
Sprawozdanie z ogólnopolskich zawodów pływackich „ Od Młodzika Do Olimpijczyka” 

 

 W minioną sobotę na pływalni OSiR w Warszawie, przy ul. Polnej obyła się I runda ogólnopolskich zawodów 

pływackich „Od Młodzika Do Olimpijczyka”.  

W porannym bloku starty przewidziane były dla osób z roczników 2007 i 2006, a w bloku popołudniowym dla osób                           

z roczników 2002 i 2003. 

 Nasze barwy reprezentowali: 

rocznik 2007: Jan Gajda. 

rocznik 2006: Adamczyk Katarzyna, Dąbek Paweł, Łobejko Natalia, Łysakowska Karina, Kryszczuk Karol, Kąsiel Michał, 

Malinowski Oliwier, Michałowski Mateusz, Muras Bartosz, Papis Sandra, Piekarska Natalia, Stępiński Jan, Trębska Ewa,  

Urbański Sebastian, Wiaderny Maksym i Zalasa Bartłomiej. 

rocznik 2003: Auguściński Mateusz, Kaczyńska Anna, Kędzierski Tomasz, Pawlak Hubert, Straszyński Kacper. 

rocznik 2002: Łysiak Ignacy. 

Start naszych zawodniczek i zawodników wypadł świetnie! Zdobyliśmy 3 złote medale! 

 W swoich konkurencjach zwyciężyli: 

Karina Łysakowska 1 miejsce na dystansie 50 metrów stylem motylkowym, 

Jan Gajda  1 miejsce na dystansie 50 metrów stylem motylkowym, 

Anna Kaczyńska  1 miejsce na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym. 

W pierwszej „dziesiątce” zameldowali się jeszcze: 

Jan Gajda  7 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym, 

Katarzyna Adamczyk 8 miejsce na 50 metrów stylem motylkowym, 

Karina Łysakowska 8 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym, 

Tomasz Kędzierski 8 miejsce na 100 m. stylem dowolnym  oraz 10 miejsce na 100 m. stylem motylkowym, 

Anna Kaczyńska  10 miejsce na 200 m. stylem zmiennym. 

 

Oprócz tego uzyskano bardzo dużo nowych rekordów życiowych. W roczniku 2007 i 2006 na 34 starty uzyskano 27 nowych 

„życiówek”. 

Największe poprawy uzyskali: 

Sandra Papis  14,48 sek. poprawy na 50 metrów stylem klasycznym, 

Jan Stępiński  11,88 sek. poprawy na 50 metrów stylem motylkowym, 

Mateusz Michałowski 9,48 sek. poprawy na 50 metrów stylem dowolnym oraz 8,87 sek. poprawy na 50 metrów stylem 

klasycznym, 

Natalia Łobejko 7,86 sek. poprawy na 50 metrów stylem dowolnym, 

Oliwier Malinowski 6,89 sek. poprawy na 50 metrów stylem motylkowym, 

Sebastian Urbański 6,05 sek. poprawy na 50 metrów stylem motylkowym. 

Serdeczne gratulacje! Tak trzymać. 



Mam również ogromną przyjemność poinformować, że Klub Kibica rodziców klasy 3 na zawodach swoją postawą  

oraz głośnym dopingiem zdobył uznanie spikera oraz trenerów innych klubów, którzy gratulowali takiej postawy. Ja sam zaś  

zostałem poinformowany przez jedną Panią Trener, że wykonała zdjęcia, aby pokazać rodzicom swoich zawodników jak można 

dopingować. Gdyby za doping rozdawano medale na pewno byłoby kolejne złoto!  

Bardzo dziękuję za takie wsparcie w imieniu Delfinków oraz swoim! 

 

 Natomiast w rocznikach 2003 i 2002, na 12 startów uzyskano 9 nowych rekordów życiowych. W tym wieku poprawy nie są 

 tak spektakularne jak w młodszych rocznikach, ale na pewno wszystkim należą się gratulacje za uzyskane wyniki. 

 Największe poprawy w tych rocznikach uzyskali: 

Hubert Pawlak  6,70 sek. poprawy na 200 metrów stylem zmiennym, 

Mateusz Auguściński  5,87 sek. poprawy na 100 metrów stylem klasycznym. 

Jeszcze raz gratuluję wszystkim zawodniczkom i zawodnikom uzyskanych wyników. 

Rodzicom dziękuję za wspaniały doping i pomoc w zorganizowaniu udziału w tych zawodach. 

Zapraszam do kibicowania w kolejnych startach! 

        Prowadzący grupy: Jacek Łukomski 

 FOTOREPORTAŻ Z ZAWODÓW: 

Rocznik 2007 i 2006 

   

Przed zawodami… 

   



 

Jeszcze szybki „rzut oka” czy wszystko się zgadza… 

   

…. i pływamy  

   

A potem najprzyjemniejsze …. dekoracje!!! 

 



   

Karina Łysakowska – „złoto” na 50 m. st. motylkowym.   Jaś Gajda – „złoto” na 50 m. st. motylkowym. 

 

 

 

Klub Kibica – „złoto” za wspaniały doping i zabawę! 



 

 

 

 

Rocznik 2003 i 2002. 

  

Już za chwilę rozgrzewka w wodzie…… 

 

 



  

I po bardzo szybkim pływaniu – bardzo szybka dekoracja  

 

Anna Kaczyńska – „złoto” na 100 m. st. grzbietowym. 

 

 


