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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI W OKRESIE  

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

 

Sekcja na ostatni dzień okresu sprawozdawczego liczy 35 członków, 

działających w 6 grupach roboczych: integracyjnej, promocyjnej, wydawniczej, 

badawczej, konferencyjnej, etycznej.   

W 2017 r. odbyły się 4 spotkania członków sekcji oraz wiele spotkań w 

grupach sekcji. 

 

W ciągu roku zrealizowano następujące elementy założonego planu: 

 

1. Kontynuowano  działalność promocyjną sekcji. Działa fanpage Sekcji PSR, grupa 

dyskusyjna „Pozytywne Rozmowy PSR PTP”, funkcjonuje biblioteczka zasobów 

Sekcji PSR. 

 

2. Realizowano założenia integracji środowiska osób pracujących PSR, poprzez 

uczestnictwo w różnorodnych spotkaniach, konferencjach i szkoleniach 

organizowanych przez różnorodne organizacje i stowarzyszenia zrzeszające 

terapeutów PSR. 

 

3. W ciągu minionego roku członkowie sekcji pracowali nad opublikowaniem artykułu 

z przeprowadzonych w 2016r. badań. 

 

Miał miejsce szereg spotkań, dokonano ponownej analizy i opisu danych z badania. 

Zaprezentowano wyniki badań podczas konferencji naukowej, organizowanej przez 

sekcję PSR PTP „Język w procesie zmiany”(24-25 marca 2017r.).  

Wystąpienie spotkało się z uznaniem zgromadzonej publiczności. 
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4. 24-25 marca 2017 roku odbyła się konferencja naukowa: 

 

W dniach 24-25 marca 2017 r. odbyła się w Warszawie konferencja „Język w 

procesie zmiany”. Organizatorami konferencji były: Sekcja Podejścia 

Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 

Konferencja skierowana była zarówno do osób, które na co dzień pomagają 

innym ludziom (pracujących w ochronie zdrowia, oświacie, pomocy społecznej, 

obszarze rozwoju osobistego i zawodowego, doradztwie czy zarządzaniu 

ludźmi), jak i do wszystkich, którzy interesują się psychologicznymi, społecznymi i 

kulturowymi aspektami rozwoju człowieka, jego tożsamości, możliwości zmiany.  

Ideą przyświecającą konferencji było zaprezentowanie szczególnej funkcji języka w 

procesie zmiany człowieka. Zatem konferencja „Język w procesie zmiany” była 

poświęcona funkcji języka, jego wpływom na tworzenie rzeczywistości, na zmiany 

zachodzące w ludziach. W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli możliwość m. in. 

zapoznania się z funkcją języka zarówno w psychoterapii, jak i w życiu codziennym, z 

jego kulturowymi kontekstami oraz konsekwencjami w wymiarze indywidualnym i 

społecznym przyjętego paradygmatu dotyczącego tworzenia rzeczywistości poprzez 

język. 

Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań skuteczności 

oddziaływania języka rozwiązań w porównaniu z językiem problemów, badań  

skuteczności Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach w pracy z osobami po 

przebytych udarach mózgu, a także praktycznego zastosowania PSR w pracy z 

osobami stosującymi przemoc w rodzinie. 

Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w dwóch blokach warsztatowych.  

 

AGENDA KONFERENCJI 

Piątek, 24 marca 2017 

 

9.00 – 10.00 

10.00 – 10.45 

 

Rejestracja uczestników 

Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematu konferencji: Luis Alarcon 

Arias, Przewodniczący Sekcji PSR PTP 
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10.45 – 11.30 

 

11.30 – 12.00 

12.00 – 13.30  

13.30 – 14.30 

14.30 – 16.00 

16.00 – 16.15  

16.15 – 17.00 

Wykład: mgr Ewelina Bazyluk, mgr Katarzyna Wielguszewska, Sekcja PSR 

PTP, Prezentacja wyników badania 

przerwa na kawę 

warsztaty 

Przerwa na lunch 

warsztaty 

przerwa na kawę 

Wykład: Prof. Bogdan de Barbaro, Uniwersytet Jagielloński, Język władzy - 

język walki - język dialogu. Namysł nad tym, po co mówimy 

 

Sobota, 25 marca 2017 

 

9.00 – 10.00 

 

10.00 – 10.45 

 

10.45 – 11.15 

11.15 – 12.00 

 

 

12.00 – 13.00 

 

13.00 – 13.30 

 

Wykład: mgr Ewa Podgórska, mgr Tomasz Majewski, Zastosowanie PSR  

w pracy z osobami stosującymi przemoc  

Wykład: Prof. Włodzimierz Gruszczyński, Instytut Języka Polskiego PAN,  

o specyficznych zastosowaniach języka polityki 

Przerwa na kawę  

Wykład: dr Lidia Puchalska, Skuteczność Krótkoterminowej Terapii 

Skoncentrowanej na Rozwiązaniach u pacjentów po udarze mózgu – 

prezentacja wyników badania  

Wykład: dr Iwona Zielińska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Kto jest 

świętym a kto dewiantem? O społecznym konstruowaniu rzeczywistości  

Losowanie nagród i zakończenie konferencji 

 

 

Patroni konferencji: 

o Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia” 

o Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach 

o Psychologia Współczesna 

o Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej  

o Mała Psychologia 

o Polskie Radio RDC 

o Magazyn „Charaktery” 

o Wydawnictwo Czarna Owca 

o Domu Wydawniczego REBIS 
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o Wydawnictwo Studio EMKA 

o Wydawnictwo Difin  

o Psychologia w Polsce 

o Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 

o Roczniki Psychologiczne 

o Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

o Polski Portal Psychologii Społecznej 

o Wydawnictwo Naukowe PWN 

o Psychologia w Sieci.pl  

o Wydawnictwo Medyczne Borgis 

o Wydawnictwo: Eneteia. 

 

Kolejne spotkania członkowskie w ramach Sekcji zaplanowano na początek 2018 

roku. 

 

 

 

 

 

 

 


