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PODSUMOWANIE 

Magister psychologii ze specjalnościami psychologia pracy – doradztwo zawodowe i 

psychologia kliniczna – psychoterapia zaburzeń. Tłumacz polsko-angielski i 

angielsko-polski z doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów naukowych i 

komercyjnych. Współautor dwóch publikacji naukowych z zakresu psychologii 

środowiskowej. Copywriter z lekkim piórem. 

Poniżej przestawiono wybrane realizacje. 

 

PUBLIKACJE NAUKOWE 

 Kłosiński, K., Rumież A., City-Palimpsest and the depth of human identity, in: 

Envisioning Architecture: Image, Perception and Communication of Heritage, ed. 

Kępczyńska-Walczak, A., Łodź 2015, ISBN 978-83-7283-681-6, jęz. angielski, 

pp.250-258. - link 

 

 Kłosiński, K., Rumież A., Intuitive Strategies in Architecture,: ArchTHEO'15 IX. 

Theory and History of Architecture, 5-7. Nov 2015, Istanbul, in: Conference 

Proceedings, t.1, 2015, ISBN: 978-605-9207-10-2, jęz. angielski, pp. 421-426. 

TŁUMACZENIA 

ARTYKUŁY 

 Bogajewka-Danek, J., Games and Activities with the space and as way to explore the 

architecture (Gry i zabawy z przestrzenią i w przestrzeni jako środek do poznawania 

architektury). Opublikowane w: Technical Transactions, Wydawnictwo PK, Kraków, 

2015, s.59-64. - link 

 Graczyk, R., The game of architecture in the urban space of small towns in 

Wielkopolska (Zabawa „w Architekturę” w przestrzeni urbanistycznej małych miast 

Wielkopolski*). Opublikowane w: Czasopismo Techniczne. Budownictwo, seria: 

Architecture, tom 2015(112), 2015, s. 103-108. - link 

mailto:krzysiekklosinski@gmail.com
http://papers.cumincad.org/cgi-bin/works/Show?_id=eaea2015_t2_paper13&sort=DEFAULT&search=series%3aeaea%20year%3a2015&hits=47
http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=57586
https://sin.put.poznan.pl/publications/details/n2787


 Świt-Jankowska, B., The architectural heritage protection as an element of early 

childhood education (Ochrona dziedzictwa architektonicznego jako element edukacji 

wczesnoszkolnej). Niepublikowane. 

 Kaźmierczak, B., Communication and Social Problems in the Context of Downtown 

Area Renewal. Case Study of Poznan in Poland (Przestrzenne i społeczne aspekty 

renowacji centrum miasta. Studium przypadku miasta Poznania w Polsce). 

Opublikowane w: European Journal of Interdisciplinary Studies, tom 6., 2016, nr. 1, 

s.104-107. - link 

 

KSIĄŻKI 

 Sobczyńska K., Kaszuba, J., To see the space (Zobaczyć Przestrzeń). Wydanie polskie 

opublikowana przez: Wydawnictwo Dygresje, Poznań, 2016, ISBN: 978-83-65419-36-

1. Wydanie angielskie w przygotowaniu. - link 

 

STRONY INTERNETOWE 

 www.webchefs.pl – tłumaczenie z języka angielskiego na polski. 

 

COPYWRITING 

 „Perfect Processes” - Artykuł w języku angielskim dotyczący współpracy firmy Blum-

Novotest z firmą Alteams Group do newstellera Blum-Novotest News na rok 2017. 

 The Beds - Ponad 30 artykułów opisujących aranżacje wnętrz na bloga firmy The Beds. 

Przykładowe realizacje: 

 Nutka nostalgicznego sentymentalizmu - link 

 Mieszkanie „na przestrzał” - link 

 Porządek i prosta elegancja - link 

 „Graficzna” kuchnia z jadalnią - link 

 Dwukondygnacyjne mieszkanie z „Artium” - link 

 Visual Workshop 3D – Stworzenie i angielskie tłumaczenie tekstów na stronę 

internetową firmy oraz stworzenie marketingowych wiadomości e-mail dla 

potencjalnych klientów. 

 

https://sin.put.poznan.pl/publications/details/i10602
https://sin.put.poznan.pl/publications/details/n35648
http://www.webchefs.pl/
https://www.blum-novotest.com/us.html
https://www.blum-novotest.com/us.html
http://www.alteams.com/
https://www.blum-novotest.com/pl/aktualnosci/aktualnosci-i-historie/detail/news/blum-novotest-news-2017-1.html?no_cache=1&cHash=6078731012cffefe18107e4ea0015a23
https://beds.pl/wnetrza
https://beds.pl/wnetrza/nutka-nostalgicznego-sentymentalizmu-panorama-360/
https://beds.pl/wnetrza/mieszkanie-na-przestrzal-panorama-360/
https://beds.pl/wnetrza/4832-2/
https://beds.pl/wnetrza/graficzna-kuchnia-z-jadalnia-panorama-360/
https://beds.pl/wnetrza/dwukondygnacyjne-mieszkanie-z-atrium-panorama-360/
http://www.visualworkshop3d.com/

