
Sprawozdanie z ogólnopolskich zawodów pływackich „ Od Młodzika Do Olimpijczyka” 

 

 W sobotę, 12 marca 2016 roku, na pływalni olimpijskiej Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego przy ul. Ks. Trojdena rozegrana została IV runda zawodów pływackich „OMDO”. 

Do zawodów zgłosiło się ponad 1000 zawodniczek i zawodników z całej Polski !!! 

Dla naszych zawodników, w zdecydowanej większości, był to pierwszy start oraz pierwsze rekordy życiowe na pływalni 50 

metrowej. 

 Nasze barwy reprezentowali: 

rocznik 2007: Jan Gajda. 

rocznik 2006: Adamczyk Katarzyna, Bednarz Piotr, Małgorzata Grocholińska, Łobejko Natalia, Łysakowska Karina, Kąsiel 

Michał, Karol Kryszczuk, Malinowski Oliwier, Michałowski Mateusz, Muras Bartosz, Piekarska Natalia, Stępiński Jan,  Trębska 

Ewa,  Urbański Sebastian, Wiaderny Maksym. 

rocznik 2003: Auguściński Mateusz, Kędzierski Tomasz, Mielczarek Hubert, Pawlak Hubert, Straszyński Kacper i Gabriel Pesci. 

Wszystkie starty to nowe rekordy życiowe, których serdecznie gratuluję!!!! 

Najwyższe lokaty, zdobywając medale, w swoich rocznikach zajęli: 

Jan Gajda (r. 2007)  1 miejsce na 50 m. st. motylkowym, 

Karina Łysakowska (r. 2006) 2 miejsce na 50 m. st. motylkowym. 

 

Wyróżnienia w postaci dyplomów uzyskali: 

Hubert Mielczarek (r. 2003) 4 miejsce  na 100 m. st. klasycznym, 

Tomasz Kędzierski (r. 2003) 6 miejsce na 100 m. st. motylkowym, 

Jan Gajda (r. 2007)  6 miejsce na 50 m. st. klasycznym. 

 

Miejsca w pierwszej „dziesiątce” zajęli: 

Hubert Mielczarek (r. 2003) 8 miejsce  na 100 m. st. grzbietowym, 

Hubert Mielczarek (r. 2003) 8 miejsce  na 200 m. st. zmiennym, 

Karina Łysakowska (r. 2006) 9 miejsce  na 50 metrów stylem dowolnym. 

Brawo !!! 

Serdecznie dziękuję całej grupie Rodziców, którzy jak zwykle bardzo gorąco dopingowali wszystkim naszym startom, przy 

okazji prezentując nowy i wspaniały transparent z logo klubu!!! 

 

Chciałbym pogratulować wszystkim zawodniczkom i zawodnikom uzyskanych wyników. 

Wszystkim Rodzicom dziękuję za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu udziału w tych zawodach. 

Zapraszam do kibicowania w kolejnych startach w kolejnej rundzie! 

        Prowadzący grupy: Jacek Łukomski 

 



FOTOREPORTAŻ Z ZAWODÓW: 

 

Przed rozpoczęciem zawodów. 

 

Widok na pływalnię. 



 

Przed rozgrzewką: sprawdzamy wiadomości tekstowe, uzupełniamy kalorie… 

 

….. ustalamy taktykę na wyścigi i sprawdzamy listy startowe. 



 

Jaś Gajda ze złotym medalem za 50 metrów stylem motylkowym  

 

 



 

Karina Łysakowska ze srebrnym medalem za 50 metrów stylem motylkowym  

 

 

 



 

 

Hubert Mielczarek z dyplomem za 4 miejsce za 100 metrów stylem klasycznym. 

 

 



 

Tomek Kędzierski z dyplomem za 6 miejsce na 100 metrów stylem motylkowym. 

 

 

 



 

 

Jaś Gajda z dyplomem za 6 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym. 

 

 

 

 



 

Nasi super Kibice!!! 


