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Chcę,abyBielanybyŁydumne zmoich sukcesÓw
Wywiadz Noyem Mntsakanyanem,zawodnikiemBiela skiegoKlubuKarateKyokushin
Skqd Pan pochodzi?
Urodziłemsię w 1991r. wstolicyArmenii - Yerevan.}estto kraj, ktÓry jako pierwszy
na świecieprzyj ą| chrześcljaitstwo.
Znajduje
się on' na południow1rn Kaukazie.
fak Pan trafit do Polski?
Przyjechał'em tu z rodzicami, gdy miałemttzy lata.Oj ciec w Armenii byłtrenerem
gimnastyki' mama była nauczycielką muzyki. S1tuacja w naszym kraju z upĄ.wem
czasu pogarszał.asię z powodu trzęsienia
zierlri oraz wojny o GÓrski Karabach. Postanowiliśmy, więc wyjech ać. P rzyjaciele
zaproponowali' byśmyprzyjechali do Polski.
Mieszkamy tu jui lT lat.

prawdękarateĘokushin. Przez ciężWe
treningi coraz lepiej przygotow1r,..'ałem
się do zawodÓw,reprezenĘąc bielariski klub karate. Początkowo brałem
tdziałw zawodachna terenieMazowsza: Radzymin, JÓzefÓw i stopniowo
makroregiony, mistrzostwa Polski
wschodniej,zachodniej,coraz dalej.
Teraznaszklub - BielanskiKlub Karate Kyokushinma siedzibęna Słodowcu
w szkole im. IgnacegoDomeyki, przy
ul. Staffa3/5.
Pierwsze sukcesy?
Miałem chyba jedenaścielat.
Początkowo odnosiłem sukcesy w
mistrzostwach klubu, Bielan, Warszawy' a następniew ogÓlnopolskich
turniejach, np. w Sieradzu. Zawsze
miałem problem z dokumentami. Nie
mogłem wyjechać do innego kraju
na zawody' Bardzo mnie to bolało,
że nie mogę się pokazać . w Polsce
odnosiłem sukcesy i chciałem sprÓbować stłza granicą. Pierwszy start
za granicą udał się, jakjuż, uzyskałem kartę czasowegopobytu. To był
międzynarodowy turnićj w Austrii w 2008 r.
Wywalczfem pierwsze miejsce. W 2010 r.
w Krakowie wygrałem mistrzostwa Polski
juniorÓw Potem mieliśmy przygotowanie
do mistrzostw Europy seniorÓw na Litwie.
Teraz będę się szykować na najbliższemistrzostwa Europy do lat dwudziestu dwÓch
we Wroctawiu.

lak słęrozwijąła Pana karierą?
ojciec - trener gimnastyki.- trenował
mnie od małego,by przygotować do zajęć
sportowych. B ardzo lubiłem ftImy związanezr
sztukami walk, aw szczegi|ności
te z Brucem
Lee' ktÓry byłmoim wzorem do naśladowania.
Dlategoojciec postanowił,ze zapiszemnie na
karate kyokushin. Zaczynałem na AWF-ie,
gdy miałem5 lat, u SenseiaMariusza Mazura,
ktÓremu zawdzięczaln vme|ez tego,co osiągnąłem.)estbardzo dobrym treneremi doskonale
potrafi przekazać niezbędne umiejętności'
dzięki ktÓrym można się coraz szybciej i lepiej rozv'ltjaćpod kątem techniki c,zy ogo|nej
sprawnościfizycznej' Świetnie przygotowuje
do zawodÓw. Nie mogę też pominąć więlu
innych trenerÓw,z ktÓrych kazdy przekazałmi
cośnowegow zakresiesztuk walk. |estemim
wszystkim za to bardzo w dzięczny.M6j r ozw6j
w młodymwieku odbywałsięgłÓwnie poprzez
Czy ma Pan jakieśinne hobby niżsport?
zabawę.Stopniowo z wiekiem corazbardziej
Przede wszystkim interesuję się sztuzaczynałemdostrzegać,na czyfn polega na- kami walki' W za|eżności
od tego, ile mam

co do kierunku studiÓw. Prawdopodobnie
wybiorę cośpowiązanego z turystyką lub
zupełnie inny kierunek. Karate jest bardzo
ważnymelementem lq moim życiu,dlatego
cały czas trenuję i staram się osiągać jak
największe wł.rriki na zawodach. }est duże
zr żnicowanie zawodnikÓw - ciąg|ewzrasta
poziom, trzeba caŁyczas trenować, by nie
odstawaćw tyle.
Od latjest Pan zwiqzatryz Bielanami? lak
Pan się tu czuje?
Czuję się tu bardzo dobrze' Mam tu
wielu znaj omych, p r zyj acioł.,znam tu kazdy
zakamarek Wszystkie szkoĘ miałemna Bielanach. Tu właśniespędziłem dzieciristwo'
ktÓre mile wspominam' Wszystko wokÓł
Bielan się toczyło.Chciałbym tu mieszkać
całyczas,ale jak będzie w przyszłości,
to siĘ
jeszcze okaze.
Podoba słęPanu nasza dzielnica?
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim
Bielany mają w sobie coś,czego nie ma
w innych dzielnicach - jest tu spokojnie i
mieszkają tu naprawdę mili ludzie. Widać,
ze dzie|nica caĘ czas się rozwija, caĘ czas
cośnowego się dzieje. |estem bardzo z nią
związ,any.

wolnego czasu' uczęszczam na treningi
boksu, Bjj oraz inne sporĘ walki. oprÓćz
sportu |ubię spędzać czas ze znajomymi.
Uczę się w technikum o profilu turystycznym.
Co dalej? Studia na AWF-ie?
}eżeliwszystko dobrze p6jdzie, po tech.
nikum chcę powiązać swoją przyszł'ość
z
turysĘką. Interesujemnie pilotażwycieczek
Iub praca w biurze podroĘ. Na AWF-ie jest
turystyka, ale nie jestem jeszcze przekonany.

Jakie ma Pan plany na przyszłość?
Teraz mam statyPobyt' Będę się starało
polskie obywatelstwo. Reprezentuję Polskę
na zawodach zagranicznych. Walczę, by
odnieśćsukcesdla Polski. Bardzo chciałbym
dostać obywatelstwo, by mÓc startować w
polskich barwach na zawodach rangi świa.
towej. Teraz jest to moje największe marzenie. Będę się starałjak najwięcej osiągnąć
w karate' aby Bielany byĘ dumne z moich
sukcesÓw sportowych.
Dziękuję za roŻr,owęi życzępowodzenia.
Dziękuję.
RozmawiałaMagdalenaUlejczyk

