
 

MARCEL 

Jestem członkiem projektu "z cala pewnością", ponieważ jestem osobą, która lubi pracę w grupie, a 

chęci do działania dodaje mi tematyka naszego projektu. Pomoc innym jest czymś bardzo ważnym i 

każdy z członków projektu, ma w sobie tę chęd pomocy, którą umożliwia nam nasz projekt. Bardzo 

dobrze bawię się tworząc nasz projekt i cieszę się, że coraz więcej osób może usłyszed o naszych 

działaniach. 

GOSIA 

Zaangażowałam się w projekt "Z całą pewnością", ponieważ chcę przyczynid się do wprowadzenia 

zmian wśród rówieśników. Wydaje mi się, że obecnie, wiele osób chętnie słucha rad i opowiadao na 

temat pewności siebie i odwagi. Cieszę się, że mogę byd częścią tak ciekawego projektu. Dzięki 

olimpiadzie zyskałam szanse na zaangażowanie się w projekt społeczny, chęd do pracy, poznawania 

nowych osób, a także niesienia pomocy ludziom. 

FILIP 

Hej! Mam na imię Filip i jestem członkiem zespołu "Z całą pewnością". Postanowiłem działad, 

ponieważ pewnośd siebie według mnie jest bardzo ważnym aspektem naszego życia. Dużo osób w 

naszym społeczeostwie  ma z nią problemy spowodowane wieloma czynnikami. Dzięki naszym 

działaniom jesteśmy w stanie pomóc takim osobom lub przynajmniej chociaż w małym stopniu je 

zmotywowad. Nasze podcasty obejmują bardzo ciekawe zagadnienia takie jak np: Jak znaleźd pracę, 

lub aspekt pewności siebie w sporcie - są to tematy które mogą pomóc osobom w naszym wieku, ale 

nie tylko. Cieszę się, że mogę byd częścią tego projektu ponieważ jest on pomocny, a samo działanie 

sprawia mi radośd  i motywuje mnie oraz pracuje z grupą niesamowitych kochanych ludzi. 

PAWEŁ 

Cześd jestem Paweł . Działam w zespole “Z Całą Pewnością”, ponieważ wraz ze świetnym zespołem 

ludzi chcemy rozpowszechniad problemy braku pewności siebie na różnych płaszczyznach życia. 

Poznajemy historię przeróżnych ludzi, którzy przeżyli wiele w swoim życiu i chcą nam o tym 

opowiedzied. 

DAWID 

Jesteśmy projektem, a bardziej grupką nastolatków, którzy tworzą podcasty z ciekawymi ludźmi. Jak 

wiemy, najlepiej uczy się od kogoś doświadczonego, a my chcemy dawad możliwośd wysłuchania 

rozmowy oraz, może nawet, poznania odpowiedzi na niektóre pytania. 

JUSTYNA 

Jestem członkiem projektu „Z całą pewnością”, ponieważ temat ten jest mi bardzo bliski. Na co dzieo 

obserwuję, ilu spośród moich znajomych ma problem nawet ze zwykłym nawiązywaniem nowych 

relacji. Sama również mam z tym ogromny problem, więc kiedy pojawił się pomysł na udział w 

olimpiadzie i pomoc innym ludziom - zgodziłam się niemal od razu. Mimo że jesteśmy grupą 

nastolatków, to liczę, że nasze działania i cały projekt, pomogą chociaż jednej osobie. 



KUBA 

Jestem częścią projektu „Z całą pewnością” organizowanego w ramach olimpiady Zwolnieni z teorii, 

ponieważ bardzo zaciekawiła mnie forma tego konkursu. Uważam, że prowadzenie naszego projektu  

nauczy mnie wiele, jeżeli chodzi o prowadzenie projektów społecznych. Wspólnie ze znajomymi 

postanowiliśmy poruszyd temat, który według nas jest na czasie, czyli brak pewności siebie. Z autopsji 

wiem, że jest to poważny problem i w najgorszych przypadkach może prowadzid do tragicznych 

zdarzeo. To tym bardziej mnie zmotywowało, że mogę w małym stopniu komuś pomóc. 

 


