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Warsztaty dla rodziców: 

1. Grażyna Brzezińska, Jakub Roziński: Porozmawiajmy o relacjach. Czym są? Czy są 

ważne i potrzebne w dobie cyfrowego świata? 

Chcielibyśmy  porozmawiać o więziach, relacjach międzyludzkich. Spróbować 

zrozumieć czym są i dlaczego są one ważne? Jakie jest ich znaczenie w zmieniającej 

się rzeczywistości? Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej dyskusji. 

 

Grażyna Brzezińska - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła 

szkolenia z zakresu terapii par i małżeństw oraz mediacji rodzinnych. Ukończyła kurs 

przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie konsultacji 

psychologicznych, interwencji kryzysowej, psychoterapii a także szkoleń i warsztatów 

grupowych oraz zajęć psychoedukacyjnych. 

 

Jakub Roziński - psycholog, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Ośrodka 

Psychoterapii Psychoanalitycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi 

jako psycholog/terapeuta w Hospicjum w Sopocie, D.P.S , Z.O.L. W GOPP pracuje 

terapeutycznie z młodzieżą i osobami dorosłymi. 

 

 

 

2. Lech Kalita: Rola ojca w kształtowaniu się tożsamości dzieci i nastolatków. 

Warsztat dotyczy wkładu ojca w kształtowanie się tożsamości młodych osób. Rola 

ojca zaznacza się już we wczesnym dzieciństwie, a część ważnych wymiarów rozwoju 

psychicznego związanych z osobą ojca ulega ponownemu nasileniu w okresie 

dojrzewania. Warsztat bazuje na wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej oraz 

teoriach psychoanalitycznych. 

 

Lech Kalita - psycholog i certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny. Pomocą 

psychologiczną zawodowo zajmuje się od 2003 roku. Współpracuje z instytucjami 

publicznymi m.in. jako superwizor Zespołu Placówek Specjalistycznych i Zespołu ds. 

Intensywnej Pracy z Rodziną. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii 

Psychoanalitycznej (w latach 2014-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Towarzystwa) 

oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obok prowadzenia prywatnej praktyki 

terapeutycznej realizuje projekty badawcze, publikuje i tłumaczy literaturę fachową z 

zakresu psychoterapii. 
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3. Fundacja Dbam o Mój Z@sięg – warsztat dla rodziców z dziećmi 

 

 


