
dr Wawrzyniak-Kostrowicka Milena 
Doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki 
Uniwersytetu Wrocławskiego, trener, doradca 
zawodowy i coach. Ukończyła studia podyplomowe z 
zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz liczne 
szkolenia z zakresu pracy coachingowo-doradczej. 
Specjalizuje się w obszarze coachingu kariery. Pierwsze 
szlify w tym zakresie zdobywała jako trener wewnętrzny 

NGO, pracując z grupami wykluczonymi społecznie. W latach 2007-2019 
koordynowała jako trener i doradca zawodowy dziewięć projektów unijnych i 
systemowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Ma na swoim 
koncie ekspertyzy naukowe pisane na rzecz Gminy Wrocław dotyczące 
perspektyw zawodowych beneficjentów projektów. Aktywnie współpracuje 
zarówno ze środowiskiem biznesowym (prowadząc rekrutacje personelu i 
szkolenia kadry), jak i akademickim (w charakterze kierownika naukowego 
konferencji, studiów podyplomowych oraz jako wykładowca i promotor 
seminariów na kierunkach pedagogicznych w szkołach: WSB, WSPIA, WSZIP, TEB 
Edukacja). 
 

dr Nitkiewicz-Jankowska Anna 
Doktor nauk ekonomicznych z zakresu Zarządzania i 
Ekonomiki Usług. Od 1999 roku współpracuje z 
uczelniami wyższymi jednocześnie prowadząc własną 
firmę szkoleniową wpisaną do Polskiej Izby Firm 
Szkoleniowych (SUS 2.). Współzałożycielka Akademii 
Techniki Transformacji. Przeprowadziła ponad 8 tys. 
godzin szkoleniowych, warsztatowych i wykładowych w 

tematyce m.in. opracowania strategii biznesu oraz marki osobistej, zarządzania 
a także czynników wpływających na zachowania ludzkie (szczególnie związanych 
z emocjami). Autorka książek, ebook, programów szkoleniowych.  
 

mgr Gabis Elżbieta 
Od roku 2006 doradca metodyczny kształcenia 
zawodowego, obecnie w Regionalnym Zespole Placówek 
Wsparcia Edukacji w Opolu. Nauczyciel dyplomowany 
przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Nysie. Posiada wieloletnie 
doświadczenie w zakresie opracowywania programów 
szkoleń oraz ich realizacji dla nauczycieli, kadry 

zarządzającej szkół. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów 
Podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, zarządzania 
oświatą i doradztwa zawodowego. 
 



mgr Mochnacz Joanna 
Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej "Cliro" w Opolu,  
nauczyciel wychowania przedszkolnego, 
oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta EEG 
Biofeedback, terapeuta ręki i wzroku. Ukończyła  
psychologię społeczną oraz kurs Treningu Umiejętności 
Społecznych. Wieloletni doradca metodyczny  w MODN 

w Opolu oraz nauczyciel akademicki. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu 
pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz specjalnej.  Autorka publikacji 
pedagogicznych.  
 

mgr Punicki Dawid  
Absolwent jednolitych studiów magisterskich na 
kierunku prawo oraz studiów I i II stopnia z zakresu 
administracji publicznej. Czynny praktyk. Zawodowo 
związany z opolską Kancelarią Radców Prawnych. W 
przeszłości pracownik struktur administracyjnych. 
Członek samorządu zawodowego radców prawnych i 
aplikantów radcowskich. Wieloletni wykładowca 

akademicki w zakresie prawa. Posiada bogate doświadczenie z zakresu 
świadczenia pomocy prawnej klientom indywidualnym oraz biznesowym z 
rozmaitych dziedzin prawa. 
 

mgr Błońska Elżbieta 
Współwłaściciel, psycholog w Centrum Diagnozy i 
Psychoterapii Elżbieta Błońska&Ewa Wilk, absolwentka 
jednolitych studiów magisterskich kierunku psychologia 
na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, ukończyła 
studium psychologii sądowej, liczne kursy m.in kurs 
psychoterapii systemowej WTTS, poznawczo-
behawioralnej, kurs z zakresu psychodietetyki, oraz 

szkolenia takie jak: praca z osobami z zaburzeniami psychotycznymi, depresja w 
życiu zawodowym i prywatnym itp. Obecnie jest w trakcie 4-letnich studiów 
podyplomowych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu w Szkole Psychoterapii 
Poznawczo-Behawioralnej (Studia rekomendowane przez PTTPB – ukończenie 
uprawnia do uzyskania certyfikatów PTTPB oraz EABCT), oraz studiów 
doktoranckich (zainteresowania badawcze: schizofrenia). Jest również w trakcie 
specjalizacji z psychologii klinicznej - Psychiatria człowieka dorosłego. Stale 
podnosi swoje kwalifikacje i poddaje swoją pracę regularnej superwizji. W swojej 
pracy terapeutycznej łączy terapie poznawczo-behawioralną z systemową. 
Swoje doświadczenie zdobywała pracując z dorosłymi oraz dziećmi. Obecnie 
pracuje na Oddziale Psychiatrycznym, gdzie prowadzi terapię indywidualną i 



grupową, zajmuje się również psychoedukacją pacjentów. Hobbistycznie zajmuje 
się terapią i edukacją w asyście psa zarówno na Oddziale jak i placówkach 
oświatowych. 
 

mgr Kiełb Jerzy 
magister w zakresie wychowania obronnego. Ratownik 
KPP, ratownik drogowy PZM. Członek Polskiej Rady 
Resuscytacji, Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Ratunkowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb 
Ratunkowych. Praktyk, mający wieloletnie 
doświadczenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczestnik wielu 

certyfikowanych szkoleń i kursów w zakresie pierwszej pomocy. Wieloletni 
wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa w 
szkole. 
 


