
 
 

 

Polkowice, 31.12.2009r. 
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 

Klubu MKS „Płetval” Polkowice za okres  

 

od 02.01.2009r. do 31.12.2009r. 

 

 W sekcji pływackiej prowadzi się naukę oraz doskonalenie pływania sportowego i 

pływania swobodnego wśród dzieci i młodzieży. Zawodnikami są uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjalnych z naszego terenu. Ponadto z nauki pływania w naszym 

klubie korzystają dzieci w wieku przedszkolnym. Ogółem w zajęciach uczestniczy około 

110-125 dziewcząt i chłopców. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w 

godzinach porannych 6.30 – 7.30 (poniedziałek, środa, piątek) oraz w godzinach 

popołudniowych 17.15 – 19.15. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę 

instruktora pływania: mgr Pawła Hoffmana, mgr Bartłomieja Błaszczyka oraz trenera II 

klasy pływania mgr Elżbietę Marciniak i nauczyciela wychowania fizycznego  

mgr Grzegorza Kamelskiego. 

 
 

 Zawodnicy klubowi zdobyte umiejętności mogą sprawdzić poprzez udział w 

zawodach różnej rangi i tak np.: 

 

1. Dolnośląska Liga Pływacka. Nasz klub reprezentują: 
 

Klasy IV ( 20.02.2009 – WROCŁAW, 15.04.2009 – WROCŁAW ) 

 Wioletta Latarska 

 Patryk Szymion 

 Kacper Opiłka 

 

Klasy V ( 06.03.2009 – WROCŁAW ) 

 Patrycja Maślanka 

 Klaudia Wnuk 



 
 

 

 

 Klasy VI ( 09.01.2009 – RUDNA, 06.04.2009 – WROCŁAW ) 

 Marta Kondraczuk 

 Andrzej Biel 

 

 Klasy gimnazjalne ( 08.01.2009 – WROCŁAW )  

 Patrycja Mikulak 

 Magdalena Latarska 

 Dorota Latarska 

  

2. 12.02.2009r. w Wrocławiu odbyły się V Zawody Karnawałowe Dla uczniów klas III. 

Sukcesy naszych zawodników: 

 

 Aleksandra Kordek – 4 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym,  1m-e na 

dystansie 50m stylem grzbietowym, 

 Dominika Piekarz - 2 miejsce na dystansie 50m stylem klasycznym, 11m-e na 

dsytansie 50m stylem dowolnym, 

 Magdalena Źrebiec – 1 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym,  1m-e na 

dystansie 50m stylem klasycznym,  

 Kamila Kuriata – 6 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym, 5m-e na dystansie 

50m stylem grzbietowym; 

 Justyna Jarząbek – 9 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym,  12m-e na 

dystansie 50m stylem grzbietowym,  

 Urszula Chorążykiewicz – 9 miejsce na dystansie 50m stylem klasycznym,  10m-e 

na dystansie 50m stylem dowolnym; 

 Hanna Chorążykiewicz – 19 miejsce na dystansie 50m stylem grzbietowym, 18m-e 

na dystansie 50m stylem dowolnym; 

 Konrad Śliwa – 12 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym,  10m-e na 

dystansie 50m stylem grzbietowym; 
 

 

3. 28.03.2009r. w Polkowicach odbyła się III Edycja Pucharu Wiosny. Zawody 

organizowane były przez nasz klub.  W zawodach startowały przedszkolaki, 

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z naszej Gminy. Ogółem 

uczestniczyło 120 dziewcząt i chłopców.  Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie 

internetowej klubu – www.pletval.polkowice.pl 

 

4. 05.04.2009r. W Rudnej odbył się II Ogólnopolski Meeting Pływacki o Puchar Wójta 

Gminy Rudna. Klub reprezentowali: 

http://www.pletval.polkowice.pl/


 
 

 

 Magdalena Źrebiec – 8m-e na dystansie 50m stylem motylkowym, 9m-e na 

dystansie 100m stylem dowolnym;   

 Kamila Kuriata – 13m-e na dystansie 50m stylem dowolnym, 

 Dominika Piekarz – 10m-e nadystansie 50m stylem klasycznym, 7m-e na dystansie 

100m stylem zmiennym; 

 Wioletta Latarska – 9m-e na dystansie 50m stylem motylkowym, 7m-e na dystansie 

50m stylem klasycznym,  

 Kacper Opilka – 9m-e na dystanie 50m stylem klasycznym. 
 

5. 25.04.2009r. W Jeleniej Górze odbyły się IX Otwarte Zawody Pływackie o Puchar 

Prezydenta Miasta Jelenia Góra. W zawodach rywalizowali: 

 Hanna Chorążykiewicz: 13 m-e na dystansie 50m stylem dowolnym,  9m-e na 

dystansie 50m stylem grzbietowym,   

 Śliwa Konrad -  11miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym, 8m-e na dystansie 

50m stylem grzbietowym,  

 Pustuła Michał -  16miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym, 9m-e na dystansie 

50m stylem grzbietowym,  

 Aleksandra Kordek – 2m-e na dystansie 50m stylem grzbietowym,  6m-e na 

dystansie 50m stylem dowolnym, 

 Dominika Piekarz - 3m-e na dystansie 50m stylem klasycznym, 9m-e na dystansie 

50m stylem dowolnym. 

 Urszula Chorążykiewicz – 5m-e na dystansie 50m stylem motylkowym, 12m-e na 

dystansie 50m stylem dowolnym, 

 Wioletta Latarska – 1m-e na dystansie 50m stylem klasycznym, 3 miejsce na 

dystansie 50m stylem motylkowym,  

 Patryk Szymion:   1m-e na dystansie 50m stylem klasycznym, 3m-e na dystansie 

50m stylem motylkowym,   

 Kacper Opiłka: 2m-e na dystansie 50m stylem klasycznym, 10m-e na dystansie 50m 

stylem stylem dowolnym; 

 Krzysztof Stępień: 3m-e na dystansie 50m stylem klasycznym, 14m-e na dystansie 

50m stylem dowolnym, 

 Magdalena Latarska: 2m-e na dystansie 50m stylem motylkowym, 4m-e na 

dystansie 50m stylem klasycznym; 

 Dorota Latarska: 4m-e na dystanise 50m stylem dowolnym, 5m-e na dystansie 50m 

stylem grzbietowym,  

 Patrycja Mikulak: 1m-e na dystansie 50m stylem grzbietowym, 2m-e na dystansie 

50m stylem dowolnym; 

 

6. 29.04.2009r. na pływalni przy SP3 odbyła się miła uroczystość z udziałem 

najmłodszych dzieci uczęszczających na zajęcia MKS "Płetval" Polkowice od 

września 2008r. Było to "Pasowanie na pływaka". Pasowanych zostało 32 

uczestników zawodów. Każdy z uczestników miał do wykonania trzy zadania: 



 
 

 

- przepłynięcie 25m 

- wyłowienie przedmiotu z dna basenu 

- przepłynięcie pod linami 

Wszyscy zadania wykonali znakomicie i dlatego w nagrodę na pamiątkę otrzymali: 

plecaki, słodycze oraz certyfikaty potwierdzające to wydarzenie.  

 

7. 09-10.05.2009r. w Głogowie odbyły się Ogólnopolskie Zawody Pływackie - 

„Puchar Hutnika ”. Sukcesy naszych zawodników: 

 

 Wioletta Latarska – 2m-ce na dystansie 50m stylem klasycznym, 3m-ce na 

dystansie 100m stylem klasycznym, 3m-ce na dystansie 100m stylem motylkowym, 

6m-ce na dystansie 50m stylem motylkowym, 

 Kacper Opiłka: 11m-ce na dystansie 50m stylem grzbietowym, 22m-ce na dystansie 

50m stylem dowolnym, 13m-ce na dystansie 50m stylem klasycznym, 13m-ce na 

dystansie 50m stylem motylkowym; 

 Krzysztof Stępień: 12m-ce na dystansie 50m stylem grzbietowym, 33m-ce na 

dystansie 50m stylem dowolnym, 15m-ce na dystansie 50m stylem klasycznym; 

 
 

8. 16-17.05.2009r. we Wrocławiu odbyły się „XV Dni Olimpijczyka”. Zawody 

ogólnopolskie.  W zawodach startowało 240 zawodników. Klub reprezentowały: 

Dorota Latarska, Magdalena Latarska, Marta Kondraczuk. Szczegółowe wyniki na 
http://live.omegatiming.eu/2009/05_16_wroclaw/wyniki.htm 

 

9. 31.05.2009r. w Gorzowie Wlkp odbyły się Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w 

Pływaniu dzieci 10, 11 letnich. W zawodach startowali również  zawodnicy klubu 

MKS „Płetval” Polkowice: 

 

 Magdalena Źrebiec: 1 m-ce na dystansie 50m stylem dowolnym, 1m-ce na dystansie 

100m stylem dowolnym, 1 m-ce na dystansie 50m stylem motylkowym, 1 m-ce na 

dystansie 200m stylem dowolnym, 

 Dominika Piekarz: 1m-ce na dystansie 50m stylem klasycznym, 1m-ce na dystansie 

100m stylem klasycznym, 2m-ce na dystansie 100m stylem zmiennym, 2m-ce na 

dystansie 200m stylem grzbietowym, 

 Kamila Kuriata: 2m-ce na dystansie 50m stylem dowolnym, 2m-ce na dystansie 

100m stylem dowolnym, 2m-ce na dystansie 200m stylem dowolnym, 1m-ce na 

dystansie 100m stylem zmiennym, 

 Aleksandra Kordek: 1m-ce na dystansie 100m stylem grzbietowym, 1m-ce na 

dystansie 200m stylem grzbietowym, 3m-ce na dystansie 50m stylem dowolnym, 

3m-ce na dystansie 100m stylem dowolnym, 

http://live.omegatiming.eu/2009/05_16_wroclaw/wyniki.htm


 
 

 

 Wioletta Latarska: 5m-ce na dystansie 100m stylem klasycznym, 8m-ce na 

dystansie 200m stylem klasycznym, 5m-ce na dystansie 100m stylem motylkowym, 

5m-ce na dystansie 50m stylem motylkowym, 

 Kacper Opiłka: 6m-ce na dystansie 50m stylem  dowolnym, 6m-ce na dystansie 

50m stylem klasycznym, 6m-ce na dystansie 50m stylem motylkowym, 11m-ce na 

dystansie 200m stylem klasycznym, 

 Patryk Szymion: 8m-ce na dystansie 100m stylem dowolnym, 9m-ce na dystansie 

200m stylem dowolnym, 8m-ce na dystansie 200m stylem klasycznym, 

 

W ogólnej klasyfikacji za najlepszy start 1m-ce Magdalena Źrebiec, 2m-ce Dominika 

Piekarz, 3m-ce Kamila Kuriata, 5m-ce Aleksandra Kordek. 

W rywalizacji sportowej brali udział zawodnicy z województwa lubuskiego. Zawody te są 

najważniejszym startem dla 3 i 4  klasistów. Zawody tej rangi odbywają się w całej Polsce 

przy Okręgowych Związkach Pływackich. Po zebraniu wszystkich wyników wyłania się 

Mistrzów Polski danej konkurencji. 

 Ogólnopolskie wyniki z Korespondencyjnych Mistrzostw Polski dzieci 10-11 

letnich, największy sukces odniosła Magdalena Źrebiec, która dwukrotnie uplasowała się 

w pierwszej dziesiątce zajmując 6 miejsce na dystansie 200m stylem dowolnym oraz  

8 miejsce na dystansie 100m stylem dowolnym. 
 

10. 03.06.2009r. odbyło się tradycyjnie uroczyste ognisko kończące sezon. W tym roku 

niestety pogoda nie dopisała i wszyscy musieli chować się pod namiotami. Nie 

przeszkodziła ona jednak w dobrej zabawie! Wszyscy z ogniska wracali zmoknięci 

ale uśmiechnięci. Podczas zakończenia organizowane były gry i zabawy. Wielu 

zawodników i rodziców otrzymało różne słodkie upominki i medale.  

 

11. 05-06.06.2009r. we Wrocławiu odbyły się „Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska”   

W  rywalizacji sportowej startowało około 300 zawodników z Polski. Miasto i klub 

reprezentowały: Patrycja Mikulak, Dorota Latarska, Magdalena Latarska, Marta 

Kondraczuk. Szczegółowe wyniki są na stronie internetowej: 
http://live.omegatiming.eu/2009/06_06_wroclaw/index.html 

 12. Dolnośląska Liga Pływacka. W roku szkolnym 2009/2010 nasz klub reprezentują: 
 

 Klasy IV – 20.11.2009r. Wrocław pierwsza edycja. (W tej edycji startowały cztery 

zawodniczki) 

 Magdalena Żrebiec 

 Justyna Jarząbek 

 Dominika Piekarz 

 Kamila Kuriata 

 Aleksandra Kordek 

http://live.omegatiming.eu/2009/06_06_wroclaw/index.html


 
 

 

 Urszula Chorążykiewicz 

 

 Klasy V  - 14.11.2009r. Wrocław pierwsza edycja.(W tej edycji startowały dwie 

zawodniczki) 

 Wioletta Latarska 

 Katarzyna Jankowska 

 Kacper Opiłka 

 Krzysztof Stępień 

 

 Klasy gimnazjalne – 12.11.2009r. Wrocław pierwsza edycja. (W tej edycji 

startowały dwie zawodniczki) 

 Marta Kondraczuk 

 Magdalena Latarska 

 Dorota Latarska 
 

 

13. 26.09.2009r. Jeleniej Górze odbyły się IX Otwarte Zawody Pływackie Pogranicza. 

Sukcesy naszych zawodników: 

 Magdalena Źrebiec – 1 miejsce na dystansie 50m stylem motylkowym,  3m-e na 

dystansie 50m stylem grzbietowym, 

 Hanna Chorążykiewicz – I miejsce na dystansie 50m stylem klasycznym, II miejsce 

na dystansie 50m stylem grzbietowym, 

 Marta Kondraczuk – 1 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym,  1m-e na 

dystansie 50m stylem klasycznymym; 

 Konrad Śliwa – 1m-e na dystansie 50m stylem grzbietowym, 2 miejsce na dystansie 

50m stylem klasycznym, 

 Michał Pustuła - 1 miejsce na dystansie 50m stylem klasycznym, 2m-e na dystansie 

50m stylem grzbietowym, 

W zawodach rywalizowali również: Kamila Kuriata, Dominika Piekarz, Justyna 

Jarząbek, Urszula Chorążykiewicz, Katarzyna Jankowska, Ola Kordek, 

Patrycja Mikulik, Kacper Opiłka, Krzysztof Stępień zajmując dalsze miejsca. 
 

14. 17.10.2009r. w Rudnej odbyły się VI Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora 

Zespołu Szkół w Rudnej. 

 Wioleta Latarska: 1 miejsce na dystansie 50m stylem motylkowym, 5 miejsce na 

dystansie 50m stylem klasycznym, 

 Magdalena Źrebiec: 1 miejsce na dystansie 50m stylem motylkowym, 1 miejsce na 

dystansie 100m stylem zmiennym, 

 Kamila Kuriata: 2 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym, 7 miejsce na 

dystansie 100m stylem zmiennym, 



 
 

 

 Justyna Jarząbek: 5 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym, 12  miejsce na 

dystansie 50m stylem klasycznym, 

 Dominika Piekarz: 8 miejsce na dystansie 100m stylem zmiennym, 5  miejsce na 

dystansie 50m stylem klasycznym 

 Katarzyna Jankowska: 7 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym, 7  miejsce na 

dystansie 50m stylem klasycznym, 

 Urszula Chorążykiewicz: 6 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym, 10  

miejsce na dystansie 50m stylem klasycznym. 

W zawodach rywalizowali zawodnicy z 15 klubów województwa dolnośląskiego. 

 

15. 18.10.2009r. odbyła się III edycja Pucharu Jesieni. Zawody zostały zorganizowane 

na basenie sportowym przy Aquaparku Polkowice. W zawodach udział wzięli 

zawodnicy klubów: MKS "Piast" Głogów, SP3 Polkowice, SP18 Legnica, "Shark" 

Rudna, "Wankan" Legnica, MKS "11" Jelenia Góra, GIM2 Polkowice, MKS 

"Płetval" Polkowice oraz zawodnicy niezrzeszeni. Szczegółowe wyniki są dostępne 

na stronie http://pletval.polkowice.pl/swimming/wyn-polkowice20091018.pdf 

 

16.  31.10.2009r. w Legnicy odbyły się VIII Zimowe Mistrzostwa Zagłębia 

Miedziowego w Pływaniu. 

 Wioleta Latarska: 4 miejsce na dystansie 50m stylem motylkowym, 3 miejsce na 

dystansie 50m stylem klasycznym, w ogólnej klasyfikacji 9 miejsce, 

 Magdalena Źrebiec: 3 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym, 1 miejsce na 

dystansie 50m stylem klasycznym, w ogólnej klasyfikacji 1 miejsce, 

 Kamila Kuriata: 4 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym, 6 miejsce na 

dystansie 50m stylem klasycznym, w ogólnej klasyfikacji 7 miejsce, 

 Aleksandra Kordek: 6 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym, 2 miejsce na 

dystansie 50m stylem grzbietowym, w ogólnej klasyfikacji 3 miejsce, 

 Dominika Piekarz: 3  miejsce na dystansie 50m stylem klasycznym, 7 miejsce na 

dystansie 50m stylem grzbietowym, w ogólnej klasyfikacji 10 miejsce, 

 Katarzyna Jankowska: 13 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym, 7  miejsce 

na dystansie 50m stylem klasycznym, w ogólnej klasyfikacji 16 miejsce, 

 Urszula Chorążykiewicz: 15 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym, 11 

miejsce na dystansie 50m stylem grzbietowym, w ogólnej klasyfikacji 19 miejsce, 

 Hanna Chorążykiewicz: 4 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym, 2 miejsce 

na dystansie 50m stylem klasycznym, w ogólnej klasyfikacji 2 miejsce, 

 Konrad Śliwa: 1 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym, 1 miejsce na 

dystansie 50m stylem grzbietowym, w ogólnej klasyfikacji  1 miejsce 

W zawodach rywalizowali zawodnicy zrzeszeni w klubach z województwa 

dolnośląskiego. 

 

http://pletval.polkowice.pl/swimming/wyn-polkowice20091018.pdf


 
 

 

17.  14-15.11.2009r. We Wrocławiu odbył się „20 Memoriał Marka Petrusewicza. W 

zawodach rywalizowały Magdalena Latarska, Dorota Latarska. Szczegółowe 

wyniki są dostępne na stronie: http://juvenia.pl/dokumenty/petrusewicz2009/liveview/ 

 

18.  05-06.12.2009r. w Głogowie odbyły się Ogólnopolskie Zawody Pływackie 

„BARBÓRKA”. W zawodach rywalizowały: Katarzyna Jankowska i Wioletta 

Latarska. Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie: 
http://live.omegatiming.eu/2009/12_06_glogow/wyniki.pdf 

19. 06.12.2009r. we Wrocławiu odbyły się zawody „Mikołajkowe” w których nasz klub 

reprezentowało dziesięcioro zawodniczek i zawodników. Zajęli oni dalsze  

niepunktowane miejsca. 

20.   18.12.2009r. w Nowej Rudzie odbyły się Zimowe Mistrzostwa Okręgu. W 

zawodach rywalizowały: Dorota Latarska, Magdalena Latarska, Marta 

Kondraczuk,Wioletta Latarska. Wyniki dostępne są na stronie: 
http://live.omegatiming.eu/2009/12_19_ruda/index.html 

 

 

 
Trener koordynator MKS „Płetval” Polkowice 

 

Paweł Hoffman 
 

 

http://juvenia.pl/dokumenty/petrusewicz2009/liveview/
http://live.omegatiming.eu/2009/12_06_glogow/wyniki.pdf
http://live.omegatiming.eu/2009/12_19_ruda/index.html

