BAKIR ANWAR NASSAR
IRAK/PALESTYNA
PIŁKA NOŻNA – ÍA

Piłka nożna jest dla mnie prawie
jak drugi świat, druga religja. Kiedy
zawcząłem trenować piłkę nożną,
lepiej opanowałem też islandzki język.
Poznałem przyjaciół na całe życia.
Dzięki temy łatwiej było mi zaadoptować się w społeczeństwie.
Bez sportu nie był bym tym samym
człowiekiem, którym jestem dzisiaj.

FJOLLA SHALA

MACIEJ BAGINSKI

PIŁKA NOŻNA - BREIÐABLIK

KOSZYKÓWKA – NJARÐVÍK

KOSOWO / ALBAN

Sport sprawił, że dziś jestem tym,
kim jestem. Pomóg mi utrzymać
dobry kurs w życiu. Dzieki sportowi
mogłam podróżować do wielu
krajów i poznać wspaniałych
ludzi. Moja drużyna jest
jak moja rodzina.

STIVEN T. VALENCIA
KOLUMBIA

PIŁKA RĘCZNA - VALUR
Uprawianie sportu zmieniło
mnie w zdrowszą osobę i pomogło
mi w zdobyciu pewności siebie.

POLSKA

ARON HUYNH

Kiedy zacząłem trenować, łatwiej
było mi nauczyć się islandzkiego.
Bardzo dużo nauczyłem się od
innych dzieciaków, z którymi trenowałem. Poznałem dużo wspaniałych ludzi i miałem dużo nowych
przyjaciół. Sport pomógł mi stać się
częścią islandziego społeczeństwa.

KARATE - ÍR

VIETNAM

Co dało ci
uprawianie
sportu?

Sport umożliwił mi spełnienie
moich marzeń. Kiedy życie jest
ciężkie, zawsze można szukać
pomocy w sporcie. On jest
wsparciem i drogą do szczęścia.

SAMAR E ZAHIDA
PAKISTAN

TAEKWONDO - ÁRMANN
Kiedy miałem dziewięć lat, rodzice
zapisali mnie na Taekwondo. Po
pierwszym treningu zakochałem się
w tym sporcie i nigdy nie ogłądałem
się wstecz. Poprzez sport doświadczyłem, tak dużo nowych rzeczy,
nauczyłem się organizacji,
podróżowałem do innych krajów,
zdobywałem małe i duże zwycięstwa
i poznałem wspaniałych ludzi.

IVANA JORDANOVA

MINELA CRNAC

VUK OSKAR DIMITRIJEVIC

KOSZYKÓWKA - HSV

PIŁKA NOŻNA – SNÆFELL

PIŁKA NOŻNA - LEIKNIR

Koszykówka nadaje cel
mojemu życiu. Jestm weselsza
niż wcześniej, poznałam nowych
przyjaciół i miałam okazję do
podróży. Lepiej, też, idzie mi
w szkole od kiedy zaczęłam
trenować sport.

Sport to dużo więcej, niż tylko
przyjść na trening. Od kiedy
zaczęłam trenować piłkę nożną,
mam więcej przyjaciół niż wcześniej
i zawsze mam coś do roboty.
Trenowanie sportu to najlepsza
decyzja, jaką podjęłam w życiu.
Polecam, spróbuj i Ty!

Dużo nauczyłem się uprawiając
sport. Sport wzmocnił mnie i poprawił
moje wyniki, poznałem też dobrych
przyjaciół. Z wszystkiego, co robię
najbardziej lubię chodzić na
trening z kolegami.

BUŁGARIA

BOŚNIA

SERBIA
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