
Grand Prix Łódź 2015 
 
W dniach 7-8 listopada odbyły się kolejne zawody z serii Grand Prix Puchar 
Polski. Tym razem miały one miejsce w naszym rodzinnym mieście – Łodzi  
Klub SKS „137 Delfin“ Łódź reprezentowali następujący zawodnicy: Ewelina 
Włodarczyk, Wojciech Felińczak, Zuzanna Dzwonnik, Gracjan 
Wiktorowski Marcin Kawczyński, Bartek Malewski, Julia Bartczak oraz 
Marta Pabin.  
Pomimo, iż najstarsi podopieczni trenera Łukasza Przybysza są teraz 
w bardzo ciężkim dla nich okresie treningowym, spisali się znakomicie. Nie 
zabrakło życiówek oraz rekordów klubu! Warto wspomnieć, że niektórzy 
reprezentanci Klubu startowali w nietypowych dla siebie konkurencjach   
Poniżej ich najlepsze rezultaty: 
 
Ewelina Włodarczyk:  
3 miejsce na dystansie 50 motylem z czasem 28.55 – życiówka oraz nowy 
rekord klubu! 
8 miejsce na dystanie 100 motylem czas - 1.06.40 
9 miejsce w konkurencjii 50 dowolnym z czasem 27.77  
 
Zuzanna Dzwonnik: 
5 miejsce na dystansie 50 motylem, nowy rekord życiowy: 29.13 
7 miejsce w konkurencji 50 grzbietem: 30.61 (tu również poprawiona 
życiówka)   
6 miejsce na 100 grzbietem, czas 1.06.47 
Dodatkowo, bardzo dobre występy Zuzi na 100 oraz 200 klasykiem. Czasy 
uzyskane w tych konkurencjach mogłyby zagwarantować jej miejsca 
w finałach na rocznikowych Mistrzostwach Polski  
 
Marta Pabin: 
Rekord życiowy na 200m stylem grzbietowym poprawiony o ponad 6 
sekund! Marta z czasem 2.30.45 zajęła 14 miejsce w klasyfikacji. 
16 miejsce w konkurencji 50 m grzbietowym z czasem 32.14 (to również 
nowy rekord życiowy Marty) 
18 miejsce na 100 m grzbietem, kolejna życiówka, poprawiona o ponad 0.5 
sekundy! 
 
Julia Bartczak:  
15 miejsce w konkurecji 100 m motylkowym z czasem 1.10.17.  
 
Marcin Kawczyński:  
11 miejsce w konkurencji 50 klasykiem z bardzo dobrym czasem 30.81 
11 miejsce na 50 m grzbietowym: 28.31 - nowy rekord życiowy Marcina 
 
Wojciech Felińczak:  
16 miejsce na 50 m motylem z czasem 26.40 (jest to rezultat bardzo 
zbliżony do jego rekordu życiowego ) 
21 miejsce na dystansie 50 m dowolnym. Czas uzyskany przez Wojtka to 
24.86. 
 



 
Gracjan Wiktorowski:  
Nowy rekord życiowy na 100m motylem – 1.04.15 oraz ustanowiony rekord 
Klubu na 200 motylem - 2:23.30! 
 
Bartłomiej Malewski:  
11 miejsce na dystansie 50 motylem w roczniku 2001 z czasem 33.54 
 
 
Niestety,  w składzie SKS 137 Delfin Łódź zabrakło Nikoli Junak. 
Zawodniczka obecnie zmaga się z poważną kontuzją kręgosłupa, która 
wykluczyła ją z treningów pływackich i  innych aktywności na najbliższe 
miesiące. Wiemy, że Nikola jest bardzo silną osobą i po rehabilitacji wróci 
do nas jeszcze mocniejsza i pełna zapału do pracy. 
Przesyłamy najsedreczniejsze pozdrowienia i życzenia szybkiego powrotu 
do zdrowia od trenera Łukasza Przybysza, wszystkich pływaków i rodziców 
grupy  najstarszej. 
Nikola, tęsknimy i czekamy na Ciebie z niecierpliwością  
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