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Do wyboru jeden z trzech warsztatów. Wszystkie warsztaty prowadzone są przez psychologów 

Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. 

 

Warsztat: Ja w kryzysie. 

Anna Franzl i Olga Nowakowska. 

Proponujemy Państwu indywidualną perspektywę w spojrzeniu na kryzys w związku. Będziemy 

zastanawiać się nad tym czym jest kryzys, po czym poznać że go przeżywam? W jaki sposób wiąże się 

ze stresem i stratą. Jak sobie z nim radzić? Czy z kryzysu może wyniknąć coś dobrego? Co zrobić aby 

tak się stało? Będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na te pytania korzystając z naszej wiedzy  

i Państwa doświadczeń.  

Prowadzące: 

Anna Franzl - psycholog, absolwentka podyplomowego Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej,  

w GOPP zajmuje się psychoterapią indywidualną długoterminową. 

Olga Nowakowska – psycholog, absolwentka UG oraz podyplomowej szkoły psychoterapii przy 

Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W GOPP prowadzi indywidualną psychoterapię dla osób 

dorosłych i młodzieży.  

*** 

Warsztat: Wojna czy pokój – jak radzić sobie z konfliktami w parze rodzicielskiej?  

Monika Leźniewicz, Jakub Roziński 

Konflikty w związku są rzeczą nieuniknioną. Tylko od nas zależy, czy taki konflikt przerodzi się  

w zaciętą walkę czy też będzie mógł być konstruktywnym elementem rozwoju relacji. Często zdarza 

się tak, że w obliczu wystąpienia konfliktu ulegamy sile naszych emocji, co nie rozwiązuje trudnej 

sytuacji, a jeszcze ją zaostrza. W ogniu wojny często nie dostrzegamy, jak bardzo potrafimy się 

zapętlić w walce, wzajemnych oskarżeniach, pretensjach… Pytanie: czy warto zawsze iść na wojnę?  

Warsztat dotyczyć będzie zagadnienia pojawiania się konfliktu w parze, tego, co wtedy czujemy i co 

nam przeszkadza w konstruktywnym jego rozwiązaniu. Podczas warsztatu będzie można 

poprzyglądać się swoim reakcjom na zaistniały konflikt, spróbować zrozumieć perspektywę drugiej 

osoby oraz poznać skuteczne metody rozwiązywania konfliktów. 

Prowadzący: 

Monika Leźniewicz - psycholog, absolwentka SWPS, ukończyła kurs zaawansowany Terapii 

Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Obecnie w trakcie certyfikacji na Specjalistę 

Terapii Uzależnień. W GOPP zajmuje się konsultacjami oraz terapią dorosłych i młodzieży. 

Jakub Roziński - ukończył psychologię na UG oraz Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi jako psycholog/terapeuta w Hospicjum  

w Sopocie, D.P.S , Z.O.L. W GOPP pracuje z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. 

*** 
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Warsztat: Dzieciństwo nie jest dziecinnie łatwe…, gdy mama i tata „walczą” ze sobą. 

Beata Łosicka-Zduńczyk, Ewa Olewicz 

Konflikt rodziców stanowi naturalne zjawisko w życiu rodzinnym. Co więcej może być dla dziecka 

cennym doświadczeniem rozwojowym. Czasami jednak przeradza się w nieustającą walkę. 

Zapraszamy Państwa na spotkanie, podczas którego będziemy wspólnie analizowali konfliktowe 

sytuacje pomiędzy rodzicami oraz wpływ tych sytuacji na przeżycia i zachowania dzieci. Będziemy 

zastanawiali się nad tym jak chronić dzieci przed konsekwencjami „rodzicielskiej wojny”. 

Prowadzące: 

Beata Łosicka-Zduńczyk - psycholog kliniczny, absolwentka psychologii UG. Ukończyła podyplomowy 

kurs Terapii Rodzin oraz szkolenie w zakresie Terapii Par. W GOPP pracuje z dziećmi, młodzieżą  

i rodzinami. 

Ewa Olewicz - psycholog kliniczny (specjalizacja 1 stopnia), logopeda. Ukończyła liczne szkolenia  

w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom z różnymi problemami, kurs Systemowej Terapii Rodzin 

(I i II stopnia) oraz kurs Psychoterapii Przygotowujący do Egzaminu Certyfikacyjnego Polskiego 

Towarzystwa Psychiatrycznego. W Ośrodku pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


