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Nauczyciel akademicki, tutor, historyk, politolog, doktorant w Instytucie Psychologii Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie. 

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Historycznym i Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach realizowanego projektu badawczego
w IP PAN zajmuje się problematyką więzi (Human-animal bond) pomiędzy dziećmi i młodzieżą z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu a psami w procesie dogoterapii. Jako nauczyciel akademicki
„freelancer” współpracuje z uczelniami z całej Polski prowadząc warsztaty i konwersatoria na
studiach I, II stopnia i podyplomowych poświęcone tematyce: psychologii zarządzania,
komunikacji w zespołach projektowych, zarzadzaniu sobą w czasie, edukacji i rehabilitacji dzieci z
autyzmem, neuroróżnorodności i rozwojowi kompetencji osób z ASD w oparciu o podejście
TEACCH i metodę Floortime. 

Swoją aktywność edukacyjną i dydaktyczną opiera na podejściu interdyscyplinarnym łączącym
perspektywę historyczno-pedagogiczną, ewolucyjno-porównawczą i psychologiczną. Autor i
współautor rozdziałów w monografii „Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej” (Wydawnictwo
PTE, Poznań 2020). 

Od 2014 roku prowadzi własną firmę szkoleniową i badawczą. W ramach współpracy B2B z
organizacjami biznesowymi i fundacjami realizuje autorskie projekty i warsztaty poświęcone
rozwojowi kompetencji osobistych oraz badania kompetencji min. metodą 360 stopni. 

Bartosz Nowak

Tutoring prowadzę w nurcie

rozwojowym i naukowym



Jestem socjolożką i pedagożką, tutorką. W pracy naukowej skupiam się na przemianach
społecznych i przyglądam się jak kwestia płci łączy się z szeregiem zjawisk. Analizuję różnego
rodzaju przejawy dyskryminacji i marginalizacji, przyglądam się różnorodności i doceniam
różnice. Badam rzeczywistość społeczną z różnych perspektyw wykorzystując metody
jakościowe. Jeśli jesteś zainteresowana_y analizami społecznymi i zapraszam na tutoring
naukowy. 

Poza obszarem naukowym działam w Ogrodzie Społecznym Szeląg i Kooperatywie
Spożywczej. Uważam, że dostęp do zdrowej żywności to prawo każdego człowieka. Segreguję
śmieci, kompostuję, unikam plastiku. Praktykuję Tai Chi oraz Qigong. Od piętnastu lat jeżdżę
niemal cały rok rowerem (tym samym). Relaksuję się przy pracach manualnych z użyciem
drewna, wikliny, wełny, włóczki czy filcu. Ogrodnictwo to moja nowa pasja. Lubię tworzyć coś
z niczego. 

Tutoring prowadzę w nurcie

naukowym

Urszula
Kluczyńska



Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Polityka Społeczna, Wydziału Studiów
Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika
specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz na kierunku Pedagogika specjalność
doradztwo zawodowe i personalne, a także absolwentka studiów podyplomowych na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze Zintegrowanej Edukacji Przedszkolnej i
Wczesnoszkolnej (2016) oraz Zarządzania Oświatą (2021). Certyfikowany facylitator i
moderator Design Thinking oraz certyfikowany tutor. 

Swoje doświadczenie pedagogiczno-wychowawcze realizuje w ramach tutoringu
rozwojowego (przykładowe obszary: samorozwój, talenty, motywacja, poczucie zadowolenia i
satysfakcji w życiu i pracy), natomiast doświadczenie naukowe w ramach tutoringu
naukowego (obszar zainteresowań naukowych: zastosowaniem nowych mediów w procesie
kształcenia na różnych szczeblach edukacji, zagrożenia związane z nowoczesnymi
technologiami i mediami, uzależnienia behawioralne).

Tutoring prowadzę w nurcie

rozwojowym i naukowym

Sylwia Polcyn



Socjolożka, trenerka, badaczka, coach kariery. Od dwunastu lat wspiera organizacje
pozarządowe we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Koordynowała proces
upowszechniania aplikacji mobilnych skierowanych do osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Współtworzyła narzędzie rekrutacyjne oparte na podejściu coachingowym.
Prowadziła ewaluację polsko-kirgiskiego projektu w ramach programu E-Motive. Realizatorka
badań jakościowych. Od trzech lat związana z Fundacją Spark Academy, gdzie pracuje z
młodzieżą licealną metodą design thinking oraz prowadzi dla niej coaching kariery. 

Trenersko zajmuje się efektywnym zarządzeniem wiedzą. Coachingowo wspiera i stymuluje
sprawstwo klientów w dążeniu do realizacji celów zawodowych. Jest absolwentką
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Collegium Civitas (Trener Coach). Przez moment
studiowała na LMU w Monachium. Obecnie realizuje studia podyplomowe z Job-coachingu
na USWPS. Interesuje się kinem i sztuką współczesną. Najchętniej podziwia performanse
swojego sześcioletniego syna.

Tutoring prowadzę w nurcie

Magdalena
Adamska-Kijko

rozwojowym



Jestem wykładowczynią akademicką, certyfikowanym coachem Instytutu Gallupa,
trenerką umiejętności psychospołecznych i analityczką transakcyjną w obszarze
organizacji. Wspieram w rozwoju, uczę, towarzyszę w projektowaniu i wprowadzaniu
zmian. 

Najważniejsze w pracy jest dla mnie stworzenie jednocześnie bezpiecznej, jak i
stymulującej do rozwoju relacji. Dzięki spotkaniom z moimi studentami i studentkami,
klientami i klientkami moje życie jest bogate i twórcze.

Tutoring prowadzę w nurcie

Joanna
Krajewska

rozwojowym i naukowym



Absolwentka filologii angielskiej i studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami
Ludzkimi, coach ICC, tutor szkolny i akademicki. Od 17 lat zawodowo związana z
edukacją. 

Praca z ludźmi daje mi poczucie spełnienia i dostarcza energii. Z dużą łatwością
dostrzegam potencjał, mocne strony, emocje i potrzeby drugiego człowieka. Uwielbiam
rozmawiać i śmiać się do łez. Potrafię uważnie słuchać i tworzyć relacje oparte na
szczerości, akceptacji i zrozumieniu. Dzięki otwartości i towarzyskiemu usposobieniu
szybko zjednuję sobie ludzi i zdobywam ich sympatię. Czerpię radość z uczenia się i
nieustannie poszukuję możliwości rozwoju. Chętnie podejmuję się wyzwań, by
przepędzać nudę i rutynę oraz zdobywać nowe umiejętności. 

Miłość do dobrego jedzenia zaprowadziła mnie kiedyś do Toskanii, gdzie gotowałam pod
okiem włoskiego szefa kuchni. 

Tutoring prowadzę w nurcie

Ewelina 
Marszał-Kaczmarek

rozwojowym Sign up if you are
English speaking

student 



Tutoring, do którego zapraszam studentów zorientowany jest na strefę najbliższego
rozwoju. Podczas spotkań wykorzystujemy metodologię interwencji formatywnych,
których zaletą jest ujmowanie naszych zaangażowań (obecnych i planowanych) w
całościowym systemie realizowanych przez nas działalności. Nie chodzi o nam o
ulepszanie wybranych aspektów/elementów codziennych działań, czy dopasowywanie
ich do siebie, ale o uchwycenie ich dynamiki i współzależności powiązań pomiędzy nimi.

 Koncentrujemy się na rozpoznaniu potrzeb (akademickich, związanych z rozwojem
osobistym, zawodowym,...) i wypracowaniu spójnego modelu działalności zorientowanej
na realizację ważnych dla studenta/studentki celów i motywów. Wymaga to przyjrzenia
się miejscom, w których ujawniają się różnego rodzaju trudności i napięcia. Analizujemy
relację ze środowiskiem społecznym i szukamy odpowiedzi na pytanie o sposoby
przekształcania jej w społeczną sytuację rozwoju studenta/studentki.

Tutoring prowadzę w nurcie

Beata Zamorska

rozwojowym i naukowym Sign up if you are
English speaking

student 



Specjalistka edukacji: pedagog, trener, tutor, asesor kompetencji, doradca zawodowy i
personalny. Praktyk i badacz nauk społecznych z doświadczeniem ukierunkowanym na pracę
z dorosłymi. Zaangażowana w ponad 5.500 godzin pracy rozwojowej (startupowcy,
innowatorzy, studenci, doktoranci, wykładowcy, osoby z niepełnosprawnościami,
doświadczeniem choroby onkologicznej oraz zaburzeniami psychicznymi). Łączy rozwój
akademicki z zaangażowaniem społecznym, a proaktywność z wysokim poziomem
wrażliwości. Koncentruje się na zarządzaniu kompetencjami zawodowymi, pozytywnym
starcie i rozwoju zawodowym oraz rozwijaniu kompetencji transferowalnych. Pracownik
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Współpracuje z
Zakładem Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów
Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Były wolontariusz Filharmonii Poznańskiej, konferencji TEDxPoznań, koordynator konkursu
poetyckiego dla studentów, ambasador Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i
niezmienna pasjonatka andragogiki. Zaangażowana we wdrażanie założeń outcome-based
education oraz peer tutoringu. 
Uśmiechnięta, pozytywnie nastawiona i ciekawa drugiego człowieka miłośniczka przyrody,
spędzania czasu ze zwierzętami, dźwięku saksofonu, długich spacerów oraz języka
niemieckiego. Inspiracji szuka w pracy dyrygentów, socjobiologii oraz analizie transakcyjnej.
W swojej pracy wykorzystuje takie talenty jak: rozwaga, empatia i odpowiedzialność. 

Tutoring prowadzę w nurcie

Elwira Litaszewska

rozwojowym



Jestem scrum masterem, coachem i tutorem. Organizacja dla ktorej pracuje szkoli w
zwinnych metodach zarzadzania projektami. Pol zycia spedzilam za granica rozwijajc sie.
Gdy 4 lata temu moj swiat sie zawalil, nie mialam innego wyjscia jak wstac szybko na
nogi i odbudowac siebie cegielka po cegielce. Docenilam czas, ktory zostal nam dany.
Okres odbudowy sprawil, ze dzis jestem nowym czlowiekiem, ktory chce pomoc ludziom
i zespolom odkryc swoj potencjal. 

Moją misją jest zmienianie swiata na lepsze, dzieki pracy na zasobach, wartosciach i
talentach w nurcie agile. 

Tutoring prowadzę w nurcie

Barbara Misiur

rozwojowym i naukowym Sign up if you are
English speaking

student 



Tutoring prowadzę w nurcie

- Akredytowany Tutor 
- Akredytowany Praktyk Tutoringu 
- Couch Certyfikacja ICF 
- Trener dyplomowany 
- Trener nowoczesnych technik uczenia się 
- Wykładowca Akademicki 
Jestem doświadczonym tutorem, coachem, trenerem i wykładowcą akademickim. W pracy z
drugim człowiekiem wyznaję wartości szacunku dla każdego i wiarę w jego możliwości. Moją
misją jest inspirowanie i motywowanie do poszukiwania siebie, poszukiwania własnej ścieżki,
własnych celów i ich osiągania. W swojej pracy tutorskiej wykorzystuję metody edukacji
spersonalizowanej, opartej na zasobach i kompetencjach, wykorzystuję techniki myślenia
twórczego, techniki wizualne i dialog motywacyjny. Moje obszary zainteresowań to specyfika
uczenia się dorosłych, odkrywanie indywidualnych sposobów uczenia, poznawanie i budowanie
narzędzi dydaktycznych, kreatywność i twórcze myślenie, praca z kompetencjami, motywowanie
siebie i innych. Z wielką otwartością podchodzę do swoich pasji zawodowych, dlatego
nieustannie poszerzam swoją wiedzę szkoląc się, czytając, słuchając, a przede wszystkim
realizując i doświadczając spotkań z drugim człowiekiem, bo cytując Konfucjusza „Powiedz mi, a
zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Serdecznie zapraszam na
wkroczenie wraz ze mną na indywidualną ścieżkę tutoringu rozwojowego.

Kinga Zinkowska

rozwojowym



Tutoring prowadzę w nurcie

Od wielu lat towarzyszę ludziom, zespołom i organizacjom w harmonijnym rozwoju. Dla mnie oznacza
to połączenie efektywności z dobrostanem, który mieści radość, spokój i poczucie sensu. W takim
stanie jesteśmy zdolni do sięgania po swoje zasoby i korzystania z talentów. Mamy wtedy ochotę i siłę,
żeby eksplorować świat sami i w towarzystwie innych ludzi. Jesteśmy zdolni do kreowania pięknych i
dobrych rzeczy w swojej dziedzinie i w ten sposób mamy wpływ. Jedyny w swoim rodzaju,
niezastąpiony i potrzebny. Jako konsultant, trener, coach i mentor wspieram transformacje organizacji
w kierunku zwinności. Oznacza to rozwój kultury organizacyjnej i zarządczej zdolnej do uczenia się i
adaptacji, która osiąga wyniki szybciej, łatwiej i z sensem. Ukończyłam studia Doradztwa i Coachingu
oraz zdobyłam certyfikat Coacha i Trenera Agile Profile w Grenoble Ecole de Management. Prowadzę
Studentów na kierunkach Zarządzania oraz Psychologii w biznesie ucząc ich jak w praktyce poruszać
się w warunkach VUCA - zmiennych i nieprzewidywalnych, aby nie tylko przetrwać, ale również
wykorzystać potencjał i dynamikę świata, w którym żyjemy. Współtworzę program i prowadzę zajęcia
w ramach studiów MBA na wydziale Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prowadzę
prace badawcze w obszarze uczenia się na poziomie indywidualnym i zespołowym. Pasjonuje mnie
zjawisko inteligencji kolektywnej. Lubię czerpać wzorce z przyrody, przenosząc naturalne mechanizmy
do świata zespołów i organizacji (biomimikra). Tutoring w moim pojęciu oznacza odkrywanie talentów
i osobistej mocy oraz odnajdowanie własnej drogi, w zgodzie z potrzebami, aby realizować swoje
marzenia. Współtworzę projekty rozwojowe w Polsce, we Francji i Anglii włączając się w trendy
zrównoważonego rozwoju, dbania o Planetę i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Prywatnie
uwielbiam podróżowanie i bycie w różnych kulturach, czerpanie z ich bogactwa i różnorodności. Lubię
prostotę i autentyczność.

Julita Popiołek

rozwojowym



Jestem akredytowanym coachem ICF - Międzynarodowej Federacji Coachingu na poziomie PCC (PCC
ICF – Professional Certified Coach - International Coaching Federation), a także mentorem,
mediatorem rodzinnym i trenerem rozwoju osobistego.
Systematycznie rozwijam swoje kompetencje biorąc udział w licznych szkoleniach, warsztatach i
konferencjach branżowych. 
Coaching i mediacja stanowi dla mnie sposób ciągłego doskonalenia się zawodowego i osobistego.
Szczególną uwagę poświęcam etyce zawodowej, dlatego pracuję również jako mentor dla coachów i
kandydatów na coachów w rozwijaniu ich kompetencji, przygotowaniu do akredytacji i doskonaleniu
warsztatu coachingowego.  Osobiście regularnie korzystam z superwizji doświadczonego mentora
oraz przygotowuje się do kolejnego stopnia akredytacji.ICF 
 Specjalizuję się w coachingu relacji w rodzinie i związku. Doświadczenie w pracy z klientami
indywidualnymi zaowocowało wypracowaniem autorskiego programu: ”Coachingowy trening relacji –
Zostańmy Razem,” który ma na celu pomóc partnerom poprawić jakość wzajemnych relacji oraz
wesprzeć w wypracowaniu nowego, dojrzałego sposobu funkcjonowania w związku, umożliwiającym
przedstawienie swoich racji i potrzeb przy jednoczesnym szanowaniu potrzeb partnera. 
Doświadczenie menadżerskie i sprzedażowe oraz współpraca ze środowiskiem biznesowym
umożliwia mi obecnie satysfakcjonującą pracę coachingową, mediacyjną, mentorską i szkoleniową z
przedstawicielami sektora MŚP. Lubię prowokować do kreatywnego podejścia do problemów i
poszukiwania najbardziej efektywnych rozwiązań. Propaguję wprowadzanie kultury coachingowej do
codziennego warsztatu pracy menadżera. Moich klientów wspieram merytorycznie, motywuję,
towarzyszę w przejściu przez proces zmiany oraz pobudzam do rozwoju.

Tutoring prowadzę w nurcie

Anna Kaczalska

rozwojowym



Tutoring prowadzę w nurcie

Pedagożka, tutorka - wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
uzyskując tytuł magistra po ukończeniu kierunku pedagogika specj. edukacja elementarna i terapia
pedagogiczna. Moja praca magisterska Współczesne dziecko i dzieciństwo w społecznej klasyfikacji i
ocenie jest próbą uchwycenia percepcji społecznej współczesnego dziecka i dzieciństwa. Tytuł
licencjata zdobyłam po ukończeniu kierunku pedagogika specj. edukacja elementarna i język angielski
broniąc pracę zatytułowaną Edukacja przyszłości w kontekście cyborgizacji, w której starałam się
odpowiedzieć na następujące pytania: Jak będzie wyglądał świat zdeterminowany najnowszymi
technologiami, który wydaje się być nieunikniony? Czy edukacja w jego obszarze będzie miała rację
bytu? 
Moje zainteresowania oscylują wokół edukacyjnego wykorzystania nowych technologii oraz
współczesnego człowieka w świecie mediów. Od lat śledzę rozwój futurystycznych wizji
funkcjonowania człowieka. Jestem autorką artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych
(odbywających się na całym świecie) podejmujących kwestie nowych technologii i życia
zdeterminowanego medialnie i technologicznie. 

Podczas spotkań tutoringowych będę towarzyszyć Ci na Twojej drodze rozwojowej, a poruszane
obszary całkowicie będą zależeć od Twoich potrzeb. 
Będziemy odkrywać potencjał, tak aby świadomie i odpowiedzialnie kreować swoją dalszą drogę
edukacyjną i zawodową.
Do zobaczenia! 

Paulina Głowacka

rozwojowym Sign up if you are
English speaking

student 



Tutoring prowadzę w nurcie

Wielokrotnie towarzyszyłam w rozwoju osobistym ludziom, którzy chcieli realizować ambitne plany,
próbować nowych wyzwań, a czasem uczyli się, jak kierować zespołami. Praca z ludźmi to przede
wszystkim praca ze sobą, swoją samoświadomością, motywacją, rozumieniem złożoności
otaczającego nas świata. Jestem absolwentką matematyki i studiów podyplomowych MBA HR.
Posiadam wieloletnie doświadczenia menedżerskie w zarządzaniu zespołami i projektami, częstokroć
ambitnymi i pionierskimi. 

Ciągle próbuję czegoś nowego; piszę zadania matematyczne dla dzieci, także do gier komputerowych;
od niedawna dzielę się podróżniczą, rowerową pasją z nową grupą przyjaciół. Wierzę, że zmiany są
możliwe. 

Zachęcam do tutoringu ze mną osoby, które poszukują i ciągle stawiają sobie nowe wyzwania.

Agata Ludwa

rozwojowym



Tutoring prowadzę w nurcie

Drodzy Studenci,

moje pięć talentów to: Intelekt, Optymista, Rozwijanie innych, Zbieranie i Odkrywczość.
W pełni z nich korzystam pracując z Wami. Słucham, dopytuję, nie decyduję za nikogo.
Zapraszam do wspólnego odkrywania możliwości, jakie są przed Wami. Do poznawania i rozwijania
Waszego potencjału w ramach tutoringu indywidualnego rozwojowego - jednak naukowy, zwłaszcza w
dziedzinie ICT, również wchodzi w grę.

Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem informatyki o specjalności sieci komputerowe. Pracę
magisterską obroniłam jednak z leksykalnych baz wiedzy, a doktorat z wykorzystania systemów
informacji przestrzennej w inżynierii rolniczej. Od lat fascynuje mnie rozwój mocnych stron każdego
człowieka i m. in. dlatego jestem akredytowanym praktykiem tutoringu. Obszarów moich
zainteresowań jest zdecydowanie więcej. – Tak w moim przypadku działa Intelekt połączony ze
Zbieraniem i Odkrywczością oraz Rozwijaniem innych i Optymizmem. Wszystko jest możliwe. 

Zapraszam do współpracy :)

Janina 
Rudowicz-Nawrocka

rozwojowym i naukowym



Tutoring prowadzę w nurcie

Coach, trener, tutor. Ale także pasjonat pracy z dziećmi. Najważniejsze w życiu są dla mnie
relacje. Szczerość i prawda. Ale także wzajemne zaufanie i wolność. W procesie tutorskim
będę Tobie towarzyszyła opierając się właśnie na tych wartościach. 

Moją rolą jest zaproszenie Ciebie do wspólnej podróży wgłąb siebie - nawet, a może
szczególnie wtedy, gdy nie wiesz dokąd ma ona prowadzić. Podróży poprzez bycie, cele,
marzenia i plany. 

Gotowy? 

Marta Nowicka

rozwojowym


