
NASZE HOBBY I ZAINTERESOWANIA, 

czyli co nas kręci w wolnym czasie 

 
Bliźniacy Kuba i Kamil są uczniami klasy 6 a. Uwielbiają rozwijać swoje zainteresowania 

zarówno sportowe, jak i umysłowe. Lubią uprawiać wiele dyscyplin sportowych, tj. pływanie, 
bieganie, tenis stołowy, karate, biathlon… Dużo można byłoby wymieniać, ale najbardziej lubią 
pływanie i bieganie. Pływanie trenują od kilku lat i aktualnie chodzą na treningi 5 razy w tygodniu 
do klubu UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska. Treningi trwają od 1,5-2 godzin i są bardzo 
męczące, bo w trakcie jednego treningu trzeba przepłynąć kilka kilometrów różnymi stylami. A po 
powrocie z treningu, czyli ok. godz. 19, trzeba jeszcze odrobić zadanie domowe i przygotować się 
na następny dzień. W weekendy zazwyczaj jeździmy na zawody pływackie, na które trzeba 
wcześnie wstać, czasem nawet przed 5:00 rano. Zdarza się również, że przeplatamy weekendy 
pływackie z weekendami biegowymi. Zdarza się, że zawody pływackie trwają 3 dni. No, ale czego 
nie robi się dla ukochanej pasji. 

W tym roku bliźniacy wystartowali w wielu zawodach pływackich. Pływali równymi 
stylami i na różne dystanse od 50m do 400m. Kamil najbardziej lubi pływać stylem motylkowym, 
dowolnym i zmiennym. Natomiast Kuba bardzo lubi pływać stylem grzbietowym, klasycznym i 
dowolnym. Nie zawsze zajmują czołowe miejsca, ale zawsze starają się na zawodach poprawiać 
swoje rekordy życiowe i utrzymywać się w pierwszej 10, szczególnie kiedy w danej serii jest 
kilkudziesięciu zawodników. W tym roku udało się zaliczyć kilka tzw. „pudeł”, czyli miejsca od 1-
3, ale nie to jest najważniejsze na zawodach, tylko kiedy widać efekty ciężkiej pracy na długich 
i monotonnych treningach. 

 
W 2016 r. Kuba i Kamil mieli okazję również uczestniczyć w wydarzeniu sportowym pt.: 

„Otylia Swim Tour”, którego organizatorem była Fundacja Otyli Jędrzejczak. W trakcie warsztatów 
chłopaków trenowała Otylia Jędrzejczak oraz inni znakomici trenerzy polskiej kadry olimpijskiej. 
Ale to nie koniec spotkań bliźniaków z naszą Otylką, ponieważ 10 grudnia 2016 r. Kuba i Kamil 
ponownie spotkali się z naszą mistrzynią olimpijską w Dębicy na zawodach pt.: „II Mikołajkowa 
Olimpiada Pływacka 2016 o Urodzinowy Puchar Otylii Jędrzejczak”. Z tego spotkania chłopakom 
zostało miłe wspomnienie oraz pamiątkowe zdjęcie z Otylką :-) 
 



   
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Oprócz pływania chłopcy biorą udział w zawodach biegowych i biathlonowych. Należą do 
Stowarzyszenia Truchtacz Mysłowice, gdzie starają się nie tylko brać udział w zawodach, ale 
również aktywnie pomagać w trakcie biegów np. licząc zawodników lub podając zawodnikom 
wodę i posiłki.  

 
 
 
 
 
 



 Chłopcy w przyszłości chcieliby połączyć obydwie pasje pływanie, bieganie oraz jazdę na 
rowerze i zacząć uprawiać triathlon, może kiedyś spełnią swoje marzenie. Póki co biorą udział 
w biathlonie, gdzie mogą spróbować swoich sił biegając i strzelając z karabinu biathlonowego. 

 
 W naszej szkole Kuba i Kamil chodzą m.in. na zajęcia z tenisa stołowego oraz bardzo lubią 
grać w szachy. Ich wielką miłością jest również astronomia i aktualnie uczęszczają na zajęcia 
„Akademia młodego odkrywcy” w Planetarium Śląskim, gdzie zgłębiają tajemnice kosmosu. 
Jak widać chłopaki nie mogą narzekać na nudę. 
 Cytując słowa Otylii Jędrzejczak, że „Sport to wspaniała przygoda życia, która uczy 

konsekwencji i determinacji w dążeniu do celu, a porażka to przystanek w drodze do sukcesu”, 
można je odnieść do każdego hobby i życzymy wszystkim, aby odnaleźli w życiu swoją pasję 
i dążyli do doskonałości:-). 


