
  

 

 
 

„RADOŚĆ POMAGANIA” –metody terapeutyczne w pracy  

z dziećmi : warsztaty dla bibliotekarzy  

Gorzów Wlkp. 09 – 10 wrzesień 2013r. 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta 

 

TRENERZY: 

DZIEŃ I - 09 wrzesień 2013 

Warsztaty z muzykoterapii 

Artur Gerlach 

Muzyk – perkusista, nauczyciel w prywatnej szkole muzycznej w klasie perkusji. 

Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Sztuki w Gorzowie Wlkp. przy realizacji programów 

dla dzieci: „Wakacje Imaginacje” i „Karuzela”. Uczy gry na bębnach afrykańskich i innych 

instrumentach perkusyjnych. Prowadzi warsztaty dla dzieci i osób dorosłych mające na 

celu rozwinięcie koordynacji ruchowej poprzez synchronizację obu półkul mózgowych, 

grupowe wyzwalanie oraz odczuwanie rytmów i emocji. 

Warsztaty z bajkoterapii 

Maja Wilczewska - Wojczyszyn 

Nauczycielka bibliotekarka, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie 

Wlkp. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie „Terapii pedagogicznej z 

elementami socjoterapii” oraz „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”. Certyfikowany 

biblioterapeuta. Od 2011 r. członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we 

Wrocławiu. Ukończyła również „Szkołę trenerską dla bibliotekarzy STOP - PRB” oraz wiele 

szkoleń z biblioterapii i arteterapii. Prowadzi warsztaty m.in. z  wykorzystania Otwartych 

Zasobów Edukacyjnych, autoprezentacji i biblioterapii. Opracowała autorski program 

biblioterapeutyczny połączony z warsztatami rękodzieła. 

Techniki plastyczne w terapii 

Aleksandra Poźniak 

Pedagog o specjalności resocjalizacja i praca socjalna. Od czterech lat pracuje z osobami 

niepełnosprawnymi, najpierw w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Szczecinie, obecnie 



jako instruktor w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Fundacji „Złota Jesień” w Gorzowie 

Wlkp. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu pedagogiki specjalnej oraz arteterapii. 

Joga 

Anna Marcinkowska 

Z wykształcenia magister matematyki. Jogę praktykuje od wielu lat. Od roku prowadzi 

zajęcia jogi dla dzieci w Ośrodku Jogi SADHANA w Gorzowie Wlkp. mające na celu m.in. 

rozwój sił wewnętrznych, doskonalenie koncentracji, relaks i wyciszenie. 

DZIEŃ II - 10 wrzesień 2013 

Warsztaty z psychodramy 

Sławomir Kuligowski 
Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Wykładowca 

przedmiotów teatralnych w Państwowym Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury i 

Bibliotekarzy we Wrocławiu. Specjalista ds. terapii teatrem w Szpitalu 

Neuropsychiatrycznym w Opolu i Branicach oraz Ośrodku Monar w Graczach. Instruktor 

teatralny.  

Warsztaty z choreoterapii 

Justyna Torłop - Bajew 

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii tańcem i ruchem. 

Dyplomowany instruktor improwizacji tańca i symboliki ciała. Założycielka Ośrodka 

Terapii Tańcem i Ruchem Strefa Ruchu w Poznaniu. Wykładowca w warszawskim 

Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem oraz poznańskim Uniwersytecie Medycznym. 

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała pracując m.in. w Poznańskim Ośrodku Zdrowia 

Psychicznego, Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy oraz Klubie Integracji 

Dzieci i Młodzieży Sprawnej Inaczej Azyl. Prowadzi psychoterapię indywidualną,  grupy 

terapeutyczne i ogólnorozwojowe oraz warsztaty i szkolenia. 
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