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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Miłosz Raba trenerem
minisiatkarzy z rocznika 2009 w
nowym sezonie 2020/2021
#Poznajswojegotrenera Miłosza Rabe, który w
przyszłym sezonie będzie odpowiedzialny za zespół
minisiatkarzy z rocznika 2009. Miłosz pracuję jako
trener w Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym nr 6
od pięciu lat. Jeżeli chciałbyś rozpocząć przygodę z
siatkówką i poznać naszego trenera Miłosza. Napisz do
nas a my skontaktujemy się z Tobą. Szczegółowe
informacje pod adresem mailowym: klub@moswola.pl.
Zapraszamy!!

1. Jak na mnie wołają inni teraz? Miłek, Miły

2. Moje zainteresowania krążyły przede wszystkim: wokół
sportu ale też motoryzacji, muzyki, gier komputerowych.

3. Marzenie, które spełniłem: Zdobyłem wykształcenie, pracę
w zawodzie oraz założyłem rodzinę.

4. Moja największa życiowa porażka? – Nie rozpamiętuję
porażek bo to nie ma sensu.

5. Motywuje mnie do działania? – Efekt ciężkiej pracy

6. Moje życiowe motto? – Mam dwa motta „Im więcej potu na
treningu tym mniej krwi na ringu”

„Sport uczy, bawi, wychowuje a w zdrowym ciele lepiej duch
się czuje”



7. Ulubiony film? Jest ich kilka a m. in. „Wróg u bram” „Dzień
próby” „Chłopaki nie płaczą” Poranek Kojota”

8. Odbiera mi siły, gdy? – Gdy coraz częściej dowiaduję się o
chorobach, nieszczęściach ludzi.

9. Co zmieniłbym w swoim życiu? – Na chwilę obecną jestem
bardzo szczęśliwym człowiekiem i nic bym nie zmieniał.

10. Czas bez sportu ? Spędzam z rodziną, ze znajomymi.

11. Czym jest dla mnie siatkówka? – siatkówka jest dla mnie
wszystkim bo to ona dała mi przysłowiowy „chleb”.

12. Gdybym nie był trenerem, zostałabym? Zawodowym
żołnierzem.

13. Określam siebie jako? Mocno stąpającego po ziemi
człowieka.

14. Przede mną: Na pewno jeszcze wiele wspaniałych chwil,
których nie zapomnę do końca życia a którymi będę mógł się
podzielić z moimi dziećmi, wnukami.

15. Moje marzenie? Jeszcze pozostaje mi wybudować dom,
posadzić drzewo, kupić psa. Chciałbym zostać bardzo
dobrym trenerem, który wychowa wielu bardzo dobrych nie
tylko siatkarzy ale i ludzi.

Opcje strony

Poprzedni Strona
Następny Strona

http://moswola.pl/mos/aktualnosci/13073,Kuba-Strulak-z-MOS-Wola-z-reprezentacja-Polski-kadetow-zwyciezaja-w-Mistrzostwac.html
http://moswola.pl/mos/aktualnosci/13073,Kuba-Strulak-z-MOS-Wola-z-reprezentacja-Polski-kadetow-zwyciezaja-w-Mistrzostwac.html
http://moswola.pl/mos/aktualnosci/20056,Oboz-zimowy-w-Mlawie.html
http://moswola.pl/mos/aktualnosci/20056,Oboz-zimowy-w-Mlawie.html

