
 



  

Nie jestem miłośniczką sportów 
ekstremalnych, ale lubię w życiu
próbować czegoś nowego. Moja 
sportowa aktywność zamyka się

zazwyczaj w grach zespołowych :).



  

W moim życiu jest mnóstwo pasji.
Uwielbiam czytać – zwłaszcza powieści

Waris Dirie. Do niedawna uczęszczałam
na kółko wokalne. Gram na keyboardzie.

Wraz z „ Zespołem Pieśni i Tańca
Tarnogórzanie” występowałam za granicą, 

m.in. na Węgrzech. 



  

Nie umiem siedzieć bezczynnie!
Wraz z koleżankami zapisałam się

na kurs tańca nowoczesnego. Swój wolny
czas spędzam na basenie, lodowisku lub w kinie.

Swoje najpiękniejsze wakacje spędziłam nad morzem,
w Niechorzu. 

Dziennikarstwo jest dla mnie bardzo ważne - 
wiąże z nim swoją przyszłość. Chciałabym zostać 
dziennikarką radiową, prasową, albo telewizyjną.
Miałam możliwość prowadzenia kilku festiwali, 

wiele razy występowałam na scenie, 
dlatego raczej nie boję się kamery. 



  

Moim największym sukcesem było zdobycie 
wyróżnienia w powiatowym konkursie piosenki 
„Spoko Muza”. Na zakończenie roku szkolnego 

w 3 klasie gimnazjum dostałam Order 
Niezamykąjacych Się Ust („za codzienne nękanie 

kolegów i nauczycieli..”) 





  

Lubię jeść pierogi…
Miałam szczury…

Jeżdżę na narciochach…
Uwielbiam się głośno śmiać…

Lubię tańczyć…
Imprezować…

Udzielać się…
Poznawać nowych ludzi…



  

Kocham dobrą muzykę (od poezji, punka, dancehallu
po chillout). Moją ulubioną książką jest „Zbrodnia 

i kara”. Mój idol – intelektualnie – to Stanisław 
Wyspiański. Czas wolny spędzam najchętniej w 

teatrze, a wakacje pod namiotem. Środek transportu – 
oczywiście na stopa.



  

Kocham Austrię i język niemiecki. W zeszłym
roku wygrałam konkurs „Dzieli nas pół wieku”.

Zdobyłam nagrodę za minireportaż 
w „Dolnośląskich Obyczajach” publikowanych 

na łamach „Gazety Dolnośląskiej”. Przygotowuję się
do następnego etapu olimpiady polonistycznej.



  

Kocham rysować… Marzę o architekturze 
lub dziennikarstwie. Co tydzień szlifuję 

swoje umiejętności na zajęciach z rysunku 
we wrocławskim MDK. 









  

Uwielbiam podróżować. Zwiedziłam już Włochy,
 Niemcy, Czechy, Kretę, Turcję, Tunezję, Majorkę,

 Ibizę, Egipt oraz San Marino 









  

Pasja nr 1: TEATR. 
Należę do teatru Oxymoron.

Nasze trącące absurdem przedstawienia wystawialiśmy
również za granicą – ostatnio na Litwie podczas 

Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Pjero Dienos
Utenoje.

Pasja nr 2: DZIENNIKARSTWO
W wieku 8 lat na plaży koło jeziora wypytywałam ludzi o ich 
zdanie na temat czystości wody w kąpielisku. Może dlatego 

reportaż stał się moją ulubioną formą dziennikarską. W 2006 roku 
zostałam wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie na Reportaż 
Prasowy i Radiowy pod patronatem Ryszarda Kapuścińskiego. 

Współpracuję z redakcją szkolnej gazetki „Cooltura”. 



  

Pasja nr 3: RYSUNEK
Chełmski MDK i dom malarki Teresy Chomik- Kazarian

 to miejsca, gdzie najczęściej bywam. Otrzymałam 
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym 

„Tęcza” organizowanym przez ASP. Architektura (lub grafika), 
to obok dziennikarstwa drugi kierunek,
 na którym też chciałabym studiować. 







  

Od urodzenia mieszkam we Wrocławiu, dlatego 
bardzo kocham to miasto. Jestem uczniem klasy 

drugiej liceum ogólnokształcącego. Wybrałem profil 
ogólny, ponieważ nie mam jeszcze konkretnych 

planów na przyszłość. 



  

Moje hobby to rysowanie. Uwielbiam rysować i robię to,
gdy tylko mam trochę wolnego czasu. 

Interesuje się też tuningiem samochodowym. 
W wolnym czasie lubię też grać w gry komputerowe. 
Moja ulubiona gra to Need for Speed Most Wanted.



  

Fascynują mnie również podróże, a moim marzeniem
 jest wycieczka dookoła świata pełna przygód. 

W szkole najbardziej interesują mnie przedmioty humanistyczne, 
ponieważ nigdy nie przejawiałem specjalnych 

zdolności do nauk ścisłych. 




