
Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kalinówce brali udział w 

Powiatowych Igrzyskach Dzieci w pływaniu (klasy VI i młodsze oraz klasy VII, ale dzieci 

urodzone w 2005 roku) oraz Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w pływaniu (klasy 

VII  

Szkoły Podstawowej oraz klasy II-III Gimanzjum). Zawody odbyły się dnia 21.11.2017 roku  

w Bełżycach. Na zawody wyjechało 45 uczniów i rywalizowali z uczniami z dziesięciu 

innych szkół. Brali oni udział w konkurencjach indywidualnych na dystansie 50 metrów 

stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym oraz w sztafecie 6x25 metrów 

stylem dowolnym dziewcząt i chłopców. Na 52 możliwych do zdobycia  

medali we wszystkich konkurencjach pływackich dziewcząt i chłopców nasi  

uczniowie zdobyli 17 medali oraz pamiątkowe dyplomy i puchar. 

 

Najlepsze wyniki uzyskali: 

 Igrzyska Dzieci: 

 II miejsce    Kamińska Marcelina     - na dystansie 50 m stylem dowolnym, 

 II miejsce    Mucha Bartosz              - na dystansie 50 m stylem grzbietowym, 

 II miejsce    Staniak Maciej               - na dystansie 50 m stylem motylkowym, 

 III miejsce   Kasprzak Szymon         - na dystansie  50 m stylem grzbietowym, 

 III miejsce   Szala Oliwia                   - na dystansie 50 m stylem dowolnym, 

 III miejsce   Szumski Jakub              - na dystansie 50 m stylem klasycznym. 

 

 II miejsce   sztafeta 6x25 metrów stylem dowolnym chłopców, 

 III miejsce  sztafeta 6x25 metrów stylem dowolnym dziewcząt.    

 

Składy sztafet: 

- Kierepka Bartosz   kl. VIIb (2005r.), 

- Podmiesiński Piotr   kl. VIIb (2005r.), 

- Staniak Maciej   kl. VIIa (2005r.), 

- Kasprzak Szymon  kl. VI, 

- Kisiel Borys   kl. V, 

- Białek Jakub   kl. IVa, 

- Mucha Bartosz   kl. VI (rez.), 

- Szumski Jakub   kl. VI (rez.). 

 

- Chmiel Agata   kl. VI, 

- Cholewa Iga   kl. VI, 

- Kamińska Marcelina   kl. VI, 

- Szala Oliwia   kl. VI, 

- Dudek Julia   kl. IVa, 

- Mazur Marta   kl. IVa, 

- Gruda Julia   kl. V (rez.), 

- Liszewska Karolina   kl. IVa (rez.). 

 

 

 



 

 

 

 

 Igrzyska Młodzieży Szkolnej: 

 I miejsce     Targoński Paweł      - na dystansie 50 m stylem klasycznym, 

 I miejsce     Wegiera Alicja          - na dystansie 50 m stylem grzbietowym, 

 II miejsce    Chmiel Martyna       - na dystansie  50 m stylem grzbietowym, 

 II miejsce    Goździewski Karol   - na dystansie 50 m stylem grzbietowym, 

 II miejsce    Kasprzak Daniel       - na dystansie 50 m stylem dowolnym, 

 III miejsce   Staniak Filip              - na dystansie 50 m stylem grzbietowym, 

 III miejsce   Stec Barbara             - na dystansie 50 m stylem klasycznym. 

 

 I miejsce    sztafeta 6x25 metrów stylem dowolnym chłopców, 

 II miejsce   sztafeta 6x25 metrów stylem dowolnym dziewcząt. 

 

Składy sztafet: 

- Goździewski Karol   kl. III, 

- Kasprzak Daniel   kl. III, 

- Krzyszycha Marcin   kl. III, 

- Staniak Filip   kl. III, 

- Targoński Paweł   kl. III, 

- Borkowski Krzysztof   kl. IIb, 

- Wnuk Maćko   kl. III (rez.), 

- Zdunek Kacper   kl. III (rez.). 

 

- Chmiel Martyna   kl. III, 

- Borkowska Aleksandra   kl. IIb, 

- Jabłońska Wiktoria   kl. IIa, 

- Stec Barbara   kl. IIa, 

- Kostrubiec Alicja   kl. VIIa, 

- Kościk Antonina   kl. VIIa, 

- Kozak Natalia   kl. III (rez.), 

- Wegiera Alicja   kl. VIIb (rez.). 

 

 

 

 

 

        Uczniów do zawodów przygotował nauczyciel wychowania fizycznego Zbigniew 

Wiechnik – trener pływania. Opiekunami byli p. Agnieszka Staniak  

oraz p. Arkadiusz Kasprzak. 

 

 

 

 



Uczniowie, którzy w Powiatowych Igrzyskach Dzieci i w Powiatowych Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej w pływaniu wywalczyli indywidualnie I, II lub III miejsce oraz 

drużynowo w sztafetach I lub II miejsce, awansowali do zawodów na szczeblu ½ zawodów 

wojewódzkich. Odbyły się one w Kraśniku Fabrycznym w dniach 28-29.11.2017r. 

 Uczniowie startujący w Igrzyskach Dzieci uzyskali następujące wyniki: 

 

 VII miejsce     Staniak Maciej                - na dystansie 50 m stylem motylkowym, 

 VIII miejsce    Kamińska Marcelina      - na dystansie 50 m stylem dowolnym, 

 IX miejsce      Szala Oliwia                     - na dystansie 50 m stylem dowolnym, 

 X miejsce       Mucha Bartosz                - na dystansie  50 m stylem grzbietowym, 

 XI miejsce     Szumski Jakub                   - na dystansie 50 m stylem klasycznym, 

 

 VII miejsce   sztafeta 6x25 metrów stylem dowolnym chłopców. 

 

Skład sztafety: 

- Kierepka Bartosz   kl. VIIb (2005r.), 

- Podmiesiński Piotr   kl. VIIb (2005r.), 

- Staniak Maciej   kl. VIIa (2005r.), 

- Mucha Bartosz kl. VI, 

- Szumski Jakub kl. VI, 

- Białek Jakub kl. IVa. 

 

 Uczniowie startujący w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w ogólnej klasyfikacji zajęli 

V miejsce (chłopcy) oraz VI miejsce (dziewczęta) na 15 uprawnionych do startu 

drużyn szkolnych. Uzyskali oni następujące wyniki: 

 

 V miejsce     Goździewski Karol  - na dystansie 50 m stylem grzbietowym, 

 VI miejsce    Chmiel Martyna      - na dystansie 50 m stylem grzbietowym, 

 VII miejsce   Targoński Paweł     - na dystansie 50 m stylem klasycznym, 

 IX miejsce    Kasprzak Daniel      - na dystansie  50 m stylem dowolnym, 

 IX miejsce    Staniak Filip            - na dystansie  50 m stylem grzbietowym, 

 IX miejsce    Stec Barbara           - na dystansie  50 m stylem klasycznym, 

 

 V miejsce    sztafeta 6x25 metrów stylem dowolnym chłopców, 

 VI miejsce   sztafeta 6x25 metrów stylem dowolnym dziewcząt. 

 

Składy sztafet: 

- Goździewski Karol kl. III, 

- Kasprzak Daniel kl. III, 

- Krzyszycha Marcin kl. III, 

- Staniak Filip kl. III, 

- Targoński Paweł kl. III, 

- Borkowski Krzysztof kl. IIb, 

- Wnuk Maćko kl. III (rez.), 

- Zdunek Kacper kl. III (rez.). 



- Chmiel Martyna kl. III, 

- Kozak Natalia kl. III, 

- Jabłońska Wiktoria kl. IIa, 

- Stec Barbara kl. IIa, 

- Borkowska Aleksandra kl. IIb, 

- Kościk Antonina kl. VIIa, 

- Liszewska Martyna kl. VIIa (rez.). 

 

Uczniów do zawodów przygotował nauczyciel wychowania fizycznego  

Zbigniew Wiechnik – trener pływania. Opiekunem była p. Agnieszka Staniak. 

 


