W kolejnej odsłonie cyklu Twarzy Korczaka przedstawiamy Julię Zamorską –
uczennicę klasy 2bg.
Julia trenuje łyżwiarstwo figurowe. Zaczęła w wieku 4 lat w nieistniejącym już klubie MOSIR
Sosnowiec. Obecnie ćwiczy w klubie Edge Skating Academy Katowice.

Podczas zawodów Julia wielokrotnie stawała na podium, zdobywając miedzy innymi:
1 miejsce na ogólnopolskich zawodach „Puchar Dębicy” kl. Basic Novice „A”
1 miejsce na zawodach „Puchar im. Krystyny Mydlarz IX Edycja” kl. Złota U15
2 miejsce na zawodach „I MMM Południa” kl. Złota U15
2 miejsce na zawodach „O Lampę Górniczą” kl. Złota U18
3 miejsce na zawodach „Puchar Prezydenta Miasta Katowice” kl. Basic Novice „A”
3 miejsce na ogólnopolskich zawodach „Opolska Łyżwa 2019” kl. Novice Intermediate
1. Skąd Twoja pasja, kiedy się narodziła?
Moja pasja narodziła się przypadkiem. Pierwszy raz, kiedy zobaczyłam trening łyżwiarek,
zapragnęłam jeździć tak jak one. Od kiedy tylko założyłam łyżwy na nogi, poczułam, że to
jest to, co chcę robić.
2. Kto stoi za Twoją pasją?
Za moją pasją stoją rodzice i dziadkowie. To oni od początku mnie wspierali i to im
zawdzięczam to, co robię. Byli przy mnie gdy stawiałam pierwsze kroki na łyżwach i są
ze mną do teraz.
3. Jak udaje Ci się połączyć naukę w liceum i Twoje hobby?
Zaczęłam trenować zanim poszłam do szkoły, więc od zawsze łączę naukę w szkole
z treningami i nie jest to dla mnie problemem. Treningi zwykle mam przed lekcjami,
zatem wcześnie zaczynam mój dzień. W moim życiu jest miejsce zarówno na naukę jak
i na realizowanie pasji.
4. Jakie korzyści czerpiesz z tego, co robisz?
Myślę, że największą korzyścią jest to, że robię to, co daje mi przyjemność. Dzięki
uprawianiu sportu jestem dobrze zorganizowana i mam świetną kondycję. Łyżwiarstwo
sprawia, że pokonuję swoje bariery, dążę do osiągania kolejnych celów i nabywam wiele
nowych umiejętności.
Poznałam też wielu ciekawych ludzi, którzy tak jak ja uwielbiają jeździć na łyżwach i nie
mogą bez tego żyć. Zwiedziłam również dużo ciekawych miejsc. Dzięki łyżwiarstwu moje
życie jest intensywne i nie mam czasu na nudę.

Julio, życzymy Ci wielu osiągnieć sportowych i dalszego rozwijania Swojej pasji.

