
 

Plan pracy rok akademicki 2021/2022 

 

WYDARZENIA CYKLICZNE  

  

Warsztaty: 

 

Miejsce spotkań: w zależności od sytuacji epidemiologicznej spotkania odbywać się będą za 

pośrednictwem platformy TEAMS lub stacjonarnie w Pracowni Consultingu Rozwoju Osobistego i 

Coachingu. 

Prowadząca warsztaty: mgr Joanna Babicka 

Grupa odbiorców: uczniowie, rodzice, grona pedagogiczne, studenci, pracownicy Uczelni, a także 

społeczności lokalnej 

 

Terminy i tematy warsztatów: 

 

9.12.2022 Jak uniknąć zgubnych skutków stresu. Trening radzenie sobie ze stresem. 

20.01.2022 Zarządzanie sobą w czasie. 

10.03.2022 Komunikacja interpersonalna i asertywność. 

14.04.2022 Wprowadzenie do zagadnienia dialogu motywującego. 

12.05.2022 Coaching celów osobistych i kariery. 

09.06.2022 Niskie poczucie własnej wartości - jak sobie z nim radzić? 

 

Terminy warsztatów podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianie, z przyczyn organizacyjnych, 

niezależnych od organizatora. 

 

Organizacja wydarzeń: 

 

Cykliczne spotkania pt. „Psycholog zawód przyszłości” - spotkania i konsultacje z 

przedstawicielami różnych gałęzi psychologii  - wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne z udziałem 

zaproszonych gości. Spotkania dostępne zarówno dla studentów i pracowników Uczelni, jak również 

uczniów szkół średnich, szczególnie klas maturalnych, a także społeczności lokalnej. 

 

Terminy spotkań oraz zaproszeni goście: 

 



11.2021 Justyna Mazurkiewicz- absolwentka KUL i University of Colorado, Denver ze stopniem 

EdS(Educational Specialist) z doswiadczeniem w pracy na terenie USA 

 

01.2022 – mgr Urszula Rzeczko – psycholożka, psychoterapeutka, trenerka FRIS; Product Owner/ 

Scrum Master w Mastercard Payment Transaction Services Europe, absolwentka SWPS 

 

02.2022 - mgr Justyna Wróbel - właścicielka Ośrodka Psychoterapeutycznego  "Ranczo emocji", 

psycholog, psychoterapeta poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji, terapeuta SI, 

alpakoterapueta, absolwentka UKSW w Warszawie 

 

03 2022 – mgr Paulina Wasilewska – kierownik Wojskowej Pracowni Psychologicznej, 

psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psychodiagnosta Ośrodka Terapii Rodzin Starówka, członek 

Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej RO w Radomiu. 

 

04. 06.2022 – mgr Aneta Zawora - psycholog, oligofrenopedagog, dogoterapeuta, trener 

Biofeedback oraz Metody Warnkego, a także instruktor masażu Shantali. Ukończyła Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 

 

 

 

DODATKOWE DZIAŁANIA/WYDARZENIA: 

 

W Pracowni Consultingu, Rozwoju Osobistego i Coachingu planowane są wydarzenia: 

 

Styczeń 2021, „Dbam o siebie - rozwój osobisty w ujęciu holistycznym” - wykłady, warsztaty, panel 

dyskusyjny z udziałem następujących gości: 

 

Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSH w Radomiu, 

pedagog, trener rozwoju osobistego, coach, specjalista w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień, 

wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej RO w Radomiu, Krok za krokiem na 

wymarzony Everest – jak używać serca w życiu i w biznesie. 

Prof. dr hab. ks. Dariusz Pater, teolog, etyk, specjalista w zakresie bioetyki i psychoonkologii, 

wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Komisji 

Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej przy Wojewodzie Mazowieckim, Etyczny wymiar badań 

psychologicznych i eksperymentów medycznych. 



mgr Honorata Trzaskalska - Dyrektor w Diagnoza kliniczna i psychoterapia w: Centrum 

Psychoterapii Rodzin i Ośrodek Terapii Rodzin "STARÓWKA", Rodzina a poczucia własnej 

wartości 

mgr Magdalena Dolot – psycholog, psychoterapeuta uzależnień, psycholog transportu;  absolwentka 

nauk o rodzinie i zarządzania. Aktualnie studentka studiów podyplomowych na kierunku 

neuropsychologia,  Uzależnienia – wróg rozwoju osobistego. Znaczenie profilaktyki dla zdrowia 

fizycznego i psychicznego 

mgr Elżbieta Rogowska – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych / COO at Krystian, absolwentka 

Uniwersytetu Warszawskiego i Università degli Studi dell'Aquila, Work-life balance. 

mgr Katarzyna Gołąbek, dietetyk kliniczny (WUM), absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na 

kierunkach fizyka medyczna oraz zarządzanie, Dieta a dobrostan psychofizyczny 

 

 

Luty 2022 – Radomski Tydzień Coachingu, pod hasłem:  Coach – Lider – Przywódca, czyli Mistrz 

na dzisiejsze czasy, debaty, panele eksperckie, warsztaty: Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, dr inż. 

Alina Maria Basak, dr Marta Czerwiec, dr Ivana Uhliarova, mgr Anna Słopiecka, mgr Krzysztof 

Łyżwiński, mgr Anna Kazimierczak, mgr Ewa Duda, mgr Monika Dudek, mgr Izabela Seweryn. 

 

Maj 2022 - Psychologia i fotografia – wystawa pt. „Portret psychologiczny”, warsztaty fotograficzne 

z udziałem doświadczonych i profesjonalnych fotografów. 

 

 

 

 


