Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTP we Wrocławiu
(od listopada 2016 do 26 października 2018roku)

1. Spotkania poświęcone realizacji celów i bieżących zadań OT PTP odbywały się co
miesiąc, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Skład Zarządu OT PTP:
Agnieszka Żelwetro – przewodnicząca
Łukasz Krawętkowski – – z-ca przewodniczącej
Joanna Gorczyńska - z-ca przewodniczącej
Aleksandra Gniłka – skarbnik
Monika Kuleszczyk –sekretarz ds. członkowskich
Małgorzata Kuśmierek - sekretarz ds. członkowskich
Marta Kochan – Wójcik - sekretarz ds organizacji szkoleń
Justyna Kłosowska – Belda – sekretarz ds organizacji szkoleń
Anna Jędryczka-Hamera – członek zarządu
Urszula Jenerał – Feier – członek zarządu
Justyna Macur – członek zarządu
2. Liczba aktualnych członków: 420 w tym 85 członków nadzwyczajnych.
3. Liczba przyjętych nowych członków: 23.
4. Cele OT PTP we Wrocławiu:
- organizowanie szkoleń dla studentów psychologii i młodych psychologów
- organizowanie konferencji naukowych dla środowiska psychologów
- utrzymywanie współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej w celu promocji zawodu psychologa
- dbanie o rozwój Towarzystwa (zwiększanie liczby członków Towarzystwa),
- porządkowanie danych członków Towarzystwa, aby usprawniać obieg informacji w celu
przekazywania członkom Towarzystwa aktualnych informacji dotyczących środowiska
psychologów.

5. Działalność szkoleniowa:
a) kontynuowanie cyklu spotkań (we współpracy z PSiAP) skierowanych do studentów
psychologii i adeptów psychologii mających na celu przybliżenie ścieżek rozwoju
zawodowego psychologów, czyli „Jak zostać..?”:


„Jak zostać psychologiem sądowym i penitencjarnym?”(Alina Skrobek,
Joanna Borsiak) (18.12.2016r.)



„Jak zostać trenerem grupowym?” (Łukasz Krawętkowski, psycholog,
psychoterapeuta, trener treningu grupowego) (2.02.2017r.)



„Jak zostać psychologiem szkolnym?” (Małgorzata Kuśmierek, psycholog)
(24.03.2017r.)

b) kontynuowanie Seminariów Neuropsychologicznych o międzynarodowym
charakterze (we współpracy z Ośrodkiem Badawczo – Naukowo – Dydaktycznym
Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu / Ośrodkiem
Alzheimerowskim w Ścinawie), w tym organizacja X. Jubileuszowego Seminarium
Neuropsychologicznego:
X. Jubileuszowe Seminarium Neuropsychologiczne (20 maja 2017r.) (organizator,
koordynator, prowadzący: Agnieszka Żelwetro) przygotowane we współpracy z Ośrodkiem
Alzheimerowskim, poświęcone różnym obliczom starości z udziałem zaproszonych gości:


Prof. Jose Domingo Barroso Ribal (neuropsycholog, Catedrático de
Neuropsicología, profesor de Psicología en la Universidad de La Laguna, Tenerife:
“Cambios cognitivos y neuroanatomicos en el envejecimiento normal
(entre los 40 – 80 años)” (“Zmiany poznawcze i neuroanatomiczne w
procesie normalnego, fizjologicznego starzenia się osób między 40 a 80
rokiem życia”)
• Dr Dorota Niewiedział (psycholog, psychoterapeuta terapii systemowej, adiunkt w
Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego): „Optymalizacja relacji
rodzinnych z osobą starzejącą się dotkniętą chorobą Alzheimera”
• Prof. dr hab. Piotr Roszak (profesor teologii, prodziekan ds. nauki na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor stowarzyszony
Uniwersytetu Navarry w Hiszpanii): „Nie wszystko się starzeje. Mądrość,

pamięć, doświadczenie w myśli Tomasza z Akwinu”
• Dr Jadwiga Jasińska – Sadura (historyk sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego,
pracownik Działu Oświatowego Muzeum Narodowego we Wrocławiu): „Blaski i
cienie wieku dojrzałego, czyli obrazy starości w sztuce”
• Mgr Krzysztof A. Ziembik (prawnik, inżynier, popularyzator nauki, założyciel
Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego "Harmonia" oraz Fundacji Edukacji
Medycznej, współzałożyciel i członek Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego): „Prawa starość”
• Prof. Leszek Paradowski (lekarz, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu): „Cuda w medycynie”
XI. Międzynarodowe Seminarium Neuropsychologiczne (21.05.2018) pt.:
„Porozmawiajmy o Języku” (organizator, koordynator, prowadzący: Agnieszka
Żelwetro) z następującymi wykładami:


„The neurocognition of vocal emotional communication” - Dr. César Lima
(University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL), Institute of Cognitive Neuroscience,
University College London



„Wielojęzyczność: lek czy trucizna?” - Dr. Thomas H. Bak (University of
Edinburgh, Human Cognitive Neuroscience (HCN), Centre for Cognitive Ageing and
Cognitive Epidemiology (CCACE), School of Philosophy, Psychology and Language
Sciences (PPLS)



„Zaburzenia językowe w otępieniu czołowo - skroniowym”- Prof. Michał
Harciarek (Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Psychologii
Klinicznej i Neuropsychologii)



„Mądrość metafory: komunikacyjny model metafory kognitywnej” - Dr
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„Skuteczność terapii afazji” - Dr Marcin Leśniak (neuropsycholog, Instytut
Psychologii UWr)

c) kontynuowanie
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psychoterapeutycznych we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu
Wrocławskiego:


Konferencja pt.: "Łatwo jest mówić o psychoterapii ale trudno o niej
rozmawiać w sposób użyteczny. Dlaczego tak jest ?" z udziałem
psychoterapeuty Michaela Randolpha) (koordynator – Justyna Kłosowska – Belda)
(24.04.2017)

d) Kontynuowanie spotkań z okazji Dnia Psychologa we współpracy z SWPS:


Spotkanie z okazji Dnia Psychologa, pt.: „Psycholog wobec głowy w lodówce.
Obraz psychozy w filmie »Głosy« w reżyserii Marjane Satrapi”. Pokaz filmu irańskiej
reżyserki, autorki słynnej komiksowej serii „Persepolis”, poprzedzony wykładem
mgr Anny Jędryczki-Hamery „Filmy fabularne jako źródło wiedzy i emocji –
spojrzenie psychologa”. Wydarzenie jest adresowane do studentów i absolwentów
psychologii oraz psychologów praktyków ((17 lutego 2017r).



Spotkanie z okazji Dnia Psychologa (23 lutego 2018 rok) (prowadząca: Anna
Jędryczka – Hamera) pod hasłem: "Jak psycholog może rozmawiać o
seksie?" , z towarzyszącym pokazem filmu: "Hasta la vista" w reżyserii Geoffrey'a
Enthovena oraz dyskusją.

e) przygotowywanie

publikacji

będącej

podsumowaniem

X.Seminarium

Neuropsychologicznego
f) W ramach współpracy z SWPS

– prowadzenie dwóch edycji szkolenia

certyfikowanego z zakresu diagnozy neuropsychologicznej dla studentów SWPS
(kwiecień – maj 2017, wrzesień – listopad 2018) (prowadzący: Agnieszka Żelwetro)
6. Działania organizacyjne:
a) Uprządkowanie bazy danych (Monika Kuleszczyk)
Opracowała: Agnieszka Żelwetro – przewodnicząca OT PTP we Wrocławiu

