
Z HISTORII SEKCJI PŁYWACKIEJ KS „KORONA” KRAKÓW 

Sekcja  Pływacka  KS  „Korona”  Kraków  została  powołana  w  1948  roku.  Trenerem  sekcji  był 

Mieczysław Grabeusz.  Trenowanie bez własnej  pływalni  stanowiło znaczne utrudnienie.  Jedyna w tym 

czasie pływalnia kryta w budynku YMCA mieściła znacznie więcej sekcji niż obecnie (Wisła, Cracovia, AZS, 

OWKS, Budowlani, Zryw, Kolejarz) i dlatego treningi odbywały się w godzinach od 6 rano do 22. Latem do  

dyspozycji  była  jedyna  pływalnia  Cracovii  lub  przepływowy  basen  na  Młynówce  czyli  OWKS.  Mimo 

utrudnień,  zawodnicy Sekcji  trenowali  i  odnosili  sukcesy.  Po  odejściu p.  Grabeusza  Sekcję  objęli  pan 

Stanislaw Krakowiak i pani Alicja Kozłowska-Błocka zaś kierownikiem sekcji  był pan Zbigniew Nawara.

W 1953 roku podczas Mistrzostw Polski Federacji Włókniarz Stefan Maksay zajął 3 miejsce na 400 metrów 

stylem dowolnym a Władysław Szyndal na 100 metrów stylem dowolnym był czwarty. Czwarte miejsce 

zajął też Bolesław Dąbrowski na 100 metrów stylem klasycznym i na 200 metrów stylem motylkowym.  

Sztafeta 4x100 metrów stylem zmiennym w składzie Maksay, Dąbrowski, Kasprzysiak, Szyndal osiągnęła 

dobry wynik zajmując czwarte miejsce. 

Letnie  Mistrzostwa  Polski  Federacji  Włókniarz  w  1955  roku  przyniosły  kolejne  medale.

Sztafeta 4 x 200 metrów stylem dowolnym w składzie Szafraniec, Kozłowski, Szyndal i Maksay wywalczyła  

brązowy medal a Stefan Maksay trzy razy stanął na najwyższym podium za 400 metrów stylem dowolnym,

1500 metrów stylem dowolnym oraz 200 metrów stylem grzbietowym. Wśród zawodników sekcji wyróżniali 

się  także  Wilhelm Reifer,  Mieczysław Kubicz,  Władysław Drożdziewicz,  Stanisław Kasprzysiak,  Karolina 

Gastol i inni.

W Zrzeszeniu Sportowym Włókniarz Sekcja Korony liczyła sie w sposób znaczący, co owocowało 

powoływaniem  do  reprezentacji  Zrzeszenia  na  Mistrzostwa  Polski,  ale  także  reprezentowanie  barw 

Krakowa na zawodach z innymi miastami. W tym czasie powstawała nowa inwestycja – pływania kryta 

Korony. Zawodnicy uczestniczyli czynnie w budowie wykonując proste czynności na budowie. Oddanie do 

użytku krytej pływalni w 1966 roku zapoczątkowało regularną działalność Sekcji na własnym nowoczesnym 

basenie.  Treningi  prowadził  Józef  Gryglewski  i  Ryszard  Staszel.  Do  grona  trenerów  dołączyła

później  Maria  Poprawska-Warchała  oraz  trenerzy  Zbigniew  Nazimek  i  Aleksander  Kowalski.

Kierownikiem sekcji był Józef Szafraniec a zastępcą Stefan Maksay. W tym czasie czołowymi zawodnikami  

sekcji  byli  Lucyna  Wyroba  i  Józef  Baran.  W 1968  roku  gościliśmy zawodników z  Halle  (dawne NRD),

rewizyta naszej Sekcji nastąpiła w następnym roku, trenerem w tym okresie był Ryszard Staszel.

W latach 1969-1972  sekcja pływacka osiągnęła pierwsze sukcesy. Trener Ryszard Staszel wraz 

z grupą instruktorów wyselekcjonował  spośród około 600 dzieci  uczących się  pływania,  grupę 88 osób 

poddanych treningowi wyczynowemu. Z tej grupy wyłoniło się 11 zawodników zajmujących dobre lokaty 

w tabelach  Polskiego  Związku  Pływackiego.  Do  Młodzieżowej  Kadry  Polskiej  zakwalifikowano  Martę 

Wysocką  i  Wojciecha  Woźniaka,  który  ustanowił  rekord  Polski  młodzików na  100  m stylem dowolnym 



z wynikiem 59,8 sek. W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w 1972 roku pływacy „Korony” zdobyli pięć 

medali (2 złote, 2 srebrne, 1 brązowy). 

Na 153 członków sekcji w latach 1973-1975, klasy zawodnicze od młodzieżowej do mi-strzowskiej 

posiadało  45  pływaków.  Sekcja  uczestniczyła  w  zawodach  pływackich  lokalnych,  okręgowych 

i ogólnopolskich,  a  także  w imprezach  międzynarodowych z  zawodnikami  NRD,  Czechosłowacji,  ZSSR. 

Największe sukcesy w pływaniu odnosiła 15-letnia Marta Wysocka, która w latach 1972-1975 ustanowiła 

16 rekordów  Polski  juniorów  oraz  dwa  rekordy  w  klasie  seniorskiej.  Nie  można  pominąć  sukcesów 

Wojciecha  Woźniaka,  który  na  Mistrzostwach  Polski  Seniorów w roku  1973  zdobył  brązowy medal.  Do 

wybijających  się  zawodników  sekcji  należeli  też  Małgorzata  Derwisz,  Mirosław  Drobniak,  Mirosława 

Pieczara, Robert Sosin, Jacek Strugałło i Barbara Żurek. 

Dzięki  współpracy  trenerów,  Marka  Bobulskiego,  Ryszarda  Staszela  i  Andrzeja  Szarzyńskiego 

z kierownictwem Szkoły Podstawowej Nr 29 utworzono klasę sportową, grupującą młodzież uprawiającą 

pływanie a uczęszczającą do różnych szkół w dzielnicy. 

W  latach  1975-1978  została  wymieniona  cała  kadra  trenerska.  Sekcję  poprowadzili  Janusz 

Grandys, Andrzej Harasimowicz (kierownik zespołu trenerskiego), Wiesława Korczowska i Marek Więcek. 

Praca sekcji opierała się o młodzież wywodzącą się ze Szkół Podstawowych Nr 23, 25, 26, 28 i 29. Wśród 

wyróżniających się pływaczek i pływaków „Korony”, których wyniki odnotowane były wśród dwudziestu 

najlepszych w Polsce w swoich kategoriach wiekowych wymienić należy: Genowefę Filipek, Dorotę Galias, 

Ewę Knuplerz, Wojciecha Łaptasia, Roberta Palusińskiego i Waldemara Piszczka. 

W 1978 roku dochodzi do kolejnej rewolucji pokoleniowej wśród pływackiej Korony. Odchodzi 

większość starszych zawodników a odbudowę sekcji  rozpoczyna trener Marek Więcek opierając się na 

grupie rocznikowej 1968 i  młodsi.  To z tej  grupy wywodzą się  zawodnicy tacy jak Małgorzata Wasio,  

Bożena Liszko, Monika  Adamczyk, Marta Jucha, Krzysztof Liszkowski, Mirosław Woźniak, Jacek  Dubert, 

Marcin Szczurek. W  roku 1981  Krzysztof Liszkowski startuje w Reprezentacji Polski na zawodach Pucharu 

Przyjaźni w Oświęcimiu. W korespondencyjnych Mistrzostwach Polski Juniorów Mirosław Woźniak zajmuje 

dwa trzecie miejsca. 

Z godnych podkreślenia wyników jakie osiągnęli zawodnicy „Korony” w roku 1981 wymienić należy 

sukcesy  pływaków  na  Mistrzostwach  Polski  juniorów w Kędzierzynie-Koźlu.  Małgorzata  Wasio  na  tych 

zawodach zdobyła srebrny medal na 200 m i  brązowy medal na 100 m stylem zmiennym a Krzysztof  

Liszkowski zdobył brązowy medal na 200 m stylem zmiennym. W roku 1982 podczas Mistrzostw Polski 

Juniorów Młodszych rozgrywanych na basenie Stali Stocznia w Szczecinie pływacy wywalczyli 4 brązowe 

medale  (Krzysztof  Liszkowski,  Małgorzata  Wasio  oraz  Mirosław  Woźniak  –  dwa).  Pływacy  Korony 

wielokrotnie  poprawiają  rekordy  okręgu  krakowskiego.  Rekordy  okręgu  ustanowione  przez  Małgorzatę 

Wasio stylem klasycznym i zmiennym na długo zagościły na listach rekordów. W tym okresie wymienione 

wyżej zawodniczki Korony dwukrotnie zdobywają medale w konkurencjach sztafetowych w zawodach rangi 

Mistrzostw Polski (srebrny i brązowy) 



W jesieni  1982 r.  dochodzi  do zmian w kadrze trenerskiej.  Do Szkoły  Mistrzostwa Sportowego 

odchodzi  trener  Więcek.  W  styczniu  1983  do  Klubu  powraca  trener  Ryszard  Staszel.  W  1983  roku  

uruchomiono na małym basenie odpłatną naukę pływania w różnych kategoriach wiekowych a na dużym, 

kursy doskonalenia stylu. Prowadzący zajęcia sekcji, mieli możliwość wybierania, spośród uczących się 

pływać,  nowych  talentów.  W  marcu  na  świeżo  wyremontowanej  pływalni  „Korony”,  przeprowadzono 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych. Zawodnicy „Korony” wywalczyli dwa brązowe medale: Mirosław 

Woźniak  na  200  m  stylem  dowolnym  i  Jacek  Dubert  na  200  m  stylem  klasycznym.  W spartakiadzie 

wojewódzkiej  w  pływaniu  odbytej  w  połowie  roku,  Bożena  Liszko  i  Marcin  Szczurek  pobili  rekordy 

okręgowe a Mirosław Woźniak zajął 6 miejsce. Ówczesne sukcesy pływaków Korony nie byłyby możliwe bez 

ogromnego zaangażowania  rodziców,  a szczególnie  wieloletniego  kierownika  sekcji,  a  później  prezesa 

Korony Jana Liszkowskiego.

W drugiej połowie lat 80 funkcję I trenera Korony obejmuje były pływak Wisły Kraków Wiesław 

Bodzoń. Jego treningi charakteryzujące się indywidualizacją owocują kolejnymi sukcesami medalowymi 

sukcesami pływaków Korony, Wojciech Liszkowski zdobywa III miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów na 

50 m stylem motylkowym.  Godny podkreślenia jest fakt, że zawodnicy trenera Bodzonia uczęszczali do 

normalnych szkól średnich i większość z nich udanie godziła ciężki pływacki trening z nauką.     

Gdy 1983 roku etat trenera objął Zbigniew Jaworski, były zawodnik „Korony” współpraca trenerów 

zaowocowała  dużymi  osiągnięciami.  Zaczęli  pojawiać  się  zawodnicy  klasy  ogólnopolskiej  a  nawet 

światowej jak wychowanka Korony, a następnie pływająca w SMS i reprezentująca barwy Korony, Ewa 

Synowska medalistka Mistrzostw Europy z Aten na 400 metrów stylem zmiennym z  czasem 4,47,92 (obecny 

rekord Polski 17 latek) i finalistka Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie VIII miejsce na (200 i 400 metrów 

stylem zmiennym) sześciokrotna rekordzistka Polski.

  W tym samym czasie po najwyższe miejsca w kraju i zagranicą sięgała Iwona Jaworska, finalistka 

Mistrzostw Europy i szesnastokrotna Mistrzyni Okręgu w stylu motylkowym. Znaczące rezultaty osiągała 

w stylu dowolnym Katarzyna Kucia, wielokrotna rekordzistka okręgu na wszystkich dystansach i Katarzyna 

Kowalczyk  stylem dowolnym i  grzbietowym. Rekordy okręgu odnotowali  również  Marzena Kos  w stylu 

motylkowym, Dariusz Synowiec w dowolnym i motylkowym i Łukasz Gimiński członek kadry narodowej, 

olimpijczyk Igrzysk w Pekinie w roku 2008. W ślady siostry poszła też młodsza córka trenera Jaworskiego, 

Ala Jaworska, medalistka Mistrzostw Polski w stylu motylkowym na dystansach 50 i 200 metrów.

W cieniu znakomitych pływaków „Korony” dorastała grupa młodych utalentowanych zawodników. 

Wśród nich szczególne miejsce zajęła Anna Stachurska, wielokrotna złota medalistka Mistrzostw Polski 

stylem  motylkowym  w  kategoriach  dzieci  i  młodzików  i  wielokrotna  rekordzistka  okręgu  stylem 

motylkowym i zmiennym.

Znaczące sukcesy osiągali też reprezentanci klubu Korona trenujący w Nowym Sączu. Patrycja 

Studzińska w wieku 12 lat wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski  stylem klasycznym i czwarte miejsce stylem 

zmiennym  a  Daniel  Polak  awansował  do  finału  A  Mistrzostw  Polski  stylem  zmiennym,  motylkowym, 

grzbietowym.  Ten  wszechstronny  zawodnik  pobił  rekordy  okręgu  w  stylu  grzbietowym,  zmiennym, 



klasycznym. Do grona finalistów Mistrzostw Polski (finały A) i rekordzistów okręgu należeli też pływający 

grzbietem Arek Kwiatkowski, Bartosz Wojewodzic w stylu klasycznym. Bartłomiej Stec, rekordzista Okręgu 

na 400 metrów stylem dowolnym i Maciej Chymuk wywalczyli miejsca w finałach Mistrzostw Polski.

Najmłodsze  wychowanki  trenera  Jaworskiego  zaczynały  zajmować  znaczące  miejsca.  Ola 

Klimczyk  w  Korespondencyjnych  Mistrzostwach  Polski  była  druga  na  dystansie  200  metrów  stylem 

grzbietowym i dowolnym a Irena Suchaniak czternasta na 200 dowolnym.

Niestety  konflikt  trenera  Jaworskiego  z  urzędującym  wówczas  prezesem  Berezowskim 

doprowadził do likwidacji sekcji trenera Jaworskiego. Nadzieje i plany na przyszłość tej grupy zostały  

zniweczone.

Na  szczęście  nie  był  to  koniec  sekcji  pływackiej  w  Koronie.  Co  prawda  wraz  z  trenerem 

Jaworskim odeszła grupa medalistów i rekordzistów ale została młodsza grupa prowadzona przez byłą 

znakomitą kraulistkę KS Korona Kraków, trenera drugiej klasy, Katarzynę Kucię. To w jej grupie wyrosły 

finalistki  Mistrzostw Polski  Dagmara Goebel czy Karolina Muti  a później utalentowana sprinterka Anna 

Kopeć i pływający stylem motylkowym Mikołaj Marcisz. Nie sposób nie wspomnieć o rodzeństwie Seibt, 

z których młodsza, Zuzanna nadal odnosi sukcesy.

Po odejściu na urlop macierzyński i wychowawczy trener Katarzyny Kuci jej miejsce zajęła trener 

Barbara Biłas i trener Marcelina Nowakowska. Wybijający się już wcześniej Jacek Nicał zaczął odnosić 

sukcesy w stylu  klasycznym. Letnie Mistrzostwa Polski  12 latków w Dębicy 2007 zaowocowały  złotym 

medalem na 50 metrów. W tym samym czasie Olga Senetelska zdobywa trzecie miejsce na 50 i 100 metrów 

stylem klasycznym w Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski.  Jesienią  2007 Jacek Nicał  bije  rekord 

okręgu 12 latków na 50m stylem klasycznym i ponownie zostaje mistrzem Polski stylem klasycznym na 

100 m i  brązowym medalistą na 200 m w Zimowych Mistrzostwach Polski  2008. Finalistami Mistrzostw 

Polski zostali również Irena Suchaniak XII miejsce i Paweł Pyrlik XVI miejsce. Podczas Letnich Mistrzostw 

Polski  13 latków 2008 kolejny, trzeci  już raz Jacek Nicał zdobywa złoty medal na 100 metrów stylem 

klasycznym z czasem 1:14,11  Olga  Senetelska  zajmuje  6  miejsce  na  tym samym dystansie  z  czasem 

1:27,02 na Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski 11 latków.

W sezonie 2008/2009 zespól trenerski wspomagał zasłużony dla Klubu Zbigniew Jaworski. Letnie 

Mistrzostwa Młodzików 12-letnich w Ostrowcu Św. 2009 r. przyniosły Koronie srebrny medal,  który we 

wspaniałym stylu  wywalczyła  zawodniczka  sekcji  pływackiej  Olga  Senetelska  na  dystansie  100  stylem 

klasycznym z czasem 1:18,07. Żabkarka pobiła obecny rekord okręgu małopolskiego. W kolejnych dniach 

Mistrzostw Polski Młodzików 12-letnich Olga wywalczyła dla swojego klubu na 200 m stylem klasycznym 

6 miejsce w Polsce oraz 11 na 100 m stylem zmiennym. Ustanawiając jednocześnie nowe rekordy klubowe. 

W tym samym czasie Jacek Nicał zajął w Mistrzostwach Polski 14 latków w Dębicy 5.  miejsce po wspaniałej 

walce na 100 m stylem klasycznym, z imponującym czasem 1:11.98 Na 200 m. był 9. i 11. na 50 m również 

stylem klasycznym. 2250 metrów łącznie przepłynęła Irena Suchaniak w eliminacjach i finałach Letnich 

Mistrzostw Polski juniorów 16-letnich kwalifikując się do 4 finałów i zajmując kolejno 12 miejsce na 200m, 

13 miejsce na 400m, 13 miejsce na 800 i  14 na 100m stylem dowolnym. Ambitny start Pawła Pyrlika 

w Letnich  Mistrzostwach  Juniorów 15-letnich  potwierdził  jego  wysoki  poziom sportowy.  Nasz  czołowy 



grzbiecista wywalczył 12 miejsce na dystansie 50m z wynikiem 0:30,25 oraz 13 miejsce na 100m z czasem 

1:06,11.

Jesienią  2009  roku  do  zespołu  trenerskiego  w  składzie  Barbara  Szewczyk  (dawniej  Biłas)  , 

Marcelina Nowakowska dołączył  Jerzy Pieszczyński.  Sezon 2009/2010 przyniósł  kolejne udane występy 

pływaków „Korony”. Zimą, w Katowicach podczas Mistrzostw Polski Juniorów 15-letnich (22-24.01.2010), 

Jacek Nicał awansował do finałów A na 200 i 100 metrów stylem klasycznym (5 miejsce i 6 miejsce). 16-

letni  Paweł  Pyrlik  zajął  dwa  razy  6  miejsce  na  Mistrzostwach  Polski  Juniorów  16  lat  (Puławy,  29-

31.01.2010), na dystansach 50 i 100 stylem grzbietowym. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów 17-18 lat, 

które odbyły się w Gorzowie Wlkp (29-31.01.2010) bardzo dobrze zaprezentowała się Irena Suchaniak. 

Nasza zawodniczka wywalczyła w finale 8 miejsce na 800 stylem dowolnym. 

Lato 2010 rozpoczęło się startem Ireny Suchaniak w I Międzynarodowych Zawodach Pływackich 

Pogoria 26.06.2010, gdzie zawodniczka zajęła VI miejsce w klasyfikacji kobiet kat. OPEN na dystansie 3000 

m z czasem 47:04. Zawody były kwalifikacją do Mistrzostw Europy Juniorów w Holandii. Czołowa żabkarka  

Małopolski  Olga  Senetelska  odnotowała  serię  udanych  startów na  Mistrzostwach  Polski  Młodzików 13-

letnich w Gorzowie (01-04.07.2010). Na 100 stylem klasycznym zajęła 5, a na 200 - 8 miejsce. Mistrzostwa 

Polski Juniorów 16 lat w pływaniu w Gorzowie Wlkp. w dniach 9 - 11 lipca 2010 przyniosły „Koronie” 3  

finały B. Paweł Pyrlik wywalczył kolejno 12 miejsce na dystansie 200 m stylem grzbietowym z czasem 

2:20,84; 12 miejsce na 50 m i 13 miejsce na 100 m również grzbietem. 

Podczas Grand Prix Polski w Bochni 23-24 października 2010, Paweł dwukrotnie zajął 17 miejsce 

wśród najlepszych grzbiecistów Polski. Z czasem 27,78 na 50 m stylem grzbietowym ustanowił nowy rekord 

klubu i wypełnił normę na II kl. sportową seniorów. 30 letni rekord klubu został pobity przez Tomka Wajdę 

podczas  finałowej  edycji  Grand Prix Małopolski,  14.XI  w Piekarach na 200 metrów z czasem 2:32"84. 

Drużynowe  Mistrzostwa  Województw,  20-21.XI.2010,  Oświęcim  przyniosły  Tomkowi  Wajdzie  tytuł 

najlepszego zawodnika wśród 13-sto latków. 

Olga Senetelska podczas Zimowych Mistrzostw Okręgu, Oświęcim 11-13.12.2010 ustanowiła nowy 

rekord okręgu małopolskiego na dystansie 50 m stylem klasycznym z czasem 35,37. Był to ostatni występ 

żabkarki w barwach „Korony”. Tomek Wajda odnotował udany start na Mistrzostwach Polski Juniorów 14 

letnich  (Gorzów  Wlk  11-13.  03).  Zawodnik  dwukrotnie  awansował  do  finału  na  200  i  100  m  stylem 

motylkowym zajmując odpowiednio 12 i 16 miejsce.

We wrześniu 2012 roku skład kadry trenerskiej zasiliła wybitna siła fachowa, trener Aleksandra 

Solarz, dawniej Aleksandra Pieszczyńska. Doświadczenie trener Solarz spotkało się z młodzieńczą energią 

trener Barbary Szewczyk i trener Marceliny Nowakowskiej. Kadra trenerska w tym składzie w roku 2013 

podjęła trud pracy z klasą o rozszerzonym profilu pływackim w szkole podstawowej numer 26. 

W tym sezonie zawodnicy Sekcji uczestniczyli w trzech obozach w Dębicy, Pasymiu i Kobylej Górze.

Jak co roku odbyły się zawody z cyklu „Pływaj z nami na Koronie”, które na stałe wpisały się w kalendarz 

Małopolskiego Związku Pływackiego. Ich zasięg i znaczenie rośnie z roku na rok. Na trybunach zasiada 

około  300  zawodników.  W  tym  roku  w  zawodach,  po  raz  pierwszy,  wzięli  udział  zawodnicy 



niepełnosprawni.  Poszerzyło  się  też  grono  naszych  sponsorów.  Zwycięzcy  poszczególnych  konkurencji 

otrzymali dyplomy, medale i liczne nagrody ufundowane przez Elektrociepłownię Kraków, Wawel, Park 

Wodny, Max Fliz, Stalesia, Luki Sport, Tyr Polska. 

Sezon pływacki Korony 2012/13  upłynął pod znakiem sukcesu. Złoty medal Pauliny Urygi i tytuł  

Mistrzyni Polski  na 200 m stylem klasycznym był przysłowiową wisienką na trocie. Podopieczna trener 

Aleksandry Solarz PAULINA URYGA (ur.1995) to jedna z  najlepszych zawodniczek  17-18-to letnich w  Ma-

łopolsce, członek  Kadry Narodowej PZP w kategorii  Młodzika i Juniora. W sezonie 2012/2013 została 

finalistką Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców, srebrną medalistką Zimowych Mistrzostw 

Polski Juniorów 17-18 lat  na dystansie 100 i 200 metrów stylem klasycznym, medalistką XIX Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży  w  Sportach Letnich 17-18 lat  (Drzonków 2013), gdzie zdobyła złoty medal i tytuł 

Mistrzyni   Polski  na  dystansie  200m st.  klasycznym oraz  srebrny  medal  na  dystansie  50  i  100  m st. 

klasycznym.

Wychowanka trener  Barbary  Sewczyk  DARIA NITA (ur.2001)  to  srebrna  medalistka  Drużynowych 

Mistrzostw  Polski  Młodzików 12  lat  na  dystansie  200  m  stylem grzbietowym i  srebrna  medalistka  na 

dystansie 400 m stylem dowolnym a także brązowa medalistka Drużynowych Mistrzostw Polski na 400 m 

stylem dowolnym i wielokrotna finalistka A w stylu dowolnym i grzbietowym.

Trenowany przez trener Marcelinę Nowakowską TOMASZ WAJDA (ur.1997) wielokrotny mistrz okręgu 

i  finalista Mistrzostw Polski  w stylu motylkowym, wywalczył  4 miejsce w Letnich Mistrzostwach Polski 

Juniorów 16 lat na dystansie 200 m stylem motylkowym i 5 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 15 lat 

na dystansie 400 m stylem zmiennym. 

Obok Medalistów i finalistów A Mistrzostw Polski na wyróżnienie zasługują Finaliści B Mistrzostw 

Polski: Adrianna Nędza, Agnieszka Pabian, Gosia Lipowska, Rafał Łabuz, Paweł Kica, Piotr Kurleto, Artur 

Lechowicz, Filip Lechowicz, Olek Bigajski, Arkadiusz Podkowa.    

Wydarzeniem roku 2013 był występ Pauliny Urygi w Zimowych Mistrzostwach Polski Seniorów i Mło-

dzieżowców  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim  (19-22/12/2013),  gdzie  wśród  496  czołowych  polskich 

zawodników, PAULINA zajęła 4miejsce w finale na 100m stylem klasycznym, 10 miejsce na dystansie 200 m 

stylem klasycznym oraz 12 miejsce na 200 m stylem zmiennym. 

 




