
NOTY O AUTORACH

Mgr Marta Adamczyk – pełnomocnik dyrektora Instytutu Psychologii ds. kierunku stu-
diów psychologia Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, współtwórca i koordynator 
projektu „Psychologia Sądowa” NCBiR/WSB-NLU (2010-2015). Koordynator projek-
tu naukowego w ramach programu „Bon na Innowacje” PARP/WSB-NLU, prodziekan 
Wydziału Psychologii WSB-NLU (2009-2012), sekretarz Instytutu Badań Naukowych 
w WSB-NLU (2001-2006).

Obszar działalności dydaktycznej: psychologia stresu i techniki radzenia sobie ze stresem 
i napięciem, sposoby osiągania satysfakcji przez klienta, psychologia sprzedaży – mowa 
ciała.

Adres do korespondencji: Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas, ul. Kilińskiego 
43, 41-200 Sosnowiec

e-mail: marta.adamczyk@humanitas.edu.pl

Dr Ewa Bajer – psycholog pracy i organizacji, wykładowca akademicki; trener biznesu 
– od 2007 roku prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności psycho-
społecznych; coach pracujący zgodnie ze standardami International Coach Federation. 
Prowadzi badania naukowe na temat przedsiębiorczości rozumianej jako styl zachowania 
jednostki. Koncentruje się na związkach przedsiębiorczości z  inicjowaniem działań in-
nowacyjnych, także w kontekście poziomu aspiracji pracowników. Interesuje się zagad-
nieniem networkingu w obszarze różnic kulturowych. Członkini Polskiego Towarzystwa 
Trenerów Biznesu oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.

Adres do korespondencji: Katedra Psychologii GWSH, ul. Harcerzy Września 3, 40-659 
Katowice

e-mail: e.bajer@gmail.com

Dr Andrzej Bulzak – dyrektor Instytutu Psychologii w  Wyższej Szkole Humanitas, 
współtwórca i ekspert merytoryczny projektu „Psychologia Sądowa” NCBiR/WSB-NLU 
(2010-2014), rektor WSB-NLU (2009-2010), twórca kierunku psychologia w WSB-NLU 
i dziekan Wydziału Psychologii UMCS w Lublinie (2005-2009), pracownik naukowo-dy-
daktyczny (1983-1999). Biegły sądowy w zakresie psychologii. Obszar badań naukowych: 
neuropsychologia, psychologia kliniczna, psychologia sądowa. Jest autorem/współauto-
rem wielu publikacji naukowych, m.in.: Synergia jako narzędzie kształtowania JA w rze-
czywistości społecznej; Postawa jako wynik synergii wartości i inteligencji; Style działania 
obronnego i synergicznego a psychologiczna jakość życia; Asocjalne i antysocjalne uwarun-
kowania grupowej agresji na terenie szkoły; Kwestionariusz samooceny do diagnozy zabu-
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rzeń psychoneurotycznych jako metoda analizy zaburzeń osobowości u pacjentów z niedo-
słuchem; Współpraca policji ze szkołą w zakresie przeciwdziałania negatywnym przejawom 
podkultury szkolnej; Geneza i  mechanizmy powstawania podkultur; Dziecko jako ofiara 
przemocy w rodzinie; Learning through games and play – psychological aspects of applying 
decision-making games in education.

Adres do korespondencji: Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas, ul. Kilińskiego 
43, 41-200 Sosnowiec

e-mail: andrzej.bulzak@gmail.com

Mgr Ryszard Chłopek – ukończył psychologię i filologię polską na Uniwersytecie Ślą-
skim, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Do-
świadczenie zawodowe zdobywał pracując między innymi w: Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w  Gliwicach, Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, oddziale 
psychiatrycznym i poradni przyszpitalnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, w ramach 
prywatnej praktyki oraz jako biegły psycholog sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gliwi-
cach. Kierownik Ośrodka Terapii Rodzin i Par w Gliwicach.

Adres do korespondencji: ZOZ Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

e-mail: ryszard.chlopek@wp.pl

Dr Ryszard Cibor – ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski z tytułem magistra filozofii 
chrześcijańskiej – specjalność: psychologia. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał 
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prowadzi wykłady i seminaria dyplomowe w Wyż-
szej Szkole Humanitas w  Sosnowcu, Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w  Katowicach, 
Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych w Ustroniu, jest byłym 
pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Cieszynie. 
Sekretarz Komisji Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach. 
Interesuje się zagadnieniami z  zakresu psychologii klinicznej i  osobowości. Jest autorem 
pracy: Struktura „ja” a motywy podejmowania leczenia odwykowego oraz wielu prac nauko-
wych i popularnonaukowych dotyczących zagadnień klinicznych i osobowości. 

Adres do korespondencji: Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas, ul. Kilińskiego 
43, 41-200 Sosnowiec

e-mail: ryszard.cibor@onet.eu

Mgr Mikołaj Cugowski – doktorant w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej Insty-
tutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe: psy-
chologia małżeństwa i rodziny, w szczególności zagadnienia dotyczące jakości związku, 
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funkcjonowania w sytuacji rozwodowej i porozwodowej osób dorosłych i dzieci, psycholo-
giczne mechanizmy przemocy w rodzinie, zagadnienia dotyczące interwencji kryzysowej. 
Realizowane kierunki badawcze: psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania kobiet 
– sprawczyń przemocy, problematyka opiniodawstwa osób nieletnich uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych oraz behawioralnie, jakość związków w  aspekcie porów-
nawczym. Publikacje: Problemy diagnostyczne opiniodawstwa sądowo-psychologicznego 
w sprawach nieletnich z podejrzeniem uzależnienia od substancji psychoaktywnych. [w:] 
D. Rode (red.), Modele psychologicznego opiniodawstwa w  sprawach karnych, Gdańsk 
2015. Współautor wraz z D. Rode, M. Bolek: Individual and Educational Risk Factors for 
Violence Perpetrations. Prophylactic Aspect of Pedagogization. The New Educational Re-
view 3, 2014.

Adres do korespondencji: Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, ul. Grażyńskiego 
53, 40-126 Katowice

e-mail: mikolaj.cugowski@us.edu.pl

Mgr Karolina Dejko – absolwentka kierunku psychologia ogólna na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Doktorantka w  Klinice Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Psycholog i psychoterapeutka w Krakowskim Instytucie Psychoterapii Sto-
warzyszenia SIEMACHA oraz Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS w Katowicach. 
Pracę naukową koncentruje wokół koncepcji mentalizacji oraz zagadnień relacji rodzic 
– dziecko i rozwoju psychospołecznego dziecka. Posiada certyfikat Anna Freud Centre 
potwierdzający kompetencje w zakresie zastosowania Skali Funkcjonowania Refleksyjne-
go – narzędzia stanowiącego światowy golden standard w badaniu procesów mentaliza-
cji. Pierwszy w Polsce naukowiec uprawniony do badania mentalizacji za pomocą SFR. 
Autorka licznych artykułów naukowych oraz wystąpień konferencyjnych poruszających 
zagadnienie mentalizacji z perspektywy teoretycznej i praktyki klinicznej.

Adres do korespondencji: Klinika Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, ul. Kopernika 21 A, 31-501 Kraków

e-mail: karolina.dejko@gmail.com

Dr Aleksandra Dembińska – adiunkt w  Katedrze Psychologii Górnośląskiej Wyższej 
Szkoły Handlowej w Katowicach: psycholog, bioetyk. Doktorat w zakresie psychologii pt. 
Koszty psychologiczne radzenia sobie w sytuacji kryzysu życiowego u kobiet doświadczają-
cych niepłodności, napisany pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Ratajczak (2010). Ukończyła 
również studia filozoficzne (2004), specjalizując się w bioetyce. Członek Zespołu Redak-
cyjnego „Advances in Medical Ethics”. Nauczyciel MBSR (Mindfulness-Based Stress Re-
duction) szkolący się pod patronatem The Institute for Mindfulness Based Approches 
(Niemcy) oraz Polskiego Instytutu Mindfulness. Zainteresowania naukowe: psycholo-
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giczne i etyczne problemy w medycynie, psychologia stresu i kryzysu oraz metodologia 
badań jakościowych. Prelegentka na konferencjach krajowych i zagranicznych, autorka 
kilkudziesięciu artykułów, najważniejsze to: Psychological costs of life crisis in Polish wo-
men treated for infertility. „Journal of Reproductive and Infant Psychology” 1, 2014 oraz 
Bioethical dilemmas of assisted reproduction in the opinions of Polish women in infertility 
treatment: a research report. “Journal of Medical Ethics” 38, 2012. 

Adres do korespondencji: Katedra Psychologii GWSH, ul. Harcerzy Września 3, 40-659 
Katowice

e-mail: aleksandra@dembinska.pl

dr Kamila Dobrenko – psycholog, psychoterapeuta, adiunkt w  Zakładzie Psycholo-
gii Osobowości w  Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjal-
nej im. M. Grzegorzewskiej w  Warszawie. Naukowo zajmuje się wspieraniem rozwoju 
osobowości, motywacjami wzrostowymi (np. samorealizacją), skutecznością treningów 
psychologicznych, efektywnością wykorzystywania informacji przetwarzanych na po-
ziomie nieświadomym, procesem psychoterapii, wypaleniem zawodowym. Ponadto jest 
psychoterapeutką integratywną. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Po-
mocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Działa w ramach Ośrodka Wspierania Rozwoju 
Osobowości „Poza Kozetką”. Publikacje: wraz z M. Jarymowicz i N. Michalak, Złożoność 
standardów Ja a efektywność rozpoznawania treści utajonych słów o różnych komponentach 
afektywnych. „Psychologia Społeczna” 8, 2013 oraz wraz J. Sosnowską, M. Witkowskim, 
M. Hankiewicz, M. Kołodziejczyk, J. Komorowską, E. Tomaszewską, Konstrukcja i wali-
dacja Kwestionariusza do Badania Poziomu Samorealizacji (KBPS). „Psychologia Eduka-
cja i Społeczeństwo” 3, 2006.

Adres do korespondencji: Instytut Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjal-
nej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

e-mail: kdobrenko@aps.edu.pl

Dr hab. Małgorzata Dobrowolska – adiunkt w  Instytucie Psychologii Uniwersytetu 
Śląskiego w Katedrze Psychologii Pracy i Organizacji. Autorka książek, w tym zwartych 
tomów w języku angielskim, prac pod własną redakcją naukową i wielu artykułów na-
ukowych. Realizatorka projektów badawczych o  zasięgu międzynarodowym. Zasiada 
w  radach naukowych wielu liczących się czasopism, zarówno o  zasięgu krajowym, jak 
i  międzynarodowym. Organizatorka autorskich konferencji, cyklicznych sympozjów 
i  naukowych spotkań tematycznych. Licencjonowany trener treningu i  warsztatu psy-
chologicznego, MBA manager, autorka wielu scenariuszy treningowych. Przygotowanie 
kliniczne: psychoterapeutyczne, psychokorekcyjne. Jest biegłym sądowym psychologiem, 
założycielem fundacji, dyrektorem placówki kształcenia, członkiem zarządu towarzystw 
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naukowych. Jej zainteresowania skoncentrowane są wokół problematyki elastycznych 
form zatrudnienia, w szczególności szeroko pojętych psychologicznych aspektów funk-
cjonowania pracowników. Pracuje również nad zastosowaniem wyników badań do prak-
tyki zarządzania zasobami ludzkimi oraz własnym ujęciem elastyczności personalnej. 
Dodatkowym obszarem jej zainteresowań naukowych są zagadnienia pracy socjalnej, 
w szczególności związane z problematyką rozwiązywania problemów społecznych i za-
wodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na poziomie regionalnym, kra-
jowym i ponadnarodowym.

Adres do korespondencji: Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, ul. Grażyńskiego 
53, 40-126 Katowice

e-mail: malgorzata.dobrowolska@us.edu.pl

Prof. dr hab. Lidia Grzesiuk – emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Stworzyła i przez 18 lat kierowała Katedrą Psychopatolo-
gii i Psychoterapii Wydziału Psychologii. Stworzyła Akademicki Ośrodek Psychoterapii. 
Przygotowała do pracy w zawodzie psychologa rzesze absolwentów Wydziału Psycholo-
gii; wypromowała 13 doktorów (pięciu z nich to obecnie samodzielni pracownicy nauko-
wi). Naukowo zajmuje się głównie: procesem psychoterapii, cechami i doświadczeniami 
pacjenta w psychoterapii, efektywnością psychoterapii; psychoterapeutami w Polsce; sy-
tuacyjnymi i  osobowościowymi uwarunkowaniami komunikacji interpersonalnej i  jej 
efektywnością; czynnikami ryzyka, cechami ofiary i konsekwencjami mobbingu.

Redaktor naukowy 7  tomów akademickiego podręcznika psychoterapii: Psychoterapia. 
Teoria, Psychoterapia. Praktyka, Psychoterapia. Badania i  szkolenie, wraz z dr. H. Susz-
kiem, współredaktorem tomów Psychoterapia. Integracja, Psychoterapia. Problemy pacjen-
tów, Psychoterapia. Szkoły i metody, Psychoterapia. Pogranicza, Warszawa 2005-2012. Au-
torzy podręcznika pod red. prof. Lidii Grzesiuk otrzymali Nagrodę zespołową I stopnia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2007.

Autorka i współautorka: Style komunikacji interpersonalnej, Warszawa1979; Jak ludzie po-
rozumiewają się? (z E. Trzebińską), Warszawa 1983; Spotkania, które leczą. Doświadczenia 
z  psychoterapii młodzieży, Warszawa 1987; Zaburzenia komunikowania się neurotyków, 
osobowościowe wyznaczniki nerwicy i  psychoterapia, Warszawa 1988; Psychoterapia – 
szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, Warszawa 1994; Studia nad komunikacją 
interpersonalną, Warszawa 1994; Umiejętności menedżera: psychologia stosowana dla me-
nedżerów (z K. Doroszewicz i E. Stojanowską), Warszawa 1997; Rozmowy o tajemnicach 
psychoterapii (z K. Krawczykiem), Warszawa 2008; Mobbing w miejscu pracy – czynniki 
ryzyka i konsekwencje. [w:] J. Brzeziński, L. Cierpiałkowska (red.), Zdrowie i choroba. Pro-
blemy teorii, diagnozy i praktyki, Gdańsk 2008; Psychoterapia bez tajemnic (z R. Styłą), 
Warszawa 2009.
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Adres do korespondencji: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 
5/7, 00-183 Warszawa

e-mail: lidia.grzesiuk@psych.uw.edu.pl

Dr Weronika Juroszek – adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego na 
kierunku Nauki o Rodzinie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz To-
warzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio. Członek Zarządu Stowarzyszenia Mediato-
rów i Powierników Rodzin. Zainteresowania naukowe: znaczenie seksualności w procesie 
przywiązania, płciowe i  osobowościowe uwarunkowania deprecjonującej i  faworyzują-
cej autoprezentacji, postrzeganie postaw rodzicielskich przez dzieci, relacje małżonko-
wie – teściowie, wybór współmałżonka. Autorka ponad trzydziestu artykułów z zakresu 
psychologii i  pedagogiki. Publikacje: Autoprezentacja młodzieży szkolnej. Emocjonalne 
i  poznawcze konsekwencje deprecjonującej i  faworyzującej autoprezentacji u  młodzieży 
z wysokim i niskim lękiem społecznym, Kraków 2010; Psychologiczne konsekwencje przed-
małżeńskiego współżycia seksualnego, Fides et Ratio” 7, 2011; Seksualność a przywiązanie, 
Family Forum 2, 2012; Przedmałżeńskie współżycie seksualne a odraczanie decyzji o mał-
żeństwie i rodzicielstwie, „Family Forum” 2, 2012; Naturalne metody planowania rodziny 
a namiętność małżonków, „Fides et Ratio” 10, 2012; Rola rodziców w wyborze współmał-
żonka, „Społeczeństwo i  Rodzina” 4, 2014; Wybór współmałżonka – aspekt zadaniowy, 
ewolucjonistyczny i planowy, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1, 2015. 

Adres do korespondencji: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 
40-043 Katowice

e-mail:weronikajuroszek@interia.pl

lek. Tomasz Karoń – ukończył Śląską Akademię Medyczną w Zabrzu, specjalista psy-
chiatra, zastępca kierownika medycznego oddziału psychiatrycznego Szpitala w Toszku.

Adres do korespondencji: ZOZ Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek.

e-mail: runningtom@poczta.fm

Mgr Sabina Kołodziej – absolwentka psychologii na Uniwersytecie Opolskim. Pracę ma-
gisterską pt. Nadzieja i samoocena jako predyktory radzenia sobie ze stresem u młodzieży 
szkół średnich, pod kierunkiem dr. hab. D. Kroka obroniła w 2014 r. W swoich badaniach 
interesuje się problematyką psychologii pozytywnej, ze szczególnym uwzględnieniem ta-
kich zagadnień jak nadzieja i radzenie sobie ze stresem u młodzieży. Obecnie pracuje jako 
asystent wsparcia technicznego z językiem niemieckim w Opolu.

Adres do korespondencji: Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzy-
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mały 1a, 45-342 Opole

e-mail: sabina154@op.pl

Mgr Aleksander Korchut – absolwent Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej wydziału 
zamiejscowego we Wrocławiu na kierunku Psychologia – specjalność psychologia kli-
niczna. Ukończone studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu z elementami 
psychodiagnostyki. Współorganizator trzech międzynarodowych konferencji „Bezpie-
czeństwo na drogach – Diagnostyka i edukacja kierujących pojazdami”. Konstruktor apa-
ratury do diagnostyki funkcji psychomotorycznych. Wykładowca akademicki w Wyższej 
Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Adres do korespondencji: Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas, ul. Kilińskiego 
43, 41-200 Sosnowiec

e-mail: aleksander@korchut.pl

Dr Monika Kornaszewska-Polak – adiunkt w  Instytucie Psychologii Wyższej Szko-
ły Humanitas w Sosnowcu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Komisji 
Rewizyjnej (2012-2015). Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psycholo-
gicznych uwarunkowań: różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w funkcjonowaniu 
społecznym oraz zawodowym; relacji interpersonalnych w  zakresie więzi małżeńskich 
oraz rodzinnych, komunikacji pomiędzy małżonkami; funkcjonowania zawodowego ko-
biet i mężczyzn; emocjonalnych podstaw postępowania ludzkiego w warunkach stresu 
psychologicznego oraz wysokiego poziomu lęku. Autorka kilkudziesięciu artykułów na-
ukowych, między innymi: Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w emocjonalnym 
funkcjonowaniu w  sytuacji stresu rodzinnego. Prace Komisji Naukowych PAN 36-38, 
2014; Płeć a relacje między małżonkami, „Fides et Ratio” 3, 2013; Style komunikowania 
się kobiet i mężczyzn a sytuacje trudne, „Fides et Ratio” 2, 2013; Obawy studentów śląskich 
publicznych uczelni wyższych. [w:] J. Jośko-Ochojska (red.), Lęk – nieodłączny towarzysz 
człowieka od poczęcia aż do śmierci, Katowice 2013; Батьки неповносправних дітей: 
Шанси і ризики в подружніх стосунках. [w:] D. Szeligiewicz-Urban (red.), Cπeціальна 
пeдагогіка на мeжі: виклики і дилеми, Черкаси 2012.

Adres do korespondencji: Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas, ul. Kilińskie-
go 43, 41-200 Sosnowiec

e-mail: monika.polak@humanitas.edu.pl

Dr hab. Dariusz Krok – pracownik naukowy na Wydziale Teologicznym oraz w Instytucie 
Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Katedry Psychologii i  Pedagogiki Rodzi-
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ny w Instytucie Nauk o Rodzinie. W swoich badaniach zajmuje się psychologią społeczną, 
psychologią jakości życia, psychologią religii i psychologią zdrowia. Aktualne zainteresowa-
nia naukowe koncentrują się wokół badań w następujących obszarach: jakość życia i zdro-
wie, rodzina a jakość życia, relacje religii i zdrowia psychicznego oraz dobrostan psychiczny 
i osobowość. Autor książek: Perswazja w przekazie religijno-moralnym, Opole 2005; Religij-
ność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych, Opole 2009. Współredaktor 
książek: Język przekazu religijnego, Opole 2006; Psychologiczny wymiar cierpienia, Opole 2007; 
Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdyscyplinarne, Opole 2010; Relacje ro-
dzinne i społeczne w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej, Opole 2011, Jednostka i religia 
w relacjach społecznych, Opole 2013, a także kilkudziesięciu artykułów z dziedziny psychologii 
i teologii pastoralnej wydrukowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych.

Adres do korespondencji: Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Opolskiego, ul. 
Drzymały 1a, 45-342 Opole

e-mail: dkrok@uni.opole.pl

Mgr Ewa Leśniak – doktorantka w Instytucie Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Opolskie-
go. Magisterium z nauk o rodzinie obronione na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Opolskiego. Praca magisterska pt. Dobrostan psychiczny i poziom empatii u pielęgniarek 
i lekarzy, obroniona pod kierunkiem dr. hab. D. Kroka w 2013 roku. Absolwentka studiów 
podyplomowych: socjoterapia i psychoprofilaktyka społeczna. Obecnie pracuje w zakła-
dzie opiekuńczo-leczniczym. Główne dziedziny zainteresowań naukowych: psychologia 
małżeństwa i rodziny, psychologia zdrowia, psychogeriatria oraz psychoonkologia. Aktu-
alnie prowadzi badania nad psychologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami sytuacji 
rodziny z dzieckiem chorym na nowotwór.

Adres do korespondencji: Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzy-
mały 1a, 45-342 Opole

e-mail: ewa_lesniak@tlen.pl

Mgr Sabina Lis – absolwentka studiów jednolitych magisterskich na Wydziale Psycho-
logii w Wyższej Szkole Biznesu – National – Luis University. W roku 2014 uzyskała ty-
tuł magistra psychologii ze specjalnością psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka 
oraz psychologia sądowa. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Małopolskim Ośrodku 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 
w Starym Sączu oraz w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu w Zespole Kuratorskiej Służ-
by Sądowej Wykonującym Orzeczenia w Sprawach Karnych oraz w Zespole Kuratorskiej 
Służby Sądowej Wykonującym Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich. Obecnie 
współpracuje z  Sądem Rejonowym w  Nowym Sączu jako kurator sądowy w  Wydziale 
Rodzinnym i Nieletnich.
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Adres do korespondencji: Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas, ul. Kilińskiego 
43, 41-200 Sosnowiec

e-mail: sabina.lis@interia.pl

mgr Łukasz Majchrzak – ukończył psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 
psychoterapeuta w drodze do certyfikatu, asystent psychodramy, biegły psycholog sądowy 
przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku oraz 
Ośrodku Terapii Rodzin i Par w Gliwicach.

Adres do korespondencji: ZOZ Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

e-mail: lmajchrzak@wp.pl

Prof. zw. dr hab. Teresa Rzepa – psycholog; doktorat, habilitacja i profesura na Wydziale 
Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierownik Katedry 
Psychologii Społecznej i Międzykulturowej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wy-
dział Zamiejscowy w  Poznaniu (2011-2015). Dwukrotnie otrzymała Nagrodę Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (1989, 1996) oraz 24 na-
grody rektorskie (UAM i US, 1977-2014). Przez 12 lat pracowała jako doradca personalny 
i trener kadry menadżerskiej, przez 9 lat była biegłym sądowym, a przez 3 lata prowadziła 
szkolenia z zakresu promocji zdrowia i komunikowania się z pacjentem. Zainteresowania 
naukowe skoncentrowane wokół psychologii społecznej i komunikowania się (zwłaszcza 
w  relacji „lekarz/psycholog/psychoterapeuta – pacjent”), historii myśli psychologicznej 
oraz psychologii organizacji i zarządzania. 

Autorka i redaktorka około 500 publikacji, m.in.: Psychologia Władysława Witwickiego, 
1991; Słownik psychologów polskich (z E. Kosnarewicz i R. Stachowskim), 1992; Psycho-
logia w szkole lwowsko-warszawskiej (z K. Twardowskim), 1997; O interpretowaniu psy-
chologicznym. W kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, 2002; Paradygmaty i pułapki psy-
chologii komunikowania się (red.), 2006; Psychologia komunikowania się dla menedżerów, 
2006; O studium przypadku i portretowaniu psychologicznym, 2006; Historia polskiej myśli 
psychologicznej, 2009 (z B. Dobroczyńskim); Psychologiczne i  medyczne aspekty chorób 
skóry (z J. Szepietowskim i R. Żabą), kilkutomowego cyklu Na drogach i bezdrożach histo-
rii psychologii, 2011, 2013, 2014, 2015 (z C.W. Domańskim).

Adres do korespondencji: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy 
w Poznaniu, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

e-mail: trzepa@swps.edu.pl
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Mgr Sylwia Segeth – doktorantka w Instytucie Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Opolskie-
go. Magisterium z nauk o rodzinie oraz licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej z przyrodą 
obronione na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Praca magisterska pt. 
Rola ojca w kształtowaniu psychospołecznego rozwoju dziecka w okresie średniego i późnego 
dzieciństwa, obroniona pod kierunkiem dr. hab. D. Kroka w 2014 roku. Zainteresowania 
naukowe koncentrują się wokół pedagogiki i psychologii rodziny, socjologicznych wy-
miarów funkcjonowania systemów rodzinnych oraz wpływu zmian kulturowych na psy-
chikę człowieka. W swoich badaniach naukowych zajmuje się rolą rodziny pełnej i niepeł-
nej w kształtowaniu czynników osobowości i tożsamości dzieci i młodzieży.

Adres do korespondencji: Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzy-
mały 1a, 45-342 Opole

e-mail: sylwia.segeth@wp.pl

Mgr Sylwia Stelmach – ukończyła studia licencjackie na Wydziale Nauk Humanistycz-
nych w Wyższej Szkole Humanitas (WSH) w Sosnowcu w 2012 roku na kierunku peda-
gogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Obroniła 
pracę pt. Rola gier i zabaw w życiu dziecka w wieku przedszkolnym, pod kierunkiem dr 
Moniki Kornaszewskiej-Polak. Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Nauk Humanistycz-
nych WSH w  Sosnowcu w  2014 roku na kierunku pedagogika o  specjalności pedago-
gika opiekuńczo-wychowawcza. Obroniła pracę magisterską pt. Style radzenia sobie ze 
stresem a poziom satysfakcji małżeńskiej, pod kierunkiem dr Moniki Kornaszewskiej-Po-
lak. Słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika – edukacja 
i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w WSH w Sosnowcu.

Adres do korespondencji: Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas, ul. Kilińskiego 
43, 41-200 Sosnowiec

e-mail: sylwiastel@gmail.com

Mgr Agnieszka Szymańska – asystent w Instytucie Psychologii Wyższej Szkoły Admi-
nistracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, psycholog, psychoterapeuta. 
Naukowo zajmuje się – w zakresie metodologii: modelowaniem matematycznym w na-
ukach psychologicznych, aplikacjami wyższej statystyki, głównie do badania procesu 
wychowawczego i  psychoterapeutycznego (modelowanie przy pomocy układów rów-
nań strukturalnych SEM, modele hierarchiczne itp.), poszukiwaniem wzorów w danych 
– Data Mining, sztuczna inteligencja. W zakresie psychologii wychowawczej: rozwojem 
zaburzeń osobowości jako skutkiem błędów wychowawczych, doświadczeniem dziecka 
w  procesie wychowawczym i  wpływem tego doświadczenia na tworzenie zrębów oso-
bowości u dzieci. Publikacje: Parental Directiveness as a Predictor of Children’s Behavior 
at Kindergarten. “Psychology of Language and Communication” 16, 2012 oraz wraz z A. 
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Tarwacką-Odolczyk, P. Tomaszewskim, A. Szymańską, B. Bokus, Deaf children building 
narrative texts. Effect of adult-shared vs. non-shared perception of a picture story. “Psycho-
logy of Language and Communication” 18, 2014.

Adres do korespondencji: Instytut Psychologii WSAP, ul. ks. Stanisława Suchowolca 6, 
15-567 Białystok

e-mail: elysium5678@gmail.com

Dr Karolina Zalewska – adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Wydziale 
Zamiejscowym w Katowicach. Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka psychodyna-
miczna i socjoterapeutka. Pracę doktorską z zakresu wpływu stereotypów płci na zacho-
wania społeczne osób chorujących na schizofrenię obroniła z wyróżnieniem na Wydziale 
Pedagogiki i  Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jest absolwentką Krakowskiego Cen-
trum Psychodynamicznego w Krakowie, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii 
Psychodynamicznej. Interesuje się psychospołecznymi uwarunkowaniami zaburzeń psy-
chicznych, kliniczną diagnozą psychologiczną i jej zastosowaniem w sądownictwie oraz 
psychoterapią psychodynamiczną dorosłych i młodzieży. Opublikowała wraz z E. Man-
dal: Childhood violence, experience of loss and hurt in close relationships at adulthood and 
emotional rejection as risk factors of suicide attempts among women. “Archives of Psychia-
try and Psychotherapy” 3, 2012 oraz The stereotype of femininity and the risk of suicide at-
tempts. [w:] E. Mandal (red.), Femininity and masculinity in everyday life, Katowice 2012. 

Adres do korespondencji: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy 
w Katowicach, ul. Techników 9, 40-326 Katowice

e-mail: kzalewska@swps.edu.pl

Prof. zw. dr hab. Ryszard Żaba – studiował w  Akademii Medycznej im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu, uzyskując dyplom lekarza medycyny w 1982. W 1986 roku 
obronił pracę doktorską, habilitował się w 1995. Specjalizacja z dermatologii i wenerolo-
gii (I st. w 1985, II st. w 1990 ). Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał 22 
stycznia 2002 r. Pracownik naukowy Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 
(obecnie Uniwersytet Medyczny): od 2010 na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest au-
torem lub współautorem ponad 300 publikacji i doniesień zjazdowych, napisał rozdział 
podręcznika wydanego w RFN, dwóch w USA (edycje internetowe), oraz 10 rozdziałów 
w  skryptach i  podręcznikach wydanych w  Polsce. Jest członkiem redakcji „Postępów 
Dermatologii i Alergologii” oraz „Dermatologii Klinicznej”, a  także towarzystw nauko-
wych: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (członek Zarządu Głównego od 2000 roku), 
Polskie Towarzystwo Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej, Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, European Academy of Dermatology and Venerology. Wyróżniony Odznaką Ho-
norową m. Poznania (1980), Medalem Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego 
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„Za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej” (1982), laureat nagród Instytutu Wenerolo-
gii Akademii Medycznej w Warszawie (1985, 1987) za najlepsze prace wenerologiczne, 
Medalem Międzynarodowego Sympozjum Mikologicznego Mikologia 2000 w Poznaniu, 
w 2004 Odznaką Honorową „Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego”, a w 2006 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Promotor dziewięciu ukończonych przewodów 
doktorskich oraz 13 prac licencjackich i magisterskich. Jest członkiem (m.in.) Rady Fun-
dacji Redemptoris Missio i  Członkiem Honorowym Sigma Hi The Scientific Research 
Society, University of Medicine and Dentistry of New Jersey, USA.

Adres do korespondencji: Katedra i Klinika Dermatologii (Wydział Lekarski II), ul. Przy-
byszewskiego 49, 60-355 Poznań

e-mail:ryszardzaba@gmail.com




