
WARSZTATY Z PSYCHOLOGII KOMUNIKACJI  

28-30 STYCZNIA 2022 R. W GNIEŹNIE 

  

 Mało rozmawiamy, chociaż dużo mówimy. Żeby komunikować się sprawniej,  

nauczyliśmy się nawet nowych, uproszczonych kodów językowych, które wymusiły na nas komórki,  

e-maile, esemesy i czaty. Ale nawet komunikacja uproszczona szwankuje. 

Desperacja komunikacyjna wyraża się pełnymi półkami podręczników służących do nauki rozmowy. 

Tytuły: „Jak mówić, aby ludzie nas słuchali", „Jak rozmowa zmienia twoje życie", cztery tomy „Sztuki 

rozmawiania", „Super słuchanie”, Sztuka porozumiewania się”, „Komunikacja międzyludzka”.  

Jeśli nie umiemy mówić, to najczęściej nie umiemy żyć.  

Rozmowa jest podstawowym budulcem więzi między ludźmi. Jeśli nie potrafimy rozmawiać - tracimy 

drugiego człowieka.  

 Wszystko, czym jesteśmy jako ludzie dojrzali, ludzie pełni, jest zbudowane  

na fundamencie osiągniętym przez nas w rozmowie, w dialogu. Cała nasza wiedza, system naszych 

wartości, ostatecznie też i wiara kształtują się w toku dialogu ze światem ludzi dorosłych.  

To rozmowa, dialog — w najszerszym znaczeniu tego wyrazu, jest tym środkiem, dzięki któremu 

rozwija się nasze człowieczeństwo.  

 

 Celem warsztatu jest przede wszystkim opanowanie przez uczestników podstawowych 

umiejętności z zakresu podstaw psychologii komunikacji i zwrócenie uwagi na niebezpieczne 

tendencje manipulacyjne w rozmowach i wykorzystywanie ich w prowadzeniu grup. Warto mieć tego 

świadomość bowiem obecne na naszym rynku książki, będące często tłumaczeniami pozycji 

zachodnich, charakteryzuje to, że dominuje w nich absolutyzowanie wolności człowieka, tak jakby był 

on wyizolowanym bytem, bez Boga, jakby był poza rodziną i społeczeństwem. Z tego powodu 

sugestie w nich zawarte nie tylko nie pomagają, ale mogą szkodliwie wpływać na świadomość. Tego 

rodzaju książki sugerują czytelnikowi, że może robić co chce w imię własnej wolności. Ten typ 

publikacji i na podobnych zasadach funkcjonujące kursy, rozbudzają wiarę w niezależność,  

w absolutną moc jednostki. Wyrabiają przekonanie, że ten, kto zaprzecza temu, jest spóźniony, 

nienowoczesny, twardogłowy, zwapniały, nieżyciowy, nieprzystosowany do realiów życia. Treści 

zawarte w tego rodzaju pozycjach często jedynie uczą manipulować innymi. 

 

 Warsztat jest propozycją włączenia części ćwiczeń i nabytych w czasie szkolenia umiejętności 

do pracy z narzeczonymi w ramach bezpośredniego przygotowania  

do małżeństwa. Jest również przygotowaniem do kolejnego szkolenia w przyszłości  

(dla chętnych!) podejmującego problematykę przygotowania do małżeństwa metodą małych grup  

( program autorski ks. Jerzego Dzierżanowskiego). 

 

 Uczestnicy muszą się zdeklarować, że będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach  

do samego końca. Ostatnie dwie godziny zajęć są kluczowe by zrozumieć na czym polega między 

innymi manipulacja emocjonalna.  

 

Każdy z uczestników otrzymuje na zakończenie warsztatu pełny pakiet materiałów i ćwiczeń z zakresu 

przerabianej na zajęciach problematyki. 

 

Adresaci: przede wszystkim doradcy rodzinni, małżonkowie, rodzice, nauczyciele, pedagodzy, 

służba zdrowia, narzeczeni. Grupa może liczyć maksymalnie 14 osób! 

 

Termin: 28-30 stycznia 2022 r.  

 

Opłata uczestnictwa w całym warsztacie 100 zł (50 zł od osoby plus 50 zł za pakiet materiałów  

dla każdego uczestnika) + koszty pobytu: 210 zł (pokój 2 os.), wraz z wyżywieniem.  



Miejsce: Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2 (wg GPS dojazd  

od ul. Św. Wojciecha) www.cef.gniezno.pl 

Zapisy do 9 stycznia 2022 r. na adres: biuro@kodr.pl z dopiskiem „Psychologia komunikacji”.   

Liczy się kolejność zgłoszeń! 
 

Prowadzący: 

Ks. D z i e r ż a n o w s k i  Jerzy, doktor nauk teologicznych, w latach 1994-2012 adiunkt  

w Katedrze Teologii Pastoralnej i Duszpasterstwa Rodzin Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

Opolskiego. Wieloletni Kierownik Podyplomowych Studiów Rodziny.  Zajmuje się teologią 

małżeństwa i rodziny, psychologią pastoralną, psychologią komunikacji. Bezpośredni kontakt  

z ludzkimi sprawami jest cennym źródłem inspiracji w pracy naukowej. Autor kilkudziesięciu 

artykułów i czterech monografii. Obecnie pracę na stanowisku dyrektora w Diecezjalnej Fundacji 

Ochrony Życia łączy z funkcją Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Prowadzi od 27 lat w oparciu  

o autorski program przygotowanie do małżeństwa w małych grupach i szkołę rodziców.  

Za swoją dotychczasową działalność na rzecz rodziny, młodzieży i dzieci odznaczony został 

Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę 

oraz medalem „Serce Dziecku” przyznany przez Parlament Dziecięco–Młodzieżowy. Otrzymał 

nagrodę „Opolskie Bóg zapłać” Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, nagrodę im. Św. Franciszka 

Ksawerego przyznaną przez Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum, nagrodę Ministra 

Sprawiedliwości za działalność na polu resocjalizacji więźniów, nagrodę Peregryna Wydziału Prawa 

UO, nagrodę  Nowej Trybuny Opolskiej „Złote Spinki” za działalność społeczną i Złoty Laur 

Umiejętności i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono przyznany przez Kapitułę Opolskiej Izby 

Gospodarczej. Jest też laureatem nagrody „Ostoi Pokoju” im. Matki Ewy przyznanym przez 

samorządy województwa śląskiego i opolskiego. 

 

 

Szczegółowe informacje i program 

 

Pomoce: tablica, duże arkusze papieru, pisaki, długopisy,  małe kolorowe kartki, identyfikatory, 

kolorowe naklejki, duży kłębek wełny.  W czasie zajęć korzysta się również z ponad 60 wcześniej 

przygotowanych dużych, kolorowych plansz dotyczących  poruszanej  problematyki:  

 schematy komunikacyjne; 

 układy komunikacyjne 

 elementy komunikatu; 

 typologia uczuć; 

 komunikacja pośrednia; 

 komunikacja bezpośrednia; 

 aktywne słuchanie; 

 wypowiedzi ze słowem „ja”; 

 kategoryzacja postaw rodzicielskich; 

 schemat postaw rodzicielskich; 

 role społeczne (Virginia Satir); 

 feedback; 

 typologie zachowań dzieci  

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@kodr.pl


PROGRAM 

 

I DZIEŃ PIĄTEK 28.01.2022 r. 

 

15.00-17.00 zakwaterowanie 

 

17.00 – 18.00 

Teoria komunikacji –(wykład ćwiczenia) 

Zasady pracy grupowej (ćwiczenie) 

Układy komunikacyjne – (ćwiczenie) 

 

18.15 Msza św. 

  

18.45 Kolacja 

 

19.15 - 21.30 

Proces komunikacji- (ćwiczenie) 

Doświadczenia trudnej komunikacji – (ćwiczenie) 

 

 

II DZIEŃ SOBOTA 29.01.2022 r. 

 

7.30 Msza św. 

 

8.00 Śniadanie 

 

8.30-10.00 

Typologia postaw rodzicielskich – (ćwiczenia) 

Komunikacja pośrednia i bezpośrednia  - ( ćwiczenia) 

Elementy komunikatu - (wykład i ćwiczenia) 

Rozróżnianie elementów treściowych, apelowych i emocjonalnych komunikatu - (ćwiczenia) 

Słowo „ja” w komunikacie (ćwiczenia) 

 

 

10.15-11.45 

Typowe postawy w komunikacji – (wykład i ćwiczenia) 

Charakterystyka i rola emocji w komunikacie - ( ćwiczenia) 

Emocje przyjemne i trudne – (ćwiczenie) 

 

 

12.00-13.00 

Wysyłanie wypowiedzi  ze słowem „ja” – (ćwiczenia) 

Rola mechanizmów obronnych w komunikacji –(wykład i ćwiczenie) 

 

 

13.00 obiad 

 

14.30-15.30 

Typologia  słuchaczy – (ćwiczenia) 

Moje słuchanie – (ćwiczenia) 

Temperament i charakter – (wykład i ćwiczenia) 

Co można zmieniać, a czego zmieniać się nie da – (ćwiczenia) 



 

15.45-18.00 

Potrzeby w życiu człowieka  - (wykład i ćwiczenia) 

Wyrażanie potrzeb i życzeń – (ćwiczenia) 

Aktywne słuchanie (ćwiczenia) 

Parafraza, odzwierciedlanie emocji i uczuć, podsumowanie, relacja zwrotna – (ćwiczenia) 

  

18.30 Kolacja 

 

19.00-21.00 

Irracjonalne zachowania – (ćwiczenia) 

Struktura wiodących potrzeb – (ćwiczenia)  

 

III DZIEŃ NIEDZIELA 30.01.2022 r. 

 

7.00 Msza św.  

 

8.00 Śniadanie 

 

8.30-10.00 

Postawy asertywne i rola komunikacji – (wykład i ćwiczenia) 

Manipulacja - unikacz, oskarżyciel, komputer i przytakiewicz (ćwiczenie) 

  

10.15-11.45 

Manipulacja rozmową  - (ćwiczenia) 

Role społeczne - (ćwiczenia) 

Podstawy poradnictwa psychologicznego (wykład i ćwiczenia) 

Co robić czego nie robić – (ćwiczenia) 

„10 przykazań” dobrego doradcy (ćwiczenia) 

  

12.00-13.30  

Zajęcia podsumowujące i przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych 

 

13.30 Obiad  

 

14.15-15.00 Spotkanie z Beatą Choroszewską, Krajową Doradczynią Życia Rodzinnego 
  

 


