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Ksiądz archidiecezji krakowskiej, doktor habilitowany nauk społecznych, 
kierownik Katedry Edukacji Medialnej w Instytucie Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II. W latach 2005–2016 rzecznik prasowy Archidiecezji 
Krakowskiej. Na wniosek Komisji ds. Nagród Rektorskich UPJPII rektor 
przyznał mu nagrodę za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne,  
(2010, 2017). Autor wielu artykułów naukowych w Polsce, Niemczech, Austrii, 
na Słowacji, w Indiach, Hiszpanii i książek naukowych w Polsce i we 

Włoszech. W 2016 roku odznaczony złotą odznaką św. Floriana Mazovia II klasy za wyjątkową 
skuteczność i kompetencje medialne. Wymieniony przez rektora UPJPII jako należący do 23 
pracujących na tejże uczelni nauczycieli akademickich, którzy uzyskali najwyższe wyniki 
w ramach oceny wydziałowej za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016 roku. Laureat nagrody 
Feniksa Specjalnego 2017.

Adiunkt w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej. Absolwentka 
socjologii i pedagogiki na Wydziale Filozoficznym UJ. W 2004 r. obroniła 
pracę doktorską. Działalność dydaktyczną i naukową rozpoczęła w czasie 
studiów doktoranckich, m.in. prowadząc zajęcia ze studentami, biorąc udział 
w konferencjach naukowych. Po obronie doktoratu została zatrudniona na 
stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki 
UJ. W 2006 r. rozpoczęła pracę na stanowisku wykładowcy w KSW im. 
A. Frycza Modrzewskiego. Prowadziła zajęcia z zakresu socjologii 

i pedagogiki. W 2007 r. została zatrudniona na Wydziale Polonistyki UJ w Katedrze Polonistycznej 
Edukacji Nauczycielskiej. Od tego czasu jej działalność naukowo-dydaktyczna koncentrowała 
się na zagadnieniach dotyczących procesu edukacji. Swoje poszukiwania badawcze 
skoncentrowała na analizie: relacji uczeń-nauczyciel, kompetencji pedagogicznych nauczyciela, 
nauczania według pedagogiki M. Montessori czy uwarunkowań procesu edukacji.

Robert Nęcek

Agnieszka Guzik

Anita Frankowiak
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Komunikacja, media, 
przebaczenie. 

Wzajemne 
uwarunkowania

Anita Frankowiak, Robert Nęcek, Agnieszka Guzik

Profesor w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a także w Wyższej 
Szkole Menedżerskiej w Warszawie w Instytucie Nauk o Zarządzaniu 
i Jakości. Ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych. Od 2018 r. ekspert 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2010 r. dyrektor Instytutu 
Dyplomacji. W latach 2005-2013 zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej. W okresie 2005-2011 zastępca dyrektora Instytutu 
Kulturoznawstwa w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. 

T. Kotarbińskiego w Olsztynie. Doradca w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Zajmuje się 
badaniem gospodarczych i społecznych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości. 
Kulturoznawca, medioznawca, dyplomowany coach. Autorka wielu publikacji naukowych oraz 
strategii marketingowych i rozwojowych dla MŚP.

Komunikacja, media, przebaczenie...

 Zagadnienia poruszane 
w książce zostały osadzone w „nauce 
i myśli medialnej papieży Jana Pawła 
II, Benedykta XVI oraz Franciszka”.  
Słusznie Autorzy przy takim osadzeniu 
zagadnień wybrali tezę, iż: „przedmiot 
badań przesądził o  interdyscyplinarnym 
ujęciu. Stąd różnorodność opisu  
wybranych zagadnień pozwalająca 
na wieloaspektowe ujęcie interakcji 
międzyludzkich”. Autorzy słusznie 
zwracają uwagę na to, że przebaczenia, 
będącego dynamiką komunikacji, należy 
się uczyć każdego dnia, a komunikacja 
przebaczająca ma swoje źródło w wierze, 
co wymaga zaangażowania, by to, co 
zostało zrujnowane na nowo odbudować 
i wejść w świat ducha i życie z ducha.

prof. zw. dr hab. Maciej Kawka 
Polska Akademia Umiejętności 

 Podjęta przez Autorów 
problematyka przebaczenia jako 
podstawa prawidłowego komunikowania 
się i tworzenia więzi międzyludzkich 
jest współcześnie bardzo istotna. 
Przede wszystkim z tego względu, że 
często niewłaściwie rozumie się ideę 
samego przebaczenia. Lektura książki 
przedstawionej do zrecenzowania jest 
bardzo pouczająca. Przesądza o tym 
przede wszystkim znakomity język, za 
pomocą którego została zaprezentowana 
ta trudna problematyka. Książka 
wzbudza niewątpliwe emocje i chociaż ma 
charakter naukowy może być interesującą 
lekturą nawet dla laika. 

dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
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