
Moi Drodzy,

W dniach 18-20 kwietnia 2013 uczestniczyliśmy z Joanną w IX Mistrzostwach Polski
Lekarzy w Pływaniu w Dębicy h p://www.mplwp.pl/  

 

Dla mnie był to już 3 start w tych zawodach (poprzednio w 2009 i 2010), a dla Joanny
debiut.
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Obydwoje startowaliśmy w grupie wiekowej 56-65.

 

Mieliśmy bardzo wymagających przeciwników. Joanna konkurowała z dr. Ewą Zimną-
Walendzik, zajmując ostatecznie 5 miejsce w klasyfikacji indywidualnej (na 22 panie),
a  ja  z  prof.  Tomaszem  Rechbergerem,  zajmując  15  miejsce  w  klasyfikacji
indywidualnej mężczyzn (na 30 panów).

Tomasz Rechberger i Tomasz Dangel                                               
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Ewa Zimna-Walendzik i Joanna Dangel

Joanna zdobyła dwa złote medale na 50 i 100 m stylem klasycznym; ja dwa srebrne
na 400 i 1500 m stylem dowolnym. W innych startach było nieco słabiej.

Walka
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Na mecie
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Na podium
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Ponadto Joanna zasłużyła na trzeci złoty medal – za swój wykład "Rola kardiologa dziecięcego w
kwalifikacji młodzieży do uprawiania  sportu"  na  konferencji  naukowej, towarzyszącej  zawodom.
Byłem z niej bardzo dumny.

Dominatorem w naszej grupie był dr Krzysztof Kawecki, który  wygrywał wszystkie
wyścigi. Był na tyle uprzejmy, że nie zdublował mnie w wyścigu na 1500 m (za co mu
bardzo dziękuję).

Tomasz Dangel i Krzysztof Kawecki
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Koledzy, z  którymi przegrywałem, pocieszali  mnie – mówiąc, że „dziewczyny lubią
brąz”. Muszę to zapamiętać.

 

A jednak zdobyłem jeden złoty medal – w sztafecie 4 x 100 m stylem dowolnym w
drużynie  Izby  Lekarskiej  w  Warszawie.  Zawdzięczam  go  oczywiście  kolegom  z
drużyny.

Warszawska  Izba  Lekarska,  w  klasyfikacji  drużynowej,  zajęła  II  miejsce.  Wygrali
drużynowo koledzy z Łodzi.
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Nasza „złota” sztafeta: Jerzy Leszczyński, Krzysztof Kawecki, Adam Ostrzycki, Tomasz
Dangel

 

Wzięliśmy też udział w sztafecie mieszanej 4 x 50 m stylem dowolnym, razem z dr.
Teresą Zasacką i dr. Jerzym Leszczyńskim. Zajęliśmy 4 miejsce.
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Moim największym przeżyciem podczas zawodów w Dębicy był udział w Memoriale
upamiętniającym naszego kolegę śp. dr. Krzysztofa Kazimierczaka. Przepłynąłem dla
niego 1500 m.

Miałem też okazję poznać jego żonę i syna.
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Śp. Krzysztof Kazimierczak

Dziękujemy organizatorom Mistrzostw – dr.  Januszowi Bieniaszowi  i  dr.  Lesławowi
Ciepieli – za wspaniałą organizację, serdeczną atmosferę i gościnność. Podziwialiśmy
ich zaangażowanie, profesjonalizm i pogodę ducha.
Dziękujemy  naszemu  trenerowi  Łukaszowi  Drzewińskiemu  (z  Legii  Warszawa)  za
przygotowanie do zawodów, a także przyjazd do Dębicy.
Dziękujemy wszystkim, którzy nam kibicowali.

 

Serdecznie pozdrawiam
Tomek Dangel
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