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W dn. 23 lutego 2019 roku odbyła się coroczna konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa organizowana przez Zarząd Oddziału Krakowskiego
PTP. Temat tegorocznych refleksji miał wymiar historyczny: Nasze 100 lat - czyli psychologia po upadku Królestwa Galicji i Lodomerii.

Prelegenci przybliżyli słuchaczom początki psychologii wywodzącej się z terenów naszego
regionu. Dr hab. Cezary Domański z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nakreślił słuchaczom panoramę psychologii w Galicji w latach 1875-1939. Dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka i prof. dr hab. Maria Kielar-Turska związane
z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Akademią Ignatianum w
Krakowie opowiedziały o początkach pracy psychologa. Dr
hab. Dorota Kubacka-Jasiecka skupiła się na pracy psychologa
klinicznego. Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska pochyliła się nad
historią badań nad rozwojem dzieci w szkole Stefana Szumana.
Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP, dr Anna Knobloch – Gala, w ciekawy i barwny sposób przybliżyła historie
galicyjskich rodzin: ich problemy z tożsamością, zakorzenieniem w czasach migracji i zmieniających
się granic. Na przykładzie własnych doświadczeń rodzinnych ukazała problemy psychologicznie będące udziałem wielu rodzin tamtych czasów. Konferencję zakończyła dyskusja dotycząca początków
działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych w Krakowie bazująca na wspomnieniach
uczestników spotkania. Wszyscy obecni otrzymali nowy Kodeks Etyczny Psychologa PTP uchwalony w dniu 2 grudnia 2018 r. przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w Warszawie. Specjalnie
z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa 2019 tekst Kodeksu został przygotowany przez Oddział Krakowski PTP w formie drukowanej dla uczestników konferencji.
Dzięki ciekawym i merytorycznym wystąpieniom odwołujących się do osobistych doświadczeń mogliśmy poczuć atmosferę początków psychologii. Spotkanie miało charakter nieformalny i było przede wszystkim okazją do integracji członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, nie tylko z
Oddziału Krakowskiego. Wśród zaproszonych gości byli obecni przedstawiciele Zarządu Głównego
PTP na czele z Panią Przewodniczącą, dr Krystyną Teresą Panas.
Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Psychologa 2019 w Krakowie i zapraszamy za rok, nie tylko członków Oddziału Krakowskiego PTP.

