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Warsztaty i seminaria

dr Daniel Cysarz

Warsztat: Nowe kierunki w pracy terapeutycznej z pacjentami zgłaszającymi 

trudności w zakresie swojej seksualności - Terapia schematu oraz 

Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej.

(liczba uczestników: 15-20 osób)

Proponowany warsztat będzie dla uczestników okazją do zapoznania się z podstawowymi 

założeniami podejść terapeutycznych takich jak: Terapia schematu oraz Psychoterapia oparta 

na analizie funkcjonalnej. Oba podejścia są zaliczane do tzw. "trzeciej fali" nurtów 

psychoterapeutycznych i każde z nich z powodzeniem może być stosowane m.in. w pracy z 

seksualnością pacjenta. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję poznania podstawowych 

założeń każdego z wymienionych podejść oraz będą mieli okazję doświadczenia, w formie 

ćwiczeń, narzędzi wywodzących się z poszczególnych paradygmatów.    

●●●

Katarzyna Gwóźdź

Warsztat: Wczesne podejmowanie aktywności seksualnej przez nastolatki a 

pragnienia preedypalne.

(liczba uczestników: 15-20 osób)

Warsztat będzie rozszerzeniem treści poruszanych podczas wykładu.

●●●
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prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro

Warsztat: Krajobraz po zdradzie.

(liczba uczestników: 15-20 osób)

Warsztat będzie rozwinięciem tematyki prezentowanej w czasie wykładu. Forma pracy zależy 

od woli uczestników: możliwe jest rozwinięcie teoretyczne wykładu, superwizja oraz 

„odgrywanie scenek”, stanowiące ilustrację pracy terapeutycznej.

●●●

Piotr Miszewski

Warsztat: Model diagnozy strukturalnej prof. Otto Kernberga.

(liczba uczestników: 15-20 osób)

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników warsztatu z modelem diagnozy strukturalnej 

prof. Otto Kernberga oraz zapoznanie ich z proponowaną przez niego klasyfikacją zaburzeń 

osobowości.

Warsztat  będzie  realizowany  w  formie  wykładowo  –  seminaryjnej.  W  pierwszej  części

warsztatu uczestnicy  zostaną zapoznani ze szczegółami wywiadu strukturalnego. Druga część

poświęcona  będzie  zastosowaniu  uzyskanej  wiedzy  w  praktyce.  Praca  będzie  polegała  

na  aktywnym udziale uczestników  związanym z dzieleniem się własnym doświadczeniem  

z terapii z pacjentami z zaburzeniem osobowości.

●●●

 

dr Magdalena Błażek

dr Aleksandra Lewandowska – Walter

Warsztat: Seksualność i seksualizacja w kontekście dynamiki relacji rodzinnych.
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Według Powszechnej  Deklaracji  Praw Seksualnych (2002) seksualność to „integralna część

osobowości, której rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich, takich jak

pragnienie  kontaktu,  intymności,  ekspresji  uczuć,  przyjemności,  czułości  i  miłości.

Seksualność  kształtuje  się  w  wyniku  wzajemnych  relacji  między  osobą  a  strukturami

społecznymi.  Pełny  rozwój  seksualności  ma  zasadnicze  znaczenie  dla  indywidualnego,

międzyludzkiego i społecznego dobra”. Zdrowa seksualność jest ważnym elementem zdrowia

fizycznego i psychicznego sprzyjającym intymności i tworzeniu trwałych więzi. 

Seksualizacja  sprzyja  natomiast  nadmiernej  koncentracji  na  wyglądzie  i  atrakcyjności

seksualnej oraz wykorzystywaniu własnej seksualności w relacjach w celu osiągania korzyści 

i  manipulowania  otoczeniem.  Sexuality  Information  and Education  Council  of  the  United

States  (2002)  ujmuje  seksualizację  jako  zjawisko,  w  ramach  którego  wartość  człowieka

pochodzi jedynie z seksualnego aspektu jego funkcjonowania, a standardem społecznym jest

znak równości między atrakcyjnością a seksualnością. Jednostki są wówczas traktowane jako

obiekty  seksualne,  których  inni  mogą  używać,  a  nie  jak  osoby zdolne  do samodzielnego

sterowania  swoim  zachowaniem.  Znaczenie  atrakcyjności  seksualnej  jest  wyolbrzymiane  

i promowane oraz narzucane innym jako sposób rozwoju osobowości (szczególne znaczenie

ma taka promocja w rozwoju dzieci). 

Analizując  przyczyny  seksualizacji  Sajkowska  (2004)  wskazuje  na  następujące  czynniki:  

1) seksualizację kultury masowej, która poprzez koncentrację na cielesności  i  seksualności

wyolbrzymia  znaczenie  urody  i  atrakcyjności  seksualnej  w stosunku do innych  atrybutów

człowieka,  2)  wykorzystywanie  przez  media  i  handel  elementów  seksualnych  w  celu

promowania  swoich  produktów  (nagość,  zabawki,  konkursy  piękności  dla  małych

dziewczynek  itp.).  Mnogość  treści  seksualnych  prowadzi  do  znieczulenia  społecznego  

i  przyczynia  się  do  ich  powszechnej  akceptacji  (MTV,  czasopisma,  elementy  relacji

seksualnych w bajkach, reklamy, w których głównie kobiety są przedstawiane jako obiekty

seksualne,  powszechna  dostępność  pornografii,  blogi  zawierające  seksualną

autoprezentację).  Seksualizacji  zachowań,  głównie  młodych  kobiet,  sprzyja  także

wychowywanie  w  rodzinie  nacechowanej  patologią  (alkoholizm,  przemoc,  używanie
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narkotyków, zaburzenia psychiczne), co wiązać można ze stałym naruszaniem indywidualnych

granic  psychologicznych  i  fizycznych  członków  rodziny  ale  także  granic  podsystemów

rodzinnych. Zmiennymi zapobiegającymi takiemu funkcjonowaniu okazały się być natomiast

silne  więzi  uczuciowe,  wsparcie  ze  strony  rodziny,  możliwość  wyrażania  własnych  uczuć  

w rodzinie, jasny przekaz związany z oczekiwaniami wobec dziecka (Fleuridas i in., 1997).

Celem  seminarium  jest  refleksja  nad  problemem  seksualizacji  dzieci  we  współczesnym

świecie w kontekście teoretycznych modeli, jakimi są: teoria przywiązania oraz systemowa

teoria  rodziny.  Zachowania  seksualne,  według  modelu  przywiązania  są  inicjowane  przez

wrodzony system, a różnice indywidualne w tym zakresie są przynajmniej częściowo wyrazem

funkcjonowania tego systemu (Shaver i Hazan, 1988; Shaver i Mikulincer, 2006). Jednocześnie

jednak  na  funkcjonowanie  w sferze  bliskich,  intymnych i  seksualnych relacji  wpływ mają

wzorce  ukształtowane  i  transmitowane  w  rodzinie,  w  procesie  modelowania,

odzwierciedlania i regulowania zachowania. Jednym z czynników ważnych, na który zwracają

uwagę twórcy modeli  przywiązaniowych oraz systemowych jest problem granic w ramach

rodziny,  które  w  pewnych  okolicznościach  mogą  być  przesuwane  uniemożliwiając

ukształtowanie  prawidłowej  zdolności  do  ochrony  własnych  granic  zarówno  cielesnych,  

jak i emocjonalnych. 

Granice  naruszane  przyczyniają  się  natomiast  do  powstawania  ryzyka  pojawienia  się

kazirodztwa.  Z  perspektywy systemowego modelu rodziny nadużycie  seksualne w okresie

dzieciństwa i  wczesnej  młodości  wywiera  wpływ na dorosłe  życie  seksualne  -  problemy  

z pożądaniem, pobudzeniem i orgazmem (Loeb et al., 2002). Teorie systemowe zakładają,  

że  sprawca  czynu  jest  uczestnikiem  pewnego  systemu  (w  tym  wypadku  rodziny),  który

zawiera w sobie elementy prowadzące do podjęcia przez jednego z uczestników kazirodczych

działań.  Prawdopodobieństwo uruchomienia mechanizmów prowadzących do kazirodztwa

tkwi  w  systemie  od  początku  jego  istnienia.  Specyficzna  relacja  między  jego  członkami

prowadzi do stworzenia warunków, by diada sprawca-dziecko mogła powstać, rozwijać się  

i pozostawać pod ochroną reszty członków rodziny. Specyficzną cechą rodziny kazirodczej jest

przewaga reguł homeostatycznych nad regułami zmienności.
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Badania nad procesem seksualizacji na tle nadużyć w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości

wskazują,  iż  związek taki  istnieje i  wynika z negatywnych zmian w obrazie własnej osoby

(Putnam, 1990). Trauma seksualna zaburza poczucie bezpieczeństwa, obraz siebie i innych

(Dutton et al., 1994). Z perspektywy modelu przywiązania (Bowlby, 1969, 1980) można zatem

powiedzieć,  że  nadużycie  o  charakterze  seksualnym  wpływa  negatywnie  na  poznawcze

reprezentacje Ja oraz relacji Ja-inni. Anderson i Cyrankowski (1994) badając występowanie

związku między nadużyciem a obrazem Ja z wykorzystaniem autorskiego narzędzia (Sexual

Self-Schema  Scale)  stwierdziły,  że  kobiety  różnią  się  od  siebie  na  trzech  wymiarach:

romantyzm  i  pożądanie,  otwartość,  konserwatyzm  (skłonność  do  zawstydzania  się),  

a wczesne nadużycie seksualne (Andersen i Cyranowski, 1998) wiąże się z posiadaniem wielu

negatywnych seksualnych schematów Ja i małej ilości pozytywnych. Szczególnie negatywne

są  w  tej  grupie  wyobrażenia  związane  z  miłością  fizyczną.  Z  kolei  Meston  i  in.  (2006)

podkreślają,  że  kobiety  po  nadużyciu  mają  wyższy  poziom  negatywnych  skojarzeń

emocjonalnych związanych z seksem, szczególnie w obszarze zmiennej romantyzm.

Wśród  konsekwencji  seksualizacji  Fredrickson  i  Roberts  (1997)  wskazują  także  na

samouprzedmiotowienie jako kluczowy proces, w którym dzieci (szczególnie dziewczęta) uczą

się myśleć i traktować własne ciało jako obiekt pożądania przez innych. Slater i Tiggermann

(2002) podkreślają także, że dziewczęta zwracające większą uwagę na wygląd swojego ciała

niż na własne umiejętności, mogą nie tylko pośredniczyć we własnej seksualizacji, ale także

brać  aktywny  w  niej  udział.  Tolman  i  in.  (2006)  podkreślają,  że  dziewczęta,  które

uprzedmiotowiały swoje ciało charakteryzowały się mniejszym poczuciem własnej wartości, 

a  chroniczne  zwracanie  uwagi  na  wygląd  fizyczny  przysłania  inne  elementy  związane  

z  rozwojem  intelektualnym  i  psychicznym,  przyczyniając  się  do  osłabienia  zdolności

poznawczych. 

Prowadzące:

dr Magdalena Błażek - jest psychologiem, pracownikiem Zakładu Psychologii Osobowości
i Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi
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wykłady z Psychologii Osobowości, Diagnozy osobowości człowieka dorosłego oraz Diagnozy
rodziny  dysfunkcyjnej.  Jej  obszar  zainteresowań  to:  psychologia  osobowości,  opiniowanie
sądowo-psychologiczne, diagnoza osobowości, a w szczególności  osobowościowe korelaty
funkcjonowania  człowieka  i  rodziny  w  doświadczaniu  kryzysów  normatywnych  
i nienormatywnych, Jest autorką ponad 60 publikacji z zakresu psychologii osobowości oraz
psychologii sądowej i psychologii rodziny.  W pracy naukowej koncentruje się na pogłębieniu
wiedzy o dynamice relacji międzyludzkich, w tym o funkcjonowaniu systemów rodzinnych w
sytuacji  kryzysu  oraz  rozwoju  praktyki  diagnostycznej,  projektowaniu  nowych,  autorskich
metod  diagnostycznych  oraz  opracowaniu  wytycznych  do  dalszej  pracy  klinicznej
psychologów  opiniujących  w  sprawach  sądowych.  Uczestniczyła  w  pracach  zespołu
merytorycznego,  który  opracowywał  standardy  opiniowania  w  sprawach  rodzinnych  
i opiekuńczych. Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem- biegłym sądowym. Przez 25
lat  była  pracownikiem  Rodzinnego  Ośrodka  Diagnostyczno-  Konsultacyjnego  w  Gdańsku
(wcześniej w Sopocie), a od 2005 do 2016 roku kierownikiem tej placówki.  

dr Aleksandra Lewandowska – Walter -  psycholog, doktor nauk humanistycznych w
zakresie psychologii,  adiunkt w Zakładzie Badań nad Rodziną i  Jakością Życia w Instytucie
Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się problematyką relacji w rodzinie w sytuacji
kryzysowej  w  ujęciu  teorii  systemowych.  Prowadzi  badania  dotyczące  m.in.  więzi
uczuciowych  dzieci  z  rodzicami  doświadczającymi  konfliktu  małżeńskiego  oraz  relacji  w
rodzinie  i  pomiędzy  rodzeństwem  w  sytuacji  rozłąki  z  rodzicem.  Autorka  monografii  –
Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży (2013), współredaktorka tomu –  Małżeństwo  
i  rodzicielstwo  a  zdrowie (2012)  oraz  autorka  lub  współautorka  ponad  40  artykułów  
i rozdziałów w książkach z obszaru psychologii rodziny. Prowadzi konsultacje dla par i rodzin
w ujęciu systemowym.
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