 2012 roku. 
        Ideą przewodnią konferencji jest analiza obszarów badawczych wspólnych dla 
psychologii i prawa oraz wzmocnienie dialogu pomiędzy przedstawicielami obu 
dyscyplin, zarówno na gruncie naukowym, jak i w obszarze praktycznych zagadnień 
ze sfery funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 
        Organizatorzy przyjmują interdyscyplinarną i integrującą perspektywę, 
obejmującą problematykę z pogranicza nauk psychologii i prawa. Celem projektu jest 
przedstawienie osiągnięć współczesnej psychologii w kontekście możliwości jej 
wykorzystania w procesie stanowienia i stosowania prawa. Wyrażamy nadzieję, 
że spotkanie przedstawicieli obu dziedzin będzie stanowiło okazję do wskazania 
czynników utrudniających naukowe oraz praktyczne współdziałanie psychologów 
i prawników, a także pozwoli na wyznaczenie warunków ich efektywnej współpracy. 
        Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 
10 września 2012 roku na adres mailowy: psychologia.prawo@uj.edu.pl 
        Informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej 
www.law.uj.edu.pl/psychologiaiprawo. Wszelkie pytania prosimy kierować na w/w 
adres mailowy.                                                                              

W imieniu Organizatorów, 
dr hab. Janina Czapska, prof. UJ  

Kierownik Katedry Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego UJ 
 

 
f) Studium opiniowania sądowo-psychologicznego  
    w sprawach z udziałem dzieci: 
 

W październiku b.r. rozpoczynamy VII edycję 180-godzinnego "Studium 
opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci".  

Realizowane jest ono przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Polskim 
Towarzystwem Psychologicznym, w ramach programu "Partner".  

Studium kierowane jest do psychologów pełniących funkcję biegłych 
sądowych, przygotowujących się do tej roli, ubiegających się o wpisanie na listę 
biegłych, zainteresowanych problematyką opiniowania sądowo-psychologicznego. 

Szczegółowy program studium i warunki udziału w nim zamieszczone 
są na stronach Fundacji Dzieci Niczyje: 

http://fdn.pl/studium-opiniowania 
telefon kontaktowy: 22-826 88 62. 

 
Nabór trwa do 30 września 2012 r. Zapraszamy. 

mailto:psychologia.prawo@uj.edu.pl
http://www.law.uj.edu.pl/psychologiaiprawo.
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g) Komunikat Przewodniczącego Komitetu Psychologii PAN: 
 
      Podczas zebrania plenarnego 
Komitetu Psychologii PAN w dniu 22 
czerwca 2012 przyjęliśmy większością 
głosów (27 za, 1 przeciw) poniższe 
stanowisko dotyczące studiów 
magisterskich z psychologii.  

Stanowisko poparli jednogłośnie 
dziekani wydziałów psychologii 
i dyrektorzy instytutów psychologii 
(reprezentujących w sumie 14 
instytucji).  

      Stanowisko, wraz ze stosownym 
listem przewodnim, zostało 
przekazane Pani Minister Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego oraz 
Przewodniczącym Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej 
Komisji Akredytacyjnej. 

Prof. dr hab. Piotr Oleś 

 

Stanowisko Komitetu Psychologii 
Polskiej Akademii Nauk w sprawie 
utrzymania pięcioletnich jednolitych 
studiów magisterskich z psychologii. 
       W trosce o dobre przygotowanie 
absolwentów psychologii do pełnienia 
odpowiedzialnych zadań wynikających 
z uprawiania zawodu zaufania 
publicznego, Komitet Psychologii PAN 
oświadcza, iż właściwą formą 
kształcenia psychologów są pięcio-
letnie jednolite studia magisterskie. 
Projekt powołania dwustopniowych 
studiów z psychologii, obok 
jednolitych studiów pięcioletnich, 
można rozważyć po skutecznym 
wdrożeniu regulacji prawnych 
dotyczących wykonywania zawodu 
psychologa. 

Ustroń, 22 czerwca 2012

 
 
 
 


