
W silnej obsadzie poszczególnych kategorii wiekowych, nasi pływacy kierowani przez trenerów 
Gabriela Turczyńskiego, Małgorzatę Michalską i Kamila  Szulika, przy głośnym wsparciu  
okupujących jeden z centralnych sektorów widowni  rodziców naszych  pływackich nadziei, wywalczyli 
15 medali w tym: 1 złoty, 6 srebrnych i 8 brązowych. Na kilkadziesiąt startów zaledwie w 11 z nich nie 
poprawiony został rekord życiowy. Wiele z osiągniętych rezultatów było miłym zaskoczeniem  dla 
samych zawodników i  niespodzianką dla trenerów. Było  jednak także sporo wyników  poniżej 
oczekiwań, bo choć padały rekordy to ich poprawa była minimalna. Widać, że wysoka sportowa  forma 
jeszcze nie przyszła, ale niezawodnie nadejdzie niebawem. 

Gwiazdą piaseczyńskiej ekipy był bez wątpienia Michał Wojtasiak, 
który w pięknym stylu wygrał kraulowy sprint w świetnym czasie 27,24 s 
oraz był drugi  na grzbiecie (32,57 s).  

Wśród dziewcząt  wysoką formą i walecznością wykazała się 
Martyna Jabłońska. W swoich dwóch startach na 50 dowolnym (29,04s) i 
50 klasycznym  (37,30s) wywalczyła srebro i brąz, istotnie  poprawiając 
swoje najlepsze dotychczas osiągnięcia na tych dystansach. 
Bardzo dzielnie  walczyły koleżanki Martyny z grupy S1 prowadzonej przez 
Pana Gabriela Turczyńskiego. Wiktoria Waszkowska zdobyła srebro, zaś 
Karolina Saniawa  brąz  w sprincie na plecach. Obie dopłynęły do mety  
odpowiednio w czasie 34,40s i 34,45s. Także Weronika Pichola w sprincie 
na plecach, w wyższej kategorii wiekowej, wypływała  brązowy medal w  
czasie 33,27s. 

Zawody były trudne, ponieważ trwały 
bardzo długo. Praktycznie ostatnie starty 
odbywały się bez rozgrzewki w wodzie. Swoją 
formę najlepiej sprawdzili sprinterzy. Już 
niebawem będzie okazja do sprawdzenia formy 
przez pływających dłuższe dystanse. Wtedy 
p r z y j d z i e c z a s n a o b i e k t y w ną o c e n ę  
przygotowania naszego pływackiego narybku do 
sezonu 2016/17. 

Za zdobyte medale, osiągnięte wyniki i 
poprawione życiówki składamy serdeczne 
gratulacje.  
                   
                  Zarząd sekcji pływackiej MKS Piaseczno 

W grupie S2 (roczniki 2004-06) prowadzonej od niedawna przez Panią Małgorzatę Michalską 
po brązowe medale sięgnęli Wiktor Tkacz na 50 m kraulem (31,80s) i Karol Krawczyk na 50 m 
stylem klasycznym (42,22s). Podopieczni Pani Małgosi mocno przepracowali październik i poprawili w 
większości swoje najlepsze rezultaty, nie na tyle jednak aby walczyć o najwyższe pozycje. 

Dwa medale przypadły najmłodszym reprezentantkom naszego klubu. Po bardzo zaciętej walce  
po srebro na 50 m stylem motylkowym sięgnęła Oliwia Przybylska (2007) kończąc ten sprinterski 
dystans w czasie 53,97s. Z kolei Żywia Zapaśnik (2008) zajęła 3 miejsce na 50 m stylem klasycznym, 
co dało jej prawo do wspięcia się po raz pierwszy w karierze na najniższe miejsce na podium. 

Wyśmienicie wypadły nasze sztafety. Młodsze dziewczęta zdobyły srebrne medale w  
konkurencjach: 4 x 50 m stylem zmiennym (Oliwia Przybylska, Julia Głazowska, Zuzanna 
Maszaro, Oliwia Dudzińska) oraz 4 x  50 m stylem dowolnym (Zofia Mątewska, Żywia 
Zapaśnik, Kamila Wilczko, Ewa Skalińska). 

W  kategorii  zawodników  starszych  po  brązowe  medale  sięgnęły  pływaczki  w   sztafecie 
4 x 50 m st. zmiennym (Wiktoria Waszkowska, Martyna Wróbel, Martyna Jabłońska, Oliwia 
Samoraj) i pływacy  w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym (Michał Wojtasiak,  Wiktor Tkacz, 
Franciszek Sobieszek, Stanisław Marciniuk). 


