
Moje hobby i 
zainteresowania

Jestem uczennicą klasy 3a o profilu 
informatyczno-matematycznym. Mam parę 

zainteresowań, którymi chciałabym się 
podzielić. 



Jazda konna

Jeździłam około 3 lata. W zeszłym roku 
zdałam BOJ (Brązowa Odznaka 
Jeździecka) pozwalającą na branie 
udziału w zawodach jeździeckich wyższej 
rangi. Niestety z powodów zdrowotnych i 
braku czasu musiałam zrezygnować z 
jazdy konnej na jakiś czas. 



Łyżwiarstwo 

Jeżdżę rekreacyjnie w sezonie 
łyżwiarskim od czasu gimnazjum.  Dążę 
do jazdy figurowej. Uczę się sama z 
internetu. 



Gra na flecie poprzecznym

Od 9 lat gram na flecie poprzecznym. 
Przez 6 lat uczęszczałam do szkoły 
muzycznej 1 st im. Tadeusza 
Szeligowskiego w Szczecinie. Mam za 
sobą parę konkursów fletowych z 
sukcesami. Grałam również w scholii w 
parafii św. Stanisława Kostki jako 2 głos 
(często musiałam sama go wymyślać). 
Mimo dyslektycznych problemów z 
pamiętaniem zapisu nutowego czy 
rytmu bez problemu grałam ze słuchu.



G.Bizet z 
opery 

Carmen  
„Habanera”



Śpiew

Od najmłodszych lat śpiewałam czy to w domu czy w 
scholi parafialnej. Zaczęłam uczęszczać do zespołu 
Serduszka gdzie uczyłam się śpiewu w chórze. Śpiewałam 
tam przez rok ponieważ potem dostałam się do PSM I st. 
W chórze szkoły muzycznej śpiewałam przez 6 lat (w cyklu 
6-letnim śpiew zaczyna się dopiero w 4 klasie). Zostałam 
przydzielona do 2 sopranu, dzięki czemu nauczyłam się 
tworzyć 2 głos do każdej piosenki. Oprócz tego śpiewałam 
w chórku w podstawówce a potem w gimnazjum. Brałam 
udział w koncertach, konkursach piosenek, szkolnych 
wydarzeniach itp. Teraz śpiewam jedynie dla siebie w 
domu ale przez cały czas.

Przebranie z występów 
chóralnych w Operze na 
Zamku do „Carmen” 



A Great Big World, 
Christina Aguilera -
Say Something w 

wykonaniu na dwa
głosy razem z 

siostrą



Malarstwo oraz rysowanie

Maluję od najmłodszych lat. W
podstawówce brałam bardzo dużo
udziału w konkursach plastycznych w
których odnosiłam nie raz sukces.
Początkowo było to dziecięce
rysowanie z czasem zmieniło się to
w plan na życie. Pierw chciałam być
ilustratorką książek lecz z czasem
odkryłam coś lepszego i równie
niesamowitego: animacja do bajek i
kreskówek. By spełnić swoje
marzenie chodzę od 2019 roku na
kurs rysunku do ArsAtelier. Kurs ten
pozwala mi na przygotowanie się do
Akademii Sztuk Pięknych-ASP.
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Animacja

Tworzę krótkie kilku sekundowe animacje na papieże, w komputerze lub 
przy użyciu różnych obiektów jak np. ciasteczek. Animuję od niecałego 
roku i uczę się sama z filmików na YouTube czy analizując poszczególne 
ruchy w animacji lub w prawdziwym życiu.  Zdjęcia ukazują klatki z mojej 
animacji pt.: „Zjadane ciasteczko”.

Animacja



Modelarstwo – Miniaturowe 
modele

Od około roku zajmuję się tworzeniem miniaturowych 
obiektów: przedmiotów użytku codziennego, mieszkań itp. Do 
wykonania tych rzeczy używam prymitywnych narzędzi tanich 
jak nożyk do tapet, pilniczek, lakier do paznokci itp. Tworzę 
wszystko od podstaw. Tego również nauczyłam się sama 
wymyślając co można użyć by uzyskać dany efekt z rzeczy 
które posiadam: patyczki od lodów, tektura, modelina szybko 
schnąca, papier itp. Również wiążę z tym hobby plany na 
przyszłość ponieważ mogę w przyszłości tworzyć modele, 
krajobrazy czy postacie do animacji poklatkowych-lalkowych.



Moja strona z pracami

Więcej zdjęć moich prac można 
znaleźć na mojej stronie na 
Facebooku:  pod nazwą Patrycja 
Tomaszewska (jest to osobna strona 
od mojego profilu) lub na 
Instagramie: patrycja.t3 gdzie na 
bieżąco wstawiam zdjęcia swoich 
prac.

https://www.instagram.com/patrycja.t3/


Gokarty, motocykle i motory 

Innym z moich zainteresowań są gokarty. Uwielbiam prędkość 
i adrenalinę, jest to niesamowite uczucie. Niestety z powodu 
nie małej ilości zainteresowań i braku czasu na rozwijanie 
wszystkich nie jeżdżę za często. Jednak mam wielką nadziej,ę
że jak będę miała więcej czasu będę mogła więcej jeździć.



Koniec


