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Karta postaci 

Joanna Rak, ur. 20 sierpnia 1968 r. w Rzeszowie. Tam też uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 13 przy 

ul. Greckiej 7 . Mając 16 lat podjęła decyzję o samodzielnym mieszkaniu i zmianie środowiska. 

Przeprowadziła się do Kielc i podjęła naukę w V LO im. Ks. Piotra Ściegiennego. Była bardzo dobrą 

uczennicą, po maturze  w 1986 r. zdawała na prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybrała kierunek – 

prawo karne. Podczas studiów prężnie działała w kole naukowym ,,Prawniczek”, pomagając starszym i 

biednym ludziom w przygotowywaniu dokumentów prawnych. W 1990 r. w ramach stypendium przez  

miesiąc była na paryskiej Sorbonie. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym w 1992 r. i podjęła pracę 

w kancelarii prawniczej ,,Kowal & Kruk” w Krakowie przy ul. Bajecznej 21. W 1996 r. z jej inicjatywy 

odbyła się konferencja naukowa pod tytułem ,,Prawo i bezprawie”. W 2000 r. napisała książkę zatytułowaną 

,,Jak przeżyć na studiach  prawniczych”. W 2001 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku 

Europeistyka. W 2005 r. przeniosła się do Warszawy i podjęła pracę w firmie ,,Novum” jako radca prawny. 

Po ukończeniu specjalistycznego szkolenia podjęła dodatkową pracę jako negocjator rodzinny przy Sądzie 

Okręgowym nr 13 w Warszawie. Joanna bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim i dobrze 

językiem niemieckim. Bez problemów rozumie anglojęzyczne programy i filmy. Nie ma żadnych 

problemów z pisaniem i czytaniem oraz samodzielnym wypowiadaniem się na dowolny temat. Trochę 

gorzej radzi sobie z językiem niemieckim, ale rozumie wyrażenia i najczęściej  używane słowa dotyczące 

rodziny, zatrudnienia. Czyta krótkie proste teksty, radzi sobie w krótkich rozmowach towarzyskich, a 

wypowiadając się używa prostych wyrażeń i zwrotów. Posiada prawo jazdy kat ,,B”. Bardzo dobrze 

posługuje się komputerem w zakresie oprogramowania Microsoft Office. W czasie wolnym żegluje i 

nurkuje, a także słucha muzyki klasycznej.   
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