
W piątek, 14 października 2016 roku, na pływalni ICDS w 
Łomiankach spotkało się ponad 300 dzieci w wieku 9-10 lat na 
zawodach I krok pływacki. Wielki tłok na pływalni, poszukiwanie 
miejsca w szatni i na hali pływalni, rozgrzewka, gorączkowe 
wskazówki trenerów i opiekunów, poszukiwania zaginionych 
koleżanek i kolegów, czasami własnych rzeczy, to przeżycia przed 
startem. Dodatkowo gorący doping rodziców z trybun. W sumie 
bardzo  głośno i tłoczno. W tej unikalnej atmosferze rozpoczęły 
się zawody. Nie każdy wiedział kiedy ma stanąć na starcie i gdzie 
zgłosić się po kartę startową, jak dotrzeć na przydzielony tor i jak 
bezpiecznie wystartować. Takie  problemy musiała rozwiązać, po 
raz pierwszy w życiu większość uczestników tej imprezy.  

Pierwszy Krok Pływacki 
Rocznik 2007- 2008

Nie rodzisz 
się 
najlepszym, 
najlepszym 
się stajesz.

Ale zaraz po starcie, od chwili znalezienia się w wodzie, rozpoczynała się prawdziwa rywalizacja a 
jedynym problemem do rozwiązania było jak najszybsze ukończenie wyścigu, walka o zwycięstwo, 
o medale, o dobrą lokatę i przede wszystkim dobry czas pokonania wyznaczonego dystansu. 

W tej wyjątkowej stawce zawodników wystartowało 11 naszych 
poczatkujących pływaczek i pływaków. Nasze piaseczyńskie „stynki” wypadły 
całkiem dobrze. Nie zdobyliśmy żadnego miejsca na podium, ani też nie zostali nasi 
wyróżnieni dyplomem za miejsca  od 4 do 6, ale w stawce ponad 100 rówieśników 
w każdej z rozegranych konkurencji zajmowaliśmy przyzwoite miejsca w pierwszej, 
bądź drugiej dziesiątce. Czasami nieco dalej ale nigdy w końcówce klasyfikacji. 

Bardzo dobrze należy ocenić występ podopiecznych trenera Kamila 
Szulika z rocznika 2008. Janina Kleczek, Emilia Witkowska, Maja 
Mieczkowska, Żywia Zapaśnik oraz Jakub Godos walczyli dzielnie od 
pierwszego do ostatniego metra prezentując wysokie umiejętności pływackie. Mamy  
talenty, „z  tej mąki będzie  chleb”. 

W grupie o rok starszych zawodniczek i zawodników reprezentowani 
byliśmy przez pływaków, którzy mieli już doświadczenie startowe. Bardzo dobrze 
wypadły dziewczynki: Oliwia Dudzińska, Oliwia Przybylska, Kamila 
Wilczko, Antonina Tabor. Wszystkie wyraźnie poprawiły swoje  „życiówki” i 
plasowały się wysoko w klasyfikacjach poszczególnych konkurencji.  
Chłopcy: Szymon Jadowski, Jan Maszaro oraz Oskar Bieńkowski 
również wykazali się walecznością, wygrywali swoje serie ustanawiając rekordy 
życiowe. Do najlepszych jednak brakuje im jeszcze sporo.   
Nasz pływacki narybek rokuje nadzieję na dalszy postęp. Warunek 
jest jeden. Wszyscy muszą  więcej przykładać się do treningu, 
szczególnie w trakcie żmudnych ćwiczeń techniki pływania. 
Doświadczenia zdobyte w tych zawodach będą niewątpliwą zachętą 
do dalszej pracy pod okiem doświadczonych trenerów z MKS 
Piaseczno.  te
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