
AKTYWNE PASJE

POZNAJ HISTORIE SPORTOWE PLATERAN



SPIS 
TREŚCI

3. Kowalska Aleksandra, 1D: Lacrosse

6. Łudzeń Zuzanna, 1D: Jeździectwo

10.Muszyńska Małgorzata, 2C: Badminton

14. Trólka Bernadetta, 2B: Kung Fu

17. Wajda Katarzyna, 2B: Jeździectwo

20. Płonka Maciej, 3D: Skoki narciarskie

26. Mazur Zuzanna, 3D: Jeździectwo

31. Kruczek Maja, 3D: Taniec

35. Chudyka Natalia, 3D: Siatkówka



LACROSSE

ALEKSANDRA KOWALSKA, 1D



TAK SIĘ ZACZĘŁO

Moją pasją od niedawna jest lacrosse. 
Zaczęłam trenować na początku wakacji. 

W Polsce jest mało drużyn specjalizujących 
się w tej kategorii sportowej. Jest to gra 
zespołowa pochodzenia indiańskiego, 
a najczęściej spotykana jest w Stanach 
Zjednoczonych. Mówi się, że jest to 
pierwowzór hokeja na lodzie, gdzie gra się na 
trawiastym boisku.



CEL GRY Celem gry jest umieszczenie 
piłeczki w bramce drużyny 
przeciwnej za pomocą 
specjalnego kija z siatką na 
końcu. Podczas gry, piłkę 
zbiera się z ziemi i podaje do 
zawodników swojej drużyny, 
tak aby jak najszybciej i 
najdokładniej wrzucić ją do 
bramki drużyny przeciwnej. 
Lacrosse męski od 
damskiego znacznie się różni. 
W drużynie damskiej gra jest 
spokojniejsza i mniej 
agresywna.



JEŹDZIECTWO

ZUZANNA ŁUDZEŃ, 
1D



MOJA PASJA

Właściwie od małego miałam styczność 
z końmi. Jeździłam, kiedy tylko miałam 
okazję. To niesamowita możliwość na 
oderwanie się od codzienności.



POCZĄTKI

Moja prawdziwa przygoda z jeździectwem rozpoczęła 
się dopiero niecały rok temu. Zaczęłam regularnie 
trenować sportowo i przygotowywać się do uzyskania 
odznak, które umożliwią mi starty w zawodach. 
Aktualnie posiadam własnego konia, który pomaga mi 
rozwijać pasję.





BADMINTON

MAŁGORZATA 
MUSZYŃSKA, 2CP



POCZĄTKI

Swoją przygodę z badmintonem rozpoczęłam 
w wieku 8 lat. Początkowo uczęszczałam na 
treningi raz w tygodniu. W miarę wzrostu mojej 
fascynacji tym sportem w każdym kolejnym 
miesiącu zwiększałam ilość zajęć. Na wstępie 
była to dla mnie świetna zabawa z przyjaciółmi. 
Obecnie to mój styl życia.



SUKCESY

Moim największym osiągnięciem było zajęcie 2 miejsca 
na Mistrzostwach Polski w grze podwójnej dziewczyn w 
2017 roku oraz zdobycie 3 miejsca również na 
Mistrzostwach Polski w tej samej kategorii rok później. 
Emocjonalnie najbliższe jest mi zajęcie 2 miejsca na 
Grand Prix Polski Gold Młodzików. Grałam tam ze 
starszymi od siebie zawodniczkami bardzo intensywnie 
odczuwając wysoki poziom rywalizacji. W 2018 
zdobyłam 1 miejsce w grze podwójnej dziewczyn oraz 
singlu na Mistrzostwach Śląska. Moim ulubionym typem 
gry są gry podwójne ze względu na sposób 
rozgrywanych akcji oraz ustawienia na boisku. W wieku 
16 lat zaczęłam grać w 1 lidze badmintona 
reprezentując swój klub.



Badminton jest dla mnie niezwykłym sportem. 
Dzięki niemu poznałam wielu prawdziwych
przyjaciół w całej Polsce oraz zwiedziłam
niesamowite miejsca (w kraju i za granicą). 
Zadbałam również o swoją formę, nauczyłam się
lepiej organizować czas i godzić sport z nauką, a 
także jestem bardziej zmotywowana w dążeniu do 
wyznaczonych przez siebie celów.



KUNG FU

BERNADETA TRÓLKA 2B



POCZĄTKI

Od dziecka interesowałam się różnymi 
sztukami walki, szczególnie tymi które 
pochodzą z Azji. Ciekawiły mnie bajki i 
filmy z motywem walk. W wieku 15 
lat postanowiłam zapisać się na zajęcia 
kung-fu. Na treningach czuję niezwykłą 
atmosferę. Zawsze mogę liczyć na 
pomoc osób bardziej doświadczonych 
oraz na motywujące słowa od Sihinga. 
Kung fu pozwala mi poznać różne 
techniki samoobrony, dzięki czemu 
poradzę sobie w niebezpiecznych 
sytuacjach. Zajęcia te dają mi wiele 
energii i sprawiają, że jestem 
szczęśliwa.





JEŹDZIECTWO

KATARZYNA WAJDA, 2B



TAK SIĘ ZACZĘŁO

Moja przygoda z jeździectwem zaczęła się gdy
miałam 9 lata w stajni "Tabun". Od dziecka
kochałam zwierzeta. Fascynowały mnie konie
i wszystko co było z nimi związane. Jazda
konna jest dyscypliną, która wymaga dużego
wyczucia i poznania swojego ciała, ponieważ
jeździec kieruje koniem za pomocą sylwetki. 
Ważna jest prawidłowa postawa, a także
ułożenie nóg oraz siedzenie w siodle.



Aktualnie biorę udział w wielu obozach oraz 
wyjazdach w teren. Miałam również okazję 
uczestniczyć w Hubertusie- czyli gonitwie za 
ogonem lisa. Galopowanie po jeziorze było 
niesamowitą przygodą.



SKOKI NARCIARSKIE

MACIEJ PŁONKA 3D



PIERWSZE SKOKI

Treningi skoków narciarskich rozpocząłem
w maju 2018 roku w Olimpii Goleszów. 
Pierwszy rok spędziłem ucząc się skakania
na małych, 20 i 40-metrowych skoczniach
w Wiśle. W 2019 roku oddałem swoje
pierwsze skoki na 70-metrowej skoczni i od 
tego czasu trenuję tylko w Szczyrku.



ZAWODY 
LOTOS CUP

Na początku 2020 roku pierwszy
raz wystąpiłem w zawodach z cyklu Lotos Cup 
na 95 metrowej skoczni. Obecnie to na niej
regularnie trenuję i biorę udział w zawodach.









JEŹDZIECTWO

ZUZANNA MAZUR 3 D



POCZĄTKI

Zawsze marzyłam o tym, aby nauczyć się jeździć 
konno. 

W 2014 roku rozpoczęłam swoją przygodę z końmi. 
W I klasie liceum zaczęłam treningi w klubie 
jeździeckim Amigo w Będzinie. Początki nie były 
łatwe, ale szybko okazało się, że jest to coś co lubię 
i w czym chciałabym się rozwijać.



W maju 2020 roku zmieniłam miejsce 
treningów na Ośrodek Jeździecki 
Błyskawica w Mysłowicach.



Ferie zimowe 2021 
Zatoka Pucka





TANIEC

MAJA KRUCZEK 3D



MOJA PRZYGODA

Pierwsze kroki na zajęciach tanecznych
stawiałam już od przedszkola. W klasie
I szkoły podstawowej rozpoczęła się
moja przygoda z hip hopem. Od 6 lat
trenuję w ekipie Wiolinki. Krump 
poznałam w 2017 roku, a od 2019 
należę do Zonta Fam (największego
famu w Polsce).



Taniec to kontakt z ludźmi, 
możliwość dzielenia się wspólną 
pasją, to podróżowanie i poznawanie 
nowych osób, tworzenie wspólnych 
projektów. Taniec to sposób na 
wyrażenie siebie i swoich emocji 
poprzez ruch. Treningi, dodatkowe 
warsztaty, sesje taneczne i obozy, 
czyli rozwój na wielu płaszczyznach-
fizycznej i psychicznej.



JUST DANCE !



SIATKÓWKA

Natalia Chudyka

3D



POCZĄTKI

Moja przygoda zaczęła się 5 lat temu kiedy 
spotkałam na swojej drodze nauczyciela 
wychowania fizycznego. To on zachęcił 
mnie do uczestniczenia w treningach piłki 
siatkowej. Na początku było bardzo ciężko, 
musiałam włożyć dużo wysiłku i czasu aby 
zrozumieć cały sens gry. Dzięki mojemu 
zaangażowaniu znalazłam się w szkolnej 
drużynie i tak zaczęłam swoje 
doświadczenie z tym sportem.



Decyzja o trenowaniu siatkówki była jedną 
z najlepszych w życiu.

Poznałam niesamowite osoby i dużo się 
nauczyłam. Obecnie ta dyscyplina towarzyszy 
mi na co dzień.

Trenuję, jeżdżę na mecze, a wolny czas 
spędzam na boisku. Co roku gram również za 
granicą i przy każdej możliwej okazji.





CDN.


