
Warsztaty malarsko-fotograficzne

„PEJZAŻE RADZIEJOWICKIE”
Innowacy jne  War sz ta t y  wsp ie ra jące  weteranów mis j i  zagran icznych  i  i ch  rodz iny.

Maciej JANCEWICZ 
– absolwent Wydziału Sztuki Mediów warszawskiej ASP. Wieloletni pracownik Akademii 

Fotografii w Warszawie. Miłośnik zwierząt i wspinaczki.

„Praca z tak wartościowymi ludźmi, w tak pięknych okolicznościach przyrody – to czysta przyjemność.”

Mgr Marta CZERSKA
- psycholog, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz  

Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, starszy specjalista – psycholog  

w Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Krakowie. Posiada wieloletnie 

doświadczenie w pracy zarówno szkoleniowej jak i terapeutycznej z żołnierzami, rodzinami 

wojskowymi oraz weteranami misji poza granicami kraju. Przygotowywała żołnierzy  

do wykonywania działań w misjach poza granicami kraju, współprowadziła grupę wsparcia 

dla rodzin uczestników misji poza granicami kraju. Prowadzi psychoterapię indywidualną  

w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego, spotkania grupowe i szkolenia m.in. dla służb 

emergencyjnych z tematyki: budowanie zespołu, radzenie sobie w sytuacjach trudnych 

(kryzysowych), rozwijanie kompetencji do efektywnego radzenia sobie ze stresem.

Aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Mgr Beata PĘPKOWSKA 
- psycholog kliniczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany  

interwent kryzysowy oraz superwizor interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa  

Psychologicznego, od kilku lat prowadzi również zajęcia w ramach studiów podyplomowych 

na Uniwersytecie Jagiellońskim. Psycholog wojskowy oraz kierownik Regionalnej Wojskowej 

Pracowni Psychologicznej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej; 

jako psycholog kliniczny prowadzi indywidualną diagnozę oraz terapię psychologiczną  

w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy  

interwencyjnej na rzecz ofiar powodzi, wypadków, prowadziła grupy wsparcia dla ofiar 

gwałtów i przemocy, a ostatnimi laty również weteranów misji poza granicami kraju i ich 

rodzin. Prowadziła i nadal prowadzi warsztaty terapeutyczne dla żołnierzy – uczestników 

misji, ich rodzin oraz rodziców żołnierzy poległych podczas misji poza granicami kraju. 

Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz weteranów i ich rodzin. Aktywnie  

uczestniczy w konferencjach oraz szkoleniach branżowych zarówno w zakresie psychologii 

jak również interwencji kryzysowej. Od dwóch lat zaangażowana jest w działania  

psychologiczne na rzecz ratowników medycznych. W pracy dba o przestrzeganie zasad 

kodeksu etycznego oraz najwyższych standardów zawodowych.

Rafał SIDERSKI
- prowadzący warsztaty fotograficzne. Absolwent Instytutu Twórczej Fotografii  

na Uniwersytecie Śląskim w Opavie,  magister Pedagogiki Kulturoznawczej na Uniwersytecie 

w Białymstoku. Na co dzień zajmuje się fotografią dokumentalną i reportażową. Prowadzi 

zajęcia w Akademii Fotografii w pracowni fotoreportażu. Ma za sobą wiele polskich  

i zagranicznych wystaw fotograficznych.

O jak najlepszy poziom zajęć edukacyjnych i artystycznych dbała dobrana ze szczególna pieczołowitością kadra instruktorska, osoby legitymujące się doświadczeniem organizacyjnym oraz znakomitą znajomością 

warsztatu malarskiego i fotograficznego, posiadające na swoim koncie liczne osiągniecia artystyczne. Pod ich kierunkiem uczestnicy warsztatów we wspierającym środowisku, uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych 

aby następnie tworzyć obrazy i zdjęcia, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które będą mogły być z nich odczytane. Dzięki temu mogli pełniej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi.
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