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Wykształcenie 
  

2019 – magister gospodarki przestrzennej,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Tytuł pracy: „Zagospodarowanie obszarów poprzemysłowych po dawnych cukrowniach  

w województwie kujawsko-pomorskim”; promotor: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz. 

 

2018 – inżynier gospodarki przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Tytuł pracy: „Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego po byłej Cukrowni w Brześciu 

Kujawskim”; promotor: dr inż. Przemysław Ciesiółka. 
 

Pełnione funkcje 

 

Zainteresowania naukowe 

 rola kultury w rozwoju miast, 

 planowanie uspołecznione, 

 festiwalizacja przestrzeni miejskiej, 

 rewitalizacja miast i obszarów poprzemysłowych, 

 architektura krajobrazu, 

 planowanie strategiczne. 
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Aktywność konferencyjna 
 

Wystąpienia na konferencjach krajowych: 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dni Planisty – małe miasta i obszary wiejskie” 

w Poznaniu, 29.03.2019 r., współautorski referat: „Wykorzystanie modelu ekspercko – 

partycypacyjnego przy tworzeniu Społecznej strategii rozwoju gminy Murowana Goślina 

2030". 

 Seminarium międzynarodowe w ramach V Dni Kilonii w Poznaniu „Profile kształcenia  

i kierunki badań geograficznych w Poznaniu i Kilonii”, 8.11.2018 r., referat: „Tätigkeiten 

der Akademischer Forschungsgruppe für Raumwirtschaft".  
 



 

 

  

 Ogólnopolska Konferencji Naukowa „Rewitalizacja społeczna. Mentalne i systemowe 

uwarunkowania”, 11.04.2018 r. Uniwersytet Zielonogórski, Referat: „Rola władz 

lokalnych w usprawnieniu procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych”. 

 Ogólnopolska Konferencja „Dobre praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym”,  

30.11.2018 r., UAM Poznań, Poster: „Dobre praktyki przy tworzeniu Gminnego 

Programu Rewitalizacji – współpraca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z miastem 

Kalisz”. 

 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty „Miasto kreatywnie”, 10.05.2017 r., 

UMK Toruń, Referat: „Koncepcja recyklingu przestrzeni – jako jedna ze współczesnych 

tendencji w kształtowaniu przestrzeni miejskiej”. 

 

Organizacja konferencji: 

 2016 – Dzień Planisty – działamy na rzecz lepszego zagospodarowania Poznania 

 2017 – Dzień Planisty – nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej 
 

Projekty badawcze 

 Udział w projekcie badawczym w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 

„Kultura – interwencje” w Gdyni. 

 Członek zespołu przy tworzeniu Strategii Rozwoju dla gminy Murowana Goślina. 

 Członek zespołu świadczącego usługę ekspercką w zakresie przygotowywania Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. 

 Członek zespołu świadczącego usługę ekspercką w zakresie przygotowywania Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisz. 

 Udział w projekcie Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej 

„Poznańska Mapa Barier”. 

 Udział w projekcie Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej 

„Poznańska Akademia Przestrzeni”. 
 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 

 

Pozostałe osiągnięcia naukowe (staże, nagrody, stypendia, etc.) 

 Nagroda (1 miejsce) za najlepszą pracę inżynierską w ogólnopolskim konkursie na 

najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej i metropolitalnej, organizowanym przez 

Instytut Metropolitalny (2018). 

 Staż w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (lipiec – wrzesień 

2018). 

 Udział w projekcie Geocentrum Doskonałości (2017). 

 Staż programu PO WER Kierunek Praca (staż w Wydziale Urbanistyki i Architektury 

Urzędu Miasta Włocławka  lipiec – wrzesień 2017). 

 Stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów (2017/2018, 2018/2019). 
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