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POSZUKIWANIA, 
DYLEMATY I POST¢PY 

WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOTERAPII

Szczyrk 4–7 wrzeÊnia 2008 r.



PROGRAM XXV SZKOŁY LETNIEJ
Instytutu Psychologii Zdrowia

4–7 wrzeÊnia 2008 r.

POSZUKIWANIA, DYLEMATY
I POST¢PY WSPÓŁCZESNEJ

PSYCHOTERAPII

Dzieƒ I (czwartek 4 wrzeÊnia 2008 r.)
14.00–15.00 Otwarcie Szkoły Letniej

15.00–16.00 Wykład: Anna Dodziuk, OBECNOÂå ÂMIERCI W ˚YCIU
I W PSYCHOTERAPII

16.30–19.00 Seminarium warsztatowe A lub B

19.15 Kolacja

20.00–21.45 Sesja specjalna: SPOTKANIE z JACKIEM SANTORSKIM
– wykład: MIŁOÂå I PRACA

„Umieç kochaç i pracowaç” – odpowiedział Zygmunt Freud studentowi, który
zapytał go, jakie sà podstawowe oznaki dojrzałoÊci i zdrowia psychicznego. MiłoÊç
i praca postrzegane były do niedawna jako wartoÊci przeciwstawne. Zdaniem Jacka
Santorskiego zamiast usilnie oddzielaç ˝ycie rodzinne od ˝ycia zawodowego nale˝y
skoncentrowaç si´ nad współistnieniem i synergià miłoÊci i pracy.

Dzieƒ II (piàtek 5 wrzeÊnia 2008 r.)

8.00 Âniadanie

9.00–12.45 Seminarium warsztatowe A lub B

13.00–14.00 Wykład: prof. Jerzy Mellibruda, 7 ÂCIE˚EK INTEGRACJI
PSYCHOTERAPII

14.15 Obiad

15.30–19.00 Seminarium warsztatowe A lub B

19.15 Kolacja

20.15 Program rozrywkowy: koncert Łukasza Zagrobelnego
z zabawà tanecznà i ….
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Dzieƒ III (so bo ta 6 wrzeÊnia 2008 r.)

8.00 Ânia da nie

9.00–12.45 Se mi na rium warsz ta to we A lub C

13.00–14.00 Wy kład: prof. Lu cy na Go liƒ ska, UÂWIA DO MIO NY 
I NIE UÂ WIA DO MIO NY AFEKT – STA RY PRO BLEM NO WE
SPOJ RZE NIE 

14.15 Obiad

15.30–19.00 Se mi na rium warsz ta to we A lub C

19.15 Ko la cja

20.00–21.30 SPE CY FI KA M¢ SKIEJ EMO CJO NAL NO ÂCI – W ˚Y CIU 
I W PSY CHO TE RA PII – fil mo wy za pis se sji psy cho te ra pii 
pro wa dzo nej przez dr. Ro nal da Le van ta – wpro wa dze nie
prof. J. Mel li bru da.  Dys ku sja. 

Dzieƒ IV (nie dzie la 7 wrzeÊnia 2008 r.)

8.00 Ânia da nie

9.00–12.00 Se mi na rium warsz ta to we A lub C

12.15–13.00 Se sja spe cjal na – fil mo wy za pis se sji psy cho te ra pii pro wa dzo nej
przez twór c´ Te ra pii Ge stalt Frit za Per l sa z pa cjent kà Glo rià
wraz z je go wpro wa dze niem i ko men ta rzem po se sji.

13.00–13.30 Pod su mo wa niem warsz ta tów i za koƒ cze nie Szko ły Let niej

13.30 Obiad

Przed sta wia my Paƒ stwu szcze gó ło wy pro gram XXV Szko ły Let niej 
wraz z pro po no wa ny mi se mi na ria mi warsz ta to wy mi. 

In for mu je my, ˝e ka˝ dy uczest nik kon fe ren cji ma mo˝ li woÊç wy bo ru:

jed ne go se mi na rium z gru py A i wska za nia se mi na rium re zer wo we go 
w tej sa mej gru pie. Se mi na ria z gru py A b´ dà od by waç si´ 

przez ca ły czas trwa nia kon fe ren cji w dniach 4–7 wrzeÊnia 2008r.,
lub

dwóch se mi na riów – jed ne go z gru py B 
(za j´ cia b´ dà od by waç si´ w dniach 4–5 wrzeÊnia 2008 r.) 

i dru gie go z gru py C 
(za j´ cia b´ dà od by waç si´ w dniach 6–7 wrzeÊnia 2008 r.).
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SE MI NA RIA WARSZ TA TO WE A
(16-go dzin ne w dniach 4–7 wrzeÊnia)

1. KOSZ MA RY SEN NE – PO SZU KI WA NIE ROZ WIÑ ZA NIA 
OSO BI STE GO PRO BLE MU

mgr Alek san dra Ju rec ka – spe cja li sta psy cho te ra pii uza le˝ nieƒ, li cen cjo -
nowa ny tre ner PTP, 2- let ni kurs „Dia gno stycz na i te ra peu tycz na funk cja marzeƒ
sen nych”, 4- let ni kurs psy cho te ra pii or ga ni zo wa ny przez Pol skie To wa rzy stwo
Psy chia trycz ne

Cel: Lep sze po zna nie na tu ry wła sne go l´ ku. Do star cze nie wie dzy o przy czy -
nach i funk cjach kosz ma rów sen nych. Przed sta wie nie kon kret nych przy kła dów
pra cy z kosz ma rem sen nym na ró˝ nych eta pach te ra pii. Zro zu mie nie i do ce nie -
nie ma rzeƒ sen nych w pro ce sie te ra pii.

Głów ne tre Êci: L´k to jed na z naj bar dziej nie przy jem nych emo cji. Uczu cie to
nie sie in for ma cj´, ˝e po ja wia si´ nie bez pie czeƒ stwo, coÊ mi gro zi. Kosz ma ry
sen ne sà ty po wym zja wi skiem w okre sie dzie ci´ cym i do ra sta nia. Je Êli utrzy -
mu jà si´ w po dob nej wer sji przez dłu gi czas, sà na tr´t ne, to zna czy, ˝e ja kiÊ
wa˝ ny pro blem po zo sta je w nie Êwia do mo Êci nieroz wià za ny i z cza sem mo ̋ e
on prze ro dziç si´ w po wa˝ niej sze za bu rze nie psy chicz ne. Kosz ma ry war to
trak to waç po wa˝ nie, jak in ne sny w te ra pii, w ce lu zro zu mie nia ich prze sła nia
dla Ênià ce go. Kosz ma ry sen ne na ogół co fa jà si´ po roz wià za niu za le ga jà cych
pro ble mów.

2. KIE DY PSY CHO TE RA PIA SPRZY JA ROZ WO JO WI DU CHO WE MU
ks. mgr Mar cin Mar sol lek – spe cja li sta psy cho te ra pii uza le˝ nieƒ, li cen cjo -
no wa ny tre ner PTP, ab sol went Pro fe sjo nal nej Szko ły Psy cho te ra pii przy SWPS

Cel: Przed sta wie nie współ za le˝ no Êci mi´ dzy psy chicz nym a du cho wym roz wo -
jem czło wie ka. Uka za nie wy mia ru ak sjo lo gicz ne go w pro ce sie psy cho te ra pii.
Re flek sja nad mo˝ li wo Êcia mi przej Êcia od psy cho te ra pii do prze bu dze nia 
du cho we go i/ lub roz wo ju du cho we go. 

Głów ne tre Êci: Zwià zek pro ble mów psy chicz nych i emo cjo nal nych z pro ble ma mi
du cho wy mi. Wza jem na za le˝ noÊç roz wo ju psy chicz ne go i du cho we go w uj´ ciu
E. From ma, C.G. Jun ga. Zna cze nie w psy cho te ra pii wy mia ru ak sjo lo gicz ne go 
w uj´ ciu V.E. Fran kla. Idea au to trans cen den cji oso by w kon cep cji oso bo wo Êci
V. Fran kla. Wskaê ni ki roz wo ju du cho we go. Prak tycz ne wska za nia dla psy cho te -
ra pii uwzgl´d nia jà ce roz wój du cho wy.

3. PRA CA PSY CHO TE RA PEU TYCZ NA Z „PU STY MI KRZE SŁA MI” –
ROZ DWO JE NIA WE WN¢TRZ NE I ÂLA DY TOK SYCZ NYCH  
RE LA CJI Z RO DZI CA MI

prof. Je rzy Mel li bru da – cer ty fi ko wa ny su per wi zor psy cho te ra pii i psy cho -
te ra peu ta Pol skie go To wa rzy stwa Psy chia trycz ne go i Psy cho lo gicz ne go, 
dy rek tor Pro fe sjo nal nej Szko ły Psy cho te ra pii SWPS

3

XXXXVV  SSZZKKOOŁŁAA  LLEETTNNIIAA  22000088



Cel: Za po zna nie uczest ni ków ze spe cy ficz nà me to dy kà pra cy psy cho te ra peu -
tycz nej opar tej na ini cjo wa niu i trans for ma cji zna czà cych do Êwiad czeƒ oso bi -
stych w trak cie spo tka nia z te ra peu tà słu ̋ à cych in te gra cji roz dwo jeƒ
we wn´trz nych oraz prze pra co wy wa nia Êla dów tok sycz nych re la cji z ro dzi ca -
mi w dzie ciƒ stwie.

Głów ne tre Êci:
In te gra cyj ne funk cje „pra cy z krze sła mi” ja ko me to dy trans for ma cji 
sche ma tów oso bi stych
1. Mo del te ra pii skon cen tro wa nej na pro ce sie do Êwiad cza nia Le slie Gre en -

ber ga

2. Mo del te ra pii re de cy zyj nej Ma ry Gou l ding
3. Te ra pia sche ma tów Jef freya Youn ga
4. Po dej Êcia be ha wio ral no -po znaw cze i zmia na sche ma tów po znaw czych

Pra ca z kon flik to wy mi roz dwo je nia mi we wn´trz ny mi
1. Dia log in te gru jà cy do ty czà cy ne ga tyw ne go sto sun ku do sie bie
2. Dia log in te gru jà cy do ty czà cy pro ble mu sa mo utrud nia nia i prze szka dza nia

sa me mu so bie

Prze pra co wy wa nie i re kon struk cja uwew n´trz nio nych re la cji z wa˝ ny mi
oso ba mi – nie za koƒ czo ne spra wy
1. Skrzyw dze nia i trau my
2. Za nie dba nia i od rzu ce nia
3. Kon flik to we krzy ̋ o wa nie re la cji z oj cem i z mat kà

4. WE WN¢TRZ NE STA NY JA: WE WN¢TRZ NE DZIEC KO, 
WE WN¢TRZ NY DY WER SANT... CZY LI KTO TO RZÑ DZI?

dr Wan da Sztan der – Tra bert – spe cja li sta psy cho te ra pii uza le˝ nieƒ, su -
per wi zor tre nin gu i psy cho te ra pii PTP, z -ca dy rek to ra In sty tu tu Psy cho lo gii 
Zdro wia

Cel: Zwró ce nie uwa gi i przy po mnie nie jed ne go z istot niej szych hi sto rycz nie
wàt ków te ra peu tycz nych, ja kim sà po szcze gól ne sta ny „ja”, a przez to wzrost
sa mo Êwia do mo Êci. 

Głów ne tre Êci: Psy cho te ra pia od po czàt ku swe go ist nie nia w ró˝ ny spo sób 
na zy wa ła i na zy wa „cz´ Êci” (czy te˝ aspek ty) na szej psy chi ki wpły wa jà ce na
spo sób my Êle nia o so bie, na prze ̋ y wa ne sta ny emo cjo nal ne, czy osta tecz nie
na de cy zje ˝y cio we pro wo ku jà ce dal szy roz wój wy da rzeƒ w na szym ˝y ciu. 
Ist nie je wie le okre Êleƒ owych „we wn´trz nych sta nów”, czy te˝ „we wn´trz -
nych po sta ci”. Po sta ci te dia lo gu jà ze so bà, cze go je ste Êmy cz´ sto Êwia do mi
mó wiàc np. „nie mo g´ dojÊç ze so bà do ła du”, lub „coÊ za wsze we mnie wte -
dy pła cze...” itd. Po zna jàc owe cz´ Êci, czy te˝ aspek ty wła sne go ja, sym bo li zo -
wa ne po przez „we wn´trz ne po sta ci”, b´ dzie my twór czo ba daç lep sze
mo˝ li wo Êci na sze go „ze spo łu we wn´trz ne go”, je go kon struk tyw ne i twór cze
mo˝ li wo Êci ˝y cio we. B´ dzie my u˝y waç w pra cy ma te ria łu oso bi ste go (w bez -
piecz nym ob sza rze).

4

XXXXVV  SSZZKKOOŁŁAA  LLEETTNNIIAA  22000088



SE MI NA RIA WARSZ TA TO WE B
(8-go dzin ne w dniach 4–5 wrzeÊnia)

1. KŁO PO TY SEK SU AL NE – Z CZYM DO PSY CHO TE RA PEU TY?
mgr An na Do dziuk – spe cja li sta psy cho te ra pii uza le˝ nieƒ, cer ty fi kat psy -
cho te ra peu ty Pol skie go To wa rzy stwa Psy chia trycz ne go, cer ty fi ko wa ny do radca
ro dzin ny TRR, su per wi zor psy cho te ra pii, su per wi zor tre nin gu psy cho lo -
gicz ne go PTP, cer ty fi kat su per wi zo ra psy cho te ra pii PTP

Cel: Wzbo ga ce nie umie j´t no Êci te ra peu tów w pra cy nad pro ble ma mi 
sek su al ny mi.

Głów ne tre Êci: Kil ka wa˝ nych pra wi dło wo Êci, któ rych zna jo moÊç uła twia pra c´
nad kło po ta mi sek su al ny mi klien tów. Dro gi po ro zu mie nia ero tycz ne go i za -
kłó ce nia te go po ro zu mie nia. Brak po r´cz ne go, cie płe go i za ra zem pre cy zyj -
ne go j´ zy ka, ja ko jed na z głów nych trud no Êci za rów no w te ra pii, jak 
i w prak ty ce sek su al nej klien tów – jak two rzyç ta ki j´ zyk. Pra ca nad prze ko -
na nia mi do ty czà cy mi sek su, iden ty fi ko wa nie de struk cyj nych prze ko naƒ i po -
zby wa nie si´ ich. Jak uprzy jem niaç i wzbo ga caç kon tak ty ero tycz ne – za da nia
dla klien tów. Trud no Êci i opo ry te ra peu ty przed zaj mo wa niem si´ pro ble ma ty kà
sek su al nà. Kie dy psy cho te ra peu ta nie wy star czy – od sy ła nie do spe cja li stów.

2. EM PA TIA, AK CEP TA CJA I AU TEN TYCZ NOÂå W PRAK TY CE 
TE RA PEU TYCZ NEJ

mgr Ma ria Fi jew ska (IN TRA) – cer ty fi ko wa ny su per wi zor psy cho te ra pii i psy-
cho te ra peu ta PTP, współ za ło ̋ y cielka oÊrod ka IN TRA, cer ty fi ko wa ny tre ner i su per -
wi zor tre nin gu psy cho lo gicz ne go PTP

Cel: Po sze rze nie wie dzy i umie j´t no Êci w za kre sie ko rzy sta nia z tria dy ro ger -
sow skiej w pra cy te ra peu tycz nej z klien tem.

Głów ne tre Êci: Od po wied nio sto so wa ne em pa tia, ak cep ta cja, au ten tycz noÊç
sta no wià sil ne na rz´ dzie te ra peu tycz ne mo ty wu jà ce klien ta do pra cy, sprzy ja -
jà ce po sze rze niu Êwia do mo Êci, umo˝ li wia jà ce no wy spo sób prze ̋ y wa nia 
i w efek cie pro wa dzà ce do zmia ny.

3. EM PA TIA, AK CEP TA CJA I AU TEN TYCZ NOÂå W PRAK TY CE 
TE RA PEU TYCZ NEJ

mgr Piotr Fi jew ski (IN TRA) – cer ty fi ko wa ny su per wi zor psy cho te ra pii i psy -
cho te ra peu ta Pol skie go To wa rzy stwa Psy cho lo gicz ne go, współ za ło ̋ y ciel oÊrod ka
IN TRA, cer ty fi ko wa ny tre ner i su per wi zor tre nin gu psy cho lo gicz ne go PTP

Cel: Po sze rze nie wie dzy i umie j´t no Êci w za kre sie ko rzy sta nia z tria dy ro ger -
sow skiej w pra cy te ra peu tycz nej z klien tem.

Głów ne tre Êci: Od po wied nio sto so wa ne em pa tia, ak cep ta cja, au ten tycz noÊç
sta no wià sil ne na rz´ dzie te ra peu tycz ne mo ty wu jà ce klien ta do pra cy, sprzy ja -
jà ce po sze rze niu Êwia do mo Êci, umo˝ li wia jà ce no wy spo sób prze ̋ y wa nia 
i w efek cie pro wa dzà ce do zmia ny.
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4. CZY MO ̊ E MY NIC NIE ZMIE NIå? PO BU DZA NIE 
I WSPIE RA NIE ZMIA NY OSO BI STEJ – 
PRO BLE MY I ROZ WIÑ ZA NIA

mgr Le szek Ka pler (IPZ) – spe cja li sta i su per wi zor psy cho te ra pii uza le˝ nieƒ,
tre ner -su per wi zor PTP

Cel: Po gł´ bie nie Êwia do mo Êci uczest ni ków w za kre sie:
– ro zu mie nia ro li zmia ny oso bi stej w roz wo ju oso bi stym,
– czyn ni ków wpły wa jà cych na de cy zje i pro ces zmia ny klien ta oraz je go roz -

wój oso bi sty,
– eta pów doj rze wa nia do zmia ny, opo ru przed zmia nà, de cy zji o zmia nie 

i prze bie gu pro ce su zmia ny. 
Za po zna nie z wy bra ny mi na rz´ dzia mi i tech ni ka mi po bu dza nia i utrwa la nia
zmia ny w wy bra nych po dej Êciach psy cho te ra peu tycz nych. Po bu dze nie do re -
flek sji w za kre sie nad czyn ni ka miów i wa run ka miów utrud nia jà cy mich zmia n´
oraz zmia na mi nie ko rzyst ny mich – sta ło Êciàç czy zmien no Êciàç – ile, cze go? 

Głów ne tre Êci: Ce le oraz czyn ni ki zmia ny oso bi stej (sa mo kon tro la i jej ele men ty:,
de fi cy ty, dys kom fort i fru stra cja, po ziom au to de struk cji, na dzie ja, do Êwiad -
cze nia i wzor ce oso bi ste, wzor ce oso bo we). Opór i trud no Êci klien ta w dro dze
do zmia ny – je go ich êró dła i po ko ny wa nie. Ele men ty od dzia ły waƒ w po bu dza -
niu zmia ny w wy bra nych po dej Êciach psy cho te ra peu tycz nych. Po bu dza nie pro -
ce su zmia ny za cho wa nia klien tów w wy bra nych pro ble mach klien tów
zwià za nych np. z: za cho wa nia mi zdro wot ny mie, roz wo ó jem oso bi stym, kry zy -
sa miy oso bi sty mie, na ło go we za cho wa nia mi na ło go wy mi i de struk cyj ny mie
na wy ka mii. Czy sà po wo dy, by nic nie zmie niaç? Pro ble my ela stycz no Êci, przy -
sto so wa nia, sta bil no Êci a zmia na.

5. SPO ̊ YT KO WA NIE ZA SO BÓW TE RA PEU TY I PA CJEN TA 
W PRO CE SIE PSY CHO TE RA PII

mgr Lu cy na Lip man (Pol ski In sty tut Erick so now ski) – psy cho log, cer ty fi ko -
wa ny psy cho te ra peu ta SNP PTP

Cel: Po sze rze nie za ufa nia te ra peu ty do wła snych za so bów i za so bów pa cjen ta
spo ̋ yt ko wy wa nych w pro ce sie psy cho te ra pii. Na by cie przez te ra peu t´ umie -
j´t no Êci po ma ga jà cych pa cjen to wi w od naj do wa niu i ko rzy sta niu z za so bów
wspie ra jà cych osià ga nie ce lów te ra peu tycz nych.

Głów ne tre Êci: Po zy cja i ro la te ra peu ty – wła sny sys tem war to Êci, styl re ago -
wa nia w sy tu acji po mo cy, za ło ̋ e nie i prze ko na nie teo re tycz ne, do Êwiad cze nia
oso bi ste, ce chy in dy wi du al ne, ma pa Êwia ta, kre atyw noÊç, pla stycz noÊç. 
Wy do by wa nie za so bów pa cjen ta – roz po zna wa nie wio dà ce go ka na łu per cep cji,
roz po zna wa nie sys te mu war to Êci, ob ser wa cja po wta rza jà cych si´ sche ma tów 
za cho waƒ. Gra ni ce w re la cji, sto pieƒ wy od r´b nie nia, sta bil noÊç i to˝ sa moÊç 
te ra peu ty.
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6. „ JAK FE NIKS Z PO PIO ŁÓW”– TRANS OWE ME TO DY PRA CY 
Z ZE SPO ŁEM WY PA LE NIA ZA WO DO WE GO

mgr Ma ria Ma rqu ardt (Pol ski In sty tut Erick so now ski) – psy cho log, cer ty fi -
ko wa ny psy cho te ra peu ta PTP, tre ner – re ko men da cja II stop nia PTP, 4-let nie
Stu dium Do sko na là ce dla Psy cho lo gów „Pod sta wy Psy cho te ra pii”, licz ne szko -
le nia z za kre su te ra pii erick so now skiej w tym 2- let ni kurs do kształ ca jà cy 
w za kre sie hip no te ra pii wg M.H. Erick so na (ZIST)

Cel: åwi cze nie umie j´t no Êci za cho wa nia rów no wa gi. Mi´ dzy da wa niem 
i bra niem. Roz wi ja nie sztu ki dba nia o sie bie.

Głów ne tre Êci: Au to dia gno za stop nia za gro ̋ e nia ze spo łem za gro ̋ e nia za wo do -
we go. Bu do wa nie stra te gii po ma ga nia sa me mu so bie. Utrwa la nie za cho waƒ
proz dro wot nych. Se mi na rium warsz ta to we ad re so wa ne jest do zm´ czo nych
„po ma ga czy”. Erick son ma wiał, ˝e „szcz´ Êli wi uczà si´ szyb ciej”. Byç mo ̋ e 
wy po cz´ ci i od pr´ ̋ e ni te˝. B´ d´ pro po no wa ła uczest ni kom za trzy ma nie, nie -
ro bie nie kom plet nie ni cze go, za nu rze nie w od pr´ ̋ a jà cym tran sie. Je Êli ktoÊ
si´ cze goÊ przy tej oka zji na uczy…to trud no. 

7. „ZŁO TY KLU CZYK” –WPRO WA DZE NIE DO TE RA PII 
MIL TO NA H. ERICK SO NA

mgr Mał go rza ta Sku bacz (Pol ski In sty tut Erick so now ski) – psy cho log,
ukoƒ czy ła ca ło Êcio we szko le nie z za kre su te ra pii erick so now kiej w Pol sce oraz
tre ning hip no te ra pii erick so now skiej w Niem czech pro wa dzo ny przez: 
J.K. Ze ig, C.H. Lank ton, S. Gi li gan, S.R Lank ton, Y. Do lan, E.L. Ros si. Od 1999 r.
pra cu je w Pol skim In sty tu cie Erick so now skim, gdzie zaj mu je si´ te ra pià in dy -
wi du al nà, ro dzin nà, mał ̋ eƒ skà oraz te ra pià par, pro wa dzi tre nin gi in ter per so -
nal ne oraz warsz ta ty dla pro fe sjo na li stów (psy cho lo gów, le ka rzy, pe da go gów).
W swo jej pra cy in te gru je do Êwiad cze nia zdo by te pod czas pra cy w słu˝ bie
zdro wia (Kli ni ka En do kry no lo gii) oraz Âlà skiej Aka de miii Me dycz nej.
Cel: Uka za nie spe cy fi ki i przed sta wie nie głów nych za ło ̋ eƒ oraz fi lo zo fii 
pra cy w te ra pii erick so now skiej.

Głów ne tre Êci: Pod sta wo we za ło ̋ e nia i za sa dy te ra pii erick so now skiej. Ukie -
run ko wa nie na przy szłoÊç i po zy tyw na orien ta cja te ra pii. Wy do by wa nie za so -
bów po trzeb nych do zmia ny i roz po zna wa nie in dy wi du al no Êci klien ta.
Przy kła dy sto so wa nia za sad erick so now skich w pra cy te ra peu tycz nej – po ka zy
vi deo (M.H. Erick son, J. Ze ig, B.A. Erick son, B. Ge ary, E. Ros si).

8. ZA WO DO WA PO DRÓ˚ PSY CHO TE RA PEU TY. 
WY BÓR WŁA SNYCH DRÓG

mgr An na Wierz bow ska (Pol ski In sty tut Erick so now ski) – psy cho log 
kli nicz ny, 10 lat prak ty ki ja ko psy cho te ra peu ta, 1500 go dzin szko leƒ, w tym 
4-let ni kurs psy cho te ra pii, 3-let ni kurs psy cho te ra pii erick so now skiej w Niem -
czech, pra ca pod sta łà su per wi zjà 

Cel: Spre cy zo wa nie wła snych ocze ki waƒ, po trzeb i za so bów zwià za nych 
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z ˝y ciem za wo do wym, do okre Êle nie sie bie ja ko psy cho te ra peu ty, od kry cie 
wła snych mo˝ li wo Êci i przy po mnie nie so bie ra do Êci pły nà cej z pra cy.

Głów ne tre Êci: Warsz tat za ch´ ca do spoj rze nia na swo je za wo do we mo˝ li wo Êci,
po trze by, wy bo ry jak na rze k´, któ rà two rzy, po ru sza i zmie nia kre atyw noÊç
te ra peu ty. 
1. Roz po zna nie wła snej in dy wi du al no Êci w za wo dzie te ra peu ty. 
2. Prak tycz ne wy ko rzy sta nie me to dy pra cy z li nà. 
3. Roz wój me ta fo rycz ne go spo so bu ko mu ni ka cji z sa mym so bà i z klien ta mi. 
4. Pro jekt przy szło Êci, w któ rà chce si´ pły nàç. 

9. BU DO WA NIE ZNA CZE NIA SU PER WI ZJI 
DLA PSY CHO TE RA PEU TÓW

mgr Do ro ta Re gu ła – psy cho log, tre ner  II stop nia PTP, su per wi zor psy cho te -
ra pii uza le˝ nieƒ, cer ty fi ko wa ny spe cja li sta psy cho te ra pii uza le˝ nieƒ, su per wi -
zor psy cho te ra pii uza le˝ nieƒ, ab sol went ka Pro fe sjo nal nej Szko ły Psy cho te ra pii
SWPS

Cel: Po ka za nie ro li psy cho lo gii / psy cho te ra pii w zmie nia jà cej si´ rze czy wi sto Êci.
Uka za nie pro ble mów klien ta zgła sza nych w te ra pii ja ko wy ni ka jà cych z ota -
cza jà cej go rze czy wi sto Êci. Okre Êle nie zna cze nia su per wi zji w pro ce sie 
roz wo ju za wo do we go i oso bo we go psy cho te ra peu tów.

Głów ne tre Êci: Psy cho lo gia i psy cho te ra pia zro dzi ły si´ ja ko od po wiedê na za -
po trze bo wa nie czło wie ka w zwiàz ku z je go bra kiem po czu cia bez pie czeƒ stwa
w Êwie cie. Zmie nia jà ca si´ rze czy wi stoÊç ro dzi no we pro ble my, przed któ ry mi
sta jà za rów no klien ci jak i te ra peu ci. Pro ble my współ cze snej psy cho te ra pii sà
nie ro ze rwal nie zwià za ne z pro ble ma mi i dy le ma ta mi klien tów. To co jest za -
tem wy zwa niem dla te ra peu tów to nie ustan ny roz wój obej mu jà cy za rów no
wie dz´ o tej rze czy wi sto Êci, jak i roz wój kom pe ten cji, w czym po ma ga su per -
wi zja. Warsz tat ten jest pró bà upo rzàd ko wa nia do Êwiad czeƒ i ocze ki waƒ 
wo bec su per wi zji. Po zwo li uczest ni kom z wi´k szà Êwia do mo Êcià pod cho dziç
do su per wi zji i bu do waç ocze ki wa nia wo bec su per wi zo rów. 

10. TRIA DA RO GER SOW SKA W PO DEJ ÂCIU TE RA PII GE STALT
mgr Mo ni ka Sa wic ka (IN TRA) – pra ca te ra peu tycz na: OÊro dek Te ra pii Ro -
dzin „Sy nap sis” 1976–79, Mło dzie ̋ o wy OÊro dek Psy cho lo gicz ny 1988–2004;
prak ty ka pry wat na 1999–2004; pra ca szko le nio wa i psy cho edu ka cyj na: m.in.
PTP, UW, IBE, Fun da cja Be ne Vo bis, OPTA, „Szko ła Tre ne rów” 1981–2008. Pra ca
su per wi zyj na: su per wi zja in dy wi du al na i gru po wa dla osób i ze spo łów pro wa -
dzà cych psy cho te ra pi´ oraz warsz ta ty i szko le nia 1991–2008. Su per wi zor 
tre nin gu i warsz ta tu psy cho lo gicz ne go PTP.
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Cel: Po sze rze nie wie dzy i umie j´t no Êci w za kre sie ko rzy sta nia z tria dy ro ger -
sow skiej w pra cy te ra peu tycz nej z klien tem.

Głów ne tre Êci: Kla sycz ne po dej Êcie Ro ger sow skie opar te na le cze niu sa mym
kon tak tem, po przez od zwier cie dla nie, ko mu ni ka ty em pa tycz ne, w któ rych 
wy ra ̋ a si´ bez wa run ko wa ak cep ta cja, spój noÊç we wn´trz na tre ne ra i em pa tia
w spo tka niu z Ge stal tem mu si ulec mo dy fi ka cji – ro la te ra peu ty jest tam 
bar dziej dy rek tyw na. Perls mó wił na wet o po trze bie fru stro wa nia klien ta...
Sam Ge stalt te˝ pod le gał ró˝ nym zmia nom i obec nie cz´ sto znacz nie od bie ga
od kla sycz nej for mu ły. Jak to dzi siaj łà czyç – to te mat warsz ta tu.

11. TRIA DA RO GER SOW SKA W PO DEJ ÂCIU 
PSY CHO DY NA MICZ NYM

dr Krzysz tof Je dliƒ ski – cer ty fi ko wa ny su per wi zor psy cho te ra pii i psy cho -
te ra peu ta PTP, współ za ło ̋ y ciel oÊrod ka IN TRA, cer ty fi ko wa ny tre ner i su per wi -
zor tre nin gu psy cho lo gicz ne go PTP. Zaj mu je si´ psy cho te ra pià od 1973 r.
Pra co wał w OÊrod ku Te ra pii Ro dzin SY NAP SIS, w OTi RO, współ pra co wał z IPZ.
Cer ty fi kat psy cho te ra peu ty Pol skie go To wa rzy stwa Psy chia trycz ne go.

Cel: Po sze rze nie wie dzy i umie j´t no Êci w za kre sie ko rzy sta nia z tria dy ro ger -
sow skiej w pra cy te ra peu tycz nej z klien tem.

Głów ne tre Êci: Po dej Êcie psy cho dy na micz ne, wy wo dzà ce si´ z psy cho ana li zy
wy da je si´ czymÊ trud nym do po go dze nia ze „sztan da ro wym” dla kon cep cji
hu ma ni stycz nej po dej Êciem Ro ger sow skim. Neu tral noÊç te ra peu ty psy cho ana -
li tycz ne go wy da je si´ nie mieç wie le wspól ne go z ak cep tu jà cà ˝y wot no Êcià 
te ra peu ty Ro ger sow skie go. Me cha ni zmy obron ne, prze nie sie nie, to z ko lei po -
j´ cia cał ko wi cie ob ce kla sycz ne mu po dej Êciu hu ma ni stycz ne mu. Jed nak co raz
wi´ cej te ra peu tów psy cho dy na micz nych pod kre Êla zna cze nie bez wa run ko wej
ak cep ta cji, em pa tii i au ten tycz no Êci te ra peu ty. Wy ni ki ba daƒ wska zu jà, 
˝e obec noÊç tria dy Ro ger sow skiej istot nie wpły wa na efekt te ra pii. Jak te dwa
po dej Êcia mo˝ na dzi siaj łà czyç – to te mat warsz ta tu.

SE MI NA RIA WARSZ TA TO WE C
(8-go dzin ne w dniach 6–7 wrzeÊnia)

1. ROZ PO ZNA WA NIE I ZMIA NA SCHE MA TÓW EMO CJO NAL NYCH
W TE RA PII SKON CEN TRO WA NEJ NA PRO CE SIE 
DO ÂWIAD CZA NIA

mgr Zo fia So bo lew ska – Mel li bru da – psy cho log spe cja li za cja kli nicz na 
I stopnia, cer ty fi ko wa ny su per wi zor psy cho te ra pii i psy cho te ra peu ta PTP, cer -
ty fi ko wa ny su per wi zor tre nin gu psy cho lo gicz ne go i tre ner PTP, su per wi zor 
i cer ty fi ko wa ny spe cja li sta psy cho te ra pii uza le˝ nieƒ wy kła dow ca SWPS, kie ru je
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NZOZ OÊro dek Psy cho te ra pii i Pro mo cji Zdro wia 

Cel: Przed sta wie nie pod sta wo wych za ło ̋ eƒ psy cho te ra pii zo rien to wa nej 
na do Êwiad cza nie. Wy kry wa nie sche ma tów emo cjo nal nych klien ta. Roz po zna -
wa nie wy znacz ni ków (mar ke rów) w do Êwiad cza niu klien ta i te ra peu ty, któ re
ukie run ko wu jà pro ces psy cho te ra pii. 

Głów ne tre Êci: Psy cho te ra pia zo rien to wa na na pro ces do Êwiad cza nia wy wo dzi
si´ z po dej Êcia hu ma ni stycz ne go pod par te go ba da nia mi em pi rycz ny mi. Łà czy 
ze so bà kon cep cje ge stal tow skie i eg zy sten cjal ne, jest skon cen tro wa na na pra cy
z emo cja mi.

W cza sie se mi na rium b´ dà przed sta wio ne:
I Cz´Êç teo re tycz na 

1. Pod sta wo we za ło ̋ e nia tej te ra pii:
– sche ma ty emo cjo nal ne,
– ro dza je emo cji (pier wot ne, wtór ne, ada pta cyj ne, in stru men tal ne),
– spo so by re gu la cji emo cjo nal nej.
2. Zja wi ska wy zna cza jà ce pro ces psy cho te ra pii:
– mar ke ry pro ce su do Êwiad cza nia klien ta (zna czà ce za cho wa nia i wy po wie -

dzi klien ta, któ re sy gna li zu jà te aspek ty funk cjo no wa nia klien ta, na któ -
rych po wi nien sku piç si´ te ra peu ta),

– spo so by do Êwiad cza nia i ro dza je re ak cji te ra peu ty w cza sie te ra pii, któ re
wy zna cza jà pro ces psy cho te ra pii (Êwia do me od czy ty wa nie przez te ra peu t´
wła snych pro ce sów emo cjo nal nych w cza sie te ra pii i ich wy ko rzy sty wa nie
w prze bie gu te ra pii).

II Cz´Êç prak tycz na
1. Wy kry wa nie i ana li za sche ma tów emo cjo nal nych.
2. Roz po zna wa nie mar ke rów do Êwiad cza nia klien ta.
3. Au to ana li za pro ce su do Êwiad cza nia te ra peu ty.

2. KŁO PO TY SEK SU AL NE – Z CZYM DO PSY CHO TE RA PEU TY?
mgr An na Do dziuk – spe cja li sta psy cho te ra pii uza le˝ nieƒ, su per wi zor 
tre nin gu psy cho lo gicz ne go Pol skie go To wa rzy stwa Psy cho lo gicz ne go, cer ty fi kat
su per wi zo ra psy cho te ra pii PTP, cer ty fi kat psy cho te ra peu ty Pol skie go To wa rzy -
stwa Psy chia trycz ne go, cer ty fi ko wa ny do rad ca ro dzin ny TRR 

Cel:Wzbo ga ce nie umie j´t no Êci te ra peu tów w pra cy nad pro ble ma mi sek su al ny mi.

Głów ne tre Êci: Kil ka wa˝ nych pra wi dło wo Êci, któ rych zna jo moÊç uła twia pra c´
nad kło po ta mi sek su al ny mi klien tów. Dro gi po ro zu mie nia ero tycz ne go i za -
kłó ce nia te go po ro zu mie nia. Brak po r´cz ne go, cie płe go i za ra zem pre cy -
zyj ne go j´ zy ka ja ko jed na z głów nych trud no Êci za rów no w te ra pii, jak 
i w prak ty ce sek su al nej klien tów – jak two rzyç ta ki j´ zyk. Pra ca nad prze ko -
na nia mi do ty czà cy mi sek su, iden ty fi ko wa nie de struk cyj nych prze ko naƒ i po -
zby wa nie si´ ich. Jak uprzy jem niaç i wzbo ga caç kon tak ty ero tycz ne – za da nia
dla klien tów. Trud no Êci i opo ry te ra peu ty przed zaj mo wa niem si´ pro ble ma ty kà
sek su al nà. Kie dy psy cho te ra peu ta nie wy star czy – od sy ła nie do spe cja li stów.
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3. RE LA CJA TE RA PEU TYCZ NA – OD WZO RO WA NIE WI¢ ZI?
mgr Sła wo mir Grab – psy cho log, cer ty fi ko wa ny su per wi zor i spe cja li sta 
psy cho te ra pii uza le˝ nieƒ, kie ru je WO TUW Sta lo wa Wo la 

Cel: Do star cze nie pod sta wo wej wie dzy na te mat re la cji te ra peu tycz nej oraz
teo rii wi´ zi. Ana li za wpły wu do Êwiad czeƒ bu do wa nia wi´ zi z oso ba mi zna czà -
cy mi w re la cji te ra peu tycz nej. Pre zen ta cja przy pad ków.

Głów ne tre Êci: Re la cja te ra peu tycz na ma okre Êlo ne ele men ty i na rz´ dzia 
do jej bu do wa nia. Zwià zek po mi´ dzy pa cjen tem a te ra peu tà mo ̋ e mieç 
ce chy od wzo ro wa nia pro ce su przy wià za nia z oso ba mi wa˝ ny mi z prze szło Êci.
Ja koÊç re la cji mo ̋ e za le ̋ eç od wzor ców wi´ zi emo cjo nal nych.

4. PO GRA NI CZA PSY CHO TE RA PII UZA LE˚ NIE NIA – 
PER SPEK TY WA EG ZY STEN CJAL NA

dr n. hum. Ire ne usz Kacz mar czyk – so cjo log, tre ner cer ty fi kat II stopnia
PTP, OÊro dek Edu ka cji i Po mo cy Psy cho lo gicz nej IN TRA, re dak tor na czel ny 
pi sma „Te ra pia Uza le˝ nie nia i Współ uza le˝ nie nia” 

Cel: Uka za nie pro ble mów osób uza le˝ nio nych w per spek ty wie eg zy sten cjal nej.
Roz po zna nie mo˝ li wo Êci pra cy te ra peu tycz nej w tym uj´ ciu oraz czyn ni ków
wpły wa jà cych na jej efek tyw noÊç. 

Głów ne tre Êci: Gdzie prze bie ga jà gra ni ce psy cho te ra pii uza le˝ nie nia? I czy 
w ogó le ist nie jà? Kto lub co je wy zna cza? Czas pra cy? Cha rak ter zgła sza nych
pro ble mów? Kon cep cje teo re tycz ne, szko ły psy cho te ra pii? A mo ̋ e sam te ra -
peu ta? Gdzie koƒ czy si´ spoj rze nie na pa cjen ta w ka te go riach „cho ry – zdro wy”,
a otwie ra per spek ty wa pra cy te ra peu tycz nej w ka te go riach je go roz wo ju oso -
bo we go? Jak wo bec mo˝ li wo Êci de cy do wa nia o swo im ˝y ciu, sta jàc wo bec
wie lu ogra ni czeƒ mo˝ na trak to waç mo men ty prze ło mo we i kry zy sy? Czy ist -
nie je zwià zek mi´ dzy czyn ni ka mi le czà cy mi w psy cho te ra pii a uj´ ciem eg zy -
sten cjal nym za rów no pro ble mów lu dzi, jak i wła snych ˝y cio wych wy zwaƒ
te ra peu ty? 

5. ZA CHO WA NIA ZDRO WOT NE KLIEN TÓW I ICH RO LA 
W RÓ˚ NYCH PRO BLE MACH ˚Y CIO WYCH. 
Czy chcesz zo staç Tre ne rem Za cho waƒ Zdro wot nych?

mgr Le szek Ka pler (IPZ) – spe cja li sta i su per wi zor psy cho te ra pii uza le˝ nieƒ,
tre ner -su per wi zor PTP

Cel: Po gł´ bie nie Êwia do mo Êci uczest ni ków w za kre sie ro li za cho waƒ zdro wot -
nych i wzor ców do ty czà cych zdro we go sty lu ˝y cia, ja kà od gry wa jà w ró˝ nych
pro ble mach oso bi stych. Po gł´ bie nie ro zu mie nia isto ty za cho waƒ zdro wot nych
oraz czyn ni ków na nie wpły wa jà cych. Za po zna nie z tech ni ka mi od dzia ły wa nia
na za cho wa nia zdro wot ne i mo˝ li wo Êcia mi włà cza nia tej pro ble ma ty ki w ró˝ ne
dzia ła nia psy cho te ra peu tycz ne. Za po zna nie z ideà i pro gra mem Szko ły Tre ne -
rów Za cho waƒ Zdro wot nych i Szkół Zdro wie nia.
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Głów ne tre Êci: Mo ty wa cja do po dej mo wa nia za cho waƒ zdro wot nych (dba nia
o zdro wie) – do Êwiad cze nia wpły wu (mo g´), Êwia do moÊç za le˝ no Êci zdro wie
– ce le ̋ y cio we, zdro wie = ja (sto su nek do sie bie). Mier ni ki – wy znacz ni ki zdro -
wia: spraw ne funk cjo no wa nie or ga nów i or ga ni zmu, spraw noÊç or ga ni zmu 
– kon dy cja, od por noÊç, wy trzy ma łoÊç, ada pta tyw noÊç. Ko mu ni ka cja z or ga ni -
zmem – od biór sy gna łów o sta nie funk cjo no wa nia, Êwia do moÊç sy gna łów
(zdol noÊç od bio ru i od czy ty wa nia), ro dzaj sy gna łów i in for ma cji. Spo so by dba nia
o stan or ga ni zmu oraz wy kro cze nia prze ciw ko or ga ni zmo wi (so bie). Po moc 
w zdro wie niu (przy czy ny, wspie ra nie or ga ni zmu, tre ning za cho waƒ zdro wot -
nych i pra ca nad zmia nà zdro wot nà – pro ble my, tech ni ki i na rz´ dzia). Umie -
j´t no Êci sto so wa nia za cho waƒ zdro wot nych przez tre ne ra i ich kształ ce nie.

6. SPO ̊ YT KO WA NIE ZA SO BÓW TE RA PEU TY I PA CJEN TA 
PRO CE SIE PSY CHO TE RA PII

mgr Lu cy na Lip man (Pol ski In sty tut Erick so now ski) – psy cho log, cer ty fi ko -
wa ny psy cho te ra peu ta SNP PTP 

Cel: Po sze rze nie za ufa nia te ra peu ty do wła snych za so bów i za so bów pa cjen ta
spo ̋ yt ko wy wa nych w pro ce sie psy cho te ra pii. Na by cie przez te ra peu t´ umie -
j´t no Êci po ma ga jà cych pa cjen to wi w od naj do wa niu i ko rzy sta niu z za so bów
wspie ra jà cych osià ga nie ce lów te ra peu tycz nych.

Głów ne tre Êci: Po zy cja i ro la te ra peu ty – wła sny sys tem war to Êci, styl re ago -
wa nia w sy tu acji po mo cy, za ło ̋ e nie i prze ko na nie teo re tycz ne, do Êwiad cze nia
oso bi ste, ce chy in dy wi du al ne, ma pa Êwia ta, kre atyw noÊç, pla stycz noÊç. Wy -
do by wa nie za so bów pa cjen ta – roz po zna wa nie wio dà ce go ka na łu per cep cji,
roz po zna wa nie sys te mu war to Êci, ob ser wa cja po wta rza jà cych si´ sche ma tów
za cho waƒ. Gra ni ce w re la cji, sto pieƒ wy od r´b nie nia, sta bil noÊç i to˝ sa moÊç
te ra peu ty.

7. OD PO WIE DZIAL NOÂå TE RA PEU TY A OD PO WIE DZIAL NOÂå
PA CJEN TA W PSY CHO TE RA PII, W TYM W TE RA PII 
OD WY KO WEJ W FA ZIE PO CZÑT KO WEJ I W DAL SZYM 
ETA PIE LE CZE NIA

mgr Gra ̋ y na Płach ciƒ ska – psy cho log, spe cja li sta psy cho te ra pii uza le˝ nieƒ,
tre ner II  stopnia PTP

Cel: Za po zna nie si´ z de fi ni cja mi w spra wie od po wie dzial no Êci w psy cho te ra pii
(od wy ko wej i nie tyl ko). Uzy ska nie ro ze zna nia w ob sza rach od po wie dzial no Êci
te ra peu ty i pa cjen ta. Uzy ska nie wie dzy o ró˝ nych stop niach od po wie dzial -
no Êci za rów no te ra peu ty, jak i pa cjen ta, w po szcze gól nych eta pach pro ce su
te ra peu tycz ne go. 

Głów ne tre Êci: Wo bec wie lo Êci pro ce dur, tech nik te ra peu tycz nych co raz cz´ -
Êciej za rów no te ra peu ci jak i pa cjen ci po szu ku jà co raz lep szych pro gra mów 
i tech no lo gii te ra peu tycz nych. W nich te˝ upa tru jà cu dow nà, ozdro wieƒ czà
moc. Ce du jà na nie od po wie dzial noÊç za zmia n´ ja ko Êci ˝y cia. Je Êli si´ nie wie -
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dzie cz´ sto obie stro ny kon cen tru jà si´ na po szu ki wa niu no wej tech ni ki.
W trak cie se mi na rium uczest ni cy (te ra peu ci) przy glà daç si´ b´ dà swej oso bi -
stej od po wie dzial no Êci w pro ce sie te ra peu tycz nym. W spo tka niu z dru gim
czło wie kiem. Mam na dzie j´, ˝e udział w tym se mi na rium b´ dzie po moc ny 
w po lep sze niu ja ko Êci swo jej pra cy oraz uła twi po ma ga nie pa cjen tom w bra -
niu od po wie dzial no Êci za swo je ˝y cie: wol noÊç wy bo ru, sza cu nek do sie bie 
i in nych.

8. ZA WO DO WA PO DRÓ˚ PSY CHO TE RA PEU TY. 
WY BÓR WŁA SNYCH DRÓG

mgr An na Wierz bow ska (Pol ski In sty tut Erick so now ski) – psy cho log 
kli nicz ny, 10 lat prak ty ki ja ko psy cho te ra peu ta, 1500 go dzin szko leƒ, w tym 
4-let ni kurs psy cho te ra pii, 3-let ni kurs psy cho te ra pii erick so now skiej w Niem -
czech, pra ca pod sta łà su per wi zjà 

Cel: Spre cy zo wa nie wła snych ocze ki waƒ, po trzeb i za so bów zwià za nych 
z ˝y ciem za wo do wym, do okre Êle nie sie bie ja ko psy cho te ra peu ty, od kry cie 
wła snych mo˝ li wo Êci i przy po mnie nie so bie ra do Êci pły nà cej z pra cy.

Głów ne tre Êci: Warsz tat za ch´ ca do spoj rze nia na swo je za wo do we mo˝ li wo Êci,
po trze by, wy bo ry jak na rze k´, któ rà two rzy, po ru sza i zmie nia kre atyw noÊç 
te ra peu ty. 
1. Roz po zna nie wła snej in dy wi du al no Êci w za wo dzie te ra peu ty. 
2. Prak tycz ne wy ko rzy sta nie me to dy pra cy z li nà. 
3. Roz wój me ta fo rycz ne go spo so bu ko mu ni ka cji z sa mym so bà i z klien ta mi. 
4. Pro jekt przy szło Êci, w któ rà chce si´ pły nàç. 

9. UKRY TE SKAR BY – ZA SO BY TE RA PEU TY I PA CJEN TA
mgr Alek san dra Za wrzel (Pol ski In sty tut Erick so now ski) – psy cho log. 
Zaj mu je si´ psy cho te ra pià in dy wi du al nà i ro dzin nà. Pra cu je w fi lii Pol skie go 
In sty tu tu Erick so now skie go w Ka to wi cach. W za kre sie psy cho te ra pii szko li ła
si´ m.in. w M.H. Erick son Fo un da tion, Pho enix, AZ, USA. Po sia da Cer ty fi kat
Pol skie go In sty tu tu Erick so now skie go.

Cel: Ce lem warsz ta tu jest przy bli ̋ e nie za sad i spo so bu my Êle nia  cha rak te ry -
stycz nych dla te ra pii Mil to na H. Erick so na. Jed nym z klu czo wych po j´ç te ra pii
erick so now skiej sà za so by, ro zu mia ne ja ko Êwia do me i nie Êwia do me umie j´t -
no Êci i mo˝ li wo Êci czło wie ka. Moc ne stro ny ukształ to wa ne po przez oso bi ste
do Êwiad cze nia ˝y cio we. Zgod nie z za ło ̋ e nia mi w wi´k szo Êci wy pad ków 
pa cjent dys po nu je od po wied nià si łà i do Êwiad cze niem, aby roz wià zaç swój
pro blem. Ce lem te ra pii jest wy wo ła nie zmia ny po przez ich uru cho mie nie.
Uczest ni cy warsz ta tu b´ dà mie li mo˝ noÊç zdo by cia prak tycz nych do Êwiad czeƒ
w ob sza rze ko rzy sta nia z za so bów wła snych oraz wy do by wa nia za so bów 
pa cjen ta.

Głów ne tre Êci: Prak tycz ne za sa dy cha rak te ry zu jà ce po dej Êcie Mil to na 
Erick so na do te ra pii. Wy do by wa nie za so bów pa cjen ta i roz po zna wa nie je go 
in dy wi du al no Êci. Za so by te ra peu ty.
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10. TRIA DA RO GER SOW SKA W PO DEJ ÂCIU TE RA PII GE STALT
mgr Mo ni ka Sa wic ka (IN TRA) – pra ca te ra peu tycz na: OÊro dek Te ra pii 
Ro dzin „Sy nap sis” 1976–79, Mło dzie ̋ o wy OÊro dek Psy cho lo gicz ny 1988–2004;
prak ty ka pry wat na 1999–2004; pra ca szko le nio wa i psy cho edu ka cyj na m.in.
PTP, UW, IBE, Fun da cja Be ne Vo bis, OPTA, „Szko ła Tre ne rów” 1981–2008. 
Pra ca su per wi zyj na: su per wi zja in dy wi du al na i gru po wa dla osób i ze spo łów
pro wa dzà cych psy cho te ra pi´ oraz warsz ta ty i szko le nia 1991–2008. Su per wi -
zor tre nin gu i warsz ta tu psy cho lo gicz ne go PTP.

Cel: Po sze rze nie wie dzy i umie j´t no Êci w za kre sie ko rzy sta nia z tria dy ro ger -
sow skiej w pra cy te ra peu tycz nej z klien tem.

Głów ne tre Êci: Kla sycz ne po dej Êcie Ro ger sow skie opar te na le cze niu sa mym
kon tak tem, po przez od zwier cie dla nie, ko mu ni ka ty em pa tycz ne, w któ rych 
wy ra ̋ a si´ bez wa run ko wa ak cep ta cja, spój noÊç we wn´trz na tre ne ra i em pa tia
w spo tka niu z Ge stal tem mu si ulec mo dy fi ka cji – ro la te ra peu ty jest tam bar -
dziej dy rek tyw na. Perls mó wił na wet o po trze bie fru stro wa nia klien ta... Sam
Ge stalt te˝ pod le gał ró˝ nym zmia nom i obec nie cz´ sto znacz nie od bie ga 
od kla sycz nej for mu ły.  Jak to dzi siaj łà czyç – to te mat warsz ta tu.

11. TRIA DA RO GER SOW SKA W PO DEJ ÂCIU 
PSY CHO DY NA MICZ NYM

dr Krzysz tof Je dliƒ ski – cer ty fi ko wa ny su per wi zor psy cho te ra pii i psy cho -
te ra peu ta PTP, współ za ło ̋ y ciel oÊrod ka IN TRA, cer ty fi ko wa ny tre ner i su per wi -
zor tre nin gu psy cho lo gicz ne go PTP. Zaj mu je si´ psy cho te ra pià od r. 1973.
Pra co wał w OÊrod ku Te ra pii Ro dzin SY NAP SIS, w OTi RO, współ pra co wał z IPZ.
Cer ty fi kat psy cho te ra peu ty Pol skie go To wa rzy stwa Psy chia trycz ne go.

Cel: Po sze rze nie wie dzy i umie j´t no Êci w za kre sie ko rzy sta nia z tria dy ro ger -
sow skiej w pra cy te ra peu tycz nej z klien tem.

Głów ne tre Êci: Po dej Êcie psy cho dy na micz ne, wy wo dzà ce si´ z psy cho ana li zy
wy da je si´ czymÊ trud nym do po go dze nia ze „sztan da ro wym” dla kon cep cji
hu ma ni stycz nej po dej Êciem Ro ger sow skim. Neu tral noÊç te ra peu ty psy cho ana -
li tycz ne go wy da je si´ nie mieç wie le wspól ne go z ak cep tu jà cà ˝y wot no Êcià 
te ra peu ty Ro ger sow skie go. Me cha ni zmy obron ne, prze nie sie nie, to z ko lei po -
j´ cia cał ko wi cie ob ce kla sycz ne mu po dej Êciu hu ma ni stycz ne mu. Jed nak co raz
wi´ cej te ra peu tów psy cho dy na micz nych pod kre Êla zna cze nie bez wa run ko wej
ak cep ta cji, em pa tii i au ten tycz no Êci te ra peu ty. Wy ni ki ba daƒ wska zu jà, ˝e
obec noÊç tria dy Ro ger sow skiej istot nie wpły wa na efekt te ra pii. Jak te dwa
po dej Êcia mo˝ na dzi siaj łà czyç – to te mat warsz ta tu.
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SSzzaannoowwnnii  PPaaƒƒssttwwoo!!
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u w jubileuszowej XXXXVV  SSzzkkoollee  LLeettnniieejj
IInnssttyyttuuttuu  PPssyycchhoollooggiiii  ZZddrroowwiiaa  PPTTPP, która podobnie jak w poprzednich
latach odbywaç si´ b´dzie w pi´knie po∏o˝onym górskim oÊrodku
„ORLE GNIAZDO” w Szczyrku w dniach 4–7 wrzeÊnia  2008 r.

Adres oÊrodka: 
ul. Wrzosowa 28a, 43-370 SSZZCCZZYYRRKK, tel. (033)  81-78-360

Prosimy o odes∏anie formularza zapisów do dnia 1100  ssiieerrppnniiaa. Listy
uczestników poszczególnych seminariów b´dà wywieszone w recepcji.
• Rejestracja uczestników rozpocznie si´ w czwartek (4.09) 

o godz. 11.00.
• Poczàtek konferencji w dniu  4.09 (czwartek) o godz. 14.00.
• Zakoƒczenie konferencji w dniu  7.09 (niedziela) o  godz. 13.30.
• Uczestnicy konferencji majà zapewnione zakwaterowanie od godz.

12.00 w dniu 4.09, zaÊ wy˝ywienie od kolacji. Pobyt koƒczy si´
obiadem o godzinie 13.30 w ostatnim dniu konferencji.

Uwaga! 
Istnieje mo˝liwoÊç – po uprzednim ustaleniu bezpoÊrednio z „Orlim
Gniazdem” tel. (033) 819 73 00 – przyjazdu przed rozpocz´ciem
konferencji (w dniu 3.09) i/lub póêniejszego wyjazdu. Koszty
przed∏u˝onego pobytu uczestnicy ponoszà sami. 

Dojazd do oÊrodka „Orle Gniazdo” z dworca PKS w Bielsku Bia∏ej
(odjazdy autobusów co 30 min.).  Ponadto informujemy, ˝e „Orle
Gniazdo” ma podpisanà umow´ z Korporacjà TAXI PLUS i w zwiàzku 
z tym dla goÊci hotelu obowiàzujà ni˝sze stawki (w dni powszednie
38,00 z∏, w niedziel´ i Êwi´ta 48,00 z∏). Podajemy numery telefonów
Korporacji: bezp∏atny 0 800 400 400, p∏atny (033) 811 11 11.

Uwaga dla uczestników, którzy przyjadà w∏asnymi samochodami:
oÊrodek nie jest w∏aÊcicielem parkingu.  Pierwsza doba kosztuje 13,00 z∏,
a ka˝da nast´pna 11,00 z∏.
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W zwiàzku z tym, ˝e uczestnicy zakwaterowani b´dà w dwóch
segmentach B i C (nowy segment) wyst´puje ró˝nica w standardzie
pokoi, dlatego te˝ op∏ata konferencyjna jest zró˝nicowana:
1.  op∏ata konferencyjna za pobyt w starym segmencie B wynosi 

760,00 z∏ (250 miejsc).
2. op∏ata konferencyjna za pobyt w nowym segmencie C wynosi 

850,00 z∏ (100 miejsc).
Zakwaterowanie w wybranym segmencie b´dzie odbywaç si´ wed∏ug
kolejnoÊci nadsy∏anych zg∏oszeƒ.

Prosimy o dokonanie wp∏aty na konto:

26 O/W-wa WBK S.A. 11 1090 1056 0000 0001 0203 6766

Przekazy pocztowe prosimy wype∏niaç pismem drukowanym. W cz´Êci
na korespondencj´ prosimy zaznaczyç, dla kogo mamy wystawiç
rachunek z dopiskiem „Szko∏a Letnia 2008”. Prosimy o nadsy∏anie
KKaarrttyy  ZZgg∏∏oosszzeenniiaa  zz  ppoottwwiieerrddzzeenniieemm  wwpp∏∏aattyy (ksero odcinka wp∏aty) 
ddoo  ddnniiaa  1100  ssiieerrppnniiaa  22000088  rr.
Osoby, które b´dà ubiegaç si´ o dofinansowanie z lokalnych Êrodków
mogà otrzymaç inne zaproszenie. 
Je˝eli liczba zg∏oszeƒ przekroczy nasze mo˝liwoÊci organizacyjne,
pierwszeƒstwo b´dà mia∏y osoby, które najwczeÊniej nadeÊlà Kart´
Zg∏oszenia wraz z potwierdzonà wp∏atà.
Osoby, które nie zostanà zakwalifikowane otrzymajà zwrot wp∏aconej
kwoty. W przypadku potwierdzenia udzia∏u w Letniej Szkole i nie-
wykorzystania miejsca bez uprzedniego zg∏oszenia, wp∏aty nie b´dà
zwracane. W przypadku, gdyby potrzebne by∏y dodatkowe wyjaÊnienia
i informacje prosimy o kontakt z Kierownikiem Organizacyjnym Szko∏y
Letniej MMoonniikkàà  BBoorruussiiƒƒsskkàà, lub wspó∏organizatorem DDaannuuttàà  PPaassttoo∏∏aa,
nr. tel.: (022) 863 87 38, 863 90 97, 863 42 76.

Pozdrawiamy i do zobaczenia w Szczyrku

Organizatorzy Szko∏y Letniej


