
Szanowne/Szanowni,
Chciałem przekazać Wam co obecnie dzieje się w Stowarzyszeniu:
1. 9.06.2022 prosimy Was o zarezerwowanie sobie czasu na Zebranie Walne - 
Sprawozdawcze, które odbędzie się o godzinie 11.15 9 czerwca 2022 roku o godzinie 11.15
w siedzibie Śląskiej Szkoły Psychoterapii w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 26A.
2. Tego samego dnia o godzinie 12:00 będziemy mieli okazję posłuchać wystąpienia Pani 
Eweliny Łoboz zatytułowane: „Rozmyślania o naturze urojeń-inspiracje teoriami Franca 
de Masi wraz z przykładami klinicznymi”.
Osobne zaproszenie na te wydarzenia z szerszym opisem dostaniecie państwo w kolejnym 
mailu, informacja o wydarzeniu znajduje się również na naszej stronie: Śląskie 
Stowarzyszenie Psychoterapeutów (psychoterapia-silesia.org.pl) .
3. Miło nam poinformować Państwa, że nasz konkurs na temat Śląskich Warsztatów 
Psychoterapii wygrał, znany Wam na pewno doskonale, Rysiek Chłopek. Już dziś zapraszamy
Cie Ryśku do skorzystania z wygranej jaką jest bezpłatny udział w wydarzeniu. Dzięki za 
świetny temat. Dziękuję tym z Państwa, którzy złożyli swoje propozycje, wybór był trudny, 
bo pomysły były przednie. Wygrał (lekko zmodyfikowany) pomysł Ryśka.
4. Skoro o nim mowa to tytuł tegorocznych Warsztatów to:„Od zniechęcenia do 
optymizmu. Trudne i nietypowe relacje terapeutyczne”. Prosimy zarezerwować sobie 
czasu 25 – 27.11.2022. Warsztaty odbędą się w Gliwicach w Centrum Edukacyjne im. Jana
Pawła II.
Pełna informacja o wydarzeniu na stronie Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów 
(psychoterapia-silesia.org.pl) 
 
5. Uruchomiliśmy już możliwość rejestracji czynnego i biernego udziału. Zachęcamy do 
udziału. Formularze poniżej (również na stronie Stowarzyszenia.
Formularz rejestracji czynnego udziału
Formularz rejestracji biernego udziału
6. Zachęcamy do udziału w niezwykle ciekawie zapowiadającej się konferencji 
organizowanej przez zaprzyjaźnione z nami Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów. 
Pełna informacja na tej stronie: VI WROCŁAWSKA KONFERENCJA – „CZAS I 
PRZESTRZEŃ W PSYCHOTERAPII” – Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów. 
(psychoterapia-wroclaw.org)   
7. Prosimy o terminowe opłacanie składki na rzecz Stowarzyszenia w wysokości 50 złotych 
na konto: 36 1050 1298 1000 0022 1763 5024      
Informacje o zaległościach w składkach można uzyskać u skarbnika Stowarzyszenia - Anny
Adamiec-Filozof pisząc pod adres mailowy: aniaadamiec@yahoo.com 

Pozdrawiam serdecznie 
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