
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noty biograficzne 
 

SERGEY L. BOGOMAZ – dr nauk psychologicznych, adiunkt, kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej, Witebski 

Uniwersytet Państwowy, Białoruś. Zakres zainteresowań: adaptacja osób przewlekle chorych, adaptacja w warunkach 

traumatycznych. Adres e-mail: suhov69@mail.ru 

 
TOMASZ CYRKOT – mgr, absolwent psychologii (specjalność kliniczna) w SWPS – Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny we Wrocławiu. Psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikatu w Wielkopolskim 

Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w Oddziale Dziennym 

Psychiatrycznym oraz w Poradni Leczenia Nerwic „MARIAMED” w Lubinie. Doktorant na Uniwersytecie SWPS, 

stypendysta NCN, udział w Gran- cie Konkursu OPUS 8 „Psychopatologia metapoznania: perspektywa integracyjna w 

kontekście biologiczno-poznawczych modeli halucynacji, fobii i urojeń”, kierownik grantu dr hab. Remigiusz 

Szczepanowski Prof. Uniwersytetu SWPS. Adres e-mail: t.cyrkot@gmail.com 

 

MARCIN FLORKOWSKI – dr psychologii, starszy wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

specjalista w zakresie psychologii społecznej oraz psychologii klinicznej. Adres  e-mail: 

m.florkowski@wpps.uz.zgora.pl 

 
ŁUKASZ GAWĘDA  – dr n. med., psycholog, adiunkt w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie. Łączy pracę naukową z pracą 

kliniczną. Dwukrotny stypendysta Fundacji Nauki Polskiej, laureat stypendium dla wybitnych młodych naukowców 

przyznawanego przez MNiSW, nagradzany za publikacje przez Rektora WUM. Obszary zainteresowań naukowych dr. 

Gawędy koncentrują się wokół psychologicznych mechanizmów psychozy oraz podatności na psychozy. Autor 

polskiego tłumaczenia treningu metapoznawczego dla osób chorujących psychicznie. Autor licznych publikacji w 

krajowych i uznanych zagranicznych czasopismach. Obecnie przebywa na stypendium post-doc w Klinice Psychiatrii i 

Psychoterapii w Klinice Uniwersyteckiej w Hamburgu. 

Adres  e-mail: lgaweda@wum.edu.pl 

 
ANNA GÓRALEWSKA-SŁOŃSKA  – dr, adiunkt w Zakładzie Psychologii Pracy i Zarządzania Instytutu Psychologii, 

zainteresowania naukowe: psychologia społeczna, wywieranie wpływu oraz patologie organizacyjne, a w szczególności 

problemy mobbingu i molestowania seksualne- go w środowisku pracy. Adres e-mail: a.goralewska-

slonska@wpps.uz.zgora.pl 

 

IWONA GRZEGORZEWSKA – dr hab., prof. UZ, zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii klinicznej, 

a zwłaszcza takich zagadnień, jak: psychopatologia rozwojowa, uzależnienia, zdrowie i problemy psychiczne dzieci i 

młodzieży. Jest też psychologiem-praktykiem, superwizorem psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Adres e-mail: 

i.grzegorzewska@wpsnz.uz.zgora.pl 

 
JOANNA HADZICKA – mgr psychologii, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, od 2014 roku 

asystent, obecnie w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie 

Zielonogórskim. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie relacji rodzinnych w kontekście rozwoju człowieka. 

Adres e-mail: j.hadzicka@wpps.uz.zgora.pl 
 

IWONA JANICKA – dr hab., prof. Uniwersytetu Łódzkiego – psycholog, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii w 

Uniwersytecie Łódzkim, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej  i Badań nad Rodziną. Członek Polskiego 

Towarzystwa Psychologicznego. Adres e-mail: iwona.janicka@uni.lodz.pl 
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KAROLINA JARECKA – dr, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychopatologii  i Psychologii Klinicznej w 

Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską pt. „Menopauza i andropauza a jakość życia kobiet i 

mężczyzn” napisała pod kierunkiem dr hab., prof. UŁ Eleonory Bielawskiej-Batorowicz i obroniła z wyróżnieniem w 

2015 roku na UKW w Bydgoszczy. Jej publikacje mieszczą się w obszarze psychosomatyki. Prowadzi zajęcia dla stu- 

dentów psychologii z psychopatologii oraz diagnozy psychologicznej. Obecnie jest na drugim roku studiów 

podyplomowych Terapii Poznawczo-Behawioralnej zaburzeń u osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-

Behawioralnej. Adres e-mail: karolina.o.jarecka@wp.pl 

 

MAGDALENA KOLAŃSKA  – mgr, ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2013 roku, gdzie 

kontynuuje naukę na studiach doktoranckich; stypendystka MNiSW w roku akademickim 2011/2012, psychoterapeutka 

w Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej w Poznaniu oraz asystentka w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie 

Zielonogórskim, interesuje się obrazem siebie w kontekście marketingowym i terapeutycznym. Adres e-mail: 

m.kolanska@wpps.uz.zgora.pl 

 

MAŁGORZATA KUCHAR-PIETRZAK – mgr, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, właścicielka 

firmy doradczo-szkoleniowej Fitness Consulting, zainteresowania naukowe: psychologia społeczna, psychologia 

zdrowia, certyfikowany coach. Adres e-mail: mpietrzak11@st.swps.edu.pl 

 

ANNA MRÓZ – psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka książki Rozwój 

osobowy człowieka oraz artykułów poświęconych tematyce rozwoju dzieci i dorosłych. Adres e-mail: 

a.mroz@wpps.uz.zgora.pl 

 
SERGEY F. PASHKOVICH – mgr psychologii, studia doktoranckie, Witebski Uniwersytet Państwowy, Białoruś. Zakres 

zainteresowań: adaptacja osób przewlekle chorych, adaptacja w warunkach traumatycznych. Adres e-mail: 

suhov69@mail.ru 

TATIANA RONGI NSK A – dr hab., prof. UZ, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Specjalistka w zakresie diagnostyki psychologicznej, psychologii stresu, psychologii pracy i zarządzania. Adres e-mail: 

t.ronginska@wpps.uz.zgora.pl 

 
MAGDALENA SIWCZYK-KĘPA – mgr inż. zarządzania, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Zainteresowania naukowe: psychologia społeczna, wywieranie wpływu, psychologia osobowości oraz problematyka 

zaburzeń psychicznych człowieka. Adres e-mail: msiwczyk-kepa@st.swps.edu.pl 

 
REMIGIU SZ SZCZEPANOWSKI  – dr hab., profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychologii Poznawczej i Różnic 

Indywidualnych Uniwersytetu SWPS, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z 

neurokognitywistyką, psychologią poznawczą oraz psychopatologią zachowania w ujęciu poznawczym. Odbył staż 

podoktorancki w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytetach Brown i Indiana w zakresie neurokognitywistyki oraz 

staż w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Bangor w zakresie eksperymentalnej psychologii klinicznej. Jest autorem lub 

współautorem licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Adres  e-mail: 

rszczepanowski@swps.edu.pl 

 

NATALJA N. TOKAREVA – dr hab., kierownik Katedry Psychologii Ogólnej i Rozwojowej, Państwowy Uniwersytet 

Pedagogiczny w Krzywym Rogu, Ukraina. Zakres zainteresowań: psychologia rozwoju, personologia, psychologia 

poznawcza w aspekcie modelowania konstruktów poznawczych nastolatków.  Adres e-mail:  tokareva15268@mail.ru 

 
JUSTYNA TREPKA-STAROSTA – dr n. hum., psycholog, biegły sądowy, adiunkt w WSB-NLU  w Nowym Sączu. 

Autorka tekstów z zakresu psychologii klinicznej i sądowej, ostatnio minimalnych standardów opiniowania w sprawach o 

adopcję. W obszarze jej zainteresowań znajduje się w szczególności diagnoza psychologiczna, psychopatologia i 

symptomatologia zaburzeń psychicznych, psychologiczne uwarunkowania adopcji oraz opiniodawstwo w sprawach 

rodzinno-opiekuńczych. Adres e-mail: pstar@mp.pl 

 
NATALIA E. VODOPYANOVA – dr hab., Katedra Psychologicznego Wsparcia Działalności Profesjonalnej, Sankt-

Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja. Specjalistka w zakresie psychologii stresu i wypalenia zawodowego, 

psychologii zdrowia psychicznego. Adres e-mail: vo-dop@mail.ru 
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