
Wywiad z  mistrzem! 

 
Krystian Kapłon nasz szkolny kolega jest osobą, która ma pasje i nie boi się spełniać 

marzeń. 

 

 

R: Cześć Krystian, chciałabym  zadać Ci kilka pytań dotyczących Twojego życia i                           

zainteresowań. Opowiedz nam o sobie. 

  

K: Moją  pasją  jest  piłka  nożna, gram w nią od najmłodszych  lat. Piłka była ze mną od 

urodzenia. Można  powiedzieć, że już od roku gram zawodowo. 

 

R: W jakim klubie grasz? 

 

K:  Husaria Kraków. 

 

R: Co jest waszym największym osiągnięciem? 

 

K: Największym osiągnięciem mojej drużyny jest kilkukrotne zdobycie tytułu mistrza Polski. 

 

R:  Ile godzin dziennie poświęcasz na trening ? Trudno jest pogodzić naukę i obowiązki ze 

sportem? 

 

K: Trenuję dwie godziny dziennie.  Zazwyczaj udaje mi się wszystko jakoś poukładać. 

Najgorsze są jednak wyjazdy, mieszkam  na południu Polski, a mecze rozgrywane są na 

terenie całego kraju, więc musimy na nie dojechać. 

 

R: Dlaczego wybrałeś akurat ten sport? 

 

K: Ponieważ robię to, co kocham  i mogę jeszcze na tym zarabiać. To jest wspaniałe! 

 

R: Czy jest w twojej drużynie osoba, którą z  jakichś względów podziwiasz? 

 

K: Podziwiam każdą osobę, ponieważ  chłopaki po tylu przejściach nadal dają z siebie 

wszystko… Nazwiska mówią same za siebie.  

 

R: Kto jest Twoim  idolem sportowym i czy wzorujesz się na nim? 

 

K: Nie mam idola, staram się czerpać inspiracje z każdego i wyciągać to, co  najlepsze.  

 

R: Czy wiążesz przyszłość z obecną  pasją ?  

 

K: Zdecydowanie wiążę przyszłość z piłką nożną . 

 

R: Jak wspominasz swój pierwszy mecz w drużynie? 

 

K: To było wielkie przeżycie. Nigdy nie przeżywałem czegoś takiego. Najpierw wielki stres , 

później euforia - strzeliłem swoją pierwszą bramkę! 

 



R: Czy miałeś w swoim życiu chwilę słabości? 

 

K: Nie, jakoś zawsze wszyscy mnie wspierali, więc nie było takiej sytuacji. 

 

R: Twój entuzjazm i wytrwałość są godne pozazdroszczenia.  Dziękuję Ci za rozmowę  

i życzę kolejnych sukcesów . Pamiętaj, że masz w  nas najwierniejszych  kibiców! 
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