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Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji                       Komisja Nauk Psychologicznych                  

Wydział Nauk Społecznych                            

Instytut Pedagogiki                                          

 

mają zaszczyt zaprosić Państwa na drugą Interdyscyplinarną Konferencję Naukową 

 

(Psycho)terapia: sztuka czy technologia? 

 6 maja 2020 w Cieszynie 

 

Bardzo wyraźna (i stale rosnąca) popularność różnych form terapii wydaje się prowadzić do paradoksalnej 

nieco sytuacji. Z jednej strony rodzi wielkie nadzieje na coraz wyższą jej skuteczność, z drugiej jednak 

skłania, a nawet zmusza do ostrożności, czy wręcz rezerwy, z jaką należy traktować nowe metody i techniki.  

Nasza tegoroczna konferencja stanowi kontynuację obrad, które odbyły się w listopadzie 2018. Wówczas 

pojawiły się wśród poruszanych spraw nie tylko interesujące interpretacje hasła tytułowego obrad, jak i 

wątki, które pozwalają na twórcze poszerzenie poruszanej problematyki. W związku z tym zapraszamy do 

szerokiej i multidyscyplinarnej dyskusji nad dorobkiem nauki o terapii oraz praktyki terapeutycznej 

przedstawicieli wszystkich dziedzin, które w jakikolwiek sposób są z nimi związane, a więc nie tylko 

naukowców, lecz także praktyków – psychologów, lekarzy (zwłaszcza psychiatrów), nauczycieli, 
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terapeutów, wychowawców oraz specjalistów innych dziedzin. Liczymy bowiem  na pojawienie się w tym 

zakresie wątków z poziomów refleksji przedmiotowej, (meta)teoretycznej, metodologicznej  i metodycznej. 

Ze szczególną uwagą pragniemy przyjrzeć się formom, metodom i technikom terapii dzieci i młodzieży - w 

obliczu naglących potrzeb w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego w okresie rozwojowym oraz  

interwencji mających na celu jego przywracanie. 

   W trakcie obrad mamy nadzieję: 

 dokonać rekonstrukcji zarówno niepodlegającego dyskusji „twardego centrum” form, metod                            

i technik psychoterapii, jak też ich bardziej elastycznych „miękkich peryferii”; 

 

 skatalogować najważniejsze kontrowersje wokół niektórych z nich; 

 dokonać zestawienia najistotniejszych czynników odpowiedzialnych za niską skuteczność 

psychoterapii, a nawet jej jatrogenny charakter. 

 

 wydobyć to, co odpowiada za uzdrawiający i przynoszący pozytywne skutki wpływ terapii, 

niezależnie od  jej modalności i szkoły, która za nią stoi; jak połączyć siły w służbie dobra 

klienta/pacjenta? 

 

Realizację tych celów wiążemy z następującymi blokami tematycznymi: 

 konieczne związki: profilaktyka - diagnoza - terapia 

 podstawy teoretyczne psychoterapii: wizja choroby i jej mechanizmów – wizja działań   

terapeutycznych   

 terapeuta: opiekun, przewodnik, sługa, twórca, inżynier ludzkich zachowań? 

 psychoterapia: wewnętrzne zróżnicowanie metod i form 

 dziecko jako podmiot psychoterapii 

 trud, dramat, tragedia egzystencjalna jako  wyzwanie terapeutyczne  

 różne szkoły i modalności wobec tego samego klienta/pacjenta lub problemu 

 „miękkie peryferie” (psycho)terapii: terapia pedagogiczna, socjoterapia, inne rodzaje terapii… 

 systemowa terapia rodzin: JA - TY – MY 

 terapia paradoksalna: konieczne ryzyko czy brawura? 

 terapia dnia powszedniego: kiedy bliźni jest terapeutą… 

 terapia (w) rozwoju: możliwość czy konieczność? 

 superwizja: zło konieczne, deska ratunku czy luksus? 

 sztuka w psychoterapii: terapia zajęciowa czy kontakt z Wielką Sztuką? 



3 

 

 philosophia magistra vitae: konieczność czy pięknoduchostwo? 

 autoterapia: sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem 

 jatrogenia: wypadek przy pracy, błąd sztuki czy … atrybut podejścia/modalności? 

Przewidujemy zarówno czynną, jak i bierną formę uczestnictwa w naszych obradach. W zależności od niej 

prosimy o nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres elektroniczny 

psychoterapia.konferencja@gmail.com oraz o uiszczenie opłaty konferencyjnej do 15 kwietnia 2020. 

Dane do przelewu - adres odbiorcy i numer konta bankowego:  

Uniwersytet Śląski  

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Poland  

ING BANK ŚLĄSKI, Oddział w Katowicach  

ul. Mickiewicza 3, 40-092 KATOWICE, Poland  

74 1050 1214 1000 0007 0000 7909  

 

For international transfers (SWIFT / BIC):  

INGBPLPW  

IBAN:  

PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909  

 

Jako tytuł przelewu prosimy wpisać: 

terapia - Cieszyn, nazwisko uczestnika 

Dla osób zgłaszających uczestnictwo czynne (wykład, referat, komunikat, plakat, warsztat) wynosi ona 

400,- PLN (dla doktorantów  200,- PLN.), zaś dla osób deklarujących uczestnictwo bierne 200,- PLN (dla 

doktorantów  100,- PLN ).   

Z opłaty tej pokryjemy koszty materiałów konferencyjnych, publikacji oraz poczęstunek w trakcie 

konferencji. 

Noclegi prosimy zamówić sobie indywidualnie, zgodnie z własnymi preferencjami. Informacje na temat 

dostępnej w Cieszynie bazy noclegowej wraz z komentarzem znajdą Państwo w osobnym dokumencie na 

naszej stronie internetowej:    

https://us.edu.pl/wydzial/wsne 

 

Na tej samej stronie będą się także stopniowo pojawiać kolejne komunikaty. 

Serdecznie zapraszamy do Cieszyna i liczymy na konstruktywną dyskusję w przyjaznej atmosferze! 

                                                                          

                                                                         Organizatorzy konferencji 

                                                          dr Anna Porczyńska-Ciszewska - przewodnicząca 

                                                          dr Renata Stefańska-Klar, mgr Jolanta Krzyżewska – sekretariat 
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