J

estem sympatyczną i uśmiechniętą

osobą, która stara się przejść przez

życie z pogodą ducha. Jestem otwarta
i lubię rozmawiać z ludźmi o ich
zainteresowaniach, a także opowiadać im o swoich – choć na pierwszy
rzut oka wydaję się osobą skromną
i nieśmiałą, jest to według mnie zaleta, gdyż „skromność jest złotem” tak samo jak milczenie. Zawsze dążę do wyznaczonego przez siebie celu, małymi kroczkami, ale dojść
do niego – co świadczy o moim uporze, z raz wytyczonej drogi nie potrafię zrezygnować, zarówno jeżeli chodzi o sprawy ważne i te o mniejszym znaczeniu. Kieruję się
w swoim życiu jedną z maksym, które pozostawił nam po sobie Napoleon Bonaparte –
wszystko jest proste, lecz nie jest łatwe, dlatego też upór w każdym moim działaniu popycha mnie do dalszych wyzwań. Praca i nauka to moje hobby, któremu poświęcam
najwięcej czasu, klucz do mojej potęgi, którą staram się wciąż pogłębiać. W wolnych
chwilach lubię poczytać dobrą powieść lub najnowszy bestseller – tak dla relaksu,
oczywiście przy filiżance (kubku) dobrej kawy, jak również obejrzeć dobry film.
Moją pasją są także podróże – te zagraniczne i te krajowe, gdyż uważam, ze nie trzeba
wyjeżdżać z Polski, aby oglądać piękne krajobrazy, podziwiać wspaniałe widoki najpiękniejsze jest to, co nas otacza, lecz my w naszym codziennym pośpiechu życia tego
nie zauważamy. Podróże sprawiają, ze człowiek odrywa się od swojej codzienności,
by na chwilę zapomnieć i podziwia piękno planety, na której żyje – dla mnie jest to odpoczynek od pracy, nauki, głębsze zajrzenie w swoją duszę, jak również dostarczenie
energii do dalszej pracy – nie ma znaczenia, gdzie znajdziemy nasze miejsce ukojenia
(gdyż to czasami koliduje z naszymi środkami finansowymi), ważny jest tylko nasz
odpoczynek, więc dopóki możemy zwiedzajmy i fotografujmy te miejsca na pamiątkę.
Życie ma się tylko jedno, dlatego staram się, żeby było pełne radości i różnorakich
barw, korzystam z niego i chwytam każdy dzień, mając nadzieję, że nie będzie on stracony.
Zachęcam do obejrzenia oraz czytania informacji zamieszczonych w poszczególnych
zakładkach, na mojej stronie internetowej, jak również prac naukowych umieszczonych
w repozytorium AMUR UAM. Postaram się także odpowiedzieć na każdy mail, który
zostanie do mnie przesłany.
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Jednocześnie pragnę podziękować swojemu koledze Pawłowi, który tworzył tę stronę razem ze mną, Jego pomoc jest nieoceniona. Dziękuję także moim bliskim, którzy
wspierali mnie w trakcie jej tworzeniu – i nadal to robią. Pozostaje mi już napisać tylko
jedno słowo Czytajcie…, a resztę sami ocenicie.
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