
 

 

Mgr Psychologii o specjalności: Psychologia Kliniczno- Sądowa 

Mgr Pedagogiki  o specjalnościach:  Pedagogika Społeczna, Terapia  Pedagogiczna,  

Wychowanie seksualne i prorodzinne 

Edukator WdŻwR,   

Od 2002 roku współpracuje z  Warsztatem Terapii  Zajęciowej w Koniecpolu.  Od 

2007Instruktor Terapii Zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej Starym Koniecpolu. 

Wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu na kierunku Pedagogika od 2010roku. 

Współpracuje z Radio Jasna Góra, Jasnogórskim Telefonem Zaufania. Od 2013 roku 

współprowadzi wraz z żoną pracownię psychologiczno-pedagogiczną,, Persona” w 

Koniecpolu. Jest Członkiem Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 

w Starym Koniecpolu w randze Skarbnika Stowarzyszenia. Współprowadzi kursy 

przedmałżeńskie przy Parafii Św. Michała Archanioła w Koniecpolu. Współautor „Poradnika 

dla wychowawców kolonii” Radom   2010r. Autor kilkunastu artykułów naukowych w 

czasopismach: Wychowanie na co dzień, Wychowawca, Edukacja i dialog. W przeszłości 

wykładowca na UJK w Kielcach(2007-2009), WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim (2012-

2015). Autor programów profilaktycznych „Stres” , „Kontakt interpersonalny” 

opublikowanych i zrecenzowanych w prasie pedagogicznej. Autor cyklu felietonów pt 

„Pedagogika na „Tak” 

Współautor Audycji Radiowych („W Kręgu Rodziny” 2005) i („Nie zabijaj”2015)  

Zainteresowania naukowe dotyczą praktycznego zastosowania Analizy Transakcyjnej w 

procesie wychowania, terapii i dydaktyki.  

Absolwent KUL w Lublinie , UJD w Częstochowie,  WSH w Radomiu 

 

 

 



Mgr Joanna Babicka - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, pedagog 

specjalny, logopeda. W trakcie 4-letniego szkolenia z  psychoterapii poznawczo-behawioralnej 

w AMiE w Warszawie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i 

Behawioralnej (PTTPB). Swoje doświadczenie zdobywałam na Oddziale Dziennym 

Mazowieckiego Szpitala Psychiatrycznego w Ząbkach, na Oddziale Neurologicznym 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, Hospicjum Sykulski w Rudzie 

Białaczowskiej. 

Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na różnych 

szczeblach systemu oświaty oraz różnego typu placówkach.  Dodatkowo, w ramach współpracy 

z Polskim Centrum Profilaktyki w Krakowie, prowadzę szkolenia dla nauczycieli, warsztaty 

profilaktyczne dla uczniów i ich rodziców.  

Uczestniczyłam, jako psycholog, w projektach współfinansowanych ze środków UE – 

w zakresie wsparcia i poradnictwa indywidualnego, zajęć grupowych, wykładów - głównie dla 

grup osób wykluczonych społecznie. 

Aktualnie prowadzę prywatną praktykę logopedyczno-psychologiczną. Systematycznie 

podnoszę swoje kwalifikację i doskonalę umiejętności zarówno w obszarze 

psychologii/psychoterapii,  jak i logopedii.  

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. 

Zdzisława Bizonia.  

Do obszarów moich zainteresowań zawodowych należą m.in.: 

 depresja oraz inne trudności z niestabilnym nastrojem 

 zaburzenia lękowe 

 trudności w relacjach z innymi 

 wypalenie zawodowe  

 niska samoocena i brak akceptacji siebie 

 szeroko pojęta profilaktyka zaburzeń/uzależnień 

 terapia systemowa rodzin, 

a także  

 terapia logopedyczna wad wymowy i opóźnionego rozwoju mowy 



 terapia dysleksji 

 nauka czytania i pisania.  

 



 

dr Małgorzata Artymiak, psycholog 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie 

 

dr Małgorzata Artymiak 

Nauczyciel akademicki, praktyk. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi. Zainteresowania 

zawodowe koncentrują się wokół problematyki podmiotowości, motywacji, metod 

jakościowych i narracyjnych w terapii. Szczególny obszar zainteresowań to tematyka osób 

wysoko wrażliwych (Highly sensitivity person). Autorka i współautorka  metod i narzędzi 

diagnostycznych (m.in. z obszaru osobowości, zainteresowań  i wysokiej wrażliwości 

 

 

Maria Łukawska - urodzona w 1968 roku w Skalbmierzu - doktor nauk 

humanistycznych w zakresie pedagogiki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wykładowca 

akademicki. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w 

Kielcach. W 2008 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Pedagogiki  i Psychologii UMCS 

w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu: Grafika komputerowa, Etyka, 

Psychoprofilaktyka. 

Autorka kilkunastu artykułów poświęconych profilaktyce i edukacji wczesnoszkolnej 

oraz monografii: pt.: Skuteczność edukacyjnych programów profilaktycznych realizowanych w 

klasach I-III, a także Programu Profilaktycznego dla uczniów klas trzecich: ZABAWA-NAUKA-

ODPOCZYNEK, Programu Profilaktyczno-rewalidacyjnego WARTO BYĆ! dla dzieci z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz Programu działań alternatywnych dla 

młodzieży KAŻDY MA JAKIEŚ ZDOLNOŚCI. 

Od 2017 roku czynny członek Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego 

w Krośnie. W 2020 roku uhonorowana brązową odznaką za zasługi w KTNiO. W  2017 roku 

zajęła II miejsce w plebiscycie „Nauczyciel na medal”.  

Czynna pasjonatka twórczości plastycznej. Zainteresowania: edukacja wczesnoszkolna 

i profilaktyka w edukacji. 

 



 

Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Pedagog 

Szczęścia. 

Andrzej Adam Gołębiowski, urodzony 21 sierpnia 1969 roku w Skaryszewie. Stopień naukowy 

doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki otrzymał w roku 2000 w Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jego uzyskanie poprzedziły 

studia magisterskie i doktorskie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Specjalizacja naukowa to obszary pedagogiki 

specjalnej, nauki o rodzinie, polityka społeczna. Przedmiotem zainteresowań zawodowych, 

wyznaczających jednocześnie obszary prowadzonych badań naukowych,  pozostaje od lat 

problematyka rozwoju człowieka, profilaktyka i terapia uzależnień, budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego, opartego na etyce wartości i pedagogice szczęścia. 

Aktualnie podejmowana aktywność badawcza, naukowa i zawodowa oscyluje wokół problemu 

pedagogii szczęścia. Kreując swój rozwój osobisty i zawodowy ukończył studia podyplomowe 

w zakresie: 1. Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej. 2. Coaching. 3. Zarządzanie 

zasobami ludzkimi. W ramach specjalizacji zawodowych uczestniczył w szkoleniach i kursach 

z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, rozwoju osobowości i polityki społecznej wobec 

dziecka osieroconego i krzywdzonego. 

Aktualnie Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. 

Wykładowca przedmiotów w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki uzależnień. 

Coach i trener rozwoju osobistego. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i 

Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego. Współzałożyciel Stowarzyszenia Dom Prawa i 

członek Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń. Członek Rady Naukowej Centrum Profilaktyki 

Społecznej w Milejówku i Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji 

Radomskiej. 

Prywatnie, mąż i ojciec: córki i dwóch synów. Pasjonat turystyki górskiej. Badacz i wielbiciel 

twórczości Józefa Tischnera i Włodzimierza Sedlaka. 
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Mgr Aneta Wojdat- absolwentka WSH Radom na kierunku Pedagogika specjalność 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna. 

Ukończone studia podyplomowe na takich kierunkach jak; Zarządzanie zasobami ludzkimi, 

Zarządzanie Oświatą  oraz  Edukacja i  Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością 

(Oligofrenopedagogika). Nauczyciel kontraktowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni. 

Wykładowca akademicki w WSH Radom. Harcerka w 1 Pionkowskiej Drużynie Harcerek 

Victoria im. Danusi Siedzikówny ps. Inka i Szczepu Czarna Jedynka Pionki w stopniu starszej 

ochotniczki i sanitariusz ZHR  i działacz lokalny Stowarzyszenia Orkiestry Dętej Boni Angeli. 

Członek zarządu orkiestry. Szczęśliwa kobieta realizująca swoje plany życiowe i zawodowe.  

 

 


