
Kuba i Kamil — uczniowe klasy 7A codziennie trenują pływanie w UKS MANTA 

Kochłowice Ruda Śląska. Do Klubu należą od września 2016 r. i w trakcie 1,5 roku mieli 

już kilka niezłych osiągnięć :-). Największe plony medalowe zdobyli w ostatnim kwartale 

2017 r. Trudno to szybko zliczyć, ale chyba razem zdobyli ok. 30 medali:-). Bliźniacy 

prawie co weekend brali udział w zawodach:-).  

 

   

  

Brali udział w najważniejszych zawodach pływackich na terenie województwa śląskiego, 

opolskiego i podkarpackiego. Najlepsze zawody odbyły się w Dębicy organizowane przez 

Otylię Jędrzejczak. W dniach 17-18 grudnia 2017r. 800 młodych pływaków z Polski, 

Ukrainy i Białorusi, w tym Kuba i Kamil, brali udział w Dębicy w III Mikołajkowej 

Olimpiadzie Pływackiej o Puchar Otylii Jędrzejczak, gdzie w pierwszy dzień zawodów 

młodzi pływacy mogli spotkać się z Otylią na zorganizowanej przez nią dyskotece. Relacje 

z tej imprezy były we wszystkich mediach :-). Zawody w Dębicy były bardzo trudne, 

ponieważ kończyły kilkudniowe zmagania w zawodach pływackich Kuby i Kamila, którzy 

w dniach 12, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2017 r. brali udział w kilku zawodach, w tym w dniach 

15-16 grudnia najważniejszych zawodach Mistrzostwach Śląska 12-latków w Raciborzu na 

których Kamil został V-ce Mistrzem Śląska w stylu dowolnym na 100m oraz wspólnie Kuba 

i Kamil zdobyli podwójne srebro w sztafetach na dystansie 4 x 100 m stylem dowolnym 

oraz stylem zmiennym. Razem w trakcie tych 5 dni zawodów startowali w 35 

konkurencjach :-) Aktualnie przygotowują się do Międzynarodowych Zawodów o Puchar 

Silesia, które odbędą się w dniach 16-18 lutego 2018 r. na pływalni AWF w Katowicach:-)  



 

Oprócz zawodów pływackich Kuba i Kamil, jeżeli nie mają zawodów pływackich, biorą 

udział w zawodach biegowych lub pomagają jako wolontariusze :-) Ostatnio brali udział 

jako zawodnicy klubu biegowego Truchtacz Mysłowice w biegach organizowanych na 

terenie Mysłowic. Biegi te były szczególne, ponieważ miały również charakter 

charytatywny. Udział w nich połączony był ze zbiórką środków finansowych na rzecz 

chorej malutkiej Oli.  


