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Wykłady ŁTN dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020 

z cyklu: „Współczesny świat i jego poznanie – rezultaty badań łódzkich naukowców” 

nt. „Aplikacyjne wymiary badań naukowych” 

 

 

BIOGRAMY WYKŁADOWCÓW 

 

Eleonora Bielawska-Batorowicz – psycholog;  profesor nauk społecznych; zainteresowania naukowe obejmują psychologię prokreacji, 

psychologię kliniczną i psychologię zdrowia; prowadzone badania dotyczą prenatalnej więzi emocjonalnej z dzieckiem, depresji poporodowej, 

niepłodności, psychologicznych uwarunkowań doświadczeń związanych z menopauzą i andropauzą; w dorobku liczne artykuły naukowe, 

rozdziały w książkach, dotyczących psychologii prokreacji opublikowane w kraju i zagranicą, monografie: Psychologiczne aspekty prokreacji 

(2006) oraz Psychologiczne aspekty menopauzy (2016), podręcznik Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów (2012); członek kolegiów 

redakcyjnych czasopism Journal of Reproductive and Infant Psychology, International Journal of Fertility and Sterility, Przegląd 

Menopauzalny; Nauki o Wychowaniu, redaktor Folia Psychologica; pełnomocnik Rektora UŁ ds. programu Erasmus.  

 

Małgorzata Czyż – kieruje Zakładem Biologii Molekularnej Nowotworów (Uniwersytet Medyczny w Łodzi). W 2007 roku uzyskała tytuł 

profesora nauk medycznych. Obecne zainteresowania naukowe skupiają się na heterogenności guzów litych, głównie czerniaka oraz 

odpowiedzi komórek nowotworowych na leki i związki potencjalnie przeciwnowotworowe. Prof. Czyż odbyła liczne staże zagraniczne, 

w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Austrii. Jest współautorką ponad 70 prac oryginalnych i przeglądowych opublikowanych w czasopismach 

o zasięgu międzynarodowym o łącznym współczynniku oddziaływania (IF) ponad 260, m.in. Nucleic Acid Reseach, Blood, Journal 

of Biological Chemistry, British Journal of Pharmacology PLoS ONE, Oncotarget oraz Journal of Investigative Dermatology. Współpracuje 

z wieloma zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Wygłosiła szereg wykładów na zaproszenie na konferencjach międzynarodowych. 

Jest laureatką wyróżnień międzynarodowych i krajowych. W latach 2003-2016 była członkiem Komitetu Cytobiologii Polskiej Akademii Nauk 

(wybrana na trzy kolejne kadencje), od 2011 roku wice-przewodniczącą Komitetu. Jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. 

 

Wojciech Fendler – dr hab. n. med., specjalizuje się w analizie statystycznej danych i badaniach z zakresu medycyny translacyjnej oraz 

upowszechnianiu tych umiejętności wśród młodych naukowców. Dr Fendler jest laureatem kilkunastu prestiżowych grantów i wyróżnień jak 

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, stypendia START FNP i plebiscyt Polacy z Werwą. 

 

Adam Jaworski – prof. zw. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Społecznej 

Akademii Nauk w Łodzi Z wykształcenia biochemik (Uniwersytet Łódzki, 1964 rok), z zawodu biolog (specjalność biologia i genetyka 

molekularna), ale przede wszystkim nauczyciel akademicki oraz wychowawca kadry naukowej specjalistów genetyki molekularnej i inżynierii 

genetycznej (ponad 50 magistrów  i 21 doktorów nauk biologicznych, spośród których  11 osób uzyskało stopnie doktora habilitowanego i 

profesora nadzwyczajnego, a 1 osoba tytuł profesora nauk biologicznych.  53 lata pracy naukowej i dydaktycznej w Uniwersytecie Łódzkim, 

Polskiej Akademii Nauk oraz w Uniwersytetach w USA i Japonii, a od 4 lat w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Dorobek naukowy 

obejmuje 86 oryginalnych prac twórczych, w tym prac doświadczalnych opublikowanych w wiodących, międzynarodowych czasopismach 

naukowych, miedzy innymi w:  Science, Nature Genetics, Gene, Journal of Biological Chemistry, Journal of Molecular Biology, Nucleic Acid 

Research, Procedings National Academy of Science USA, Canadian Journal of Microbiology, Polisch Journal of Micobiology) 

 

Paweł Jokiel – geograf, hydrolog, profesor Nauk o Ziemi, kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej WNG UŁ. Zainteresowania 

badawcze: formy i dynamika odpływu rzecznego (zmiany czasowe, zróżnicowanie przestrzenne), stosunki i zasoby wodne (ustroje rzeczne, 

bilanse wodnogospodarcze, źródła, ujęcia wód), antropogeniczne uwarunkowania odpływu rzecznego i zasobów wód podziemnych (wpływ: 

urbanizacji, transportu i górnictwa odkrywkowego), ekstremalne zjawiska hydrologiczne (wezbrania i powodzie, niżówki i susze). 

Autor/redaktor: 12 książek, 150 artykułów, map i innych publikacji naukowych oraz ponad 70 ekspertyz, opinii i recenzji. Członek: Komitetu 

Gospodarki Wodnej PAN (Sekcja Hydrologii), Komisji Ekspertów Ministerstwa Środowiska RP, Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum 

Nauki, Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Rad Naukowych dwu Czasopism Naukowych oraz 

Przewodniczący Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Promotor 5 rozpraw doktorskich oraz recenzent 

i opiniodawca w 20 przewodach: doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Hobby: turystyka i fotografia, muzyka jazzowa, historia wojen 

na morzu. 

 

Piotr Łukowski – Logik, absolwent matematyki Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. nauk humanistycznych. Autor publikacji poświęconych 

logikom nie-Fregowskim, dualizacji logik, logikom bimodalnym, dedukcyjno-redukcyjnej postaci logik, systemom zmiany przekonań, 

paradoksom myślenia. Obecnie, swoje zainteresowanie naukowe koncentruje na logikach treści, logikach/strategiach myślenia codziennego 

zwłaszcza szybkiego w sensie Kahnemana i Tversky’ego, komunikacji w języku naturalnym, zabobonie niemonotoniczności, 

psychologicznych aspektach znaczenia, oddziaływaniu perswazyjnym, typach i technikach kłamania i manipulacji zwłaszcza przy użyciu 

mediów, przewrocie ideologicznym. Autor m.in. Paradoxes, Springer 2011, Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji, Wolters 

Kluwer 2012, Gombrowicz Kronosem ocalony, Teksty Drugie 2014, Psychophysiological approach to the Liar paradox: Jean Buridan’s 

virtual entailment principle put to the test (współautor Konrad Rudnicki), Synthese 2019. 

 

Ewa Marynowicz-Hetka – pedagog społeczny, profesor nauk humanistycznych, d.h.c. Uniwersytetu w Ostrawie (Rep. Czeska), autorka wielu 

prac z zakresu pedagogiki społecznej, m.in. podręcznika z pedagogiki społecznej. Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i 

międzynarodowych: członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2003-2011), prezes Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej 

(1991-2011), przewodnicząca stowarzyszenia europejskiego Centre Européen de Ressources pour la Recherche en Travail Social, członek 

Prezydium ŁTN, redaktor naczelny czasopisma Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne. 

 



 

 

Magdalena Mikołajczyk-Chmiela – prof. dr hab. W 1981 r. ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) w zakresie specjalności mikrobiologia. W 1991 r. uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych 

w zakresie immunologii, w 1999 r. stopień dr hab. w dziedzinie nauk przyrodniczych, w zakresie immunologii i mikrobiologii klinicznej, 

a w 2005 r. tytuł naukowy profesora. W 1981 r. rozpoczęła pracę w Zakładzie Immunologii, w Instytucie Mikrobiologii na Wydziale Biologii 

i Ochrony Środowiska UŁ. Od 2003 roku  kieruje Zakładem  Gastroimmunologii (obecnie pracownią), a od 2010 jest kierownikiem Katedry 

Immunologii i Biologii Infekcyjnej. W latach 2008-2016 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ. 

Od 2012 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk. W latach 1992-1996 trzykrotnie przebywała 

na stażu naukowym w Zakładzie Biologii Medycznej Uniwersytetu w Lund, w Szwecji, gdzie realizowała indywidualny projekt badawczy na 

temat mechanizmów odpornościowych w zakażeniach wywoływanych przez bakterie z gatunku Helicobacter pylori. Tematyka badawcza 

Katedry, którą kieruje obejmuje reakcje odpornościowe regulujące wzajemne oddziaływania gospodarz-drobnoustroje chorobotwórcze, 

czynniki zjadliwości drobnoustrojów chorobotwórczych warunkujące przebieg zakażeń i powstawanie odporności swoistej, podłoże 

genetyczne warunkujące podatność na zakażenie i rozwój chorób zakaźnych, zastosowanie drobnoustrojów jako biologicznych komponentów 

o potencjalnym zastosowaniu diagnostycznym, leczniczym i profilaktycznym. Działalność organizacyjną łączy z aktywnością badawczą 

i dydaktyczną. Wypromowała 6 doktorów, obecnie jest promotorem 2 prac doktorskich. Brała udział w realizacji 13 projektów badawczych 

finansowanych przez Komitet Badań Naukowych i Narodowe Centrum Nauki. Jest współautorem wielu oryginalnych prac doświadczalnych 

i artykułów przeglądowych. Jest członkiem Rady Redakcyjnej The World Journal of Gastroenterology. 

 

Aneta Pawłowska – historyk i historyk sztuki,. Od 2016 r. pełni funkcję Prodziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu 

Łódzkiego. Od 2015 r. posiada tytuł. Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zainteresowania naukowe koncentruje 

wokół historii sztuki polskiej XIX i XX wieku, sztuki i kultury Afryki Subsaharyjskiej (od 2000 r.) oraz problematyki audiodeskrypcji dzieł 

sztuki (od 2013 r.). Jest współautorką (wraz z dr J. Sowińską-Heim) jedynej w Polsce publikacji dotyczącej problematyki tworzenia opisów 

audiodeskrypcyjnych dzieł sztuki – Audiodeskrypcja dzieł sztuki – metody, problemy, przykłady, Łódź Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016. W roku 

2017 publikacja uzyskała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia. Laureatka nagród LUMEN (Leaders in University Management 

2017), Łódzkie Eureka 2017, Idol 2018. Autorka, współautorka, redaktor kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. 

Kierownik projektu  „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włączeni” POWR.03.01.00-00-T141/18 udostępniającego sztukę 

osobom z niepełnosprawnościami, finansowanego ze środków Unii Europejskiej i NCBiR. 

 

Agnieszka Podstawczyńska – geograf, klimatolog; dr hab. nauk o Ziemi, prof. nadzw. UŁ, od 1996 r. związana zawodowo z Katedrą 

Meteorologii i Klimatologii UŁ. W kręgu Jej zainteresowań naukowych i prowadzonych badań jest promieniowanie słoneczne, 

biometeorologia człowieka, mikroklimat jaskiń, klimat i bioklimat miasta. W ostatnich latach najwięcej uwagi poświęca wykorzystaniu 

naturalnego gazu promieniotwórczego radonu (Rn-222) w badaniach atmosfery. Jest autorką ponad 70. publikacji naukowych. Jest członkinią 

Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Międzynarodowej Asocjacji Klimatu Miasta (IAUC), Centrum Radonowego - Pozarządowej 

Międzynarodowej Sieci Naukowej. Od 2016 r. kieruje Studium Doktoranckim Nauk Geograficznych. Prywatnie realizuje pasję podróżniczą na 

czele z ulubionym kierunkiem „islandzko-azjatycko-australijskim” oraz pasję rysunkową - rysuje pastelami tematy inspirowane naturą, 

najchętniej ptaki. 

 

Antoni Różalski – prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego od 2015 r.; od 2001 r. profesor Uniwersytecie Łódzkim i rektor tej uczelni 

w kadencji 2016–2020. W UŁ pracuje od 1976 r. Od 1997 r. kieruje Zakładem Biologii Bakterii. Jest specjalistą w zakresie mikrobiologii, 

immunochemii i immunobiologii bakterii. Przedmiotem Jego zainteresowań są czynniki chorobotwórczości bakterii wywołujących zakażenia 

dróg moczowych. Jest autorem lub współautorem ponad 200 oryginalnych prac doświadczalnych, artykułów przeglądowych i innych 

opracowań oraz skryptu Ćwiczenia z Mikrobiologii Ogólnej (kilka wydań) i tłumaczenia  podręcznika akademickiego Mikrobiologia Medyczna 

– krótkie wykłady. 

 

Elżbieta Szkurłat – geograf, dr hab. profesor UŁ; zainteresowania naukowe dotyczą dydaktyki geografii oraz geografii społecznej w zakresie 

geografii percepcji, tożsamości młodzieży, więzi terytorialnych i społecznych; autorka ponad  80. publikacji naukowych oraz kilku 

podręczników i programów do nauczania geografii i edukacji regionalnej; kierownik Zakładu Dydaktyki Geografii UŁ oraz kierownik Studium 

Doktoranckiego Nauk Geograficznych, przewodnicząca Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 

 

Izabela Witońska – technolog chemiczny (od 1999 r.), dr hab. inż. profesor PŁ, prodziekan ds. studenckich Wydziału Chemicznego PŁ 

(od 2016 r.), zatrudniona w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej (od 2003 r.). Specjalizuje się w badaniach 

skojarzonych procesów biologiczno-chemicznych w przetwarzaniu biomasy, katalizie przemysłowej i fizykochemicznych badaniach 

powierzchni katalizatorów heterogenicznych, a także w katalitycznych technologiach służących do ochrony środowiska. Jest autorką 

49 publikacji z listy JCR, patentów, rozdziałów w monografiach naukowych i skryptach akademickich. Realizuje zadania naukowe w dużych 

projektach konsorcjalnych z przemysłem, projektując aparaturę i badając nowe technologie przetwarzania biomasy w skali ułamkowej. 

 

Wojciech Wolf – prof. dr hab. inż. zatrudniony w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Specjalizuje się 

w badaniach wpływu dyslokacji gęstości elektronowej oraz efektów stereo elektronowych na strukturę kryształów związków organicznych 

i metaloorganicznych oraz technologiami służącymi do ochrony środowiska wodnego. W latach 2008-2012 był prorektorem Politechniki 

Łódzkiej. Jest członkiem Komitetu Krystalografii Polskiej Akademii Nauk oraz Konsulem Honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburg 

w Łodzi. 
 
Emilia Wołowiec-Korecka – dr hab. inż., prof. PŁ. Absolwentka Wydziału FTIMS Politechniki Łódzkiej, doktoryzowana (2009) oraz 

habilitowana (2014) w dziedzinie Inżynieria Materiałowa. Profesor wizytująca w Worcester Polytechnic Institute (USA). Obecnie zatrudniona 

w Instytucie Inżynierii Materiałowej PŁ, gdzie prowadzi badania w obszarze modyfikacji materiałów, w szczególności nad wykorzystaniem 

metod numerycznych oraz metod sztucznej inteligencji do projektowania i symulacji procesów obróbki cieplno-chemicznej. Autorka ponad 

100 publikacji naukowo-technicznych, 200 wdrożeń przemysłowych, członek zespołów redakcyjnych i towarzystw naukowych (American 

Society for Metals ASM, World Academy of Materials and Manufacturing Engineering WAMME, Komitet Nauki o Materiałach PAN). 

Nagrodzona za działalność naukową i zawodową Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004), Nagrodą Wojewody Łódzkiego 

(2007), Nagrodą polsko-amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej (2013). Sympatyczka prozy S. Lema. 

 


