W pierwszym tygodniu marcu 2021 roku poznajcie Paulinę Moskal, licealistkę z klasy 2d g.
Do osiągnięć naszej uczennicy należy między innymi:
* Wyróżnienie w konkursie "Praca 2030", rok szkolny 2019/20
* II miejsce w internetowym festiwalu piosenki "Domowy Talent Show"
Oprócz powyższych osiągnięć Paulina zajmuje się wieloma projektami oraz konkursami.
Udziela się w szkolnym Samorządzie Uczniowskim. Poza rzeczami związanymi z edukacją
trenuje jazdę konną oraz hobbistycznie śpiewa

1. Paulino, kiedy narodziły się Twoje pasje?
To dość trudne pytanie, bo każda z moich pasji zaczęła się w innym czasie, ale krótko mogę
o nich opowiedzieć. Regularnie śpiewam i występuję od 2015 roku na scenie. Zaczynałam w
zespole folklorystycznym, później występowałam na różnych festiwalach solo, a teraz biorę
udział w różnych przeglądach i konkursach. Zdarza się, że występuję na koncertach
charytatywnych czy szkolnych akademiach.

Jeździć konno zaczęłam w 2016 roku, kiedy przeprowadziłam się do innego miasta, od
tamtego momentu wiele się zmieniło, dotychczas trenowałam w konkurencji Sportowe Rajdy
Konne, ale w związku ze zmianą stajni teraz wdrażam się w Skoki przez przeszkody.
Swoje pasje rozwijam poprzez udział w różnych konkursach: literackich, historycznych i
ekonomicznych. Biorę udział w projektach – obecnie prowadzę projekt w ramach Olimpiady
Zwolnieni z Teorii „Akcja Edukacja”. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy zajmować się
nauką i nie tylko.

2. Paulino, kto stoi za Twoimi pasjami?
Właściwie za większością moich pasji stoję Ja. Zawsze lubiłam próbować nowych rzeczy.
Natomiast moi rodzice zawsze mnie wspierali i dbali o mój rozwój.

3. Jak udaje Ci się połączyć naukę w liceum i Twoje hobby?
Powiedziałabym, że jest to wyzwanie – szczególnie, że każdy mnie o to pyta, a niektórzy
nawet martwią się, skąd mam na to czas. Powinnam zacząć od tego, że naprawdę robię dużo
rzeczy! Jeśli chodzi o konkursy i projekty to duże wsparcie mam w nauczycielach, którzy
zawsze służą pomocą. Gorzej z jazdą konną niestety dojazdy i dużo obowiązków
spowodowały, że jeżdżę nieregularnie, dlatego mogę powiedzieć, że trochę zaniedbałam to
hobby. Ze śpiewaniem się nie rozstaje, często nucę sobie coś pod nosem albo śpiewam sama
dla siebie – także tu jestem aktywna cały czas. Podsumowując: łączenie szkoły i pasji nie jest
bardzo trudne, jeśli umie się odpowiednio zorganizować czas. Czasami jestem aż za bardzo
zorganizowana.

4. Gdzie można Cię zobaczyć?
Najczęściej można mnie zobaczyć na stronie mojego projektu na Facebooku/Instagramie –
wraz z moimi koleżankami dodajemy tam posty oraz w przyszłości filmiki o tematyce
naszego projektu.
https://www.facebook.com/projekt.akcja.edukacja

5. Czy możesz przytoczyć ciekawą anegdotę związaną z tym, co robisz?

Z takich (dla mnie) śmiesznych historii, to na pewno zawsze jest to reakcja moich
znajomych na moje uzależnienie od konkursów i ogólnie działania społecznego.
Zawsze, kiedy, o to pytają i odpowiadam im na pytanie np. W ilu konkursach wzięłaś
udział? lub Skąd masz na to czas?
Zawsze stoją jak wryci i nie wiedzą, co powiedzieć, wtedy zawsze zastanawiam się o
co im chodzi.

