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                                     ALEKSANDRA KOGUT           NIKOLA PETRYKA 
                                                      AZS AGH Kraków                     UKS „SKALAR” Warszawa 

W środę, 14 marca w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie nastąpiło 

uroczyste rozstrzygnięcie zorganizowanego już po raz 45 przez Polski Komitet Olimpijski 

konkursu „Fair play”. 

Dyplomy Fair Play PKOl za czyn „czystej gry” na wniosek Komisji Szkół Sportowych PZP i 

macierzystych klubów UKS „Skalar” Warszawa i AZS AGH Kraków poparty przez Klub 

Olimpijczyka „Sokół” w Raciborzu otrzymały:  

 � Aleksandra Kogut  

 � Nikola Petryka 

   W uroczystości uczestniczył wiceprezes PZP przewodniczący Komisji Szkół Sportowych. 

 
ALEKSANDRA KOGUT - dwunastoletnia zawodniczka sekcji pływackiej AZS AGH 

Kraków brała udział w całorocznych, prestiŜowych zawodach „Sobota pływacka”, 

organizowanych przez Małopolski Okręgowy Związek Pływacki (cztery rundy – początek - 5 

marca 2011, koniec - grudzień 2011). Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpiło 10 grudnia 

2011, podczas Mistrzostw Okręgu Małopolskiego w Pływaniu Młodzików w Zabierzowie.  

„Domowe liczenie punktów” uplasowało Olę na pozycji czwartej.  

Obliczenia organizatorów wskazywały medalową pozycję trzecią. Po ogłoszeniu wyników 

Ola podeszła do podium, ale na nim nie stanęła i przekazała puchar stojącej obok koleŜance z 

MKS Jordan Kraków – Caroline Ousley Naseman. Sprawdzono wyniki – Ola miała rację i 

została nagrodzona brawami.  

 



 

  
NIKOLA PETRYKA - 14-letnia zawodniczka sekcji pływackiej UKS Skalar Warszawa. Podczas 

Mistrzostw Polski Juniorów (Gorzów Wielkopolski – 11-13.03.2011) płynąc na dystansie 50 m 

stylem grzbietowym wykonała dodatkowy (niedozwolony) ruch kraula przy nawrocie, co 

zostało zarejestrowane na filmie. Po tym zdarzeniu zawodniczka świadomie zwolniła, co 

ostatecznie i tak pozwoliło jej na zajęcie 3 miejsca. Nie mogąc pogodzić się z błędem, który 

popełniła postanowiła oddać brązowy medal zawodniczce, która zdobyła 4 miejsce.  

 
Laureatki konkursu z rodzicami i trenerem. 

PoniewaŜ są to bardzo młode zawodniczki a taka dojrzała postawa moŜe słuŜyć za 

przykład nawet osobom dorosłym to czyn powinien być nie tylko nagrodzony, ale i 

nagłośniony przez media we własnych środowiskach. 

Gratulujemy tego zaszczytnego, prestiŜowego wyróŜnienia Aleksandrze i Nikoli, oraz 

Rodzicom i Trenerom Ŝycząc dalszych sukcesów w sporcie, nauce i w codziennym Ŝyciu  

FAIR - PLAY. 

 Przewodniczący Komisji Szkół Sportowych PZP  

Wojciech Nazarko 

Zdjęcia z uroczystości wykonane przez W. Nazarko pozostałe otrzymane od rodziców laureatek. 

 

 


