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    Albany, USA, 01.10.2018 r. 

Szanowna Dyrekcjo i całe Grono Pedagogiczne, 

Nazywam się Ewelina Mistek i jestem absolwentką IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida 

w Częstochowie z 2011 roku. Wychowawczynią mojego rocznika klasy „A” była Pani Barbara 

Kieszczyńska. Piszę, aby wyrazić wdzięczność za trud, cierpliwość i przekazaną wiedzę podczas mojej 

nauki w Liceum. Niewątpliwie wiele czynników złożyło się na moją dotychczasową karierę, zaczynając od 

wczesnych lat szkolnych.  

W tym liście chciałam również przekazać młodzieży uczącej się obecnie w Liceum i rodzicom, że 

jeżeli tylko ma się odwagę do marzeń to można wszystko osiągnąć. Pochodzę z małej miejscowości, i tak 

jak aktualnie pobierający naukę uczniowie, uczęszczałam do tego samego liceum. Podczas mojej nauki w 

IX Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie zdecydowałam się na wyjazd na studia za granicę. 

Oczywiście, nie wierzyłam, że mi się uda, ale dostałam się i wyjechałam do Danii na 2,5 letni program 

chemii i biotechnologii. Ostatni rok tego programu to był staż, który zapragnęłam odbyć w laboratorium 

kryminalistycznym czy laboratorium ekspertyz sądowych najlepiej w Stanach Zjednoczonych. Pomimo 

intensywnego i długiego szukania miejsca do odbycia stażu, udało się i wyjechałam do Albany w stanie 

Nowy Jork by odbyć roczne praktyki na State University of New York at Albany. Ten rok dał mi nie tylko 

okazję do zdobycia wiedzy i dużego doświadczenia, ale także możliwość zapoznania się z nową kulturą, 

spotkania nowych ludzi i rozwijania umiejętności językowych. Projekty, nad którymi pracowałam, okazały 

się sukcesem i w krótkim czasie ich wyniki zostały opublikowane w renomowanych czasopismach 

naukowych. Po odbyciu praktyk zdecydowałam się na zmianę uczelni i skończenie studiów I stopnia na 

kierunku ekspertyz sądowych w Szkocji. Wiedziałam jednak, że wrócę do Stanów Zjednoczonych, 

ponieważ otrzymałam zaproszenie na studia doktoranckie. Doktorat rozpoczęłam jesienią 2016 roku. Już 

na pierwszym roku mój wniosek o stypendium został przyjęty i otrzymałam fundusze z Narodowego 

Instytutu Sądowego w Stanach Zjednoczonych na pokrycie wydatków związanych z badaniami 

naukowymi, wyjazdami na konferencje i prywatnych kosztów utrzymania. Wielokrotnie wyjeżdżałam na 

konferencje i sympozja naukowe. Prezentowałam swoje badania nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale 

również w Glasgow w Wielkiej Brytanii i Jeju w Korei Południowej. Udało mi się zdobyć kilka nagród na 

poziomie uczelni czy nawet arenie międzynarodowej. Moje osiągnięcia przedstawione były w 



wiadomościach uczelni na stronie internetowej, w magazynach, a nawet miałam przyjemność wystąpić w 

lokalnej telewizji i zostałam zaproszona do udzielenia wywiadu do podkastu.  

Wymieniając te wszystkie osiągnięcia chciałam tylko zilustrować, że sukces jest dostępny dla 

każdego. Trzeba tylko chcieć go osiągnąć i walczyć o swoje marzenia. Ja, tak samo jak obecni uczniowie, 

uczęszczałam do tej samej szkoły i tak samo zaczynałam swoją edukacyjną karierę. To od nas zależy jak 

będzie wyglądać nasza przyszłość! Należy mieć odwagę do marzeń i realizować je!  

Dziękując za trud bycia nauczycielem i cierpliwość związaną z wychowaniem uczniów, życzę 

całemu Gronu Pedagogicznemu wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela.  

Z wyrazami szacunku, 

Ewelina Mistek  

Doktorantka Chemii na State University of New York at Albany, USA 

P.S. Z chęcią udzielę porad czy wskazówek odnośnie kontynuacji edukacji. Mój adres e-mail to: 

mistek.ewelina@gmail.com. 
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