
Sprawozdanie z ogólnopolskich zawodów pływackich „ Od Młodzika Do Olimpijczyka” 

 

 W minioną sobotę, 21 listopada 2015 roku, na pływalni OSiR w Warszawie, przy ul. Polnej obyła się II runda 

ogólnopolskich zawodów pływackich „Od Młodzika Do Olimpijczyka”.  

W porannym bloku starty przewidziane były dla osób z roczników 2007 i 2006, a w bloku popołudniowym dla osób                           

z roczników 2002 i 2003. 

 Nasze barwy reprezentowali: 

rocznik 2007: Jan Gajda. 

rocznik 2006: Adamczyk Katarzyna,Bednarz Piotr, Janowicz Maria (podopieczna trenera Piotra Kapczyńskiego),  Łobejko 

Natalia, Łysakowska Karina, Kąsiel Michał, Malinowski Oliwier, Michałowski MateuszPapis, Sandra, Piekarska Natalia, Trębska 

Ewa,  Urbański Sebastian,. 

rocznik 2003: Auguściński Mateusz, Kaczyńska Anna, Kędzierski Tomasz, Pawlak Hubert, Straszyński Kacper. 

Start naszych zawodniczek i zawodników wypadł świetnie! Zdobyliśmy kolejne 5 medali w tych zawodach! 

Medaliści w swoich konkurencjach to: 

Karina Łysakowska 1 miejsce i złoty medal na dystansie 50 metrów stylem motylkowym, 

Anna Kaczyńska  1 miejsce i złoty medal na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym, 

Jan Gajda  2 miejsce i srebrny medal na dystansie 50 metrów stylem motylkowym, 

Jan Gajda  3 miejsce i brązowy medal na dystansie 100 metrów stylem zmiennym, 

Tomasz Kędzierski 3 miejsce i brązowy medal na dystansie 200 metrów stylem zmiennym, 

Oprócz tego wyróżnienia w postaci dyplomów za uplasowanie się w pierwszej 6 zdobyli: 

Karina Łysakowska 5 miejsce na dystansie 100 metrów stylem zmiennym, 

Tomasz Kędzierski 5 miejsce na dystansie 100 metrów stylem motylkowym, 

Mateusz Auguściński 5 miejsce na dystansie 100 metrów stylem klasycznym. 

W pierwszej „dziesiątce” zameldowali się jeszcze: 

Ewa Trębska  7 miejsce na dystansie 50 metrów stylem motylkowym, 

Hubert Pawlak  8 miejsce na dystansie 200 metrów stylem zmiennym, 

Katarzyna Adamczyk 10 miejsce na dystansie 50 metrów stylem motylkowym, 

Kacper Straszyński 10 miejsce na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym,  

 

Oprócz tego uzyskano bardzo dużo nowych rekordów życiowych. W roczniku 2007 i 2006 na 26 startów uzyskano 16 nowych 

„życiówek”. 

Największe poprawy uzyskali: 

Oliwier Malinowski 11,90 sek. poprawy na 50 metrów stylem motylkowym, 

Piotr Bednarz  7,37 sek. poprawy na 50 metrów stylem dowolnym, 

Karina Łysakowska 5,98 sek. poprawy na 50 metrów stylem motylkowym oraz 4,31 sek. poprawy na 100 metrów stylem 

zmiennym, 

 



Natalia Łobejko 5,91 sek. poprawy na 50 metrów stylem motylkowym, 

Natalia Piekarska 5,13 sek. poprawy na 50 metrów stylem motylkowym, 

Serdeczne gratulacje!!! 

Również były to kolejne zawody, na których  Klub Kibica rodziców klasy 3 swoją postawą  

oraz głośnym dopingiem zdobył uznanie spikera oraz trenerów innych klubów, gdyby były za doping przyznawane medale to 

na pewno byłoby złoto (i to już kolejne)!.  

Bardzo dziękuję za takie wsparcie w imieniu Delfinków oraz swoim! 

 

 Natomiast w roczniku 2003 i 2002, na 10 startów uzyskano 10 nowych rekordów życiowych!!! - REWELACJA.  

Największe poprawy uzyskali: 

Mateusz Auguściński  7,07  sek. poprawy na dystansie 100 metrów stylem klasycznym, 

Kacper Straszyński  6,58 sek. poprawy na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym, 

Anna Kaczyńska  4,67 sek. poprawy na dystansie 100 metrów stylem motylkowym, 

 

Jeszcze raz gratuluję wszystkim zawodniczkom i zawodnikom uzyskanych wyników. 

Rodzicom dziękuję za wspaniały doping i pomoc w zorganizowaniu udziału w tych zawodach. 

Zapraszam do kibicowania w kolejnych startach! 

        Prowadzący grupy: Jacek Łukomski 

 FOTOREPORTAŻ Z ZAWODÓW: 

ROCZNIK 2007/2007: 

  

Kilka chwil do startu…. 



  

Sekundy do startu…. 

 

I ile sił do mety bo … 

   

Karina ma złoto w motylku  … 



   

Jaś srebro w motylku i… 

   

      …brąz w zmiennym… 

 

 

 

 



 

…oraz Karina 5 miejsce i dyplom w zmiennym. 

 

Tutaj widać naszych wspaniałych KIBICÓW!!! 

 



ROCZNIK 2003 

  

Już po rozgrzewce w wodzie…. 

  

… która wyglądała tak ↑ 

 

Jeszcze moment do startów, których 

efektem jest: 



   

Złoty medal Ani w grzbietowym…. 

   

…. brązowy medal Tomka w zmiennym… 

 

 



    

... 5 miejsce i dyplom dla Tomka w motylku i … 

    

6 miejsce i dyplom Mateusz w klasycznym. 

 

 

 


