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prof. dr hab. Irena Namysłowska 

Seminarium 

 „Kamienie milowe” na mojej drodze psychiatry i terapeuty. 

Seminarium będzie poszerzeniem treści zawartych w wykładzie i możliwością podzielenia się 

własnymi doświadczeniami w budowaniu drogi zawodowej. 

●●● 

dr Konrad Ambroziak 

Warsztat 

Wprowadzenie do superwizji relacji terapeutycznej w terapii poznawczo-

behawioralnej 

 W trakcie warsztatu wraz z uczestnikami zastanowimy się nad tym, czego potrzebujemy  

w relacji pomocowej (szeroko rozumianej pomocy psychologicznej) oraz jakie zachowania 

osoby świadczącej pomoc mogą te potrzeby zaspokoić. Wykorzystamy do tego technikę 

wyobrażeniową pomocną również w kontekście klinicznym (dokonamy analizy  sposobów jej 

wykorzystania). Następnie przyjrzymy się sposobom konceptualizacji relacji terapeutycznej  

w terapii poznawczo-behawioralnej. Przeanalizujemy przykładowe wykorzystania tak 

sformułowanej konceptualizacji w pracy terapeutycznej. Uczestnicy warsztatu będą mieli 

możliwość omówienia swoim przypadków. 

●●● 

dr Justyna Świerczyńska 
 

Warsztat 
 

Warsztat filmowy poświęcony filmowi „Mistrz” w reż. Paula Thomasa 
Andersona. 
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Na przykładzie wybranych fragmentów filmu uczestnicy warsztatu będą mieli okazję przyjrzeć 

się relacji mistrz-uczeń z perspektywy dwóch głównych bohaterów: mistrza – niedoszłego 

lekarza, pisarza i filozofa, samozwańczego lidera sekty oferującej terapię polegającą na 

hipnozie i wypędzaniu kosmicznego zła, oraz jego podopiecznego, uzależnionego od alkoholu, 

cierpiącego na urojenia weterana wojennego, który przypadkowo trafia na statek mistrza, 

następnie zaś poddany zostaje terapii. Skomplikowana relacja tych dwóch bohaterów, oparta 

na wzajemnej fascynacji, uzależnieniu i miłosnym przyciąganiu paradoksalnie stanowi 

interesujące studium leczenia.   

 
 
Prowadzący: 

dr Justyna Świerczyńska - psycholog i psychoterapeuta. Członek nadzwyczajny Polskiego 

Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Współorganizator projektu „FILM NA KOZETCE 

– kino i psychoanaliza”. 

●●● 

dr Katarzyna Walewska  

Warsztat 

Droga wyboista i świetlista – doświadczenia własne. 

Seminarium będzie przestrzenią umożliwiającą uczestnikom i prowadzącej wymianę refleksji  

i własnych doświadczeń rozwijania drogi zawodowej. 

●●● 

Justyna Zalewska 

Superwizja 

W ramach seminariów uczestnicy Konferencji mogą wziąć udział w superwizji grupowej, którą 

poprowadzi Justyna Zalewska - psychoanalityk szkoleniowy Polskiego Towarzystwa 

Psychoanalitycznego, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. 
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Jedna osoba w grupie przedstawi materiał kliniczny: opis pacjenta i zapis 2. sesji. 

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, osoby chętne prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: 

m.oranska@raclawicka.gda.pl w tytule: superwizja. 

●●● 

Lech Kalita 

Warsztat 

Jak rozmawiać z trudnymi pacjentami? Kliniczne inspiracje koncepcjami  

R. Lombardiego i P. Oliveros 

Warsztat porusza zagadnienie komunikacji w psychoterapii z tzw. "trudnymi pacjentami", czyli 

z osobami w których funkcjonowaniu wyraźnie zaznacza się psychotyczny obszar umysłu. 

Prowadzący podzieli się inspiracjami płynącymi od swoich bezpośrednich nauczycieli: Riccardo 

Lombardiego, psychoanalityka akcentującego rolę relacji ciało-umysł, oraz Pauline Oliveros, 

myślicielki i kompozytorki rozwijającej ideę "głębokiego słuchania". Na tym tle prowadzący 

zaprezentuje przykłady z własnej pracy i sformułuje kilka praktycznych wskazówek.  

mailto:m.oranska@raclawicka.gda.pl

