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Ks. dr Michał Borda – dr teologii (pedagogika religijna), wykładowca kateche-
tyki, dydaktyki i pedagogiki w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy 
w Krakowie, Wyższym Sosnowieckim Seminarium Duchownym i Wyższym 
Częstochowskim Seminarium Duchownym w Częstochowie. Dyrektor Wy-
działu Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Ekspert Minister-
stwa Edukacji Narodowej ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli. Sekretarz 
Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie (oddział w Sosnowiecu) 
i członek Polskiego Towarzystwa Katechetyków. 

Prof. zw. dr hab. Lidia Cierpiałkowska – kierownik Zakładu Psychologii 
Zdrowia i Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii UAM, psycholog 
kliniczny, psychoterapeuta, superwizor terapii uzależnień, autorka przeszło 
160 publikacji naukowych z psychopatologii i psychoterapii. 

Mgr Anna Frączek (PTSTA) – nauczyciel i superwizor analizy transakcyjnej 
w kontrakcie z EATA, jest psychologiem i Certyfikowanym Analitykiem 
Transakcyjnym w dziedzinie psychoterapii. Zajmuje się psychoterapią in-
dywidualną i grupową dorosłych i młodzieży. Szkoli i superwizuje w Cen-
trum AT oraz w Centre Auvergnat de Formation en Analyse Transactionnel-
le we Francji.  

Mgr Joanna Grabowska – psycholog kliniczny, kulturoznawca (specjalność: 
animacja kulturowa, rosjoznawstwo), plastyk ceramik, arteterapeuta, pracuje 
w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie 
jako pedagog szkolny. 

Mgr Felicyta Grębska – absolwentka pedagogiki w Akademii Ignatianum  
w Krakowie. Ukończona specjalność to pedagogika resocjalizacyjna z inter-
wencją kryzysową. Członek Wolontariatu Misyjnego Salvator, z ramienia 
którego odbyła swoją pierwszą misję w Charkowie (Ukraina), pracując  
z bezdomnymi matkami z dziećmi.  

Dr hab. Jarosław Jagieła, prof. AJD – pedagog społeczny i psychoterapeuta. 
Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej  
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w Katedrze 
Psychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelny 
rocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej 
Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów nauko-
wych i popularnonaukowych. 

Mgr inż. Piotr Jusik – coach, trener i terapeuta. Doświadczenie zawodowe za-
czął zdobywać w Londynie, w pracy z trudną młodzieżą oraz dziećmi z za-
burzeniami emocjonalnymi. Zainspirowany środowiskiem pracy, rozpoczął 
studia z analizy transakcyjnej w Oksfordzie, uzyskując kwalifikacje terapeu-
tyczne (Dyplom Transactional Analysis Counselling) oraz akredytację Insti-
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tute of Leadership and Management jako coach. Obecnie rozwija własny ga-
binet coachingu i terapii, a także prowadzi warsztaty rozwojowe z wykorzy-
staniem konstruktów analizy transakcyjnej. Nauczał oraz prowadził treningi 
w różnych miejscach świata, między innymi w Polsce, we Francji, na Ukra-
inie i w Meksyku. Umożliwiło mu to rozszerzenie doświadczenia w pracy  
z szeroką i zróżnicowaną gamą klientów. 

Dr Anna Kwatera – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; pe-
dagog w obszarze dwóch specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowaw- 
cza oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; adiunkt w Studium 
Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie 
od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem nauczycieli w wymiarze teore-
tycznym i praktycznym. Zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą za-
gadnień pedeutologicznych i dydaktycznych, kształcenia kreatywności  
w kontekście efektów edukacyjnych, a także programowych, organizacyj-
nych i metodycznych działań innowacyjnych w szkole. 

Dr Zbigniew Łęski – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt 
w Zakładzie Psychoprofilaktyki na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. 
J. Długosza w Częstochowie. Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej, 
Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów oraz szeregu 
kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych. Członek 
działającego przy Wydziale Pedagogicznym AJD w Częstochowie Zespołu 
Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Zainteresowania naukowe 
oscylują wokół tematyki relacji pomiędzy człowiekiem a nowymi mediami – 
ich charakteru, rodzaju oraz jakości, z perspektywy transakcyjnej. 

Dr Bożena Marzec – dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersy-
tetu Śląskiego na Wydziale Filologii Wschodniosłowiańskiej w latach 1998–
2010, od 2011 roku adiunkt w Katedrze Pedagogiki w Wyższej Szkole Biz-
nesu w Dąbrowie Górniczej. Pola zainteresowań intelektualnych: zarządza-
nie placówkami oświatowymi, rozwój zawodowy nauczyciela, system 
oświaty, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo uczniów, literatura rosyjska. 

Dr Małgorzata Mądry-Kupiec – pedagog i psycholog, pracuje na Uniwersyte-
cie Pedagogicznym w Krakowie. Jej zainteresowania dotyczą komunikacji 
interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji dorosły–dziecko  
i nauczyciel–uczeń, oraz rozumienia dziecka i nastolatka w nurcie psycho-
analitycznym. W 2011 roku wydała książkę Komunikacja werbalna nauczy-
ciela i ucznia na lekcji. 

Dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS w Lublinie – zatrudniona w Zakła-
dzie Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej na Wydziale Pedagogiki i Psycho-
logii (Instytut Pedagogiki). Zainteresowania naukowo-badawcze: edukacyj-
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na analiza transakcyjna, problematyka gender w edukacji, kształcenie na-
uczycieli, praca wychowawcza nauczyciela, ukryty program szkoły. 

Dr Anna Pierzchała – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 
pracownik Instytutu Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstocho-
wie, członek działającego na Wydziale Pedagogicznym AJD Zespołu Ba-
dawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, certyfikowany terapeuta pe-
dagogiczny. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół możliwości wyko-
rzystywania założeń koncepcji analizy transakcyjnej na gruncie działalności 
edukacyjnej oraz terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD oraz 
zaburzeniami zachowania. 

Dr Adrianna Sarnat-Ciastko – pedagog społeczny i politolog. Adiunkt pracu-
jący w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie. Członek Zespołu Badawczego Eduka-
cyjnej Analizy Transakcyjnej. Tutor. Autorka wielu artykułów naukowych, 
szczególnie z zakresu relacji nauczyciela i ucznia oraz szkół autorskich. Ba-
dacz zjawiska efektywności tutoringu szkolnego w polskim systemie oświaty. 

Mgr Jan Strączyński – streetworker Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Częstochowie, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii 
im. Jana Długosza na kierunku filologia angielska oraz Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie na kierunku praca socjalna. Pracuje przy Zakła-
dzie Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii im. Jana Długosza  
w Częstochowie. Zainteresowania: streetworking, pedagogika alternatywna, 
bezdomność pozaschroniskowa, innowacyjne metody pracy z osobami do-
świadczającymi bezdomności. 

Dr Zbigniew Wieczorek – pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humani-
stycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedago-
gicznej. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów 
asertywności oraz treningów umiejętności społecznych. Zainteresowania 
zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej komunikacji społecz-
nej oraz wykorzystania technik różnych szkół terapeutycznych w procesach 
samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Zainteresowania prywatne to 
jazda na rowerze, wspinaczka skałkowa i turystyka górska.  

Dr Katarzyna Wójcik – pedagog, doktor nauk społecznych, adiunkt w Kate-
drze Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Swe do-
tychczasowe osiągnięcia naukowe opublikowała w kilkudziesięciu artyku-
łach, zamieszczonych w pięciu monografiach oraz czasopismach o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym oraz przedstawiła na kilkunastu konferen-
cjach naukowych. Do jej najbardziej znaczących artykułów należą: Naucza-
nie polisensoryczne; The Role of Multiple Intelligence in Creating School 
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Climate; Wiedza aktywnych zawodowo nauczycieli na temat neuropedagogi-
ki oraz jej zastosowanie w praktyce; The Outlook For the Employment of 
Educational Studies Graduates. Jej zainteresowania badawcze oscylują wo-
kół neuropedagogicznych oraz społecznych uwarunkowań procesu kształce-
nia wczesnoszkolnego i przedszkolnego. 

Prof. zw. dr hab. Adam A. Zych – częstochowianin (rocznik 1945), psycholog 
i pedagog, wieloletni profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. 
Główne dziedziny zainteresowań naukowych: gerontologia społeczna,  
a zwłaszcza geragogika specjalna, oraz psychologia osobowości, w szcze-
gólności psychologiczna problematyka światopoglądu, psychologia religii  
i tanatopsychologia. Ważniejsze prace zwarte: Światopogląd współczesnej 
młodzieży akademickiej. Warszawa: PWN, 1983; Człowiek wobec starości. 
Szkice z gerontologii społecznej. Warszawa: „InterArt”, 1995, nowe wyd. 
Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 1999; Słownik gerontologii społecznej. 
Warszawa: Wyd. Akadem. „Żak”, 2001; The living situation of elderly Ame-
ricans of Polish descent in Chicago. Wrocław: Wyd. Nauk. DSWE, 2005; 
Leksykon gerontologii. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2007, wyd. 3: 2017; 
Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii. Katowi-
ce: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2009, wyd. 2: 2013; Pomiędzy wiarą a zwątpie-
niem. Wprowadzenie do psychologii religii. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 
2012; Higiena psychiczna w Polsce. Słownik biograficzny. Wrocław: Wyd. 
Nauk. DSW, 2013 oraz Młodość utracona, odkrywana starość. Eseje i szkice 
z gerontologii. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2017. Za nowatorskie roz-
wiązania w zakresie upowszechniania wiedzy gerontologicznej na temat sta-
rzenia się społeczeństwa polskiego i aktywizacji społecznej seniorów otrzy-
mał wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2015) oraz 
honorowy tytuł „Przyjaciel Seniora” (2016). 

 
 


