
Doświadczenie 
Redaktor, dziennikarz, producent treści, Agora — 2012-obecnie 
Projekty z pogranicza dziennikarstwa i reklamy, produkcja foto, wideo i tekstów w działach 
Sport-Rekreacja, Gazeta Wyborcza, Logo i Custom Publishing, w tym: 
• Redaktor prowadzący NaNarty.sport.pl (zasięg do 200 tys. uu/miesiąc) 
• Realizacja projektu Ekipa Ekstremalna dla Renault (2 edycje, zasięg 1 mln uu) 
• Redaktor prowadzący dodatek Magazynu Logo „Narty i Snowboard” (10 autorów, 

100+ stron, nakład 50 tys. egzemplarzy). 

Współwłaściciel, instruktor FREERIDERS — 2006-obecnie 
Organizacja wyjazdów zimowych (20-100 uczestników, ponad 30 wyjazdów) i szkoleń, 
produkcja materiałów foto, wideo oraz tekstowych promujących zimowe aktywności 
górskie i regiony narciarskie. 

Producent, samozatrudnienie, projekt #SüdtirolTrip — 2017 
Kompleksowa produkcja materiałów promocyjnych dla Południowego Tyrolu (Włochy). 
Współpraca z lokalną agencją, kierowanie pięcioosobowym zespołem, produkcja pięciu 
filmów, zdjęć oraz materiałów tekstowych promujących region.   

Menedżer, Malarnia proszkowa Reflex – 2013-2017 
Prowadzenie rodzinnej firmy podczas rekonwalescencji taty. Wprowadzenie cyfrowych 
technologii w zarządzaniu, 50% zwiększenie obrotów i dochodowości. 

Podróżnik — 2003-obecnie 
• Roczna podróż dookoła świata 2007-2008 
• Samodzielne podróże po całym świecie, 50 krajów/5 kontynentów 
• Pisanie artykułów do magazynów, fotografia, wideo, administrowanie kanałów social 

media oraz opracowywanie i prowadzenie warsztatów o tematyce podróżniczej. 

Wykładowca, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego — 2011-2014 
Prowadzenie zajęć dla studentów. 2 semestry Psychologia społeczna, 2 semestry From 
Grand Tour to Gap Year. Sociology of travel (autorski przedmiot w języku angielskim). 

Instruktor nurkowania NAUI – 2007-obecnie 
Prowadzenie szkoleń nurkowych w Polsce, USA, Chorwacji i Egipcie. 

Wykształcenie 
Instytut Socjologii UW, Studia doktoranckie — 2010-2014  
Praca nad doktoratem o podróżowaniu, marketingu destynacji, oczekiwaniach  
i doświadczeniach podróży.

Instytut Socjologii UW, Magister socjologii — 2004-2010 
Zakład Psychologii Społecznej, zainteresowania naukowe: turystyka, media, 
postmodernizm, badania jakościowe, umiejętności interpersonalne. 

Języki 
Angielski - biegły (C2), Hiszpański - komunikatywny (B1), Niemiecki - podstawowy (A2) 

Umiejętności 
Fotografia (eventowa, podróżnicza, sportowa), kręcenie i montaż materiałów wideo 
(półprofesjonalnie, na potrzeby social media), obsługa pakietu Office, iWorks, 
prowadzenie szkoleń i wystąpień, prawo jazdy kat. B, instruktor narciarstwa, wspinacz, 
instruktor nurkowania, płetwonurek bezdechowy, żeglarz jachtowy, sternik motorowodny.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Miejsce zamieszkania 
Warszawa 

Kontakt 
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