
JURY IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PSK  

NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WSPÓLNIE              

Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ 

                          „Nie wolno zostawić  świata, jakim jest”. 

 

Marta Ciesielska: kustoszka, kierująca Korczakianum, pracownią 

naukową Muzeum Warszawy; uczestniczka badań nad spuścizną 

życiową i biografią Henryka Goldszmita/Janusza Korczaka, 

dokumentalistka, edytorka, członkini Komitetu Redakcyjnego edycji 

„Dzieł” zebranych Janusza Korczaka; czynna w polskim                        

i międzynarodowym ruchu korczakowskim.  

 

Urszula Markowska-Manista: doktor nauk humanistycznych          

w zakresie pedagogiki. Adiunkt oraz sekretarz naukowa w Katedrze 

UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad 

Rozwojem i Dobrostanem Dziecka (Akademii Pedagogiki Specjalnej   

im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie). Kierownik i wykładowczyni M.A. 

Childhood Studies and Children’s Rights (MACR), Department of 

Education and Psychology na Uniwersytecie Wolnym w Berlinie. 

Członkini zarządu International Janusz Korczak Association (IKA). Od wielu lat prowadzi 

badania terenowe w Afryce Środkowej, Rogu Afryki, na Kaukazie Południowym i w Polsce. 

Obszary badań: edukacja mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów, 

problematyka dziecka marginalizowanego i dyskryminowanego w kontekście edukacji            

i wychowania w różnorodnych kulturowo środowiskach. Autorka, współautorka i redaktor 

naukowa książek i artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz koordynatorka               

i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów badawczych poświęconych dziecku           

i edukacji w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. 

Barbara Janina Sochal: pedagog, edukator, autorka i realizatorka 

wielu projektów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i nauczycieli          

z zakresu edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę; 

współorganizatorka ogólnopolskich konferencji edukacyjnych, 

konkursów, przeglądów artystycznych. Była wieloletnim pracownikiem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej (lata 1998-2007), gdzie zajmowała 

się m.in. edukacją kulturalną i pozaszkolną, współpracą 

międzynarodową młodzieży, prawami człowieka - dziecka oraz profilaktyką, w tym 

wykluczeniem społecznym i wyrównywaniem szans edukacyjnych (życiowych) młodych ludzi. 

Do końca 2014 roku pełniła funkcję Dyrektora Zespołu Spraw Społecznych i Prawa 

Administracyjnego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Od 2011 roku jest Przewodniczącą 

Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącej 

International Federation of the Friends of Children oraz International Janusz Korczak 

Association (IKA).  

Mariusz Wawrzyniak: doktor nauk humanistycznych, pedagog, 

Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego Olsztyńskiej Szkoły 

Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Interesuje się filozofią i socjologią 

edukacji oraz środowiskiem kibiców piłki nożnej. Pełni również funkcję 

Przewodniczącego Akademickiego Kręgu Korczakowskiego PSK 

działającego w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. 


