
Mgr Jacek Maślankowski – prowadzenie: Superwizja, Self   

Certyfikowany psychoterapeuta PTP i superwizor psychoterapii. Ukończył 5,5 letnią Szkołę 

Psychoterapii organizowaną przez Zakład Terapii Rodzin UJ. Koordynator ds. psychoterapii 

w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Lękowych i Afektywnych w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy. 

Wieloletni patron stażystów przygotowujących się do certyfikatu psychoterapeuty na 

oddziałach dziennych i stacjonarnych psychiatrycznych. W latach 2017-2019 kierownik 

Ośrodka Terapii Rodzin w Centrum Medycznym w Bydgoszczy. Superwizor zespołów 

psychologów/psychoterapeutów w szpitalach w Bydgoszczy i Toruniu. Superwizor zespołu 

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego w Bydgoszczy. Superwizor małych grup 

psychoterapeutów przygotowujących się do certyfikatu PTP. Pomysłodawca i opiekun 

merytoryczny cyklicznych konferencji „Bydgoskie Spotkania Psychoterapeutyczne”. 

Zainteresowania zawodowe: indywidualna i grupowa psychoterapia osób z zaburzoną 

osobowością, psychoterapia par i rodzin. 

 

Prof. Piotr Gałecki         

wykład: Podstawy psychopatologii, Farmakoterapia 

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii, 

wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, zastępca Dyrektora 

ds. Lecznictwa SPZOZ im. Babińskiego w Łodzi, Kierownik Ośrodka Szkolenia Psychologów 

Klinicznych w Łodzi, Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTP, Przewodniczący Państwowej 

Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie psychiatrii, Przewodniczący Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej w dziedzinie psychoseksuologii, Członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego 

oraz Zespołu do opracowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

Autor i współautor ponad 300 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych  

i krajowych oraz współautor wielu pozycji książkowych. W pracy klinicznej, dydaktycznej 

oraz badawczej dąży do poznania biologicznych uwarunkowań chorób psychicznych, 

głównie depresji. Pomysłodawca i współorganizator Międzynarodowego Kongresu 

Psychiatrii Sądowej. Jest również autorem publikacji i pozycji książkowych z  tzw. pogranicza 

prawa i psychiatrii. Koordynator krajowy badań klinicznych S-ketaminy. Ekspert Komisji 

Sejmowych oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

 

 
 



Mgr Wiesława Andrzejczak – prowadzenie: Superwizja   

Jest absolwentką psychologii Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego 

(1978 r). Szkoliła się w polskich ośrodkach psychoterapii, jak również brała udział w licznych 

międzynarodowych szkoleniach i konferencjach. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2006 r.) oraz European Certificate of 

Psychoterapy – EAP (2008 r.). Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy 

psychoterapeutycznej z młodzieżą, rodzinami oraz osobami dorosłymi. Posiada Certyfikat 

Superwizora Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2013 r). W pracy 

klinicznej – aktualnie – związana jest z Kliniką Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego 

Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz z instytucjami służby zdrowia 

pracującymi z osobami z problemami psychicznymi. 

 

Lek. med. Violetta Ambroziak-Krzysztofowicz     
wykład: Terapia humanistyczna       

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Psychiatra dzieci i młodzieży. Psychoterapeutka 
Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego (certyfikat  nr 383). Superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 139). Certyfikowana terapeutka EAP 
(European Association for Psychotherapy). Prowadzi psychoterapię indywidualną, par, 
rodzinną i grupową. Odbyła liczne specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoterapii, m.in. 
dwuletnie międzynarodowe szkolenie w ZIST (Penzberg, Niemcy), organizowane przez M. 
H. Erickson Foundation (Phoenix, USA) oraz  "Systemową terapia rodzin" organizowane 
przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków oraz Zakład Terapii 
Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ. 

 

 

 

 

     

 

Mgr Katarzyna Gdowska- Wykłady: Terapia systemowa, Genogram 

Jestem psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i superwizorką 

aplikującą także PT Psychiatrycznym. Pracuję od 19 lat w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry 



Psychiatrii CMUJ, z którego zespołem założyliśmy Fundację Pomocy Terapii Rodzin Na 

Szlaku. Pracuję w gabinecie z pacjentami indywidualnymi, z parami i rodzinami, uczę terapii 

par i rodzin. Prowadzę superwizje indywidualne i grupowe. Uczestniczę  

w projektach badań nad terapią, zwłaszcza terapią par w kontekście zaburzeń osobowości. 

 

Mgr Konrad Markiewicz – Wykłady: Terapia systemowa, Genogram 

Mgr pedagogiki na Wydziale Filozoficznym UJ, ukończył również studia podyplomowe 

„Poradnictwo i Pomoc Psychologiczna” w Instytucie Psychologii UJ. Ukończył 2,5 letni kurs 

z zakresie Systemowej Terapii Rodzin oraz Szkolenie Całościowe Systemowo-

Psychodynamiczne. W trakcie swojego dotychczasowego rozwoju zawodowego uzyskał 

poniższe certyfikaty: Certyfikat Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii I Sekcji 

Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Terapeuty Terapii 

Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Specjalisty Terapii 

Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Trenera Umiejętności 

Psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Najważniejsze ukończone 

kursy i szkolenia: kurs terapii poznawczo-behawioralnej skoncentrowanej na traumie 

(CBT-TF) w Anna Freud Centre kurs terapii wielorodzinnej (MFT) w Anna Freud Centre, 

kurs trenerski (Szkoła Trenerów Metrum), kurs Podstawy psychoterapii 

psychoanalitycznej dzieci i młodzieży, kurs Psychoterapia oparta na mentalizacji (MBT – 

stopień podstawowy i stopień zaawansowany), kurs Terapia grupowa dla dzieci i 

młodzieży z zastosowaniem psychodramy. Doświadczenie zawodowe: Psychoterapeuta w 

Zespole Hospitalizacji Domowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie (obecnie), Psychoterapeuta w zespole Fundacji Rozwoju 

Terapii Rodzin „Na Szlaku” (obecnie), Psychoterapeuta na Oddziale Leczenia Nerwic i 

Zaburzeń Osobowości, Szpital im. Babińskiego w Krakowie (2018), Pełnomocnik Zarządu 

Fundacji DOM TERAPII ds. Ośrodka Poradnictwa i Terapii Rodzin Krakowskiego Instytutu 

Psychoterapii w Tarnowie – nadzór organizacyjny i merytoryczny nad placówką z ramienia 

Zarządu organu prowadzącego Ośrodek (2018), Dyrektor Ośrodka Poradnictwa i Terapii 

Rodzin Krakowskiego Instytutu Psychoterapii w Tarnowie (2016-2017), Psychoterapeuta  

w Krakowskim Instytucie Psychoterapii (2009-2016). Współpraca zawodowa (prowadzone 

szkolenia): „Terapia systemowa rodziny z dzieckiem i nastolatkiem” na kursie całościowym 

organizowanym prze Fundacje Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”, Szkolenia z zakresu 

terapii rodzin na kursie całościowym organizowanym przez Oddział Leczenia Nerwic  

i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu im. Babińskiego, Szkolenia z zakresu terapii rodzin na 

kursie całościowym organizowanym przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kurs 

na kierunku psychologia „Wybrane zagadnienia z terapii rodzin i par” – Akademia 

Ignatianum w Krakowie, Kurs „System rodziny i dysfunkcje w życiu rodzinnym" na 

studiach podyplomowych "System rodziny i dysfunkcje w życiu rodzinnym", Akademia 

Ignatianum w Krakowie, Treningi psychologiczne i warsztaty z zakresu komunikacji 

interpersonalnej, asertywności, procesu grupowego, rozwijania umiejętności 

wychowawczych na kierunku pedagogika, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Szkolenia dla 

profesjonalistów, w tym pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych i asystentów 

rodzinnych Ośrodków Pomocy Społecznej z zakresu terapii rodzin, zaburzeń zachowania, 

zaburzeń emocji i socjoterapii, Szkolenia treningi dla rodziców, w tym rodziców 



adopcyjnych i zastępczych z zakresu umiejętności wychowawczych, zaburzeń rozwoju 

dzieci i młodzieży. 

 

Mgr Roma Bajzert – Wykłady: Psychoterapia par, Psychoterapia dzieci i młodzieży 

Psycholog w trakcie specjalizacji klinicznej – 5 rok. Psychoterapeuta SNP PTP (certyfikat nr 

735) Specjalista Terapii Środowiskowej PTP (certyfikat nr 15/2014) Lider Grupy Balinta 

(certyfikat nr 3/2019). Członkini komitetu organizacyjnego cyklicznych konferencji 

"Bydgoskie Spotkania z Psychoterapią" w latach 2017-2019. Prelegentka na cyklicznych 

konferencji "Bydgoskie Spotkania z Psychoterapią" w latach 2017-2019. Liczne 

wystąpienia na konferencjach naukowo- szkoleniowych dla lekarzy (m.in. II Konferencja 

Naukowo - szkoleniowa pt. Wybrane elementy intensywnej terapii pediatrycznej 2017), 

konferencjach psychoterapeutycznych - Konferencje 3 sekcji oraz sympozjach  

i konferencjach dla pracowników oświaty. Członek nadzwyczajny WTTS (Wielkopolskie 

Towarzystwo Terapii Systemowej) oraz członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego 

Towarzystwa Psychiatrycznego, a także Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP. 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Współzałożycielka Ośrodka Terapii 

Rodzin przy Centrum Medycznym Gizińscy w Bydgoszczy (działającego w latach 2017-

1019 ) oraz Fundacji NIE-zwykłej dla Rodziny – 2010 r. Absolwentka Uniwersytetu im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu - kierunek psychologia (1999 r.) oraz studiów podyplomowych na 

Uniwersytecie Gdańskim z zakresu psychologii klinicznej. Ukończone z pozytywnym 

wynikiem Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii osób z diagnozą schizofrenii. Współpraca z 

uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia zajęć warsztatowych oraz wykładów z 

psychologii rozwojowej i psychoterapii – KPSW Bydgoszcz (2011-2014 r.)., Collegium 

Medicum, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2019). Autorka publikacji np. 

Pielęgniarstwo Polskie nr 2 /2013 r. Pacjentka z rozpoznaniem zaburzeń obsesyjno-

kompulsywnych , zburzenia schizotypowego oraz problemowego używania substancji 

odurzających w kontekście nieprawidłowo funkcjonującego systemu rodzinnego. Studium 

przypadku. Czasopismo Edukacja i Dialog , kwiecień 1995 r. artykuł pt. Odpowiedzialność 

rodziców. Organizatorka obozów terapeutycznych dla młodzieży z Zespołem Aspergera 

(od 2009-2015 r.) we współpracy ze Stowarzyszeniem ASPI w Bydgoszczy, które 

współorganizowała. Prowadząca grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem. 

Posiadam 21 - letnie doświadczenie w diagnozie klinicznej oraz psychoterapii dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych, w obszarze służby zdrowia (Klinika Psychiatrii Szpitala 

Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy) oraz w placówkach oświatowych. 

 

Mgr Joanna Kmieciak         

prowadzenie Self, ćwiczenia: Proces terapeutyczny indywidualny i grupowy 



Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Certyfikowana psychoterapeutka Sekcji 

Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła Studium 

Psychoterapii Analitycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu 

psychoterapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w kontakcie indywidualnym jak 

i grupowym. Praktykę kliniczną zdobywała w Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych, 

w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych oraz w Oddziałach 

Dziennych Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości szpitala MSWiA oraz NZOZ "Ego" w 

Łodzi. Aktualnie pracuje w ramach prywatnej praktyki oraz w PZP przy NZOZ "Ego". 

 

 

 

Mgr Magdalena Klepacz – ćwiczenia: Proces indywidualny i grupowy 

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego 

Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk  

o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła 4,5 letnie podyplomowe szkolenie 

psychoterapeutyczne Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdała egzamin potwierdzający kompetencje do 

samodzielnego stosowania psychoterapii uzyskując Certyfikat Psychoterapeuty SNP 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie 

w zawodzie psychologa. Doświadczenie w zakresie psychoterapii zdobyła w pracy   

w poradniach psychiatrycznych, w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych oraz Poradni 

Zdrowia Psychicznego Szpitala MSW w Łodzi. Od 14 lat prowadzi prywatną praktykę 

psychoterapeutyczną. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, głównie osób 

dorosłych z nerwicą, depresją, zaburzeniami osobowości. Pracę psychoterapeutyczną 

poddaje superwizji w nurcie psychoanalitycznym. Odbyła staże  

w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin 

w Krakowie. Posiada doświadczenie dydaktyczne, które zdobyła prowadząc zajęcia  

z Psychologii w Studium Farmaceutycznym. 

 

Lek. med. Andrzej Cieślik – wykłady: Teoria procesu psychoterapeutycznego 

psychodynamicznego, Diagnoza w psychoterapii 

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ 1988-94 oraz atestowany 

kurs psychoterapii realizowany przez Katedrę Psychoterapii CMUJ i fundację 

„Psychomed”, kier. prof. J. Aleksandrowicz 1995 - 1998 r., dwuletnie szkolenie 

podyplomowe „Podejście Systemowe w Terapii Rodzin” realizowany przez Krakowską 

Fundację Rozwoju Psychoterapii, kier. Prof. Barbara Józefik 1995 - 1997 r., kurs 

„Introduction to Analytical Psychology” realizowany przez International Asociation for 

Analytical Psychology 2000 – 2004 r. Specjalizacja z psychiatrii I st. 1998 r. Certyfikat 

psychoterapeuty SNP PTP nr 298, 1999 r. Specjalizacja z psychiatrii II st. 2001 r. Certyfikat 

superwizora SNP PTP nr 85, 2005 r. Doświadczenie zawodowe: Krakowski Szpital 

Neuropsychiatryczny im. dr J. Babińskiego, Wojewódzki Ośrodek Leczenia Nerwic 1995 – 



1999 r. Lekarz młodszy asystent. Domy Pomocy Społecznej w Więckowicach i 

Karniowicach 1997 - 1999 r. Lekarz psychiatra. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Zakład 

Psychoterapii 1999 – 2016 r. Lekarz starszy asystent. Ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna, diagnoza i leczenie chorych z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości. 

Psychoterapia indywidualna i grupowa, farmakoterapia. Indywidualna Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska od 1999 r. Psychiatra, psychoterapeuta, superwizor. Powiatowy Zespół 

do Spraw Orzekania o stopniu Niepełnosprawności. Lekarz psychiatra orzecznik 2000-

2001 r. Krakowska Poradnia Terapii Nerwic 2001 - 2005 r. Psychiatra, psychoterapeuta. 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Kilnika Psychiatrii i 

Psychoterapii od 2009 r. Superwizor. Doświadczenie dydaktyczne: Praca dydaktyczna w 

ramach 4-letnich, atestowanych kursów psychoterapii w zakresie: Podstawy medycyny 

dla psychologów od 1998 r. Ćwiczenia: Dialog psychoterapeutyczny, psychoterapia 

grupowa od 1999 r. Prowadzenie ćwiczeń „Psychopatologia I” i „Podstawy psychoterapii” 

dla studentów 4 roku Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ w 

Krakowie. 1999 – 2015 r. Wykłady dla rezydentów psychiatrii w ramach szkolenia 

„Podstawy psychoterapii” realizowanego przez CMKP w Krakowie. Prowadzenie grup self 

experience dla psychoterapeutów w trakcie szkolenia. Udział jako obserwator i trener w 

zgrupowaniach dydaktyczno treningowych dla uczestników kursów psychoterapii. Byłem 

kierownikiem specjalizacji jednego lekarza psychiatry. Prowadzenie superwizji: Superwizja 

indywidualna i grupowa od 2005 r. Superwizja superwizji. Superwizja zespołów 

terapeutycznych: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie od 2008 r., Szpital 

Powiatowy w Chrzanowie 2017 - 19 r., NZOZ „Altermed” w Katowicach od 2009 r., 

WOTUW w Krakowie, KIP ul. Ptaszyckiego 6 od 2018 r. i inne. Za moją rekomendacją 

dotychczas 11 osób uzyskało certyfikat psychoterapeuty SNP PTP. Jedna osoba uzyskała 

certyfikat superwizora SNP PTP. Wydałem 4 rekomendacje do uzyskania statusu 

superwizora aplikanta. Zainteresowania zawodowe: Psychoterapia psychodynamiczna, 

Psychoanaliza, Psychologia Analityczna, Analiza marzeń sennych. Udział w programach 

badawczych KBN. Współpraca z Redakcją czasopism „Psychiatria Polska” i „Psychoterapia” 

– ostatnio recenzent 

 

Dr n med. Sławomir Murawiec        

 wykłady: Medycyna dla psychologów, Etyka w zawodzie psychoterapeuty 

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, 

specjalista  terapii środowiskowej. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego. Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Psychiatria”. W latach 1996 

– 2013 pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, między innymi na 

stanowisku adiunkta III Kliniki Psychiatrycznej i Kierownika Mokotowskiego Zespołu 

Leczenia Środowiskowego. Aktualnie pracuje w Warszawskim Ośrodku Psychoterapii  



i Psychiatrii. Autor ponad 200 artykułów i 25 rozdziałów w monografiach i podręcznikach 

akademickich (oraz zbliżonej ilości publikacji w innych nie recenzowanych czasopismach 

medycznych, abstraktów, streszczeń wystąpień, broszur dla lekarzy i pacjentów). Redaktor 

(wraz z dr C. Żechowskim) książki: „Od neurobiologii do psychoterapii” (IPiN Warszawa 

2009) oraz zbioru wywiadów „Z psychiatrami o psychiatrii” (Viamedica, Gdańsk 2012). 

Współautor książek „ Depresja 2016” i „Depresja 2017”  „Farmakoterapia w psychiatrii 

ambulatoryjnej” (wraz z Dr P. Wierzbińskim) Laureat nagród: nagrody im. Stefana Ledera 

(2014) Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego za publikacje łączące wiedze 

psychoterapeutyczną z neurobiologią. 

 

Mgr Małgorzata Ojrzyńska – wykład: Terapia psychoanalityczna 

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoanalityk 

szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek International 

Psychoanalytical Association, psychoterapeutka psychoanalityczna, także dzieci  

i młodzieży, praktyka kliniczna od 1988 roku. Prowadziłam seminaria w ramach szkolenia 

w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej 

Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej - wykłady: Przywracanie przeżyć - opis 

przypadku pani A, Czynniki leczące w ujęciu psychoanalitycznym, I konferencja PTPP, 

Trójmiasto, 2002, Nieopowiedziana historia - echo dziecięcej traumy, Uraz psychiczny, III 

Konferencja PTPa, Warszawa, 2001, Ojcobójstwo - natura szaleństwa, Schreber 100 lat 

później - natura pustki, iluzji i halucynacji, VIII Konferencja PTPa, Warszawa, 2006, 

Spadkobiercy, II konferencja międzynarodowego projektu badawczego dziejach 

psychoanalizy w polsko-niemiecko-żydowskim kontekście kulturowym, Berlin 2018, 

Totalitarny stan umysłu jako źródło wytchnienia, III Konferencja międzynarodowego 

projektu badawczego dziejach psychoanalizy w polsko-niemiecko-żydowskim kontekście 

kulturowym "Powrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów XXI wieku", 

Polin, Warszawa 2019. 

 

Dr n. med. Agnieszka Szałkowska       

wykłady: Wprowadzenie do psychoterapii, Psychoterapia pacjentów nerwicowych, 

Psychoterapia zaburzeń osobowości, Organizacja pracy terapeutycznej 

Psycholog i psychoterapeuta pracująca klinicznie od 2012r. w Klinice Psychiatrii na oddziale 

Zaburzeń Lękowych i Afektywnych w Bydgoszcz oraz prowadząca prywatny gabinet. 

Pracująca indywidualnie z osobami dorosłymi, głownie z zaburzeniami osobowości, 

lękowymi i odżywiania oraz parami. W 2011 ukończyła roczne szkolenie "Psychoterapia i 

poradnictwo" w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej  

w Krakowie, a w 2020 pięcioletnie całościowe szkolenie "Psychoterapia ze szczególnym 

uwzględnieniem terapii rodzin" organizowane przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin „Na 



Szlaku” w Krakowie przygotowujące do uzyskania certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego 

Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Nauczyciel akademicki CM UMK w Bydgoszczy od 2012r., z tytułem dr n. med. uzyskanym 

na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wydział Collegium Medicum w Bydgoszczy 

w 2016r. Pracownik naukowy zaangażowana w takie projekty jak m.in. Badanie haplotypów 

genu oraz stężenia białka w surowicy czynnika neurotrofowego mózgopochodnego (BDNF) 

oraz ich asocjacja z funkcjami poznawczymi u osób zdrowych, finansowany jest przez NCN, 

GRADYS - oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej 

rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się prawidłowo i 

starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych, finansowany przez NCBR, 

"Opracowanie intuicyjnego, przenośnego urządzenia treningowego, bazującego na 

metodzie biofeedback, ukierunkowanej na wspieranie funkcjonowania poznawczego w 

procesie starzenia się" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 

Uczestniczka wielu konferencji w Polsce oraz zagranicznych, gdzie prezentowała wyniki 

swoich badań. 

Ponadto ukończyła studia podyplomowe "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna" na 

Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  2013r., oraz studia podyplomowe 

"Psychologia Kliniczna" na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku w 2015r. 

Zdobyła kwalifikacje do stosowania hipnozy uzyskane na szkoleniu z "Hipnozy 

Ericksonowskiej", organizowanym przez Instytut Ericksonowski w Łodzi. 

Źródłem i kierunkiem jej zainteresowań zawodowych jest zgłębianie zagadnień związanych 

z zaburzeniami osobowości i tożsamości płciowej oraz rozwijanie umiejętności w zakresie 

psychoterapii par. 

 

Dr n. med. Agata Orzechowska        

wykłady: Terapia poznawczo – behawioralna, Terapia Schematy Younga 

Adiunkt i Kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej oraz Pracowni Opiniowania Sądowo-

Psychiatrycznego w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Pracownik naukowo-dydaktyczny od 2010 roku. Specjalista psycholog kliniczny  

i certyfikowany psychoterapeuta z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy klinicznej. 

Kurs psychoterapii ukończyła w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. 

Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach krajowych 

i zagranicznych. W pracy klinicznej i naukowej interesuje się rolą psychologa w lecznictwie 

medycznym, chorobami psychosomatycznymi oraz dąży do poznania podłoża deficytów 

emocjonalnych i nieprawidłowych cech osobowości w przebiegu chorób psychicznych oraz 

ich udziału w procesie psychoterapii. 



 

 

 

 

Dr n. o zdr. Małgorzata Gałecka      

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego, Kierownik Zakładu Psychoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Koordynator studiów podyplomowych Psychoterapia kliniczna w Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończyła wyższe studia magisterskie 

na Uniwersytecie Łódzkim oraz 4-letnie studia psychoterapii w Krakowskiej Katedrze 

Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 r. uzyskała 

stopień doktora na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Autor i współautor publikacji 

naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, głównie o tematyce integrującej 

podejście biologiczne, psychologiczne oraz środowiskowe w aspekcie zaburzeń 

psychicznych. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz rodzinną i grupową. 

 

Dr n. hum. Marta Kosiol        

wykłady: Psychoterapia zaburzeń somatycznych, Psychoterapia zaburzeń psychotycznych 

Po ukończeniu studiów psychologicznych, obroniła pracę doktorską z psychologii 

osobowości (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Obuchowski). Posiada wieloletnie 

doświadczenie w pracy dydaktycznej, organizacyjnej oraz naukowej. Przez kilkanaście lat 

prowadziła wykłady, konwersatoria, seminaria oraz laboratoria w dziedzinie zarówno 

psychologii praktycznej, jak i teorii psychologii na uniwersytecie i uczelniach wyższych. 

Sprawowała opiekę nad studenckimi kołami naukowymi. Współpracowała z fundacjami 

oraz instytucjami zajmującymi się profilaktyką, jak również prewencją zachowań, będąc 

odpowiedzialną za wdrażanie programów o zasięgu lokalnym. Jej zainteresowania 

naukowe skupiają się wokół psychologii osobowości oraz teorii i praktyki psychoterapii 

psychodynamicznej. Stanowiły one przedmiot jej wystąpień na szeregu konferencjach 

naukowych. Liczne publikacje dotyczą tematyki osobowości, osobistej przeszłości 

jednostki, starzenia się oraz relacji rodzinnych. Marta Kosiol była członkiem komitetów 

organizacyjnych wielu konferencji naukowych. Równolegle, uczestniczyła w licznych 

praktykach zawodowych, stażach psychologicznych i psychoterapeutycznych. W pracy  

z osobami zaburzonymi i chorymi psychicznie, na oddziale dziennym psychiatrycznym oraz 

w domu dziennego pobytu zdobywała doświadczenie praktyczne. Ukończyła 4-letnią 

Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

Jako psychoterapeuta pracuje obecnie przede wszystkim w gabinecie prywatnym pomocy 



psychologicznej i psychoterapii w Bydgoszczy, zajmując się psychoterapią indywidualną 

osób dorosłych oraz grup. 

 

Mgr Marcin Woźniak – wykład: Psychoterapia osób w podeszłym wieku 

Jest absolwentem psychologii i podyplomowej psychologii klinicznej. Wieloletni członek 

Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, zdobył tam Certyfikat Terapeuty  

i Doradcy Systemowego. Przed egzaminem na psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe: 4 lata pracy w Klinice Psychiatrii, w tym 

czasie dla trzech roczników studentów Wydziału Lekarskiego prowadził zajęcia  

z psychologii medycznej. Od piętnastu lat prowadzi psychoterapię indywidualną i par  

w Poradniach Zdrowia Psychicznego i własnym gabinecie. Od 2008 do 2020 praca w 

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego jako diagnosta – psycholog kliniczny  

i psychoterapeuta. W 2020 roku rozpoczął pracę w Centrum Medycznym Gizińscy jako 

psychoterapeuta grupowy. 

 

Mgr Anna Kazuła – wykład: Terapia integracyjna    

W czerwcu 2002 r. ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu na specjalności psychologia kliniczna. W 2001 r. ukończyła roczne szkolenie  

z zakresu psychoterapii i poradnictwa w Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej  

w Krakowie. W 2010r. ukończyła czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole 

Psychoterapii w Warszawie z zakresu psychoterapii integracyjnej i uzyskał dyplom szkolenia 

akredytowanego przez Polskie Towarzystwa Psychiatryczne i Psychologiczne. Zawodowo 

zajmuje się psychoterapią i diagnostyką psychologiczną. Doświadczenie 

psychoterapeutyczne i kliniczne zdobywała na oddziale psychiatrycznym oraz w poradni 

psychologicznej Centrum Medycznego Gizińscy w Bydgoszczy, w którym nadal pracuje. 

Ośrodek ten od 2014 r. stał się akredytowanym ośrodkiem stażowym w zakresie 

psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Poza pracą na oddziale 

uczestniczyła w licznych projektach dotyczących pracy z ofiarami przemocy, z osobami 

niepełnosprawnymi oraz w projekcie, którego celem był dokształcanie kadr medycznych w 

zakresie wiedzy o psychoterapii. W trakcie pracy zawodowej poszerzyła swoje kompetencje 

diagnostyczne, zdobywając uprawnienia do badań kierowców oraz tzw. badań „na broń”. 

 

 



Mgr Elżbieta Maludzińska-Janczarska       

 wykład: Psychoterapia uzależnień 

Wykształcenie wyższe - ukończyłam Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

kierunek socjologia. Od 2007r. jestem Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii 

Uzależnień, od 2012r posiadam Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej. Od 2002r. 

jestem członkiem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, obecnie 

jestem członkiem zarządu PNTZP od 4 lat. Od 2018 r. jestem Przewodniczącą Sekcji 

Kujawsko-Pomorskiej Psychiatrii Środowiskowej. W 1987 r. rozpoczęłam pracę w Oddziale 

Leczenia Uzależnień w Bydgoszczy, w którym pracuje do dziś. Oddział od 1996 r. jest  

w strukturze Kliniki Psychiatrii. Ponadto w latach 1992-1997 pracowałam w Wojewódzkiej 

Poradni Odwykowej, w latach 1996-2000 r. koordynowałam pracę w Punkcie 

Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Bydgoszczy, w latach 1996-2000 byłam 

konsultantem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Od 2002 r. pracuję 

również w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Żninie. Doświadczenie 

dydaktyczne zdobyłam prowadząc zajęcia ze studentami kierunku medycyny, 

pielęgniarstwa psychiatrycznego, jestem opiekunem praktykantów kierunku terapii 

uzależnień. Prowadzę szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy i terapii uzależnień 

wśród takich grup zawodowych: policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, lekarze. 

Publikowałam artykuły dotyczące problematyki uzależnień w czasopismach Alkoholizm I 

Narkomania, Problemach Alkoholowych. Byłam uczestnikiem prac badawczych 

dotyczących uzależnień. 

 


