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LO18: nasi piłkarze są nie do zdarcia 

 
 

 
 
 
Ten artykuł jest poświęcony naszym cudownym piłkarzom, którzy uczą się w naszej szkole 
i grają w Stali Szczecin. Trenerem drużyny jest Łukasz Truskowski. Ich małym sukcesem jest zbudowanie 
fundamentów pod nowy zespół. Obecny skład drużyny to: Maciej Markiewicz, Mateusz Pankowski, Michał 
Chołuj, Oliwier Szcześniak, Paweł Krysiak, Piotr Marszałek, Sebastian Marcinowski, Kacper Tokarewicz, Kamil 
Mielczarek, Kevin Snopko, Konrad  Ostaszewski, Kuba Krzemiński, Kuba Ratajczak, Kuba Skarżyński, Maciej 
Markiewicz, Bartosz Siekierski, Dawid Nowakowski, Dawid Słowiński, Filip Stasiszyn, Kacper Jaguszewski, 
Kacper Rusk, Kacper Tokarewicz. Udało nam się zadać parę pytań dwóm członkom drużyny – Filipowi 
Stasiszynowi i Kubie Ratajczakowi. 
 

 
Maniak: Czy pamiętasz, jak wyglądało Twoje pierwsze spotkanie z piłką nożną? I kiedy zacząłeś swoją 
piłkarską przygodę? 
 
Filip: Było to 7 lat temu na początku października. Po pierwszym treningu trener zabrał mnie 
na mecz. W dzień meczowy była ładna pogoda i świeciło słońce. Pamiętam, że bardzo się stresowałem i 
zagrałem drugą połowę. Jeszcze nie rozumiałem wszystkiego, co powinno się robić na boisku, więc wyglądało 
to trochę śmiesznie, jak biegałem czasem bez celu. Mecz zakończył się naszym zwycięstwem. W piłkę grałem 
od małego. W podstawówce dzień w dzień chodziłem na orlik i przesiadywałem tam po parę godzin. W 5 klasie 
postanowiłem zrobić krok do przodu i zapisałem się do Stali Szczecin. 
 



Maniak: Masz jakieś inne zainteresowania? 
 
Filip: Moje zainteresowania to piłka nożna, gry komputerowe i przyroda. 
 
Maniak: Stresujesz się przed turniejami? 
 
Filip: Z wiekiem i czasem stres mija. Dobry zawodnik powinien zachowywać spokój. Nie, nie stresuję się. 
 
Maniak: Porażka motywuje do dalszej pracy czy przeciwnie? 
 
Filip: Drobne potknięcia motywują, gorsze są długie serie porażek, wtedy człowiek zaczyna wątpić. Nauczony 
doświadczeniem mogę powiedzieć, że nie warto się poddawać. 
 
Maniak: Jak wygląda motywacja do pracy na treningu? Jest ciężko? 
 
Filip: To zależy od człowieka, każdy ma inny charakter i mentalność. Ja szybko się motywuję, ale – wiadomo - 
sukces zależy od całej drużyny. 
 
Maniak: Widzisz swoją przyszłość związaną z piłką nożną czy to tylko hobby? 
 
Filip: Kiedyś widziałem, teraz patrzę na to wszystko realnie i uważam piłkę nożną za hobby. Traktuję sport jako 
styl życia. 
 
Maniak: Jak wyglądają treningi zwykłe i przed meczem? 
 
Kuba: Każdy tydzień treningowy w sezonie wygląda tak samo, obojętnie, czy gramy jakiś mecz i z kim gramy. 
Treningi z reguły są ciężkie i wymagają od nas dużo samozaparcia i wkładu 
we własny rozwój. Trener jest wyrozumiały i wie, że również potrzebujemy trochę odpoczynku, dlatego kiedy 
skończyliśmy rundę, lekko zmniejszyła się intensywność naszych treningów, chociaż mieliśmy kilka luźniejszych 
turniejów podczas przerwy zimowej. 
 
Maniak: Trener wspiera i pomaga w walce ze stresem? 
 
Kuba: Trener zawsze stara się być przy nas i podnosić nas na duchu w trudnych chwilach. Stres jest nieodłączną 
częścią każdego sportu i każdy radzi sobie z nim inaczej. Nasz trener zawsze wprowadza luźną atmosferę w 
zespole, jednak kiedy przychodzi na to czas, nie ma już miejsca na żarty i motywuje nas do ciężkiej pracy. Inna 
sprawa, że z czasem przestaje się odczuwać jakikolwiek stres i każdy mecz staje się po prostu przyjemny. 
 
Maniak: Czy kolega jest zadowolony ze swoich osiągnięć? 
 
Kuba: Generalnie piłka od zawsze była dla mnie tylko hobby i liczyła się dla mnie ta cała otoczka, jaką jest 
świetna atmosfera, ciągłe poznawanie nowych ludzi. Ważne było też dla mnie po prostu aktywne spędzanie 
czasu. Treningi i mecze to chyba najlepszy sposób na wyżycie się i zapomnienie o problemach. Osiągnięcia są 
sprawą drugorzędną, patrząc na to, ilu fajnych chłopaków spotkałem i jakie relacje nas teraz łączą. 
 
Maniak: Masz inne zainteresowania oprócz piłki nożnej? 
 
Kuba: Interesuję się wieloma sportami, między innymi koszykówką, sportami motorowymi 
i sztukami walki. Ostatnio zacząłem dużo czytać, więc myślę, że to również stało swego rodzaju hobby. 
 
 
Nasza szkoła LO18 ma świetnych piłkarzy i trenerów, możemy pochwalić się osiągnięciami, a atmosfera 
w zespole jest bardzo fajna. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomoże przyszłym uczniom LO18 dokonać 
już teraz właściwego wyboru:) 
 

 


