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Sławomir Prusakowski 
Psycholog, który od wielu lat pracuje z grupami 
i szkoli z obszaru komunikacji i budowania relacji. 
Od 17 lat pracuje dla Uniwersytetu SWPS, a od 7 lat
zajmuje się także popularyzacją wiedzy
psychologicznej w formie wykładowej. Świat
nieustannie go ciekawi i lubi ludzi.

Anna Cieślik  
Psycholożka, trenerka biznesu i edukatorka.
Popularyzuje wiedzę psychologiczną, pracując jako
wykładowczyni na Uniwersytecie Wrocławskim. 
 Jest autorką publikacji naukowych,
popularnonaukowych oraz programów
edukacyjnych i narzędzi rozwojowych.

dr Wojciech Glac
Neurobiolog z Uniwersytetu Gdańskiego. 
Jego największą pasją jest popularyzacja wiedzy 
o mózgu - od 10 lat organizuje Dni Mózgu 
w Trójmieście, każdego roku prowadzi kilkadziesiąt
wykładów popularyzujących neurobiologię i jest
laureatem nagrody Popularyzator Nauki 
w kategorii Naukowiec w prestiżowym konkursie
Popularyzator Nauki organizowanym przez Serwis
Nauka w Polsce PAP i Ministerstwo Edukacji 
i Nauki.

dr Łukasz Srokowski
Socjolog, konsultant i trener kompetencji
managerskich. Specjalizuje się w tematyce kultury
organizacyjnej, komunikacji i przywództwa. 
Jest pasjonatem edukacji i popularyzuje w Polsce
wykorzystywanie najnowszych metod edukacyjnych,
zarówno w pracy z dorosłymi jak i z młodzieżą.
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Anna Wiśniewska
Pedagog, psycholog, socjoterapeuta i mediator. 
W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży 
z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.
Wspomaga rodzinę, pomaga w poprawie relacji
między rodzicami i dziećmi. 

Martyna Wilk
Politolożka. Twórczyni projektu Wrocławski
Wolontariusz IT. We Wrocławskim Centrum Rozwoju
Społecznego rozwija zadania z obszaru cyfryzacji
odpowiedzialnej społecznie. Mobilny Doradca Sektora
3.0. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Bogumiła Katkowska 
Pedagog, konsultant kryzysowy Pierwszej Pomocy
Psychologicznej w Kryzysie, plastyk, miłośniczka
Wrocławia i jego historii. We Wrocławskim Centrum
Rozwoju Społecznego realizuje zadania w ramach
Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej, doświadczenie
trenerskie w prowadzeniu szkoleń  doskonalenia
kompetencji rozwoju osobistego,  autorka scenariuszy
edukacyjnych.

Magdalena Paszkiewicz 
Współautorka wielu inicjatyw w środowisku oświatowym
Wrocławia. Koordynator i ekspert programu RAZEM. 
 Autorka i koordynator Miejskiego Programu
Profilaktyki Logopedycznej we Wrocławiu. W swojej
pracy szczególną wagę przywiązuje do włączania
rodziców 
w proces terapeutyczny. Wieloletni wykładowca
akademicki studiów podyplomowych z zakresu
logopedii i psychologii. Obecnie wicedyrektor PPP nr 4
we Wrocławia.

 


