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Rokicki: Jadę po złoto
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- Jadę po złoto, nie ma się co oszukiwać, każdy zawodnik jedzie po złoto - mówił
przedwczoraj (19.08.2012) Janusz Rokicki, wicemistrz olimpijski z Paraolimpiady w Atenach
w pchnięciu kulą, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w istebniańskim Zagroniu.
Sportowiec opowiadał o swojej porażce z Pekinu, codziennych problemach, nadziejach i
planach na przyszłość.

Na spotkaniu, prócz Janusza Rokickiego z rodziną i zaproszonych mediów obecni byli m.in. poseł Czesław Gluza,
przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius, Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk, Wójt Gminy
Istebna Danuta Rabin, dyrektor cieszyńskiego szpitala dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska, przedstawiciele
Zagronia i Grupy Linder z prezesem Leszkiem Łazarczykiem oraz radny Rady Miasta Cieszyna Czesław Banot,
inicjator spotkania, który, dziękując wszystkim za przybycie, podkreślił, że ważne jest umocnienie więzi urzędu,
sportu i biznesu, dzięki której sport - nie tylko osób niepełnosprawnych - ma szansę na większe sukcesy.
Po wręczeniu podarków, sportowiec opisywał swoją porażkę sprzed czterech lat i przygotowania do Paraolimpiady
w Londynie: - Moje przygotowania zaczęły się od razu po Pekinie, po moim występie, gdzie - niestety zająłem 4. miejsce - mówił Rokicki.

- Treningi są dwa razy dziennie i w zasadzie niczym specjalnym nie różnią się od treningów
pełnosprawnych sportowców- opowiadał sportowiec pochodzący z Wisły.

Paraolimpijczyk zachęca do uprawiania sportu inne osoby niepełnosprawne, podobnie jak jego kiedyś -jak mówi przekonał Czesław Banot. Jego zdaniem wystarczy chcieć coś zmienić.

Jeśli uda się w Londynie, na następnej olimpiadzie Rokicki może wystartować w zupełnie innej dyscyplinie. Jakiej?
Posłuchaj

Niepełnosprawni sportowcy rozpoczną swoje zmagania już wkrótce, 14. Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Londynie
odbędą się w dniach 29 sierpnia - 9 września. 4 września rozegra się konkurencja pchnięcia kulą z udziałem Janusza
Rokickiego. Relacje na żywo z Paraolimpiady będzie można śledzić w 3 niekodowanych kanałach HD Channel 4
(pojawią się w sekcji Sports w EPG Sky od kanału 450 w dół w dniu 28 sierpnia 2012 roku), a relacje z Paraolimpiady
będą dostępne także w Channel 4 i More 4. W TVP odponiedziałku do piątku będą tylko 10-minutowe skróty (o
16.50), a w weekendy 5-minutowe (o 17.20)
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Zobacz także:
Czasami już się nie chce
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