
Pierwszego dnia zawodów, na dystansie 200 metrów stylem dowolnym medal brązowy🥉    
z czasem 2.01.88 (życiówka) dla czarnych koszul zdobyła Wiktoria Dąbrowska, która                      
na co dzień uczy się i pływa w Anglii.  
W finałach znaleźli się również: 
- Laura Dekoninck, finał A 50m stylem dowolnym (7. miejsce);  
- Julia Wróbel finał A 50m stylem dowolnym (6. miejsce) oraz finał B 100m stylem 
motylkowym; 
- Piotr Kowalczyk finał B 50m stylem dowolnym oraz finał B 200 grzbietem; 
- Aleksandra Gradek finał B 100m stylem motylkowym; 
- Karolina Szyszko finał B 100m stylem motylkowym;  
- Daria Zielińska finał A 100m stylem motylkowym (6. miejsce); 
- Jan Zubik finał A 100m stylem motylkowym (4. miejsce);  
- Weronika Pichola finał A 200m grzbietem (7. miejsce); 
- Paweł Kowalewski finał B 200m grzbietem.  
 
Drugi dzień finałów rozpoczął się od zdobycia medalu na 50m stylem grzbietowym przez Piotra 
Kowalczyka, który przepłynął dwie długości basenu w czasie 24.79, i tym samym zdobył 
srebrny medal🥈 i ustanowił nowy rekord życiowy. Na kolejny medal nie musieliśmy długo 
czekać, ponieważ 20 minut później startował Janek Zubik na dystansie 400m stylem 
dowolnym, który po zaciętym finiszu wywalczył brązowy medal 🥉z czasem 3:52.95, 
poprawiając tym samym życiówkę o 4 sekundy.  
Po Janku przyszła kolej na Emilię Mozołowską, która na dystansie 200m stylem zmiennym 
zajęła drugiej miejsce 🥈, z czasem 2:17.05, to jej nowy rekord życiowy.  
Na koniec drugiego bloku finałowego nasze niezawodne dziewczyny wywalczyły srebrny 
medal🥈na dystansie 4x100m stylem dowolnym, w składzie: Wróbel, Gradek, Mozołowska, 
Dąbrowska.  
W finałach startowali również: 
- Aleksandra Gradek, finał B 50m stylem motylkowym; 
- Julia Wróbel, finał A 50m stylem motylkowym (7. miejsce); 
- Mozołowska Emilia, finał A 50m grzbietem (6. miejsce); 
- Laura Dekoninck, finał A 50m grzbietem (8. miejsce); 
- Weronika Pichola, finał B 50m grzbietem; 
- Anna Mrożewska, finał B 50m grzbietem; 
- Kalina Dobosz, finał B 100m klasycznym. 
 
Trzeci dzień.... - Ten wspaniały dzień rozpoczęła Daria Zielińska od zdobycia złotego 
medalu 🥇na 200m stylem motylkowym z czasem 2:14.05. Po Darii przyszła pora na Janka 
Zubika, który na 200m stylem motylkowym również zdobył złoty medal 🥇i dokonał dwóch 
niesamowitych rzeczy. Pierwsza - z czasem 1:54.73 USTANOWIŁ ON NOWY REKORD POLSKI 
JUNIORÓW 17-letnich, poprawiając własny rekord Polski 17-latków o sekundę i tym samym 
dokonał niemożliwego, czyli zmiany koloru włosów u trenera Grzegorza Kircuna na kolor 
różowy (druga). Trenerze Grzegorzu, czekamy! 
 
Dla Polonii Medale zdobyli jeszcze:  
- Wiktoria Dąbrowska - srebrny medal🥈 na 100 m stylem dowolnym z czasem 56.16 - nowy 
rekord życiowy; 



- Emilia Mozołowska - srebrny medal🥈na dystansie 100m stylem zmiennym z czasem 1:02.81 
- nowy rekord życiowy;  
- Daria Zielińska - srebrny medal🥈 na 800m stylem dowolnym z czasem 8:55.50; 
- Jan Zubik - brązowy medal🥉na 1500m stylem dowolny z czasem 15:29.65, tym samym 
poprawił swój rekord życiowy o 8 sekund.  
 
W finałach trzeciego bloku startowali też:  
- Julia Wróbel, finał A 200m motylkowym (7. miejsce); 
- Laura Dekoninck, finał A 100 dowolnym (6. miejsce); 
- Karolina Szyszko, finał B 200m motylkowym; 
- Franciszek Gera, finał B 200m motylkowym; 
- Aleksandra Gradek, finał B 100m dowolnym; 
- Weronika Pichola, finał A 100m grzbietem (7. miejsce); 
- Anna Mrożewska, finał B 100m grzbietem; 
- Paweł Kowalewski, finał A 100m grzbietem (8. miejsce). 
- Piotr Kowalczyk, finał B 100m grzbietem; 
- Kalina Dobosz, finał A 200m klasycznym (7. miejsce); 
- Jakub Skrobała, finał B 100m zmiennym. 
 
Gratulujemy wszystkim medali i rekordów życiowych. 🖤🤍❤ 
 
Jan Zubik  
 


