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         Z okazji
zbliżającej się
uroczystości
nadania imienia
naszej szkole
redakcja gazetki
przygotowała
numer specjalny -
poświęcony
właśnie naszemu
patronowi –
Olimpijczykom
Polskim. Zostały w
nim przybliżone
sylwetki

sportowców.
Zapraszamy do
lektury.

Szanowni
czytelnicy!
Rok szkolny 2020/
2021 był dla
naszej placówki
rokiem
szczególnym,
ponieważ Pani
Dyrektor powzięła
zamiar
uruchomienia

działań
zmierzających do
nadania szkole
imienia. Chcemy
przedstawić
czytelnikom
specjalny numer
gazetki
poświęcony w
całości polskim
olimpijczykom –
przyszłemu
patronowi naszej
placówki.
-  Jesteśmy
szkołą, która

dąży do
wszechstronnego
rozwoju uczniów.
Chcemy
wprowadzać ich w
świat nauki oraz
wspierać w
dokonywaniu
wyborów
edukacyjnych,
zawodowych i
osobistych. Zależy
nam, by młodzi
ludzie odczuwali
dumę z faktu bycia
Polakami.

Nadanie naszej
szkole imienia
polskich
olimpijczyków i
popularyzowanie
ich osiągnięć,
dostarczy naszym
uczniom
właściwych
wzorców do
naśladowania -
powiedziała Pani
Dyrektor.

          NASZA SZKOŁA BĘDZIE MIEĆ IMIĘ                 
               OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH
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     POLSCY MEDALIŚCI

IRENA SZEWIŃSKA 7 MEDALI
polska lekkoatletka specjalizująca się w biegach sprinterskich i skoku w
dal, a po zakończeniu kariery działaczka krajowych i międzynarodowych
organizacji sportowych; dama Orderu Orła Białego.

SUKCES DZIĘKI SYSTEMATYCZNEJ PRACY
Lista osiągnięć polskiej lekkoatletyczki jest imponująca. Pani Irena to wielokrotna rekordzistka Polski, Europy i
świata. Zdobyła 7 medali olimpijskich, 12 razy biła rekordy świata. Ma na swoim koncie 3 złote medale (bieg na
400m i 200m, sztafeta), 2 srebrne ( skok w dal i bieg na 200m), 2 brązowe (bieg na 100m i 200m). Do tego 10
medali mistrzostw Europy 1966-1978 (5 złotych) i 10 rekordów świata na 100, 200, 400 m i 4x100
m.Ciekawostką jest, że pasją tej medalistki było aktorstwo i niewiele brakowałoby, żeby w ogóle nie zaistniała w
sporcie. Kariera sportowa pani Ireny obfitowała w wiele wyrzeczeń i trudnych chwil.

Lekkoatletykę uprawiać zaczęła jako nastolatka. Wystrzałem w jej biografii stał się rok 1964. Ukończyła 18 lat,
zaraz potem zdała maturę, latem zdobyła trzy złote medale Europejskich Igrzysk Młodzieży w Warszawie, a
jesienią trzy razy stanęła na olimpijskim podium w Tokio bijąc jednocześnie rekord świata (sztafeta 4x100 m),
rekord Europy (200 m) i rekord Polski (skok w dal).
Pierwsze zwycięstwa przypadły w ostatnich latach legendarnego Wunderteamu (1958-1966), cudownej
reprezentacji kraju w lekkoatletyce. Chociaż weszła do niego późno, stała się najjaśniejszą jego postacią, gdy w
roku 1966 w mistrzostwach Europy w Budapeszcie wywalczyła trzy złote medale i jeden srebrny. Zaczęto
nazywać ją „Irenissimą” - najwybitniejszą Ireną. Jej kariera trwała aż do roku 1980.
Przez 30 lat byłą wiceprezesem PKOI-u, przez 20 członkiem MKOI -u. To ona dekorowała Kamila Stocha w
Pjongczangu po jego triumfie na skoczni olimpijskiej.
Do jej rekordu kraju na dystansie 400 m (49,28 s z igrzysk w Montrealu 1976) nie zbliżyła się jeszcze żadna
polska biegaczka.

. .

https://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Szewi%C5%84ska
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  ANDRZEJ WROŃSKI 
 2 MEDALE

jeden z najwybitniejszych zawodników w historii
polskiego zapaśnictwa, 
wielokrotny mistrz kraju, 
mistrz świata i trzykrotny mistrz Europy,
czterokrotny olimpijczyk (1988, 1992, 1996, 2000) i
dwukrotny złoty medalista olimpijski z Seulu
(1988) i Atlanty (1996), 
prawdziwy król „klasycznej setki”, 
chorąży polskiej ekipy z Sydney (2000).

Zapaśnik (192 cm, 100 kg) stylu klasycznego (wagi
ciężkiej 100 kg, tzw. „klasycznej setki”), 
reprezentant GLKS Morena Żukowo (1976-1984),
Legii Warszawa (od 1984) i Gryfu Chełm (oficjalnie
pożegnany w 2000, ale powrócił na matę), którego
odkrył dla zapasów trener Henryk Borecki,
 szkolili w stołecznym klubie Bolesław Dubicki i
Wiesław Dziadura,
 doskonalili w kadrze narodowej Stanisław Krzemiński
i Ryszard Świerad.
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KAMIL STOCH
złoty medalista z Seulu 1988, złoty medalista z Atlanty 1966, olimpijczyk z Barcelony 1992
To jeden z najbardziej utytułowanych skoczków narciarskich w historii. Mistrz olimpijski i mistrz świata w
skokach, dwukrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni i Pucharu Świata. Swoją przygodę z nartami
rozpoczął już jako trzyletnie dziecko, zaczął skakać mając 9 lat. Zachowało się również nagranie gdzie 12 –
letni Kamil w wywiadzie mówił, że jego celem jest zostać mistrzem olimpijskim. Jak wiadomo, cel ten
zrealizował i to trzykrotnie.
Z sezonu na sezon poprawiał swoje osiągnięcia. W każdym kolejnym roku rosła liczba konkursów w których
Kamil stawał na podium, bądź wygrywał.
Łącznie (stan na 01.04.2020r.) stawał na podium zawodów Pucharu Świata 71 razy: 17 razy był trzeci, 18 razy
drugi, a 36 zwyciężał. W konkursie drużynowym ilość ta wynosi odpowiednio 9, 10 i 7 razy.

W klasyfikacji generalnej Pucharu
Świata oprócz dwóch wygranych
raz zajął drugie miejsce (2017 r.), a
dwa razy trzecie (2013 i 2019) r.
Dwukrotnie zdobył Kryształową
Kulę zwyciężając w klasyfikacji
generalnej – w latach 2013/2014
oraz 2017/2018.

 Za pierwszym
razem Stoch
zdobył w tym
samym sezonie
podwójne
mistrzostwo
olimpijskie. Z
kolei sezon
2017/2018 to
szczyt
umiejętności
skoczka.
Oprócz
wygranego
całego cyklu
Pucharu
Świata,
triumfował w
Turnieju
Czterech
Skoczni, Raw
Air,
Mistrzostwach

Świata w lotach
(2 m.
indywidualnie i
3 drużynowo)
oraz na
Zimowych
Igrzyskach
Olimpijskich.
Startował
czterokrotnie.
W dwóch
pierwszych
zajmował
odległe lokaty w
drugiej i trzeciej
dziesiątce. W
Turynie 16 i 26
miejsce
(odpowiednio
normalna i duża
skocznia), 4 lata
później w
Vancouver 27 i

14 (również
odpowiednio
normalny i duży
obiekt).
Ogromny
sukces
przyszedł w
Soczi w 2014 r.
Stoch nie dał
wówczas
rywalom
żadnych szans
zdobywając
dwukrotnie złoty
medal
olimpijski.
Również w
konkursie
drużynowym
osiągnął z
kolegami
sukces
zdobywając

4 miejsce.
Ostatnie
Igrzyska
Olimpijskie w
2018 r. w
Pjongczang to
także zdobyte
medale – złoty
na dużej
skoczni (na
normalnej
Kamil zajął
czwarte
miejsce) oraz
brązowy w
konkursie
drużynowym. 

. .

https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1988
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1996
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1992
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 ANITA WŁODARCZYK
 2 MEDALE
polska młociarka, mistrzyni świata z Berlina
(2009), olimpijka z Pekinu (2008) i mistrzyni
olimpijska z Londynu (2012), mistrzyni olimpijska
z Rio de Janeiro (2016), rekordzistka olimpijska i
świata.
We wczesnej młodości trenowała speedrower – w
1998 roku została mistrzynią Europy juniorów w
rywalizacji drużynowej. 

Już podczas
nauki w szkole
podstawową
zaczęła
odnosić
pierwsze
sukcesy w
lekkoatletyce
kiedy to
zwyciężyła w
mistrzostwach
województwa
leszczyńskiego
w czwórboju. 

Od 2001 roku
zaczęła
trenować

w klubie Kadet
Rawicz i
początkowo
zajmowała się
rzutem
dyskiem (w
rzucie młotem
zadebiutowała
w 2002), a od
2005 roku
startowała w
barwach AZS-
AWF Poznań.

W 2012 roku
odniosła swój

najważniejszy
sukces w
dotychczasowej
karierze. 

Na igrzyskach
w Londynie
została
wicemistrzynią
olimpijską w
rzucie
młotem. 

Jednak w
sierpniu 2018
roku Polce
przyznano
złoty medal z
tych igrzysk,
który został
odebrany
Rosjance
Tatianie
Łysenko za
stosowanie
niedozwolonych
środków
dopingujących. 

W 2016 roku
podczas
Igrzysk XXXI
Olimpiady nie
dała rywalkom
żadnych
szans. 

Zwyciężyła
zdecydowanie
zdobywając
ten upragniony
złoty medal
olimpijski w
konkursie
młociarek. 

Jej wynik
82,29 m został
wówczas
nowym
rekordem
olimpijskim i
świata. 

. .
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UPARTA i AMBITNA 
OD DZIECKA

JUSTYNA KOWALCZYK
5 MEDALI
 
  Pani Justyna dość późno rozpoczęła treningi
narciarskie i musiała wiele nadrabiać z techniki. 
Upór i ambicja sprawiły, ze stała się profesjonalistką i
wzorem w swojej dziedzinie.

2 złote medale (10 km i 30km styl klasyczny), 1
srebrny (sprint styl klasyczny) i 2 brązowe (30km styl
dowolny, 15km bieg łączony).

.

.

STOPKA  REDAKCYJNA
red. nacz. Igor Bekieszczuk

grafika, skład, łamanie, red. jęz. i techn.
 - p. Edyta Wlazło

znajdziesz nas na: 
juniormedia.pl         spkiwity.pl

.

PRZYSZŁE LOGO SZKOŁY
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