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	 Kolejna	 druga	 międzynarodowa	 konferencja	 NTPP	 (Warszawa,	
10-12.06.2016)	 również	 cieszyła	 się	 niezwykłą	 popularnością.	 Była	
ona	 zatytułowana	 „Rewolucja	 w	 psychoterapii.	 Nowe	 idea,	 badania,	
praktyka”	 i	 skupiła	 szereg	 wykładowców	 	 międzynarodowej	 rangi	 i	
mających	dokonania	zmieniające	psychoterapię	w	wymiarze	historycznym.	

	 Przekazujemy	 Państwu	 wraz	 z	 tym	 biuletynem	 dwie	 publikacje	
z	 czasopisma	 „Charaktery”	 odnoszące	 się	 do	 konferencji:	 	 wywiad	
z	 prof.	 Markiem	 Solmsem	 oraz	 artykuł	 Anny	 Król-Kuczkowskiej.	

	 Podczas	 ostatniej	 konferencji	 „Rewolucja	 w	 psychoterapii.	 Nowe	
idee,	badania,	praktyka”,	mieliśmy	szanse	spotkać	i	posłuchać	m.in.:	Nancy	
Andreasen	 –	 współtwórczyni	 tego,	 	 co	 znamy	 jako	 ramy	 psychiatrii	 w	
wymiarze	światowym,	czyli	 systemów	klasyfikacji	zaburzeń	psychicznych,	
Marka	Solmsa	–	twórcy	neuropsychoanalizy,	to	jest		dziedziny	łączącej	idee	
Zygmunta	Freuda	z	współczesną	neurobiologią,	Patricii	Coughlin	–	praktyka	
i	 wykładowcy	 Intensywnej	 Krótkoterminowej	 Psychoterapii	 Dynamicznej	
(ISTDP)	 oraz	 wzmacniającego	 naszą	 tożsamość	 Jonathana	 Shedlera	 –	
autora	 publikacji	 o	 tym,	 czym	 jest	 psychoterapia	 psychodynamiczna,	
i	 pokazujących	 jej	 wysoką	 skuteczność	 w	 praktyce	 klinicznej.
„Klasa	 mistrzów”	 –	 takie	 podsumowanie	 uzyskała	 dyskusja	 panelowa	 w	
trakcie	naszej	konferencji	w	której	uczestniczyli	prof.	Bogdan	de	Barbaro,	
Zofia	 Milska-	 Wrzosińska,	 prof.	 Irena	 Namysłowska,	 dr	 Jerzy	 Pawlik.	

	 Naukowe	 Towarzystwo	
Psychoterapii	Psychodynamicznej	od	
czasu	 swojego	 powstania	 prowadzi	
nowatorską	 różnorodną	 aktywność	
badawczą	 i	 edukacyjną.	 Ma	 ona	
zarówno	 wymiar	 krajowy,	 jak	 i	
szerszy	 -	 obejmujący	 organizację	
konferencji	 międzynarodowych,	 w	
programie	 których	 odnaleźć	 można	
nazwiska	 znakomitych	 naukowców	 i	
psychoterapeutów	z	całego	świata.
		 Pierwsza	 z	 naszych	 konferencji	
zatytułowana		„Psychoterapia	i	miłość	
romantyczna”	odbyła	się	we	wrześniu	
2014	 roku	 i	 wzbudziła	 ogromne	
zainteresowanie.	



	 Nie	 do	 pominięcia	 jest	 także	 sesja	 dotycząca	 styku	
pomiędzy	 kulturą	 a	 psychoterapią,	 w	 której	 wzięli	 udział	 	 dr	 hab.	
Agnieszka	 Graff,	 prof.	 Andrzej	 Leder	 i	 prof.	 Wojciech	 Burszta.		

	 NTPP	 to	 także	 codzienna	 praca	 edukacyjna,	 publikacyjna	 i	 naukowa.	
Trudno	 byłoby	 wymienić	 wszystkie	 jej	 elementy,	 przytaczamy	 tylko	 kilka	
przykładów:	 cykl	 seminariów	 prowadzonych	 przez	 dr	 Sławomira	 Murawca,	
dr	 Cezarego	 Żechowskiego	 i	 Joannę	 Duchniewicz	 w	 siedzibie	 NTPP	 przy.	
ul.	 Katowickiej	 w	 Warszawie	 przyciągał	 grono	 uczestników	 wzrastające	
z	 każdym	 spotkaniem.	 Dotyczyły	 one	 zagadnień	 łączących	 psychoterapię	
psychodynamiczną	 z	 neurobiologią	 i	 podejściem	 ISTDP	 w	 psychoterapii.

	 NTPP	to	 także	badania	naukowe,	 już	opublikowane	lub	 	będące	w	trakcie	
procesu	 publikacji.	 Wyniki	 jednego	 z	 naszych	 badań,	 dotyczącego	 nastawień	
polskich	 lekarzy	 psychiatrów	 do	 psychoterapii,	 były	 prezentowane	 w	 trakcie	
Krajowego	Zjazdu	Psychiatrów	Polskich	w	Katowicach.	Natomiast	na	Konferencji	
Trzech	Sekcji,	która	odbyła	się	w	tym	samym,	2016	roku,	przygotowaliśmy	całą	
sesję	 naukową	 zatytułowaną	 „Rozumienie	 zjawiska	 agresji	 we	 współczesnej	
psychoterapii	 psychodynamicznej.”	 Wiele	 tych	 projektów	 toczy	 się	 nadal.

	 Najważniejsze	wyzwania,	które	chcielibyśmy	podjąć	w	pierwszym	półroczu	
2017	roku	to	organizacja	w	Warszawie	moderowanej	przez	dr	Sławomira	Murawca	
debaty „Kocha, lubi, szanuje… Psychoterapeuci i psychiatrzy we współpracy 
i rywalizacji”, która odbędzie się dnia 15 marca 2017	 z	 udziałem	 m.in.:	
prof.	Czesława	Czabały,	Zofii	Milskiej	Wrzosińskiej,	 dr	Macieja	Pileckiego,	 dr	
Kamy	Pierzgalskiej	 i	dr	Rafała	Styły	oraz	seminarium w Poznaniu: „Różnice 
płci w psychoterapii. Co wiemy a czego nie?” planowanego na maj 2017. 
Szczegółowe	informacje	dotyczące	obydwu	wydarzeń	prześlemy	Państwu	wkrótce.	

	 Ważnym	 wydarzeniem	 jakie	 planujemy	 na	 2018	 rok,	 jest	 organizacja	
konferencji: „Regulacja emocji – wehikuł zmiany w psychoterapii”, 
która odbędzie się w Warszawie w dniach 13-15 kwietnia 2018r.	 Udział	
w	 konferencji	 zapowiedział	 już	 m.in.	 Jon	 Frederickson,	 wykładowca,	
nauczyciel,	terapeuta	i	superwizor	pracujący	w	podejściu	(ISTDP)	-	Intensywna	
Krótkoterminowa	 Psychoterapia	 Dynamiczna.	 Zapraszamy	 Państwa	 na	 to	
wyjątkowe	 wydarzenie,	 w	 związku	 z	 dużym	 zainteresowaniem	 konferencją	 i	
licznymi	prośbami	 termin	zniżkowej	opłaty	został	przesunięty	na	31	marca	b.r.	
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