
 II GRAND PRIX WARMII I MAZUR W PŁYWANIU 

16-17 grudzień 2017 r.  Olsztyn  

Świetnie wypadła ośmioosobowa ekipa młodych pływaków  

z MKS Piaseczno w swoim ostatnim tegorocznym  starcie  

„na krótkim basenie” w bardzo silnie obsadzonych,  między-

narodowych zawodach „Grand Prix Warmii i Mazur”, które 

w dniach 16-17 grudnia odbyły się w Olsztynie. Zawody były 

ostatnią szansą na  poprawę własnych najlepszych rezulta-

tów przed zbliżającym się   przejściem do wyższej kategorii 

wiekowej (od 1 stycznia). Podstawowym zadaniem posta-

wionym przed zawodnikami było „bicie” rekordów życio-

wych i klubowych, a także walka o  jak najwyższe lokaty w 

klasyfikacji końcowej poszczególnych konkurencji.  

Cel został osiągnięty. „Życiówki” 

poprawiane były jedna po drugiej, a 

przy okazji w klubowych tabelach re-

kordów trzeba było co chwilę nanosić 

poprawki. Ostatecznie zmagania na 

olsztyńskiej pływalni zakończyliśmy  

zdobyciem 11 medali (5 złotych, 2 

srebrne i 4 brązowe), poprawą 14 re-

kordów MKS Piaseczno  i  35 rekor-

dów życiowych w 48 indywidualnych 

startach. 

Najsilniejsza obecnie nasza pły-

waczka Martyna Jabłońska (14 lat) przy-

jechała do Olsztyna z ambitnym zamia-

rem ustanowienia rekordu Polski w pły-

wackim sprincie na 50 m dowolnym. 

Choć odniosła zwycięstwo (26,32s),  to 

do rekordu zabrakło  jej kilkanaście set-

nych sekundy. Więcej Martyna nie star-

towała, zbierając siły na kolejny atak na 

rekord. Próbę podejmie już w najbliż-

szych dniach podczas Mistrzostw Polski 

(Łódź, 19-22.12.17). 

W każdych kolejnych zawodach coraz 

szybsza jest  Zofia Har (2004). Jej po-

stępy w stylu 

klasycznym wzbu-

dzają podziw kon-

kurentek. Zosia systema-

tycznie poprawia swoje 

najlepsze osiągnięcia i, 

jak na zawołanie, wyma-

zuje z tabel stare rekordy. 

Ten rok kończy świetnymi 

wynikami na: 50 klasycz-

nym (36,31- 5 miejsce), 

100 klasycznym (1:17,55s 

– 3 miejsce) i 200 klasycz-
nym (2:46,99s – 4 miejsce). Wyniki na 100 i 200 me-

trów żabką są nowymi rekordami MKS Piaseczno w 

kat. 13 i 14 lat.  



Pięcioma rekordami 
klubowymi w pięciu star-
tach zakończyła swój 
udział w  Grand Prix  Oli-

wia Samoraj (2005). Jej 
osiągnięcia to: 
50 grzbietowym - 34,79s, 
100 motylkiem - 1:16,86s
(6), 800 dowolny - 
10:26,79s, 100 zmiennym - 
1:15,11s i 400 zmiennym - 
5:47,99s (brązowy medal). 
Wszystkie wyniki są nowy-
mi rekordami MKS Piasecz-
no w kat. 12 lat.  
 

  W stylu klasycznym  wyśmienicie popłynęła na 200  m  Aleksandra Bałda (2005) , bijąc wynikiem 3:04,62s 

rek. klubu w kat. 12 lat. Jej rówieśniczka - Ewa Skalińska - w każdym swoim starcie poprawiała „życiówki”, a 

najbardziej wartościowe rezultaty to: 1:05,98s na 100 kraulem i 2:44,67s na 200 zmiennym. 

Dobrymi rezultatami w kat. wiekowej 14 lat zakończyły swoje wyścigi Wiktoria Waszkowska i Martyna 

Wróbel. Wiktoria była pierwsza  na 200 klasycznym (2:52,99s r.ż) i trzecia  na 50 klasycznym (36:21s r.ż). 

Martyna ukończyła sprint żabką na 2. pozycji (36,06s r.ż). 

Wśród chłopców bardzo  dzielnie walczyli o rekordowe wyniki Wiktor Tkacz i Franciszek Sobieszek 

(obaj 2005). Wiktor tradycyjnie był łowcą medali i rekordów. Wypływał złoto na 50 motylkiem (30,31s rek. 

MKS Piaseczno 12 lat), 100 i 200 zmiennym (1:09,59 i 2:32,72s rek. MKS Piaseczno kat. 12 lat), był drugi na 

50 dowolnym (27,74s rek. klubu 12 lat), trzeci na 100 dowolnym (1:02,31s) i czwarty na 100 motylkiem 

1:09,40s rek. klubu 12 i 13 lat). Franek punktował  w stylu grzbietowym, poprawiając na 200 m  (2;36,28s) 

własny rekord MKS Piaseczno w kat 12 lat.  

Cały zespół, kierowany przez Panią Magdę Tkacz, wracał do Piaseczna w 

bardzo dobrych nastrojach, snując plany na udaną pływacką rywalizację w 

2018 roku.  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2018 
życzymy spełnienia wszystkich ambitnych planów związanych z pływa-
niem 

 Zarząd MKS Piaseczno. Tekst ES, zdjęcia ES, MT, Grafika AG  


