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W dniu 8 stycznia 2012 odbyły się XIV Grand Prix Legionowa w pływaniu. W 
zawodach wzięło udział 309 zawodniczek i zawodników z 30 klubów z całej Polski. 
UKS  Delfin  Legionowo  reprezentowało  46  zawodniczek  i  zawodników,  którzy 
zdobyli w sumie 3 złote, 4 srebrne i 2 brązowe medale.

Spośród naszych zawodników najlepiej spisali się tradycyjnie Dawid Szulich, 
który zdobył 2 złote medale na i 100m st. klasycznym - 1:01.57 i 100m st. zmiennym 
– 0:59,82. Dawid zajął również I miejsce w klasyfikacji punktowej na najlepszego 
zawodnika XIV Grand Prix Legionowa. Dwa medale złoty na 100m st. klasycznym - 
1:22.22 i  srebrny  na  100m st.  zmiennym -  1:15.76 zdobyła  Joanna Żbikowska. 
Dobrze  wypadła  Zuzanna  Sawicka,  która  zdobyła  brązowy  medal  na  100m  st. 
dowolnym -1:09.20 i  srebro  na  100m st.  motylkowym -1:17.98 oraz  Magdalena 
Ratajczyk srebrny  100m  st.  klasycznym  –  1:39.10.  Rekord  życiowy  ustanowił 
Michał Perl, który również zdobył srebrny medal -100m st. klasycznym - 1:10.91. 
Dobrze pływał brat Dawida,  Igor Szulich, który zdobył srebrny medal na 100m st. 
klasycznym  -1:18.16,  a  także  Aleks  Strzeszewski,  który  z  nowymi  rekordami 
życiowymi  zdobył  brązowy medal  na  100m st.  dowolnym 1:02,79  i  brązowy na 
100m stylem zmiennym -1:11,48.



W czasie ceremonii otwarcia zawodów był obecny Prezes Polskiego Związku 
Pływackiego  pan  Krzysztof  Usielski,  który  podziękował  za  profesjonalne 
zorganizowanie  tak  dużej  imprezy  pływackiej  w  Legionowie,  a  także  pani 
wicedyrektor  ZSO  nr  2  w  Legionowie  pani  Aneta  Miętek,  która  w  imieniu 
gospodarza  obiektu  serdecznie  przywitała  wszystkich  uczestników  zawodów. 
Zawody otworzył prezydent miasta Legionowo Roman Smogorzewski i prezes UKS 
"Delfin"  Legionowo  pan  Rafał  Perl.  Uczestnicy  zawodów  i  ich  trenerzy  oraz 
kibicujący  rodzice  byli  mile  przyjęci  przez  organizatorów  zawodów.  Sportowa 
rywalizacja dzieci i młodzieży trwała 6 godzin. Jak podkreślił doświadczony sędzia 
międzynarodowy pan Eugeniusz Waraksa, sędzia główny zawodów w Legionowie, 
organizacyjnie zawody zostały przeprowadzone wzorowo i bardzo sprawnie.

Dzięki  sponsorom  tych  zawodów  nagrodzono  pucharami,medalami  i 
dyplomami  oraz  nagrodami  rzeczowymi  ponad  200  zawodniczek  i  zawodników. 
Padło wiele wartościowych wyników sportowych i mnóstwo rekordów życiowych. 
Dekoracji  podczas  zawodów dokonali  m.in.  prezydent  miasta  Legionowo  Roman 
Smogorzewski,  prezes  PZP  pan  Krzysztof  Usielski,  sponsorzy:  pani  Iwona 
Kaczmarczyk,  pan  Adam  Wilczęga,  pan  Tomasz  Kalisiak,  radne  Miasta 
Legionowo pani  Monika Jeziak i  pani  Agnieszka Borkowska,  oraz prezes UKS 
"Delfin" Legionowo Rafał Perl.

Zawody zamknęli i zaprosili na kolejne XV Grand Prix Legionowa w pływaniu 
za rok, być może na pływalni Centrum Szkolenia Policji w Legionowie prezydent 
miasta Legionowo Roman Smogorzewski i prezes UKS "Delfin" Legionowo Rafał 
Perl.
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