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Szanowne/Szanowni
Z przyjemnością informujemy, że w dniach 25 – 27.11.2022 odbędą się VII Śląskie
Warsztaty Psychoterapii pod tytułem „Od zniechęcenia do optymizmu. Trudne
i nietypowe relacje terapeutyczne”.
Zapraszamy psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów i osoby szkolące się
w psychoterapii. Warsztaty będą jak zwykle, przede wszystkim miejscem wymiany
praktycznej wiedzy i doświadczeń psychoterapeutów. Przewidujemy wystąpienia
plenarne i tematyczne, ale przede wszystkim warsztaty w mniejszych grupach.
Liczymy nie tylko na omówienia kazuistyczne procesów terapeutycznych, ale
również ogólne refleksje dotyczące drogi „od zniechęcenia do optymizmu”,
rozważania na temat czynników diagnostycznych, relacyjnych i związanych
z techniką terapeutyczną, które prowadzą do pozytywnej zmiany, czyli sukcesu
w psychoterapii. Zapraszamy terapeutów różnych podejść, doświadczonych jak
i będących w trakcie szkolenia, ortodoksyjnych i integrujących różne nurty do
udziału i zgłaszania wystąpień. Niezmiennie ważny pozostaje walor integracyjny
konferencji, czyli okazja do osobistego spotkania środowiska psychoterapeutów,
osób na ogół bardzo zajętych i zapracowanych.
Uważamy, że bezpośrednie spotkania mają szczególne znaczenie w trudnych
i „nietypowych” czasach, w których przyszło nam żyć.
Serdecznie zapraszamy
Komitet organizacyjno-programowy
Krzysztof Kotrys
(przewodniczący)
Anna Adamiec, filozof
Dominik Gawęda
Jarosław Gliszczyński
Artur Kulig
Ewa Golbik – Madej
Maria Marquardt

Czynne uczestnictwo w konferencji zadeklarowali m.in.:
prof. Bogdan de Barbaro,
prof. Krzysztof Małyszczak,
dr hab. Bernadetta Izydorczyk,
Anna Bielańska,
Jan Dyba,
Katarzyna Ćwirko-Kusztan.

psychoterapia-silesia.org.pl

PROGRAM
RAMOWY

piątek 25.11.2022
14.30 – 15.30
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
15.30 – 15.45
OTWARCIE VII ŚLĄSKICH WARSZTATÓW PSYCHOTERAPII
15.45 – 19.00
SESJA PLENARNA
15.45 – 16.30
Bogdan de Barbaro:
Trudne i nietypowe relacje terapeutyczne w terapii par
16.30 – 17.15
Krzysztof Małyszczak:
Diadyczność i edypalność w procesie grupowym
17.15 – 17.30
przerwa
17.30 – 18.15
Jakub Paliga:
Czy powtórna terapia w oddziale dziennym ma sens?
18.15 – 19.00
Bernadetta Izydorczyk:
Diagnoza kliniczna w pracy psychoterapeuty – pomaga, czy
zakłóca proces terapii?
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sobota 26.11.2022
9.00 – 13.00
SESJE TEMATYCZNE:
9.00 – 9.45
Katarzyna Ćwirko-Kusztan:
„Że cię nie opuszczę aż do śmierci” – niekończące się terapie.
9.45 – 10.30
Jan Dyba:
Strategiczne wykorzystanie głębokich stanów transowych w
psychoterapii.
10.30 – 10.45
przerwa
10.45 – 11.30
Agnieszka Rubinowska:
Lot w kosmos – o widzeniu bez oczu i pamięci plemnika, czyli
najbardziej odleciany wykład, jakiego kiedykolwiek
wysłuchałeś.
11.30 – 12.15
Sławomir Jakima:
Psychoterapia wojennej traumy seksualnej.
12.15 – 13.00
Sonia Bandrowska:
Zjawisko REZONANSU jako systemowe narzędzie do
pokonywania trudności w relacji terapeutycznej.
13.00 – 15.00
przerwa obiadowa
15.00 – 19.00
WARSZTATY
20.00
IMPREZA INTEGRACYJNA
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niedziela 27.11.2022
9.00 – 13.00
WARSZTATY
13.00 – 14.00
POSUMOWANIE WARSZTATÓW I ZAKOŃCZENIE
KONFERENCJI.

WARSZTATY
TEMATYKA
(szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony na kilka tygodni
przed rozpoczęciem konferencji)
Agnieszka Rubinowska: Prenatalne korzenie depresji (180 min.)
Jan Dyba: Kreowanie nowej świadomości – wprowadzenie do
Mind–BodyTransformations Therapy (180 min.)
Jarosław Gliszczyński: Trudna wspólna droga – długoterminowa
terapia z pacjentem borderline (180 min.)
Hanna Polak–Zając: Fałszywa beznadzieja i fałszywa nadzieja w
procesie psychoterapeutycznym (180 min.)
Robert Trzop: Trudny pacjent w grupie (90 min.)
Ryszard Chłopek: Trudny pacjent? Czy trudny terapeuta? A może
trudna relacja? – retraumatyzacja w psychoterapii (90 min.)
Dominika Machynia-Rzepka: Agresja w przeniesieniu w pracy z
pacjentami z zaburzeniami osobowości (90 min.)
Justyna Serafin-Wójkowska i Maja de Abgaro Zachariasiewicz:
Psychoterapia grupowa zorientowana na relacje– nadzieja na
wychodzenie z narcystycznej ślepoty (90 min.)
Ewa Korzynow-Talczewska: Odzyskiwanie nadziei – praca grupy
superwizyjnej (90 min.)
Justyna Serafin-Wójkowska: Wewnętrzny Model Roboczy – jak
terapia pracy w modelu EFT ma nadzieję go zmienić (90 min.)
Katarzyna Marquardt: Studium Przypadku erytrofobii. Objawy
Psychosomatyczne w ujęcie Psychoterapii Pozytywnej i
Transkulturowej (90 min.)
Anna Bielańska: Pustka: Terapeutyczne wyzwanie i droga w
nieznane (90 min.)
Sonia Bandrowska: Praca superwizyjna z użyciem gry Dixyst –
znajdź rozwiązanie swoich trudności w relacji z pacjentem (90
min.)
Agnieszka Gałańczuk: Trudna relacja terapeutyczna – specjalista
w roli pacjenta (perspektywa osobista) i psychoterapeuty
(perspektywa zawodowa) (90 min.)
Jacek Olszewski i Paweł Stasiński: Samotność terapeuty –
radzenie sobie z trudnymi momentami w psychoterapii poprzez
wewnętrzną superwizję i zrozumienie relacji terapeutycznej (90
min.)

REJESTRACJA

CZYNNY
UDZIAŁ

Występujący podczas sesji tematycznych i organizatorzy warsztatów zwolnieni są
z opłaty konferencyjnej.
Terminy wnoszenia opłaty konferencyjnej:
650,00 zł podstawowy: 01.06.2022 – 30.09.2022
750,00 zł późny: 01.10.2022 15.11.2022
900,00 zł ostatni (również w dniu rozpoczęcia) 16.11.2022 – 25.11.2022
Zniżka dla psychoterapeutów w trakcie szkolenia (aktualnych uczestników
atestowanego kursu psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
200,00 zł od kwoty obowiązującej w określonym terminie.
Opłata obejmuje: udział w wybranych wcześniej warsztatach, sesji plenarnej i i sesji
tematycznej, poczęstunek na przerwach kawowych w trakcie obrad, materiały
konferencyjne. Zwrot wpłaty, w przypadku rezygnacji, możliwy jest do 31.10.2022.
Noclegi na teranie Gliwic dla osób spoza Śląska prosimy rezerwować na własną rękę
– na stronie wydarzenia zostaną umieszczone wskazówki i rekomendacje miejsc
noclegowych.
Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów wraz ze Śląską Szkołą Psychoterapii,
Filia Śląska Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Dolnośląskie
Stowarzyszenie Psychoterapeutów

