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w przyszłości. Nie bój się spędzać czasu na Uczelni po to, 
by działać, dyskutować, czytać, tworzyć, proponować 
własne rozwiązania, rozwijać się wśród innych... To nie jest 
strata, a zysk.
11. Moje aspiracje związane z przyszłością? 
Realizować siebie tak, aby siebie nie zatracić.
12. Mój autorytet? 
Może św. Hildegarda z Bingen, członkowie mojej rodziny? 
Autorytet to w sumie duże słowo, a mnie inspirują ludzie, 
których poznaję na codzień, których lubię poznawać.
13. Najciekawsza praca, którą wykonywałam/łem?
Wiele było takich prac, ale najbardzie ukształtowało mnie 
bycie sekretarzem redakcji “Częstochowskiego Magazynu 
Sportowo-Akademickiego”, który był wydawany w Klubie 
Uczelnianym WSP/AJD. Z drugiej strony niezwykle 
inspirujące jest dla mnie bycie/stawanie się tutorem - wybór 
tutoringu, jako jednocześnie przedmiot mojego doktoratu 
i trochę stylu na życie.
14. Jak oceniam swoją pracę ze studentem? 
Studenci są dla mnie ciągłym wyzwaniem.
15. Mój obraz w oczach studentów? 
Hmm... ciągle w biegu, może łamiąca dystans, może 
otwarta i zaangażowana. Warto byłoby ich spytać.
16. Mój ideał studenta? 
Osoba, która pyta, szuka sensu, doskonali się i jest 
otwarta.
17. Jak oceniam swoją teraźniejszość? 
Nie spodziewałam się jej, jest wielowymiarowa 
i wymagająca, czasami trudna, czasami dająca satysfakcję.
18. Przedmiot, który najbardziej lubię wykładać? 
Tutoriale ze studentami - ponownie odkrywam ich 
niebywały potencjał. Także PR w edukacji, techniki 
wspierające terapię pedagogiczną, dawno temu warsztaty 
dziennikarskie. 

1. Moja charakterystyczna cecha? 
Wzrost:-) kreatywność, wiara w człowieka, konsekwencja, 
szacunek, bywa że gadulstwo.
2. Postać, z która się utożsamiam? 
Nie ma postaci, z którą bym się jednoznacznie 
utożsamiała, jednocześnie jest wiele osób, które robią na 
mnie wielkie wrażenie.
3. Ulubiona postać z dzieciństwa? 
Fascynowali mnie jednocześnie Włóczykij i Paszczak.
4. Jakie cechy osobowości człowieka są dla mnie 
najbardziej cenne? 
Dobroć, bezinteresowność, kultura osobista, wrażliwość, 
umiejętność słuchania i autentycznego zaangażowania się 
w “bycie” i “bycie z drugą osobą”.
5. Moje największe osiągnięcie? 
Moje małżeństwo, ciągłe pokonywanie siebie, miejsce, 
w którym jestem.
6. Gdzie jest mój „Tajemniczy ogród”? 
W ciszy, w miejscu, w którym pachnie ziemia, w którym jest 
przestrzeń, w którym są kwiaty, bądź jest mgła. W sumie 
w różnych miejscach.
7. Co lubię robić w wolnym czasie? 
Lubię spędzać wolny czas aktywnie i twórczo. Najlepiej mi 
z aparatem fotograficznym np. w górach, bądź przy 
audiobooku z szydełkiem i włóczką w ręku.
8. Co kojarzy mi się z życiem studenckim? 
Wolność podejmowania decyzji, wkraczanie w dorosłość, 
przyjaźnie, praca, dyktowanie własnych warunków.
9. Dewiza, którą kierowałem/łam się, gdy byłem/łam 
studentem? 
Walcz o siebie i kreuj rzeczywistość.
10. Dewiza, według której powinni się kierować 
studenci dzisiaj?
]Inwestuj czas w rzeczy, które zaowocują sensownie 
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