W drugim tygodniu marca 2021 roku przedstawiamy Wam Izabelę Sas uczennicę klasy 2 C SP.

Iza trenuje piłkę nożną od siedmiu lat. Jej obecnym klubem jest KKS Czarni Sosnowiec. Gra na pozycji
bramkarza, a właściwie bramkarki. Trenuje z pierwszą drużyną, która występuje w najwyższej klasie
rozgrywkowej, czyli w ekstralidze kobiet. Mecze (jak n razie) gra w drugiej drużynie. W marcu 2020
roku otrzymała powołanie na GK PRO organizowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej.
1. Izo, skąd Twoja pasja, kiedy się narodziła?
Pasja narodziła się jak byłam mała. Gdy wychodziłam na dwór to grałam z chłopakami w piłkę pod
blokiem. Bardzo mi się to podobało. Całe dnie spędzałam na dworze – po prostu grałam. Gdy poszłam
do szkoły podstawowej, chciałam uprawiać piłkę nożną zawodowo, chciałam chodzić na treningi do
klubu. Na początku miałam problemy, ponieważ mama nie zgodziła się zgodzić na moje hobby.
Kiedy udało się mamę przekonać, pojechałam na swój pierwszy trening do Czarnych i tak zostałam
tam do dziś.

2. Kto stoi za Twoją pasją?
Moi rodzice, którzy zawsze zawozili mnie na treningi, mecze, turnieje. Kiedy potrzebowałam wsparcia
byli przy mnie. Dużo zawdzięczam moim trenerom, których spotkałam na mojej drodze. Od każdego
wyniosłam wiele pozytywnych emocji dla siebie.

3. Jak udaje Ci się połączyć naukę w liceum i Twoje hobby?
Czasami jest ciężko, to wszystko połączyć, ale daję radę. Najgorsze w tym wszystkim jest nadrabianie
zaległości z wielu przedmiotów. Często wyjeżdżam na wyjazdy, mecze, zgrupowania. Po przyjeździe
czeka mnie intensywna praca- uzupełniam zaległości. Udaje mi się to.
4. Izo, gdzie można Cię zobaczyć?
Obecnie zobaczyć mnie można na boisku Zagłębia Sosnowiec, a od następnego miesiąca wracamy na
własny obiekt przy Al. Józefa Mireckiego.
5. Do jakiego najdalszego miejsca zabrałeś swoją pasję?
Do Tczewa, gdzie rozgrywałyśmy mecz 1/32 Pucharu Polski.
7. Czy możesz przytoczyć jakąś anegdotę związaną z tym, co robisz?
Pierwsze co mi przychodzi na myśl to jak na 3-dniowym zgrupowaniu wraz z koleżanką z pokoju
stwierdziłyśmy, że nam się bardzo nudzi i zaczęłyśmy robić pompki po północy, czyli o 1.00.
Izo, życzymy Ci wielu obronionych bramek. Trzymaj się w tym kobiecym świecie z okrągłą piłką i
dwiema bramkami.

