
XVI Grand Prix Legionowa w pływaniu z 
Rekordzistą Polski Dawidem Szulichem

w roli gościa specjalnego zawodów

W dniu 12. stycznia 2014r.  odbyły się XVI Grand Prix Legionowa w pływaniu 
tradycyjnie na pływalni Z.S.O. nr 2 w Legionowie.

W zawodach wzięło udział 218 zawodniczek i zawodników z 25 klubów z całej 
Polski. 
Organizacyjnie  i  sportowo zawody w Legionowie zostały przeprowadzone wzorowo 
dzięki ogromnemu wsparciu sponsorów, organizatorów oraz rodziców zawodniczek i 
zawodników UKS „Delfin”  Legionowo.  XVI  Grand  Prix  Legionowa w pływaniu  z 
gwiazdą  legionowskiego  pływania  Dawidem  Szulichem  w  roli  gościa  specjalnego 
zawodów.  Dawid  Szulich  po  raz  drugi  jako  VIP  zawodów  dekorujący  medalami, 
pucharami i nagrodami, a także rozdający autografy i pozujący do zdjęć z najmłodszymi 
uczestnikami zawodów.

W czasie ceremonii otwarcia zawodów był obecny Zastępca Prezydenta Miasta 
Legionowo Pan Piotr Zadrożny, a także dyrektor pływalni miejskiej w Legionowie pani 
Anna  Mermer,  która  jako  gospodarz  obiektu  serdecznie  przywitała  wszystkich 
uczestników zawodów. Podczas zawodów obecni byli:  sponsor Pan Adam Wilczęga, 
radna Miasta Legionowo Pani Anna Łaniewska oraz główny organizator imprezy prezes 
UKS „Delfin”  Legionowo pan  Rafał  Perl.  Sportowa rywalizacja  dzieci  i  młodzieży 
trwała  prawie  5  godzin.  Dzięki  sponsorom  tych  zawodów  nagrodzono  pucharami, 
medalami  i  dyplomami  oraz  nagrodami  rzeczowymi  ponad  150  zawodniczek  i 
zawodników. Padło wiele wartościowych wyników sportowych i mnóstwo rekordów 



życiowych.  Dekoracji  podczas  zawodów dokonali  m.in.  zastępca  Prezydenta  Miasta 
Legionowo pan Piotr Zadrożny, dyrektor pływalni miejskiej w Legionowie pani Anna 
Mermer, sponsor Pan Adam Wilczęga, radna Miasta Legionowo Pani Anna Łaniewska, 
Rekordzista  Polski  w  stylu  klasycznym Dawid  Szulich,  oraz  prezes  UKS  „Delfin” 
Legionowo Rafał Perl. 

UKS Delfin Legionowo reprezentowało 45 zawodniczek i zawodników, którzy 
zdobyli  w  sumie  16  medali (  2  miejsce  w  klasyfikacji  medalowej  ) -  6  złotych, 
7srebrnych i 3 brązowe. 

Spośród naszych zawodników najlepsze wyniki osiągnęli:
Joanna Żbikowska – I miejsce i złoty medal na dystansie 100m stylem klasycznym 
z czasem 1:17,92 oraz I miejsce i złoty medal na dystansie 50m stylem motylkowym 
z czasem 31,02

Anna Kalisiak -  I miejsce i złoty medal na dystansie 100 m stylem zmiennym z 
czasem 1:19,32

Aleks Strzeszewski – I miejsce i złoty medal na dystansie 100 m stylem dowolnym 
oraz 

II miejsce i srebrny medal na dystansie 50m stylem motylkowym z czasem 27,44

Igor  Szulich – I  miejsce i  złoty medal na dystansie 100 m stylem klasycznym z 
czasem 1:08,37 oraz IV miejsce na 100m stylem zmiennym (1:05,43)

Michał  Perl -  I  miejsce  i  złoty  medal  na dystansie  100 m stylem klasycznym z 
czasem 1:05,31 oraz II miejsce i srebrny medal stylem zmiennym (1:02,25)

Inga Kamińska  -  II miejsce i srebrny medal na dystansie 50m stylem dowolnym z 
czasem 32,51 oraz III miejsce na 100m stylem zmiennym (1:22,61)

Dominika  Czajka –  II  miejsce  i  srebrny  medal  na  dystansie  100m  stylem 
klasycznym z czasem 1:35,33 oraz  III  miejsce i  brązowy medal  na 50 m stylem 
motylkowym (40,22)

Barbara Serafin - II miejsce i srebrny medal na dystansie 50 m stylem grzbietowym 
z czasem 37,85 oraz V miejsce na 100m stylem zmiennym (1:23,97)

Natalia  Makowska -  II  miejsce  i  srebrny  medal  na  dystansie  50m  stylem 
motylkowym z czasem 34,63 oraz V miejsce stylem dowolnym (1:09,58)

Adrian  Kaczmarczyk –  II  miejsce  i  srebrny  medal  na  dystansie  100m  stylem 
grzbietowym oraz VI miejsce stylem dowolnym (1:00,99)

Emilia Piaseczna – V miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym (33,86)

Julia Kalinowska – VI miejsce na dystansie 100m stylem dowolnym (1:22,17)

Jasmina Khan - VI miejsce na dystansie 50m stylem klasycznym (46,89)

Marta Chudorlińska - VI miejsce na dystansie 100m stylem klasycznym (1:29,42)

Bartek Wierzchoń - VI miejsce na dystansie 100m stylem klasycznym (1:36,48).

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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