Nazywam się Adam Bętkowski. Jestem uczniem klasy 1Mp. W życiu kieruję się dewizą życiową Lizy
Misnikowej (reprezentantki Białorusi na Eurowizji Junior 2019). Ta dewiza mówi, że czasami
miewamy gorsze dni, jesteśmy bardzo przygnębieni a wszystko wydaje się szare i smutne, ale
wystarczy spojrzeć z innej perspektywy, a wszystko staje się piękne i srebrne. Jestem człowiekiem
bardzo ambitnym, który nigdy się nie poddaje. Dzięki dewizie Lizy umacniam się w swojej postawie, a
to pozwala mi dokonywać rzeczy, które niejeden uznałby za niemożliwe.
Zawsze gdy ktoś mnie pyta kim chcę być w przyszłości, nie potrafię znaleźć odpowiedzi. Mam wiele
różnorodnych zainteresowań i pasji. Największe z nich to jazda na nartach i rowerze oraz układanie
kostek Rubika.
Kiedy miałem siedem lat tata nauczył mnie jeździć na nartach. Od tego czasu poczyniłem spore
postępy, teraz potrafię skręcać nawet na tyczce i bramce oraz jestem jedną z najszybszych osób na
każdym stoku. Moje ulubione konkurencje to zjazd i supergigant, a ulubionym narciarzem jest
emerytowany już Marcel Hirscher. Narciarstwo jest obecnie moją największą pasją.
Inne moje hobby to rower. Nauczyłem się na nim jeździć stosunkowo późno, bo w wieku dziesięciu
lat. Mimo to kolarstwo stało się moją ogromną pasją. Tak bardzo polubiłem jazdę na rowerze, że w
klasach IV - VI potrafiłem przejechać ponad 1000 km rocznie, a moim największym marzeniem stała
się kariera zawodowego kolarza. Potrafiłem i potrafię jeździć bardzo szybko, lecz przeszkodą w
karierze okazał się brak kondycji oraz motywacji. Mimo to kolarstwo pozostaje moją wielką pasją po
dzień dzisiejszy.
Układanie kostek Rubika jest moją najnowszą pasją, w którą wkładam najwięcej serca i poświęcam
najwięcej czasu. Moją ulubioną, a zarazem koronną konkurencją, jest kostka Rubika 5x5x5. Osiągam
na niej naprawdę przyzwoite rezultaty. Dużo trenuję, treningowi poświęcam nawet 3-4 godzinny
dziennie. Chwilowo moim największym marzeniem jest pobicie rekordu świata w tej konkurencji.
W kolekcji aktualnie posiadam około 40 różnych kostek i wszystkie potrafię ułożyć.
Razem z dziadkiem bardzo lubimy oglądać piłkę nożną oraz skoki narciarskie. Najbardziej pamiętną
dla mnie chwilą były Mistrzostwa Świata w skokach narciarskich 2019, podczas których triumfował
Dawid Kubacki, a drugi był Kamil Stoch. Dawid po pierwszej serii zajmował dwudzieste siódme
miejsce, a Kamil dziewiętnaste. Pokazali, że niemożliwe staje się możliwe. To zdarzenie zawsze mam
przed oczami, a to pomaga mi się nie poddawać.
Interesuję się także wieloma dziedzinami nauki, szczególnie matematyką, fizyką i geografią.
Najbardziej lubię tematy związane z kosmosem, a w szczególności pytania, na które nie ma
odpowiedzi. Uwielbiam wymyślać swoje teorie, niektóre głupie i bezsensowne, a inne bardzo
prawdopodobne. Może kiedyś udoskonalę słynne E=mc2, Albert Einstein na pewno byłby dumny;)

