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 Gdy śmierć przychodzi do naszych pacjentów, do bliskich, do naszej 

rodziny – to co możemy zrobić to zająć stosowne miejsce z którego 

popłynie zrozumienie i wspierająca miłość. Warsztaty pomagają odkryć 
własne możliwości w towarzyszeniu przewlekle chorym i umierającym. 

Uwrażliwiają na empatyczne odczytywanie sygnałów wysyłanych przez 

pacjentów pomocne w zachowaniu integralności życia i śmierci, systemu 

pacjenta, człowieczeństwa. 
 

W PROGRAMIE M.IN.: 
 

• Systemowe podejście do choroby i śmierci. 

• Dlaczego moją pracą jest towarzyszenie umieraniu – predyspozycje 

osobowościowe. 

• Poszukiwanie i doświadczanie pokory, która daje siłę do pomagania. 

• Uczenie się tworzenia pełnej szacunku relacji z pacjentem, jego 

rodziną, personelem w obliczu siły śmierci. 

• Praca nad pożegnaniem, rozstaniem, procesem żałoby. 

• Siła uważności, oddechu, ufności i przyjęcia losu. 

• Zagadnienia etyczne w świetle istniejącego porządku świata -

transplantologia, eutanazja, reanimacja.  
 

FORMA ZAJĘĆ: Ćwiczenia praktyczne, self-experience, wykład, 

superwizja, demonstracja na żywo. 
 

ZAPRASZAMY: rodziny osób, które chorują, odchodzą lub zginęły, osoby 

pracujące z ciężko i przewlekle chorymi, na oddziałach onkologicznych, 

opieki paliatywnej, w hospicjach, ratowników oraz wszystkich 

zainteresowanych. 
 

 

 

 

Choroba i śmierć - 

od walki i lęku do spokoju i miłości 

27-29 marca 2015 
(23 godziny akademickie) 

http://www.pocieszka.pl/


 

JAK SIĘ ZAPISAĆ: 
 

A. Przez stronę www.pocieszka.pl 
 

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. 

2. Wpłać zadatek wysokości 150 zł  

    na konto. 

3. Prześlemy potwierdzenie i inne  

    informacje na adres e-mail. 
 

B. Telefonicznie 
 

1. Wpłać zadatek. 

2. Zadzwoń do Instytutu. Podaj  

    swoje dane kontaktowe,     

    wykształcenie oraz nazwę      

    szkolenia. 

 

KOSZT SZKOLENIA: 
 

• płatne w ratach, łącznie: 500 zł  
 

150 zł - zadatek do 27.02.2015 

350 zł - do 27.03.2015  

(można zapłacić na zajęciach) 
 

 

• lub wczesna wpłata ze zniżką: 

450 zł - płatne do 27.01.2015 
 
 

Z uwagi na ograniczoną ilość 

miejsc decyduje kolejność 

wpłat. 

 

WPŁATY NA KONTO: 
 

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej 

(z dopiskiem: „Umieranie") 
 

ING Bank Śląski 

68 1050 1445 1000 0023 1942 2081 
 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: 

TEL. (012) 420-06-40, 698-905-204 

biuro@pocieszka.pl, www.pocieszka.pl 
 
 

PROWADZENIE ZAJĘĆ:  
 

lek. med. DAGMARA KUCZYŃSKA-GINKO – psychoterapeuta i superwizor 

certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, ma też certyfikat 

psychoterapeuty European Association for Psychotherapy (EAP). Superwizor Certyfikowany 

przez Polską Federację Psychoterapii. Lekarz. Absolwent Studium Psychoterapii Polskiego 

Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Twórca autorskich programów szkoleniowych. Poetka 

i artysta-grafik.  
 

mgr URSZULA WOJCIECHOWSKA-JAWORSKA - certyfikowany psychoterapeuta 

Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz European Association for 

Psychotherapy, superwizor Certyfikowany przez Polską Federację Psychoterapii. 

Absolwentka Studium Psychoterapii Instytutu. Stały współpracownik Instytutu. Wiele lat 

była dyrektorem Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, obecnie pracuje 

w Poradni Zdrowia Psychicznego S.P. ZOZ i prowadzi praktykę prywatną. 


