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prof. Ireneusz Kojder – neurochirurg, urodził się w 1949 w Szczecinie. 

Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego został chirurgiem mózgu. Studiował w Polsce (Uniwersytety 

w Szczecinie, Warszawie) i Francji (Uniwersytet w Grenobli), a także w 

Sztokholmie, Budapeszcie, Rotterdamie. Od 1987 roku kieruje Katedrą 

Neurochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 

wprowadzając wszystkie znane współcześnie metody lecznicze, a także innowacyjne 

rozwiązania – szczególnie w leczeniu chorób naczyniowych i onkologicznych układu 

nerwowego, które były jego głównym medycznym zainteresowaniem. Jako pierwszy 

wprowadził na terenie Europy Środkowej modyfikacje mikrooperacji tętniaków tętnicy 

podstawnej i technik neuronawigacji. Od kilku lat pracuje nad neurokognitywistyką 

stosowaną, prowadząc nauczanie – programy unijne oraz badania własne w oparciu o 

obserwacje mechanizmów poznawczych mózgu uszkodzonego onkologicznie. Szczególnie 

zainteresowaniem obejmuje móżdżek i jego rolę w budowanie, nazwanej przez siebie, 

móżdżkopochodnej sekwencji czynności wyższych mózgu. Członek m.in. Europejskiego 

Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych, Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, 

Cushing Neurological Surgery Society (USA). 

 

prof. Krystyna Honczarenko ‒ neurolog-neuropatolog, profesor w Klinice 

Neurologii PUM. Wykładowczyni na studiach neurokognitywistycznych w 

PUM. Była konsultantka wojewódzka w dziedzinie neurologii dla 

województwa gorzowskiego oraz konsultantka regionalna dla województwa 

zachodniopomorskiego. Główna inicjatorka powstania Stowarzyszenia 

Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona w Szczecinie. Zainteresowania 

naukowe: diagnostyka i leczenie choroby Parkinsona, zmiany w układzie nerwowym w 

nowotworach narządów wewnętrznych i chorobach układowych tkanki łącznej.  

 

prof. Irena Baranowska-Bosiacka – od wielu lat zainteresowanie i próba 

zrozumienia różnorodnych procesów towarzyszących czynnościom 

biologicznym mózgu, przede wszystkim przekazywaniu sygnałów, 

procesom uczenia się i pamięci, są się dla niej inspiracją do prowadzenia 

badań w tym kierunku. Dotyczą one zarówno mechanizmów 

molekularnych transdukcji sygnału, transmisji synaptycznej, funkcji receptorów, jak i 

tworzenia nowych białek zaangażowanych w proces powstawania śladu pamięciowego. 
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Ponadto prowadzi badania nad metabolizmem energetycznym mózgu z uwzględnieniem 

ścisłej kooperacji pomiędzy astrocytami a neuronami i roli tych procesów, między innymi w 

konsolidacji pamięci czy zaburzeniach neurodegeneracyjnych. 

 

dr Daria Schetz ‒ pracuje w Zakładzie Toksykologii Klinicznej 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Centrum 

Monitorowania Działań Niepożądanych Leków i Środków Chemicznych 

Pomorskiego Centrum Toksykologii. W 2015 r. obroniła doktorat na 

Wydziale Lekarskim GUMed. Zajmuje się badaniem wpływu określonych 

ksenobiotyków (szczególnie leków, suplementów diety oraz substancji psychoaktywnych) na 

organizm ludzki. Zainteresowania: farmakologia oraz toksykologia kliniczna. 

 

prof. Izabela Gutowska ‒ zainteresowania naukowe profesor 

szeroko rozumianą biochemią koncentrowały się od początku 

wokół tematyki dotyczącej metabolizmu mineralnego ludzi i 

zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu różnych 

czynników środowiskowych na skład mineralny ludzkich i 

zwierzęcych tkanek twardych. Równolegle realizowała prace dotyczące kwasów 

tłuszczowych i ich przemian w warunkach in vitro i in vivo. Jednak od kilku lat głównym 

nurtem jej zainteresowań jest wpływ fluorków na metabolizm eikozanoidów, mogący 

prowadzić do rozwoju procesu zapalno-proliferacyjnego w różnych tkankach organizmu. 

 

prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska – pracuje w Szczecińskiej Szkole 

Wyższej Collegium Balticum. Ukończyła studia wyższe w zakresie 

psychologii, w specjalnościach: psychologia kliniczna i psychologia 

społeczna; uzyskała doktorat z filozofii z zakresu teorii poznania. 

Specjalizuje się w epistemologii, neurofilozofii i pedagogice kultury, w 

relacjach kultura – aspekty edukacyjne, w szczególności pokazania wagi narracyjności w 

wychowaniu i przygotowaniu pedagoga do pracy. Obecnie koncentruje się na pracach 

dotyczących wykorzystania dorobku neuronauk w pedagogice (neuropedagogika) oraz 

aspektach psychologicznych, filozoficznych i antropologicznych wieku dojrzałego. Droga 

zawodowa: Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski, Katowice; Instytut Nauk Społecznych 

Politechniki Wrocławskiej;  Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2007 roku 

jest nauczycielem akademickim w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum, pełni 

też do dziś funkcję Rektora. Uczestniczyła w utworzeniu i realizacji dwóch edycji dwuletnich 
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studiów podyplomowych w PUM Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu. Jako 

wykładowczyni uczestniczyła też w realizacji projektu: Neurokognitywistyka wieku 

dojrzałego. Autorka i współautorka programów dydaktycznych przedmiotów prowadzonych 

w Katedrze Nauk Pedagogicznych SSW Collegium Balticum. Od 2014 roku jest członkiem-

założycielem Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego z siedzibą w Szczecinie.  

 

dr hab. Adriana Schetz – adiunkt w Zakładzie Epistemologii Instytutu 

Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej aktywność naukowa obejmuje 

głównie zagadnienia z zakresu kognitywistyki, filozofii, psychologii 

porównawczej oraz filozofii biologii. W 2014 roku, w serii wydawniczej 

Polskiej Akadami Nauk „Umysł: Prace z filozofii i kognitywistyki”, 

ukazała się jej monografia pt. Biologiczny eksternalizm w teoriach percepcji. 

 

dr Dariusz Jeżewski – Prezes Pomorskiego Towarzystwa 

Neurokognitywistycznego, lekarz neurochirurg w Klinice Neurochirurgii i 

Neurochirurgii Dziecięcej PUM SPSK nr 1 im. prof. Tadeusza 

Sokołowskiego PUM w Szczecinie, kierownik i wykładowca studiów 

podyplomowych w PUM „Neurokognitywistyka wieku dojrzałego”. Członek Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Zawodowe zainteresowania: 

neurochirurgia czynnościowa, w tym głęboka stymulacja mózgu i neuromodulacja bólu. 

 

Hanna Bartnik ‒ nauczycielka fizyki. Od 2001 roku dyrektorka V Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie, od 2003 roku 

również Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi, wiceprezes 

PTNK. Ukończyła fizykę na WSP w Szczecinie; absolwentka 

neurokognitywistyki (PUM) oraz etyki (US).  

 

Dawid Hamera ‒ uczeń Gimnazjum nr 46 w Szczecinie. 

 

 

 

 

 

 


