




  

Już od dziecka lubiłam mieć dużo na głowie:  

chór, zajęcia teatralne, taniec, języki. Dzięki 

mojej rodzicielce, która pozazdrościła koleżance 

śpiewającej córki, znalazłam się w zespole 

muzycznym, z którym zjeździłam pół Europy 

oraz Kanadę. Naszym największym sukcesem 

było zajęcie drugiego miejsca 

na 52 Europejskim Festiwalu Chórów 

Dziecięcych i Młodzieżowych w belgijskim 

Neerpeltr. 



  

ZAINTERESOWANIA: Książki Marqueza 

czy Cortazara mogę czytać godzinami, podobnie jest 

z dziełami Pedro Almodowara, czy Alejandro 

Gonzaleza Inarritu. By móc kiedyś rozkoszować się 

ich dziełami w oryginale,  zaczęłam nawet uczyć się 

języka hiszpańskiego. To z kolei pozwoliło mi 

na coraz częstsze wyjazdy do ukochanej Hiszpanii. 

Moim marzeniem, a jednocześnie celem 

na najbliższe lata, jest wyjazd na Kubę.



  

Dwa lata temu uzyskałam tytuł finalisty w olimpiadzie 

przedmiotowej z biologii. Obecnie mój czas wolny 

wypełniają przygotowania do Wielkiego Przeglądu 

Małych Form Teatralnych -  już XIV edycji szkolnego 

konkursu, którego jestem organizatorem. 

PSYCHOLOGIA: Uwielbiam obserwowanie i rozmowy 

z ludźmi. Uczę się w klasie o profilu humanistyczno-

psychologicznym. Prawdziwą przyjemność sprawia mi 

rozszyfrowanie gier, jakie prowadzą między sobą ludzie, 

a także drobne sterowanie ich zachowaniem.
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Kocham podróże, szczególnie na Płw. Iberyjski. 

Interesuję się kinem, najchętniej oglądam filmy 

włoskie oraz amerykańskie ze starej szkoły. 

Pasjonuje mnie też malarstwo hiszpańskie 

i impresjonistyczne. Moimi mistrzami są Herbert 

i Hemingway. 

PRZYSZŁOŚĆ: chciałbym zostać lekarzem 

onkologiem.
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Na dobre skrzydła rozwinęłam rok temu współpracując 

ze szkolna gazetką "Kontrast", która kilka razy 

zajmowała drugie miejsce w ogólnopolskich 

konkursach czasopism szkolnych. W ubiegłym roku 

szkolnym byłam zastępcą redaktora naczelnego. Lubię 

ponadto historię, zwłaszcza okres II wojny światowej. 

Mogę godzinami słuchać opowiadań świadków tamtego 

czasu. Otrzymałam wyróżnienie w kategorii reportażu 

w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez 

Angorkę w 2007r. oraz II miejsce w powiatowym 

konkursie na reportaż prasowy w 2007r.
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Turniej Reportażu to moje pierwsze osiągnięcie 

w karierze. Do tej pory startowałam, co prawda 

rzadko, w innych konkursach (polonistycznych i 

plastycznych), lecz bez większych sukcesów. 

Grałam na organach, a w planach mam kupno 

gitary akustycznej. Chciałabym również zacząć 

malować na szkle. Kocham zwierzęta. Cenie sobie 

szczerych, prawdziwych przyjaciół. Wolne dni 

spędzam podróżując na motorze z chłopakiem. 



  

Od zawsze interesowałam się malowaniem 

i sztuką w ogólnym tego słowa znaczeniu. 

Dzięki zdolnościom plastycznym zaczęłam 

interesować się zdobieniem paznokci. 

Zaowocowało to kupnem sprzętu do 

robienia tipsów. Ich wykonywanie stało 

się moją pasją.
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MUZYKA: od punk rocku - Red Hot Chili Peppers – do poezji śpiewanej. 

TEATR: grupa teatralna Oxymoron; zagraniczne występy z trącącymi 

absurdem przedstawieniami.

DZIENNIKARSTWO: Turniej Reportażu'06; Konkurs na Reportaż 

Radiowy i Prasowy pod Patronatem Ryszarda Kapuścińskiego. 

Redagowanie szkolnej gazetki „Cooltura”.

RYSUNEK: Zajęcia w chełmskim MDKu i domu malarki Teresy 

Chomik – Kazarian. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie

 plastycznym „Tęcza” organizowanym przez ASP. 

PLANY: Architektura, grafika lub dziennikarstwo.

A POZA TYM: Muzyka, podróże, nawiązywanie nowych znajomości, 

Slot – impreza promująca kulturę niezależną,  pantomima, malarstwo,

 le parkour, kręcenie poikami (takie piłeczki na sznureczkach).



  

Kończę już powoli swoją szkołę. Mam zamiar zdać maturę 

i egzaminy na architekturę. W związku z tym odbywam 

cotygodniowe weekendowe pielgrzymki do Warszawy na kurs

 rysunku architektonicznego. Dużo rysuję. Nadal piszę do 

szkolnej gazety "Cooltura". Od czasu do czasu macham jeszcze

 swoimi "płonącymi piłeczkami", czyli poi, ale nie mam już na to

 tyle czasu, co jeszcze rok temu. Zrobiłam prawo jazdy, z czego

 jestem strasznie dumna. 

STUDIA: zdecydowałam się już na architekturę.



  

Zajęłam II miejsce w konkursie na recenzję

teatralną miesięcznika "Teatr", I miejsce 

w konkursie poezji angielskiej, I miejsce

 drużynowo w konkursie pedagogicznym (razem

 z kilkoma osobami z klasy graliśmy tam małe

 przedstawienie do napisanego przeze mnie 

scenariusza) - myślę,  że ta forma zszokowała jury.

 Na Slot Art Festiwalu byłam już tradycyjnie 

wolontariuszką w ekipie ochrony. 

Sama się sobie dziwię...



  

Przeżyłam wakacje życia: Lubiąż pod Wrocławiem 

na festiwalu "Slot Art" – Kraków – spontaniczny rajd 

samochodem: Słowacja – Węgry – Austria – plener 

rysunkowy w Warszawie.  Efekt: mnóstwo nowych 

znajomości, nowi przyjaciele z Bośni i Serbii zarazili 

mnie miłością do Bałkanów. Od tej pory oglądam bez 

przerwy film Emira Kusturica "Underground",

 słucham muzyki Gorana Bregovica i marzę o podróży

 po Bałkanach. Mam już kilku chętnych do towarzystwa

 w wyprawie w następnym roku.
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Ujmując w dużym skrócie można powiedzieć 

tak: urodzona na Ukrainie, później 

mieszkająca w Niemczech oraz w wielu 

regionach Polski. Ale czy to koniec 

przeprowadzek? Nie sądzę. Jestem 

dwujęzyczna. Ów paralelizm towarzyszy mi 

całe życie. Od zawsze szukam swojego 

miejsca. 



  

ZAINTERESOWANIA: dosyć wszechstronne i już nie raz 

ulegały zmianie. W szkole podstawowej należałam do grupy 

tanecznej, od szóstej klasy zajęłam się czymś innym – 

muzyką. Potem cztery lata w dwóch szkołach naraz: tej 

obowiązkowej oraz szkole muzycznej, która nieraz stawała 

się utrapieniem. W ostatniej klasie brałam udział 

w zaawansowanych warsztatach gitarowych. Zdałam 
egzamin dyplomowy z gitary i z fortepianu. Oba na 5. 



  

W liceum przyszła pora na teatr. Teraz 

jeden dzień w tygodniu spędzam 

w Teatrze Miejskim w Gdyni. Razem 

z moją młodzieżową grupą aktorską 

mamy za sobą udany występ. Od kilku 

lat piszę wiersze. Niektóre z nich stają 

się piosenkami do prywatnego użytku.

Już 4 lata należę do ZHP. Uwielbiam 

jeździć na obozy harcerskie i poznawać 

ciekawe, czasem nietuzinkowe osoby.
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Od ośmiu miesięcy jestem ojcem. Mam trójkę 

dzieci, dwóch synów i córkę. Wiadomość o tym, 

że będę miał trojaczki, była dla mnie 

prawdziwym szokiem. Zawsze byłem skryty, 

trochę nieśmiały, lubiłem samotność i nigdy nie 

chciałem być w centrum uwagi. 17 kwietnia 

2007r. wszystko uległo zmianie. Stałem się, 

chyba, najsłynniejszym tatą w mieście. Ludzie 

wskazywali mnie palcami rozpoznając twarz z 

gazet. 



  

Interesuję się głównie filmem, fotografią, 

muzyki słucham rzadko, najczęściej jest to 

poezja śpiewana, czasami piosenki dobrych 

zespołów rockowych. Poza tym lubię 

podróżować po górach. Mieszkam blisko Gór 

Sowich, więc mam okazje do wycieczek. Do 

szczególnych osiągnięć w moim życiu można 

zaliczyć chyba jedynie rodzinę, którą udało mi 

się założyć.



  

Piszę wiersze, ale są one raczej tylko moimi 

złotymi myślami, które zachowuję dla siebie. 

Kilka lat temu pożyczyłem starą gitarę od sióstr 

zakonnych, które prowadziły Oratorium. I tak 

nauczyłem się grać. Nie miałem nauczyciela i, 

choć niektórym podoba się moja gra, to 

osobiście nie uważam się za muzyka. Marzę 

o grze na fortepianie. Śpiewam w kościelnej 

scholi.
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Urodzona w prima aprilis. Miłośniczka życia. 

Nowoczesna kobieta pracująca: taniec 

nowoczesny, koszykówka, piłka nożna, chór 

(zajęliśmy pierwsze miejsce na przeglądzie 

chórów we Wrocławiu), harcerstwo, judo.

PRZYSZŁOŚĆ: Reportaże. Można dzięki temu 

połączyć wszystko, co mnie interesuje. 



  

ZAINTERESOWANIA:  żeglarstwo 

(mam patent żeglarza)  oraz turystyka. 

Od kilku lat jeżdżę na obozy 

wędrowne, starając się zebrać 

wystarczającą ilość punktów 

na  górską odznakę turystyczną.  

Na razie mam tytuł „Młodzieżowego 

Lidera Turystyki Szkolnej”. 

Uwielbiam podróże. Interesują mnie 

kraje i ich kultury.



  

Przez kilka miesięcy pomagałam wychowawcy 

ze świetlicy środowiskowej w zajmowaniu się 

młodszymi dziećmi. Ponad rok opiekowałam się 

niepełnosprawnym chłopcem. Utrzymuję też 

kontakt z ludźmi w starszym wieku. Większość 

z tych ludzi to renciści i emeryci, którzy oddają się 

swojej pasji. Jestem bardzo często na ich 

wyjazdach i organizowanych wystawach. 

Niedawno skończyłam kurs w PCK dotyczący 

pierwszej pomocy dla opiekunów osób starszych. 
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