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W sytuacji kilkudziesięcioletniej obecności analizy transakcyjnej w Polsce
wydaje się, że po raz pierwszy doszło do wyjątkowo istotnego wydarzenia zarówno dla rodzimych praktyków, jak i badaczy tej teorii. W dniach 24–25 września Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej zorganizowało w Poznaniu
I Konferencję Analizy Transakcyjnej „Nowe trendy w analizie transakcyjnej”.
Przedsięwzięcie to spotkało się ze znaczną przychylnością środowiska osób zainteresowanych tą tematyką, gdyż wzięło w nim udział blisko 100 osób z całej
Polski. Wśród nich, na specjalne zaproszenie organizatorów, pojawili się także
przedstawiciele Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, którzy w odrębnym panelu zaprezentowali następujące wystąpienia:
— dr Zbigniew Łęski, Zastosowanie terminologii i narzędzi analizy transakcyjnej w badaniu relacji człowiek–komputer,
— dr Anna Pierzchała, Eksploracje badawcze rzeczywistości edukacyjnej z wykorzystaniem analizy transakcyjnej,
— dr Adrianna Sarnat-Ciastko, Analiza transakcyjna jako teoria służąca badaniom komparatystycznym na przykładzie badań nauczycieli oraz uczniów
wdrażających i niewdrażających tutoring szkolny.
Podczas swoich wystąpień wyżej wymienieni mieli okazję w pogłębiony
sposób zaprezentować również działalność Zespołu Badawczego (jego przeszłe
i obecne prace), co spotkało się z dużym zaciekawieniem zgromadzonych.
Oczywiście, I Konferencja Analizy Transakcyjnej służyła przede wszystkim
integracji polskiego środowiska analityków transakcyjnych (warto zauważyć, że
na konferencji gościli przedstawiciele drugiego towarzystwa AT – krakowskiego
Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej), jak również
odniesieniu AT do szerszej międzynarodowej perspektywy. Warto zaznaczyć, iż
szczególnymi gośćmi PTAT były: Julie Hay z Wielkiej Brytanii (superwizor
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i nauczyciel AT w dziedzinie organizacji, edukacji oraz psychoterapii, redaktor
internetowego czasopisma „International Journal of Transactional Analysis Research”), Dominique Dye z Francji (superwizor i nauczyciel AT w dziedzinie
psychoterapii), jak również – poznana już przez członków ZB EAT – Alexandra
Piotrowska z Wielkiej Brytanii (tymczasowy superwizor i nauczyciel AT
w dziedzinie psychoterapii oraz poradnictwa). Należy dodatkowo zaznaczyć, że
konferencja, odbywająca się w murach Uniwersytetu Adama Mickiewicza, miała swoich ważnych naukowych opiekunów w postaci prof. UAM dr hab. Anny
Suchańskiej oraz prof. dr hab. Lidii Cierpiałkowskiej, które w swoich wykładach
inauguracyjnych zwróciły uwagę na – odpowiednio – historię analizy transakcyjnej w Polsce oraz dynamikę sojuszu terapeutycznego w procesie psychoterapii.

Wystąpienie Julie Hay, fot.: arch. ZBEAT

I Konferencja AT okazała się pięknie zorganizowanym przedsięwzięciem,
czego niewątpliwą zasługą jest zespołowa praca członków PTAT pod przewodnictwem Izabelli Bobrowskiej – prezesa Towarzystwa. W swoich działaniach instytucja ta zdecydowała się nie tylko na organizację Konferencji (która ma być
wydarzeniem cyklicznym), ale również na wykonanie dotychczas niemożliwego
– wydanie polskiego tłumaczenia podstawowego podręcznika AT – książki Iana
Stewarta i Vanna Jonesa Analiza transakcyjna dzisiaj („TA today”), która dodatkowo została uzupełniona o współczesny odbiór tej koncepcji. Warto zaznaczyć, że publikacja ta miała swoją premierę podczas opisywanego tutaj wydarzenia, w ramach którego podjęto się także wyzwania związanego z ujednolice-
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niem terminologii pojęć AT. Nad tymi niełatwymi zadaniami zdecydowała się
czuwać Katarzyna Balcerkiewicz.
Spotkanie sympatyków – praktyków i teoretyków AT – okazało się bardzo
inspirujące. Dobra atmosfera pozwala snuć plany na wspólne przedsięwzięcia
w przyszłości, które być może staną się również udziałem członków Zespołu
Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, a także staną się zasobem dla
niniejszego czasopisma. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i otwartość.

