
Karolina Kałużna 

 

Współzałożycielka i dyrektor kreatywna agencji holistycznej Przestrzeń.  

Od ponad 13 lat kreuje marki, tworzy strategie i idee komunikacyjne zarówno na rynek polski, 

jaki i na rynki międzynarodowe. Zanim założyła swoją agencję pełniła rolę Associate Creative 

Directora w agencji VMLY&R Poland oraz Senior Copywritera w Saatchi&Saatchi. Pracowała 

dla takich marek jak: Decathlon, IKEA, Orange, Lay’s, EB, Johnson&Johnson, Nestle czy Tic 

Tac. 



Absolwentka Filologii Polskiej w Kaliszu. Ukończyła także studia podyplomowe na SWPS w 

Warszawie z Projektowania usług. Obecnie uczestniczka Kursu Scenariuszowego SCRIPT w 

Szkole Wajdy.  

Prowadzi zajęcia dla studentów Filologii Polskiej na WP-A w Kaliszu z zakresu kreowania 

marek i copywritingu. 

 

 

Dr Magdalena Szulc  

 

Adiunkt Zakładu Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej, doktor nauk 

humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce, badaczka zjawisk internetowych, rzeczniczka 

prasowa. Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu public relations na 

University of Sydney w Australii. Stypendystka Erasmus University w Rotterdamie. Pracę 

doktorską pt. „Od gatunku do wizerunku. Autokreacje blogerów modowych w mediach 

społecznościowych” obroniła na filologii polskiej UAM w 2020 r.  

Z powodzeniem łączy działalność naukową z biznesową pracując na co dzień jako rzeczniczka 

prasowa i PR manager w jednej z poznańskich firm.  



Zainteresowania badawcze: media społecznościowe, socjologia zachowań internetowych i nie 

tylko, socjologia mody, kreowanie wizerunku. 

 

Prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz  

 

Od 1992 roku pracuje w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie habilitował 

się na podstawie dysertacji Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji 1984-2009. 

Absolwent studiów podyplomowych MBA na UAM w Poznaniu. Przez ponad dwadzieścia lat 



był kierownikiem Studium Filologii Polskiej w Kaliszu. Od 2016 pełni funkcję dziekana 

Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu oraz kierownika Zakładu Studiów 

Polonistycznych i Komunikacji Medialnej. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wydał 

sześć książek i trzy publikacje arkuszowe. Ogłosił kilkadziesiąt artykułów naukowych i kilkaset 

recenzji w prasie polskie i zagranicznej. Prowadzi zajęcia z zakresu teorii literatury, historii 

współczesnej literatury polskiej i sztuki komunikowania. Wypromował wielu licencjatów i 

magistrów oraz dwoje doktorów. Otrzymał m.in. honorową odznakę Zasłużony dla Miasta 

Kalisza oraz odznakę Zasłużony dla Kolarstwa Polskiego. 

 

Dr Agnieszka Raubo 

 

Filolog polski, literaturoznawca, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ochrony 

własności intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt na WP-A 

UAM.  

Od roku 2018 pełni funkcję Pełnomocnika Rektora UAM ds. rzetelności naukowej, jest także 

Pełnomocnikiem Dziekana ds. rzetelności naukowej WP-A UAM. Prewencją nierzetelnych 

zachowań w nauce zajmuje się od 10 lat. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz zajęcia z ochrony 

własności intelektualnej, parafrazy tekstu naukowego oraz rzetelności naukowej dla 

pracowników naukowych, doktorantów i studentów – zarówno na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza, jak i innych uczelniach wyższych w Polsce. 



Leszek Kubiak 

 

Wieloletni  pracownik i współpracownik Telewizji Polskiej (oddział tv we Wrocławiu i 

Poznaniu). Współtwórca Kaliskiej Telewizji „Centrum”. Trzydziestokilkuletnia praca za 

kamerą telewizyjną i kilkunastoletnia praca montażysty materiałów wideo, uczestniczy w wielu 

produkcjach telewizyjnych, współpracuje z lokalnymi stacjami telewizyjnymi.  

Swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystuje jako starszy wykładowca na Wydziale 

Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu UAM w Poznaniu. 

 



Adrian Jarzębowski  

 

Absolwent filologii polskiej oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, wykładowca na 

Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym w Kaliszu. W kręgu jego zainteresowań jest fotografia 

reportażowa, a w szczególności koncertowa fotografia muzyki jazzowej oraz rockowej, media 

społecznościowe oraz kreowanie wizerunku.  



Z powodzeniem łączy działalność dydaktyczną z biznesową pracując na co dzień jako 

specjalista ds. marketingu oraz e-commerce, obsługując portale społecznościowe oraz 

realizując liczne projekty. 

 



Dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak 

 

Adiunkt w Zakładzie Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej WP-A UAM, dr nauk 

społecznych w zakresie nauk o polityce, podyplomowe studia dziennikarskie, magister filologii 

polskiej.  

Autorka licznych artykułów prasowych o charakterze tak informacyjnym, jak i 

publicystycznym (m.in. Głos Wielkopolski); materiałów radiowych (Radio Centrum Kalisz) i 

telewizyjnych (m.in. TVP). Twórca materiałów do programów społecznych, kulturalnych, 

katolickich. Pomysłodawca i wykonawca programów autorskich w radiu i telewizji. 



Od 2002 roku nieprzerwanie związana z kaliską polonistyką. Zainteresowania badawcze: 

kompozycja współczesnej informacji (ze szczególnym uwzględnieniem telewizyjnej), 

perswazja i manipulacja w telewizyjnych serwisach informacyjnych, gatunki dziennikarskie 

dawniej i dziś, status zawodu dziennikarza, dziennikarstwo a PR.  

Pełnomocnik Dziekana ds. komunikacji medialnej WP-A UAM.  

 


