
  

Wywiad z Rafałem Sztarkiem, tegorocznym absolwentem naszego technikum, medalistą 

Mistrzostw Europy i mistrzem Polski w Kick – boxingu, przeprowadzony przez uczniów 

szkoły. 

 

- Rafał, jedni ganiają za piłką, inni grają w snookera, a Ty wybrałeś Kick – boxing. 

Dlaczego akurat ten rodzaj sportu? 

Rafał Sztark (R. SZ) – Już od najmłodszych lat pociągała mnie szeroko rozumiana 

aktywność ruchowa. Zaczynałem od tańca – ćwiczyłem breakdance, następnie przez rok 

trenowałem piłkę nożną, jednak po pewnym czasie zdecydowałem, że pragnąłbym sprawdzić 

się w sporcie indywidualnym, gdzie musisz polegać na sobie, nie na drużynie. Dlatego też 

zapisałem się na pierwsze treningi Kick – boxingu i tak już zostało do dzisiaj.  

- Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w uprawianiu tego sportu? Zarówno dzisiaj, jak i w 

przeszłości, kiedy zaczynałeś swoją karierę? 

R. SZ – Pewnie nie będę oryginalny mówiąc, że najtrudniejszy był początek (śmiech), chęć 

zebrania się do treningów. Trzeba było się przełamać, niezależnie od nastroju czy pogody 

regularnie chodzić na treningi. Teraz natomiast główną trudnością jest zbijanie wagi przed 

każdą walką, kiedy to w miesiąc muszę schudnąć o 4 – 5 kg. Z pozoru wydaje się to łatwe, ale 

wierzcie mi, dla sportowca, którego ciało składa się z mięśni, a nie z tkanki tłuszczowej, 

zejście z 78 na 74 kg jest nie lada wyzwaniem. 

- Większość sportowców ma swoich idoli, na których się wzorują czy to w sposobie 

treningów, w stylu uprawiania sportu czy w podejściu do życia. Jak jest w Twoim 

wypadku, jaka postać napędza Cię i inspiruje? 

R. SZ – Tą osobę zna na pewno większość ludzi choć trochę interesujących się sportami 

walki. Jest nią Mamed Chalidow, kilkukrotny mistrz KSW. Jednak poza nim jest jeszcze 

kilku innych zawodników, którymi się inspiruję i których styl walki w pewien sposób 

naśladuję. 

- Nie ma sukcesów bez treningów. Jak to wygląda w Twoim przypadku, dużo trenujesz? 

R. SZ. – Dosyć dużo, bo przeważnie 5 – 6 razy w tygodniu, ale częstotliwość treningów 

rośnie przed zawodami. Zazwyczaj trzeba wstać przed 6.00, godzina biegu, potem prysznic i 

do szkoły na 8.00. Po powrocie znowu trening, tym razem techniczny i siłowy. Więc, tak 

treningów jest dużo, można zdecydowanie określić to jako kawał ciężkiej roboty (śmiech). 

- W kick - boxingu jesteś nie od dziś, więc na pewno z Twoją dotychczasową karierą 

wiąże się wiele wspomnień. Które momenty uznajesz na najlepsze, a które ze swoich 

występów chcesz wymazać z pamięci? 



R. SZ. – Szczerze mówiąc, nie ma takich momentów, które chciałbym wymazać z pamięci. 

Każde zawody są nowym doświadczeniem, każda walka – wygrana czy przegrana, wnosi 

wiele nowego, pozwala kształtować swoje umiejętności, jest kolejnym etapem w 

doskonaleniu siebie, uwidacznia niedociągnięcia techniczne, które muszę poprawić, pokazuje 

na jakim etapie w danej chwili jestem i czy droga którą wybrałem jest prawidłowa. 

Najbardziej zapamiętuję jednak wyjazdy na zawody, w szczególności te, które były udane i z 

których przywiozłem medale. 

- No właśnie, przejdźmy do tego, co każdy sportowiec ceni najbardziej – czyli sukcesy. 

Który z nich jest dla Ciebie najważniejszy? 

R. SZ. – Każdy sukces cenię na swój sposób, ponieważ wiem ile pracy włożyłem, aby go 

osiągnąć. Jednak z dotychczasowych występów najbardziej cenię brązowy medal mistrzostw 

Europy, medale z pucharu Europy i oczywiście medale mistrzostw Polski. 

- Co trzeba poświęcić, aby osiągnąć wysoki poziom sportowy? Czym Twój dzień różni 

się od dnia przeciętnego nastolatka? 

R. SZ. – Na pewno sposobem jego organizacji. Jak już wspomniałem, muszę mieć czas na 

codzienne treningi, a ponadto wygospodarować także czas na naukę. Zamiast siedzieć przed 

komputerem grając w gry, włóczyć się po blokowiskach czy spotykać z kolegami w pubie, 

jak to ma w zwyczaju wielu moich rówieśników, ja cały czas trenuję. Ponadto cały czas mam 

określoną dietę, zawsze muszę ograniczać lub rezygnować z niektórych potraw, na co 

przeciętny nastolatek nie zwraca uwagi i je co tylko zechce. 

- Czyli czas wolny w Twoim wypadku wypełniają treningi. Potrzebujesz więc do nich nie 

lada motywacji. 

R. SZ. – Dla mnie motywacją jest chęć ciągłego rozwoju, pozostawania w gronie 

najlepszych, zdobywania kolejnych medali i mistrzostw. Nie chcę być przeciętnym, czy 

średniakiem, a żeby zajść wysoko, trzeba trenować. Dla mnie treningi są już od dawna 

pewnym nawykiem, są nieodłączną częścią mojego dnia, swego rodzaju nałogiem (śmiech). 

- Wnioskuję więc, że swoją przyszłość wiążesz z karierą sportową. 

R. SZ. – Tak, po skończeniu technikum zamierzam studiować wychowanie fizyczne i 

jednocześnie trenować oraz brać udział w zawodach, osiągając – mam nadzieję – kolejne 

sukcesy. 

- Wielu młodych ludzi po początkowym zapale rezygnuje z uprawiania sportu, 

zniechęcają się do niego i bardzo rzadko udaje im się ponownie wrócić i wytrwać. Jaka 

jest Twoja rada dla zaczynających przygodę ze sportem? 

R. SZ. – Potrzeba mieć dużo samozaparcia i chęci. Jeśli chcemy wytrwać w sporcie, to musi 

być on celem samym w sobie, nie jakimś pobocznym z doskoku. Należy być wytrwałym i nie 

oczekiwać wiele na początek. Bardzo dużo młodych osób myśli, że po miesiącu czy dwóch 

regularnych treningów już wszystkiego się nauczyli. Inni znowu popadają we frustrację, nie 



widząc efektów swojej pracy, chcąc szybko spektakularnych wyników.  Nie tędy droga, żeby 

coś osiągnąć trzeba trenować kilka lub kilkanaście lat. Metodą małych kroków można 

zrealizować cel, ale należy na początku zaakceptować, że będą porażki, zwątpienia, niechęć. 

Trzeba pogodzić się z tym, że można być dobrym ale dopiero za parę lat, ponieważ od razu 

osiągnąć sukcesu po prostu się nie da. 

- Rafał, gdybyś mógł wybrać: krótkie życie, ale pełne sukcesów, tytułów mistrzowskich i 

zawrotna kariera, czy długie, ale bez osiągnięć, z wnukami i herbatką przed 

kominkiem? 

R. SZ. – Chciałbym mieć długie życie z sukcesami i na starość siedzieć sobie przed 

kominkiem (śmiech). Myślę że obydwa warianty do mnie jak najbardziej przemawiają i że 

można je zrealizować.  

- Biorąc pod uwagę, że jesteś jednym z najbardziej utytułowanych absolwentów naszej 

szkoły w jej 90 – letniej historii, czy naukę tutaj wspominasz pozytywnie, czy może 

jednak te 4 lata dały Ci ostro w kość? 

R. SZ. – Bardzo pozytywnie wspominam te 4 lata, zawarłem wiele znajomości, a co do samej 

nauki, cóż, w każdej szkole trzeba się uczyć, ale ja nie mam złych wspomnień związanych z 

jakąś konkretną sytuacją czy przedmiotem. Wszystko byłem w stanie ogarnąć i jak 

najbardziej polecam naukę w tej szkole. 

- A twój zawód po skończeniu szkoły to? 

R. SZ. – Technik elektryk 

- Z perspektywy minionych 4 lat, czy ponownie wybrałbyś ten kierunek? 

R. SZ. – Myślę, że tak… Na początku jednak bardziej wybierałem szkołę pod względem 

możliwości umundurowania i wiedziałem, że na pewno musi być nią technikum. Wiedziałem 

też, że zawód elektryka jest bardzo ciekawy i daje możliwości znalezienia dobrej pracy, 

jednak na 100 % przekonałem się dopiero do niego podczas chodzenia na zajęcia i cały czas 

interesuje mnie wszystko związane z elektryką. 

- Czyli szkołę i treningi można pogodzić? 

R. SZ. – Jak najbardziej. Wiele osób, z którymi kiedyś trenowałem odpuściło sport, 

twierdząc, że muszą przede wszystkim skończyć szkołę. Byli też tacy, którzy nie skończyli 

szkoły, tylko poświęcali czas na treningi, z czego w końcu i tak nic im nie wyszło i w wieku 

19 – 20 lat zostali z niczym – bez zawodu i bez sukcesów sportowych. Ja zaliczałem 

sprawdziany w miarę możliwości w terminie, zdałem egzaminy zawodowe, a przy okazji 

zgarnąłem parę medali na zawodach (śmiech). 

- Rafał, na zakończenie…. Zdrowia, szczęścia, sukcesów sportowych i ….. czego sam byś 

sobie życzył? 

R. SZ – Zdrowia i jeszcze raz zdrowia.  



- Dziękujemy za wywiad. Wszystkiego dobrego!!! 

R. SZ – Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich uczniów ZSME, życząc im samych 

sukcesów! 

W wywiadzie uczestniczyli uczniowie: Anna Małolepszy, Karolina Tulin, Bartłomiej 

Kasprzyk, Mateusz Dżereń, Mikołaj Organa, Nikodem Olejarczy. 

Parę tygodni po udzieleniu wywiadu Rafał zdobył dwa złote medale wywalczone na 

Pucharze Polski oraz został mistrzem Polski seniorów!!! Serdecznie gratulujemy!!! 

 


