
 
Studiowałam historię w IH UW w latach 2012-2016. Na licencjacie robiłam specjalizację 
nauczycielską, a na magisterce dodatkowo popularyzatorstwo z elementami 
dziennikarstwa. Studia skończyłam z wyróżnieniem. 
 
Pierwszą inicjatywą, w która się zaangażowałam, była “Teka Historyka”. Najpierw robiłam 
redakcje i korekty artykułów, a po roku zostałam “namaszczona” na redaktorkę naczelną 
czasopisma. Przez 3 lata rozwinęłam umiejętności redaktorsko-korektorskie, nauczyłam się 
składu komputerowego publikacji oraz zarządzania redakcją. Dzięki temu później złożyłam 
własną książkę, a do dziś robię redakcje i korekty czasopism i książek wydawanych na 
Północnym Mazowszu. 
 
Działalność w Studenckim Kole Naukowym Historyków UW była okazją do spotkań z 
wartościowymi ludźmi. Łączyłam umiejętności wyniesione z “Teki Historyka” z 
planowaniem, promocją wydarzeń i realizacją projektu. Współtworzyłam kilka konferencji, w 
wielu brałam udział jako uczestniczka, co pozwoliło mi poznać pełen wachlarz pozytywów, 
które płyną z takich inicjatyw. Założyłam też nową sekcję - Historii Regionalnej, co pozwoliło 
na wartościowe spotkania, warsztaty, wykłady. 
 
Z zajęć prowadzonych przez grono wykładowczyń i wykładowców pamiętam wiele, zarówno 
jeśli chodzi o treści, jak też atmosferę. Dziękuję za te wspaniałe doświadczenia. To, czego 
się dowiedziałam na specjalizacji popularyzatorskiej, jak i na czym pracowaliśmy, 



wykorzystuję w pracy historyczki i regionalistki, badając małą ojczyznę i prezentując wyniki 
badań. Specjalizacja była dla mnie pogłębieniem tego, co już wiedziałam (nowe media, 
użycie ich w promocji historii i dziedzictwa), ale pozwoliła mi rozwinąć skrzydła. 
Specjalizacja nauczycielska przygotowała mnie pod kątem organizacji działań jako 
nauczycielka historii, dała podstawy, na których budowałam doświadczenie, kiedy zaczęłam 
pracę - a było to tuż po studiach. Wreszcie wiele ćwiczeń i wykładów, seminaria, inne zajęcia, 
które nauczyły mnie warsztatu pracy historyczki, do których myślami wciąż wracam, 
szukając inspiracji do lekcji w liceum oraz tematów, nowych ujęć badaniach regionalnych - 
tego nigdy nie zapomnę. Jako osoba lubią chomikować materiały mam wiele kserówek, 
starych prac, zdjęć książek, które omawialiśmy. Wykorzystuję je w pracy zawodowej i 
regionalnej.  
 
Studia w IH UW (dziś HW UW) to była świetna decyzja. Jestem wdzięczna za ten czas. 
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