
 

 

 
 

 

Sylwetki prowadzących warsztaty w ramach 

Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych 
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Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych WyŜszej 

Szkoły Handlowej w Radomiu. Wiceprezes Zarządu Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki 

Społecznej w Radomiu. Członek Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Trzeźwości w Radomiu. Specjalizuje się w 

problemach z zakresu profilaktyki, resocjalizacji i terapii osób uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków. Autor i 

realizator programów profilaktyki uzaleŜnień Trzeźwi i wolni, Bądźmy sobą bez nałogów.  
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teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, habilitacja z zakresu katechetyki na Papieskiej Akademii 

Teologicznej w Krakowie. Profesor nadzwyczajny WyŜszej Szkoły Handlowej w Radomiu, wykładowca pedagogiki, 

etyki i filozofii na Wydziale Nauk Humanistycznych. Autor ponad stu artykułów naukowych dotyczących aspektów 

szeroko rozumianego wychowania, problemów etyczno-moralnych, pedagogiki religijnej, dydaktyki, Biblii w 

katechezie, teologii biblijnej. Publikacje ksiąŜkowe: Starotestamentalne cytaty w Ewangelii według świętego Mateusza i 

ich zastosowanie w aktualnych polskich podręcznikach do katechizacji. Studium biblijno-katechetyczne (Kielce 2006); 

Stworzenie – Opatrzność – Ewolucja. Przyczynek do dialogu nauki i wiary (Szczecin 2009); Fenomen sumienia (Kielce 

2012); współautor: Od filozofii do teologii. RozwaŜania o wartościach (Kielce 2007).  

 

Agnieszka Sadowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista pedagogiki opiekuńczej; 

magister pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki; Manager Innowacji i Transferu 

Wiedzy oraz Manager Zdrowia Publicznego w zakresie Zarządzania i Ekonomiki w Ochronie Zdrowia. Autorka 

licznych publikacji naukowych o funkcjonowaniu rodzinnych placówek opiekuńczych w warunkach transformacji 

polskiego systemu opieki nad osieroconym dzieckiem oraz edukacji zdrowotnej w środowisku rodzinnym i w szkolnym. 

Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych w WyŜszej Szkole Handlowej w Radomiu. 

 

Krystyna Korneta – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; jest wykładowcą w WyŜszej Szkole 

Handlowej w Radomiu i czynnym zawodowo nauczycielem matematyki. Posiada doświadczenie jako doradca 

metodyczny, wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu, wicedyrektor i dyrektor szkoły, 

egzaminator egzaminu maturalnego i gimnazjalnego. Tytuł doktora nauk pedagogicznych uzyskała w 2006r w zakresie 

teorii nauczania przedmiotów o charakterze ogólnokształcącym i zawodowym. Jest autorem wielu publikacji z 
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