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Przedstawiamy trenera
minisiatkarzy rocznika 2008
Roberta Szumowskiego w nowym
sezonie 2020/2021
W kolejnej odsłonie #Poznajswojegotrenera
przedstawimy dziś nieco bliżej sylwetkę trenera Roberta
Szumowskiego. Robert związany z Międzyszkolnym
Ośrodkiem Sportowym nr 6 od września 2019 roku. Od
początku pracy w naszym klubie, jest odpowiedzialny
za rocznik 2008. Nasz trener ma wiele zainteresowań,
oprócz siatkówki kocha wędkarstwo. Co jeszcze
powiedział o sobie? Zapraszamy do wywiadu z
trenerem Szumowskim.

Chciałbyś rozpocząć przygodę z siatkówką w naszym klubie.
Czekamy na Twoje zgłoszenie!! Szczegółowe informacje pod
adresem mailowym: klub@moswola.pl. Zapraszamy!!

1. Jak na mnie wołają inni teraz? Szumi  kiedyś? już nie
pamiętam

2. Kiedy byłem  nastolatkiem: To były lata 1983-1993, bardzo
dziwne i ważne czasy w Polsce, zmiany ustrojowe,
„Solidarność” – wtedy to słowo wiele znaczyło…

3. Moje zainteresowania krążyły wokół: Oczywiście sport, a
także fascynacje muzyczne oraz wędkarstwo

4. Marzenie, które spełniłem: Studia na AWF



5. Mój największy życiowy sukces? Wspaniała rodzina, piękna
i mądra żona oraz cudowna córka

6. Moja największa życiowa porażka? Nie mogę powiedzieć
że odniosłem jakąś życiową porażkę, ale w życiu sportowym
zaliczyłem kilka przegranych meczów jako zawodnik i trener

7. Motywuje mnie do działania? Jak widzę że moja praca
przynosi pozytywne efekty

8. Moje życiowe motto? „Lepiej spłonąć od razu, niż tlić się
powoli”

9. Napędza mnie do działania? Zaangażowanie moich
zawodników/uczniów

10. Niecodzienna umiejętność? Sztuczka z piłeczką do tenisa
stołowego (jak ktoś chce zobaczyć to zapraszam)

11. Co zmieniłbym w swoim życiu? Może mieszkanie (na
większe)

12. Czas bez sportu? Czas z rodziną…

13. Czym jest dla mnie siatkówka? Pasją i  pracą

14. Gdybym nie była trenerem, zostałabym? Ichtiologiem

15. Określam siebie jako? Umiarkowanego optymistę

16.  Przede mną: Mam nadzieję że jeszcze długa „życiowa
droga” i oby nie była „pod górę”
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