
Robert Korzeniowski gościł w wydarzeniu o 
podobieństwach między nauką a sportem „Nauka 

języka obcego jak sport długodystansowy?“ 
 

 
Warszawa 12.06.2014 r.: Robert Korzeniowski, wielokrotny mistrz olimpijski w chodzie, 
najbardziej utytułowany i uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich sportowców 
w historii był gościem specjalnym spotkania „Nauka języka obcego jak sport 
długodystansowy?“ Wydarzenie uwieczniało pierwszą rocznicę założenia bloga „Jednym 
słowem“, którego twórcami są firmy Puenta Hanna Szulczewska oraz DB Italia Salvatore 
De Bello. Celem wydarzenia było przedstawienie podobieństw i różnic między nauką 
języka obcego a uprawianiem sportu. 
 
„Jednym słowem” www.blogjednymslowem.pl to finaliści tegorocznego konkursu „Blog Roku“ w 
kategorii „Profesjonalne i firmowe“. Konkurs organizowany przez portal onet.pl to coroczne 
wydarzenie, w którym wybierane są najlepsze blogi całej polskojęzycznej blogosfery. Dnia 11 
czerwca 2014 r. blog miał swoje pierwsze urodziny. W ten wyjątkowy dzień jego autorzy 
postanowili stworzyć wydarzenie „Nauka języka obcego jak sport długodystansowy?”, którego 
celem było przedstawienie podobieństw i różnic między nauką języka obcego a uprawianiem 
sportu. Z nauką języka obcego jest jak ze sportem – gdy systematycznie trenujemy daje nam 
radość i niesamowitą satysfakcję. Brak treningu i cierpliwości oznacza brak rozwoju, i to samo 
dotyczy nauki języka obcego. Podczas wydarzenia organizatorzy opowiedzieli m.in. o celach, 
jakie stawiamy sobie w sporcie i nauce języka obcego, podejściu do sportu i nauki oraz o 
motywacji.   
 
Gościem specjalnym był Robert Korzeniowski, wielokrotny mistrz olimpijski w chodzie, 
najbardziej utytułowany i uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich sportowców w 
historii. Robert Korzeniowski opowiedział o wydarzeniach w swojej karierze nawiązujących do 
tematu spotkania. Ponadto wystąpił Marek Tronina, organizator Maratonu Warszawskiego i 
redaktor naczelny magazynu „Bieganie”, który mówił o tym jak pokonać kryzys. Anna 
Pawłowska-Pojawa, piszącą dla tygodnika „Wprost”, autorka bloga aniabiega.blox.pl, opowiadała 
jak odnaleźć motywację i jej nie stracić. Z kolei Adam Klein, redaktor naczelny znanego portalu 
bieganie.pl, zaprezentował swoje refleksje na temat systematyczności i metod nauki.  
 
Niespodzianką wieczoru był krótki pokaz ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających – przed i po 
biegu – który zaprezentowała Małgorzata Kretowicz, trener fitnessu i Event Manager w firmie 
Fabryka Chwil, także autorka bloga: www.fitoclock.blogspot.com. Fani sportu mogli zdobyć 
autograf oraz zdjęcie z gośćmi specjalnymi. Na deser przygotowano degustację win i włoskich 
przekąsek, przy której można było porozmawiać na temat nauki języka obcego i sportu. Na 
koniec spotkania każdy z uczestników otrzymał drobne upominki od Organizatorów, 
orzeźwiający włoski napój „Chinotto” w prezencie od Heritage Shop&Wine 
www.facebook.com/HeritageShopAndWineSolec117 oraz specjalny bon podarunkowy od 
sklepu sportowego Ergo www.ergo-sklep.pl, dzięki któremu uczestnicy będą mogli rozpocząć 
lub kontynuować swoją naukę również w sporcie. 

 
O blogu „Jednym Słowem“ 
 

„Jednym słowem” www.blogjednymslowem.pl to blog o uczeniu się i nauczaniu języków obcych. O doświadczeniach 
tych, którzy uczą ich od lat, i tych, którzy chcą biegle nimi władać. A przede wszystkim o tym, jak robić to w 
najbardziej skuteczny sposób. Jest prowadzony w 5 językach polskim, angielskim, francuskim, włoskim oraz 
japońskim. W lutym 2014 r. nasz blog został finalistą konkursu Blog Roku 2013 organizowanego przez portal onet.pl. 
Twórcami bloga są firmy Puenta Hanna Szulczewska www.puenta.eu oraz DB Italia Salvatore De Bello 
www.dbitalia.pl . 
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