
XIV EDYCJA KONKURSU Z WOPR-em BEZPIECZNIEJ 
 

 W kwietniu i maju 2017 roku odbyła się XIV edycja wojewódzkiego konkursu „Z WOPR-

em BEZPIECZNIEJ”, który w swoich założeniach: 

 propaguje naukę i doskonalenie pływania,  

 upowszechnia znajomość zasad bezpiecznego przebywania nad wodą i w wodzie, 

 propaguje ideę niesienia pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia lub 

zdrowia, 

 rozpowszechnia procedury ratownicze obowiązujące w stanach zagrożenia życia lub 

zdrowia, 

 poszerza wiedzę z zakresu udzielania pomocy przedlekarskiej, 

 propaguje wizerunek człowieka sprawnego, dbającego o swój rozwój fizyczny, 

 kształtuje właściwe postawy dotyczące ekologii środowiska wodnego. 

 

Organizatorem konkursu było Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz 

Szkoła Podstawowa nr 190 wraz ze Szkołą Podstawową nr 137, na których obiektach 

rozgrywano rywalizację pomiędzy uczniami łódzkich Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów. 

I etap konkursu przeprowadzono w 24 kwietnia 2017 r w Szkole Podstawowej nr 190  

w Łodzi. Brało w nim udział 20 drużyn ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Etap ten 

stanowił eliminację do rozgrywki finałowej. 

Eliminacje składały się z dwóch części – pierwsza to pisemny test wiadomości z zakresu 

bezpieczeństwa nad wodą, udzielania pierwszej pomocy, przyrody i ekologii środowiska 

wodnego, zaś druga polegała na rywalizacji sprawnościowej (każdy z uczestników pokonywał 

dystans 50 m stylem kombinowanym – 25 na piersiach + 25 m nogami do stylu klasycznego na 

grzbiecie z dłońmi uniesionymi nad wodę). Ponad to cała drużyna rywalizowała w sztafecie 

4x25 m stylem dowolnym z pokonaniem pod wodą przeszkody. Każda z części podlegała 

oddzielnej punktacji, a suma zdobytych punktów w konkurencjach indywidualnych 

decydowała o zajętym miejscu i ewentualnym przejściu do dalszego etapu.  

Reprezentację naszej Szkoły stanowili uczniowie z klasy IVa – Katarzyna Adamczyk, Ewa 

Trębska, V b –  Krysińska Sara, Rogoziński Maciej oraz klasy VIa – Konarska Alicja, Pęczek 

Aleksandra i Auguściński Mikołaj. Zarówno w teście wiadomości, jak i w próbach 

sprawnościowych cała siódemka wspaniale się zaprezentowała, dzięki czemu w pełnym 

składzie awansowała do rozgrywki finałowej. 

 

II etap konkursu Z WOPR-em BEZPIECZNIEJ odbył się 15 maja 2017 r. w naszej Szkole  

i brało w nim udział 20 najlepszych uczestników eliminacji ze szkół podstawowych i 20 (10 

dziewcząt i 10 chłopców) najlepszych uczestników z gimnazjów.  

W finale uczniowie musieli udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu, 

wykonać prawidłowo jeden z 7 węzłów używanych w ratownictwie wodnym, wykazać się 

umiejętnością posługiwania się rzutką rękawową  wykorzystywaną w ratownictwie wodnym, 



pokonać w jak najkrótszym czasie wyznaczony dystans z „bojką SP” jak również przepłynąć jak 

najszybciej dystans 75 m z wyłowieniem z dna i holowaniem manekina oraz dystans (50 m dla 

szkół podstawowych i 100 m dla gimnazjalistów) dowolnym sposobem z pokonaniem pod 

wodą przeszkody.  

Każda z konkurencji podlegała - podobnie jak w eliminacjach - osobnej punktacji, a suma 

wywalczonych punktów decydowała o zajętym miejscu. Natomiast suma punktów wszystkich 

zawodników z jednej szkoły wpływała na klasyfikację drużynową. 

 

W ogólnej punktacji Nasza Szkoła dzięki zaciętej walce wszystkich jej przedstawicieli 

zdobyła 538 pkt i zajęła I miejsce, a cała klasyfikacja drużynowa zakończyła się następująco: 

 

1. SP 137 w Łodzi- zespół I   538 pkt 

2. SP 190 w Łodzi- zespół I   427 pkt 

3. SP 149 w Łodzi- zespół II   386 pkt 

4. SP 55 w Łodzi- zespół II   337 pkt 

5. SP 137 w Łodzi- zespół II   291 pkt 

6. SP 55 w Łodzi- zespół I   276 pkt 

7. SP 149 w Łodzi- zespół I   199 pkt 

8. SP 55 w Łodzi- zespół III   196 pkt 

 

W klasyfikacji szkół gimnazjalnych: 

1. Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej – zespół I  535 pkt 

2. Gimnazjum nr 21 w Łodzi – zespół I   430 pkt 

3. Gimnazjum nr 21 w Łodzi – zespół II   376 pkt 

4. Gimnazjum Kurowice – zespół II   359 pkt 

5. Gimnazjum Kurowice – zespół I   332 pkt 

6. Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej – zespół I I 210 pkt 

7. Gimnazjum Kurowice – zespół III   177 pkt 

 

 W klasyfikacji indywidualnej najlepszy okazał się reprezentant naszej szkoły Mikołaj 

Auguściński zdobywając 153 pkt, II miejsce wywalczyła Wrzesińska Wiktoria z SP nr 190 z 150 

pkt, a III miejsce zajęła kolejna nasza reprezentantka – Alicja Konarska z 129 pkt. Tę samą 

liczbę punktów uzyskała Kasia Adamczyk, jednak uplasowała się na pozycji IV, z uwagi na to, iż 

w eliminacjach była sklasyfikowana niżej niż Alicja. Pozostali nasi uczniowie sklasyfikowani 

zostali na: 

7 miejsce Ewa Trębska z wynikiem 113 pkt, 

13 miejsce Maciej Rogoziński z wynikiem 102 pkt, 

15 miejsce Aleksandra Pęczek z wynikiem 100 pkt, 

17 miejsce Sara Krysińska z wynikiem 89 pkt.  

 



 Klasyfikacja indywidualna gimnazjalistów(pierwsza trójka): 

W kategorii dziewcząt: 

1 miejsce  Kaczyńska Anna  ZS PŁ I  131 pkt 

2 miejsce  Motyl Sara ZS PŁ I  121 pkt 

3 miejsce  Balcer Weronika  ZS PŁ II  113 pkt 

 

W kategorii chłopców: 

1 miejsce  Chorobik Arkadiusz  Gimnazjum nr 21  II 146 pkt 

2 miejsce  Łukomski Krystian   Gimnazjum nr 21  III 140 pkt 

3 miejsce  Komorowski Jan   ZS PŁ I 135 pkt 

 

    

 

  Zwycięzcy zostali udekorowani z rąk Pani dyrektor  mgr Ewy Morzyszek-Banaszczyk, Pani 

Dyrektor mgr Anny Wójcik oraz twórcy konkursu Pana Bogdana Lesiaka medalami  

i dyplomami. Dla najlepszych łódzki WOPR ufundował również nagrody rzeczowe. Ponad to 

zwycięska drużyna ze szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzymała puchar oraz medale,  

a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 

 

Naszych uczniów do konkursu przygotowali i walce wspierali nauczyciele pływania 

Iwona Jaworska-Lenart oraz Jacek Łukomski. 

Fotoreportaż z konkursu: 

 
Otwarcie konkursu. 



 
Konkurencja wykonywania węzłów ratowniczych. 

 
 

 
 

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 
 



 

 
Udzielanie pomocy pozorantom. 

 
 

 
Rzut rzutką rękawową do koła. 

 
 



 
 

 
Bieg z bojką SP. 

 

 
Bieg z bojką SP cd. 

 
 



 
 

 
Holowanie manekina na czas. 

 
 

 
Pływanie na czas z pokonywaniem przeszkody. 

 



 
 

 
Start do konkurencji. 

 
 

 
Nasz zespół gotowy do działania!!! 

 



 
 

 
W oczekiwaniu na wyniki. 

 

 
Trofea do zdobycia. 

 
 



 
 

 
Podsumowanie konkursu. 

 
 

 
Dekoracja w klasyfikacji indywidualnej  - Szkoły Podstawowe. 

 



 
 

 
Dekoracja indywidualna dziewcząt – Gimnazja. 

 
 

 
Dekoracja indywidualna chłopców – Gimnazja. 

 



 
Dekoracja zespołowa – Szkoły Podstawowe. 

Nasze zespoły na 1 i 5 miejscu !!! 
 

 
Dekoracja zespołowa – Gimnazja. 

 
 
 



 
 

 
Podsumowanie i zamknięcie XIV edycji konkursu. 

 
 

 
Na koniec – pamiątkowe zdjęcie  


