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Nota o Autorach 

Agnieszka Cieślar — studentka studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, 
specjalność: asystent osoby niepełnosprawnej (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ 
w Cieszynie). Członkini Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej macierzystego 
wydziału. Zajmuje się obszarami oligofrenopedagogiki, arteterapii, pedagogiki społecz‑
nej oraz edukacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni życia 
szkolnego, społecznego i integracyjnego.

Karolina Czech — studentka studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika, specjal‑
ność: opiekuńczo ‑wychowawcza (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie). 
Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej oraz gimnazjalnej (dziesięcioletni 
staż pracy). Uczestniczka konferencji naukowych poświęconych między innymi proble‑
matyce autyzmu oraz psychologii pozytywnej. Teoretyk i praktyk idei zdrowego odży‑
wiania i naturalnego wychowywania dzieci. Twórczyni i administratorka bloga poświę‑
conemu wychowaniu i opiece nad dziećmi — Świadomi rodzice. Propagatorka wiedzy 
pedagogicznej wśród rodziców oraz entuzjastka edukacji alternatywnej (między innymi 
homeschoolingu). Swój krąg zainteresowań skupia wokół pedagogiki społecznej, etycz‑
nych aspektów pracy terapeutycznej i edukacyjnej oraz diagnozowania i leczenia dzieci 
z różnego typu dysfunkcjami.

Aleksandra Gancarz — asystentka w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Edukacji Mię‑
dzykulturowej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie. Autorka pracy 
doktorskiej pt. Adaptacja szkolna dzieci współczesnych polskich repatriantów pisanej pod 
kierunkiem prof. UŚ dr hab. Aliny Szczurek ‑Boruty. Absolwentka pedagogiki dwóch spe‑
cjalności: praca socjalna i opiekuńczo‑wychowawcza oraz animacja społeczno ‑kulturalna. 
Stypendystka programu Sokrates ‑Erasmus 2007/2008 realizowanego we Francji. Stypen‑
dystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opiekun Koła Naukowego Edukacji 
Międzykulturowej macierzystego wydziału. Zainteresowania naukowe koncentruje wo‑
kół edukacji międzykulturowej, migracji, adaptacji społecznej, polskiej repatriacji oraz 
wolontariatu osób starszych.
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Sandra Kocjan — studentka studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, spe‑
cjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna (Wydział Etnolo‑
gii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie). Członkini Koła Naukowego Edukacji Międzykul‑
turowej oraz Akademickiego Związku Sportowego. Organizatorka licznych konferencji 
naukowych, w tym między innymi: „Janusz Korczak jako autorytet młodego pokolenia” , 
„Bajka i baśń — udział w rozwoju dziecka” , „Wokół pedagogiki dzieciństwa. Specyficzne 
potrzeby edukacyjne dzieci w młodszym wieku szkolnym” oraz warsztatów uczelnianych: 
„Doświadczanie głębi spotkania z Innym i Obcym” czy „Święta z szyszką w tle”. Za obszar 
zainteresowań przyjmuje dyscypliny humanistyczne, takie jak polonistyka, pedagogika 
i literaturoznawstwo. Relaks wiąże z czytaniem książek, podróżowaniem oraz uprawia‑
niem sportów. 

Agnieszka Kozieł — studentka studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika, spe‑
cjalność: animacja społeczno ‑kulturalna z turystyką kulturalną (Wydział Etnologii i Nauk 
o Edukacji UŚ w Cieszynie). Absolwentka międzynarodowego modułu „Animacja jako 
narzędzia nauczania” realizowanego przez VIA University College w Danii. Członkini 
Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej macierzystego wydziału. Zainteresowania 
koncentruje wokół projektów kulturalnych — ich roli i znaczenia w kształtowaniu wize‑
runku i marki miast, a także polityki kulturalnej.

Łukasz Matusiak — student studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, spe‑
cjalność: asystent osoby niepełnosprawnej (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ 
w Cieszynie). Członek Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej macierzystego wy‑
działu. Zainteresowania: oligofrenopedagogika, filozofia wychowania oraz związki peda‑
gogiki z innymi naukami społecznymi.

Kuba Moczyróg — student studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogiki, specjal‑
ność: animacja społeczno ‑kulturalna (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cie‑
szynie). Absolwent historii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Senator 
Uniwersytetu Śląskiego oraz przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego WEiNoE. 
Działacz społeczny związany z organizacją Choice too Choose oraz prezes Fundacji 
Animacji Społeczno‑Kulturalnej. Do 2013 roku współorganizator cyklicznego festiwalu  
AlterFest, przedsiębiorca oraz założyciel Studenckiego Klubu Teatralnego. Zaintereso‑
wany kształtowaniem osobowości człowieka przez sztukę oraz miejscem człowieka we 
współczesnym świecie. Miłośnik muzyki, teatru i książek.

Regina Pazdur — studentka studiów drugiego stopnia na kierunku etnologii oraz pedago‑
giki, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna (Wydział 
Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie). Stypendystka Małopolskiej Fundacji Sty‑
pendialnej „Sapere Auso” oraz Gminy Andrychów w dziedzinie upowszechniania kultury. 
Trzykrotna laureatka stypendium rektora przyznawanego dla najlepszych studentów. Wy‑
różniona tytułem Najlepszej Absolwentki 2012/2013 roku. Związana współpracą z Andry‑
chowskim Stowarzyszeniem Twórców Kultury — ASTeK, Galerią Rynek 7 w Andrychowie 
oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Nowicy. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół 
wychowania do nadziei, edukacji wielo ‑ i międzykulturowej oraz edukacji globalnej.
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Aleksandra Rogalska — absolwentka Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cie‑
szynie. Uzyskała stopień magistra pedagogiki, specjalność: animacja społeczno ‑kulturalna. 
Do 2012 roku przewodnicząca Studenckiego Koła Artystyczno ‑Naukowego Animatorów 
Kultury macierzystego wydziału. Do 2013 roku koordynator do spraw organizacji stu‑
denckich z ramienia Rady Samorządu Studenckiego WEiNoE. Członkini zarządu Uczel‑
nianej Rady Samorządu Studenckiego UŚ w Katowicach. Koordynator projektu Silesia 
Art&Science Festival 2014 — etap w Bielsku ‑Białej. Zainteresowana działalnością orga‑
nizacji studenckich oraz stosowaniem działań animacyjnych w pracy z dziećmi.

Alina Szczurek ‑Boruta — pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor ha‑
bilitowany w zakresie nauk humanistycznych, pedagog, kierownik Zakładu Pedagogiki 
Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji, Wydziału Etnologii 
i Nauk o Edukacji w Cieszynie, zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Wspiera‑
nia Edukacji Międzykulturowej, opiekun Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej, 
członek m.in. Polsko ‑Czeskiego Towarzystwa Naukowego, Zespołu Pedagogiki Kultury 
i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN, Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP 
PAN. Autorka 4 monografii pedagogicznych, współredaktor 15 monografii wydawanych 
w serii „Edukacja Międzykulturowa”, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Edu‑
kacja Międzykulturowa”, współredaktor dwóch prac wydawanych w serii „Pedagogika 
Społeczna”. Główne kierunki działalności naukowej i specjalności to pedagogika wczes‑ 
noszkolna, pedagogika społeczna, pedagogika międzykulturowa. 

Katarzyna Szolc — absolwentka Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie. 
Uzyskała stopień licencjata pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wczesno‑ 
szkolna i terapia pedagogiczna. Członkini Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej 
macierzystego wydziału. Autorka zainteresowana jest powiązaniami sztuki i pedagogiki. 
Koncentruje się na wychowaniu przez sztukę, arteterapii oraz estetyce.

Anna Twardzik — absolwentka Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszy‑
nie. Uzyskała stopień magistra pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wczesno‑ 
szkolna i wychowanie przedszkolne. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół: śro‑
dowiskowych uwarunkowań procesu wychowania i rozwoju dzieci, aksjologii, środowiska 
wiejskiego oraz edukacji wielo ‑ i międzykulturowej.

Katarzyna Zloch — absolwentka Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie. 
Uzyskała stopień magistra pedagogiki, specjalność: opiekuńczo ‑wychowawcza. Przewod‑
nicząca Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej macierzystego wydziału. Zainte‑
resowania naukowe koncentruje wokół problematyki edukacji międzykulturowej. Za cel 
stawia łamanie wszelkich schematów i stereotypów, poszukiwanie prawdy o życiu i ota‑
czającym nas świecie.
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