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Ciężko byłoby znaleźć lepsze czas i miejsce na
organizację okręgowych mistrzostw w pływaniu niż
malowniczo położony Słupiec – osiedle a niegdyś
samodzielnie miasto Nowej Rudy / Neurode (powiat
kłodzki). Pojechałem tam z nieskrywaną potrzebą
poznania polskich pływaków z Dolnego Śląska od innej
strony: nie ich czasów i startów, które są oczywiście
najważniejsze, lecz tego kim są ci ludzie i czym jest dla
nich sport wyczynowy. Dzięki pomocy sportowych władz
udało mi się porozmawiać z jedną z trenerek oraz z
dwiema pływaczkami z Dolnego Śląska.
Polskie pływanie podobnie jak inne dyscypliny sportowe
nie miało łatwo zwłaszcza w tym roku. Większość
planowanych na ten rok imprez sportowych zostało
odwołanych aż do jesieni 2020 r. Tym bardziej
powinniśmy docenić starania władz, żeby zorganizować
jesienią i zimą jak najwięcej zawodów pływackich – tym
razem bez udziału publiczności. Od 3.12 do 5.12 odbyły
się w Słupcu bowiem aż trzy różne zawody, tj.:
Mistrzostwa Dolnego Śląska Dzieci w wieku 10-11 l.,
Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w wieku 12-13 l.
oraz Mistrzostwa Dolnego Śląska w kategorii 14 l. i
powyżej. Jak mówi Małgorzata Gębicka, przez sytuację w
kraju dzieci i młodzież zaczęła bardziej doceniać treningi
na pływalni, które jeszcze niedawno były niemożliwe.

Dominika Sztandera (@dsztandera), polska żabkarka i
reprezentantka Kadry Narodowej w pływaniu urodzona w
Dzierżoniowie zaznacza wartość mistrzostw okręgowych,
ponieważ są one przepustką do rozgrywek krajowych i
międzynarodowych, na których można stanąć na
słupkach z najlepszymi. Klaudia Naziębło
(@klaudia_nazieblo), polska grzbiecistka z Wrocławia i tak
samo reprezentantka Kadry Narodowej w pływaniu
uważa, że nie powinno zabraknąć na takich imprezach
bardziej zaawansowanych pływaków, ponieważ to właśnie
ich potrzebują adepci pływania teraz najbardziej.
Zanim przejdę do swoich osobistych wrażeń z mojego
dwudniowego pobytu w Nowej Rudzie-Słupcu podam
jeszcze wyniki wspominanych pływaczek: Klaudia
Naziębło zdobyła 1. miejsce na 100 m. stylem
motylkowym (58.50) oraz na 100 m. stylem grzbietowym
(58.80). Dominika Sztandera zajęła 2. miejsce na 50 m.
stylem klasycznym (30.95) oraz na 50 m. stylem
dowolnym (25.70). 3. miejsce zajęła Aleksandra
Węgrzynowska na 200 m. stylem dowolnym (2:02.81).
Wśród mężczyzn byli to kolejno: Paweł Juraszek,
Mateusz Arndt oraz Kacper Dereń.
Tak jak pisałem górskie krajobrazy działały na mnie
uspokajająco. To chyba dlatego postanowiłem połowę
każdego dnia spędzić na relaks i odpoczynek, a dopiero
drugą połowę dnia na kibicowanie pływakom na pływalni
Centrum Turystyczno-Sportowego. Kompleks budynków
przy ul. Kłodzkiej to swoistego rodzaju miasteczko. Dzięki
bliskiemu położeniu domu wypoczynkowego oraz

centrum handlowego i usługowego można zaplanować
tutaj dłuższy pobyt.
Moje uczestnictwo w zawodach w Nowej Rudzie pokazało
mi przede wszystkim, że w pływaniu, ale prawdopodobnie
również w innych dyscyplinach sportu, niezmiernie ważni
są ludzie. Na twarzach młodych pływaków nie było widać
ani szczypty niezdrowej rywalizacji, ani nawet
dyskomfortu spowodowanego niecodziennymi
przepisami sanitarnymi. Widziałem za to radość, lekkość i
szczęście – coś czego ja pochodzący ze stutysięcznej
Legnicy nie doświadczyłem na lekcjach wychowania
fizycznego – notabene o mocno zdezaktualizowanej
nazwie. Tym bardziej zachęcam wszystkich do czynnego
udziału w lokalnym sporcie i do pisania własnych narracji.

