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Rok i miejsce urodzenia 1983 w Warszawie

Telefon +48 606 638 282

e-mail funia44@gmail.com

      wykształcenie

Tłumaczenia Pisemne i Ustne, studia podyplomowe, profil badawczy. Uniwersytet 
w Grenadzie, Hiszpanii. Specjalizacja: tłumaczenie stylu literackiego

paźdz. 09 – wrz./11

Teatr Społeczny, studia dyplomowe. Szkoła Teatru Słuchania, prowadzona przez 
Moisésa Mato. Sala Metáforas, Madryt, Hiszpania

paźdz./08 – cze./11

Filologia Hiszpańska, studia magisterskie dzienne, Uniw. w Grenadzie,, Hiszpanii paźdz./03 – cze./08

XXIV Liceum im. Miguela de Cervantesa, klasa dwujęzyczna z wykładowym 
językiem hiszpańskim, zakończone maturą hiszpańską 

wrz./1998 –  
cze./2002

Szkoła podstawowa im. Miguela Delibesa, Móstoles, Madryt, Hiszpania  (I-V kl.) paźdz./1989- 
cze./1994

    doświadczenie zawodowe

nauczanie

„La Esperanza Zuzanna Gawron”, właścicielka. Nauczanie języka hiszpańskiego i 
teatru oraz tłumaczenia

paźdz./12 – lipiec/ 
14

Nauczanie języka hiszpańskiego, Ministerstwo Gospodarki, klienci korporacyjni 
(Clients & Friends, BMW, Fraikin Polska) i prywatni oraz szkoły językowe, z 
użyciem nowych technologii (L2, PolAnglo, Masterkids), lektorat językowy na 
Wyższej Uczelni (PJWSTK). Warszawa 

sty./07- wrz./12

Nauczanie języka hiszpańskiego, angielskiego i niemieckiego. Academia
Internacional de Idiomas A&Z de Yolanda Álvarez. Madryt

marz./11 – lip./11

Nauczanie języka hiszpańskiego i angielskiego poprzez teatr. Aula Abierta. Madryt list./10 – lut./11

Nauczanie indywidualne gramatyki hiszpańskiej studentów, licealistów i 
gimnazalistów oraz osoby dorosłe, Grenada i Madryt

czer./2008 – czer./ 
2010

Nauczanie  Teatru  Słuchania.  Grupy  dziecięce,  młodzieżowe  i  dorośli  (SDK 
Warszawa, DK Świt, ATD Quart Monde, Stow. Alucinos, Madryt, Stow. Faisen, 
Grenada)

wrz./09 – obecnie
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tłumaczenia ustne i pisemne

Tłumaczenia specjalistyczne dla klientów indywidualnych, uczelni (Universidad 
Autónoma de Madrid), klientów biznesowych oraz agencji tłumaczeniowych (m.in. 
Skrivanek, Linguatrans, MondoAgit)

luty/05 – obecnie

Literackie: proza poetycka  „Usuwanie kamienia obłędu” Alejandry Pizarnik. “Rita 
Baum” 10/2006; tłumaczenia próbne dla wydawnictwa Philip Wilson, Warszawa; 
Teatr spotkanie dla Teatro de la Escucha, Madryt. Audiowizualne: „Danton” A. 
Wajdy. „Dekalog”, „Bez końca”, Przypadek K. Kieślowskiego dla Uniwersytetu w 
Grenadzie.

luty/05 – obecnie

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o Ochronie Danych Osobowych; tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” 


