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Arteterapia w wielokulturowej przestrzeni
pt. Możliwości wykorzystania różnorodności kulturowej w warsztatach rozwoju
osobistego
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Conference programme
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8 października 2013 –Aula im. J. Rubińskiego
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09.00 – 9.15 uroczyste otwarcie Sympozjum / Opening address
Moderatorzy/ Symposium moderators: prof. Wita Szulc, dr E.Poniedziałek, dr E.Roman, dr A.Stefańska
Wystąpienia: po ok.25 min./ Lectures: approx. 25 min.
9.15- 9.45 Prof. dr hab. WitaSzulc Arteterapia oparta na wiedzy. W poszukiwaniu tożsamości naukowej
terapii przez sztukę / Art therapy based on knowledge. In search of identity of scientific therapy by means of fine
arts.
9.45-10.15 Prof. dr hab. Irina V. Pantiouk, Prof. V. Hurski (Białoruś/Belarus) Profesjonalne kompetencje
w pracy socjalnej / Professional competence in social work
10.15.-10.40 Prof. dr hab. Hanna Ograbisz-Krawiec Miejsce sztuki...?/ Art’s place…?
1 0 .4 5 - 1 1 .2 0 projekt teatralno - multimedialny pt. "W moim ogrodzie" Centrum Odolanów, słowo dyr.
mgr Wojciech Słodkiewicz / theatrical-multimedia project entitled "In my garden" Odolanów Center, Word of
introduction by director Wojciech Słodkiewicz, MA
11.20- 11.50 Prof. dr.hab. Hanna Krause – Sikorska Graficzny język Net Artu – nowe możliwości dziecięcej
autoekspresji / Graphical language of Net Art – new capabilities of children’s self-expression
11.50- 12.15 Prof. Kristīne Mārtinsone's (Łotwa/Latvia ) Arteterapia w obszarze nauk medycznych i
społecznych/ Art therapy in the field of medical and social sciences
12.15 -12. 30 występ studentów II roku EWA/ performance of the 2nd year EWA students
Approx.12.30 – 13.00 - przerwa

- holl/ coffee break

hall of the b u i l d i n g

13. 00- 13. 25 dr Sławomir Krzyśka Arteterapeutyczne konteksty kształtowania kompetencji emocjonalnych u
dziec i/ Art-therapeutic contexts of shaping emotional competence in children

13.25- 13.50 Prof. dr hab. Ewa Ryś, Afirmacja życia u mieszkańców domów pomocy społecznej - wyzwania
dla arteterapii. Refleksje w kontekście wyników badań empirycznych/Affirmation of life for residents of nursing
homes - challenges for art therapy. Reflections in the context of empirical research
13.50- 14.15 Prof. dr hab. Karol Mausch, Zaburzenia funkcjonowania u mieszkańców domów pomocy
społecznej. Możliwości zastosowania arteterapii w kontekście wyników badań empirycznych / Dysfunction of
nursing homes’ residents. The possible applications of art therapy in the context of empirical research
14.15-14.40 mgr Małgorzata Ptak Tożsamość przestrzenna - (anty) pedagogiczne resentymenty / Spatial
identity - (anti) pedagogical disrelish
14.40-15.05 dr AnnaGlińska- Lachowicz Taniec jako medium zmiany- rola choreoterapii
w oddziaływaniach resocjalizacyjnych i nie tylko / Dance as a medium of change – the role of choreography in
the rehabilitation interactions, and its further uses
15.05- 15.30 dr Adam Olejniczak Warsztat artystyczny w praktyce pedagoga –arteterapeuty / Art workshop in
the practice of an art-therapy educator
15.30 -16. 30
Dyskusja Panelowa - Przewodniczą honorowo zaproszeni Profesorowie: - odpowiedzi występujących i autorów
tekstów/ Panel discussion - chaired by the honorary guest professors: - replies of the performers and authors of
texts
9 p a źd zi er nik a 2 0 1 3 – sa la 2 0 7 , sa la 1 5 3
9 th Oc to b e r 2 0 1 3 – ro o m 2 0 7 , ro o m 1 5 3
Lectures/workshops
9.00 – 10.00 Warsztat mgr Izabela Pinczewska (Kalisz) Muzykoterapia w gerontologii sala 153/ Workshop
conducted by Izabela Pinczewska, MA (Kalisz) Music therapy in geronthology room 153
10.05- 10.30 dr Diana Grzeluszka (Wrocław) Muzykoterapia a gotowość szkolna sala 207 / Music therapy
and schoolroom readiness room 207
10.30-11.00 dr Anita Stefańska (Kalisz) Znaczenie warsztatów artystyczno – terapeutycznych w rozwoju
kompetencji osobistych u profesjonalnie pomagających / The importance of art therapy workshops for the
development of personal competences of professional helpers. room 207
11.00 -12.00 Warsztat dr Anny Glińska- Lachowicz (Opole). Szukając ruchu - rusz ciało aby uspokoić umysł
sala153/ workshop conducted by dr Anna Glińska- Lachowicz (Opole) . Looking for movement – move your
body to calm your mind – room 153
12.00- 12.30 - przerwa

- holl/ coffee break

- hall of the building

12.35- 13.00 mgr Malgorzata Twardowska (Kalisz) Przygotowanie przyszłych pedagogów do rozwijania
twórczej aktywności dzieci z niepełno sprawnościami / Preparing future educators to promote the development
of artistic activity in children with disabilities room 207
13.05- 13.30 mgr Ireneusz Lesicki, mgr Ewa Lisewska (Poznań) Dziecko w placówce szpitalnej kompetencje arteterapeuty, pokaz multimedialny s.207 / A child in hospital – competences of the art-therapist,
a multimedia presentation - room 207
13.35 -14.30 Warsztat mgr Katarzyna Szeliga ( Bydgoszcz) Kompetencje osobiste a tworzenie tekstów
/Personal competencies and text creation - room 153
14.35- 15.30 Warsztat mgr Katarzyna Strojna (Kalisz) W rytmie siebie … o sztuce i terapii oddechowej
s.153 / The rhytm of the self – about art and respiratory therapy – room 153

15.30- 16.00 Prof. Eugenia Belden (Meksyk) Arteterapia w ujęciu tradycji i sztuki Meksyku s.207/ Art therapy
in terms of tradition and art in Mexico room 207
16.00 Podsumowanie warsztatów. Zamkniecie Sympozjum / Workshop summary. Symposium closing

