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WARSZTATY DLA RODZICÓW 

1. Anna Franzl i Jakub Roziński: „Córeczka czy kobieta, synek czy mężczyzna - o 

seksualności nastolatków” 

 

Zajmiemy się złożonym zagadnieniem rozwoju psychoseksualnego z perspektywy osób 

nastoletnich oraz ich opiekunów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych lepszym 

rozumieniem specyfiki tego okresu życia. 

Prowadzący: 

Anna Franzl - psycholog, absolwentka UG oraz  podyplomowego Studium Psychoterapii 

Psychoanalitycznej „Trójmiasto”. Od 15 lat zajmuje się psychoterapią długoterminową 

młodzieży i osób dorosłych, współprowadzi grupy psychoedukacyjne i terapeutyczne.  

W Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży pracuje 

terapeutycznie z młodzieżą i osobami dorosłymi. 

Jakub Roziński - psycholog, absolwent UG oraz podyplomowego Studium Psychoterapii 

Psychoanalitycznej „Trójmiasto”. Doświadczenie zdobywał jako psycholog w D.P.S, 

Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, Hospicjum. W GOPP pracuje terapeutycznie  

z młodzieżą i osobami dorosłymi. 

 

2. Daniel Cysarz: „Jak rozmawiać z dziećmi o seksie” 

 

Warsztat jest wprowadzeniem do tematu seksualności dziecka oraz pytań z nią 

związanych. W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się własnym 

ograniczeniom w mówieniu i słuchaniu o seksie, a także podjąć wyzwanie 

znajdowania odpowiedzi na najtrudniejsze pytania dziecka. 

Prowadzący: 

Daniel Cysarz - psycholog, seksuolog kliniczny oraz  superwizor psychoterapii 

zaburzeń seksualnych certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, 

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo 



Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz przez EABCT (European Association for 

Behavioural and Cognitive Therapies). Wykładowca Uniwersytetu SWPS  

w Warszawie, pracuje w prywatnym gabinecie w Warszawie oraz w Gdańsku, gdzie 

zajmuje się terapią par oraz terapią indywidualną. 

 

3. Beata Łosicka-Zduńczyk i Ewa Olewicz: „Jak będę duży, to ożenię się z mamą!” 

Warsztat dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

Warsztat adresowany jest do rodziców: 

- którzy chcieliby przyglądać się różnym aspektom rozwoju psychoseksualnego 

swoich małych dzieci; 

- których nurtują, często zadawane przez dzieci w tym wieku, pytania na temat spraw 

intymnych; 

- którzy chcieliby nauczyć się odpowiadać na dziecięce pytania dotyczące seksualności 

w spokojny, swobodny sposób. 

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 GOPP 

pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. 


