
Mistrzyni Polski 
 

W gminie Tarnów 
Opolski rozbłysła kolejna 
gwiazda młodzieżowego spor-
tu! Natalia Gordzielik – 
raszowianka, podczas Halo-
wych Mistrzostw Polski Junio-
rów w Spale 25 stycznia br. 
Uzyskała mistrzowski tytuł 
podczas finału skoku w dal.  Do 
drugiego medalu, w trójskoku, 
zabrakło jej niewiele. Musiała 
się zadowolić (uważanym 
przez sportowców za najbar-
dziej „niesprawiedliwe) 4 miej-
scem, choć do brązowego me-
dalu zabrakło 1cm! Jej „złoty 
skok” nie budził żadnych wąt-
pliwości, a gdyby nie kilka 
spalonych, mógł być jeszcze 
dalszy. Gdy Natalia odpoczy-
wała po zawodach i sesji 
egzaminacyjnej w rodzinnej 
Raszowej poprosiliśmy o wy-
wiad. Mistrzyni jednak szyko-
wała się do wyjazdu na obóz 
treningowy, dlatego na rozmo-
wę przyszła dopiero przed 
powrotem do Krakowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Od kiedy uprawiasz sport? 
- Trenuję – systematycznie i 
poważnie- od 3 i pół roku, ale 
już w podstawówce i gimnaz-
jum miałam niezłe wyniki i 
startowałam w różnych szkol-
nych i międzyszkolnych zawo-
dach. Trójskok zaczęłam upra-
wiać niedawno. Na zawodach 
mniejszej rangi próbuję też sił 
w sprincie. 
- A jaka historia wiąże się z 
Twoim startem na Mistrzost-
wach? 
- Dobrze mi szło… A jaka jest 
w ogóle moja historia? Jestem 
z urodzenia raszowianką, moja 
mama jest nauczycielką, tato 
energetykiem. Ukończyłam 
podstawówkę w rodzinnej 
miejscowości, gimnazjum w 
Tarnowie Opolskim, a później 

II LO w Opolu (klasę biolo-
giczno – chemiczną). Teraz 
studiuję farmację w Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. W 
rodzinie nikt nie trenował. 
Zanim zajęłam się sportem 
uprawiałam taniec. Dotąd w 
poważnych zawodach plasowa-
łam się „w okolicach podium” 
– to cała historia! 
- Na stałe mieszkasz w 
Raszowej, ale studiujesz w 
Krakowie – gdzie właściwie 
trenujesz? 
- I tu i tam. Zaczęłam w 
Międzyszkolnym Ośrodku Spo-
rtu w Opolu i kiedy jestem w 
domu, to tu odbywam swoje 
treningi. Opiekuje się mną 
Ryszard Marcinów. Podczas 
roku akademickiego zaś trener 
z WKS Wawel Jerzy Kadusz-
kiewicz udziela mi rad. Na 
szczęście nie dochodzi do starć 
między trenerami. Bardzo róż-
nią się między sobą, ale obaj są 
równie wspaniali. Ale zmiana 
klubu będzie konieczna. Od-
wlekam tę decyzję nie tylko z  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powodów sentymentalnych. 
- Podjęłaś studia na wyma-
gającym kierunku – jak udaje ci 
się łączyć naukę ze sportem? 
- Na razie nie mam większych 
problemów. Trenerzy są wyro-
zumiali dla studiujących. 
- Naukowcy też? 
- Niestety, w drugą stronę to nie 
działa ! (śmiech). Ale wuefiści 
na uczelni są dobrze nasta-
wieni… Teraz musiałam zdać 
egzamin w czasie obozu, (poje-
chałam, zdałam, wróciłam) na 
szczęście miałam tylko jeden i 
poza tym cały miesiąc wolne-
go! No, teoretyczne, bo był 
start w Mistrzostwach i wspom-
niany obóz. Ale na uczelni mia-
łam „luz”. 
- Mogę niedyskretnie zapytać o 
wyniki na studiach? 

- Nie jest źle. Na razie mam 
średnią 4 - 4,5. Chciałabym to 
utrzymać. 
- Kolejne plany sportowe? 
- Będą starty w maju i 
Mistrzostwa Polski na otwar-
tym stadionie – zawsze odby-
wają się na początku lipca.  

- A jak wygląda twój dzień 
powszedni czy szerzej – ty-
dzień powszedni? 
- Treningi mam codziennie. W 
te dni, kiedy zajęcia trwają 
długo, ćwiczę sama indywidu-
alnie – wcześnie rano lub 
późno wieczorem. 
- A weekendy? 
- Jeśli nie ma zawodów, to 
trening jest tylko w sobotę 
rano. Reszta – do wykorzysta-
nia. Trzeba podgonić naukę, 
trochę zająć się własnymi 
sprawami, spotkać z przyja-
ciółmi… Na całonocne imprezy 
i inne towarzyskie ekscesy nie 
ma szans – nie byłoby sił na 
cały długi tydzień… 
- Na czym polegają treningi? 
- To przed wszystkim ćwiczenia 
siłowe i szybkościowe. Na 
obozach zimowych prefero-
wany jest trening kondycyjny – 
bieganie po górach ćwiczy 
wytrzymałość, wydolność, kon-
dycję. Okresowo przechodzimy 
badania lekarskie, które dają 
możliwość uczestniczenia w 
treningach i startach – najrza-
dziej muszą być wykonane raz 
na pół roku.   
- Zajęcia na pływalni? 
- Nam nie są zalecane, pły-
wamy tylko na obozach.  
- Czy musisz przestrzegać 
jakiejś diety? 
- Nie, po prostu należy się 
zdrowo odżywiać – jak powinni 
wszyscy. W okresie startowym 
zakazane wręcz jest odchu-
dzanie się, ale trzeba kontro-
lować wagę – szczególnie zimą. 
- Co z odnową biologiczną? 
- Sauna, jacuzzi i… to 
wszystko! Masaż należy się 
tylko leczniczy, w wypadku 
kontuzji. Ja, na szczęście, dotąd 
ustrzegłam się przed poważ-
niejszymi wypadkami. Najpo-
ważniejszym urazem – jak do-

tąd (odpukać) było 2 lata temu 
naciągnięcie mięśnia… 
- Plany na trochę dalszą 
przyszłość – czy przygoda ze 
sportem stanie się sposobem na 
życie? 
- Nie wiążę przyszłości ze 
sportem – mam nadzieję, że na 

aptekarzy będzie
popyt, gdy skończę 
studia. Sport jest moją 
pasją, ale nie stanowi 
jedynego  pomysłu na 
życie. Zbyt duże jest 
ryzyko urazów, zbyt 
wielka niepewność, 
zbyt krótko trwa 

kariera czynnego sportowca. 
To nie jest tak, że traktuję swoje 
treningi i starty lekko. Jestem 
zdeterminowana, by osiągać 
jak najlepsze rezultaty, ale nie 
za wszelką cenę. Z grupy 15 
osób, jakie ze mną trenują, 
większość studiuje niesportowe 
kierunki. 
- A propos determinacji i 
„parcia na sukces” – światem 
sportu co i raz wstrząsają afery 
związane z dopingiem. Czasem 
słyszy się plotki, że nawet 
bardzo młodym ludziom by-
wają doradzane niby to wita-
miny, jakieś suplementy, które 
nie są ani zdrowe, ani legalne. 
Coś wiadomo w waszym śro-
dowisku na ten temat? 
- Zdarza się, że trenerzy 
zalecają różne odżywki. Nie-
którzy z nas stosują suple-
menty, inni uważają, że to nie 
pomaga. Mam nadzieję, że nie 
ma wśród nich żadnych nie-
dozwolonych i niezdrowych 
substancji – zresztą obowiązuje 
kontrola antydopingowa, wie-
rzę, że jest skuteczna. 
- Kończąc już rozmowę 
chciałam zapytać jeszcze o 
odczucia po ogłoszeniu wyni-
ków. 
- Sukces uskrzydla! To napra-
wdę działa euforycznie! Miłe 
przeżycie. Ale teraz wszystko 
wraca do normy, do codzien-
ności. I dobrze! 
- Gratulując sukcesów w 
swoim, Redakcji i mieszkań-
ców gminy imieniu życzę dal-
szych medali i osiągnięcia 
życiowych celów. Dziękuję za 
poświęcony czas. 
- Dziękuję! 
 

Z Mistrzynią Polski 
Natalią Gordzielik 

rozmawiała  
Irena Zielonka 
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