
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna 

„Srebrne tsunami – czy można przygotować się na starość?” 

01-02.12.2017, Gdańsk 

 

Organizatorzy: 

Prezydent Miasta Gdańska ● Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży                                                       

●  Uniwersytet Gdański  ●  Fundacja Psychologiczna 

 

 

WARSZTATY I SEMINARIA 

 

dr Justyna Świerczyńska                             

Warsztat: O starości, która nigdy nie nadeszła. Warsztat filmowy poświęcony 

filmowi „Hanami – Kwiat wiśni” w reż. Doris Dörrie 

Na przykładzie wybranych fragmentów filmu uczestnicy warsztatu będą mogli przyjrzeć się 

zagadnieniu starości z perspektywy pary głównych bohaterów. Celem warsztatu jest 

przybliżenie problemu starości u osób, dla których stan ten nie oznacza wzrostu 

indywidualności, osiągnięcia życiowej pełni czy też przyjęcia nowej roli społecznej. W 

przypadku bohaterów filmu starość jest doświadczeniem nagłym i oderwanym od 

dotychczasowego życia. Ten rodzaj nieprzygotowania na starość jest najczęstszym powodem 

problemów psychicznych a w dalszej kolejności również fizycznych wieku podeszłego.    

PROWADZĄCA: 

dr Justyna Świerczyńska – psycholog i psychoterapeuta, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa 

Psychoterapii Psychoanalitycznej, prezes Fundacji MU, współorganizator projektu „FILM NA KOZETCE 

– kino i psychoanaliza”. 

*** 

Lena Kozakowska                                       

Warsztat: Kryzys wieku średniego a jakość starzenia się 

Terapeuta, który leczy pacjenta w wieku średnim musi pamiętać, że większość psychopatologii 

wynika z lęku przed śmiercią. (I.D.Yalom) 



IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna 

„Srebrne tsunami – czy można przygotować się na starość?” 

01-02.12.2017, Gdańsk 

 

Organizatorzy: 

Prezydent Miasta Gdańska ● Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży                                                       

●  Uniwersytet Gdański  ●  Fundacja Psychologiczna 

 

 

 

Pozytywne rozwiązanie kryzysu połowy życia wiąże się między innymi z uznaniem                                        

i przezwyciężeniem lęku przed śmiercią . Jakie inne  aspekty tego kryzysu  mogą mieć  istotne 

znaczenie w przygotowaniu się do dobrej starości?  Kiedy zaczyna się kryzys  wieku średniego  

i jak jest postrzegany? Te i inne pytania będą nam towarzyszyć podczas wspólnego 

namysłu   na temat  tego, w jaki sposób kryzys połowy życia wpływać może  na jakość starzenia 

się.  Będziemy pracować  w oparciu o Państwa  doświadczenia oraz doświadczenie,  które 

wyniknie z pracy warsztatowej. Inspiracją do naszej rozmowy będą także myśli  m.in. Junga               

i Yaloma. 

PROWADZĄCA: 

Lena Kozakowska – pedagog, psychoterapeutka. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób 

dorosłych oraz rodzin i par, ma także doświadczenie w prowadzeniu grup o charakterze 

terapeutycznym i szkoleniowym.  

 

*** 

 

lek. med. Andrzej Molisz     

Seminarium: Dłuższe życie i co dalej? Czy umiemy sobie poradzić                                                 

z dodatkowymi latami życia? 

Średnia długość życia w Polsce i na świecie stale się zwiększa. Również mierniki stanu zdrowia 

społeczeństw ulegają poprawie. Pacjentom w podeszłym wieku możemy coraz więcej 

zaproponować dla podniesienia ich kondycji fizycznej. Wydaje się, że coraz lepiej panujemy 

nad starością i ograniczeniami, z którymi się wiąże. Nie jest to jednak pozbawione 

dodatkowych obciążeń. Sama decyzja o wyborze metody leczenia jest często trudna. Czasem 
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łatwiej jest żyć ze znanym sobie ograniczeniem niż u schyłku życia ryzykować poważną zmianę. 

Decyzja nie zawsze wynika z rzeczywistej potrzeby osoby chorej, a nierzadko jest 

podejmowana pod naciskiem młodszych członków rodziny. Z reguły poprawa komfortu życia 

wymaga nie tylko zastosowania nowoczesnej metody w postaci przeszczepu, wszczepu czy 

drogiego leku, ale przede wszystkim długotrwałej rehabilitacji i nauki funkcjonowania w nowej 

rzeczywistości. Dla osoby starszej jest to często zbyt obciążające. Brak spektakularnej poprawy 

po zastosowanym leczeniu jest frustrujący dla każdego, a szczególnie gdy czasu na kolejne 

próby jest niewiele. Czy zatem faktycznie zaczynamy panować nad starością? W Bhutanie 

zamiast produktu krajowego brutto mierzy się szczęście narodowe brutto. Czy dłuższe lata 

życia wiążą się z poprawą tego wskaźnika? Czy jesteśmy dzięki nim szczęśliwsi?  

Seminarium, jako rozszerzenie treści wykładu, będzie okazją do przyjrzenia się temu, jak 

nowoczesna medycyna wpływa na przeżywanie ograniczeń wynikających ze starości. 

PROWADZĄCY:  

Andrzej Molisz  - lekarz, inżynier, asystent w Katedrze Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego, w trakcie specjalizacji z audiologii i foniatrii w Klinice Otolaryngologii Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego. Jego zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie nowoczesnych 

technologii w medycynie, a w szczególności protezowania słuchu.  

*** 

Agnieszka Fabiś, dr Artur Fabiś   

Warsztat: Troski egzystencjalne osób starszych. Studium przypadków 

Okres starości to często czas refleksji nad bilansem życia – analizowaniem sukcesów i porażek. 

Z praktyki psychoterapii osób starszych wynika, że ujemny bilans życiowy prowadzi do 

rozgoryczenia, obwiniania innych i siebie, a czasem stanów przewlekłych depresji. 
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Według Eriksona ósme stadium rozwoju psychospołecznego, dotyczące późnej dorosłości to 

kryzys „integralności ego vs. rozpacz”. Pierwsza kategoria dotyczy poczucia spełnienia, 

satysfakcji z życia, druga poczucia bezowocności, rozczarowania i żalu z powodu 

niewykorzystanych szans.  

W czasie terapii osób starszych powtarzają się problemy dotyczące następujących obszarów 

życia ludzi starszych i nimi w trakcie warsztatu chciałabym się zająć, są to: 

1. Relacje z partnerem życiowym, dziećmi, rodziną 

2. Niespełnienie w życiu zawodowym i społecznym 

3. Wpływ doświadczenia na jakość życia w starości. 

Warsztat oparty będzie na analizie przypadków sytuacji osób w wieku powyżej 65 r.ż. 

Uczestnicy warsztatu będą mieli szansę poznać, w jaki sposób osoby starsze interpretują swoją 

sytuację życiową, oceniają siebie i innych oraz jakie mają poczucie wpływu na jakość swojego 

życia. 

PROWADZĄCY: 

Agnieszka Fabiś – psycholog, psychoterapeutka specjalizująca się w terapii osób dorosłych, terapii par 

i małżeństw, dydaktyk. Główne obszary zainteresowań  – bilans życiowy, lęk przed śmiercią, radzenie 

sobie z traumą, przewlekłą chorobą. Doświadczenia zawodowe obejmują również wsparcie osób w 

żałobie, warsztaty rozwojowe dla kobiet, warsztaty dla seniorów. 

dr Artur Fabiś – pedagog, andragog, gerontolog. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół 

problematyki dorosłości i starzenia się ze szczególnym uwzględnieniem uczenia się, rozwoju, a także 

trosk egzystencjalnych, wparcia i opieki w późnej dorosłości. Współautor m.in. monografii Starzenie 

się i starość w perspektywie pracy socjalnej, Starość w Polsce, aspekty społeczne i edukacyjne oraz 

Ludzka starość, Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej.  
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*** 

Małgorzata Bajor, Wojciech Hańbowski    

 

Warsztat: Psychoterapia psychoanalityczna dla osób w podeszłym wieku 

Warsztat będzie okazją do pogłębienia tematu podjętego przez autorów w trakcie wykładu. 

Terapeuci opiszą prawidłową i dysfunkcjonalną  pracę  umysłu i aparatu psychicznego w 

okresie starzenia się.  Przykłady kliniczne, odnoszące się zarówno do psychoterapii 

indywidualnej, jak i grupowej będą ilustracją możliwości i przeszkód w przepracowywaniu 

problemów wieku podeszłego.  

PROWADZĄCY:  

Małgorzata Bajor – psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy, superwizor. Posiada wieloletnie 

doświadczenie w pracy klinicznej w podejściu psychoanalitycznym: psychoterapia indywidualna i 

grupowa dorosłych oraz osób w podeszłym wieku. Członek Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” oraz 

Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.  

Wojciech Hańbowski – psychoanalityk, członek Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im.Hanny Segal 

oraz  Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych i 

Społecznych SWPS w Warszawie. Konsultant i superwizor wielu placówek publicznej służby zdrowia. 

Autor książek: W cieniu zmarłego obiektu i Tożsamość psychoanalityka. 

*** 

 

Grażyna Lewko     

Seminarium: Fantazmat kobiety – kim pani jest? 
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Rozwój tożsamości nieodłącznie związany jest z bólem psychicznym- rozczarowaniem, utratą 

iluzji, konfrontacją z ograniczeniami, weryfikacją mniej lub bardziej świadomego przekonania, 

że „każdy jest kowalem własnego losu”. Ból szczególnie może doskwierać, gdy w związku                     

z procesem starzenia się, realną utratą rodziców i bliskich osób ograniczone są możliwości 

reparacji. Czy  wszyscy jesteśmy  w stanie prawdziwie opowiedzieć sobie o swoim życiu? Czy 

wszyscy jesteśmy w stanie skonfrontować się, tak jak Lotta z Weimaru, z naszym 

indywidualnym mitem?  

PROWADZĄCA: 

Grażyna Lewko – psychoterapeutka psychoanalityczna, psychotraumatolożka. Współpracuje z GOPP 

w  zakresie diagnozy symptomów traumy u dzieci w ramach Modelu Pomocy Dzieciom Seksualnie 

Wykorzystanym. 

 

*** 

dr Joanna Kozaka      

Warsztat: Praca z pacjentem z chorobą zagrażającą życiu  

Diagnoza choroby zagrażającej życiu jest doświadczeniem kryzysowym i wymaga od chorego 

zaangażowania wielu głębokich procesów psychicznych, co jest przede wszystkim związane z 

konfrontacją z kruchością własnej egzystencji.  W trakcie warsztatu zastanowimy się wspólnie 

nad procesami zmagania się z zagrożeniem, jakim jest taka choroba. Będziemy rozważać, w 

jaki sposób może przebiegać adaptacja w sytuacji przekraczającej zwykłe możliwości radzenia 

sobie.  Materiał do rozważań i wymiany myśli będzie stanowił opis doświadczenia choroby 

zapisany przez chorą z zaawansowanym i źle rokującym rakiem piersi. Na tej podstawie 

będziemy analizować przebieg przystosowywania się do sytuacji leczenia (radzenie sobie z 

samym procesem leczenia oraz obcowanie ze służbą zdrowia), zmiany w funkcjonowaniu 
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rodzinnym i także zawodowym, a przede wszystkim radzenie sobie z sytuacją zbliżającej się 

śmierci. W trakcie pracy będziemy próbować poszerzyć własne rozumienie sytuacji 

psychicznej takich osób. 

PROWADZĄCA: 

dr  Joanna  Kozaka specjalista  psychologii  klinicznej,  psychoterapeuta  psychoanalityczny.  Pracuje  

w  Zakładzie  Psychologii Klinicznej  i  Neuropsychologii  Instytutu  Psychologii  Uniwersytetu  

Gdańskiego.  Posiada  wieloletnie doświadczenie  w  pracy  z  osobami  z  poważnymi  chorobami  

(zarówno  w  szpitalu,  jak  i  przychodni). Ponadto  jest  certyfikowanym  psychoonkologiem                                      

i  superwizorem  psychoonkologii. 

*** 

dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała      

 

Warsztat: Psychoterapia depresji w wieku podeszłym 

Warsztat będzie okazją do pogłębienia tematu podjętego przez autora w trakcie wykładu. 

PROWADZĄCY: 

dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała  pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego. Jego zainteresowania obejmują w szczególności zaburzenia afektywne i 

lękowe, którym poświęcił swoją pracę badawczą i kliniczną. Jest autorem i współautorem szeregu prac 

w tym obszarze, włącznie z udziałem w opracowaniu standardów leczenia farmakologicznego 

wybranych zaburzeń lękowych oraz monografii poświęconej neurobiologii i farmakoterapii tej 

kategorii diagnostycznej. Jest również członkiem World Federation of Societies of Biological Psychiatry 

(WFSBP) Task Force on Mental disorders in Primary care, aktywnie publikując opracowania eksperckie 

w ramach tego forum, obejmujące diagnostykę i leczenie zaburzeń lękowych. 

 


