NOTKI O AUTORACH

Tomasz Burdzik – student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: prawo karne, socjologia prawa, nauki sądowe, stereotypy, pedagogika przedszkolna.
Edyta Charzyńska – psycholog, studentka V roku ﬁlozoﬁi na Uniwersytecie Śląskim, członkini
Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile. Zainteresowania naukowe: martwienie się,
zaburzenia odżywiania, otyłość, orientacje psychoseksualne, stereotypy płciowe.
Marcin Czajkowski – absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, student w Instytucie Kultury Polskiej, współpracownik magazynu historycznego „Mówią Wieki”.
Zainteresowania: historia społeczna oraz antropologia ciała. Przygotowuje pracę magisterską
o opiece nad chorymi psychicznie w Warszawie w czasach nowożytnych.
Marcin Demczuk – magister psychologii, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II. Aktualnie zatrudniony w Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej
w Lublinie na stanowisku psycholog-stażysta. Zainteresowania: psychologia sądowa i penitencjarna, psychologia perswazji, seksuologia.
Monika Filarowska – studentka V roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których realizuje minimum programowe na Wydziale Psychologii oraz uzyskała tytuł magistra ﬁlozoﬁi z zakresu etyki. Zainteresowania: psychologia kliniczna i psychiatria, a zwłaszcza zaburzenia lękowe, psychosomatyczne
i uzależnienia. Współorganizatorka projektu naukowego pt. „Wpływ uzależnienia od seksu
na zachowania, myśli i uczucia związane z aktywnością seksualną” realizowanego w latach
2008–2009.
Aneta Hanusiak – absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Studium
Aktorskiego Lart Studio w Krakowie, doktorantka Instytutu Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Psycholog w Centrum Psychiatrii w Katowicach i Szpitalu Geriatrycznym
w Katowicach. Zainteresowania: psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia sądowa, hiszpańska literatura piękna, teatr, salsa kubańska.
Grzegorz Iniewicz – doktor nauk humanistycznych, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisku adiunkta
oraz w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zarządu
Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP, autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych.
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Aleksandra Jaszczak – mgr psychologii, doktorantka w Pracowni Psychologii Edukacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: psychologia Internetu
(seksualność w sieci, zmienne osobowościowe warunkujące sposób korzystania z Internetu,
uzależnienia od Internetu), poczucie kontroli.
Paweł Marcinkiewicz – student studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca doktorska przygotowywana pod kierunkiem prof. dr. hab. J.K. Gierowskiego. Z zawodu prokurator, obecnie pełniący funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego
Katowice-Północ w Katowicach. Zainteresowania naukowe: psychologia śledcza, motywacja
sprawcy przestępstwa, aspekty motywacyjne zabójstw seryjnych i wielokrotnych, proﬁlowanie
kryminalne.
Mira Marcinów – absolwentka ﬁlozoﬁi i psychologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. Zainteresowania: problematyka szaleństwa w historii myśli psychiatrycznej
i psychoterapeutycznej, a także dzieje polskiej psychoanalizy. Zajmuje się arteterapią i psychoterapią tańcem.
Monika Marczak – studentka V roku psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Zainteresowania: psychologii uzależnień, psychologii płci, komunikacji interpersonalnej, seksuologii, psychologii emocji. Ukończyła staż w Komitecie Ochrony Praw Dziecka
w Poznaniu. Brała udział w licznych konferencjach naukowych zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich.
Magdalena Mijas – doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej
zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii naukowych ujęć (homo)seksualności,
tożsamości (trans)płciowych i (niehetero)seksualnych, konstrukcji seksualnej normy i patologii
oraz seksualności kobiety. Aktualnie zgłębia historię polskiego feminizmu.
Anna Roszyk – magister psychologii, doktorantka w Pracowni Seksuologii Klinicznej i Społecznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w swojej pracy naukowej
zajmuje się psychologicznymi mechanizmami patologii seksualnej, w szczególności u sprawców przestępstw seksualnych, pracuje naukowo i praktycznie; biegła sądowa w sprawach
seksuologicznych.
Małgorzata Rutkowska – psycholog i antropolog kultury (absolwentka Wydziału Psychologii
i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego), psychoterapeutka i trenerka. Aﬁliacja: Uniwersytet Warszawski, Instytut Analizy Grupowej RASZTÓW.
Zainteresowania zawodowe: psychoterapia, komunikacja interpersonalna, metodologia badań
społecznych, psychologia organizacji, przeciwdziałanie mobbingowi.
Katarzyna Salwa – studentka V roku socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacja: antropologia społeczna) i studentka Zakładu Filologii Szwedzkiej
Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania: współczesne
problemy społeczeństwa szwedzkiego, a także migracje zagraniczne.
Marcelina Westphal – absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentka III roku prawa na UAM, słuchaczka Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Jej zainteresowania koncentrują się przede wszystkim
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wokół ludzkiej seksualności, zarówno w zakresie normy, jak i patologii, oraz edukacji seksualnej dzieci i młodzieży.
Volga (Olga) Yerafeyenka (Kanapatskaja) – pochodzi z Białorusi. Ukończyła jednolite studia magisterskie (Białoruski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Maksima Tanka);
nauczycielka języka białoruskiego i literatury oraz kultury ojczystej i powszechnej. Obecnie
słuchaczka studiów podyplomowych dla nauczycieli kultury z antropologii kultury przy Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz kursu „Literatura i psychoanaliza”
w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania: historia, muzyka
(głównie retro i rock), archeologia, turystyka, literatura.
Monika Żaba – studentka V roku psychologii na Uniwersytecie Śląskim i 7. semestru na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Zainteresowania: psychologia zdrowia w kontekście pracy, metody badawcze i ewaluacja, stereotypy płciowe, psychologia międzykulturowa.

