
 
 

PROGRAM KONFERENCJI MAS 
Organizatorzy: 
Fundacja „Maximum”  
Centrum Kultury — Nauki — Edukacji w Krakowie 
Małopolska Akademia Seniora 
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie  

 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
Departament Polityki Społecznej 
 
Ośrodek Wsparcia Seniorów — Dwór hr. Dzieduszyckich w Radziszowie 
 
Współpraca:  
Katedra Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej  
Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie 
 

zapraszają na 
 

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-PRAKTYCZNĄ 
 

ZDROWIE — TERAPIA — AKTYWIZACJA SENIORÓW 
 

w ramach realizowanego Projektu z Programu Województwa Małopolskiego pn. 
„Aktywny Senior”. 

 

Kraków, 22 listopada 2022 r., godz. 14.00 
 

on line:   https://join.skype.com/F4nmWUdkhorp 
 

 

https://join.skype.com/F4nmWUdkhorp


INSTRUKCJA VIDEOKONFERENCJI: To łatwe — po prostu prosimy otworzyć link, klikając 
lub wklejając do przeglądarki i udostępnić go osobom, które mają dołączyć do konferencji. 
Tworzenie kont nie jest wymagane. Jeśli nie macie Państwo zainstalowanego Skype’a, nic 
nie szkodzi. Można korzystać z niego w przeglądarce. Zaproście nawet 99 osób (doliczając 
siebie) oraz korzystajcie z bezpłatnych połączeń wideo przez Skype’a. Co najlepsze, 
osobisty link z zaproszeniem nie wygasa i może zostać użyty w dowolnym czasie. 

 
IDEA  

 
Dążenie do zwiększania społecznego zaangażowania osób starszych wymaga tworzenia 
sprzyjających zmian w otoczeniu każdego polskiego emeryta, rencisty czy osoby z 
niepełnosprawnościami. Na zagadnienia powyższe należy spoglądać z perspektywy 
zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej, a także cyfryzacyjnej.  
Wśród wielu czynników wpływających na spadek aktywności osób starszych, ich 
singularyzację, występowanie niesprawności, a nawet przedwczesnej umieralności, 
wymienia się samotność i izolację społeczną, dlatego uzasadnione wydaje się promowanie 
zdrowego stylu życia, aktywizowanie twórcze i społeczne, zwłaszcza w dialogu 
międzypokoleniowym oraz prewencja schorzeń przewlekłych, co ma priorytetowe 
znaczenie dla utrzymania zdrowia i niezależności do późnych lat życia. 
 
W ramach konferencji oraz zaplanowanej publikacji zwracamy uwagę na: 

 znaczenie społecznego uznania edukacji, twórczości, aktywizacji osób starszych, 
ich promocję i ekspresję, czyli wyrażania siebie w działaniach projektowych, 

 aspekty zdrowotne wieku senioralnego, 

 arteterapię, kulturoterapię w procesie aktywizacji seniorów, 

 psychologię wieku starczego, 

 filozofię starości, 

 starożytne i współczesne ujęcia starości, 

 możliwości samoobsługi, komunikacji ze światem, 

 pozytywne wzmocnienia, 

 promocję zdrowego stylu życia, 

 sex w życiu seniorów, 

 senior w literaturze — literatura w seniorze. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://web.skype.com/


P R O G R A M 
 

Obrady plenarne 
prowadzenie: dr Dariusz Piotr KLIMCZAK — Prezes Fundacji „Maximum” w Krakowie   
 
godz. 14.00-14.05 Otwarcie konferencji. Powitanie Prelegentów, Gości i Słuchaczy 
 

TWÓRCZA STAROŚĆ 
14.05-14.15.  
em. prof. dr hab. Alicja ZEMANEK, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  
Poezjopisanie jako element twórczej starości 
 
14.15-14.25  
ks. prof. UAM dr hab. Michał KIELING, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Kiedy zaczyna się starość? Etapy ludzkiego życia, geneza i doświadczenie 
przemijania w wybranych pismach autorów z kręgu kultury grecko-rzymskiej  
i wczesnochrześcijańskiej 
 
14.25-14.35 
em. prof. dr hab. Stanisław Ignacy FIUT, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Filozofia starości 

 
TERAPIA I AKTYWIZACJA 

14.35-14.45 
prof. ATH dr hab. Anna ZAWADA, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
Aktywizacja społeczna seniorów na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 
 
14.45-14.55 
dr Magdalena MALIK, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 
Aktywność społeczna seniorów w przestrzeni lokalnej 
 
14.55-15.05 
mgr Jadwiga ZAPAŁA, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Ośrodek Wsparcia 
Seniorów w Radziszowie 
Arteterapia jako antidotum na dolegliwości dla osób w podeszłym wieku 
 
15.05-15.15 
dr Dariusz Piotr KLIMCZAK, Fundacja „Maximum” w Krakowie 
Autobiografia jako forma terapii seniorów 
 
15.15-15.25 
dr Mirosława KOPYSTIAŃSKA, Rządowa Komisja ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych  
w Warszawie 
Status seniorów społeczności łemkowskiej. Tradycja i współczesność 
 
 

 



ZDROWIE 
15.25-15.35 
mgr Martina GROT, Śląski Uniwersytet Medyczny w Bytomiu,  
mgr Maria KUJAWIŃSKA, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 
dr Mateusz GRAJEK, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
Model holistyczny w prewencji zdrowia fizjologiczno-psychologicznego seniorów  
 
15.35-15.45 
dr Elżbieta WANSACZ, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Wysowej-Zdroju  
Sytuacja seniorów w Małopolsce i psychologia zdrowia wieku senioralnego 
 
15.45-15.55 
mgr Katarzyna OWSIANY, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego 
dr n. med. Łukasz MÜLDNER-NIECKOWSKI, Stowarzyszenie Terapeutów „Synteza” w Krakowie 
Zdrowa aktywność seksualna w późnej dorosłości 
 
15.55-16.05 
mgr Wioletta Weronika BOCIUK, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Presbyacusis i presbyphonia — o procesach starzenia się z perspektywy audiofonologa 
 
16.05-16.15 
płk mgr Andrzej GRABOWSKI, Fundacja „Maximum” w Krakowie 
Cyfryzacja seniorów i formy prewencji wobec przestępczości w sieci i w środowisku 
lokalnym 

Dyskusja, Zakończenie konferencji 
 

___________________________________________________ 
 

 
SESJA POSTEROWO-STREAMINGOWA 

 
dr n. hum. Dariusz Piotr KLIMCZAK, Fundacja „Maximum” w Krakowie 
Homo senectus — homo mortalis. Człowiek Stary — Człowiek Śmiertelny z perspektywy 
filozoficzno-literackiej 
 
mgr Katarzyna BATKO, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  
Zdrowy styl życia jako forma antyageingu 
 
piel. lic. Hanna Katarzyna KLIMCZAKÓWNA, Szpital im. Św. Rodziny w Poznaniu 
Opieka medyczna i pielęgnacja gerontów 
 
ks. prof. ISS dr Stanisław ZIMNIAK, Istituto Storico Salesiano w Rzymie 
Starość w nauczaniu papieskim i prymasowskim. Jan Paweł II i ks. August kard. Hlond 
 
 

KOMUNIKAT 
 
dr hab. Bożena MAJEREK, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
Komunikat ws. publikacji projektowej „Zdrowie — Terapia — Aktywizacja Seniorów”  
 
 
 



 
 
PRELEGENCI*: 

 

em. prof. dr hab. Alicja ZEMANEK — biolog, historyk nauk przyrodniczych, profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Instytucie Botaniki, pracownik Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ. Opublikowała 
liczne artykuły i książki dotyczące historii nauki, zwłaszcza botaniki, a także relacji przyroda — 
nauka — kultura (m.in. Historia botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim 1989; „Zielnik 
czarodziejski” i inne prace etnobotaniczne 2000; Ogrody botaniczne i kultura — stare idee, nowe 
perspektywy 2017). Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Komisji Historii Nauki 
PAU, Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki im. Józefa  
i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie, European Society for the History of Science, German 
Society for the History of Science, Society for the History of Natural History. Wchodziła w skład 
komitetów redakcyjnych „Wiadomości Botanicznych”, „Prac Botanicznych”. Inicjatorka powstania 
Muzeum Botanicznego, napisała pierwszy w Polsce doktorat z historii botaniki. Członkini Związku 
Literatów Polskich. Uprawia twórczość poetycką (wydała m.in. Medytacje o zmierzchu 2000, 
Krajobraz z myślącą trawą 2009, Nikt nie zbiera rajskich jabłuszek 2015). 

ks. prof. UAM dr hab. Michał KIELING — profesor w Zakładzie Teologii Historycznej na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kanonik gremialny Kapituły Kaliskiej, absolwent 
Wyższego Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Studia doktoranckie odbył  
w Philosophisch-Theologische Hochschule Frankfurt am Main. Wykładowca w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Kaliszu. Patrolog i znawca teologii starożytnej. Autor książek Terrena non amare sed 
coelestia (Frankfurt am Main 2002), Rola Pisma Świętego i artes liberales w kształtowaniu nauk 
teologicznych i świeckich według Kasjodora, Wyd. WT UAM, Poznań 2011 oraz licznych artykułów  
w czasopismach naukowych (m.in. „Vox Patrum”, „Teologia Patrystyczna”). Członek Sekcji 
Patrystycznej przy Konferencji Episkopatu Polski, Internationale Gesellschaft für Theologische 
Mediävistik, Zespołu Redakcyjnego „Kaliskich Studiów Teologicznych”. 
 
em. prof. dr hab. Ignacy Stanisław FIUT — emerytowany profesor filozofii w Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie od roku 1997. Od roku 2000 kierował Katedrą Kulturoznawstwa i Filozofii na 
Wydziale Humanistycznym AGH. Filozof, poeta, krytyk literacki, nauczyciel akademicki. Członek 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Twórczego 
Artystyczno-Literackiego, Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Światowego Instytutu 
Fenomenologicznego w USA, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenia 
Twórczego POLART, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. W 1989 roku był współzałożycielem,  
a następnie członkiem Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.  Członek redakcji czasopism: 
„Nowa Krytyka. Czasopismo filozoficzne”, „Forum Myśli Wolnej. Krakowski Magazyn Racjonalistów”, 
„Hybryda”, „Gazeta Kulturalna”, „Zeszyty Prasoznawcze”, „Magdalenka Literacka”. Autor około 450 
publikacji, w tym 12 książek (m.in. Ekologia ducha. Zarys problematyki 2004; Człowiek 
ponowoczesny 2004; Duchowość: człowiek i wartości 2012; Człowiek w komunikacji i kulturze 2013). 
 
prof. ucz. dr hab. Anna ZAWADA — dr hab. nauk społecznych, prof. ATH. Działalność naukowa  
w obszarze nauk społecznych powiązanych z pedagogiką resocjalizacyjną (w szczególności kwestie  
z zakresu pracy penitencjarnej ze skazanymi w zakładzie karnym, readaptacji społecznej skazanych 
oraz osób nieletnich), gerontologii społecznej (problemy dotyczące starości i starzenia się — 
zwłaszcza w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, wykluczenia społecznego oraz marginalizacji 
osób starszych, pomocy społecznej i opieki, relacji międzypokoleniowych, transferu wartości), 
socjologii pracy socjalnej (problematyka dotycząca wybranych kwestii społecznych, form pomocy  
i wsparcia). Autorka licznych publikacji: artykułów w czasopismach recenzowanych i w pracach 
zbiorowych, monografii, redaktor prac zbiorowych. Uczestnik konferencji naukowych w Polsce  
i poza jej granicami; organizator konferencji naukowych. Członek PTG, Oddział Katowice oraz PTP. 
 

                                                           
*w kolejności wystąpień 



dr n. hum. Magdalena MALIK — doktor nauk hum. w zakresie pedagogiki, historyk, pedagog. 
Długoletni nauczyciel akademicki (adiunkt, kierownik studiów podyplomowych, dziekan), promotor, 
recenzent prac licencjackich i podyplomowych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. 
Trener na szkoleniach rad pedagogicznych. Brała udział w konferencjach ogólnopolskich  
i międzynarodowych. Uczestniczyła w wymianie naukowej w ramach projektu Erasmus. Autorka prac 
o tematyce historycznej i pedagogicznej. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną 
otrzymała nagrodę Konwentu Szkoły Wyższej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, będąc 
autorką i uczestnicząc w projektach edukacyjnych. Była ekspertem w projektach obywatelskich. Jej 
zainteresowania koncentrują się w obrębie zagadnień związanych z metodyką historii i pedeutologii. 
 
mgr Jadwiga ZAPAŁA — absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, magister pedagogiki społeczno-opiekuńczej. W trakcie 
edukacji podjęła pracę zawodową w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz 
przewlekle chorych na stanowisku instruktorki terapii zajęciowej na terenie Małopolski. Wykładowca 
terapii zajęciowej w Krakowskich Szkołach Medycznych.  W roku 2020 ukończyła specjalizację  
z zakresu organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 
Realizuje się w pracy z seniorami świadcząc różnorodne metody terapii w Placówce Wsparcia 
Dziennego w Radziszowie. 
 
dr n. hum. Dariusz Piotr KLIMCZAK — prezes Fundacji „Maximum”, doświadczony Project Manager 
(certyfikat PRINCE2® PMI), dramoterapeuta, dyplomowany terapeuta zajęciowy i opiekun 
medyczny, kulturoznawca, literaturoznawca, pedagog, filolog. Doktorat obronił na Uniwersytecie 
Jagiellońskim na Wydziale Filologicznym, studia podyplomowe z zarządzania projektami odbył na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wykładał dramę, literaturę w Instytucie Pedagogiki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; członek International 
Association of Theatre for Children & Young People ASSITEJ, Związku Literatów Polskich  
w Krakowie. Autor licznych projektów z zakresu edukacji, arteterapii, kulturoterapii, aktywizacji 
twórczej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i seniorów (m.in. z programów Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego, EACEA, POKL, 
MEN). Założyciel Małopolskiej Akademii Seniora. Współautor poradnika Postwencja w szkole. Jak 
wspierać w obliczu samobójstwa (MEN, Fundacja „Maximum” 2022). Autor wielu publikacji 
naukowych i książek m.in.: Jesteśmy Rodziną. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami 
(2016); Jesteśmy. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami (2013); serii: Trylogia 
Tanatyczna Teatru Absurdu (2006—2010). 
 
dr n. hum. Mirosława KOPYSTIAŃSKA — doktor nauk humanistycznych, doktoryzowała się na 
Wydziale Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, absolwentka prawa na 
Uniwersytecie Rzeszowskim. W latach 2004–2005 dyrektor Galerii Słowiańskiej w Krakowie. Od 2014 
r. reprezentuje społeczność łemkowską w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych  
i Etnicznych. Zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach łemkowskich,  
w szczególności dotyczą aspektów prawno-historyczno-politycznych i kulturowych po transformacji 
ustrojowej w Polsce w 1989 r. Czynnie działa na rzecz ochrony i zachowania kultury mniejszości 
narodowych i etnicznych w Polsce. Redaktorka publikacji Wielokulturowość Małopolski, 
współautorka artykułów popularnonaukowych i publicystycznych. Członek organizacji i fundacji 
społecznych działających na rzecz międzynarodowego dialogu i tolerancji. W 2018 r. odznaczona 
Medalem Św. Maksyma Gorlickiego Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej. 
 
dr n. o zdr. Mateusz GRAJEK — doktor nauk o zdrowiu, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego 
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM. Absolwent studiów magisterskich na kierunku zdrowie 
publiczne (w zakresie epidemiologii i biostatystyki) oraz studiów magisterskich na kierunku 
psychologia (w zakresie psychologii klinicznej i neuropsychologii). Dyplomowany psychodietetyk, 
dietoterapeuta, psychotraumatolog, coach i terapeuta podejścia skoncentrowanego na 
rozwiązaniach. Główne zainteresowania naukowe: psychospołeczne uwarunkowania zdrowia, stres  
i trauma w kontekście sytuacji epidemiologicznej, nowe zaburzenia odżywiania i uzależnienia 
behawioralne. 
 
 
 



mgr Martina GROT — magister dietetyki o specjalności klinicznej, pediatrycznej, dyplomowany 
specjalista z zakresu psychodietetyki. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku dietetyka  
o specjalności pediatrycznej. Główne zainteresowania naukowe: dziedzina dietetyki pediatrycznej i 
neuropediatrii, analiza selektywnej wybiórczości i nadwrażliwości orofacjalnej oraz interwencji 
żywieniowych wobec mikrobiomu wśród grupy pediatrycznej ze spektrum neuroatypowości, 
zaburzenia karmienia oraz zaburzeniami odżywiania w populacji neuropediatrycznej. 
 
mgr Maria KUJAWIŃSKA — absolwentka studiów magisterskich na kierunku Dietetyka (w zakresie 
dietetyki klinicznej i pediatrycznej) Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach. Od wielu lat interesuje się problemami związanymi z odżywianiem oraz jego 
wpływem na zdrowie człowieka. Pogłębiam również moje zainteresowania naukowe o projekty 
związane z szeroko rozumianymi psychospołecznymi uwarunkowaniami zdrowia przede wszystkim 
dzieci i ich rodziców. W ramach działalności naukowej zajmuje się między innymi badaniem 
nawyków żywieniowych, preferencji żywieniowych czy oceną poziomu wiedzy ludzi. 
 
dr n. ekon. ELŻBIETA WANSACZ  — doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach, socjolog, psycholog, psychoonkolog, logopeda, terapeuta zajęciowy, arteterapeuta, 
certyfikowany Certified Project Management Associate IPMA Level D oraz Menedżer Funduszy 
Europejskich, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysowej-Zdroju. Realizator wielu 
projektów infrastrukturalnych i społecznych. Prezes Stowarzyszenia Integracji Społecznej Rodzina. 
Członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki”. 
 
mgr Katarzyna OWSIANY — psycholog, socjolog, psychoterapeuta, seksuolog. Specjalizuje się  
w psychoterapii osób dorosłych (terapia indywidualna i terapia partnerska). Dysponuje także 
wieloletnim doświadczeniem w zakresie psychologii rozwojowej oraz pracy z zaburzeniami 
w funkcjonowaniu emocjonalnym i relacyjnym. Ukończyła psychologię oraz socjologię na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studia podyplomowe Nauk o Rodzinie (ATK). 
Uzyskała kwalifikacje psychoterapeutyczne w Europejskiej Szkole Psychoterapii Socjo- i Somato-
 Analitycznej w Strasbourgu oraz Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także podczas Kursu 
Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych organizowanym przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na 
Szlaku oraz Pracownię Rozwoju Psychoterapii. Obecnie jest pracownikiem dydaktyczno–naukowym  
w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Prowadzi Ośrodek Psychoedukacji  
i Terapii „Progres” oraz współpracuje z Centrum Terapii „Synteza”, a także organizuje Grupowe 
Treningi Balintowskie dla terapeutów, lekarzy i nauczycieli. Członek Zarządu Towarzystwa Edukacji 
Psychosomatycznej, członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego 
Stowarzyszenia Balintowskiego. 
 
dr n. med. Łukasz MÜLDNER-NIECKOWSKI — lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii  
i seksuologii; certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, seksuolog kliniczny oraz superwizor psychoterapii 
zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, a także analityk jungowski (IM 
IAAP). W latach 2007-2019 był asystentem w Katedrze Psychoterapii UJ CM, a następnie 
adiunktem w Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM. Od wielu lat prowadzi wykłady  
i warsztaty na kursach psychoterapii z zakresu psychoanalizy, dialogu terapeutycznego, terapii 
grupowej, leczenia zaburzeń seksualnych. Kierownik Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych oraz 
Kursu I stopnia w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej.  W praktyce prywatnej zajmuje 
się psychoterapią analityczną, psychodynamiczną, terapią zaburzeń seksualnych oraz superwizją. 
Organizuje także pracę zespołów seksuologicznych w prywatnych ośrodkach terapeutycznych w kilku 
miastach w Polsce jako prezes zarządu Mental Path Group. Sprawuje funkcję Przewodniczącego 
Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz prezesa 
Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. 
 
mgr Wioletta Weronika BOCIUK — z wykształcenia logopeda, audiofonolog, protetyk słuchu, 
absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie. Obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska na Uniwersytecie 
Śląskim. Jej zainteresowania zawodowe i naukowe są skoncentrowane wokół diagnostyki wad słuchu 
u dzieci i osób dorosłych, terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) oraz gerontologopedii. 
 



płk mgr ANDRZEJ GRABOWSKI — pedagog, pułkownik policji, absolwent Wyższej Szkoły Policji  
w Szczytnie, trener, instruktor ds. prewencji, wieloletni naczelnik Wydziału Centralnego Biura 
Śledczego Komendy Głównej Policji w Płocku. Przewodniczący Rady Fundacji „Maximum”. 
Koordynator wielu projektów krajowych dot. aktywizacji społecznej, prewencji osób  
z niepełnosprawnościami oraz seniorów (m.in. z programów MEN, UMWM, MRiPS).   
 
mgr Katarzyna BATKO — absolwentka etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. Prowadzi szkolenia z zakresu: kierowanie zespołem, nadzorowanie 
projektów, kontakty z kontrahentami; tworzenie  kampanii  reklamowych; marketing, budowanie 
relacji z klientami, tworzenie strategii komunikacji miejsca, budowanie pozytywnego wizerunku 
przedsiębiorstwa; zarządzanie sprzedażą; tworzenia partnerstw lokalnych, produktów 
turystycznych, ścieżek questingowych, zachowań prozdrowotnych anty-aigingowych. Koordynator 
projektów z dofinansowaniem funduszy SWISS i środków unijnych. Członek Zarządu Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”. 
 
piel. lic. Hanna Katrzyna KLIMCZAKÓWNA — absolwentka Uniwersytetu Medycznego im.  
K. Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Pielęgniarstwa. Wieloletnia pielęgniarka w Szpitalu im. 
Fr. Raszei i Św. Rodziny w Poznaniu. Zajmuje się praktycznymi aspektami opieki nad gerontami oraz 
problemami uzależnienia od alkoholu pacjentów.  

ks. prof. ISS dr Stanisław ZIMNIAK — absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa 
Salezjańskiego w Krakowie. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, na którym obronił doktorat na Wydziale Historii Kościoła 
napisany pod kierunkiem ks. prof. Giacomo Martina SJ. Pracownik naukowy Istituto Storico Salesiano 
w Rzymie; sekretarz i skarbnik prezydium Międzynarodowego Stowarzyszenia Historyków 
Salezjańskich (l’Associazione dei Cultori di Storia Salesiana), członek Stowarzyszenia Historyków 
Religii (l’Associazione Coordinamento Storici Religiosi). Współredaguje półrocznik „Ricerche Storiche 
Salesiane” oraz rocznik naukowy „Seminare. Poszukiwania Naukowo-Pastoralne”. Autor, m.in., 
studium naukowego: Salesiani nella Mitteleeuropa. Preistoria e storia della provincia Austro-
Ungarica della Societa di S. Francesco di Sales (1868 ca.-1919), Roma 1997; „Dusza wybrana”. 
Salezjański rodowód kardynała Augusta Hlonda — Prymasa Polski, Wyd. Salezjańskie—Libreria 
Ateneo Salesiano LAS, Warszawa—Rzym 2003. Redaktor i współautor: Il cardinale August J. Hlond, 
Primate di Polonia (1881–1948); Note sul suo operato apostolico. Atti della serata di studio, Roma 
1999. Zainteresowania naukowe obejmują badania nad działalnością i rozwojem Salezjanów x. 
Bosco w Europie Północno-Środkowej oraz spuścizną Prymasa Polski ks. Augusta kard. Hlonda. 

dr hab. Bożena MAJEREK — doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. 
Kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego oraz adiunkt w Katedrze Resocjalizacji  
i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Członkini Niemieckiego 
Towarzystwa Socjologicznego (DGS), Austriackiego Stowarzyszenia Badań i Rozwoju Naukach  
o Wychowaniu (ÖFEB) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań i Rozwoju w Naukach  
o Wychowaniu (FICE). Ekspert Rzecznika Praw obywatelskich (2009-2012). Członkini Rady Naukowej 
„Journal Sozialpädagogik”. Autorka licznych monografii oraz artykułów naukowych dotyczących 
strategii życiowych w warunkach społecznej zmiany, niepewności, sytuacji kryzysowej, m.in. 
Niepewność w społeczeństwie współczesnym (2012). Recenzentka „Zeszytów Pracy Socjalnej”. 
Wykonawca kilku międzynarodowych oraz krajowych projektów badawczych. Zainteresowania 
naukowe koncentruje przede wszystkim wokół problemów i strategii życiowych człowieka  
w warunkach zmiany społecznej. 

 

 
 
 
 

 


