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Wykłady ŁTN dla doktorantów w roku akademickim 2018/19
z cyklu: „ Współczesny świat i jego poznanie – rezultaty badań łódzkich naukowców”
X. edycja nt. „Prawda i postprawda w nauce, sztuce i w społeczeństwie”
BIOGRAMY WYKŁADOWCÓW
Eleonora Bielawska-Batorowicz – psycholog; dr hab. prof. UŁ; 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.
Aldona Domańska – prawnik, konstytucjonalista; dr hab. prof. UŁ; zainteresowania badawcze oscylują wokół praw i wolności człowieka, ich
ochrony oraz zasad ustrojowych. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji traktujących o tych zagadnieniach, w tym między innymi monografii:
„Zasady sprawiedliwości społecznej we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym” (Łódź 2000) oraz „Pozycja ustrojowo-prawna
Rzecznika Praw Obywatelskich” (Łódź 2012), a także wielu artykułów poświęconych tematyce praw i wolności człowieka i ich prawnej
ochronie oraz zasadzie równości, równouprawnienia i godności osoby ludzkiej. Uczestniczyła w wielu konferencjach, seminariach krajowych
i międzynarodowych. Kieruje Zakładem Prawa Konstytucyjnego Porównawczego WPiA UŁ. Pełniła funkcję redaktora tematycznego „Eastern
Review”. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.
Albin Glowacki – dr hab. prof. UŁ, jest pracownikiem Instytutu Historii UŁ. Specjalizuje się w badaniach spraw trudnych w relacjach
polsko-radzieckich. Zajmują go: losy obywateli polskich na Wschodzie po 17 września 1939 r., okupacja ziem wschodnich II Rzeczypospolitej
w latach 1939-1941, stosunki polsko-radzieckie 1939-1946, dzieje Związku Patriotów Polskich w ZSRR oraz współczesna Rosja. Odbył staże
badawcze na uniwersytetach w: Warszawie, Iwanowie, Moskwie, Leningradzie, Kijowie, Lwowie, Mińsku, Wilnie i Odessie. Ściśle
współpracuje ze środowiskami sybiraków i kresowian oraz Rodziną Katyńską. Jest autorem i współautorem ponad 320 publikacji, w tym
ośmiu książek. Za osiągnięcia w pracy naukowej uhonorowany 10 nagrodami Rektora UŁ, Nagrodą Polskiej Fundacji Kulturalnej
im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego w Londynie w kategorii na najlepszą książkę historyczno-polityczną 1997 roku (1998), Indywidualną
Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Łodzi (2000), Nagrodą Przeglądu Wschodniego 2017 (XXV edycja Jubileuszowa) w kategorii: „Dzieła
Krajowe” za ostatnią książkę Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (19431946).
Jarosław Lewkowski – dr hab. nauk chemicznych. Studia chemiczne na ówczesnym Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Łódzkiego
ukończył w roku 1990 i od tego momentu związał się zawodowo z Uniwersytetem Łódzkim. Pracę doktorską z dziedziny chemii organicznej,
pisaną pod kierunkiem Profesora Romualda Skowrońskiego obronił w roku 1996. W roku 2005 uzyskał stopień doktora habilitowanego.
Od początku swej kariery opublikował 80 prac naukowych i 10 artykułów popularno-naukowych. Zawodowo zajmuje się przede wszystkim
syntezą, przemianami i biologicznymi zastosowaniami układów aminofosfonowych oraz chemią związków furanu. Ponadto, w kręgu jego
zainteresowań znajdują się chemia leków (zwłaszcza układów przeciwnowotworowych), pestycydy oraz ekotoksykologia. Prywatnie jest
frankofilem, uwielbia francuską piosenkę (tę nieco bardziej zaangażowaną i literacką: Jacques Dutronc, Serge Gainsbourg), powieści Williama
Faulknera i twórczość Bułhakowa. Chętnie słucha brytyjskiego rocka lat 70.
Waldemar Machała – dr hab. prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ppłk rez. WP. Absolwent Wydziału Lekarskiego WAM w Łodzi
(1989). Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii (1996) i medycyny ratunkowej (2001). Po zakończeniu stażu podyplomowego (1990 r.)
przez 2 lata pracował, jako starszy lekarz 124 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Szczecinie. Od 1992 r. – w Klinice Anestezjologii
i Intensywnej Terapii WAM w Łodzi. W latach 1999-2001 r. kierował Zakładem Medycyny Ratunkowej i Katastrof WAM w Łodzi. Następnie
kierował Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Brzezinach (2001 – 2003). Od 2003 r. kieruje Kliniką
Anestezjologii i Intensywnej Terapii: do 2014 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM-CSW, a od 2014 r. w Centralnym Szpitalu
Klinicznym – Centrum Kliniczno-Dydaktycznym. W latach 2012-2013 był lekarzem Szpitala Polowego w Ghazni, wchodzącego w skład
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie (ISAF). W 2016 r. został Pełnomocnikiem Rektora UM w Łodzi ds. wojskowej służby
zdrowia. Przewodniczy Oddziałowi Łódzkiemu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zainteresowania zawodowe
obejmują monitorowanie układu sercowo-naczyniowego i ośrodkowego nerwowego, techniki znieczulenia do operacji w obrębie klatki
piersiowej, brzucha, narządu ruchu i ośrodkowego układu nerwowego, a także wpływ różnych technik i metod znieczulenia na parametry
oddechowe i hemodynamiczne oraz wpływ urazu (także operacyjnego) na ustrój. Osobnym rejonem zainteresowań pozostaje intensywna
terapia chorych po ciężkich urazach oraz znajdujących się w niewydolności wielonarządowej. http://www.machala.info

Ewa Marynowicz-Hetka – pedagog społeczny, profesor w Uniwersytecie Łódzkim, d.h.c. Uniwersytetu w Ostrawie (Rep. Czeska), autorka
wielu prac z zakresu pedagogiki społecznej, m.in. podręcznika z pedagogiki społecznej, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ.
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.
Wiesław Puś – historyk, profesor w Uniwersytecie Łódzkim. Jego zainteresowania naukowe obejmują głównie historię społecznogospodarczą ziem polskich w XIX i XX w., a także dzieje polityczne oraz historię Żydów polskich. Zatrudniony w UŁ od 1966 r., w okresie
do 2015 r. w Instytucie Historii, a następnie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Opublikował ponad 200 prac naukowych, w tym
12 książek. W latach 2002-2008 był rektorem Uniwersytetu Łódzkiego.
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.
Cezary Sanecki – pianista, absolwent łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu prof. Tadeusza Chmielewskiego (dyplom
z wyróżnieniem w 1987 r.) oraz w klasie kameralistyki prof. Rajmunda Ambroziaka i prof. Bronisława Hajna. Jest zdobywcą I Nagrody oraz
Nagrody Specjalnej Krzysztofa Pendereckiego na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi w 1986 r. Jako solista i kameralista
występował w Polsce oraz w krajach Europy i Azji. Znaczną część jego recitali i koncertów kameralnych wypełnia muzyka polska oraz
muzyka XIX i XX w. Na swym koncie ma liczne prawykonania dzieł kompozytorów współczesnych. Współpracował z wieloma
wykonawcami, m.in.: Andrzejem Orkiszem, Piotrem Pławnerem, Tomaszem Królem, Urszulą Kryger. Szczególne miejsce w jego działalności
artystycznej zajmuje muzyka na 2 fortepiany i 4 ręce. Posiada w swym dorobku nagrania radiowe i telewizyjne. Nagrał ponad dwadzieścia płyt
z muzyką m.in. H. Wieniawskiego, J. Brahmsa, M. de Falli, M. Ravela, B. Bartoka, M. Brucha, I. J. Paderewskiego, G. Bacewicz,
R. Schumanna, K. Szymanowskiego (płyta nominowana do nagrody Fryderyk) oraz z muzyką polskich kompozytorów współczesnych,
m.in.: H. M. Góreckiego, J. Łuciuka, J. Bauera. Prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
w Łodzi. Bierze udział w pracach jury konkursów pianistycznych. W latach 2008–2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Fortepianu,
Klawesynu i Organów łódzkiej Akademii Muzycznej, a od września 2012 r. jest rektorem tej uczelni. W czerwcu 2013 roku otrzymał tytuł
profesora sztuk muzycznych.
Krzysztof Skotnicki – prawnik konstytucjonalista. Jest kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego UŁ i kierownikiem Centrum Studiów
Wyborczych UŁ. Specjalizuje się w problematyce wyborczej, parlamentarnej oraz ustroju państw Europy Środkowej i Wschodniej. Autor
ponad 200 publikacji. Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, skarbik Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, członek
Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Łodzi.
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.
Andrzej Wicher – jest (od 1997 r.) wykładowcą historii literatury angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim, w Instytucie Anglistyki. Od roku
2017 jest też kierownikiem Pracowni do Badań nad Angielską Literaturą Średniowieczną i Renesansową wchodzącą w skład Zakładu Dramatu
Angielskiego i Literatury Dawnej UŁ. Jego główne przedmioty zainteresowań naukowych to kultura literatura średniowieczna i renesansowa,
oraz współczesna literatura fantasy ze szczególnym uwzględnieniem motywów folklorystycznych w literaturze. Nie licząc około 80 artykułów
naukowych, jest on autorem trzech książek poświęconych starszej literaturze angielskiej oraz literaturze z gatunku fantasy autorstwa
J. R. R. Tolkiena i C. S. Lewisa. Jest on również autorem tomu przekładów angielskiej poezji średniowiecznej pod tytułem: Pan Gawen
i Zielony Rycerz, Perła, Król Orfeo.
Maria Wichowa – ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim, na seminarium prof. J. Starnawskiego. Stopień naukowy
doktora otrzymała w roku 1986 na podstawie dysertacji „Przeobrażenia” Jakuba Żebrowskiego i „Przemiany” Waleriana Otwinowskiego.
Dwa staropolskie przekłady „Metamorfoz” Owidiusza (druk 1990). Promotorem był prof. Jerzy Starnawski. W roku 1998 opublikowała
monografię pt. Pisarstwo Jana Ostroroga (1565-1622), stanowiącą podstawę habilitacji. Tytuł profesora otrzymała w roku 2012. Jest także
autorką monografii Staropolskie przekłady „Metamorfoz” Owidiusza (2008), książki edytorskiej ze wstępem monograficznym: Andrzej
Dębowski, Utwory zebrane (2009), monografii Dzieło Diega de Estella „O wzgardzie świata i próżności jego” w przekładzie ks. Augustyna
Kochańskiego jako poradnik medytacji, Problemy komunikacji literackiej (2010), książki „rocznicowej” Studia i materiały o życiu i twórczości
Andrzeja Frycza Modrzewskiego (2003) oraz współautorką trzech kolejnych (dwóch tomów Antyk w Polsce i publikacji Pod cieniem
Hippeum). Jest redaktorem i współautorką publikacji Jerzy Starnawski (1922- 2012). In memoriam, t. I Uczony. Mistrz. Przyjaciel, pod red.
M. Wichowej, Łódź 2014; t. II Bibliografia osobowa, oprac. M. Wichowa, Łódź 2014. Opublikowała łącznie ponad 200 artykułów
naukowych. Została w 2016 roku Honorową Obywatelką Wolborza, w tym samym roku otrzymała Nagrodę Naukową Łódzkiego
Towarzystwa Naukowego.
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.

