
PROPOZYCJE GABINETU

POMOST  
na rok szkolny 2019/2020

Anna Kędziora – aktorka, instruktor dramy, trener głosu, wykładowca akademicki Jej zawodowe 
zainteresowania skierowane są na rozwój osobisty człowieka, a w szczególności sztukę wypowiedzi,  
kulturę słowa, świadomość ciała oraz budowanie relacji.Z pasją i w efektywny sposób łączy umiejętności 
zdobyte przed kamerą i na scenie, w działalności edukacyjnej i instruktorskiej, pracy w telewizji 
informacyjnej i studiach nagraniowych.

s. Monika Jagiełło SAC – siostra pallotynka, nauczyciel, trener, pracownik Instytutu Pallottiego,  
Vice- Przewodnicząca Krajowej Rady ZAK. Indywidualne spotkania oraz praca z grupą, z liderami 
wyznaczają Jej codzienny rytm zawodowy. Współpracę, sztukę dialogu, kulturę spotkania, efektywnie łączy 
z zamiłowaniem do człowieka. Rozwój osobisty jest dla niej drogą do osiągnięcia pełni szczęśliwego życia.

s. Kinga Skórska SAC – siostra Pallotynka, psycholog, psychoterapeuta, biegła sądowa w Trybunale 
Gnieźnieńskim. Prowadzi gabinet psychoterapii, współpracuje z Wydziałem Katechetycznym w Gnieźnie. 
„Zazwyczaj udaje jej się spełniać marzenia” – to nie tylko slogan, który można znaleźć w opisie osób 
noszących to imię, ale realny fakt jej życia, bo uporczywie wierzy w prawdziwość słów, że Bóg nie daje 
pragnień, których nie chce spełnić.

ks. Dariusz Larus – teolog, psycholog, psychoterapeuta biegły sądowy w Trybunale Gnieźnieńskim. 
Były ojciec duchowny w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym, a obecnie duszpasterz 
gnieźnieńskiego Centrum Edukacyjno-Formacyjnego. Pasjonat medytacji chrześcijańskiej, książek Irvina 
Yaloma, biegania i jazdy na rowerze.

s. Maria Santus CSFM – siostra Nazaretanka, aktualnie mieszka i pracuje w Warszawie. Psycholog 
i psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Ośrodku Psychoterapii INTRA. Prowadzi gabinet psychologiczny,  
w którym zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych, diagnostyką psychologiczną, prowadzi 
warsztaty. Uwielbia kontakt z przyrodą, zwłaszcza górskie wędrówki.

    WARSZTATY:
››   Rozwiń skrzydła i dobrze wyznacz cele na Nowy Rok – Trening realizacji celów  

Termin: 05.12.2019 r. godz.: 18:00-20:00 / Koszt: 40 zł 
Prowadząca: s. Kinga Skórska

››   Szczęście – czym jest? Jak je rozwijać? Jak żyć szczęśliwie?  
Termin: 10.10.2019 r. godz.: 18:00 -21:00  / Koszt: 70 zł 
Prowadzcy: ks. Dariusz Larus i s. Kinga Skórska

››   Współpraca a rywalizacja 
Termin: 14.11.2019r. godz.: 18:00 -21:00 / Koszt: 70 zł 
Prowadzący: ks. Dariusz Larus i s. Kinga Skórska

››   Błogosławieństwo czy przekleństwo – jak żyć pełnią życia! 
Termin: 18.01.2020r. godz.: 09:00 -14:00 / Koszt: 80 zł 
Prowadząca: s. Maria Santus CSFN 

››   Człowieku daj swój głos – warsztat z emisji głosu 
 Termin: 29.02.2020r. godz.: 10:30 -15:00 / Koszt: 80 zł 
Prowadząca: Anna Kędziora 

Miejsce warsztatów: Gniezno, ul. Hoża 31 / gabinet POMOST
Rejestracja: tel.: 510 262 191, e-mail: smkingasac@wp.pl

      
    KURS LIDERA - cykl czterech spotkań o tematyce:
››   Słuchanie / struktura komunikatu – 19.10.2019 r.
››   Role grupowe – 11.01.2020 r.
››   Proces grupowy – 4.04.2020 r
››   Rozwiązywanie konfliktów – 20.06.2020 r.

Czas trwania każdego spotkania: godz.: 9:00 – 16:00
Koszt jednego spotkanie: 80 zł / koszt całgo cyklu: 320 zł 
Możliwość zamówienia obiadu w trakcie spotkania / opcja dodatkowo płatna: 10 zł
Prowadzący: s. Monika Jagiełło, s. Kinga Skórska, Anna Kędziora 
Miejsce: Gniezno, ul. Hoża 31
Rejestracja / informacja: s. Monika tel.: 505 872 907, e-mail: smonika.jagiello@gmail.com

Liczba miejsc na warsztatach i kursie ograniczona!

„Psychoterapia jest dzisiaj  
jedną z najcenniejszych posług
jakie człowiek może podarować  
drugiemu człowiekowi.”

Gabinet „Pomost”
psychoterapia, diagnoza, konsultacja psychologiczna

tel.: 510 262 191
Gniezno
ul. Hoża 31
fb: pomostgabinetpsychoterapii


