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Andreas: A true warrior that 
created a team of “Warriors” 

 

Ta historia została opracowana w ramach projektu 

” New pathways of youth to labour market through lifestyle self-employment” 

 

Andreas Kokkinos 
Cypr, 2019 
 

JAK Andreas ZACZĄŁ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPARTĄ NA STYLU ŻYCIA 
Andreas zawsze fascynował się sportem i chciał się rozwijać tym kierunku. Nie zrezygnował ze swojej 

pasji nawet po zdiagnozowaniu dystrofii twarzowo-łopatkowo-ramieniowej (FSHD) w wieku 14 lat, 

która ograniczyła jego mobilność, ale jednocześnie zainspirowała go do ukończenia studiów z zakresu 
zarządzania sportem na Europejskim Uniwersytecie Cypryjskim.  

Andreas ukończył studia i jest niezależnym dziennikarzem sportowym w szanowanym portalu 

internetowym poświęconym koszykówce - dyscyplinie, która jest dla niego najbardziej pasjonująca. 
Co najważniejsze, jego aktywny duch i entuzjastyczne podejście do koszykówki zrodziły pomysł 

stworzenia nowej drużyny koszykarskiej, "EUC Alumni Warriors BC" reprezentującej Uniwersytet 

Europejski i Stowarzyszenie Absolwentów. Jego marzenie, przy ciężkiej pracy i konsekwentnym 

wysiłku, spełniło się. 
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JAK Andreas ROZWINĄŁ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPARTĄ NA STYLU ŻYCIA 
 

Działając jako menadżer i główny trener EUC Alumni Warriors BC, Andreas stworzył zespół złożony 
z byłych studentów i amatorów, którzy od pewnego czasu nie byli aktywni, budząc ich miłość do tego 

sportu. Jego największym osiągnięciem było jednak to, że udało mu się zainspirować setki ludzi do 

naśladowania i wspierania zespołu, który stawiał pierwsze kroki w drugiej lidze mistrzostw 
amatorskich, szybko awansował do pierwszej ligi i stale się rozwija. 
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JAKIE SĄ PLANY Andreasa NA PRZYSZŁOŚĆ 

Napędzany przez swoją dynamiczną i aktywną naturę oraz dzięki wsparciu przyjaciół i rodziny 

Andreas będzie nadal realizował swoje marzenia pokonując wszelkie pojawiające się przeszkody. 

Nieustannie pracuje nad dalszym doskonaleniem się na poziomie osobistym i zawodowym oraz 

poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności jako Główny Trener i Menedżer, którego bezpośrednim 
celem jest doprowadzenie "EUC Alumni Warriors BC" do mistrzostwa amatorskiej ligi koszykówki.  

A potem... kto wie? Niebo jest granicą! 

Chętnie i z zapałem wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję i z zaangażowaniem wykorzystuje 
swoją wiedzę i doświadczenie, aby kontynuować karierę w koszykówce jako trener, menedżer 

i dziennikarz sportowy! 



 

 

Numer projektu 2017-3-LT02-KA205-005536 

 

 

4 
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają 
jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

 

 

 
JAKIE SĄ PORADY Andreasa DLA MŁODYCH LUDZI KTÓRZY CHCĄ ROZPOCZĄĆ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ 
Andreas: "Choć może to zabrzmieć trochę banalnie, niech twoje marzenie będzie motywacją do tego, 

co chcesz zrobić i osiągnąć. Kiedy coś wydaje się niemożliwe i beznadziejne, twoje marzenia 

i aspiracje dadzą ci energię i zachęcą cię do włożenia dodatkowego wysiłku i wykorzystania twojej 
wewnętrznej siły, aby je osiągnąć. Marzenia są decydującym czynnikiem w twoim życiu i osobowości. 

NIGDY nie przestawaj marzyć, NIGDY nie przestawaj realizować swoich pragnień i aspiracji". 

 
 

Życzymy powodzenia Andreas! 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat biznesu i umiejętności Andreasa możesz skontaktować się 
z nim przez: kokkinosandreas@hotmail.com  

 

 


