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Książka Nancy McWilliams, psycholożki, psychoanalityczki, superwizorki i nauczycielki psychoterapii psychoanalitycznej, została wydana w dobrym tłumaczeniu na polski
siedem lat po pierwszym wydaniu w Guliford Press. Znamienne, że w podtytule Autorka
posłużyła się terminem guide spolszczonym przez tłumaczkę jako poradnik. Kolejna
książka, którą McWilliams wydała jako współautorka, dwa lata później, określona jest
w podtytule jako manual, a więc terminem, który wykazuje tendencję do pozostawania
w profesjonalnym żargonie w postaci niezmienionej. Zwracam na to uwagę, żeby podnieść
zasługi Anny Sawickiej-Chrapkiewicz, a pewnie i redaktorów wydawnictwa dla troski
o polszczyznę języka, jakim posługują się psychoterapeuci.
Język poradnika adresowanego do praktykujących psychoterapeutów jest swobodny
i treściwy. Czyni to lekturę przyjemnością, zwłaszcza że przekazywane treści są przemyślane i poparte doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym Autorki.
Nancy McWilliams jest (jak już wspomniano) psychologiem i przedstawicielką tego
nurtu psychoanalizy, który opowiadał się za dopuszczeniem do praktykowania psychoterapii
profesjonalistów nielekarzy. Jej myślenie kliniczne, czemu i w omawianym dziele daje
wyraz, pozostaje w opozycji do głównego nurtu amerykańskiej psychiatrii, wyrażanego
w oficjalnym nauczaniu American Psychiatric Association. Wydaje się, że jest to opozycja
rozważna i rozwijająca tradycje, które APA porzuciło ćwierć wieku temu.
Przedmiot, którego McWilliams naucza, i o którym traktuje „ Poradnik” trudno
w dzisiejszych czasach zdefiniować wobec proliferacji szkół i podejść, z czego Autorka
doskonale zdaje sobie sprawę. Ujmujące jest Jej spojrzenie raczej liberalne, w którym nie
waha się dostrzegać wpływu Zygmunta Freuda na wszystkich, którzy stosują „leczenie
przez mówienie”. Nie oznacza to bynajmniej, że nie widzi znaczących różnic w podejściach paradygmatycznych dla współczesnych psychoterapeutów, ani zmian paradygmatów
w ciągu ostatniego stulecia. Decydując się na zakreślenie szerokich obszarów psychoterapii
pozostającej pod wpływem myśli Freuda, wyraźnie wskazuje na znaczenie wyboru między
różnymi rozwiązaniami oraz na konsekwencje w formie tego, co nazywa ramami terapii.
Układ książki jest przejrzysty, a orientację ułatwia dokładny spis treści oraz indeksy:
rzeczowy i nazwisk. Wybór problemów, którymi zajmuje się Autorka powoduje, że pomoc
znajdą w tej książce zarówno adepci psychoterapii jak i doświadczeni psychoterapeuci,
jeśli zechcą po nią sięgnąć.
Zgodnie z utrwaloną praktyką McWilliams przytacza też przykłady prowadzonych
psychoterapii ilustrujące stosowane przez siebie metody pracy.
Warto polecić ten tom psychoterapeutom.
Jacek Bomba
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Styczeń 2012
Dnia 11 stycznia 2012 roku w Warszawie odbędzie się comiesięczny wykład w ramach
spotkań szkoleniowych Filii Warszawskiej Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego „Neurobiologia poznania społecznego”. Wykład poprowadzi dr hab. n. med. Filip Rybakowski. Kontakt: artur.wisniewski@wum.edu.pl
W dniach 13–15 stycznia 2012 roku w Sopocie odbędzie się szkolenie „Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych”. Kontakt:www.pracownia-mm.
pl; sekretariat@pracownia-mm.pl.
W dniach 19–21 stycznia 2012 roku w Białowieży odbędą się Podlaskie Dni Psychiatryczne. Kontakt: www.psychiatria-bialowieza.pl; psych@umwb.edu.pl.
W dniach 21–22 stycznia 2012 roku w Sopocie odbędzie się szkolenie „Zawiłe związki
– przechodzenie od terapii pary do terapii indywidualnej”. Kontakt: www.pracowniamm.pl; sekretariat@pracownia-mm.pl.
W dniach 27–28 stycznia 2012 roku w Sopocie odbędzie się szkolenie „TAT – test
projekcyjny w diagnozie klinicznej – badanie i interpretacja”. Kontakt: www.pracownia-mm.pl; sekretariat@pracownia-mm.pl.
W dniach 28–29 stycznia 2012 roku w Sopocie odbędzie się szkolenie „Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa w praktyce klinicznej – warsztaty”. Kontakt: www.
pracownia-mm.pl; sekretariat@pracownia-mm.pl.
Luty 2012
W dniach 3–4 lutego 2012 roku w Sopocie odbędzie się szkolenie „Metody projekcyjne – ocena relacji dziecka z rodziną i łączących ich więzi emocjonalnych”. Kontakt:
www.pracownia-mm.pl; sekretariat@pracownia-mm.pl.
Filia Warszawska Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego zaprasza na wykład prof. dr hab. Ireny Namysłowskiej „Psychoterapia
anoreksji”, który odbędzie się 8 lutego 2012 roku w Warszawie. Kontakt:artur.wisniewski@wum.edu.pl
Dnia 18 lutego 2012 roku w Krakowie odbędzie się warsztat „Diagnoza i terapia
dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym. Nadpobudliwość – problem
biologiczny (ADHD) czy emocjonalny?”. Kontakt: www.pocieszka.pl; instytutpsychoterapii@gmail.com.
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Marzec 2012
W dniach 2–4 marca 2012 roku w Zakopanem odbędzie się konferencja „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych”. Kontakt: Mgr Katarzyna
Wilk tel.: 12 424 87 06 i 12 424 87 33 e-mail: k.wilk@poczta.fm lub: mgr Maja Szymaczek
tel.: 606 406 148 lub: mgr Wioletta Szottel.: 12 424 87 13.
Filia Warszawska Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego zaprasza na wykład „Zaburzenia karmienia u małych dzieci”, który
odbędzie się 4 marca 2012 roku w Warszawie. Kontakt: artur.wisniewski@wum.edu.pl.
W dniach 16–18 marca 2012 roku w Sopocie odbędzie się szkolenie „Neuropsychologiczna ocena zaburzeń funkcji językowych – systemy klasyfikacyjne, metody diagnostyczne, interwencje terapeutyczne”. Kontakt: www.pracownia-mm.pl; sekretariat@
pracownia-mm.pl.
W dniach 23–24 marca 2012 roku w Warszawie odbędzie się konferencja „Kazuistyka
w psychiatrii – okiem ekspertów. Wieża Babel czy stan zamknięty?”. Kontakt:www.
batumi.pl; biuro@batumi.pl.
Dnia 23 marca 2012 roku w Krakowie odbędzie się konferencja „Seksualność człowieka – wokół przemian”. Kontakt: www.seksualnoscczlowieka.edu.pl.
W dniach 24–25 marca 2012 roku w Sopocie odbędzie się szkolenie „Nie umawialiśmy się na wierność – problem zdrady w związku”. Kontakt: www.pracownia-mm.pl;
sekretariat@pracownia-mm.pl.
W dniach 30 marca–1 kwietnia 2012 roku w Sopocie odbędzie się szkolenie „Budowanie wewnętrznej motywacji do zmiany w przebiegu procesu terapeutycznego”.
Kontakt: www.pracownia-mm.pl; sekretariat@pracownia-mm.pl.
Kwiecień 2012
Dnia 11 kwietnia 2012 roku w Warszawie odbędzie się wykład szkoleniowy Filii Warszawskiej Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
który poprowadzi mgr Małgorzata Sadowska „Terapia analityczna dzieci”. Kontakt:
artur.wisniewski@wum.edu.pl.
W dniach 19–22 kwietnia 2012 roku w Sopocie odbędzie się szkolenie „Zmiana sposobu myślenia, czyli skuteczne zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych”.
Kontakt: www.pracownia-mm.pl; sekretariat@pracownia-mm.pl.
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W dniach 20–21 kwietnia 2012 roku w Sopocie odbędzie się szkolenie „Terapeutyczny
model pracy w zakresie wybranych zaburzeń psychosomatycznych”. Kontakt: www.
pracownia-mm.pl; sekretariat@pracownia-mm.pl.
W dniach 26–28 kwietnia 2012 roku w Wiśle odbędzie się Ogólnopolska Konferencja
z cyklu GPS – Ginekologia, psychiatria, seksuologia. Kontakt: www.gps2012.medforum.
pl; konferencje@medforum.pl.
W dniach 27–28 kwietnia 2012 roku w Krakowie odbędzie się Konferencja Medycyny
Praktycznej „Kontrowersje w psychiatrii: Ryzyko w psychiatrii”. Kontakt: dominika.
dudek@poczta.fm.
Maj 2012
W dniach 10–12 maja 2012 roku w Lublinie odbędą się Lubelskie Spotkania Naukowe.
Kontakt: ptp@psychiatria.org.pl.
W dniach 12–13 maja 2012 roku w Sopocie odbędzie się szkolenie „Rozwieść się,
ale nie z dziećmi – zastosowanie mediacji w tworzeniu planu opieki rodzicielskiej”.
Kontakt: www.pracownia-mm.pl; sekretariat@pracownia-mm.pl.
W dniach 12–13 maja 2012 roku w Sopocie odbędzie się szkolenie „Psychologiczna
i neuropsychologiczna diagnoza ADHD – metody diagnostyczne i ich interpretacja”.
Kontakt: www.pracownia-mm.pl; sekretariat@pracownia-mm.pl.
W dniach 18–19 maja 2012 roku w Juracie odbędzie się VI Konferencja Dydaktyczna
Czasopisma „Psychiatria”. Kontakt: sylwia.paszko@viamedica.pl.
W dniach 18–19 maja 2012 roku w Krakowie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja z cyklu Psychiatria i Sztuka „Światy równoległe – Sztuka narzędziem terapii
i komunikacji”. Kontakt: psychiatriaisztuka@babinski.pl.
W dniach 18–20 maja 2012 roku w Warszawie odbędzie się sympozjum „Medycyna
przyjazna pacjentowi”. Kontakt: konferencja@ips.pl.
W dniach 19–20 maja 2012 roku w Sopocie odbędzie się szkolenie „Zmiany osobowości i zaburzenia emocjonalno-afektywne u osób z uszkodzeniem mózgu: przyczyny,
charakterystyka kliniczna, interwencje terapeutyczne”. Kontakt: www.pracownia-mm.
pl; sekretariat@pracownia-mm.pl.
W dniach 19–20 maja 2012 roku w Sopocie odbędzie się szkolenie „Sekrety rodzinne
– ciężar czy wybawienie – wpływ na życie rodziny i poszczególnych jej członków”.
Kontakt: www.pracownia-mm.pl; sekretariat@pracownia-mm.pl.
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W dniach 25–26 maja 2012 roku w Międzyzdrojach odbędą się VIII Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne „Kryzysy ...”. Kontakt: PTP Oddział Szczeciński; 91 4541
507;kl_psych@sci.pam.szczecin.pl.
W dniach 26–27 maja 2012 roku w Sopocie odbędzie się szkolenie „Skuteczne techniki
kontroli i zarządzania stresem w pracy terapeutycznej”. Kontakt: www.pracownia-mm.
pl; sekretariat@pracownia-mm.pl.
Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu,
Wrocławski Instytut Psychoterapii oraz Filia Wrocław Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zapraszają na II konferencję w ramach cyklu Wrocławskie
Spotkania z Psyche: „Witajcie w moim świecie” – interdyscyplinarny model leczenia
i opieki w zaburzeniach zdrowia psychicznego okresu rozwojowego, która odbędzie
się w dniach 26–27 maja 2012 roku we Wrocławiu. Kontakt: www.psyche-wroclaw.pl;
rciesielski@dopdim.pl.
W dniach 31 maja–1 czerwca 2012 roku w Łodzi odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Warsztatowa „Tematy tabu w psychiatrii dzieci i młodzieży – jak
interweniować, kiedy leczyć”. Kontakt: dr n. med. Aleksandra Lewandowska (602720045);
dr n. med. Marta Mirek (665444220); rtgduszywarta@wp.pl.
Czerwiec 2012
W dniach 2–3 czerwca 2012 roku w Sopocie odbędzie się szkolenie „Łączenie terapii
indywidualnej i rodzinnej”. Kontakt: www.pracownia-mm.pl; sekretariat@pracowniamm.pl.
Filia Warszawska Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP zaprasza na wykład szkoleniowy „PTSD u dzieci – opisy przypadków”, który odbędzie się 13 czerwca 2012 roku
w Warszawie. Kontakt: artur.wisniewski@wum.edu.pl.

