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Byłam jedną z tych dzieci, które mama ciągnęła za sobą do pracy, czyli dzieckiem na-

uczycielki SP 48. Ponieważ byłam tzw. grzeczną dziewczynką, starałam się niemal nie przy-

znawać do tego, że moja mama to pani z czytelni. Posłusznie przebywałam w półinternacie z 

bardzo lubianą prze ze mnie wychowawczynią p. Małgosią, a gdy znalazłam się w czytelni, 

byłam zawsze jedną z wielu uczennic, a nie dzieckiem mojej mamy. Ale niestety nazwisko 

mnie zdradzało. Odczuwałam to często w starszych klasach, gdy niesłusznie koledzy i kole-

żanki, moje dobre wyniki w nauce komentowali niezbyt dla mnie przychylnie. Ale przecież 

nie po to zabieram głos aby się skarżyć, bo moja szkoła podstawowa przecież dała mi bardzo 

wiele. Tu zaczęły się moje zainteresowania biologią, które mogłam rozwijać dzięki p. I. Gór-

skiej, a później kontynuować w LO nr XVII, gdzie moją wychowawczynią była równie wspa-

niała p. prof. ucząca biologii. Tu obudziły się moje zainteresowania artystyczne. Pamiętam 

wystawę moich prac z masy solnej, którą zorganizowała p. K. Maron. Zainteresowanie foto-

grafią i przyrodą, dały swoje efekty w postaci wygranych konkursów. To właśnie w podsta-

wówce wygrałam swój pierwszy aparat fotograficzny i do dzisiaj uwielbiam robić zdjęcia o 

tematyce przyrodniczej. Grając w przedstawieniach szkolnych poznałam tajniki gry aktor-

skiej, które wykorzystałam spędzając trzy dni zdjęciowe (po pierwszym roku studiów,) na 

planie w filmu kręconego w Szczecinie, pt. „Ławeczka”. Bałam się i zarazem wielbiłam panią 

Anetę Fluks, za to, że mogłam śpiewać w prowadzonym przez nią zespole wokalnym.  

W 2002 roku zdałam maturę w LO nr XVII w klasie o profilu pedagogiczno-

psychologicznym. Profil mojej klasy zdeterminował wybór kierunku studiów – Psychologia. 

Ukończyłam ten kierunek na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 2007 ro-

ku. Temat mojej pracy magisterskiej był związany z moimi zainteresowaniami sztukami pla-

stycznymi- brzmiał bowiem „Psychotyzm, a ekspresja twórcza osób uzdolnionych plastycz-

nie”. Obecnie pracuję w ramach projektu „Mehrsprachige Früherziehung – Polnisch in Kin-

dergärten und weiterführenden Schulen“, (czyli uczę języka polskiego malutkich Niemców 



uczęszczających do przedszkola) oraz pogłębiam swoją wiedzę psychologiczną podczas prak-

tyk na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, w szpitalu w Ueckermünde. 

 

 
 

W klasie I ( druga ławka, siedzę przy oknie) 

 

 

 
 

Moje prace z masy solnej, doczekały się wystawy  na „korytarzowych salonach” SP-48 


