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Choszczno - Foka - Mistrzowski debiut
24.02.2016.

CHOSZCZNO. W miniony weekend ponad tysiąc zawodników (z Białorusi, Litwy, Niemiec, Norwegii i
Polski) rywalizowało w zawodach pływackich Poznań International Swimming Cup. Rewelacyjnie spisali
się tam pływacy z UKS Foka, którzy zdobywając 17 medali uplasowali się na 19 miejscu w punktacji
klubowej (sklasyfikowano 82 kluby). Przywieźli też pamiątkową fotkę z OTYLIĄ JĘDRZEJCZAK.

Dla choszcznian start w zawodach Poznań International Swimming Cup był
debiutem w międzynarodowej rywalizacji. Rozpoczynając tę relację warto
podkreślić, że do klasyfikacji końcowej liczyły się również medale
zdobywane w kategorii &bdquo;masters&rdquo;. Tu bardzo miłą niespodziankę sprawił
trener choszczeńskich pływaków KRZYSZTOF KĘSIK (na zdjęciu obok), który wywalczył
złote medale na dystansie 100 metrów stylem dowolnym i motylkowym.
Wartość tych medali podnosi fakt, że w tej kategorii rywalizowało wielu
znanych pływaków, w tym uczestników igrzysk olimpijskich, mistrzów
Polski i Europy, a także członków polskiej kadry narodowej (m.in.: KATARZYNA BARANOWSKA, DIANA
SOKOŁOWSKA, MICHAŁ CHUDY i KACPER MAJCHRZAK &ndash; red.).
- Pojechaliśmy tam głównie po to, aby zdobywać nowe doświadczenia, a
można śmiało stwierdzić, że po raz kolejny pokazaliśmy, że naprawdę
jesteśmy dobrzy i nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów &ndash; tak trener WALDEMAR
MĘŻYKOWSKI ocenia
start najmłodszych zawodników Foki. Zapewnia, że tam słabeuszy już nie
było. - Można śmiało powiedzieć, że miejsce w pierwszej trzydziestce,
zwłaszcza w kategoriach 10 do 15 lat, gdzie zawodników było najwięcej,
to już niezłe osiągniecie. Warto było pojechać nie tylko ze
względu na zdobyte medale. Tam sobie uświadomiliśmy, że to także my
tworzymy sport na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że po tym starcie
nasi zawodnicy poczuli swoją wartość i wyzbyli się wszelkich kompleksów &ndash;
gratuluje wszystkim trener. Dodał jeszcze, że gościem specjalnym tego
wydarzenia była multimedalistka OTYLIA JĘDRZEJCZAK, z którą
choszcznianie nie omieszkali stanąć do pamiątkowej fotografii. A oto
nasi medaliści z zawodów Poznań International Swimming Cup: ZOFIA WADECKA (9 lat &ndash; 2
srebrne, 2 brązowe), OSKAR BURZYŃSKI (10 lat &ndash; złoty i brązowy), OLGA PAROL (11 lat &ndash;
złoty, dwa srebrne i brązowy), BARTŁOMIEJ PIEŃKOWSKI (srebrny i cztery brązowe), KRZYSZTOF KĘSIK
(masters - dwa złote).
Tadeusz Krawiec
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