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SOWO WSTĘPNE
Pasja to obok talentów niezwykle istotny obszar, który ma ogromne znaczenie na jakość życia mło-
dego człowieka i jego późniejszy rozwój. Posiadanie interesującego hobby jest istotnym aspektem 
ludzkiej egzystencji. Jeśli już ktoś ma pasję, oddaje jej każdą swoją wolną chwilę i z wielkim zaanga-
żowaniem poświęca czas na jej realizację osoby z zainteresowaniami oprócz codziennych obowiąz-
ków, szkoły czy pracy zawodowej, mają jeszcze cel w życiu, który determinuje ich działania. 
Najlepsze hobby to takie, które oprócz wpływu na zdrowie psychiczne, potrafi także w znaczący 
sposób zadbać o kondycję fizyczną i zdrowie. Poniżej prezentujemy charyzmatycznych uczniów na-
szej szkoły, którzy podzielą się z czytelnikami swoimi pasjami sportowymi, wiedzą na temat treno-
wanych dyscyplin oraz osiągniętymi sukcesami czy planami na przyszłość. Mogą stać się inspiracją 
dla wielu młodych ludzi i zachęcić ich do aktywności fizycznej w myśl hasła „W zdrowym ciele, 
zdrowy duch”.
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Ja I Moja Pasja - Piłka Nożna
Swoją przygodę z piłką nożną zaczę-
łam, mając pięć lat (rok 2011). Ra-
zem z bratem przyszłam wtedy na mój 
pierwszy trening do Akademii Reissa 
Krotoszyn. Właśnie dzięki niemu za-
częłam trenować, a gra w piłkę coraz 
bardziej mnie fascynowałą. W wieku 
8 lat przeszłam do Astry Krotoszyn, a 
po dwóch latach trafiłam do Akademii 
Talentów Krotoszyn. W 2016 roku, ma-
jąc dziesięć lat, wzięłam udział w Tur-
nieju o Puchar Tymbarku. Wtedy też 
dostałam swoje pierwsze powołanie 
na konsultację Kadry Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej u-13. W ten spo-
sób poznałam moją obecną trenerkę z 

tralnej Lidze Juniorek u-15, natomiast 
aktualnie w Centralnej Lidze Juniorek 
u-17. Czasami gram także w seniorskiej 
IV lidze. Trenuję 4 razy w tygodniu - 2 
razy z dziewczynami w Warcie Poznań 
i 2 razy z chłopakami w Akademii Ta-
lentów Krotoszyn. W weekendy mam 
mecze ligowe, w których przeważnie 
gram na środku obrony. Muszę dojeż-
dzać na treningi do Poznania, jednka 
ipotrafię pogodzić je z moimi obowiąz-
kami, np. ucząc się w trakcie jazdy. Gra 
sprawia mi ogromną radość i chciała-
bym w przyszłości zawodowo grać w 
piłkę nożną. 

Weronika Polak Klasa 2TE

Warty Poznań. W sezonie 2020/2021 w 
Kadrze Wielkopolski u-15 mój rocznik 
był wiodący. Wtedy z dziewczynami 
pokonałyśmy swoją grupę, tym samym 
dostając się na Ogólnopolską Olimpia-
dę Młodzieży. Zdobyłyśmy wicemi-
strzostwo Polski. W czerwcu 2021 roku 
dostałam swoje pierwsze powołanie do 
Reprezentacji Polski u-15. Dostawałam 
kolejne powołania, a w październiku 
2021 roku zadebiutowałam w meczu 
towarzyskim z Czechami. Warta Po-
znań to mój pierwszy klub kobiecy, w 
którym jestem od 2020 roku. Kobieca 
sekcja Warty funkcjonuje również od 
2020 roku. Wcześniej grałam w Cen-

Ja I Moja Pasja - Piłka Nożna
W piłkę nożną zacząłem grać przy-
padkowo. Pewnego dnia dziadek dał 
mi piłkę i wraz z bratem zaczęliśmy 
ją kopać. Piłkę uważam to za jeden 
z najciekawszych sportów. Nie ma w 
niej czegoś, co się powtarza, a  pod-
czas meczów wszystko jest możliwe. 
W klubach natomiast gram od oko-
ło 5-6 lat. Zaczynałem w Ogniwo 
Łąkociny, później trafiłem na pół 
roku do Czarni Wierzbno, następ-
nie przeszedłem do Ostrovii, a od 
wiosny znów gram w Łąkocinach - 
tylko w drużynie seniorskiej. Gram 
na pozycji skrzydłowego lub bocz-
nego obrońcy. W tygodniu mam 3 
treningi po około półtorej godzi-
ny, a w weekendy jeżdżę na mecze. 
Staram się trzymać zdrową dietę, 
jednak nie zawsze to wychodzi. Ze 
szkołą jest mi łatwo to wszystko 
pogodzić, ponieważ treningi mamy 

szłości również chciałbym grać, lecz 
w ligach amatorskich, aby mieć też 
czas dla siebie.

Tobiasz Przybyło 3aTep

wieczorami i nie kolidują z byciem 
na lekcjach. Moim największym 
osiągnięciem jest gra w czwartej 
lidze w barwach Ostrovii. W przy-
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Ja I Moja Pasja - Lekkoatletyka
Mam na imię Nicola Benedykcińska, jestem z klasy 2tr i trenuję lekkoatletykę w klubie KS STAL LA. Lekkoatletyką zain-
teresowałam się, mając siedem lat. Wtedy poszłam na swoje pierwsze zawody - ,,Czwartki lekkoatletyczne”. Poważniejsze 
trenowanie zaczęłam już sześć lat temu. Moimi koronnymi konkurencjami są skok w dal oraz na 100m, a w sezonie ha-
lowym jeszcze 60m. Moim największym dotychczasowym sukcesem był występ na Mistrzostwach Polski w Karpaczu 26 
września 2021.
Trenuję 4-5 razy w tygodniu. 
Moje rekordy życiowe:
- 100m- 13,89 s
- 60m- 8,61 s
- skok w dal- 4,76m (hala), 4,40m (stadion)
W tym roku zamierzam poprawić rekordy, ponieważ jestem zmotywowana i zdeterminowana.
Czy wiąże przyszłość ze sportem? Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, nie wiem, co przyniosą kolejne lata. 

Nicola Benedykcińska 2TR
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Moją Pasją Jest - Siatkówka
Dzięki dziadkowi bar-
dzo polubiłem ten sport. 
Z jego opowieści wynika, 
że w młodości dużo grał w 
różnych klubach i różnych 
miejscach. Do teraz dzia-
dek skacze bardzo wysoko, 
jednak nigdy nie grał zawo-
dowo. Dzięki niemu polubi-
łem siatkówkę i od dziecka 
turnieje piłki siatkowej nie-
ustannie oglądam.

Obecnie gram w klu-
bie „UKS Prosna Grabów” 
na pozycji przyjmującego. 
Wcześniej grałem na pozy-
cji rozgrywającego, jednak z 
ze względu na wiek i predys-

pozycje trener przesunął 
mnie na “przyję-

cie”. Trenuję 3 
razy w tygo-
dniu na hali 
sp or towe j 
w Grabowie 
nad Prosną. 

Treningi trwają 2 godziny. 
Podczas treningu pracujemy 
nad przyjęciem- dograniem 
do siatki oraz atakiem i wy-
skokiem. W tym momencie 
nie gramy ligi, jedynie poje-
dyncze zawody w weekendy. 
3 tygodnie temu wygraliśmy 
Turniej Piłki Siatkowej o 
Puchar Burmistrza miasta i 
gminy Grabów nad Prosną. 
Jednak nie zawsze jest tak 
prosto. Często zdarza się, że 
gramy z drużynami z II pol-
skiej ligi. 

W ubiegłym roku uda-
ło mi się zająć 2. miejsce z 
Norbertem Martyką w V 
Turnieju piłki siatkowej-
-plażowej o Puchar Burmi-
strza.

Nie jest łatwo pogodzić 
moją pasję ze szkołą.

Mam nadzieję, że kiedyś 
zagram w profesjonalnej lidze. 

Mikołaj Szkopek 2TE



Aktywność Towarzyszy Mi Od Zawsze
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Aktywność towarzyszy mi od … od 
zawsze. Podobno nigdy nie umiałem 
dłużej usiedzieć w jednym miejscu. 

Jako ośmiolatek rozpocząłem 
przygodę z karate-do Shotokan. 
Treningi odbywały się dwa razy 

w tygodniu  Na początku to była 
świetna zabawa, później rozwijanie 

<<Przecież nie będziesz siedział w 
domu, lepiej piłkę pokopać>>, a po 
wakacjach trener zapytał, czy nie 
chciałbym grać w klubie. Jasne, że 
chciałem. 

W karate byłem już w „starszej” 
grupie. Zmieniły mi się dni trenin-
gów, więc mogłem zacząć trenować 
z „KP Certra”. Poniedziałek, czwar-
tek trening piłki nożnej, w sobotę 
mecz ligowy lub trening, w środę 
i piątek karate, ale jeszcze wtorek 
miałem wolny, więc zacząłem przy-
godę 

z  tańcem breakdance w Mło-
dzieżowym Domu Kultury.

Do perfekcji opanowałem prze-
bieranie się w samochodzie. Niejed-
nokrotnie zdarzały się sytuacje, że 
prosto ze szkolenia karate jechałem 
na trening piłkarski czy w przerwie 
między spektaklami 

w MDK-u grałem z drużyną pił-
karski mecz ligowy. 

Oczywiście w szkole też byłem 
aktywny, kwalifikowałem się na 
wszelkie zawody sportowe (chyba 
tylko poza koszem i unihokejem :-) 
). Startowałem co roku w młodzie-
żowych biegach przy okazji Biegu 
Republiki Ostrowskiej i zawsze by-
łem w czołówce. Kolega związany 
z lekkoatletyczną STAL-ą (Damian 
Drozdowski) namawiał mnie na 
bieganie. „Pracował” nade mną kil-
ka lat. Ale ja miałem swoją piłkę. 

Byłem już w gimnazjum, gdy tre-
ner piłki nożnej zaproponował nam 
udział w biegu na Memoriale im 
Józefa Ruska w Wysocku Wielkim. 
5 km - czemu nie spróbować? W 
otwartej kategorii mężczyzn byłem 
trzeci. Wygrał Pan z Ukrainy (ma-
ratończyk), drugi był Damian Droz-
dowski, TEN Damian Drozdowski i 
TRZECI – ja. Łał, to były emocje. I 
wtedy już Damian nie dał za wygra-
ną: “przyjdź na STAL, spróbujesz, 
jest nowa trenerka do długich bie-
gów, a ty jesteś wytrzymały, w po-
niedziałek o 16 trening, przyjdź”. 
Skusił mnie. 

Zrezygnowałem z tańca, bo go-
dziny zajęć w MDK-u i piłki pokry-
wały się, a piłka nadal była najważ-
niejsza. I zaczęła się moja przygoda 
z bieganiem. Na początku delikat-
nie, dwa razy w tygodniu – bo piłka 
nadal była na pierwszym miejscu. 
Grafik treningowy trochę się zmie-
nił. Poniedziałek - lekkoatletyka i 
piłka, wtorek wolny – kiedyś trzeba 

sprawności i umiejętności, kolejne 
egzaminy, wygrane turnieje, szko-
lenia, a dzisiaj przygotowuję się 
do egzaminu mistrzowskiego na 1 
DAN (tzw. czarny pas).

W wakacje, po trzeciej kla-
sie „podstawówki”, kolega namó-
wił mnie na „Wakacje z Centrą”. 

6
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się uczyć, środa lekkoatletyka i ka-
rate, czwartek – piłka, piątek – piłka 
i karate, a w soboty zaczął się pro-
blem, bo musiałem wybierać mecz 
ligowy czy zawody biegowe. Na 
szczęście to była jesień i przerwa 

w rozgrywkach piłkarskich. 
W listopadzie Bieg Republiki 

Ostrowskiej i trzecie miejsce w bie-
gu młodzieżowym. Znów podium. 
Serce rosło. 

Kiedy pokochałem bieganie? Nie 
wiem, gdzieś po drodze. Nasza dru-
żyna piłkarska rozpadła się, chłopa-
cy zrezygnowali, ktoś zmienił klub, 
nie było składu, więc mogłem sku-
pić się tylko na karate i bieganiu.

Pojawiły się pierwsze sukcesy: 
Wicemistrzostwo Wielkopolski na 
dystansie 2000 m,

I miejsce z drużyną i IX indywi-
dualnie w XX Igrzyskach Młodzieży 
w biegach przełajowych na dystan-
sie 2000 m, udział w Lekkoatletycz-
nych Mistrzostwach Polski i walka 
z najlepszymi reprezentantami Pol-
ski, a w biegach tzw. Ulicznych- dwa 

razy z rzędu wygrana Zimowa Za-
dyszka na ostrowskich Piaskach na 
dystansie 5 km, II miejsce w Jesieni 
Biegowej, wygrany Bieg Zacharzew-
ski. W ubiegłym roku pierwszy raz 
brałem udział w głównym Biegu Re-
publiki Ostrowskiej na dystansie 10 
km. To było wyzwanie. Byłem trzeci 
wśród mężczyzn do 20 roku życia. 

Wziąłem też udział w wyzwaniu 
„Biegowo Projekt Polska Północ 
– Południe”. Do przebiegnięcia dy-
stans 726 kilometrów. Organizator 
wyzwania daje rok na jego realiza-
cję, ja ten dystans zrobiłem w nieca-
łe trzy miesiące.

Aktualnie przygotowuję się do 
Mistrzostw Polski w Lekkiej atlety-
ce na dystansie 3000 m oraz na dy-
stansie 2000 m z przeszkodami.

Moje bieganie to nie tylko same 
sukcesy. To przede wszystkim ciężka 
praca. Siedem treningów w tygodniu, 
zawody. Trening biegowy około 2-2,5 
h/dziennie – to od 8 do 18 km w no-
gach” w tempie określonym przez tre-
nerkę i ćwiczenia ogólnorozwojowe, 

oczywiście koniecznie rozciąganie po 
wszystkim. Do tego dochodzą trenin-
gi karate, 2 x w tygodniu 2 h. Rodzina 
i przyjaciele, żeby się ze mną spotkać, 
dzwonią wcześniej, jak wygląda mój 
grafik, kiedy mam czas …. Ale najgor-
sze są kontuzje. Cierpliwe i ich mo-
zolne leczenie. Skręcona kostka dwa 
tygodnie przed Mistrzostwami Polski 
na hali wykluczyła mnie z zawodów. 
Cały plan treningowy, założenia, pla-
ny – przekreślone. Kolano rozbite o 
belkę w czasie biegu z przeszkodami 
na mitingu lekkoatletycznym odebra-
ło mi szansę na start w ubiegłorocz-
nych Mistrzostwach Polski. To jest ta 
gorsza strona trenowania. 

Czy zawsze jest fajnie i łatwo? Nie, 
nie zawsze. Są dni, że mi się po prostu 
nie chce. Ale mam cele i marzenia, 
więc mobilizuję się i biegnę czy jadę 
na trening karate i walczę dalej, dla 
siebie, dla bliskich. By każdego dnia 
być lepszym.    

Marek Jankowski 3bTeg   
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Ja I Moja Pasja - Konna Jazda
Moją pasją jest jazda konna, 
którą uprawiam już 10 lat. 
Kontakt z końmi miałam od 
dziecka, ponieważ moi ro-
dzice jeździli konno i mieli 
swojego konia. Niedługo po-
tem został on sprzedany, a ja 
zaczęłam regularnie jeździć. 

Początkowo rodzice ku-
pili mi kucyka, na którym 
zaczęłam się rozwijać oraz 
rozpoczęłam pierwsze star-
ty w zawodach. Ponad dwa 
lata później kupiliśmy du-
żego konia, bym mogła się 
dalej rozwijać. Wprowadził 
mnie w wyższe konkursy, aż 
do klasy P (110cm). 

Koń jest dużym obowiąz-
kiem, gdyż potrzebuje stałej 
opieki i codziennego ruchu. 
Czy jestem w stanie pogo-
dzić to ze szkołą? Staram 
się jak mogę, ale wiadomo, 
czasem się po prostu nie da, 
zważając na inne, codzienne 
obowiązki. Próbuję wszyst-
ko ułożyć tak, żeby znaleźć 
czas na szkołę, konia oraz 

na spotkania ze znajomymi. 
Jeździectwo praktycznie 

od zawsze było moją pasją, 
więc myślę, że moja przy-
szłość choć w najmniejszym 
stopniu będzie z nią związa-
na. Mam nadzieję, że będę 
kontynuować starty w za-
wodach oraz rozwijać swo-
je umiejętności. A może i 
otworzę własną stajnie? Ni-
gdy nie mów nigdy. 

Regularnym rokiem mo-
ich startów w zawodach był 
rok 2020 - wtedy bardzo 
często osiągałam miejsca 
na podium. Jednym z więk-
szych sukcesów było wzię-
cie udziału w Jeździeckich 
Mistrzostwach Polski, któ-
re odbywały się w Toruniu. 
W finale uplasowałam się 
na 9 miejscu. Aktualnie ze 
względu na moje problemy 
zdrowotne mam małą prze-
rwę, lecz już niedługo pla-
nuje znów wrócić do syste-
matycznych treningów. 

Magda Szkudlarek 2TR
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Ja I Moja Pasja - Piłka Nożna
Moja pasja narodziła się we 
mnie w dzieciństwie, kiedy 
pewnego razu wraz z kole-
gami poszedłem grać w piłkę 
nożną. Graliśmy przez cały 
dzień i bardzo mi się spodo-
bał ten rodzaj sportu. Póź-
niej dowiedziałem się, że mój 
dziadek również grał w piłkę 
nożną. Zdecydowałem zapi-
sać się do klubu „Champion” 
i zacząłem trenować piłkę 
nożną od ósmego roku życia.
         Na treningi poświę-
cam 5 godzin w tygodniu. 
Oprócz treningów mam 
swoje obowiązki i szkołę.  
Przez siedem lat uzyskałem 
liczne nagrody:   
      - I miejsce w turnieju 
„Winter Champion League” 

Ja I Moja Pasja - Piłka Nożna
Cześć, nazywam się Amelia 
Goplarek i jestem uczenni-
cą klasy 3BTEP. 

Moja pasją od dzieciń-
stwa jest gra w piłkę nożną, 
która w mojej rodzinie jest 
kultywowana od pokoleń. 
Najpierw mój dziadek, któ-
ry był pierwszym piłkarzem 
w rodzinie, następnie mój 
tata i wujek, a teraz ja razem 
ze swoim bratem.

Moja przygoda z piłką 
rozpoczęła sie 8 lat temu, 
kiedy tata zabrał mnie na 
pierwszy trening do żeń-
skiej drużyny Ostrovii. Był 
to pierwszy nabór do mło-
dzieżowej drużyny, którą 
do tej pory prowadzi trener 
Łukasz Pawlak wraz z ca-
łym sztabem.

Treningi w okresie wio-
sennym i jesiennym odby-
wają się 3 razy w tygodniu, w 
weekendy rozgrywamy me-
cze ligowe. W okresie przy-
gotowawczym, czyli zimą 
oraz latem, treningi są prak-
tycznie codziennie i o wiele 
cięższe. Pomaga nam to w 
lepszym przygotowaniu do 
ligowych zmagań. Treningi 
są połączeniem elementów 
piłkarskich.  jak i motorycz-
nych, dotyczą pracy nad 

szybkością, wytrzymałością 
i ogólna sprawnością.

Piłka nożna stała się 
ogromną częścią mojego 
życia i pochłania ona wiele 
czasu. Czasami ciężko po-
godzić treningi, szkołę oraz 
życie prywatne, jednak jak 
to mówią ,,dla chcącego nic 
trudnego”.

Moja drużyna składa się 
z dwóch zespołów. Pierw-
szy zespół znajduję się w II 
lidze ogólnopolskiej, gdzie 
aktualnie zajmuje 4. pozy-
cję w tabeli. Rywalizacje 
odbywają się z zespołami z 
całej Polski, co wiąże się z 
całodziennymi wyjazdami 
na mecze. Gramy między 
innymi z dziewczynami z 
Krakowa, Kielc, Zduńskiej 
Woli czy Lublina. Drugi 
zespół, w którym szanse 
na pokazanie się na boisku 
mają młodsze zawodniczki, 
swoje mecze rozgrywa na 
poziomie IV ligi wielkopol-
skiej, zajmujemy 2. pozycję 
w tabeli i mamy szansę na 
awans do III ligi. Tutaj wy-
jazdy nie są już tak daleko, 
rywalizujemy z zespołami z 
Poznania, Konina czy Stę-
szewa. Jestem rezerwową 
zawodniczką pierwszego 

zespołu i podsta-
wową drugiego, 
co wiąże się z 
tym, że weekend 
poświęcam na 
rozgrywki me-
czowe. Ogrom-
nym sukcesem 
naszej druży-
ny jest wzięcie 
udziału rozgryw-
kach Pucharu 
Polski, gdzie do-
tarłyśmy do 1/8 
i niestety na tym 
etapie odpadły-
śmy. Jednak i tak 
znalazłyśmy się 
wśród 16 najlep-
szych drużyn w 
Polsce.

W okresach 
zimowych od-
bywają się turnieje na hali, 
podczas których możemy 
sprawdzić się w zdecydowa-
nie innych warunkach niż 
na boisku. 

Wiele osób uważa, że pił-
ka nożna to głupi sport, że 
to 22 ,,głupków” biegających 
za piłką, jednak ja nie uwa-
żam, że tak jest. Dzięki pił-
ce i dołączeniu do drużyny 
poznałam wielu najlepszych 
przyjaciół oraz swoja “dru-

gą rodzinę”. Treningi mi w 
zapomnieniu o problemach, 
pozwalają skupić się tylko na 
tym, co jest tu i teraz. Jest to 
tez również forma odstreso-
wania i wyładowania swoich 
emocji. Moim ogromnym 
marzeniem jest zagranie me-
czu jako reprezentantka Pol-
ski. Myślę, że dzięki mojej 
ciężkiej pracy kiedyś do tego 
dojdzie.

Amelia Goplarek 
3bTEP

na Ukrainie w Kijowie
      - III miejsce w turnie-
ju „Rocznika 2007-2009” w 
Ostrowie Wielkopolskim
      - III miejsce w turnieju 
„Odkrywamy Piłkarskie Ta-
lenty” w Ostrowie Wielko-
polskim
      - III miejsce w „Szkol-
nym Turnieju Piłki Nożnej” 
Puchar Ekonomika 2022 w 
Ostrowie Wielkopolskim
     - Statuetka najlepsze-
go bramkarza w turnieju 
„Rocznika 2007-2009” w 
Ostrowie Wielkopolskim
      W przyszłości chciałbym 
zostać piłkarzem. Będę dalej 
wytrwale trenować i dążyć 
do realizacji mojego celu.

          Aleksandr 1TL
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Siatkówka
Od dziecka zawsze uwielbiałam sport. Byłam bardzo ak-
tywna na lekcjach wychowania fizycznego i chętnie uczęsz-
czałam na zajęcia sportowe poza szkołą. Zawsze z podzi-
wem oglądałam siatkarzy grających mecz. 

W mojej rodzinie nikt nie trenował siatkówki, więc w 
końcu ja postanowiłam spróbować swoich sił w tym spo-
rcie. Od września 2021 należę do klubu „UKS siedemnast-
ka Kalisz”. Z początku nie było łatwo, jest to sport, który 
wymaga cierpliwości, nie zawsze piłka trafiała w zamierzo-
nym kierunku. Jednak po wielu treningach, ćwiczeniach w 
końcu mogłam stwierdzić, że zaczyna mi to wychodzić. 

Treningi dwa razy w tygodniu nie były czymś łatwym do 
pogodzenia z nauką ze względu na godziny zakończenia lek-
cji. Jednak udało się to połączyć dzięki moim rodzicom, któ-
rzy poświęcają swój czas i zawożą mnie do klubu. Obecnie nie 
biorę udziału w turniejach ze względu na kategorię wiekową, 
jednak po przeniesieniu do grupy starszej to się zmieni.

Jeżeli w przyszłości będę miała taką możliwość, chciałabym 
kontynuować grę, ponieważ czerpię z tego dużą przyjemność.

Jazda konna
Z końmi do czynienia mam już prawie 7 lat, jednak na-
ukę jazdy zaczęłam 5 lat temu. Na początku charytatywnie 
pomagałam przy hipoterapii, czyściłam konie, oprowa-
dzałam, a za pomoc czasem wsiadałam na kilka minut na 
konia. W 2017 roku zaczęłam jazdę na poważnie. Rodzice 
zapisali mnie do CEJ Wtórek i tam właśnie nauczyłam się 
podstaw jazdy konnej. Dwa lata później, czyli w 2019 roku, 
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Ja I Moje Dwie Pasje 
- Siatkówka I Jazda Konna

dostałam propozycję nauki w grupie sportowej. Postanowi-
łam spróbować. Nie było łatwo, kosztowało mnie to bardzo 
dużo pracy i poświęcenia, ponieważ treningi miałam 3-4 
razy w tygodniu, ale nauczyłam się wielu rzeczy oraz mo-
głam na dłużej nawiązać współpracę z cudownym kucem. 
Miałam możliwość wystartowania w zawodach, w których 
oba przejazdy miałam bezbłędne.

Później zmieniłam stajnię, potrzebowałam czegoś nowe-
go i tak trafiłam do KJ Stobno. Jeździłam tam ponad pół roku, 
współpracowałam z wieloma wspaniałymi końmi, jednak 
przez organizowane tam obozy musiałam poszukać czegoś 
innego na wakacje. Tak właśnie znalazłam stajnię Maraszek 
Team, w której obecnie trenuję. Przez całe życie odwiedzi-
łam wiele stajni, jednak w tej czuję się najlepiej. Jeżdżę obec-
nie na cudownej klaczy – Haconie, dzięki której nauczyłam 
się miedzy innymi cierpliwości. Razem z nią przekroczyłam 
swoją barierę strachu i skoczyłam pierwszą w swoim życiu 
przeszkodę o wysokości 110 cm. Pojechałyśmy razem na za-
wody, które zakończyłyśmy bezbłędnymi przejazdami. 

Jazda konna jest to wymagający poświęceń, niebezpiecz-
ny i wiążący się ze sporymi nakładami finansowymi sport. 
Jednak myślę, że najważniejsza w tym jest szansa współpra-
cowania z tak mądrym, pięknym, wrażliwym zwierzęciem, 
jakim jest właśnie koń.

Jeżeli w przyszłości czas i fundusze na to pozwolą, pla-
nuję wybudować własną, przydomową stajnię i zostać po-
siadaczką przynajmniej dwóch koni. Chciałabym również 
pójść bardziej w sport oraz zrobić papiery instruktorskie. 

Julia Kowalczyk 1Tr
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Moją pasją jest jazda konna. Kocham konie, uwielbiam się 
opiekować i pracować z nimi. Interesuję się wszystkim, co 
jest z końmi związane. Jeżdżę od piątego roku życia.

Mam dwie odznaki jeździeckie – brązową i srebrną.  
Przez ostatnich kilka lat jeżdżę sportowo.

Mam treningi trzy razy w tygodniu, a nieraz się zdarzy, 

Ja I Moja Pasja - Kocham Konie
że nawet cztery. Co kilka miesięcy biorę także udział w za-
wodach skokowych. 

Sprawia mi to wiele radości. Bardzo dużo czasu poświę-
cam na swoją pasję. 

W przyszłości chciałabym mieć własną stajnię.
Anna Gąsiorowska 1TR

Z a i nt e r e s ow a n i e 
sztukami walki poja-
wiło się u mnie przy-
padkowo, gdy kiedyś 
pokazał mi się jakiś 
filmik z mcgrego-
r’em. Potem bardzo 
polubiłem oglądanie 
highlights’y z jego 
walk. Z czasem coraz 
bardziej zagłębiałem 
się w temat i śledzi-
łem takie gale jak ufc 
lub ksw.  Stwierdzi-
łem, że sam chciał-
bym spróbować, a że 
w mojej miejscowo-
ści nie było żadnego 
miejsca, gdzie mógł-
bym trenować, zdecy-
dowałem się na muay 
thai. Godzinne tre-

Ja I Moja Pasja 
- Sztuki Walki

ningi mam 2 razy w 
tygodniu - we wtorki 
i w czwartki.   Tre-
ningi nie kolidują z 
moim planem lekcji. 
Nie wiąże z tym spor-
tem przyszłości, gdyż 
trenuję wyłącznie dla 
przyjemności i żeby 
po prostu robić coś 
pożytecznego poza 
szkołą. Sztuki walki 
sprawiają mi wielką 
przyjemność i pole-
cam każdemu spró-
bować tej aktywności. 
Wszystkich zaintere-
sowanych zapraszam 
na swojego instagra-
ma “_jestemKacper”.

Kacper Kucharski 
1Tr
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Ze sportem mam styczność od 
2010 roku, kiedy w wieku 6 lat 
rodzice zabrali mnie na odby-

wający się co roku Bieg Sokoła w Ko-
biernie. Poprzez wygrany bieg zaczęłam 
regularnie uczestniczyć w tego typu za-
wodach. W szkole podstawowej brałam 
udział w różnych dyscyplinach takich 
jak piłka ręczna czy badminton, a także 
uczestniczyłam w zawodach strażackich. 
 
Moja przygoda z lekkoatletyką zaczęła 
się od czwórboju, kiedy z koleżankami 
przeszłyśmy do kolejnego etapu odbywa-
jącego się w Ostrowie Wielkopolskim. W 
trakcie konkurencji podszedł do mniej 
mój aktualny trener Michał Walczak z 
propozycją treningów w  KS  STAL LA. 
Byłam na kilku treningach, lecz problem 
z dojazdami spowodował, że musiałam 
zrezygnować. Po roku przerwy wróci-
łam i, mając możliwość zamieszkania 
w bursie, mogłam regularnie trenować. 
 
Aktualnie trenuje 5-6 razy w tygodniu. Nie 
jest łatwo pogodzić wszystkiego ze szkołą, 
gdzie najbardziej problematyczne są nie-
obecności, zwłaszcza związane z wyjazda-
mi na zgrupowania zaplecza kadry naro-
dowej lub w sezonie startowym. Jest wiele 
wyrzeczeń, ale osiągnięcia i wspomnienia 
z dobrych momentów dużo wynagradzają. 
 
Moimi największymi osiągnięcia-
mi m.in. z Mistrzostw Polski są:
 
• dwa złote medale u16, u18 oraz 8. miej-
sce w kategorii senior w sztafecie 4x100m
 
• 6. miejsce w sztafecie 4x400m u18
 
• indywidualnie 5. miejsce w biegu na 100m 
 
Z Halowych Mistrzostw Polski:

• indywidualnie 4. miejsce w biegu na 60m

• 5. miejsce w sztafecie 4x400m
Ewa Piaszczyńska z IIIaTe

Ja I Moja Pasja 
- Lekkoatletyka


