
BIO  

dr Marlena Kałużyńska-Tyburska.  

Dziennikarka, operator kamery, montażysta. 

Doktor teologii pastoralnej w zakresie mediów. 

Założycielka i szef Akademickiej Telewizji Internetowej PandaTV.pl. 

Organizatorka i prelegentka konferencji naukowych w Polsce i zagranicą. 

Autorka 26 artykułów teologiczno-medialnych. 

Prowadzi autorskie warsztaty telewizyjno-dziennikarskie.                                                   

Pracuje w Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW. 

Szczęśliwa żona i mama dwójki przyszłych studentów Uniwersytetu Młodego Badacza - Leonarda i 

Radosławy. 

Skrócone CV: 

Jestem szczęśliwą i spełnioną od 6 lat mężatką (ślub 31.12.2015), mamą Leonarda (2,5 roku) i Radzi (1.5 roku). 

Jestem Absolwentką Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, obecnie obroniłam tytuł doktora na teologii 

pastoralnej. Temat dysertacji - Rola telewizji internetowej w duszpasterstwie parafialnym. Obserwacja 

uczestnicząca. 

Jestem Dziennikarzem Teologiem z wykształcenia i pasji, z zamiłowania i  doświadczenia operator kamery i 

montażysta. 

Obecnie: Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW (UCBWR) oraz Szef Sieci PandaTV.pl  

Ostatnie miejsca pracy i projekty to: 

1. Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii na UKSW - promocja, budowa strony www. 

2. Science to biznes - realizacja wideo - https://science2business.edu.pl/szukaj/  

3. Uniwersytet Młodego Badacza - realizacja wideo - https://mlodybadacz.edu.pl/o-nas/profil-marlena-

kaluzynska-tyburska/  (filmy nie są jeszcze dostępne publicznie, tylko dla zarejestrowanych użytkowników) 

4. Organizacja oraz realizacja webinariów dla „Centrum Medyczne Żelazna” - „Przystanek Mama” - 

https://youtube.com/channel/UCkYAPAXA54L1LmUIhlGAeAQ  

5. Współpraca w projektach i tworzenie spotów Ministerialnych (Min.Sprawiedliwości, Min. Zdrowia) - 

Pozytywne Społeczeństwo oraz Przeciwdziałanie przemocy  

https://www.youtube.com/watch?v=0Ay-_L4OgQQ  https://www.youtube.com/watch?v=KrGYOgPmdoE  

6. Tworzenie video katechez w oparciu o program wychowawczy wg nauczania Jana Pawła II dla Instytutu 

Papieża Jana Pawła II w Warszawie (filmy na płytach DVD dołączone do książki) 

7. Cała działalność telewizji plus prowadzenie Social Media jako założyciel i szef sieci Akademickiej Telewizji 

Internetowej PandaTV.pl (www.pandatv.pl). 

Prowadzę autorskie warsztaty medialno-dziennikarskie dla różnych grup wiekowych. 

Organizuję konferencje i wyjazdy naukowe w Polsce i zagranicą oraz publikuję artykuły naukowe (dotychczas 

23 sztuki). 

E-mail: marlena-tyburska@wp.pl / m.tyburska@uksw.edu.pl  

Telefon:       794692468  

Pozdrawiam, 

dr Marlena Kałużyńska - Tyburska  
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