
Sprawozdanie z ogólnopolskich zawodów pływackich „ Od Młodzika Do 

Olimpijczyka” 

 

 W sobotę, 21 maja 2016 roku, na pływalni olimpijskiej Centrum Sportowo – 

Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Ks. Trojdena rozegrana 

została V runda zawodów pływackich „OMDO”. 

 Nasze barwy reprezentowali: 

rocznik 2007: Jan Gajda. 

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

Łysakowska Karina, Kąsiel Michał, Malinowski Oliwier, Piekarska Natalia, Trębska Ewa,  

Urbański Sebastian, Wiaderny Maksym. 

rocznik 2003: Anna Kaczyńska, Kędzierski Tomasz, Mielczarek Hubert, Pawlak Hubert, 

Straszyński Kacper i Gabriel Pesci. 

rocznik 2002: Ignacy Łysiak. 

Najwyższe lokaty, zdobywając medale, w swoich rocznikach zajęli: 

Karina Łysakowska (r. 2006) 1 miejsce na 50 m. st. motylkowym, 

Anna Kaczyńska (r.2003)  2 miejsce na 100 m. st. grzbietowym, 

Jan Gajda (r.2007)   2 miejsce na 50 m. st. motylkowym, 

Karina Łysakowska (r. 2006) 3 miejsce na 50 m. st. dowolnym, 

Jan Gajda (r. 2007)  3 miejsce  na 50 m. st. klasycznym. 
 

Wyróżnienia w postaci dyplomów uzyskali: 

Hubert Pawlak (r. 2003)  5 miejsce na 200 m. st. zmiennym, 

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

Miejsca w pierwszej „dziesiątce” zajęli: 

Hubert Mielczarek (r. 2003) 7 miejsce  na 100 m. st. klasycznym, 

Anna Kaczyńska (r.2003)  9 miejsce na 100 m. st. motylkowym, 

Hubert Mielczarek (r. 2003) 9 miejsce  na 100 m. st. grzbietowym, 

Kacper Straszyński (r. 2003) 10 miejsce  na 100 metrów st. grzbietowym. 

Brawo !!! 



Na wyróżnienie zasługują również osoby , które dokonały największych postępów, a są to: 

Hubert Pawlak poprawa o 10,66 sek. na dystansie 200 m. st. zmiennym, 

Małgorzata Grocholińska, poprawa o 9,50 sek. na dystansie 50 m. st. grzbietowym, 

Kacper Straszyński, poprawa o 8,26 sek. na dystansie 100 m. st. dowolnym,  

Małgorzata Grocholińska, poprawa o 5,11 sek. na dystansie 50 m. st. dowolnym, 

Oliwier Malinowski, poprawa o 4,91 sek. na dystansie 50 m. st. dowolnym, 

Maksym Wiaderny, poprawa o 4,77 sek. na dystansie 50 m. st. dowolnym. 

Serdecznie dziękuję całej grupie Rodziców, którzy jak zwykle bardzo gorąco dopingowali 

wszystkim naszym startom i wzbudzając zachwyt innych kibiców. 

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 rundzie finałowej! 

         

Prowadzący grupy: Jacek Łukomski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoreportaż z zawodów: 



 

Grupa młodsza rozpoczyna rozgrzewkę na lądzie. 



 

Rozgrzewki ciąg dalszy. 



 

 

Jeszcze kilka ruchów ramion i…



 

 

… ruszamy do wody!



 

 

Nawet w wodzie można być „gęsiego” ;))



 

Po rozgrzewce chwilka na wymianę zdań. 



 

A na trybunach nasz niezawodny Fan Klub. 



 

Karina Łysakowska – brązowa medalistka na 50 m. stylem dowolnym. 



 

 

Widok medalu z bliska 



 

Jaś Gajda – brązowy medalista na 50 m. stylem klasycznym. 



 

 

Kolejny medal do kolekcji 



 

Karina Łysakowska – najlepsza na dystansie 50 m. stylem motylkowym. 



 

 

I do brązu dołączyło złoto !!!



 

Jaś Gajda – srebrny medalista na dystansie 50 m. stylem motylkowym. 



 

 

Srebrny medalista na 50 m. st. motylkowym – Jaś Gajda.



 

 

Rozpływanie grupy starszej.



 

 

Rozpływania ciąg dalszy.



 

 

Jeszcze kilka długości 



 

 

Teraz mamy chwilę na uzupełnienie energii.



 

 

Trochę elektrolitów.



 

Trochę węglowodanów.



 

 

Srebrna medalistka na 100 m. st. grzbietowym



 

 

Ania Kaczyńska na drugim stopniu podium za 100 m. st. grzbietowym.



 

 

Tomek Kędzierski z wyróżnieniem za 6 miejsce na 100 m. st. motylkowym.







 

 

Hubert Pawlak z dyplomem za zajęcia 5 miejsce na dystansie 200 m. st. zmiennym.



 


