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W sobotę, 22 października 2016 r. na pływalni Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskich 
zawodów pływackich „Od Młodzika do Olimpijczyka”. Na start zgłosiło się 
ponad 800 zawodników urodzonych w latach 2003-2008, 
reprezentujących 73 kluby. MKS Piaseczno wystawił „bogatą” drużynę 
składającą się z 34 dziewcząt i 22 chłopców.  Zawody stwarzały naszym 
zawodnikom szansę potwierdzenia wysokiej sportowej dyspozycji jaką 
prezentowali w pierwszych startach sezonu, w  październiku br. Choć 
wyniki sprzed zaledwie tygodnia były bardzo dobre, to i tym razem 
„naszym torpedom”  z rocznika 2003 udało się jeszcze je poprawić. 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Codziennie 
trzeba starać 

się pokonywać 
granice 
swoich  

możliwości. 

PIERWSZE 
ELIMINACJE W 

SEZONIE 2016/2017

Na „wysokiej fali” 
pływa  Martyna 
Jabłońska, która 

dwukrotnie  stawała 
na drugim miejscu  

podium, odbierając 
srebrne medale za 
100 dowolnym, w 

wyśmienitym czasie 
1;00,72s oraz 100 
żabką 1;19,28s.
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Kolejną sekundę „z ułamkiem” urwał na 100 m stylem 
dowolnym Michał Wojtasiak, uzyskując bardzo dobry rezultat 
58,37s, dający  3 miejsce na podium. Nasz pływacki as dołożył 
do swojego i klubowego dorobku drugi brązowy medal za 100 
m stylem grzbietowym (1;05,12s). 

 
W konkurencji 100 m na plecach świetnie spisała się 
Karolina Saniawa,   dopływając do mety na drugiej pozycji 
w czasie 1;09,69s. W drugiej konkurencji 100 m kraulem na 
piersiach, Karolina  stoczyła zacięta walkę o medal, zajmując 
ostatecznie 4 lokatę w czasie 1;05,30s,  będąc  zaledwie o 0,15s 
od „brązu”. 

 
Udanie wystąpiła na 200 m stylem zmiennym Wiktoria 
Waszkowska, która wypływała srebro w czasie lepszym od 
„życiówki” (2;39,25s), oraz zajęła 6-tą lokatę płynąc  „setkę” na 
plecach  (1;13,12s). 

 
W tej grupie 13-latków wyróżniła się także Martyna Wróbel 
zajmując  świetne czwarte miejsce na 100 m klasykiem 
(1;21,87s). 

 
Nawiązując do sukcesów starszych kolegów, coraz śmielej 
poczynają sobie pływacy z pozostałych roczników. W grupie 
12-latków bardzo dzielnie walczył, aż do ostatniego metra  
Oskar Roszkowski zdobywając niespodziewanie brązowy 
medal na 100 m żabką (1:28,80s). Oskar przez cały wrzesień 
przebywał na leczeniu szpitalnym a treningi w wodzie wznowił 
przed kilkunastoma dniami. 

 
W grupie naszych 11-latków wyróżnił się Franciszek 
Sobieszek. W konkurencji 100 m stylem zmiennym 
„zameldował się” na mecie z drugim czasem (1;23,81s). 
Odbierając na podium srebrny medal Franek był niezmiernie 
szczęśliwy ze swojego wyczynu. Powoli po długiej przerwie  w 
treningach wraca do formy Oliwia Samoraj, która zajęła 
czwartą lokatę na 100 m stylem zmiennym 1;24,93s i była  
szósta na setkę dowolnym 1;14,35s. Na szóstych pozycjach 
ukończyli swoje wyścigi Wiktor Tkacz  na 100 motylkiem 
(1;24,53s) i Karol Krawczyk na 100 żabką (1;31,91s). 

 

W godzinach rannych w rywalizacji na pływalni 
WUM uczestniczyli najmłodsi nasi reprezentanci z 
roczników 2006-2008. Medali nie zdobyli, ale kilka 
dobrych miejsc tuż za podium przypadło w udziale: 
Zofii Mątewskiej (2006)- czwartej  na 100 m stylem 
zmiennym, Mai Marciniak (2006) -dwukrotnie szóstej; na 
100 m stylem dowolnym i 100 m stylem klasycznym, 
Oliwii Dudzińskiej (2007) - piątej  na 50 dowolnym i szóstej 
na 50 klasycznym, Mai Mieczkowskiej (2008)- piątej na 50 
klasycznym, Żywi Zapaśnik (2008) - szóstej na 50 
klasycznym oraz Julianowi Kopytowi (2008)- piątemu na 
50 m stylem klasycznym. 
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Pozostali reprezentanci naszego klubu również pływali z dużym 
zaangażowaniem, bijąc swoje życiówki i zajmując lokaty w okolicach 
pierwszej  dziesiątki. Start piaseczyńskiej ekipy pływackiej w zawodach 
OMDO był więc udany. Całej drużynie prowadzonej przez trenerów: Gabriela Turczyńskiego, 
Małgorzatę Michalską i Kamila Szulika należą się podziękowania i gratulacje.
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