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Mam na imię Julia i jestem uczennicą klasy 6B.

Chciałabym opowiedzieć Wam o mojej największej pasji i o tym jak 
spędzam swój wolny czas.

Od 5 lat trenuję gimnastykę artystyczną w klubie Stowarzyszenie 
Sportowe Gracja Wieliczka.

To już 5 lat, a zaczęło się tak niewinnie.....Wybrałam się z rodzicami 
na basen do Solnego Miasta, wychodząc z basenu i czekając, aż 
wyschną mi włosy, trafiłam na trwające tam zawody, bardzo 
spodobały mi się stroje, w których występowały dziewczynki 
i oczarowało mnie to, jak pięknie ćwiczą....

Na początku traktowałam to jak zabawę, miłe spędzenie wolnego 
czasu. Ta zabawa przerodziła się w pasję i miłość do tego sportu.



Będę z Wami szczera, to co widzicie na zawodach, na zdjęciach czy 

w internecie: błyszczące stroje, uśmiech na twarzy – to wygląda pięknie, ale 

stoi za tym bardzo ciężka praca, długie godziny spędzone na sali 

gimnastycznej, obozy letnie i zimowe, zawody, na których raz się uda, 

a innym razem nie i siniaki liczone w tysiącach. Do tego dochodzi stres 

związany z konkurowaniem z koleżankami, a często z przyjaciółkami, 

z którymi trenuję na co dzień ramię w ramię, a na zawodach jesteśmy 

rywalkami – to bardzo trudne.

Trenuję 4x w tygodniu po 3 godziny, na obecnym etapie zaawansowania 

występuję już z trzema przyborami: obręczą, piłką oraz maczugami. 

Została już tylko wstążka, z którą zamierzam się zaprzyjaźnić na 

tegorocznym letnim obozie w Kazimierzy Wielkiej.



Za wszystkimi sukcesami, oprócz mojej ciężkiej pracy, stoi moja 

ukochana Trenerka – Pani Kinga. To utytułowana zawodniczka z 

jednego z najlepszych klubów w Polsce PTG SOKÓŁ. 

Jest bardzo wymagająca, ale treningi z nią to sama przyjemność... 

chociaż pot leje się strumieniami. 

Są też moi rodzice, którzy mocno mnie wspierają, zawożąc na 

treningi oraz zawody – i zawsze bardzo mocno mi kibicują.

Dziękuję również mojej wychowawczyni Pani Dominice 

oraz Panu od WF, którzy zawsze z wyrozumiałością patrzą na moje 

nieobecności w szkole spowodowane późnymi powrotami 

z zawodów.


