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  Noty o autorach

Adam Biela, psycholog, profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Stypendy-
sta Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Fulbrighta oraz Fundacji Humboldta. 
Pełnił różnorodne funkcje kierownicze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
m.in. był Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych tej uczelni. Jest autorem 
wielu prac naukowych z zakresu psychologii, filozofii i ekonomii, m.in. Infor-
macja a decyzja (1976); Psychologiczne podstawy wnioskowania przez analogię (1981); 
Stres psychiczny w sytuacji stresu ekologicznego (1984); Skalowanie wielowymiarowe 
jako metoda badawcza (1992); Informacja i decyzja w ekonomii behawioralnej (2011). 
Prowadził także działalność polityczną, będąc posłem, a następnie dwukrotnie 
senatorem w Sejmie RP oraz obserwatorem i posłem Parlamentu Europej-
skiego. 

Barbara Bokus, psycholog, profesor zwyczajny nauk humanistycznych.  
Od ukończenia studiów pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu War-
szawskiego; kierownik Zakładu Psycholingwistyki (1993–2013) i kierownik 
Katedry Psychologii Poznawczej (2002–2019). Współtwórczyni Międzywydzia-
łowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) na Uniwersytecie 
Warszawskim. Od roku akademickiego 2008/09 kierownik Międzyuczelnia-
nego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii Artes 
Liberales (MPISD AAL). Autorka wielu prac naukowych (książek i artykułów) 
z dziedziny psycholingwistyki. Członkini Komitetu Psychologii PAN, Prezes 
Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii Tadeusza Tomaszew-
skiego. 

Marta Gołębiewska, psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych, terapeutka oraz wie-
loletnia wykładowczyni psychologii klinicznej, rozwojowej i wychowawczej 
w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. W latach 90. nauczyciel 
akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie: Akademia 
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Podlaska), a następnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. 
Autorka wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych przybliżających 
czytelnikom problematykę psychologiczną (m.in. w „Głosie Nauczycielskim”, 
„Zwierciadle”).

Maryla Goszczyńska, emerytowana tytularna profesor psychologii Wydziału 
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie członek Zespołu Badań 
Ekonomicznych w Instytucie Studiów Społecznych UW. Specjalizuje się w pro-
blematyce psychologii podejmowania decyzji oraz percepcji i akceptacji ryzyka, 
a także psychologii ekonomicznej. Autorka i współautorka wielu artykułów 
naukowych i popularnonaukowych oraz kilkunastu książek, m.in. Człowiek 
wobec zagrożeń. Psychologiczne uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka (1997); 
Transformacja ekonomiczna w umysłach i zachowaniach Polaków (2010); Uwikłani 
w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży (2012). 
Od wielu lat współpracuje z miesięcznikiem „Nowe Książki”, recenzując prace 
z zakresu psychologii.

Maria Jarymowicz, emerytowana tytularna profesor psychologii. Przez wiele 
lat kierowała Katedrą Psychologii Osobowości Uniwersytetu Warszawskiego. 
Autorka i współautorka licznych, znaczących publikacji – książek i artykułów 
z zakresu psychologii osobowości oraz emocji i motywacji (relacje Ja-podmioto-
wego i Ja-przedmiotowego, tożsamość osobowa i społeczna, egocentryzm, ste-
reotypy społeczne i uprzedzenia). Kilka z nich zwróciło uwagę profesora Józefa 
Kozieleckiego, m.in. Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata (1994); 
Poznać siebie – zrozumieć innych (1999); The dominance of fear over hope – Can it be 
changed?, współautor D. Bar-Tal (2003); Psychologiczne podstawy podmiotowości 
(2008); Emotions as evaluative processes: from primary affects to appraisals based on 
deliberative thinking (2009). 

Krystyna Kofta, pisarka, polonistka, plastyczka, felietonistka „Twojego 
STYLU”. Zaangażowana w sprawy kobiet, m.in. w akcję podpisania konwen-
cji antyprzemocowej. Bierze aktywny udział w akcjach promujących profilak-
tykę raka piersi. Swoje doświadczenia z czasów choroby zawarła w dzienniku 
Lewa, wspomnienie prawej (wyd. I – 2003). Autorka wielu powieści, m.in. Wizjer 
(2015); Wióry (2006); Suki (2015), a także autobiografii Kobieta zbuntowana 
(2013). Ostatnio wydała W szczelinach czasu. Intymnie o peerelu (2018) oraz Gdyby 
zamilkły kobiety. #Nigdy (2019). Laureatka Grand Prix na festiwalu Dwa Teatry 
2008 za teatr radiowy Stare wiedźmy. Odznaczona Srebrnym Medalem Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis i orderem Polonia Restituta.

Barbara Mroziak, psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii UW, dok-
tor nauk humanistycznych. Specjalistka w dziedzinie neuropsychologii. Pra-
cowała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie 
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie uzyskała specjali-
zację II stopnia z psychologii klinicznej oraz organizowała i prowadziła kursy 
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z neuropsychologii. Prowadziła także badania naukowe z zakresu terapii 
rodzin, psychoterapii oraz psychologii zdrowia i opublikowała kilkadziesiąt 
prac z tego zakresu – artykułów lub rozdziałów w książkach. Tłumaczka kil-
kunastu książek naukowych na język polski, m.in. J.S. Bruner, Poza dostarczone 
informacje (1978); K. Walsh, Neuropsychologia kliniczna (wiele wydań, wyd. I – 
1998); C.L. Armstrong, L. Morrow, Neuropsychologia medyczna (2014). Członek 
Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich – Sekcji Tłumaczeń Naukowych. 

Jerzy Mroziak, psycholog, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Pracował w Kli-
nice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie, następnie przez wiele 
lat na Wydziale Psychologii UW, początkowo w Katedrze Psychologii Pamięci 
i Uczenia się, a później w Katedrze Psychologii Poznawczej, kierowanej przez 
profesora Józefa Kozieleckiego. Specjalista w zakresie psychologii pamięci 
i uczenia się oraz rehabilitacji zaburzeń procesów poznawczych (percepcji 
i pamięci) w następstwie uszkodzeń mózgu. Autor wielu publikacji poświę-
conych tej problematyce. Po przejściu na emeryturę (w 2006 r.) pracował 
w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie kierował Zespołem 
Psychologii Ogólnej, a następnie w Niepublicznej Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej w Białymstoku. 

Czesław Nosal, emerytowany tytularny profesor psychologii w Politechnice 
Wrocławskiej. Aktualnie kieruje Zakładem Psychologii Poznawczej i Różnic 
Indywidualnych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Specjalista z zakresu 
psychologii poznawczej i różnic indywidualnych (inteligencja, zdolności spe-
cjalne, style poznawcze, typy umysłu) oraz psychologii twórczości, kształce-
nia, mediów i zarządzania. Autor kilkuset artykułów i kilkunastu książek, 
m.in. Psychologia pracy: Organizacja psychiki i działania człowieka (1977); Psycho-
logiczne modele umysłu (1990); Diagnoza typów umysłu (1992); Psychologia decyzji 
kadrowych (1999); Psychologia myślenia i działania menedżera (2001). Laureat 
nagród za popularyzację nauki przyznanych przez miesięczniki „Problemy” 
oraz „Wiedza i Życie”. Od ponad 30 lat współpracuje z miesięcznikiem 
„Nowe Książki”, recenzując prace z zakresu psychologii. Członek Komitetu 
Psychologii PAN. 

Andrzej Sękowski, tytularny profesor psychologii (od 2001 r.), kierownik 
Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Pawła II. Specjalista w zakresie psychologii różnic indywidu-
alnych – głównie problematyki inteligencji i zdolności. Stypendysta Fundacji 
Fulbrighta, Fundacji Humboldta oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Redaktor 
naczelny „Przeglądu Psychologicznego”, członek rady redakcyjnej czasopisma 
„Gifted Education International” oraz associate editor w „Journal of Individual 
Differencess”. Autor wielu publikacji w znaczących międzynarodowych psy-
chologicznych czasopismach naukowych. Przez wiele lat pełnił funkcję wice-
przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 



230 Noty o autorach

Elżbieta Strojna, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie War-
szawskim, doktorantka profesora Kozieleckiego. Psycholog-praktyk, wielolet-
nia pracownica Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego i doradca-konsul-
tant. Prowadziła badania i przygotowywała ekspertyzy dotyczące problematyki 
konfliktów społecznych, doboru i rozwoju kadr, wartościowania pracy, ocen 
pracowniczych i systemów motywacyjnych. Od ponad 25 lat jest pracownikiem 
Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej; zajmuje się projektowaniem rozwiązań systemowych w zakresie zatrud-
nienia i edukacji osób dorosłych. Jest inicjatorką i opiekunem merytorycznym 
wielu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. 

Zbigniew Zaleski, psycholog, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, profesor zwyczajny, do przejścia na emeryturę pracownik naukowy 
KUL. Zainteresowania naukowe to: emocje i motywacja, cele i przyszłościowa 
perspektywa czasowa, procesy atrybucji, własność i prywatność, wpływ spo-
łeczny w strukturach hierarchicznych. Wykładał na kilku uczelniach zagra-
nicznych: w Los Angeles, Nancy, Leuven. Autor wielu publikacji naukowych, 
m.in. Psychologia zachowań celowych (1991); Psychology of future orientation (red.) 
(1994); Psychologia własności i prywatności (2003); Psychologia lęku przed przy-
szłością (2018). W latach 2004–2009 oraz 2013–2014 poseł Parlamentu Euro-
pejskiego. Po przejściu na emeryturę zatrudniony jako profesor na Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. Zmarł nagle 
30 sierpnia 2019 r.

Józef Zieliński, absolwent Liceum Pedagogicznego w Tucholi, magister filolo-
gii polskiej, nauczyciel-polonista, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersy-
tetu Gdańskiego. Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel w Liceum 
Ogólnokształcącym w Bytowie. Następnie był pracownikiem Wydziału Oświaty 
w Bytowie jako wizytator szkolny (wychowanie przedszkolne, opieka nad 
dziećmi). Od 1985 r. do przejścia na emeryturę był dyrektorem szkoły podsta-
wowej dla dzieci umysłowo upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym. 


