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Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

życzymy udanego odpoczynku w okresie wakacyjnym, wielu okazji do 

nabierania energii, tak przydatnej w naszej profesjonalnej działalności. 

 
    Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 
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1. KONFERENCJA „CO NALEŻY WIEDZIEĆ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

INTELEKTUALNEJ W XXI WIEKU?. PODSUMOWANIE. 

 

  11 maja odbyła się długo planowana i 

przygotowywana konferencja poświęcona 

niepełnosprawności intelektualnej. 

  Przede wszystkim pragniemy bardzo 

serdecznie podziękować wszystkim 

prelegentom, którzy zechcieli się podzielić 

swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Dziękujemy także uczestnikom. 

Omawiana tematyka cieszyła się 

olbrzymim zainteresowaniem. 

Przypominamy, że materiały 

konferencyjne można pobrać na naszej 

stronie. Podczas konferencji omówione 

zostało samo pojęcie niepełnosprawności 

intelektualnej.  

  Pani dr Joanna Kossewska przedstawiła 

różne propozycje klasyfikacji 

niepełnosprawności intelektualnej.  

  Pani dr Anna Knobloch-Gala omawiała 

problematykę diagnostyki psychologicznej 

osób z niepełnosprawnością umysłową, 

przypominając istotność zwracania uwagi 

choćby na kwestie normalizacji czy grupy 

odniesienia poszczególnych metod 

testowych. Podkreślała także dużą wartość 

metod obserwacyjnych. 

  Pan dr Andrzej Gardziel zwrócił uwagę 

na całą historię życia dziecka, konieczność 

rozumienia problemu upośledzenia w 

szerokim kontekście, w tym również 

sytuacji rodzinnej (procesu żałoby za 

upragnionym dzieckiem zdrowym), 

dynamiki rozwoju. Podkreślał, że sposób 

patrzenia na dzieci z niepełnosprawnością 

umysłową absolutnie nie może się 

ograniczać do diagnozy ilorazu 

inteligencji.  

  Pani mgr Beata Trojan przedstawiła 

różne dylematy diagnostyczne i 

terapeutyczne w pracy z dziećmi o 

inteligencji niższej niż przeciętna. 

Prelegentka zwróciła uwagę, że często 

niewiele uwagi poświęca się tym 

dzieciom. Wymagają one dokładnej 

diagnostyki różnicowej. Stanowią także 

bardzo niejednorodną grupę uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

  Pan mgr Krystian Barzykowski w 

imieniu zespołu, w którego skład 

wchodzili także pan mgr Daniel Dzida, 

pani mgr Magdalena Kosno oraz pani 

Joanna Grzymała – Moszczyńska 
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przedstawiał problematykę badań 

inteligencji w kontekście 

wielokulturowości. 

  Wystąpienie pani mgr Jolanty Skóry 

dotyczące zadań poradni psychologiczno-

pedagogicznej wobec osób 

niepełnosprawnych intelektualnie 

przedstawiła pani mgr Beata Trojan, 

wskazując na najistotniejsze obszary 

działalności poradni w tej dziedzinie.  

  Jako przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej wystąpił pan mgr 

Łukasz Obrał, który zaprezentował 

tematykę wsparcia społecznego dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich 

rodzin. 

  Pani mgr Barbara Chuchacz przedstawiła 

problematykę wczesnego wspomagania 

dzieci z upośledzeniem i autyzmem. 

Podkreśliła rolę badania klinicznego, w 

którym możliwa jest bardzo wczesna 

diagnostyka autyzmu, co ma istotne 

konsekwencje terapeutyczne. Podkreślała, 

że upośledzenie występuje najczęściej 

jako jeden z licznych deficytów. 

Prelegentka omówiła także istotne 

czynniki diagnozowania autyzmu oraz 

upośledzenia.  

  Pani mgr Grażyna Kociołek przedstawiła 

wystąpienie poświęcone deficytom 

sprzężonym u dzieci oraz specyfice pracy i 

edukacji takich osób. Zwróciła uwagę na 

dynamiczny i często zmienny proces 

diagnozy. Podkreślała wartość i znaczenie 

diagnozy funkcjonalnej, która w tej 

sytuacji jest znacznie bardziej przydatna 

niż diagnoza różnicowa. 

  Pani mgr Ewa Brodowicz omawiała 

problemy diagnostyki funkcjonowania 

poznawczego uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną i 

autyzmem. Zwracała uwagę na 

ograniczenia wynikające z trudnej 

współpracy podczas badania, 

nieharmonijności rozwoju aparatu 

poznawczego oraz konstrukcji narzędzi 

diagnostycznych.  

  Pani mgr Maria Matyszkiewicz 

przedstawiła specyfikę pracy w szkołach 

specjalnych odnosząc się do różnych 

popularnych przekonań na ten temat, 

często odbiegających znacznie od 

rzeczywistości. Zwracała uwagę na wiele 

pozytywnych aspektów nauki w szkole 

specjalnej, m.in.: możliwość przebywania 

z osobami podobnymi, dostosowanie 

nauki do możliwości, wielokierunkowe 

oddziaływania. Prelegentka podkreślała 

także niekorzystne konsekwencje nazbyt 

ulgowego traktowania takich dzieci.  

  Pan mgr Michał Gacek opisywał 

perspektywy zawodowe i życiowe osób 

upośledzonych umysłowo. Podkreślał, że 

uczniowie z upośledzeniem umysłowym 

dla uzyskania zawodu muszą zdać taki 

sam egzamin, jak wszyscy inni uczniowie. 

Wielu z nim udaje się go zdać oraz 

znaleźć pracę, nie zawsze we własnym 

zawodzie.  

  Konferencja zakończyła się dyskusją 

panelową prowadzoną przez panią dr 

Annę Knobloch-Galę. Wzięli w niej udział 

prelegenci występujący podczas 

konferencji. 

  W dyskusji padło wiele cennych uwag 

podkreślających, że opieka nad osobami z 

niepełnosprawnością umysłową powinna 

być wielokierunkowa, obejmować całą 

rodzinę z trudnym procesie adaptacji do 

niepełnosprawności jednego z jej 

członków. Integracja może mieć wiele 

wymiarów. O ile nie da się zupełnie 

zrehabilitować funkcji poznawczych, o 

tyle integracja społeczna jest bardzo 

pożądana i możliwa. Podkreślano, że klasy 

integracyjne są szansą dla niektórych 

uczniów. Podczas, gdy dla innych 

najwłaściwsze są szkoły specjalne. 

Istnienie obu możliwości edukacyjnych 

daje większe możliwości dostosowania 

oddziaływań do indywidualnych potrzeb 

danej osoby. W tej sytuacji rola 

psychologów jawi się jako szczególnie 

odpowiedzialna w sytuacji poradnictwa, 

gdzie kierować dziecko na kształcenie. 

Dla części dzieci to szkoły specjalne są 

szansą na rozwój.  

Podkreślano wartość integracji nie tylko 

na terenie szkół, ale też podczas spędzania 

wolnego czasu, a także koncentrację nie 

tylko na wynikach szkolnych, ale 

zdolnościach zapewniających  w 

przyszłości możliwość samodzielnego 

funkcjonowania. 

 

kol. Anna Bogatyńska-Kucharska  

Zastępca Przewodniczącej ZOK PTP 
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2. KOŁO MŁODYCH PSYCHOLOGÓW – DZIAŁALNOŚĆ W ROKU 2010/2011. 

 

  W październiku i listopadzie 2010r. 

odbyły się dwa spotkania robocze, na 

których omawialiśmy plany naszej 

działalności na nowy rok akademicki. 

Nawiązaliśmy współpracę z Biurem ds. 

Osób Niepełnosprawnych UJ, z którym 

zaplanowaliśmy cykl warsztatów dot. 

świadomości niepełnosprawności. Zostały 

również zaplanowane warsztaty z cyklu 

„Psycholog w praktyce.”, które miały na 

celu zapoznanie przyszłych i młodych 

psychologów ze specyfiką pracy 

psychologa w różnych obszarach. W roku 

akademickim 2010/2011 odbyły się 

następujące warsztaty: 

Cykl "świadomość niepełnosprawności": 

"Wsparcie edukacyjne studentów 

niepełnosprawnych w UJ – zakres 

zadań Biura ds. Osób 

Niepełnosprawnych" (17.01.2011) - 

warsztat współorganizowany przez BON 

UJ, Prowadząca: Małgorzata Perdeus-

Białek (1,5h); 

Cykl "Psycholog w praktyce": 

"Psycholog w oświacie" cz. 

1 (21.03.2011) - warsztat dot. pracy 

psychologa w poradni psychologiczno-

pedagogicznej, Prowadząca: mgr 

Magdalena Lorenc (1h); 

"Psycholog w oświacie" cz. 

2 (28.03.2011) - warsztat dot. pracy 

psychologa w liceum, Prowadząca: mgr 

Anna Bogatyńska-Kucharska (1h); 

"Podstawowe założenia 

coachingu" (18.04.2011) - warsztat dot. 

coachingu, Prowadząca: mgr Olga 

Świderska (3h); 

"Praca psychologa w obszarze 

geriatrii z chorymi i ich 

rodzinami" (16.05.2011) - warsztat dot. 

pracy psychologa w obszarze geriatrii, 

Prowadzący: dr Michał Gwiżdż (1,5h). 

  Warsztaty cieszyły się sporą 

popularnością. Dziękujemy raz jeszcze 

wszystkim prelegentom za podzielenie się 

swoją wiedzą i doświadczeniem.  

  20 czerwca o godz. 18.00 odbyło się w 

Instytucie Psychologii UJ ostatnie w tym 

roku akademickim spotkanie KMP. 

Służyło podsumowaniu i dyskusji o 

planach na przyszłość. 

  Dotychczasowy Przewodniczący KMP – 

Daniel Dzida kończy pełnić swoją funkcję. 

Z uwagi na brak chętnych kandydatów, 

wybory na nowego Przewodniczącego/ 

nową Przewodniczącą odbędą się w 

październiku 2011r. Do tego czasu we 

wszelkich sprawach związanych z KMP 

proszę kontaktować się z Krystianem 

Barzykowskim (Zastępca 

Przewodniczącego KMP) i/lub Joanną 

Grzymała-Moszczyńską (Zastępczyni 

Przewodniczącego KMP). Ich adresy 

mailowe znajdują się na stronie KMP. 

 

 

 

Daniel Dzida 

Przewodniczący Koła Młodych 

Psychologów 

 

 

 

 
 

 

3. XXXIV ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO 

ORAZ WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW.

  

  Przypominamy i gorąco zachęcamy do udziału w XXXIV Zjeździe Naukowym Polskiego 

Towarzystwa Psychologicznego, który będzie się odbywał w dniach 18-21.09.2011r. w 

Katowicach. Zainteresowanych udziałem w Zjeździe w roli słuchacza zachęcamy do 

rejestracji. Wszelkie istotne informacje znajdują się na stronie Zjazdu 

www.zjazdptp.us.edu.pl, zapraszamy do odwiedzania jej. Jak zwykle Zjazd będzie okazją do 

wymiany doświadczeń. Problematyka sesji jest bardzo rozbudowana, obejmuje liczne obszary 

tematyczne:  

1. Cywilizacja, globalizacja, kultura. 

2. Czas wolny (rekreacja, wypoczynek, zabawa). 

3. Ekonomia i konsumpcja. 

4. Najnowsze technologie i rzeczywistość wirtualna. 

5. Praca. 
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6. Rodzina. 

7. Rozwój i zmiana, edukacja przez całe życie. 

8. Sfera sacrum. 

9. Środowisko fizyczne i własna fizyczność. 

10. Środowisko społeczne (człowiek w relacjach z innymi – jednostkami, grupami, 

społeczeństwem). 

11. Trauma, kryzys, cierpienie, choroba. 

12. Zdrowie i jakość życia. 

 

  Przypominamy delegatom z naszego Oddziału, że we wtorek od godziny 14.30 odbywać 

się będzie Walne Zgromadzenie Delegatów. Będzie ono poświęcone m.in. zmianom w 

Statucie Towarzystwa.  

 

 

4. SPECJALIZACJA Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ. 

 

  Dobiegła końca pierwsza edycja nowej 

wersji programu specjalizacji z 

psychologii klinicznej. Grono specjalistów 

poszerzyło się o nowe osoby. Serdecznie 

gratulujemy wszystkim Koleżankom i 

Kolegom, którzy zdali już egzamin 

specjalizacyjny. 

Przewodnicząca Zarządu kol. Anna 

Turczyńska jako jego przedstawicielka 

brała udział w pracach komisji 

kwalifikujących chętnych do udziału w 

drugiej edycji programu 

specjalizacyjnego. Specjalizacja kliniczna 

cieszy się bardzo dużym 

zainteresowaniem, do udziału w programie 

zgłosiło się około 200 osób z różnych 

regionów Polski.  Większość z nich 

prezentowała wysoki poziom 

merytoryczny oraz właściwą motywację. 

Niestety ilość kandydatów znacznie 

przekraczała ilość miejsc szkoleniowych. 

Z tego powodu szczególnie ważnym 

zadaniem jest otwieranie kolejnych 

ośrodków szkoleniowych w innych 

miastach wojewódzkich. 

  W ramach współpracy z Wojewódzkim 

Konsultantem ds. specjalizacji z 

psychologii klinicznej panią mgr Wandą 

Szaszkiewicz oraz koordynatorem ds. 

specjalizacji klinicznej panią dr Barbarą 

Zawadzką, Zarząd wspierał organizowaną 

co roku konferencję kliniczną. Tegoroczna 

odbyła się 10 czerwca 2011, podejmowała 

temat „Psychologia kliniczna – nowe 

wyzwania, aktualne trendy”.  

 

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 

  

   

5. KONFERENCJA KRAKOWSKIEGO OŚRODKA TERAPII – „OBJAW – 

POGRANICZE NORMY I PATOLOGII”. 

 

  Serdecznie dziękujemy Krakowskiemu 

Ośrodkowi Terapii za zaproszenie do 

udziału w konferencji „Objaw – 

pogranicze normy i patologii.” 

organizowanej dla uczczenia 

dwudziestolecia działalności KOT. 

Podczas konferencji był czas na 

wspomnienia związane z historią i 

rozwojem ośrodka oraz jego działalności, 

a także na przedstawienie ciekawych 

obszarów praktycznej pracy. Dotyczyły 

one pracy z pacjentami młodzieżowymi 

oraz dylematów związanych z szerokością 

zakresu interwencji terapeutycznych. 

Przedstawiono także bardzo interesującą  

praktyczną postać terapii grupowej 

młodszych dzieci. Jednym z tematów była 

aplikacja teorii relacji z obiektem do 

rozumienia objawu w terapii rodzin. 

Konferencję   zakończyła dyskusja 

panelowa poświęcona funkcji i znaczeniu 

objawu.  

Życzymy dalszej owocnej pracy i rozwoju 

zawodowego.

 

       Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 
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6. XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ. 

 

W dniach 13-16 czerwca 2011 odbyła się 

jubileuszowa XX Ogólnopolska 

Konferencja Psychologii Rozwojowej pod 

patronatem JM Rektora UJ, prof. dr. hab. 

Karola Musioła, organizowana przez 

Sekcję Psychologii Rozwojowej Polskiego 

Towarzystwa Psychologicznego, Instytut 

Psychologii UJ oraz Instytut Psychologii 

Stosowanej UJ. Serdecznie dziękujemy za 

zaproszenie do udziału.  

  Przewodnicząca ZOK PTP kol. Anna 

Turczyńska uczestniczyła wraz z panią 

profesor Grażyną Mendecką oraz panią 

doktor Ewą Gurbą w spotkaniu Kapituły 

przyznającej wyróżnienia i odznaczenia za 

pracę dla Sekcji Psychologii Rozwojowej. 

Odznaczenia zostały wręczone w bardzo 

uroczystej atmosferze w Auli Collegium 

Novum. 

  Wyróżnienia otrzymali: 

Dr Marta Białecka-Pikul – członek 

grupy inicjatywnej założenia Sekcji, 

pełniła funkcję sekretarza, 

współorganizowała ogólnopolską 

konferencję Psychologii Rozwojowej w 

2003 r w Krakowie. 

Prof. Maria Czerwińska-Jasiewicz – 

wieloletni, aktywny członek Zarządu 

Sekcji, aktywny uczestnik kolejnych 

konferencji oraz organizator jednej z nich 

w 2005 r, członek Rady Redakcyjnej 

czasopisma Psychologia Rozwojowa 

wydawanego przez Sekcję. 

Dr Dorota Czyżowska – członek Zarządu 

Sekcji pełniła i nadal pełni funkcję 

skarbnika, aktywny uczestnik kolejnych 

konferencji, członek kolegium 

redakcyjnego czasopisma „Psychologia 

Rozwojowa”. 

Dr Michał Grygielski – członek Zarządu 

Sekcji, zastępca przewodniczącego, 

organizator III Konferencji Sekcji oraz II 

Śródrocznego Seminarium na temat 

zawodu psychologa.       

Dr Anna Kołodziejczyk – członek 

Zarządu w funkcji sekretarza (pełniła tę 

funkcję wzorowo przez wiele lat), 

aktywny uczestnik konferencji, brała 

udział w organizacji konferencji w 

Krakowie w 2003 r. 

Prof. Hanna Liberska – członek Zarządu, 

organizator Śródrocznego Sympozjum na 

temat rozwoju w okresie dorastania oraz 

na temat rodziny jako środowiska 

rozwoju, współorganizator konferencji 

Sekcji na Uniwersytecie im. A. 

Mickiewicza a później w Bydgoszczy .    

Prof. Anna Oleszkowicz -  wieloletni 

członek Zarządu, współorganizator dwu 

konferencji Sekcji oraz Śródrocznego 

Seminarium na temat rozwoju w okresie 

senioralnym. 

  Serdecznie gratulujemy. 

 

  Odznaczenia otrzymali: 

Profesor Maria Kielar-Turska – członek 

grupy założycielskiej Sekcji, członek 

Zarządu w funkcji zastępcy 

przewodniczącego, a następnie 

przewodniczącego Sekcji, uczestnik 

wszystkich konferencji, do których 

wygłaszała przygotowane przez siebie 

wprowadzenia prezentujące idee każdej z 

nich,  dzieliła się swoimi poglądami na 

temat rozwoju językowego i 

komunikacyjnego, uczestnik śródrocznych 

sympozjów, gdzie mówiła o reprezentacji 

poznawczej. Współredaktor, a obecnie 

redaktor czasopisma Psychologia 

Rozwojowa, redaktor części podręcznika 

„Psychologia rozwoju człowieka”. 

Inspirator założenia strony internetowej 

Sekcji. 

Profesor Adam Niemczyński – inicjator 

założenia Sekcji Psychologii Rozwojowej 

przy PTP, inspirator wielu kierunków 

działalności Sekcji, w pierwszych latach 

pełnił funkcję przewodniczącego,  

współzałożyciel i współredaktor 

kwartalnika Sekcji Psychologii 

Rozwojowej, a następnie Psychologii 

Rozwojowej, aktywny uczestnik kolejnych 

konferencji i seminariów, organizator IX 

konferencji w Tarnowie, współredaktor 

części podręcznika akademickiego 

„Psychologia rozwoju człowieka”. 

Profesor Janusz Trempała – aktywny 

uczestnik kolejnych konferencji – wykłady 

inauguracyjne, plenarne, dyskusje 

panelowe, warsztaty sesje plakatowe. 

Organizator dwu konferencji Sekcji IV i 

XVII. Aktywny członek Zarządu Sekcji, 

członek Rady Programowej czasopisma 

Psychologia Rozwojowa. Organizator I 

śródrocznego seminarium poświęconego 

psychologicznym aspektom edukacji. 

Inicjator przygotowanie podręczników 

akademickich z zakresu psychologii 

rozwojowej. Redaktor naukowy 
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najnowszego podręcznika akademickiego 

„Psychologia rozwoju człowieka”. 

 

  Składamy serdeczne gratulacje i 

życzymy dalszej owocnej pracy. 

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

  

 

7. SPRAWY CZŁONKOWSKIE. 

 

 26 maja oraz 27 czerwca odbyły się 

spotkania grupy inicjatywnej Koła 

Psychologów Seniorów. 

 Z dużą radością przyjmujemy fakt, że 

wielu z Państwa wraca do Oddziału, 

podejmując procedurę reaktywacji. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o 

dopełnienie formalności z nią związanych. 

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.    

Ewentualne pytania dotyczące zaległych 

składek prosimy przesyłać do skarbnika 

Oddziału kol. Magdaleny Lorenc: 

magda.lorenc@onet.pl. Przypominamy 

także, że Zarząd nie pracuje w wakacje.  

  Kwota składki na ten rok wynosi 80zł. 

Można ją wpłacać na konto Oddziału o 

numerze: 

 

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875. 

 

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

 

 

8. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO W OKRESIE 

WAKACYJNYM. 

  Uprzejmie przypominamy, że Zarząd nie pracuje w okresie wakacyjnym. W sprawach 

szczególnie naglących prosimy o kontakt mailowy. Jeszcze raz życzymy udanego 

odpoczynku oraz zapraszamy do współpracy po wakacjach. Zebranie Zarządu będą się 

odbywać w każdy drugi poniedziałek miesiąca w Instytucie Psychologii UJ przy Al. 

Mickiewicza 3 w sali nr 6 (parter), rozpoczynają się o godz. 18.00. W semestrze jesiennym 

(2010/2011) spotykamy się w następujących terminach: 12 września, 10 października, 14 

listopada i 12 grudnia 2011. Zapraszamy. 

      Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


