
Wyniki I etapu XI edycji konkursu Z WOPR-em bezpieczniej w Łodzi 

Dnia 9 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi odbyły się eliminacje do finału już XI edycji konkursu Z 

WOPR-em bezpieczniej. Jest to konkurs propagujący bezpieczne zachowanie się nad wodą i nie tylko oraz 

krzewiący wiedzę z zakresu ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy.  

W eliminacjach należało napisać w 45 minut test wiedzy składający się z 50 pytań związanych z WOPR-em, 

pierwszą pomocą i przyrodą oraz na pływalni przepłynąć na czas: 50 m (25m kraulem + 25m nogami do żabki 

na plecach) i sztafetę 4 x 25m kraulem z pokonaniem przeszkody. 

Po podliczeniu wyników do finału, który odbędzie się 14 maja, awansowało 20 najlepszych osób. Bardzo miło 

nam zakomunikować, że mamy najbardziej liczną grupę finalistów, bo aż 8 osób, a są to: 

Auguściński Mateusz 

Chorobik Arkadiusz 

Kaczyńska Anna 

Kołaciński Artur 

Pawłowski Bartosz 

Polit Zuzanna 

Rudzińska Wiktoria 

Straszyński Kacper 

Oprócz w/w naszą szkołę reprezentowali, uzyskując bardzo dobre wyniki i ocierając się o finał: 

Dobosz Adam 

Jurczak Zofia 

Lindner Agata 

Łyszkowska Weronika 

Oleszkiewicz Mateusz 

Pawlak Hubert 

Szymański Łukasz 

Na uwagę zasługuje to, że nasi reprezentanci startowali w tym konkursie po raz pierwszy i rywalizowali razem  

z klasą szóstą, gdyż w tym konkursie klasy 4-6 klasyfikowane są razem!  

Również w klasyfikacji drużynowej wypadliśmy bardzo dobrze! Łącznie w eliminacjach wystartowało 13 

zespołów z województwa a my zajmujemy po pierwszym etapie: 

3 miejsce zespół nr 1: 

Auguściński M., Chorobik A., Kaczyńska A., Polit Z. z 221 punktami (do pierwszego zespołu strata tylko 3 

punktów!) 

5 miejsce zespół nr 2: 

Kołaciński A., Lindner A., Oleszkiewicz M., Rudzińska W. z 208 punktami 

7 miejsce zespół nr 3: 

Pawlak H., Pawłowski B., Straszyński K., Szymański Ł. z 202 punktami 

Jesteśmy dumni z wyników wszystkich naszych reprezentantów i gratulujemy świetnej pracy wszystkim niżej 

wymienionym, gdyż do tych zawodów przygotowywaliśmy się już regularnie od września, a na eliminacje 

pojechali uczniowie, którzy przeszli pomyślnie wewnętrzne eliminacje. Jako prowadzący przygotowania zdajemy 

sobie sprawę z ogromnego wysiłku włożonego przez uczniów w przygotowanie się do startu, dlatego chcemy 

wyróżnić wszystkich, którzy się do niego przygotowywali przez 6 miesięcy - prowadzący: Piotr Kapczyński i 

Jacek Łukomski 

Gratulujemy! 

Klasa 4a 

1.Auguściński Mateusz 

2.Chudzik Mateusz 

3.Dobosz Adam 

4.Jurczak Róża 

5.Jurczak Zofia 

6.Kamoda Martyna 

7.Kędzierski Tomasz 

8.Kołaciński Artur 

9.Leśniewski Patryk 

10.Lindner Agata 

11.Łyszkowska Weronika 

12.Mielczarek Hubert 

13.Misztal Klaudia 

14.Oleszkiewicz Mateusz 

15.Pawlak Hubert 

16.Pawłowski Bartosz 

17.Raj Katarzyna 

18.Skurczak Mateusz 

19.Sobczyk Mikołaj 

20.Straszyński Kacper 

21.Szymański Łukasz 

22.Świderska Zuzanna 

23.Wiaderna Amelia 

Klasa 4b 

1.Kaczyńska Anna 



Klasa 5a 

1.Chorobik Arkadiusz 

2.Krakowiak Paulina 

3.Łukomski Krystian 

4.Polit Zuzanna 

5.Rudzińska Wiktoria 

Szkoda, że mogliśmy wystawić tylko 3 zespoły 

Jako ciekawostkę podamy, że w klasyfikacji gimnazjum po pierwszym etapie indywidualnie na 3 pierwszych 

miejscach są nasi zeszłoroczni absolwenci (Bartczak J., Augustyniak M. i Junak N.) jak również w 

klasyfikacji drużynowej zajmują 1 miejsce. To właśnie Oni, razem z Pabin M., zdobyli I miejsce dla naszej 

szkoły w X edycji tego konkursu. 

Jak widać po wynikach mają godnych następców w klasach 4 i 5!!!! Trzymamy kciuki za finał!!! 

 


