V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy- szkoła średnia

Z piłką od dziecka
Bartłomiej Gulewicz, uczeń klasy maturalnej w V LO. Uznany za najpopularniejszego sportowca gminy Miłkowice
opowiada nam o swoim zamiłowaniu do piłki. Zdradził kilka szczegółów ze swojego życia. Mówi czym jest dla niego
sport.
Natalia Poreda: Zdobyłeś statuetkę w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca gminy Miłokowice,
uzyskałeś aż 37% głosów. Czy jest to dla ciebie motywacją do dalszego działania i rozwijania się?

Bartłomiej Gulewicz.: Na pewno jest to dla mnie duże wyróżnienie, które dodaje mi motywacji do jeszcze cięższej
pracy na treningach.
N.P.: Czy uważasz, że poszerzyłeś swoje umiejętności sportowe dzięki naszej szkole?
B.G.: Po części można powiedzieć, że tak. Na każdej lekcji wychowania fizycznego gramy razem z kolegami w piłkę
nożną czy w piłkę ręczną. Co później w pewnej mierze przyczynia się do odniesienia sukcesów naszej szkoły w
licealiadach.
N.P.: Jak łączysz sport z przygotowaniami do matury?
B.G.: Staram się tak pogodzić sport z nauką, żeby mieć na nią dużo czasu. Treningi zazwyczaj mam późnym
wieczorem, więc po powrocie ze szkoły od razu „siadam” do książek. Ponieważ nauka po treningu kiedy jestem
zmęczony, ciężko mi przychodzi.
N.P.: Co planujesz robić po liceum?
B.G.: Planuję pójść na studia, lecz kierunku jeszcze ostatecznie nie wybrałem. Myślałem o fizjoterapii. Oczywiście to
wszystko zależy od tego jak napiszę maturę.
N.P.: Z moich informacji wynika, że już od dziecka grasz w drużynie „Iskra” Kochlice, udzielasz się
sportowo. Czy wiążesz swą przyszłość ze sportem?
B.G.: Tak, gram bodajże od szóstego roku życia w Iskrze Kochlice. Piłka nożna to moja pasja. Moim marzeniem jest by
móc wiązać z nią swoją przyszłość. Będę dawał z siebie sto procent na każdym treningu, a zobaczymy jak się to
potoczy.
N.P.: Czym jest dla Ciebie sport?
B.G.: Sport jest częścią mojego życia, sprawia mi bardzo dużą przyjemność. Ciężko jest mi sobie wyobrazić co bym
robił, gdybym nie mógł uprawiać sportu.
N.P.: Twoje osiągnięcia sportowe są w wielu różnych dziedzinach. Od biegów przełajowych, sztafetowych
po siatkówkę, piłkę ręczną czy piłkę nożną. Któraś z tych dyscyplin jest twoją ulubioną ? I dlaczego ?
B.G.: Osiągnięcia sportowe to może za dużo powiedziane, bo np. w siatkówce czy w piłce ręcznej miałem mały wpływ
na sukcesy naszej szkoły. Na pewno moją ulubioną dyscypliną jest piłka nożna, ponieważ tak jak mówiłem, uprawiam
ten sport od dziecka. Jednak wszystkie dyscypliny sportowe, które wymieniłaś sprawiają mi dużą przyjemność.
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Link do artykułu dotyczącego przyznania nagrody Bartkowi:
http://sport.lca.pl/legnica,news,68846,Gulewicz_sportowcem_roku_2017_w_Mi_kowicach_.html
Wywiad przeprowadziła Natalia Poreda
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