
 

 

Na historię trafiłam być może z przeznaczenia, ale też trochę z przypadku. Chociaż mój tata jest 
absolwentem dawnego Instytutu Historycznego, od razu po maturze na studia wybrałam się na 
hebraistykę ze względu na moje zamiłowanie do języków obcych i innych kultur. Tam poznałam 
na zajęciach z historii starożytnej Żydów wykładowców z sąsiedniego Instytutu Historycznego 
– Profesorów Krystynę Stebnicką i Łukasza Niesiołowskiego-Spanó – którzy sprawili, że w 
kolejnym roku zapisałam się na historię, ostatecznie zostając bardziej historyczką niż 
hebraistką.  

Trudno w kilku słowach opisać, jak pięć lat spędzone w Instytucie Historycznym wpłynęło na 
moje życie. Stałam się na pewno bardziej kreatywna, nauczyłam się krytycznego myślenia i 
jeszcze bardziej ciekawa otaczającego mnie świata i jego historii. Dzięki wsparciu inspirujących 
i ambitnych profesorów z IH udało mi się zjechać pół świata na stypendiach naukowych, 
nauczyć się kolejnych języków i poznać wielu ciekawych ludzi na międzynarodowych 
konferencjach. Im także zawdzięczam wybór naukowca i wykładowcy jako mojej ścieżki 
zawodowej.  

Przełomowym momentem było dla mnie dostanie się pod skrzydła Profesora Artura 
Markowskiego, który nie tylko zainteresował mnie moją obecną specjalizacją– historią Żydów 
w Europie Wschodniej w XIX i początkach XX wieku – lecz zawsze traktując mnie jak równą 
sobie pod względem intelektualnym, dodał wiary w siebie i swoje możliwości. Już na pierwszym 



roku studiach magisterskich zdążyłam opublikować artykuł w poważanym piśmie naukowym, 
otrzymać prestiżowy Diamentowy Grant, odbyć niezliczone kwerendy naukowe od Argentyny po 
Rosję oraz przebywać na wielu stypendiach zagranicznych, m.in. w Nowym Jorku, Wiedniu, 
Jerozolimie, czy Berlinie. Wkrótce po ukończeniu studiów magisterskich w IH, rozpoczęłam 
doktorat z historii żydowskiej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Columbia w Nowym 
Jorku, gdzie do dziś szkolę się pod okiem najznamienitszych historyków na świecie. W 2020 
roku opublikowałam w Polsce książkę, będącą uwieńczeniem mojego grantu. Obecnie 
wykładam nowoczesną historię wschodnio-europejskich Żydów w YIVO Institute for Jewish 
Research w Nowym Jorku – najbardziej poważanej instytucji naukowej w mojej dziedzinie, o 
której tak wiele uczyłam się na zajęciach na warszawskim bruku IH zaledwie kilka lat temu.  
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