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1. OGŁOSZENIE W SPRAWIE PAPIEROWEJ WERSJI BIULETYNU  

W trosce o środowisko naturalne oraz fakt, iż papierowa wersja wysyłana jest 
pod nie zawsze aktualny adres, zwracamy się z prośbą o zgłoszenie chęci dalszego 
otrzymywania papierowej wersji biuletynu.  

Zgłoszenia proszę przesyłać mailem na adres sekretarza ds. członkowskich 
Magdaleny Niteckiej lub pocztą na adres: Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP,  
al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków. Brak zgłoszenia prowadzić będzie do wstrzymania 
otrzymywania papierowej wersji biuletynu. 

Nikomu z nas nie jest obojętne środowisko naturalne, dlatego gorąco 
zachęcamy do rezygnacji z papierowej wersji biuletynu na rzecz elektronicznego 
wydania (szczegółowe informacje na ten temat w punkcie 12). 

Krystian Barzykowski 
Redaktor wydania styczniowego 

 
 
2. HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP 
 
  Spotkania Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTP w 2012 roku 
zaplanowane są na każdy drugi 
poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem 
miesiąca: kwiecień, 16.04).  
Zebrania odbywają się o godz. 18.00 
w Instytucie Psychologii UJ przy 
Al. Mickiewicza 3, w sali nr 230  
(od marca 2012r. sala nr 6, parter) 
  Terminy na pierwsze półrocze 2012 
są następujące: 9 stycznia, 13 lutego, 

12 marca, 16 kwietnia, 14 maja, 11 
czerwca. Zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy.  
  Zachęcamy także do kontaktu 
mailowego oraz odwiedzania naszej 
strony internetowej, na której staramy 
się na bieżąco informować 
o ewentualnych zmianach.  

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

 
 
3.   SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP 
 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 

Witam serdecznie Wszystkich Członków Naszego Oddziału w nowym 2012 
roku, życząc wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Dla mnie jest 
to osiemnasty rok pracy w Zarządzie Oddziału Krakowskiego i dziewiąty rok 
w pełnieniu funkcji przewodniczącej OK PTP.  

Wiele się przez ten czas zmieniło w Naszym środowisku zawodowym, wiele 
też zmieniło się w działalności Oddziału. Dla mnie jest to ostatni rok pracy 
w Zarządzie – osiągnęłam „pełnoletniość” i czas pójść do innych zadań, które życie 
dyktuje. Do końca kadencji pozostało 10 miesięcy i poniżej znajdziecie Państwo 
informację o tym, czym będziemy się zajmować w tym okresie, ale wcześniej kilka 
uwag wyniesionych z posiedzenia ZG PTP. 

Uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Głównego  PTP odbywającego się 
w Warszawie w dniu 25 listopada 2011. Złożyłam sprawozdanie z bieżącej 
działalności Oddziału Krakowskiego (zostało bardzo dobrze przyjęte), wysłuchałam 
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nielicznych sprawozdań przygotowanych przez przedstawicieli  innych Oddziałów 
oraz Sekcji (z uznaniem wysłuchano sprawozdania Sekcji Psychologii Rozwojowej).  
Odniosłam kolejny raz wrażenie, że w wielu Oddziałach zainteresowanie pracą 
na rzecz środowiska zawodowego słabnie.  W 2012 roku odbędą się kolejne wybory 
do Zarządu Naszego Oddziału oraz do Zarządu Głównego.  Przypominam wszystkim 
Naszym Członkom, że zebrania Zarządu są otwarte, odbywają się regularnie i chętnie 
przyjmujemy wszystkich, którzy chcą współpracować  obecnie i w przyszłości.  

W porządku obrad w pkt. 2. Sprawy bieżące – ponownie omawiana była, 
wniesiona przez Pracownię Testów Psychologicznych, sprawa podziału testów 
psychologicznych ze względu na ich dostępność dla innych niż psychologowie 
użytkowników oraz szkoleń związanych z umiejętnością posługiwania się tymi 
narzędziami (również dla psychologów).  Za każdym razem sprawa ta jest żywo 
dyskutowana, ale nigdy dotąd nie mieliśmy wglądu w pełną listę testów 
zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii. Na prośbę kol. Daniela Dzida, 
członka Zarządu Głównego, który nie mógł być obecny na tym posiedzeniu, 
zwróciłam uwagę na niezgodność tych działań z Kodeksem Etycznym naszego 
zawodu. Po krótkiej dyskusji podjęto decyzję o udostępnieniu tej listy Zarządom 
Oddziałów i poprzez nie członkom Towarzystwa i tak też się wkrótce stało. Sprawa  
ta jest niezmiernie istotna dla naszej profesji, dlatego też zainteresowali się nią  
pracownicy Instytutu Psychologii UJ i mam nadzieję innych polskich uczelni 
kształcących psychologów. Oficjalne stanowisko Instytutu zostało przedstawione 
w punkcie 5 niniejszego biuletynu. 

Zatrzymam się jeszcze przez chwilę nad pkt. 8 porządku obrad: Powołanie 
członków narodowego komitetu ds. certyfikowania psychologów  (EuroPsy).  Jak 
Państwo pamiętają wstępne prace nad tym projektem rozpoczęły się w minionej 
kadencji z inicjatywy poprzedniego przewodniczącego ZG PTP kol. Adama 
Niemczyńskiego.  Z ramienia Naszego Oddziału trudu przetłumaczenia dokumentów, 
wstępnych rozmów w Brukseli  oraz przygotowania prezentacji efektów tych prac 
podjęły się kol. Anna Bogatyńska-Kucharska i kol. Magdalena Nitecka. 
Na listopadowym posiedzeniu ZG niewiele uwagi poświęcono tej sprawie: w imieniu 
Naszego Oddziału  zgłoszona została również dr Marta Białecka-Pikul (zastępca 
dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Psychologii UJ) do udziału w dalszych pracach 
nad EuroPsy. W trakcie posiedzenia poinformowano również, iż otwarto w Lublinie 
możliwość specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej. Zainteresowane osoby mogą 
kontaktować się z Zarządem Oddziału PTP w Lublinie. 

       Anna Turczyńska 
Przewodnicząca OK PTP 

 
 
4.  PLAN DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP NA ROK 2012 

 Konferencje 
o Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa pt. „Ucieczka 

od i do psychologii – dylematy w pełnieniu różnych ról zawodowych przez 
psychologa” (Luty, 2012). 

o Sesja Naukowa z okazji 50 rocznicy wypromowania pierwszych 
absolwentów psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (czerwiec 2012). 

o Coroczna konferencja dotycząca psychologii klinicznej (czerwiec 2012). 
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o Konferencja naukowa w 40 rocznicę śmierci Antoniego Kępińskiego pt. 
„Przeciw melancholii, depresji, acedii – perspektywy nauk, perspektywa 
wiary" (czerwiec, 2012). 

 Współpraca z Kołem Młodych Psychologów: 
o Organizacja warsztatów. 
o Cykl „10 filmów, które powinien obejrzeć każdy psycholog”. 
o Szczegółowe plany KMP przedstawiono w punkcie 7. 

 Regularne spotkania Koła Psychologów Seniorów. 

 Współpraca z innymi Stowarzyszeniami Psychologicznymi oraz Instytutami 
Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 Czynności administracyjno – organizacyjne: 
o Aktywizacja obecnych członków Oddziału Krakowskiego 

do czynnego włączania się w działalność Oddziału. 
o Systematyczna aktualizacja listy członków naszego Oddziału. 
o Podział kompetencji wśród członków Zarządu i ustalenie 

sposobów współpracy. 
o Administracja strony internetowej Oddziału, aby stanowiła 

użyteczną platformę wymiany informacji na temat bieżących 
wydarzeń, organizowanych szkoleń oraz konferencji. 

o Podsumowanie kadencji obecnego zarządu Oddziału 
Krakowskiego. 

o Przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do zarządu 
Oddziału Krakowskiego. 

 
 
5.  STANOWISKO RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU PSYCHOLOGII UJ W SPRAWIE 
UDOSTĘPNIANIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH NIEPSYCHOLOGOM 
 

W odpowiedzi na projekt Pracowni Testów Psychologicznych PTP, dotyczący 
szkolenia przygotowującego osoby nie posiadające tytułu magistra psychologii do 
przeprowadzania badań wybranymi testami. 
 

Plany Pracowni Testów 
Psychologicznych związane z 
udostępnianiem testów niepsycho-
logom wywołują poważne zastrzeżenia 
i wątpliwości. 

1. Nie jest jasny powód, dla którego 
Pracownia zamierza szkolić 
niepsychologów i udostępniać im testy 
psychologiczne. Nie jest przecież tak, 
że na rynku pracy brakuje 
psychologów i trzeba doszkalać 
przedstawicieli innych zawodów. 

2. Niełatwo uwierzyć w to, że 
szkolenie, które ma trwać „co najmniej 

8 godzin lekcyjnych” doprowadzi do 
tego, co zakłada jego program - 
opanowania psychometrii, poznania 
kwestii etycznych czy proceduralnych 
związanych ze stosowaniem testów. 
Na studiach psychologicznych 
poświęca się na te problemy znacznie 
więcej czasu. 

3. Fakt, że badanie niektórymi testami 
psychologicznymi bywa sprawą prostą 
nie implikuje, iż w prosty sposób 
można prawidłowo zinterpretować 
wyniki badania. Bywa to niełatwe 
nawet dla wykształconego psychologa.  
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Dziwi więc, że na liście testów 
przeznaczonych dla niepsychologów 
znajdują się kwestionariusze 
Spielbergera STAI i STAI-C, Test 
Rozwoju Percepcji Wzrokowej Frostig 
czy DMI-2 Matczak czy 
kwestionariusze radzenia sobie ze 
stresem. 

4. Plany Pracowni Testów PTP są 
niezgodne z artykułem 48 Kodeksu 
Etyczno-Zawodowego Psychologa – 
„Psycholog nie prowadzi żadnego 
wycinkowego szkolenia dla 
niepsychologów w zakresie funkcji i 
prac wymagających pełnego 

wykształcenia i kwalifikacji psycho-
loga”. 

5. Artykuł 2 Kodeksu: „Psycholog jest 
świadomy szczególnej odpowie-
dzialności wynikającej ze specyfiki 
wykonywanego zawodu. Powinien 
znać granice własnych kompetencji 
i nie podejmuje się zadań 
przekraczających jego możliwości. 
Dokłada wszelkich starań, aby 
zapewnić jak najwyższy poziom 
wykonywanej pracy”. Kodeks Etyczny 
nie obowiązuje niepsychologów. 

Z wyrazami szacunku, 
Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, 

Dyrektor Instytutu Psychologii UJ
 
 
6.  KOŁO PSYCHOLOGA SENIORA 
 
  Koło Psychologów  Seniorów 
Oddziału Krakowskiego PTP oraz 
Instytut Psychologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego organizują w dniu 
4 czerwca 2012 roku Sesję Naukową 
noszącą tytuł:  Krakowska Szkoła 
Psychologii w 50-tą rocznicę 
wypromowania pierwszych absolwen-
tów. 
  Okrągłe rocznice skłaniają nie tylko 
do osobistych wspomnień lecz są  
dobrą okazją do refleksji historycznej 
oraz spojrzenia w przyszłość. 
Planujemy zatem różnego rodzaju 
wystąpienia i dyskusje poświęcone 
historii psychologii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz przedstawienie jak 

zmieniały się w ciągu tych lat 
programy studiów psychologicznych. 
Pragniemy też poświęcić nieco czasu 
prezentacji osiągnięć  niektórych 
naszych absolwentów oraz 
przeprowadzić dyskusję na temat 
perspektyw zawodowych psychologów 
kształconych w naszej Alma Mater.  
  Szczegółowy program umieszczony 
będzie na stronie internetowej 
OK PTP: www.ptp.krakow.pl                            
  Osoby, które są zainteresowane 
udziałem w Sympozjum proszone 
są o kontakt z Zarządem OK PTP. 

  dr Anna Knobloch-Gala  

 
 
7. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KOŁA MŁODYCH PSYCHOLOGÓW (KMP) 
  

W związku z rezygnacją Daniela Dzidy z pełnienia funkcji przewodniczącego 
w dniu 15 listopada 2011 roku odbyło się spotkanie, podczas którego na nową 
przewodniczącą Koła wybrana została Elżbieta Ślusarczyk (notatkę na temat nowo 
wybranej przewodniczącej znaleźć można na internetowej stronie Oddziału 
Krakowskiego w zakładce KMP). Dodatkowo w skład władz koła weszli: 

http://www.ptp.krakow.pl/
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Joanna Grzymała - Moszczyńska (zastępczyni przewodniczącej), Krystian Barzykowski 
(zastępca przewodniczącej), Magdalena Kosno (sekretarz koła).  

Koło rozpoczyna od stycznia 2012 r. działania na różnym polu. Poza 
współpracą z Oddziałem Krakowskim PTP w zakresie organizacji konferencji oraz jego 
działalności, plan na najbliższy rok obejmuje warsztaty, projekcje filmów, krótkie 
artykuły w gazetkach studenckich, podjęcie współpracy z dyrekcją Instytutu 
Psychologii oraz dalszą promocję Koła wśród studentów obydwu Instytutów 
Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.   

Kontynuując cieszący się dużym zainteresowaniem cykl warsztatów 
„Psycholog w praktyce” w tym roku planowane są 2 warsztaty: „Psycholog 
mediatorem?” oraz „Praca z osobą niepełnosprawną”. Dodatkowo pragniemy 
zorganizować panel dyskusyjny dotyczący Specjalizacji klinicznej, gdzie z różnych 
stron będziemy chcieli przyjrzeć się jej organizacji. Tuż przed zakończeniem roku 
akademickiego zorganizowana zostanie również prelekcja „Co po dyplomie? 
Możliwości pracy młodego psychologa”, która zainteresuje z pewnością zwłaszcza 
tegorocznych absolwentów psychologii. Dodatkowo przewidywany jest warsztat 
poświęcony osobom z niepełnosprawnością, który zostanie zorganizowany 
we współpracy z Biurem Osób Niepełnosprawnych UJ. 

Oprócz cyklu warsztatów planowane są projekcje filmów zatytułowane 
„10 filmów, które każdy psycholog powinien obejrzeć”. Chcemy przyjrzeć się filmom, 
które opowiadają historie z problemami psychicznymi lub psychologicznymi w tle. 
Filmy te będą na tyle różnorodne, aby dotykały niemal każdej dziedziny psychologii, 
jak: psychologia kliniczna, sądowa, społeczna, rozwojowa, psychologia zdrowia, 
edukacji czy pamięci. Poruszane będą również tematy z zakresu etyki zawodu 
psychologa, emocji, bliskich związków oraz funkcjonowania mózgu. Dodatkowo 
każda projekcja połączona będzie z dyskusją na tematy kluczowe prezentowane 
w filmie, w której zawsze uczestniczyć będzie zaproszony ekspert z danej dziedziny 
psychologii. Projekcje odbywać się będą we wtorki, raz w miesiącu o godz. 18:00 
w Instytucie Psychologii UJ, al. Mickiewicza 3 (na III piętrze).  

Na film inaugurujący cykl 10 filmów wybraliśmy „Lot nad kukułczym 
gniazdem”. Nagrodzony pięcioma Oscarami film w reżyserii Miloša Formana z 1975 
roku to klasyka gatunku, który niewątpliwie zasługuje na bycie obejrzanym (nie tylko 
przez każdego psychologa). Bowiem poza obserwacją przerażających warunków życia 
w szpitalu psychiatrycznym, kontrowersyjnych metod leczenia, mamy tu też pytanie 
o granice między normalnością a chorobą. W trakcie filmu uświadamiamy sobie, jak 
kruche one są.  

Dokładny czas i miejsce zostaną jeszcze potwierdzone poprzez stronę 
internetową Oddziału Krakowskiego PTP.  

Osoby zainteresowane współpracą serdecznie zapraszamy do uczestniczenia 
w spotkaniach, warsztatach oraz kontaktu mailowego.  

Elżbieta Ślusarczyk 
Przewodnicząca  

Koło Młodych Psychologów 
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8. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA 

   Jak co roku planujemy uroczyście 
obchodzić Międzynarodowy Dzień 
Psychologa. Z tej okazji zapraszamy 
na spotkanie towarzyskie połączone 
z mini-konferencją:  
"Ucieczka od i do psychologii. 
Dylematy w pełnieniu różnych ról 
zawodowych". W trakcie spotkania 
zostanie poruszona kwestia łączenia 
psychologii z między innymi: religią 
(ks. dr Roman Hinc), logopedią 
(dr Anna Knobloch-Gala), wykonywa-
niem zawodu nauczyciela (mgr Maria 
Matyszkiewicz) oraz psychoterapią 
(mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk). 
   Spotykamy się w sobotnie 
popołudnie (godzina 15) 25 lutego 
w Hotelu Chopin na ulicy Przy Rondzie 
2 w Krakowie.  
   Chętnych prosimy o zgłaszanie się 
drogą mailową pod adresem: 

magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl   
   Po otrzymaniu potwierdzenia 
zgłoszenia (liczba miejsc jest 
ograniczona) prosimy o wpłacanie 
opłat uczestnictwa na konto bankowe  
OK PTP nr rachunku:  
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875.   
   Opłaty wynoszą 40 zł dla członków 
PTP, 50 zł dla pozostałych osób 
i obejmują udział w prelekcjach oraz 
obiadokolację.  
   Ze względu na fakt, iż spotkanie 
ma charakter przede wszystkim 
koleżeński informujemy, iż nie ma 
możliwości otrzymania faktury VAT.   
   Dalsze szczegółowe informacje 
zostaną zamieszczone na naszej 
stronie internetowej.  

Serdecznie zapraszamy 
    Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

 
 
9. SESJA NAUKOWA Z OKAZJI 50 ROCZNICY WYPROMOWANIA PIERWSZYCH 
ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM 

  W związki z organizowaną przez 
Oddział Krakowski PTP i Instytut 
Psychologii UJ Sesją Naukową 
zachęcamy pierwszych absolwentów 
do aktywnego udziału oraz włączania 
się w jej przygotowywanie.  
  Będziemy wdzięczni za wszelkiego 
rodzaju materiały obrazujące przebieg 
studiów (fotografie, kserokopie 
dyplomów, programów studiów, 

indeksów i wszelkiego rodzaju 
pamiątek z tego okresu).   
  Wszelkie materiały można przesyłać 
pocztą tradycyjną na adres:  
Oddział Krakowski PTP Al. Mickiewicza 
3, 31-120 Kraków lub elektroniczną:     
ptpkrakow@poczta.onet.pl 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

 
 
10. KONFERENCJA NAUKOWA W 40 ROCZNICĘ ŚMIERCI ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO 
pt. „PRZECIW MELANCHOLII, DEPRESJI, ACEDII – PERSPEKTYWY NAUK, 
PERSPEKTYWA WIARY" (Kraków, 15 czerwca 2012) 

Miejsce obrad: 
Kraków, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17, aula,  Ip. 

Organizatorzy: 

https://ptp.krakow.pl:2096/proscape-webmail/src/compose.php?send_to=%22Zarz%B1d%20%20OK%20PTP%22%20%3Cptpkrakow%40poczta.onet.pl%3E
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Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe „Fides et Ratio” 
Polska Akademia Umiejętności, Wydział I 
Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Oddział Kraków 

Temat i cele konferencji: 
W dziele Antoniego Kępińskiego  znajdujemy pod  terminem „melancholia”  

pojęcia pokrywające się z „oznaczeniem stanu uczuciowego będącego 
przeciwieństwem radości szczęścia i pogody ducha”. 

W 40-lecie śmierci wielkiego psychiatry i wielkiego humanisty, autora – 
między innymi – monografii „Melancholia”, człowieka, którego postawa empatii 
wobec cierpiącego bliźniego stała się światłem dla wielu – pragniemy zaprosić 
do wielodyscyplinarnej refleksji nad zjawiskami określanymi jako melancholia, 
depresja, acedia, spleen, smutek, wypalenie, nuda oraz nad analizą sposobów walki 
z nimi. 

Depresja rozumiana jako zaburzenie psychiczne jest – według raportu 
European College of Neuropsychopharmacology, opublikowanego w 2011 roku, 
na temat występowania zaburzeń psychicznych w krajach Unii Europejskiej – 
podstawowym i stale rosnącym zagrożeniem dobrostanu i zdrowia człowieka. Raport 
ów  podkreśla wagę strategii przeciwdziałania. Jednakże to, co psychiatria –  
medycyna  nazywa objawami depresji, można też opisać również w kategoriach 
innych nauk: neuronauk, psychologii, filozofii, kulturoznawstwa, 
literaturoznawstwa… wreszcie – teologii.  

Różne perspektywy opisu zjawisk prowadzą do różnych form przeciwdziałania.  
Oto problemy i pytania jakie, między innymi, pragniemy rozważyć: 

 Jakie mogą być perspektywy walki z melancholią – depresją, czy różne 
perspektywy wykluczają się, czy też dają się godzić?  

 Czy rosnącą wśród ludzi współczesnych „falę depresji” należy pozostawić  –
jako zadanie – tylko psychiatrii biologicznej czyli de facto neuropsycho-
farmakologii? A jeśli nie – to co inne nauki, w tym nauki humanistyczne 
i teologia mają do powiedzenia na temat: „przeciw melancholii”?  

 Jak odczytujemy dziś myśl Kępińskiego w tym zakresie? W szczególności – 
jego teorię metabolizmu informacyjnego oraz jego rozumienie rozwoju 
i zaburzeń rozwoju człowieka? 

Konferencja ma na celu stworzenie forum dialogu przedstawicieli różnych nauk: 
medycznych, humanistycznych i społecznych oraz praktyków różnych specjalności, 
głównie psychologów, lekarzy, duszpasterzy. 

Komitet  Naukowy : 
Prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
Kongregacja ds. Kanonizacyjnych -Watykan 
Prof. dr hab.n.med. Zdzisław Ryn, UJ CM 
Prof. dr hab. Piotr Oleś, KUL 
Prof. dr hab. Teresa Grabińska, Politechnika Wrocławska 
Dr hab. prof. UJ Jerzy Brzozowski, UJ 
Dr Elżbieta Leśniak, d. UJ CM 
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Komitet Organizacyjny: 
dr Agnieszka Hennel-Brzozowska, Uniwersytet Pedagogiczny,  członek Zarządu MTN 
Fides et Ratio  
dr Stanisław Jaromi OFMConv, członek Zarządu MTN Fides et Ratio,  
mgr Anna Turczyńska, Przewodnicząca Zarządu PTP Kraków 

PROGRAM  KONFERENCJI   –    15 czerwca 2012   (PIĄTEK), godz. 9.00 – 15.00 
Program jest obecnie w trakcie tworzenia; będzie obejmował dwie części: 

Część I:   W SFERZE  IDEI, to dwie sesje referatowe, wśród tematów  między innymi: 
Prof. dr hab. Zdzisław Ryn – Zaburzenia rozwoju człowieka i postępowanie 
pomagającego według Antoniego Kępińskiego – z perspektywy dzisiejszej psychiatrii 
i z perspektywy  Fides. 
Prof. dr hab.  Zdzisław Kijas OFMConv –  Melancholia na drodze do duchowej 
doskonałości – „noc duchowa”. 
Prof. dr hab.Teresa Grabińska – "Usposobienie do melancholii w antropologii 
fundującej pesymizm moralny". 
Dr hab. prof. UJ Jerzy Brzozowski –  Beaudelaire – między melancholią a żarliwością 
dr Stanisław Jaromi OFMConv – Zrównoważony rozwój człowieka i cywilizacji  
a przeciwdziałanie melancholii 
dr Elżbieta Leśniakowa  – Wspomnienie o Antonim Kępińskim jako lekarzu pacjentów 
z objawami depresji. 

Część II:  W SFERZE PRAXIS –  to panel dyskusyjny Przeciwstawianie się melancholii 
w praktyce lekarskiej, psychologicznej, duszpasterskiej; prowadzony przez  
mgr Annę Turczyńską, Przewodniczącą Oddziału Krakowskiego PTP. 

Zgłoszenia: 
Pocztą elektroniczną na adres: przeciwmelancholii@gmail.com od 1 stycznia 2012 
do wyczerpania miejsc. 
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne; ze względów organizacyjnych prosimy 
jednak o wcześniejsze zgłoszenie. Osoby zainteresowane otrzymaniem 
zaświadczenia o uczestnictwie  proszone są  o  poinformowanie o tym 
organizatorów, również  drogą mailową.  

Wszelkich  informacji udziela: Dr Agnieszka Hennel-Brzozowska.  
e-mail: przeciwmelancholii@gmail.com ; tel. 603 750 783 

Bieżące informacje o konferencji będą zamieszczane od 1 marca 2012 na stronach: 
www.fidesetratio.iap.pl 
www.ptp.krakow.pl 
www.pau.krakow.pl     

Serdecznie zapraszamy 
dr Agnieszka Hennel-Brzozowska 

 
 
 
 
 
 

mailto:przeciwmelancholii@gmail.com
http://www.fidesetratio.iap.pl/
http://www.ptp.krakow.pl/
http://www.pau.krakow.pl/
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11. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA Z CYKLU 
PSYCHIATRIA I SZTUKA 
 

WYDZIAŁ SZTUKI UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI 
NARODOWEJ W KRAKOWIE 

STOWARZYSZENIE PSYCHIATRIA I SZTUKA 
MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. SEWERYNA UDZIELI W KRAKOWIE 

 mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału 
w międzynarodowej konferencji szkoleniowo-naukowej 

z cyklu Psychiatria i Sztuka pt. 
 ŚWIATY RÓWNOLEGLE 

Sztuka narzędziem terapii i komunikacji 
 Konferencji towarzyszyć będzie międzynarodowa wystawa plastyczna artystów 

profesjonalnych i twórców z kręgu sztuki art brut 
 

Złożona natura człowieka przesądza o granicach jego indywidualnej 
i niepowtarzalnej ‘czasoprzestrzeni’, względnie zamkniętej i niedostępnej dla 
wszystkiego co na zewnątrz. Usytuowanie obok siebie bytów równie 
nieprzeniknionych sprawia, że żyjemy w poczuciu izolacji i niezrozumienia. Zbiór 
„światów jednoosobowych” , z których każdy różni się od naszego choćby przez fakt 
odmiennych uwarunkowań kulturowych czy społecznych ugruntowuje 
skomplikowane i złożone relacje człowieka ze środowiskiem. Termin „światy 
równoległe” powstał na potrzeby fizyki kwantowej, jednak użyty w formie poetyckiej 
przenośni znakomicie ilustruje stan poczucia odrębności dotyczącej zarówno tego 
co na zewnątrz jak i w środku. Rozpoznanie i zrozumienie światów innych jest szansą 
na spotkanie, przezwyciężenie uprzedzeń i złagodzenie antagonizmów. Sztuka jako 
narzędzie komunikacji pozwala na wyrażenie doświadczeń, potrzeb, myśli i emocji, 
pomaga w samoidentyfikacji, w lepszym rozpoznaniu siebie i innych – odmiennych, 
obcych, nieznanych. W przestrzeni sztuki „światy równoległe” mają szansę liniowego 
zbiegu na horyzoncie wykreślonym przez wartości estetyczne.  

Organizatorzy konferencji pozostają z nadzieją, że prezentowane podczas 
wystąpień treści i przemyślenia pozwolą spojrzeć na sztukę jak na integrujący układ 
odniesienia, zaspokajający potrzebę więzi ze światem jako całością. Do udziału 
w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych praktycznym i teoretycznym 
wymiarem sztuki: terapeutów zajęciowych i arteterapeutów, lekarzy i artystów, 
psychologów i filozofów, nauczycieli i studentów.  

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Audytorium prof. Danka, 
ul. Podchorążych 2 

Miejsce wystawy: Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Ratusz przy Pl. Wolnica 1 

Termin: 18-19 maja 2012 r. (piątek, sobota) 
Dodatkowe informacje: można uzyskać pod numerem telefonu mgr Edyta Kowalik, 
12 662 61 41 i na stronie internetowej: www.psychiatriisztuka.pl  

W oczekiwaniu na Państwa zgłoszenia 
dr hab. Grażyna Borowik prof. UP 

                                                                                                             dr Andrzej Kowal  
 

http://www.psychiatriisztuka.pl/
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12. SPRAWY CZŁONKOWSKIE 
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy! 
  W celu zminimalizowania kosztów 
oraz poprawy komunikacji z Członkami 
Oddziału, tworzymy i aktualizujemy 
listę mailingową. W jej ramach 
wysyłane są biuletyny, jak również 
informacje o nowościach 
zamieszczanych na stronie  
internetowej Oddziału Krakowskiego 
PTP www.ptp.krakow.pl 
    W związku z powyższym prosimy 
o przesłanie adresu email 
do sekretarza ds. członkowskich 
Magdaleny Niteckiej: 
magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl 
z tematem: "Wyrażam zgodę na 
wpisanie na listę mailingową".   

Jednocześnie pragniemy serdecznie 
podziękować wszystkim osobom, 
które zdążyły już przesłać emaile 
i wyrazić zgodę na wpisanie na listę. 
mailingową. Przypominamy także 
o aktualizacji adresów email oraz 
pocztowych, a także innych danych 
teleadresowych. Informacje o zmianie 
adresu można przesyłać mailem 
na adres sekretarza ds. członkowskich 
Magdaleny Niteckiej lub pocztą 
na adres Zarządu OK PTP: 
Al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków. 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

 
 
13. SKŁADKI 
Szanowne Koleżanki i Koledzy!  

  Aktualna składka wynosi nadal 80zł 
za rok kalendarzowy. Można ją 
wpłacać osobiście podczas spotkań 
Zarządu OK PTP lub na konto Oddziału 
o numerze:  
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875.  
  W tytule przelewu bardzo prosimy 
o wpisywanie imienia i nazwiska 
osoby, której dotyczy wpłata 
(szczególnie przy wpłatach 
dokonywanych w Urzędzie Pocztowym 
lub poprzez rachunek bankowy innej 
osoby).  
  Jednocześnie przypominamy, iż 
zgodnie ze statutem Towarzystwa, 
składki muszą być opłacane 
sukcesywnie za kolejne lata – 
nie można opłacić roku bieżącego bez 
uregulowania zaległości. W razie 
wątpliwości prosimy kontaktować się 
ze skarbnikiem: 
magda.lorenc@onet.pl 

  Wszelkie ogólne informacje na temat 
zasad członkostwa i składek dostępne 
są stale na stronie internetowej 
Oddziału : www.ptp.krakow.pl.   
  Dziękujemy tym z Państwa, którzy 
regularnie uiszczają opłaty oraz tym, 
którzy do tej pory uregulowali 
zaległości. 
  Przypominamy także, iż na powyższe 
konto Oddziału Krakowskiego należy 
wpłacać wyłącznie składki  związane 
z przynależnością do PTP  (i opłaty 
uczestnictwa przy okazji  
organizowanych przez Oddział 
konferencji), natomiast składki 
dotyczące sekcji czy inne opłaty 
związane z rekomendacjami Towa-
rzystwa należy przesyłać na konto 
Zarządu Głównego w Warszawie lub 
na rachunek danej sekcji (informacje 
na stronie internetowej ZG PTP: 
www.ptp.org.pl). 

Magdalena Lorenc – skarbnik 
Oddziału Krakowskiego PTP 
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a) Odpowiedź Zarządu Głównego w sprawie faktur: 
Szanowni Państwo! 

W związku z licznymi w ostatnim czasie zapytaniami odnośnie możliwości 
otrzymywania faktur do wpłat składek członkowskich przedstawiam odpowiedź 
(z dnia 15.12.2011r.) z Biura Zarządu Głównego PTP w Warszawie w tej kwestii:  
„Informuję, że składka członkowska jest świadczeniem osobistym i dobrowolnym 
(przynależność jest dobrowolna) nie ma więc możliwości wystawiania faktur.  

Małgorzata Toeplitz-Winiewska  
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”.  

 

Magdalena Lorenc – skarbnik 
Oddziału Krakowskiego PTP 

 
14. Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP: 
 
 a) Konkurs na redaktora "Nowin 
Psychologicznych" rozstrzygnięty. 

 Zarząd Główny PTP na posiedzeniu 16 
listopada, na wniosek komisji 
konkursowej powołał dr Zuzannę 
Toeplitz na redaktora naczelnego 
"Nowin Psychologicznych". Zaległe 
numery kwartalnika z 2010 roku ukażą 
się w styczniu a na bieżąco Nowiny 

zaczną się ponownie ukazywać w 2012 
roku.  
Zmienia się profil kwartalnika, który 
będzie poświęcony szeroko rozumia-
nej problematyce diagnozy psycholo-
gicznej.  
Apelujemy o nadsyłanie tekstów 
na adres Zarządu Głównego. 

 

 

 
b) Komunikat o odnowieniu dyplomów 
dla certyfikowanych psychoterapeu-
tów i superwizorów. 
Termin przesyłania wniosków 
o odnowienie certyfikatów został 
przedłużony do końca lutego 2012 
roku tak, by Zarząd Główny mógł 
podjąć decyzję o przedłużeniu 
na swoim posiedzeniu 21 marca 2012. 

Zarząd Główny ZG na posiedzeniu 18 
listopada odnowił ważność certyfika-
tów psychoterapeutycznych 
i superwizorskich 59 osobom. Nowe 
dyplomy zostaną przygotowane 
w terminie późniejszym, można jednak 
już otrzymać zaświadczenie potwier-
dzające przedłużenie. 
 
 

 

c). Badania nad Integracją 
Psychoterapii. 

Zespół Badań nad Integracja 
Psychoterapii (ZBIP) Wydziału 
Psychologii UW kierowany przez prof. 
dr hab. Lidię Grzesiuk zachęca 
wszystkich uprawiających psychotera-
pię do wypełnienia ankiety, której 
wyniki pozwolą zorientować się jak  

wygląda psychoterapia w praktyce,  
kto ją prowadzi i w jaki sposób. 

Link do ankiety: 
www.psychologia.pl/psychoterapia  

Ankietę można wypełnić online lub 
wydrukować i odesłać na wskazany 
na stronie adres. 

 

http://www.psychologia.pl/psychoterapia
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d). Uchwała o wdrożeniu procedury 
wprowadzania w Polsce: 
Europejskiego Certyfikatu Psychologa. 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne 
jako członek EFPA w dniu 15 czerwca 
czerwcu 2011 roku podjęło uchwałę 
o wdrożeniu procedury wprowadzania 
Europejskiego Certyfikatu Psychologa.  

Powołano Narodowy Komitet 
Certyfikacyjny, którego skład jest w tej 
chwili kompletowany i będzie 
zatwierdzony na listopadowym 
posiedzeniu Zarządu Głównego. 
Komitet Krajowy musi zostać 
zarejestrowany przez Komitet 
Europejski. 
 

 

e)  Zaproszenie z niemieckiego 
Towarzystwa Psychologicznego  
do udziału w ich kongresie w 2012r. 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne 
zostało uhonorowane zaproszeniem 
do udziału w 48 Kongresie Naukowym 
DGPs, który odbędzie się w Bielefeld 
we wrześniu 2012 roku. 
Poniżej przekazujemy zaproszenie 
wystosowane przez prof. dr Rainera 
Riemanna Prezesa tego Towarzystwa 
do polskich psychologów i członków 
Polskiego Towarzystwa Psychologiczn-
ego.  
Zachęcamy do udziału w tym ważnym 
spotkaniu z psychologią i psycholo-
gami niemieckimi. 
 

“Dear colleagues, 
it is a pleasure for me to invite you 
to participate active at the 48th 
congress of the German Psychological 
Society. This Congress will be held 
at the Bielefeld University from 23rd 
to the 27th of September 2012. 

The congress covers all fields 
of psychological research. The main 
language is German but an increasing 
number of contributions is presented 
in English. Next year, we will welcome 
our first international guest society, 
the Polish Psychological Association. 
This is another reason, why you should 
consider to participate in the congress 
by organizing a symposium 
(Arbeitsgruppe) or present a paper 
or poster. Please submit your 
contributions via the (German) 
conference website: 
www.dgpskongress.de   
 
If you have any questions, please 
contact the organizers via email 
(dgps2012@uni-bielefeld.de). 

We are looking forward to see you 
in Bielefeld next year.”  

Rainer Riemann 

 

http://www.dgpskongress.de/
mailto:dgps2012@uni-bielefeld.de

