
Zawody Pływackie Od Młodzika Do Olimpijczyka 

Niedzielę 18 października uczniowie klasy 4a i 5a spędzili w Warszawie na Ogólnopolskich 
zawodach pływackich. To pierwsza runda cyklu zawodów p/n Od Młodzika Do Olimpijczyka. 
W imprezie brało udział 380 zawodniczek (189) i zawodników (191) z 52 klubów pływackich z całej 
Polski. Konkurencje pływackie przewidziane dla czwartoklasistów to odcinki 100 m stylem: kraul, 
grzbiet, żaba i zmienny oraz 50 m st. motylkowym. Każdy miał prawo startu w dwóch dowolnie 
wybranych wyścigach. Młodzi zawodnicy wykazali niezwykły chart ducha począwszy od stawienia 
się na zbiórkę w niedzielę rano o godzinie 5:30 :-) i podczas uczestnictwa w zawodach. 

Dzieci z klasy 4 reprezentowali: Kornelia Domańska, Natalia Dubacka, Maja Grzebieluch, Roksana 
Mackiewicz , Laura Pszonak, Bartek Sobański i Olek Wirowski. 

Rocznik 2004 reprezentowali następujący uczniowie: 
Zuzia Dałek, Alicja Konarska, Natalia Staniszewska, Mikołaj Auguściński, Michał Daroszewski, 
Mieszko Krystek, Oliwier Pawłowski, Jan Walas - uczniowie klasy 5a, oraz Zuzia Świderska z klasy 
6a. 

Zawody, były pierwszym sprawdzianem w tym sezonie i bardzo pomyślnym, gdyż wszyscy 
zawodnicy poprawili swoje rekordy życiowe. Każdy startujący, otrzymał na zakończenie zawodów, 
certyfikat uczestnictwa oraz drobny upominek.  

Rezultaty zmagań pływackich uczniów z rocznika 2004, przy głośnym dopingu licznie 
zgromadzonych rodziców na widowni pływalni OSiR: 
Zuzia Świderska 10 m 100 m stylem motylkowym 
Jaś Walas 13 m 100 m stylem klasycznym 
Michał Daroszewski 14 m 100 m stylem grzbietowym 
Ala Konarska 15 m 100 stylem zmiennym 
Mikołaj Auguściński 19 m 100 m stylem grzbietowym 
Oliwier Pawłowski 22 m 100 m stylem zmiennym 
Natalia Staniszewska 23 m 100 m stylem grzbietowym 
Zuzia Dałek 25 m 100 m stylem grzbietowym 
Mieszko Krystek 27 m 100 m stylem klasycznym 

Rezultaty zmagań pływackich uczniów z rocznika 2005. 
Najwyżej uplasował się Aleksander Wirowski zajmując 7 miejsce na dystansie 100 m st. 
zmiennym i 8 miejsce na dystansie 50 m st. motylkowym. 
Najlepsze wyniki pozostałych zawodników to: 
Natalia Dubacka 17 msc. na dystansie 100 m st. klasycznym  
Kornelia Domańska 22 msc. na dystansie 100 m st. Klasycznym  
Roksana Mackiewicz 25 msc. na dystansie 100 m st. klasycznym 
Laura Pszonak 21 msc. na dystansie 100 m st. grzbietowym 
Bartosz Sobański 36 msc. na dystansie 100 m st. grzbietowym 
Maja Grzebieluch niestety uległa kontuzji w wyniku której nie wystartowała w zawodach. 

To pierwszy start w tym roku szkolnym i od razu na zawodach rangi ogólnopolskiej. Cieszymy się z 
postawy wszystkich zawodników. Pokazali charakter i wolę walki, sprawdzili się z rówieśnikami z 
całej Polski zdobywając kolejne doświadczenie startowe niezbędne do kształtowania zarówno formy 
fizycznej jak i psychicznej potrzebnej w każdej dyscyplinie sportowej. 
Do Warszawy pojechaliśmy każdy uczeń z rodzicem dzięki czemu mieliśmy duże grono 
wspierających nas i dopingujących kibiców oraz wygodną i sprawną podróż za co serdecznie 
dziękujemy !!!  
Za link do zdjęć dziękujemy Panu Marcinowi Walasowi. 

Pozdrawiamy i gratulujemy wszystkim 

Monika Rozwadowska i Piotr Kapczyński 

   



  

    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


