
Sprawozdanie z Ogólnopolskich Zawodów Pływackich 

 „Od Młodzika Do Olimpijczyka”. 

 

 11 kwietnia b.r. na 50 metrowej pływalni Warszawianka – Park Wodny w Warszawie 

odbyła się kolejna edycja zawodów „Od Młodzika Do Olimpijczyka”. 

 W zawodach udział wzięli zawodnicy i zawodniczki z roczników od 2007 do 2000. Łącznie 

wystartowało 767 osób, 397 chłopców i 370 dziewcząt. 

 Nasz klub reprezentowały zawodnicy i zawodniczki: 

 z klasy 4: Maja Markowska, Ewa Zajączkowska, Oliwier Pawłowski  

i Jan Walas 
- trener Monika Rozwadowska. 

 z klasy 5: Anna Kaczyńska, Agata Lindner, Zuzanna Świderska, 

Mateusz Chudzik, Tomasz Kędzierski, Hubert Pawlak 

 – trener Jacek Łukomski. 

 z klasy 6: Wiktoria Rudzińska i Arkadiusz Chorobik  
– trener Piotr Kapczyński. 

 

Dla wszystkich, był to pierwszy w życiu start na pływalni o wymiarach olimpijskich  

i możliwość ustanowienia nowych rekordów życiowych . 

 

Najwyżej w swoich rocznikach sklasyfikowane zostały zdobywając wyróżnienia : 

Wiktoria Rudzińska – II miejsce i srebrny medal na dystansie 100 metrów stylem 

klasycznym. 

Anna Kaczyńska – IV miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym. 

Pozostali również dzielnie walczyli ustanawiając swoje rekordy życiowe.  

8 miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym - Rudzińska Wiktoria  

9 miejsce na 50 metrów stylem motylkowym –Kędzierski Tomasz 

9 miejsce na 200 metrów stylem zmiennym – Kaczyńska Anna 



9 miejsce na 200 metrów stylem zmiennym – Chudzik Mateusz 

12 miejsce na 100 m stylem klasycznym i 50 m stylem motylkowym – Maja Markowska 

12 miejsce na 100 metrów stylem dowolnym – Tomasz Kędzierski 

13 miejsce na 100 metrów stylem klasycznym – Arkadiusz Chorobik 

14 miejsce na 100 klasycznym i 17 m stylem motylkowym – Jaś Walas 

15 miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym – Arkadiusz Chorobik 

16 miejsce na 100 klasycznym – Oliwier Pawłowski 

19 miejsce na 100 metrów stylem klasycznym – Mateusz Chudzik 

20 miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym – Zuzanna Świderska 

20 miejsce na 100 metrów stylem motylkowym – Zuzanna Świderska 

20 miejsce na 50 metrów stylem motylkowym – Hubert Pawlak 

23 miejsce na 50 motylkowym – Ewa Zajączkowska 

 

Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników  i życzymy większej ilości startów na 

pływalniach 50 metrowych! 

Monika Rozwadowska, Piotr Kapczyński i Jacek Łukomski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto – reportaż z zawodów. 

 

 

      

Wiktoria Rudzińska na 2 stopniu podium za 100 metrów stylem klasycznym. 

 

 

  

Anna Kaczyńska – 4 miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym. 



 

Widok na arenę zawodów. 

 

 

Rozgrzewka za nami, teraz do boju! 

 

 

 

Opracowanie: Monika Rozwadowska i Jacek Łukomski. 


