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Założyciel i prowadzący 
studio psychologiczne
Strefa Zrozumienia
w Warszawie.
www.strefa-zrozumienia.pl

Lata
1997-2001

Student,  następnie  magister  Wydziału  Fizyki  Uniwersytetu
Warszawskiego (specjalność: astrofizyka teoretyczna).

2003-2004 Pracownik (technik obliczeniowy) Instytutu Chemii Fizycznej PAN. W
tym  czasie:  drugi  autor  publikacji  w  specjalistycznych  pismach:
astrofizycznym (Astronomy & Astrophysics) oraz chemii kwantowej
(Physica Status Solidi).

2005 Inspektor bankowy w KredytBanku SA (ryzyko kredytowe).

2006 Programista w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji (protokoły
synchronizacji czasu dla Marynarki Wojennej).

2007-2012 Programista stron www oraz silników aplikacji dla fundacji, tłumacz z
języka angielskiego, opiekun osób starszych oraz prowadzący kursy
komputerowe  dla  osób  starszych  w  ramach  CPK  Warszawa  Praga
Południe. W szczególności: twórca i webmaster strony zytomirska.pl

2012-2014 Działacz  społeczny  na  rzecz  walki  z  hałasem  na  nadwiślańskim
Powiślu (notorycznie łamiące prawo kluby nocne) oraz obojętnością
Urzędu Miasta – walka w dużej części wygrana.

2013 Korepetytor  maturzystów  dla  firmy  „a  kwadrat  –  Mobilna
Matematyka”.

2011-2014 Słuchacz,  następnie  magister  Wydziału  Psychologii  Uniwersytetu
SWPS w Warszawie (specjalności: psychoterapia par oraz psychologia
procesów twórczych).  Samodzielnie opracowany, napisany (w php i
js)  internetowy  eksperyment  –  dla  potrzeb  pracy  mgr  –  oraz
późniejsza analiza zebranych danych, uzyskały ocenę celującą (6).



2013-2014 Mentor  i  nauczyciel  domowy  utalentowanego  maturzysty,  a
następnie studenta Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

2015-2017 Autor trzech książek, wydanych nakładem Wydawnictwa Psychoskok:
dwóch  tomów  powieści  fantasy  „Mądrość  Wiedźmy”  i  „Gwiezdna
Twierdza” oraz cyklu horrorów „Zielony Las Nadziei”.

Od stycznia 2016
do chwili obecnej

Założyciel oraz prowadzący studio psychologiczno-edukacyjne Strefa
Zrozumienia w Warszawie (Mokotów,  następnie Powiśle).  Zdobywa
doświadczenie w psychoterapii  CBT w połączeniu z humanistyczną
filozofią samo-aktualizacji  Rogersa  podczas  poradnictwa.  Prowadzi
cykl  wykładów  psychoedukacyjnych  i  popularnonaukowych  w
wolontariacie.

2016 Kontrakt  dla  Strefy  Zrozumienia  na  duży  projekt  analityczno-
bazodanowy od Katedry Psychologii Zdrowia Uniwersytetu SWPS w
Warszawie. Terminowe i umiejętne wywiązanie się z kontraktu.

Zainteresowania:
• Fantasy, twórczość;
• Śpiew i cisza; muzyka, uważność i medytacja;
• Komputery (programowanie, gry);
• Miłość do zwierząt i przyrody;
• Celtika (korzystam przy autorstwie książek), Japonia (3 lata nauki języka oraz 

miecza samurajskiego).

Szczególne umiejętności, mocne strony:
• Programowanie, statystyka, metodologia badań oraz testów psychologicznych;
• Wszechstronne wykształcenie, koncentrujące się na rzetelnej i systematycznej 

pracy naukowej – metodami naukowymi;
• Samemu odbyte terapie w nurcie poznawczo-behawioralnym (w sumie 2 lata);
• Bardzo rozwinięta wrażliwość sensoryczna, uważność oraz empatia poznawcza;
• Wytrwałość, cierpliwość na skrajnie wysokim poziomie, potwierdzona testami;
• Umiejętność skupienia i wyciszenia, duchowość;
• Duże poczucie odpowiedzialności za siebie i innych;
• Samodzielność i niezależność, duża mądrość i doświadczenie życiowe.

Słabe strony:
• Niewysoki poziom energii;
• Skłonność do troski i nadmiernego poczucia odpowiedzialności) oraz introwersja

(z  którą  radzę  sobie  praktycznie  –  między  innymi  jako  blogger,  aktor  teatru
amatorskiego oraz chóru);

• Umocowanie w Warszawie (opieka nad osobami starszymi oraz zwierzęciem).

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. nr. 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami).


