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Wykształcenie   2022   Warsztaty medycyny osteopatycznej:  

        „Forma wisceralna z USG.” - prowadzący 
        Max Girardin DO 
 
     2017   Warsztaty medycyny osteopatycznej: 
        „Osteopatia w pediatrii – cz. V” -  
        prowadzący Daniel Stuttard BSc (Ost.),  
        DPO 
 
        Warsztaty medycyny osteopatycznej: 
        „Anatomia i ontogeneza człowieka w  
        koncepcji osteopatycznej – Humunculus 
        viscerocranii” - prowadzący Jean-Pierre 

        Höppner DO, MRO 

 
        Warsztaty medycyny osteopatycznej: 
        „Anatomia i ontogeneza człowieka w  
        koncepcji osteopatycznej – Humunculus 
        interni” - prowadzący Jean-Pierre  

        Höppner DO, MRO 

 
     2016   Warsztaty medycyny osteopatycznej: 
        „Strategiczne skrzyżowania w ciele  
        człowieka” - prowadzący Jean-Pierre Barral 
        DO, MRO(F), PT 
 
        Warsztaty medycyny osteopatycznej: 
        „Osteopatyczne podejście do leczenia  
        dzieci” - prowadzący Rene Zweedijk DO 
 
        Warsztaty medycyny osteopatycznej: 
        „Anatomia i ontogeneza człowieka w  
        koncepcji osteopatycznej – Humunculus 
        neurocranii” - prowadzący Jean-Pierre  

        Höppner DO, MRO 

 

        Warsztaty medycyny osteopatycznej: 

        „Osteopatia w pediatrii – cz. IV” -  

        prowadzący Nancy Nunn BSc(Hons), DPO 

        PgCert FHEA 

 
     2015   Uzyskanie tytułu dyplomowanego osteopaty 
        na podstawie pracy dyplomowej pt. „Stres a 
        choroby skóry – możliwości osteopatii” 
        osteopata dyplomowany 
 
        Warsztaty medycyny osteopatycznej:  
        „Osteopatyczne podejście do rozwoju  
        mózgu” - prowadzący Rene Zweedijk DO 
 
     2014   Warsztaty medycyny osteopatycznej:  
        „Osteopatia w pediatrii – cz. II” - prowadzący 
        Bruno Ducoux DO, DPO 
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        Warsztaty medycyny osteopatycznej: „Nowe 
        podejście do leczenia kręgosłupa” -  
        prowadzący Rene Zweedijk DO 
        Warsztaty medycyny osteopatycznej:  
        „Osteopatia w pediatrii – cz. III” -  
        prowadzący Christina Lenz Bsc Ost, Msc 
        Paed Ost, DPO 
 
        Międzynarodowy Kongres Osteopatyczny: 
        „Płyny i osteopatia” - Berlin 2014 
 
     2013   Szkolenie z zakresu fizjoterapii: „Powięź 
        jako narząd zmysłu – zastosowanie w terapii 
        manualnej” - prowadzący dr Robert Schleip 
 
        Warsztaty medycyny osteopatycznej:  
        „System neuroendokrynoimmunologiczny” - 
        prowadzący Rene Zweedijk DO 
 
        Warsztaty medycyny osteopatycznej:  
        „Osteopatia w pediatrii – cz. I” - prowadzący 
        Cristian Ciranna Raab DO, Bsc Ost 
 
        Międzynarodowy Kongres Osteopatyczny: 
        „Powięzi i osteopatia” - Berlin 2013 
    
     2012   Warsztaty medycyny osteopatycznej:  
        „Uroginekologia” - prowadzący Caroline 
        Stone DO, MSc 
 
        Międzynarodowy Kongres Osteopatyczny: 
        „Mózg i osteopatia” - Berlin 2012 
 
     2011   Warsztaty medycyny osteopatycznej:  
        „Śródpiersie w ujęciu osteopatycznym” 
 
        Warsztaty medycyny osteopatycznej: „Kurs 
        kliniczny – zajęcia praktyczne z pacjentem” 
 
        Międzynarodowy Kongres Osteopatyczny: 
        „Osteopatia w ginekologii i położnictwie” - 
        Berlin 2011 
         
        Warsztaty medycyny osteopatycznej: „Mózg 
        i ośrodkowy układ nerwowy w ujęciu  
        osteopatycznym” 
 
     2010   Międzynarodowy Kongres Osteopatyczny: 
        „Osteopatyczne podejście do noworodków i 
        niemowląt” - Berlin 2010 
 
     2009   Warsztaty medycyny osteopatycznej:  
        „Osteopatyczne techniki funkcjonalne” 
 
     2008-2013  Osteopatia medyczna – OSTEOPATHIE 
        SCHULE DEUTSCHLAND (filia -  Akademia 
        Osteopatii w Poznaniu) 
        osteopata 
 
     2007   Sześcioczęściowy kurs pracy z tkankami 
        miękkimi „Współczesne metody diagnozy i 
        leczenia tkanek miękkich” cd. - cz. VI 
 
     2006-2008  Osteopatia medyczna – SUTHERLAND 



        COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINE 
 
     2006   Ośmioczęściowy podstawowy kurs terapii 
        manualnej wg Kaltenborna&Evjentha –  
        Badanie i leczenie stawów kończyny dolnej, 
        techniki podstawowe według koncepcji  
        Kaltenborna i Evjentha – cz. I 
 
        Sześcioczęściowy kurs pracy z tkankami 
        miękkimi „Współczesne metody diagnozy i 
        leczenia tkanek miękkich” cd. - cz. V 
 
        Mobilisation with Movement – Kompleksowa 
        Terapia Manualna połączona z ruchem wg 
        Mulligana – cz. C 
 
     2005   Dwuczęściowy kurs TerapiMaster – cz. I 
 
        Kinesiotaping – cz. I – Kinesio Taping  
        Association 
 
        Sześcioczęściowy kurs pracy z tkankami 
        miękkimi „Współczesne metody diagnozy i 
        leczenia tkanek miękkich” cd - cz. III i IV 
 
     2004   Kinesiotaping – cz. A i B 
 
        Sześcioczęściowy kurs pracy z tkankami 
        miękkimi „Współczesne metody diagnozy i 
        leczenia tkanek miękkich” - cz. I i II 
 
     2003   Mobilisation with Movement – Kompleksowa 
        Terapia Manualna połączona z ruchem wg 
        Mulligana – cz. A i B 
 
     11.11.2000  Międzynarodowy Egzamin Uwierzytelniający 
        z zakresu mechanicznego diagnozowania i 
        leczenia bólów kręgosłupa metodą  
        McKenzie 
        Certyfikat THE McKENZIE INSTITUTE  
        INTERNATIONAL 
 
     1998-2000  Kurs podyplomowy A, B, C, D: 
        Diagnozowanie i leczenie bólów kręgosłupa 
        metodą McKenzie 
 
     1992-1996  Studia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej 
        Akademii Wychowania Fizycznego we  
        Wrocławiu 
        magister rehabilitacji ruchowej 
        ocena końcowa – bardzo dobra 
        III miejsce w konkursie na najlepszą pracę 
        magisterską z zakresu fizjoterapii w roku 
        akademickim 1995/1996 
 
     1988-1990  Medyczne Studium Zawodowe – Wydział 
        Fizjoterapii we Wrocławiu 
        technik fizjoterapii 
        ocena końcowa – bardzo dobra 
 

Doświadczenie zawodowe 2017-obecnie  Pracownik kontraktowy Wojewódzkiego 

        Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu - 
        osteopata: 
        - praca z wcześniakami i noworodkami na 
        oddziałach neonatologicznym i patologii 



        noworodka 
 
     2010-obecnie  Prywatna praktyka w zakresie fizjoterapii i 
        osteopatii 
     2000-obecnie  Prywatna praktyka w zakresie fizjoterapii 
 
     2003-2018  Pracownik kontraktowy Centrum  
        Medycznego MEDICOVER we Wrocławiu 
 
     1997-2005  Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa  
        Spraw Wewnętrznych i Administracji we 
        Wrocławiu – Dział Rehabilitacji 

− praca z pacjentami oddziału 
neurologicznego, intensywnej terapii, 
chirurgicznego 

         
     1994-1997  Wojewódzki Szpital w Legnicy – Dział  
        Rehabilitacji 

− praca z pacjentami oddziału 
neurologicznego, chirurgicznego, 
kardiologicznego, internistycznego, 
intensywnej terapii 

 
     1990-1993  Szpital Chirurgiczny w Legnicy – Dział  
        Rehabilitacji 

− praca z pacjentami oddziału 
ortopedycznego, chirurgicznego, 
intensywnej terapii 

 

Dodatkowa działalność   

zawodowa    2016-2019  Asystentura na zajęciach w Akademii  

        Osteopatii filia w Krakowie  
 
     1999-2005  Prywatne Studium Fizjoterapii Nr 1 we  
        Wrocławiu 

− prowadzenie zajęć dydaktyczno-
praktycznych w placówce szpitalnej 

 
     1999-2005  Akademia Wychowania Fizycznego we  
        Wrocławiu 

− prowadzenie zajęć praktycznych z 
neurologii w placówce szpitalnej 

 
     1998-1999  Akademia Wychowania Fizycznego we  
        Wrocławiu – studia wieczorowe 

− prowadzenie zajęć dydaktyczno-
praktycznych z ortopedii i neurologii w 
placówce szpitalnej 

 
     1995-1997  Medyczne Studium Zawodowe w Legnicy 

− nauczyciel teoretycznych przedmiotów 
zawodowych: kinezyterapia, masaż 

 
 

 


