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Absolwentka Politechniki Poznańskiej, kierunek informatyka (1984). Od trzydziestu lat zajmuje 
się dokumentowaniem oraz popularyzacją wiedzy o najnowszej historii Polski i Wielkopolski. W 
latach 1980–1983 w NZS, współzałożycielka NZS Politechniki Poznańskiej oraz struktury 
międzyuczelnianej, w roku 1982 działaczka Akademickiego Ruchu Oporu. Redaktor niezależnego 
pisma „Errata”, odpowiedzialna za organizację działalności wydawniczej, kolportażu. Założycielka 
podziemnej Drukarni im.13 grudnia, Drukarni im. Romka Strzałkowskiego. W latach 1985-1988 
sekretarz redakcji podziemnego pisma „Czas”, współorganizatorka akcji protestacyjnych w 
Poznaniu; aresztowana w tzw. sprawie Politechniki Poznańskiej. Od 1984 współpracowniczka 
wydawnictwa „Karta” (m.in. gromadziła poznańskie wydawnictwa podziemne, autorka tekstu do 
książki Polityczni). W latach 1987–1989 pracownik Klubu Słońce jednego z ważniejszych 
ośrodków kultury niezależnej w Poznaniu. W latach 1987–1991 założycielka, następnie kierownik 
poznańskiego oddziału Archiwum Wschodniego. W 1989 roku sekretarz redakcji Informatora 
Wyborczego KO „S” w Poznaniu „Głos Wolny”, w roku 1990 pisma „Obserwator Wielkopolski”. 
Dziennikarka poznańskiego oddziału TVP, w roku 1991 sekretarz redakcji. W latach 1992–1995 
redaktor wydawnictwa i pisma „Karta”, wiceprezes Fundacji Karta, założycielka, kierownik 
poznańskiego Ośrodka Karta. W roku 1995 pracownik Teatru Ósmego Dnia, w latach 1996–2003 
właścicielka firmy wydawniczej, od 2003 r. kierownik działu naukowo-wystawienniczego w 
Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu. W 2007 roku kurator wystawy 
Czerwiec 1956 w Muzeum Powstania Poznańskiego. Od 1990 autorka tekstów historycznych, 
m.in. dla „Kroniki Miasta Poznania”, publikacji Oficyny Wydawniczej Volumen, reportaży 
telewizyjnych, filmów dokumentalnych, m.in.: Dekret (2002), Zbuntowane miasto. Ocalona pamięć 
o Powstaniu Poznańskim 1956 (2006)), wystaw, m.in.: „Jestem wolnym Polakiem”, „Odrobina 
koniecznej odwagi”, „Zbuntowane miasto. Poznański czerwiec 1956”. Współpraca z pionem 
edukacyjnym poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w projekcie „Encyklopedia 
Solidarności”, akcji „Zapal znicz pamięci” oraz  konferencjach, wystawach i publikacjach m.in.: 
„Konferencja polskich muzeów historycznych”  Poznań – Gniezno 2011; wystawa i album 
Poznańska opozycja demokratyczna 1981–1989 w obiektywie Jana Kołodziejskiego, Poznań 2011; 
konferencja „O naszą Niepodległą – czyn niepodległościowy Wielkopolski w XIX i pierwszej 
połowie XX w. Poznań 2013. 

 


