
Sprawozdanie z zawodów. 

 

 29 marca 2014 roku wystartowaliśmy w zawodach upamiętniających pamięć wybitnego trenera pływania, 

założyciela zarówno naszego klubu jak i MKS Trójka Łódź – Bogdana Kruszyny – Kotulskiego. 

 

Na zdjęciu – trener Bogdan Kruszyna – Kotulski. 

 Nasze barwy reprezentowali z rocznika klas 5 – Paulina Krakowiak a z rocznika klas 4 – Jurczak Róża, Kaczyńska 

Anna, Łyszkowska Weronika, Dobosz Adam, Kędzierski Tomasz, Łysakowski Kacper oraz Straszyński Kacper – zawodniczki 

i zawodnicy prowadzeni przez trenerów Piotra Kapczyńskiego i Jacka Łukomskiego.  

Mimo nielicznej obsady nasze Delfinki wypadły bardzo dobrze. 

Zaczynając od miejsc na podium: 

• Tomasz Kędzierski dwukrotnie stawał na 2 miejscu podium , na 50 m. motylkiem oraz na 100m. stylem 

zmiennym znacznie poprawiając swoje rekordy życiowe. 

     

Tomasz Kędzierski       Tomasz Kędzierski 

II miejsce 50m. st. motylkowym     II miejsce 100m. st. zmiennym 

• Ania Kaczyńska zajęła II miejsce na dystansie 50m. st. motylkowym. 



 

 

• Jurczak Róża uplasowała się na III miejscu na dystansie 100m. stylem zmiennym. 

 

• Paulina Krakowiak zajęła 3 miejsce na dystansie 50m. st. motylkowym. 

 



Miejsca poza podium: 

4 miejsce Jurczak Róża   50m. st. motylkowym 

4 miejsce Krakowiak Paulina 100m. st. grzbietowym 

6 miejsce Straszyński Kacper 50m. st. motylkowym 

6 miejsce Straszyński Kacper 100m. st. grzbietowym 

6 miejsce Łysakowski Kacper 100m. st. dowolnym 

6 miejsce Łysakowski Kacper 100m. st. zmiennym 

7 miejsce Łyszkowska Weronika 50m. st. motylkowym 

7 miejsce Dobosz Adam  100m. st. grzbietowym 

9 miejsce  Łyszkowska Weronika 100m. st. dowolnym 

10 miejsce Dobosz Adam  100m. st. zmiennym 

 

Dla wszystkich ogromne brawa za postawę i osiągnięte wyniki! Każdy Delfinek poprawił swoje życiówki !!!  (Weronika na 

100m. dowolnym ponad 20 sekund, Kacper na 100m. zmiennym ≈ 7 sekund a na 100m. dowolnym ≈ 8 sekund, Adam  na 

100m. zmiennym ≈ 4 sekund, pozostałe poprawy sięgają około 2-3 sekund co na dystansie 50 i 100 metrów jest również 

znaczącą poprawą) 

 Na pewno mentor naszego klubu byłby zadowolony z zaprezentowanej postawy i uzyskanych wyników!!! 

 

          Opracowanie – Jacek Łukomski 


