Program XIII Konferencji Naukowej
Między rodziną a grupą
Jak przemoc w rodzinie wpływa na funkcjonowanie społeczne dziecka
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
8.30 – 9.00: Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15: Uroczyste otwarcie konferencji
9.15 – 10.15: „Trauma psychiczna w perspektywie neuronauki i psychoanalizy”
Dr n. med. Cezary Żechowski
10.15 – 11.15: „Transgeneracyjny przekaz traumy na przykładzie zjawiska odwrócenia ról w
rodzinie”
Prof. dr hab. Katarzyna Schier
11.15 – 11.30: Dyskusja
11.30 – 11.50: Przerwa kawowa
11.50 – 12.50: „Odpowiedzialność rodziców za problemy psychiczne dziecka”
Dr hab. n.med. Maciej Pilecki
12.50 – 13.20: „Kim dla mnie jesteś. Opis relacji małżeńskiej u osób doświadczonych przemocą
w dzieciństwie”
Mgr ped. Agnieszka Koczyk
13.20 – 13.30: Dyskusja
13.30 – 14.10: Przerwa obiadowa
14.10 – 15.00: „Od dziecka do społeczności: systemowy model oddziaływań terapeutycznych z
perspektywy 20 lat doświadczeń zespołu NSLT”
Mgr Leszek Drozdowski
15.00 – 15.30: „Zdolność do dzielenia się przeżyciami w grupach z udziałem osób doznających
przemocy w dzieciństwie”
Mgr psych. Marcin Koczyk
15.30 – 16.00: „Prawa dziecka w kontekście przemocy w rodzinie”
Dr adw. Katarzyna Syroka-Marczewska
16.00 – 18.00: Warsztat: Terapia posttraumatycznych zaburzeń rozwojowych.
Mgr Leszek Drozdowski, Narodowa Sieć Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego
Dzieci i Młodzieży

Informacja o wykładowcach
Dr n. med. Cezary Żechowski – psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta psychoanalityczny,
superwizor, kieruje Katedrą Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UKSW, autor ok. 100 publikacji,
współautor książki „Od neurobiologii do psychoterapii” (Warszawa, IPiN 2009), członek IPP, PTPP,
NTPP, Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Rodzin i Par, Międzynarodowego Towarzystwa
Neuropsychoanalizy oraz Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Zaburzeniami Osobowości,
mieszka w Warszawie.
Prof. dr hab. Katarzyna Schier - pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na
Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła pięcioletnie studia podyplomowe z
psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu. Jest

psychoanalityczką i psychoterapeutką

psychoanalityczną. Główne obszary zainteresowań naukowych to: mechanizmy rządzące psychoterapią,
problematyka genezy chorób psychosomatycznych, tematyka rozwoju zaburzeń obrazu ciała oraz ostatnio
– utajone formy przemocy w rodzinie. Jest autorką kilku książek, m.in. Dorosłe dzieci. Psychologiczna
problematyka odwrócenia ról w rodzinie (Scholar).
Dr hab. n. med. Maciej Pilecki - specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, lider
grup Balinta STB, psychoterapeuta i superwizor PTP. Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii
PTP. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego
Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Specjalista
Wojewódzki Województwa Małopolskiego z zakresu psychiatrii rozwojowej. Wychowanek i wieloletni
pracownik krakowskiej Katedry Psychiatrii. Autor kilkudziesięciu publikacji, rozdziałów w książkach,
podręcznikach i monografiach z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii, terapii rodzin,
zaburzeń odżywiania się.
Mgr Agnieszka Koczyk – psychoterapeuta, pedagog specjalny, absolwentka szkolenia w zakresie
psychoterapii organizowanego przez Fundację Rozwoju Rodzin ,,Na Szlaku” oraz Zakład Terapii Rodzin
Katedry Psychiatrii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zdobywała
doświadczenie w placówkach terapeutycznych, oświatowych i organizacjach pozarządowych. Związana
zawodowo z Fundacją „Mederi – pomóżmy dzieciom” przy Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia
Dziecka” oraz jedną z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Warszawie. Prowadzi psychoterapię
indywidualną dzieci i dorosłych oraz terapię rodzin i par. Wykładowca na konferencjach dotyczących
przemocy wobec dzieci organizowanych w IP CZD. Autorka programów profilaktycznych i
interwencyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym .
Autorka kilku publikacji i współautorka informatorów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Mgr Marcin Koczyk – psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy. Obecnie, na co dzień pracuje z
osobami dorosłymi, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową w Fundacji Mederi oraz prywatnej
poradni zdrowia psychicznego na warszawskim Mokotowie. Oprócz pracy w gabinecie, w ciągu ostatnich
kilkunastu lat tworzył, nadzorował i realizował programy pomocy dorosłym i dzieciom - ofiarom przemocy
w rodzinie. Współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami samorządowymi
konsultował i przeprowadzał interwencje środowiskowe, działania dydaktyczne i terapeutyczne.

Mgr Leszek Drozdowski –

absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

Koordynator krajowy NSLT - (Narodowej Sieci Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu
Traumatycznego Dzieci i Młodzieży - utworzonej przez Fundację Mederi i Stowarzyszenie SOnDiR).
Autor publikacji z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną, metod pracy systemowej-interdyscyplinarnej,
narzędzi, metod diagnozy i programów terapii zaburzeń regulacji emocji i potraumatycznych dzieci i
młodzieży, wykładowca na kilkudziesięciu konferencjach naukowych i szkoleniowych oraz w ośrodkach
akademickich. Terapeuta, trener, moderator w placówkach, rodzinach zastępczych i adopcyjnych. Własna
praktyka kliniczna i działalność naukowa w Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Warszawie.
Współtwórca i członek kilku organizacji pozarządowych. Szef Stowarzyszeń SOnDiR i PTBT (Polskie
Towarzystwo Badań i Leczenia Traumy i Dysocjacji u Dzieci i Młodzieży). Autor modelu terapii traumy i
dysocjacji u dzieci i młodzieży NSLT. Współpracuje z Fundacją Mederi od 8 lat.
Dr adw. Katarzyna Syroka-Marczewska - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski.

