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Jeśli chcesz być szczęśliwy przez chwilę – 

napij się wina 

Jeśli chcesz być szczęśliwy przez rok –  

ożeń się 

Jeśli chcesz być szczęśliwy przez całe życie  

 – wypełnij swoje życie pasją. 

        przysłowie chińskie 

 



Czym jest pasja? 

Wikipedia podaje następującą definicję pasji: 

Hobby (pasja, pot. konik) – czynność wykonywana dla relaksu 

w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze 

zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem 

swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie, albo też 

nawet z zarobkiem — głównym celem pozostaje jednak 

przyjemność płynąca z uprawiania hobby.    

Pasja  nie  ma  własnej  definicji,  została ujęta w ramach hobby 

i/lub jako jego zamiennik.  



Słowo „pasja” pochodzi od łacińskiego słowa „passio”, 

oznaczającego „cierpienie”. Stąd w chrześcijaństwie pojawił 

się motyw Pasji Chrystusa. Z biegiem czasu słowo to nabrało 

niemal odwrotnego znaczenia. Dziś oznacza wielkie 

zamiłowanie do robienia czegoś, co przynosi nam radość, 

energię i poczucie spełnienia. 

Czym jest pasja? 



Tak naprawdę pasja nie jest ani rzeczą ani czynnością (hobby), 

pasja to  pozytywne uczucia, dobra energia, to błysk w oku, 

kołatanie serca albo nieokreślone coś, co kochasz, które 

towarzyszy człowiekowi przy wykonywaniu danej czynności.  

I nie ogranicza się ona tylko do jednej czynności wykonywanej 

przez całe życie. Pasji można mieć wiele, kilka na raz, ale też 

różne w różnych okresach naszego życia. Płynie ona z serca  

i sprawia, że wykonujemy coś bez zewnętrznego przymusu, 

robimy to co kochamy i robimy to tak na 100 %, nie pacząc na 

zmęczenie, porę dnia czy korzyści. Pasja często nie jest też 

czymś spektakularnym, możesz ją odnaleźć nawet w drobnych, 

codziennych czynnościach jak gotowanie, pieczenie, 

uprawianie sportu czy pielęgnacja przydomowego ogródka. 

Czym jest pasja? 



Moje pasje 

Mimo mojego młodego wieku, mam bowiem nieco ponad 14 

lat mam różne pasję, które staram się rozwijać.  

Pierwszą i największą moją pasją jest  śpiew. Od dziecka 

zawsze coś śpiewałam, początkowo tylko rodzinie a od czasu 

gdy poszłam do zerówki  należę do chóru szkolnego. Jako 

zespół odnosiliśmy sukcesy, wiele razy wygrywaliśmy 

konkursy, nagraliśmy dwie płyty. Niestety epidemia Covid–19 

spowodowała to, że nie chodzimy do szkoły i niestety nie 

śpiewamy już  wspólnie. Teraz śpiewam tylko w domu.  

 



Moje pasje 

Drugą moją pasją rozwijaną od dzieciństwa jest ogólnie 

mówiąc plastyka.  Wykonuje prace plastyczne różnego rodzaju 

technikami (malowanie, kolaż, quilling, origami) bardzo mnie 

to relaksuje. Na tym polu też odnoszę sukcesy, nagrody  

w licznych konkursach. 

Dziś jednak chciałam opowiedzieć coś więcej o mojej nowej 

pasji – fotografii.   



Fotografia - moja pasja 
W dzieciństwie bardzo lubiłam oglądać albumy zwłaszcza te 

ze starymi zdjęciami. Często z mamą, babcią i dziadkiem  

wspólnie spędzaliśmy godziny przeglądając albumy. Ja  

z wielkim zainteresowaniem słuchałam historii z nimi 

związanymi. Dawniej zdjęcia nie były robione tak 

powszechnie jak dziś i zwykle wiązały się z jakimiś ważnymi 

wydarzeniami z życia członów rodziny. W tamtym okresie 

lubiłam oglądać zdjęcia, ale nie lubiłam sama na nich się 

znajdować, nie chciałam, aby mi robiono zdjęcia. Nie lubiłam 

też, kiedy mama jak dla mnie ciągle robiła zdjęcia, czy to 

przyrodzie, czy obiektom architektonicznym. Myślałam np.: 

po co robić zdjęcia zachodowi słońca jak  słońce co dziennie 

zachodzi, po co zwierzętom czy kwiatom, przecież to nic 

wyjątkowego, jak pamiętam kwiaty zawsze były w ogródku. 



Fotografia - moja pasja 

Jakieś trzy lata temu moje myślenie o robieni zdjęć uległo 

całkowitej zmianie. Duży wpływ na to miała nasza klasowa 

wycieczka w Pieniny. Już wyjaśniam jaki, przed wyjazdem 

wychowawczyni klasy poprosiła nas, abyśmy  jeśli  możemy 

wzięli ze sobą aparaty fotograficzne i zrobili zdjęcia. Pieniny 

jesienią wyglądały cudnie, chciało się zatrzymać te chwile.  

I tak to się zaczęło. Teraz to ja często chodzę z aparatem  

i fotografuje niemal wszystko. Zdarza się jednak tak, że jest to 

coś, ta chwila i ten moment a nie mam ze sobą aparatu 

fotograficznego, wtedy ratuje się  aparatem w telefonie.  

Obecnie telefony mają już dobre aparaty, takie które można 

wykorzystać do fotografii amatorskiej.  

 



„Fotografie to kęsy czasu, które można wziąć do ręki.”   

Angela Carter 

„Patrz oczyma, fotografuj sercem.”   

David duChemin 

 „Fotografie są jak diamenty. Poleruj je dobrze, aby były 

bezcenne ”                                                                  

Sukant Ratnakar 

„Fotografia jest dla mnie chwytaniem przemijającej chwili, 

która jest prawdziwa”                                         

Jacques-Henri Lartigue 

Fotografia - cytaty 



Fotografia - moja pasja 
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Fotografia - moja pasja 



Fotografowanie jest moją stosunkowo nową pasją, która mnie 

uskrzydla, wciąż się jej uczę. Czekam na następne zdjęcia  

i  jednocześnie cieszę się tymi, które już są.  

Kto wie, może w przyszłości moja pasja stanie się moją pracą.   

Starożytny chiński filozof Konficjusz mówił:  „Wybierz pracę, 

którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez  

jeden dzień w swoim życiu”.   

 

Fotografia - moja pasja 



Pasja 
Na koniec jeszcze kilka cytatów o pasji: 

„Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy 

nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają 

zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie 

byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na 

flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego 

instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie 

obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet 

nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć” 

Terry Pratchett (brytyjski pisarz fantasy XX/XXI wiek)  

 „Pasja, pasja, trzeba mieć pasję! … przetrwa ten, kto stworzył 

swój świat” 

Artur Domosławski (współczesny polski dziennikarz, pisarz) 



Pasja 

„Jesteś  na   tyle   interesujący,   na   ile   głębokie   są   twoje 

zainteresowania” 

Sherry Argov (współczesna amerykańska pisarka)  

„Dobrze  jest  znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga  

i sprawia,  że  z radością czeka się  na kolejny tydzień, zamiast 

ponuro liczyć dni” 

Cecelia Ahern (współczesna irlandzka pisarka)  

 

Szukajmy i rozwijajmy swoje pasje.  



Źródła: 

www.partyzantka.com.pl 

www.martynasoul.com 

www.faktysatakie.pl 

zdjęcia archiwum własne 

 



Dziękuję za uwagę!  


