25 maja 2018r. - Oddział terenowy PTP w Zielonej Górze
rozpoczął świętowanie Jubileuszu 50- lecia powstania
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25 maja 2018r. w Zielonej Górze odbyło się spotkanie, które było kulminacją obchodów Pięćdziesięciolecia istnienia Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (1968-2018). W ramach obchodów Oddział podjął inicjatywę rekonstrukcji
swojej historii, jej prezentacji w formie broszury oraz organizacji spotkania wspomnieniowego wraz z bankietem oraz otwartych seminariów naukowych pod tytułem:
„Fakty i mity w psychologii- rewizja uznanych prawd”.

Realizowanie tego planu rozpoczęto od października 2017 roku. Doprowadzenie do końca
każdej z tych inicjatyw wymagało pracy i zaangażowania się poszczególnych członków oddziału. W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim, którzy zachcieli się włączyć, dziękuję za ich poświęcony czas,
energię i życzliwość.
Kulminacyjnym momentem świętowania Jubileuszu było spotkanie, które odbyło się w zielonogórskiej Palmiarni
25 maja. Atmosferę tego spotkania tworzyli psychologowie- pionierzy (niektórzy już nieobecni), którzy swoją
pracą i życiem przepełnionym misją bycia psychologiem tworzyli zręby środowiska psychologicznego na Ziemiach Odzyskanych, aktualni członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni Goście. Dziękujemy za udział Przewodniczącej PTP – dr Małgorzacie Toeplitz-Winiewskiej i Przewodniczącej Oddziału PTP z Poznania dr Jadwidze
Łuczak – Wawrzyniak. Cieszymy się że byłyście z nami!
W czasie trwania i realizacji projektu Jubileusz- historia stała się pretekstem do bycia bliżej zarówno w doświadczaniu i
poznawaniu siebie w bliższych relacjach, ale także nas jako grupy. Historia społeczności psychologów skupionych przy
oddziale terenowym PTP w Zielonej Górze odkryła nie tylko fakty, ale i zmieniającą się rolę Towarzystwa. Na podstawie
zrekonstruowanej przez jedną naszych koleżanek (Magdalenę Różak) historii dowiedzieliśmy się, że początki
tworzenia się środowiska psychologów sięgają roku 1952, gdy do Zielonej Góry po studiach przyjechała pierwsza psycholog- pani Janina Piotrowska. Wraz z nią inni psychologowie przybyli do Zielonej Góry organizowali
się w ramach Sekcji Psychologii przy Ośrodku Badawczo- Naukowym Lubuskiego Towarzystwa Kultury (potem
Lubuskiego Towarzystwa Naukowego) oraz PTP.
W latach 1958 – 1967 oddział zielonogórski był częścią oddziału Poznańskiego PTP.
Co ciekawe w 1984r. w podziękowaniu za przyznanie odznaki Zasłużony dla PTP pani Piotrowska zawarła życzenie, które nadal jest aktualne: „abyśmy w powodzi metod, testów
i publikacji nie zagubili człowieka. Człowiekowi z racji
naszego zawodu mamy zadanie pomagać, zwłaszcza
w dzisiejszych trudnych czasach.”
Serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że z okazji Jubileuszu rozpoczęliśmy etap spotkań, w których historia łączy się z teraźniejszością a teraźniejszość z przyszłością. Raz jeszcze dziękuję
wszystkim, którzy przygotowywali i świętowali z
nami ten piękny Jubileusz!

