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Hanna Bakuła – malarka, pisarka i publicystka; absolwentka Wydziału 
Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1981 r. zamieszkała 
na Manhattanie i pozostała w Stanach do 1989 r., gdzie zdobyła wiele 
prestiżowych nagród, projektowała kostiumy i scenografię do spektakli 
Off-Broadway wyróżnioną przez New York Timesa. Została nazwana przez 
krytyków „Witkacym w spódnicy”. W 1990 r. wróciła do Warszawy, gdzie 
rozpoczęła stałą współpracę z miesięcznikiem Playboy, do którego pisała 
felietony przez 17 lat, i z Urodą, do której pisała przez 12 lat. W 1996 r. 
zaprojektowała kostiumy do „Carmen” w Operze Narodowej. Wydała 
20 książek, z których większość to bestsellery. W 1997 r. założyła Fundację 
Hanny Bakuły, przy której w 1999 r. powstał znany Klub Kobiet. 

Mgr Maciej Białorudzki – dietetyk kliniczny, pracownik Katedry 
Humanizacji Medycyny i Seksuologii Collegium Medicum Uniwersytetu 
Zielonogórskiego; członek zespołu badawczego grantu Agencji Badań 
Medycznych „Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy 
pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19”, 
realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim. Dietetyk w Szpitalu 
Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Członek 
zespołu badawczego dwóch edycji badań zdrowia i życia seksualnego Polek 
i Polaków w czasie pandemii COVID-19. Autor publikacji naukowych 
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i projektów badawczych. Uczestnik szkoleń oraz konferencji polskich i mię-
dzynarodowych z zakresu dietetyki i seksuologii.

Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska – specjalizuje się w dziedzi-
nie chorób zakaźnych i zdrowia publicznego, chorób wewnętrznych i mikro-
biologii lekarskiej, zwłaszcza w zakresie zapobiegania i zwalczania HIV/
AIDS; kierowała m.in. Katedrą Zdrowia Publicznego Wydziału Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Katedrą 
i Kliniką Chorób Zakaźnych i Hepatologii Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie. Pracowała na stanowisku profesora zwyczajnego na 
Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego oraz w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Była współtwórczynią Polskiego 
Towarzystwa Hepatologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Naukowego 
„Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne”. Jest członkiem wielu nauko-
wych towarzystw lekarskich, m.in. Polskiego Towarzystwa Epidemiologów 
i Lekarzy Chorób Zakaźnych (członek honorowy), Polskiego Towarzystwa 
Hepatologicznego (członek założyciel), Towarzystwa Naukowego AIDS, 
a także kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych polskich i zagranicz-
nych. Jest autorką i współautorką około 300 publikacji, m.in. z zakresu epi-
demiologii, kliniki oraz leczenia wybranych chorób zakaźnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem wirusowych zapaleń wątroby typu B i C, zakażeń HIV  
i choroby AIDS.

Krzysztof Daukszewicz – satyryk, felietonista, poeta, piosenkarz, gitarzy-
sta i kompozytor. Twórca „Listów do Pana Hrabiego” i autor 30 książek, 
w tym tomiku poezji Byłoniebyło, dziesięciu płyt długogrających, musicalu 
„Dzieci taty Zeusa” i wielu sztuk teatralnych, w tym nagradzanych „Cycek” 
i „Dziury na drodze”. Od 2005 r. stały gość programu publicystyczno-
-satyrycznego Szkło Kontaktowe w TVN 24. Prywatnie – mąż pisarki 
Violetty Ozminkowski, miłośnik zwierząt, obecnie zakochany w kocie  
Ajahn Brahm.

Dr Joanna Dec-Pietrowska – współpracuje z prof. Zbigniewem Izdebskim 
od 1995 r. – najpierw w Kole Naukowym, w latach 1998–1999 jako asy-
stent stażysta, w latach 2001–2009 jako asystent w Zakładzie Poradnictwa 
Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej na Uniwersytecie Zielonogórskim, a od 
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2010 r. do dziś – jako adiunkt w Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii 
Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Mirosława Dułat – urzędniczka od lat związana z ochroną zdrowia, 
z wykształcenia – dziennikarka. Miłośniczka literatury Jerzego Pilcha, szy-
cia i gotowania. 

Dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz. – dziekan Wydziału Pedagogicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego; zainteresowania naukowe: pedagogika, 
a szczególnie filozofia edukacji, współczesna anglosaska myśl o wycho-
waniu, związki między hermeneutyką filozoficzną a edukacją, estetyczne 
i filozoficzne aspekty doświadczenia edukacyjnego, współczesna kondy-
cja uniwersytetu. Redaktor naczelny Pedagogical Culture. An International 
Journal of Education; współorganizator cyklicznej międzynarodowej konfe-
rencji „Ethics and Education”. Aktywnie uczestniczy w pracach Brytyjskiego 
Towarzystwa Filozofii Edukacji (PESGB), Międzynarodowej Sieci 
Filozofów Edukacji (INPE), a także Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej 
im. B.F. Trentowskiego. Autor wielu publikacji, m.in. rozprawy Między 
myśleniem a działaniem. O ewolucji anglosaskiej filozofii edukacji (WUW 
2012) oraz artykułu: Rozmowa a kształcenie we współczesnym uniwersy-
tecie, Politeja 2021, 18(6).

Dr hab. Józef Haczyński, prof. ucz. – lekarz specjalista chorób wewnętrznych 
i seksuologii, doktor habilitowany nauk medycznych, z 35-letnim doświad-
czeniem praktycznym w medycynie i zarządzaniu; profesor w Katedrze 
Humanizacji Medycyny i Seksuologii Collegium Medicum Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Wieloletni nauczyciel akademicki w zakresie medycyny 
(choroby wewnętrzne, seksuologia) oraz zarządzania i marketingu w ochronie 
zdrowia. Współorganizator i dyrektor Centrum Zarządzania w Ochronie 
Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autor lub 
współautor 78 prac z dziedziny medycyny i zarządzania w ochronie zdro-
wia, a także ośmiu rozdziałów w pracach zbiorowych.

Eva Imieliński – wdowa po profesorze Kazimierzu Imielińskim. 

Dr n. med. Paweł Jarmużek, prof. ucz. – kierownik Oddziału Klinicznego 
Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze oraz kierownik 
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Kliniki Chorób Układu Nerwowego Collegium Medicum Uniwersytetu 
Zielonogórskiego; były prezydent Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgo-
słupa, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, konsultant 
wojewódzki z dziedziny neurochirurgii województwa lubuskiego.

Ewa Jaske – zielonogórzanka, urzędniczka, specjalistka od promocji zdro-
wia i profilaktyki; wykształcenie pedagogiczne; przez wiele lat uprawiała 
zawód artystyczny, dzięki któremu – żyjąc na walizkach – poznała Europę, 
a w szczególności kraje skandynawskie. Kocha muzykę, filmy, książki i dobrą 
kuchnię.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – profesor nauk teologicznych, rektor 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach: 2002–2005 
i 2018–2019 – dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie; 2002–2020 – kie  rownik 
Katedry Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej; 2004–2008 – prorek-
tor ds. nauki i współpracy z zagranicą KUL; 2008–2016 – dziekan Wydziału 
Teologii KUL. Od 2011 r. członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa 
Naukowego. W 2018 r. został uhonorowany przez Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej odznaką Primus in agendo. Od 2021 r. jest członkiem 
Rady Konsultacyjnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zakres problema-
tyki badawczej: zagadnienia chorych w stanach terminalnych i ich rodzin, 
problematyka zespołu wspierającego, pozamedyczne aspekty opieki palia-
tywnej i hospicyjnej, profilaktyka patologii społecznych, resocjalizacja przez 
edukację, teologia pastoralna.

Dr hab. n. pr. Dorota Karkowska, prof. ucz. – radca prawny; obec-
nie jest zatrudniona w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz w Kancelarii Radcowskiej Dorota Karkowska w Warszawie. Dyrektor 
Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów oraz członek Rady Fundacji 
Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Współpracuje jako eks-
pert i wykładowca Fundacji Rodzić po Ludzku; jest członkiem Polskiego 
Towarzystwa Farmakoekonomicznego i Rady Narodowego Funduszu 
Zdrowia jako przedstawiciel organizacji pacjentów. Działała jako członek 
Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; aktu-
alnie jest członkiem Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw 
Pacjenta. Były doradca Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i jed-
nocześnie przewodnicząca Zespołu ds. Studiów Strategicznych, a ponadto 
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były doradca Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Założycielka 
i Prezes Fundacji Ius Medicinae.

Dr n. med. Ewa Kempisty-Jeznach – kierownik medyczny Kliniki Wellness 
w Szpitalu Medicover; absolwentka wrocławskiej Akademii Medycznej, 
internistka, specjalista medycyny ogólnej (Niemcy) oraz jedyna w Polsce 
certyfikowana międzynarodowo Lekarka Medycyny Męskiej. Po studiach 
pracowała w Klinice Endokrynologicznej we Wrocławiu. Po wyjeździe 
z Polski ponad 30 lat prowadziła własną klinikę we Frankfurcie nad Menem. 
Po powrocie do Polski propaguje medycynę męską w mediach. Autorka 
bestsellerów: Chorzy ze stresu, Testosteron klucz do męskości, Książka tylko 
dla Mężczyzn. Założycielka i prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Męskiej „Achilles”.

Dr hab. Remigiusz Kijak, prof. ucz. – od lat zajmuje się seksualno-
ścią osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez kilka lat kierow-
nik Pracowni Badań nad Seksualnością Osób Niepełnosprawnych na 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie samodzielny pracow-
nik naukowy w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii 
Uniwersytetu  Warszawskiego oraz kierownik Katedry Badań nad 
Niepełnosprawnością Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest autorem wielu ksią-
żek, w których w nowatorski i odważny sposób analizuje tematy tabu, roz-
braja mity o braku potrzeb seksualnych osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną i upomina się o zaprzestanie marginalizowania seksualności tej grupy.

Mgr Alicja Kozakiewicz – absolwentka psychologii Uniwersytetu Zielono-
górskiego, obecnie – w trakcie studiów podyplomowych Seksuologia kli-
niczna – opiniowanie, edukacja, terapia na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje jako wykładowczyni akademicka oraz 
asystentka zespołu badawczego w projekcie „Humanizacja procesu leczenia 
i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed 
i w czasie pandemii COVID-19”, którego kierownikiem jest prof. Zbigniew 
Izdebski. Ponadto pełni funkcję psychologa w Szpitalu Uniwersyteckim 
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Uczestniczyła w  wielu 
szkoleniach i konferencjach ogólnopolskich z zakresu psychologii  
i seksuologii. 
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Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński – socjolog i publicysta; profesor eme-
rytowany Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział (d. Instytut) Socjologii. 
Zwolennik socjologii humanistycznej i koncepcji interakcjonistycznych 
(Co się dzieje między ludźmi?, 2000). Badacz: „Solidarności” („Solidarność”. 
Niespełniony projekt polskiej demokracji, 2013; Polacy – jesień’80, 2005; 
„Solidarność” doświadczenie i pamięć, 2010; Solidarność a narodziny demo-
kratyczne Polski, 2021), stereotypów narodowych i antysemityzmu (Czy 
Polacy są antysemitami?, 1996; Żydzi – problem prawdziwego Polaka, 2015), 
przemian ustrojowych (z P. Śpiewakiem: Druga rewolucja w małym mie-
ście, 2001, wybór tekstów o transformacji Wielka transformacja: zmiany 
ustroju w Polsce po 1989, 2011), przemian obyczajowych i ruchu gejowskiego 
(Naznaczeni. Mniejszości seksualne w Polsce – raport 2008, 2009). Członek 
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Studiów 
Politycznych, European Sociological Association, a także członek zarządu 
Polskiego PEN-Clubu i Rady Gospodarczej przy Premierze RP w latach 
2010–2015. 

Eugeniusz Kurzawa – poeta, animator życia kulturalnego, edytor, dzien-
nikarz, zbąszynianin. Autor kilkunastu zbiorów wierszy (ostatni: Ćwiczenia 
z rozpaczy, 2011). W 2012 r. wydał pozycję biograficzną Andrzej K.  
Waśkiewicz. Miejsca opuszczone, w 2014 r. – Obrazki prowincjonalne 
prozą. Ostatnie książki to m.in. Region Kozła. Vademecum (2018), Biała 
Dama z pękiem kluczy. 111 podań i legend Regionu Kozła (2019), Spis treści. 
66 postaci, które… (2020). Nagrodzony Nagrodą Artystyczną Młodych 
im. Stanisława Wyspiańskiego (1987, Warszawa), Nagrodą Kulturalną 
Prezydenta Zielonej Góry (1995 – wraz z żoną, powtórnie w 2019), meda-
lem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2011). Na niwie literackiej uhonoro-
wany Lubuskim Wawrzynem Literackim (2003), Nagrodą im. Jarosława 
Iwaszkiewicza (2016, Warszawa) i zielonogórską „Winiarką” (2019). Członek 
ZLP, mieszka pod Zieloną Górą. 

Dr Maria Łukaszek – adiunkt w Katedrze Pedagogiki Resocjalizacyjnej 
Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego; autorka badań spo-
łecznych, których przedmiotem jest seksualność człowieka w kontekście 
niedostosowania społecznego. Problematyka badawcza, którą podejmuje, 
koncentruje się na ryzykownych zachowaniach seksualnych (w tym wczes-
nej aktywności seksualnej, przemocy seksualnej, udziale w seksbiznesie,  
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zachowaniach seksualnych w stanie odurzenia środkami psychoaktywnymi) 
oraz relacjach partnerów w związkach intymnych. Badaniami obejmuje 
przede wszystkim osoby odbywające karę pozbawienia wolności, wycho-
wanków zakładów poprawczych i wychowawczych, ochotniczych hufców 
pracy, ale również uczniów szkół średnich oraz studentów.

Dr n. hum. Agnieszka Małkowska-Szkutnik – pedagog, psycholog, 
psychoterapeuta pracujący z nurcie integratywnym. Adiunkt w Katedrze 
Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydziału Pedagogicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe dotyczą przede 
wszystkim funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży z choro-
bami przewlekłymi, zaburzeń w zakresie zdrowia psychicznego oraz holi-
stycznego podejścia do zdrowia. 

Dr hab. n. o zdr. Joanna Mazur, prof. ucz. – biostatystyk i demograf, 
w 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk 
o zdrowiu na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2004–2020 koordy-
nowała w Polsce międzynarodowe badania ankietowe młodzieży szkolnej 
HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children). Od 2019 r. pracuje 
w Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii Collegium Medicum 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka ponad 400 publikacji prezentu-
jących wyniki badań własnych oraz innych zespołów, w których pełniła 
funkcję konsultanta statystycznego. Obecnie intensywnie współpracuje 
z wieloma czasopismami jako członek komitetów redakcyjnych i redaktor 
wydań specjalnych (IJERPH, IJPH, Journal of Mother and Child), poświę-
cając wiele czasu na wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej. 

Szymon Michniewicz – lekarz, specjalista Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii oraz Medycyny Ratunkowej, Katedra Anestezjologii, Intensywnej 
Terapii i Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala 
Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Instruktor symulacji medycznej od 
2008 r., następnie koordynator merytoryczny ds. symulacji medycznej dla 
kierunku lekarskiego Collegium Medicum UZ. 

Dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. ucz. – emerytowana profesor 
uczelni w Uniwersytecie Zielonogórskim, absolwentka pedagogiki i filologii 
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polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Na początku 
lat 80. poznała Zbigniewa Izdebskiego na pierwszej konferencji poświę-
conej problematyce HIV, AIDS, którą on organizował. Oboje pracowali 
na Wydziale Pedagogicznym, na którym później prof. Izdebski był dzie-
kanem. Za jego kadencji była prodziekanem ds. organizacji i rozwoju. 
Zainteresowania naukowe: aktywność kulturalna, uczestnictwo w kulturze 
różnych kategorii osób. Drugi obszar zainteresowań to proces socjalizacji 
poznawczej licealistów i studentów oraz wiele zagadnień metodologicznych – 
metoda panelu, poprawność wnioskowania, kształtowanie przekonań na 
podstawie danych naukowych oraz innych źródeł. 

Ks. dr Arkadiusz Nowak – adiunkt w Katedrze Humanizacji Medycyny 
i Seksuologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach: 
1995–2002 – był pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. AIDS i narkoma-
nii; 2004–2006 – pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Społecznej 
przy Prezesie Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
W 1993 r. założył Polską Fundację Pomocy Humanitarnej Res Humanae, 
a w 2004 r. – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, którego 
jest prezesem. W latach 2007–2017 był Prowincjałem Polskiej Prowincji 
Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie. Wykładowca na 
wielu konferencjach, seminariach i szkoleniach oraz współautor licznych 
publikacji z zakresu problemów społecznych i zdrowotnych; laureat wielu 
nagród i wyróżnień, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. W 2000 r. otrzymał nagrodę Poverty Award przyznaną 
przez Sekretarza Generalnego ONZ za całokształt dokonań w walce z AIDS 
i narkomanią.

Violetta Ozminkowski-Daukszewicz – dziennikarka i pisarka, pracowała 
m.in. w Art Center College of Design w Pasadenie, Gazecie Wyborczej 
i Newsweeku, gdzie była szefową działu „Społeczeństwo i media”. Jest autorką 
kilku książek, w tym bestsellerowej biografii Michaliny Wisłockiej Sztuka 
kochania gorszycielki, na której motywach powstał film „Sztuka kochania”, 
i opowieści o Marii Czubaszek W coś trzeba nie wierzyć, na motywach któ-
rej powstaje film „Miłość jest jak niedziela”. Prywatnie – żona satyryka 
Krzysztofa Daukszewicza i mama Izoldy IndeBetou, diakona w Svenska 
Kyrkan, kościoła luterańskiego w Szwecji, autorki powieści terapeutycznej 
dla dzieci. 
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Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska – profesor psychologii, 
wykłada w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego; kierownik 
Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej, dziekan Wydziału 
Nauk Społecznych w latach 2008–2012 oraz 2012–2016, wieloletni biegły 
sądowy z zakresu psychologii i seksuologii Sądu Okręgowego w Gdańsku, 
specjalista z zakresu psychoseksuologii, psycholog kliniczny, w trakcie certy-
fikacji z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Redaktor naczelna 
czasopisma Current Issues in Personality Psychology, członek rad naukowych 
polskich i zagranicznych czasopism. Autorka publikacji z zakresu psychologii 
klinicznej, sądowo-penitencjarnej i seksuologii. Zainteresowania badawcze: 
psychopatyczne zaburzenia osobowości – etiologia, rozwój, diagnoza, tera-
pia; orzecznicze, terapeutyczne i etyczno-zawodowe zagadnienia psychologii 
sądowo-penitencjarnej; psychologiczne aspekty przestępczości seksualnej 
oraz terapia sprawców i ofiar. Otrzymała wiele odznaczeń, w tym Krzyż 
Kawalerski Odrodzenia Polski.

Dr hab. Monika Płatek, prof. ucz. – wykłada na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; jest kierowniczką Zakładu 
Kryminologii. Związana jest też z Gender Studies prowadzonymi na 
Uniwersytecie Warszawskim i w Polskiej Akademii Nauk; stypendystka 
Fulbrighta. Ma skończoną aplikację sędziowską. Jest współzałożycielką 
Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej i inicjatorką zajęć klinicznych 
typu „Street Law” w Polsce. Deklaruje się jako feministka.

Prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl – profesor psychologii, były rektor 
Akademii Pedagogiki Specjalnej, autor ponad 400 publikacji naukowych, 
w tym 17 książek, głównie z zakresu psychopatologii i seksuologii, m.in. 
wielokrotnie wznawianych opracowań: Psychopatia czy Przestępstwa seksualne, 
a ostatnio Terapia przestępców seksualnych. Od lat współpracuje z wieloma 
ośrodkami zagranicznymi, m.in. z Instytutem Psychiatrii Uniwersytetu 
Londyńskiego, Instytutem Kryminologii Uniwersytetu w Cambridge czy 
Kinsey Institute of Sexuology Boomington University USA.

Dr n. med. Jerzy Radomski – pediatra, psychiatra dziecięcy; pra-
cował w Akademiach Medycznych w Warszawie i Gdańsku; związany 
z Uniwersytetem w Nottingham, konsultant w zakresie psychiatrii dziecięcej 
i młodzieżowej LPFT w Anglii, obecnie na emeryturze.
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Dr hab. n. hum. Anna Ratajska – specjalista psycholog kliniczny, psy-
choterapeuta, trener komunikacji klinicznej, terapeuta uzależnienia od 
nikotyny, trener umiejętności społecznych. Pracowała jako adiunkt na 
Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
była pełnomocnikiem rektora ds. Centrum Komunikacji Klinicznej; praco-
wała jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej Collegium 
Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest 
kierownikiem Psychologicznego Centrum Terapeutyczno-Badawczego 
Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy oraz 
adiunktem w Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Jest członkiem grupy ekspertów Teaching Committee of 
International Association for Communication in Healthcare. Główne zain-
teresowania badawcze to komunikacja kliniczna, psychologia osób chorych 
somatycznie oraz psychoterapia.

Mgr Wojciech Ronatowicz – pedagog, pedagog seksualny, absolwent 
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego; współzałożyciel 
Forum Bezpiecznego Internetu. Edukator w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl 
Streetworker, współzałożyciel pierwszego w Polsce Hostelu Interwencyjnego 
dla Dzieci i Młodzieży Ulicy. Zrealizował jedne z pierwszych badań dotyczą-
cych korzystania z materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie 
dzieci w internecie. Były pracownik Poradni Młodzieżowej Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, współpracownik Podyplomowych Studiów Wychowania 
Seksualnego oraz Podyplomowych Studiów Wychowania Przedszkolnego 
Metodą M. Montessori Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel wycho-
wania do życia w rodzinie. Pomysłodawca szkoleniowych rad pedago-
gicznych „Uczeń bezpieczny w sieci”, uczestnik Komisji Edukacji, Nauki 
i Młodzieży oraz Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii 
Sejmu Rzeczypospolitej z ramienia Rzecznika Praw Dziecka.

Mgr Anna Szewczyk – kierowniczka Sekcji Dydaktycznej na Wydziale 
Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego; pracuje na tym Wydziale od 
1990 r., gdzie w 1997 r. ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika. 
Od kilkunastu lat kieruje zespołem Sekcji Dydaktycznej, w skład której 
wchodzą sekretariaty studenckie oraz sekretariat dydaktyczny. Przez wiele 
lat sekretarz Studiów Podyplomowych Wychowania Seksualnego, którego 
kierownikiem jest prof. Zbigniew Izdebski. Członek Stowarzyszenia Forum 

http://Cyfrowobezpieczni.pl


  363O Autorach

Dziekanatów, którego celem jest wymiana doświadczeń pracowników 
zatrudnionych w uczelniach wyższych, jak również udział w dyskusjach na 
temat szkolnictwa wyższego.

Konrad Szołajski – autor scenariuszy, słuchowisk i powieści. Reżyser fil-
mów fabularnych („Człowiek z…”, 1993, „Musisz żyć”, 1997, „Operacja 
KOZA”, 1999, „Kop głębiej”, 2011 ) i dokumentalnych („I Bóg stworzył 
seks”, 2011, „Walka z szatanem”, 2015, „Dobra zmiana”, 2018, „Polki żądają 
prawa do aborcji”, 2020), książek: Człowiek z krwi i kości (1992), Musisz 
żyć (1998), Wisłocka, czyli jak to ze Sztuką kochania było (2017), Zlecenie: 
walka z szatanem (2019). Specjalizuje się we współczesnych utworach doku-
mentalnych i fabularnych o charakterze społecznym z elementami humoru 
i prowokacji intelektualnej. Prowadzi firmę ZK Studio, zajmującą się pro-
dukcją filmową. Filmy ZK Studio dystrybuowane są w Polsce i za granicą. 

Dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska – współpracowała z prof. Zbigniewem 
Izdebskim od 1992 r. – najpierw w Kole Naukowym, w latach 1995–1997 – 
jako asystent stażysta, a w latach 1997–2008 – jako asystent w Zakładzie 
Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej na Uniwersytecie 
Zielonogórskim; obecnie pracuje w kieleckiej Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Dr hab. Krzysztof Wąż, prof. ucz. – zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki 
Uniwersytetu Zielonogórskiego; zainteresowania naukowe: edukacja i pro-
filaktyka seksualna, socjalizacja i obyczajowość seksualna, zdrowie seksualne 
i reprodukcyjne młodzieży, uwarunkowania zachowań ryzykownych oraz 
pedagogika rodziny. Autor ekspertyz podręczników wychowania do życia 
w rodzinie i rzeczoznawca w tym zakresie; absolwent Szkoły Praw Człowieka 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; nauczyciel dyplomowany; w latach 
1990–2003 dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze; 
twórca i były pierwszy dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej 
Górze. 

Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska – Uniwersytet Warszawski, Wydział 
Pedagogiczny, dyscyplina naukowa: pedagogika. Zainteresowania badaw-
cze – socjologia i polityka edukacji: funkcjonowanie systemów edukacyjnych, 
kształcenie nauczycieli, socjalizacja młodzieży, ze szczególnym uwzględnie-
niem socjalizacji obywatelskiej i politycznej.
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Dr hab. Janusz Wojtycza, prof. ucz. – historyk i pedagog, doktor habilito-
wany nauk humanistycznych, profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego. Zajmuje się historią oświaty i wychowania, historią 
wojen i wojskowości oraz biografistyką. Autor lub współautor 9 monogra-
fii i 5 skryptów, redaktor lub współredaktor 8 tomów słowników, 18 prac 
zbiorowych, 17 edycji źródeł, 4 bibliografii i 19 prac innych autorów, autor 
wielu artykułów oraz kilkuset haseł encyklopedycznych i słownikowych 
dotyczących wymienionych zagadnień. Członek Rady Muzeum Harcerstwa 
w Warszawie, członek rady redakcyjnej i redaktor naczelny Harcerskiego 
Słownika Biograficznego, członek zespołu redakcyjnego Małopolskiego słow-
nika biograficznego uczestników działań niepodległościowych 1939‒1956, 
współpracownik redakcji Polskiego Słownika Biograficznego.

Prof. dr hab. Zdzisław Wołk – dyscyplina naukowa: pedagogika, 
Uniwersytet Zielonogórski; kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania naukowe: pedagogika 
pracy, kultura pracy i poradnictwo zawodowe, wsparcie osób długotrwale 
bezrobotnych.

Dr Maria Woźniak – socjolożka seksualności, badaczka i edukatorka seksu-
alna. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Amsterdamie. 
Rozprawę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim poświęciła konstruk-
cjom i indywidualnym negocjacjom seksualności młodych ludzi w kontekście 
szkolnej i pozaszkolnej edukacji seksualnej. Ukończyła także Podyplomowe 
Studium Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz 
Europejską Szkołę Dyplomacji. Współorganizowała serie wykładów, kon-
ferencji i seminariów w ramach Queer UW, którego pozostaje członkinią 
wspierającą. Współpracowała także z Katedrą Seksuologii, Poradnictwa 
i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracowała jako certyfiko-
wana doradczyni HIV/AIDS w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym 
w Warszawie. Obecnie pracuje na Oxford Brookes University w Wielkiej 
Brytanii. Członkini komitetu koordynującego Inicjatywy Wolna Nauka. 

Dr n. med. Beata Wróbel – ginekolożka, seksuolożka, filozofka; prowadzi 
prace naukowe w zakresie seksuologii ginekologicznej. Jest współautorką 
Polskiej Wersji Indeksu Funkcji Seksualnej Kobiety (IFSK – testu, który 
każda kobieta może wykonać online, aby poddać ocenie własną seksualność), 
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a także inicjatorką cyklu Konferencji Naukowych „Indeks Funkcji Seksualnej 
Kobiety”. Ukończyła studia podyplomowe „Filozofia XX wieku” w Collegium 
Civitas. Laureatka II Międzynarodowego Kongresu „Kobieta i Mężczyzna”, 
przyznanej przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne za wkład w inter-
dyscyplinarny rozwój nauki o seksualności. Współautorka dodanego do naj-
nowszego wydania Sztuki kochania Michaliny Wisłockiej (2016) rozdziału 
„Antykoncepcja w cyklu życia kobiety”. Bohaterka i współautorka książki 
Sztuka kobiecości (2020).

Mgr Agnieszka Żeromska-Michniewicz – kierowniczka Centrum Symulacji 
Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego; instruk-
torka symulacji medycznej w zakresie debriefingu.




