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UMIEJĘTNOŚCI








poszukiwanie,
przetwarzanie, łączenie i
opracowywanie
informacji w sposób
syntetyczny
odpowiedzialność
rozwiązywanie
problemów
dobra komunikacja
motywacja do pracy
zarządzanie czasem

JĘZYKI




Angielski
Niemiecki
Polski

DZIAŁALNOŚĆ
PROSPOŁECZNA
[2011-2020] Redaktor Naczelny
infolotnicze.pl
 stanowisko “pro publico
bono”
 kierowanie
zespołem
współpracownik
oraz
pomoc
studentom
podczas
stawiania
pierwszych kroków w
karierze redakcyjnej
 webmaster i admin
infolotnicze.pl

REALIZOWANE
PROJEKTY



Analiza zmian w
architekturze globalnej
FOSS jako narzędzie
głównych graczy
światowych
zmiany w gospodarce

PODSUMOWANIE
Redaktor, analityk w dziedzinie bezpieczeństwa, obronności,
geostrategii, polityki globalnej, lotnictwa wojskowego i historyk.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
[2007-2020]
Współpracownik
wiodących
magazynów
światowych
 Jane's Defence Weekly
 AirForces Monthly
 Combat Aircraft
 DSA Alert
 Vayou Aerospace
 Model Aircraft
[2007-2020] Współpracownik kluczowych polskich czasopism
 Lotnictwo Aviation International
 Radar rp.pl
 Aeroplan
 Lotnictwo
 Militaria XX Wieku
 Aero
 Polska Zbrojna
 defence24.pl
[10.2019 -12.2019] Amazon Development Center
 Machine Learning Data Associate
[2008-2009]
Specjalista
do
spraw
mobilizacji
i
administrowania rezerwami; Wojskowa Komenda Uzupełnień
Poznań-2
 zapewnienie
uzupełnień
na
czas
wojny
dla
administrowanych jednostek
 aktualizowanie bazy danych o rezerwistach
 przygotowywanie dokumentów dla dowódcy zgodnie z
obowiązującym prawem i standardami wojskowymi

WYKSZTAŁCENIE
[2010-2014] Studia doktoranckie; obszar badań: wojskowość,
lotnictwo; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 konferencje naukowe
 współautorstwo książki o polskim oficerze MW
 prowadzenie zajęć ze studentami
 dysertacja doktorska na temat lotnictwa w II wojnie
światowej
[2007-2008] Studium pedagogiczne Politechniki Poznańskiej
[2002-2007] Studia magisterskie; specjalność: historia
wojskowości, archiwistyka; Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
 prezes Sekcji Studentów Historyków Wojskowości
 organizacja objazdów naukowych dla studentów
 rozdział w książce na temat ekonomii prowadzenia wojny
 udział w studenckich konferencjach naukowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obecnej i przyszłej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ochronie danych).

