
XVI EDYCJA KONKURSU Z WOPR-em BEZPIECZNIEJ 
 
 W maju i czerwcu 2019 roku odbyła się XVI edycja wojewódzkiego konkursu 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  „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 

wraz z v-ce prezesem Arkadiuszem Kurkowskim i wolontariuszami z Fundacji 

„Gniazdo” oraz Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi wraz ze Szkołą Podstawową nr 137 

w Łodzi, na których obiektach rozgrywano rywalizację pomiędzy uczniami szkół 

podstawowych oraz gimnazjów województwa łódzkiego. Patronat nad konkursem 

pełnili: 

 Łódzki Kurator Oświaty, 

 Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 

 Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 

 

I etap konkursu przeprowadzono 14 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej  

nr 190 w Łodzi. Brały w nim udział drużyny ze szkół podstawowych oraz gimnazjów  

z Łodzi oraz Kurowic. Etap ten stanowił eliminację do rozgrywki finałowej. Uczniowie 

rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych – rocznik 2006 i młodsi (czyli VI klasa 

szkoły podstawowej i młodsi) oraz roczniki 2003 – 2005 (VII i VIII klasa szkoły 

podstawowej oraz III klasa gimnazjum). 

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 w płynąc na grzbiecie z dłońmi uniesionymi nad 

wodę). Ponad to cała drużyna rywalizowała w sztafecie 4x25 m stylem dowolnym  

z pokonaniem pod wodą przeszkody w młodszej kategorii wiekowej, zaś w starszych 



rocznikach drużyny rywalizowały w sztafecie 4x50 m z pokonaniem 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 klas IV - VIII – Maciej 

Sprusiński, Michał Talar, Kacper Parka, Maja Milczewska, Maja Dudka, Basia 

Szymańska, Amelia Kowalczyk, Pola Wasilewska (młodsza kategoria wiekowa) oraz 

Sara Krysińska, Marta Wieteska, Maja Grzebieluch, Aleksander Wirowski, Alicja 

Konarska i Mikołaj Auguściński (starsza kategoria wiekowa). Zarówno  

w teście wiadomości, jak i w próbach sprawnościowych cały skład wspaniale się 

zaprezentował, dzięki czemu w pełnym składzie awansowaliśmy do rozgrywki 

finałowej. 

 
Nasza finałowa drużyna w obu kategoriach wiekowych 

 

 

II etap konkursu Z WOPR-em BEZPIECZNIEJ odbył się 10 czerwca 2019 r.  

na obiektach naszej Szkoły i brało w nim udział 20 najlepszych uczestników eliminacji 

ze szkół podstawowych i 20 (10 dziewcząt i 10 chłopców) najlepszych uczestników  

z najstarszych klas szkół podstawowych i  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” oraz przepłynąć jak najszybciej dystans 75 m  

z wyłowieniem z dna i holowaniem manekina, a także pokonać dystans 50 m dla 

młodszych klas szkół podstawowych, a dla starszych uczestników 100 m 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. Suma 

punktów wszystkich zawodników z jednej szkoły wpływała na klasyfikację drużynową. 

 

W ogólnej punktacji młodszej kategorii wiekowej nasza szkoła dzięki zaciętej 

walce wszystkich jej przedstawicieli zdobyła 494 pkt i zajęła I miejsce, a cała 

klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych zakończyła się następująco: 

 

1. SP 137 w Łodzi- zespół I   494 pkt 

2. SP 190 w Łodzi- zespół I   493 pkt 

3. SP 190 w Łodzi- zespół III   430 pkt 

4. SP 137 w Łodzi- zespół II   360 pkt 

5. SP 190 w Łodzi- zespół II   325 pkt 

 



 
Najlepsze drużyny  z naszą na 1 miejscu oraz Panią dyrektor Anną Wójcik  i Panią dyrektor Ewą Morzyszek-Banaszczyk  

oraz zaproszonymi gośćmi: st. asp. Grzegorzem Mikołajczykiem, st. bryg. Zbigniewem Wójcikiem 

 

 W klasyfikacji starszych roczników kolejność drużynowa przedstawiała się 

następująco: 

1. Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej – zespół I 547 pkt 

2. SP 137 w Łodzi – zespół I    465 pkt 

3. Gimnazjum Salezjańskie w Łodzi    331 pkt 

4. Gimnazjum nr 17 w Łodzi – zespół I  276 pkt. 

5. Gimnazjum nr 17 w Łodzi – zespół II  261 pkt 

6. SP 190 w Łodzi - zespół I    258 pkt 

7. SP 137 w Łodzi - zespół II    189 pkt 

8. Gimnazjum Kurowice    169 pkt 

9. SP 190 w Łodzi - zespół III    163 pkt 

10. Gimnazjum nr 17 w Łodzi – zespół III  79 pkt 

 



 

 
 

 

Nasz zespół na 2 miejscu w punktacji drużynowej roczników 2003-2005 

 

 W klasyfikacji indywidualnej młodszej kategorii wiekowej najlepszy okazał się 

reprezentant naszej szkoły Michał Talar zdobywając 133 pkt, II miejsce wywalczyła 

Weronika Gomułka z SP nr 190 z tą samą ilością 133 punktów (o kolejności 

zadecydował test wiedzy z eliminacji), a III miejsce zajął kolejny nasz reprezentant – 

Kacper Parka z 132 pkt.  

Pozostali nasi uczniowie sklasyfikowani zostali na: 

4 miejscu Maciej Sprusiński  z wynikiem 128 pkt, 

15 miejscu Barbara Szymańska   z wynikiem 93 pkt, 

16 miejscu Amalia Kowalczyk   z wynikiem 90 pkt, 

17 miejscu Maja Dudka   z wynikiem 85 pkt, 

18 miejscu Maja Milczewska   z wynikiem 83 pkt, 

19 miejscu Pola Wasilewska   z wynikiem 75 pkt. 

 

 



 
Najlepsi zawodnicy kategorii wiekowej 2006 i młodsi z trójką naszych reprezentantów –  

1 miejsce Michał Talar, 3 miejsce Kacper Parka, 4 miejsce Maciej Sprusiński  

 

  

 Klasyfikacja indywidualna roczników 2003-2005 (pierwsza trójka): 

W kategorii dziewcząt: 

1 miejsce  Sara Motyl  ZS PŁ  151 pkt 

2 miejsce  Anna Kaczyńska ZS PŁ  147 pkt 

3 miejsce  Maja Grzebieluch  SP 137 119 pkt 

Miejsca pozostałych naszych uczestniczek: 

6 miejsce Sara Krysińska  105 pkt 

10 miejsce Marta Wieteska  84 pkt  



 
Zwyciężczynie wśród starszej kategorii wiekowej dziewcząt z Mają Grzebieluch na 3 pozycji i Sarą Krysińską na 6 miejscu 

 

 

W kategorii chłopców: 

1 miejsce Mateusz Auguściński    Gimn. Salezjańskie  154 pkt 

2 miejsce Mikołaj Auguściński    SP 137    144 pkt 

3 miejsce Kacper Straszyński    Gimn. Salezjańskie 138 pkt 

Miejsca pozostałych naszych uczestników: 

4 miejsce Aleksander Wirowski  127 pkt 



 
Najlepsi zawodnicy starszej kategorii wiekowej – Mikołaj Auguściński 2 miejsce, Olek Wirowski 4 miejsce 

    

  Zwycięzcy zostali udekorowani medalami i dyplomami z rąk Pani dyrektor   

SP 137 mgr Ewy Morzyszek-Banaszczyk, Pani dyrektor SP 190 mgr Anny Wójcik oraz 

twórcy konkursu Pana Bogdana Lesiaka, a także st. asp. Grzegorza Mikołajczyka  

z Komendy Miejskiej Policji, st. bryg. Zbigniewa Wójcika – zastępcy Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz kierowników obiektów 

sportowych szkół organizujących konkurs: Pana Piotra Dudy i Pana Piotra 

Wielkopolana.  

Puchary dla najlepszych drużyn ufundowane zostały przez Panią dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 190 Annę Wójcik - dla młodszej kategorii wiekowej oraz przez 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego -  dla starszej 

kategorii wiekowej. Nagrody rzeczowe dla 6 najlepszych zawodników w obu 

kategoriach wiekowych ufundował Pan Witold Michalak - przewodniczący Rady 

Osiedla Chojny-Dąbrowa. Ponad to zwycięzcy otrzymali medale, a wszyscy uczestnicy 

pamiątkowe dyplomy ufundowane przez dyrekcję obu organizujących konkurs Szkół. 

 

 

 



 
Szczęśliwi zwycięzcy młodszej kategorii wiekowej z pucharem 

 

Naszych uczniów do konkursu przygotowali i w walce wspierali nauczyciele 

pływania Iwona Jaworska-Lenart oraz Jacek Łukomski. 

 
 
 

 
 

 


