
MEDALE DZIEWCZĄT 

 Wiktoria Mierzejewska VI E - złoto za 50m stylem dowolnym, złoto za 100m stylem dowolnym, 
złoto za 50m stylem grzbietowym, złoto za 100m stylem motylkowym 

 Wiktoria Masłowska VI E - złoto za 200m stylem dowolnym, złoto za 200m stylem motylkowym, 
srebro za 50m stylem dowolnym, srebro za 100m stylem dowolnym 

 Aleksandra Kupis VI E - złoto za 200m stylem dowolnym, złoto za 50m stylem klasycznym, złoto 
za 100m stylem klasycznym, złoto za 200m stylem motylkowym 

 Antonina Żuchowska V E - złoto za 400m stylem dowolnym, złoto za 100m stylem klasycznym, 
złoto za 200m stylem klasycznym, srebro za 50m stylem klasycznym 

 Maria Idzkowski V E - złoto za 800m stylem dowolnym, złoto za 100m stylem motylkowym, srebro 
za 400m stylem dowolnym, srebro za 200m stylem grzbietowym 

 Gabriela Mentryka VI E - złoto za 100m stylem zmiennym, złoto za 200m stylem zmiennym, brąz 
za 100m stylem klasycznym 

 Izabela Romanowska V E - złoto za 100m stylem zmiennym, srebro za 100m stylem motylkowym 

 Maja Gregorczyk V E - srebro za 200m stylem dowolnym, srebro za 100m stylem zmiennym, 
brąz za 50m stylem dowolnym 

 Natalia Kluziak VI E - srebro za 50m stylem grzbietowym, brąz za 100m stylem grzbietowym 

 Aleksandra Hrymowicz V E - brąz za 50m stylem grzbietowym, brąz za 100m stylem grzbietowym 

 Ada Juśkiewicz V E - brąz za 100m stylem grzbietowym, brąz za 100m stylem motylkowym 

 Roksana Angowska V E - srebro za 200m stylem klasycznym 

 Alicja Szczudło V E - brąz za 400m stylem dowolnym 

 Zuzanna Urbańska IV H - brąz za 200m stylem grzbietowym 

 Liliana Mątwicka V E - brąz za 100m stylem zmiennym 

 Wiktoria Mierzejewska, Wiktoria Masłowska oraz Natalia Kluziak startowały w klubowej sztafecie 
4X50m stylem dowolnym, odnosząc zwycięstwo i ustanawiając rekord okręgu w kategorii szkół 
podstawowych. Gabriela Mentryka i Aleksandra Kupis zdobyły w tej samej konkurencji srebrne 
medale . 

MEDALE CHŁOPCÓW 

 Michał Rżyski VE - złoto za 200m stylem dowolnym, złoto za 100m stylem klasycznym, złoto za 
200m stylem klasycznym, złoto za 200m stylem motylkowym (rekord okręgu W-M 11-latków) 

 Zbigniew Niewiadomski VI E - złoto za 400m stylem dowolnym, złoto za 50m stylem klasycznym, 
złoto za 200m stylem klasycznym, złoto za 100m stylem zmiennym 

 Tobiasz Matusiak vel Matuszewski V E- złoto za 400m stylem dowolnym, złoto za 50m stylem 
klasycznym, złoto za 100m stylem zmiennym, złoto za 200m stylem zmiennym 

 Bartosz Kapała VI E - złoto za 1500m stylem dowolnym (rekord okręgu W-M  11-latków), złoto za 
200m stylem grzbietowym, złoto za 100m stylem motylkowym, srebro za 100m stylem 
klasycznym 

 Kacper Wieczorek VI E- złoto za 50m stylem dowolnym, złoto za 100m stylem grzbietowym, złoto 
za 50m stylem motylkowym, srebro za 200m stylem grzbietowym 

 Piotr Kisiel V E -  złoto za 200m stylem dowolnym, złoto za 100m stylem grzbietowym, srebro za 
100m stylem dowolnym 

 Kacper Trykacz VI E- złoto za 100m stylem motylkowym, srebro za 50m stylem dowolnym, srebro 
za 50m stylem motylkowym, brąz za 100m stylem dowolnym 

 Piotr Woźniak VI E - złoto za 200m stylem dowolnym, srebro za 100m stylem motylkowym, 
srebro za 100m stylem zmiennym 

 Michał Kruszyński V E - złoto za 50m stylem grzbietowym, srebro za 100m stylem grzbietowym, 
srebro za 50m stylem klasycznym, brąz za 200m stylem grzbietowym 

 Franciszek Mickiewicz V E - złoto za 200m stylem zmiennym, srebro za 400m stylem dowolnym 

 Jacek Kolis V E - złoto za 50m stylem klasycznym 

 Igor Tyrka VI E - srebro za 200m stylem dowolnym, srebro za 400m stylem dowolnym, srebro za 
1500m stylem dowolnym 

 Piotr Kamianka V E - srebro za 100m stylem dowolnym, brąz za 100m stylem grzbietowym 

 Kacper Popiołek VI E - srebro za 200m stylem zmiennym,  brąz za 200m stylem dowolnym 



 Karol Pokrętowski V E - srebro za 100m stylem zmiennym, srebro za 200m stylem zmiennym, 
brąz za 400m stylem dowolnym 

 Kacper Kurczycki IV H - srebro za 50m stylem dowolnym, brąz za 100m stylem dowolnym, brąz 
za 50m stylem grzbietowym 

 Karol Kubicki VI E - srebro za 200m stylem motylkowym, brąz za 200m stylem zmiennym 

 Jacek Wojszkun VI E - srebro za 200m stylem grzbietowym 

 Łukasz Gilski V E - srebro za 100m stylem motylkowym 

 Olaf Cichocki V E - brąz za 200m stylem dowolnym, brąz za 50m stylem motylkowym 

 Karol Górczyński  V E - brąz za 50m stylem grzbietowym 

 Paweł Dąbrowski V E - brąz za 200m stylem zmiennym 

 Uczniowie naszej szkoły byli członkami sztafet klubowych w konkurencji 4X50m stylem 
dowolnym. Złote medale zdobyli  Zbigniew Niewiadomski i Kacper Trykacz a srebrne  Piotr 
Woźniak, Jacek Nowacki, Kacper Popiołek i Igor Tyrka. Brązowe medale przypadły Michałowi 
Rżyskiemu, Jackowi Wojszkunowi i Karolowi Kubickiemu. 

 


