
WITAM WSZYSTKICH SPRAGNINYCH SPORTOWYCH REWELACJI!!! 
 

W piၐtek, sobotᆐ i niedzielᆐ (7 – 9.04.2006) odbyᐠy siᆐ XII Ogólnopolskie 
Zawody w Pᐠywaniu Szkóᐠ STO  w Ciechanowie.  

Na wstᆐpie chciaᐠam ogromnie podziᆐkowaၰ wszystkim Rodzicom: Pani 
Beacie Proᑀczuk, Paᑀstwu Szymczyk, Adamiak, Paᑀstwu Chmielewskim, 
Paᑀstwu Socha, Panu Królik, Pani Kasi Walewskiej, którzy nas dzielnie 
wspomagali zarówno w dopingowaniu zawodników, jak równieៀ  
w „dostarczaniu” ich caᐠych i zdrowych na zawody i z powrotem. 

 
Nasza szkoᐠa, reprezentowana przez niewielkၐ grupᆐ zawodników  

(16 startujၐcych) osiၐgnᆐᐠa rewelacyjne wyniki!!!  
Aៀ w 6 konkurencjach mieliᖰmy finalistów. 
Nasz najwiᆐkszy Mistrz Patryk Królik zdobyᐠ dwa srebrne medale!  

W grzbiecie na dystansie 25 m uzyskaᐠ czas: 19.28.  
Zaᖰ w stylu dowolnym na dystansie 25m: 17.46. 
 
 Ogromnၐ niespodziankᆐ sprawiᐠy nasze piၐtoklasistki – Ola Szymczyk, 
Zosia Chmielewska, Dominika Dercz i Karolina Proᑀczuk!!! 
 Dziewczyny w sztafecie zmiennej 4 x 50m  zdobyᐠy III miejsce!!! 
Uzyskaᐠy czas: 3:09.10. 
 Te same zawodniczki popᐠynᆐᐠy równieៀ sztafetᆐ dowolnၐ 4x 50 metrów  
zajmujၐc V lokatᆐ i uzyskaᐠy czas: 2:51.43. 
 
 To jednak nie koniec naszych sukcesów. 
 
 W finale znalazᐠa siᆐ równieៀ nasza ៀabkarka Zosia Chmielewska, 
zajmujၐc IV miejsce z czasem: 1:39.72 (do medalu zabrakᐠo jej 40 setnych 
sekundy!!!). Zosia w póᐠfinale zmierzyᐠa siᆐ z 21 rywalkami.  
  

Równieៀ IV miejsce w finale, na dystansie 50m stylem motylkowym, 
zajᆐᐠa Dominika Dercz.  

 
O prawdziwym pechu moៀe mówiၰ Natalka Walewska, której bardzo 

niewiele zabrakᐠ,o by znaleហၰ siᆐ w finale. W grzbiecie na dystansie 25 m 
zmierzyᐠa siᆐ z 27 rywalkami, i zajᆐᐠa VII miejsce. Uzyskaᐠa czas: 24.54.  

Natalka ᖰcigaᐠa siᆐ równieៀ na dystansie 25 m stylem dowolnym,  
w którym  zajᆐᐠa  14 miejsce (31 startujၐcych) i uzyskujၐc czas: 23.93. 

 
Dumna moៀe byၰ Karolina Proᑀczuk, która ᖰcigaᐠa siᆐ  w stylu dowolnym 

na dystansie 100m. Na 21 zawodników zajᆐᐠa IX miejsce, z czasem 1:33.44. 
 



IX miejsce zajᆐᐠa równieៀ mᐠodsza sztafeta dowolna dziewczၐt  
w skᐠadzie: Julka Rozenbaum, Ania Szymczyk, Zuzia Czemier, Ola Rosiek, 
startujၐca na dystansie 4x50 metrów. Dziewczynki uzyskaᐠy czas 3:53.32. 

 
Adaᖰ Trzaskowski startowaᐠ w stylu grzbietowym na dystansie 50 m.  

W tej konkurencji zajၐᐠ 13 miejsce (54.28), a zmierzyၰ siᆐ musiaᐠ 29 rywalami. 
 
W stylu dowolnym na dystansie 25 m wystartowaᐠa równieៀ Julka 

Jeleᑀska, która na 31 startujၐcych zajᆐᐠa 18 miejsce. 
 
Czemier Zuzia w konkurencji 50m stylem dowolnym  byᐠa 27 na 34 

zawodników. Wystartowaᐠa równieៀ w stylu klasycznym. W którym zajᆐᐠa 18 
miejsce na 24 startujၐcych, z czasem: 1:00.47. 

Zaraz za niၐ, czyli na 19 pozycji byᐠa Julka Rozenbaum. 
 
 
Max Socha w konkurencji 25m stylem grzbietowym zajၐᐠ 23 m (32.47). 
Filip Lipski  w konkurencji 25m stylem grzbietowym zajၐᐠ 25 m (32.76). 
Maciek Chmielewski w tej samej konkurencji byᐠ 27 (36.00).  
Chᐠopcy musieli siᆐ zmierzyၰ z 31 rywalami!!! 
 
Nasi zawodnicy zdobyli w sumie 90 punktów!!! 
 
 
GRATULUJEMY!!!  
I ឰYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW!!! 
 

Ze sportowym pozdrowieniem:  
Anna Lemaᑀczyk 

 
 
 
 

 
  

 


