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Urodziłam się 17 marca 1987 r. w miejscowości Mohylew na Białorusi.  
 
W 2004 roku skończyłam  szkołę średnią. W tym okresie zdobywałam pierwsze miejsca w 
olimpiadach z chemii i geografii, w tym w olimpiadach okręgowych. Brałam udział w konkursach 
twórczych i literackich, grałam w miejscowym teatrze.  
 
Jestem absolwentką Wydziału Chemii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. W roku 
2009 uzyskałam stopień magistra, specjalność: chemik-ekolog. Na uczelni podejmowałam 
działalność wolontariacką.  
 
Przez pięć lat prowadziłam działalność  gospodarczą w Mińsku. W tym czasie ukończyłam szkolenie 
w zakresie sprzedaży biznesowej. W latach 2009 - 2017 podjęłam zatrudnienie jako pracownik 
naukowy w Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Byłam współautorką artykułów naukowych, 
uczestniczyłam w szkoleniach z akredytacji laboratoryjnej. Posiadam duże doświadczenie zawodowe 
w prowadzeniu długoterminowych, międzynarodowych projektów. Stworzyłam ponad 10 projektów 
z obszaru chemii nieorganicznej. W międzyczasie ukończyłam studia lingwistyczne z języków 
angielskiego i polskiego.   
 
Od roku 2018 mieszkam na stałe w Polsce. Pracowałam w Dziale Utrzymania Ruchu w Fertinger 
Automotive Polska, Niepołomice. Obecnie angażuję się w odnowienie ośrodka dla repatriantów na 
terenie gminy Nurzec-Stacja.  
 
Prywatnie jestem żoną obywatela polskiego, Yauhena Kazubouskiego.  
 
Od kwietnia 2016 r. jestem Ambasadorem Dobrej Woli Fundacji Polonia Union, działając na rzecz 
Polonii i Polaków poza granicami kraju. Nawiązuję i utrzymuję kontakty z osobami pochodzenia 
polskiego w Białorusi oraz z osobami pochodzenia polskiego, które już przesiedliły się do  Polski. 
Wspomagam sporządzanie podań, wniosków i innych dokumentów. Jestem zaangażowana w 
działalność na rzecz promocji języka i kultury polskiej, biorę czynny udział w promocji spraw Polonii 
i Polaków nadal mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Podejmuję działania służące 
rozpowszechnieniu i popularyzowaniu celów statutowych Fundacji Polonia Union, bezinteresownie 
poświęcając swój wolny czas działalności społecznej. 
 
Z zamiłowania dążę do harmonii ze światem i otaczającą przyrodą, doceniam wartości moralne. 
Staram się ulepszać świat i pomagać ludziom. Zajmuję się jogą. Pasjonują mnie wycieczki górskie. 
 
 
 


