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Maria Jakubik
Maria jest karateczką. Jej osiągnięcia w 2021 roku to: 

 ∎ 1. miejsce w konkurencji kumite indywidualne 

i 1. miejsce w w konkurencji kata indywidualne 

(Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzika 

w Karate, Łódź),

 ∎ 3. miejsce w konkurencji kata drużynowe, 3. 

miejsce w konkurencji kata indywidualne, 3 miejsce 

w konkurencji kumite indywidualne (Grand Prix 

Mazovia Karate WKF).

Ponadto Maria zdobyła dwa pierwsze miejsca w kata 
i kumite w Obozowym Turnieju Karate.

Leon Jaźwiński
Leon realizuje się w tańcu towarzyskim i latynoamery-
kańskim. Wiosną Leon wraz z Aleksandrą Jeziorkow-
ską uczestniczyli w kilku turniejach, ale z racji zmiany 
kategorii tanecznej na wyższą nie otrzymywali miejsc 
medalowych.
Od lata Leon ma nową partnerkę taneczną: Anielę Ma-
zurowską, z którą wspólnie uczęszczają do Studia Tań-
ca Duet. 
10 października po raz pierwszy razem wzięli udział 
w Międzynarodowym Turnieju Tańca Sportowego 
w Pruszkowie i wytańczyli tam 2. miejsce.
16 października zajęli 2. miejsce w Ogólnopolskim Tur-
nieju Tańca Sportowego w Skierniewicach.

Amelia Przybylska 
Amelia jest młodą piłkarką. Jej ostatnie osiągnięcia:

 ∎ Jako juniorka wywalczyła pierwsze miejsce w lidze 

wojewódzkiej, awansując do gry o awans do 

Centralnej Ligi Juniorek w kategorii u17.

 ∎ Jako juniorka w kategorii u15 zdobyła tytuł 

vicemistrzyni Mazowsza 2020 r. i została uznana 

na tej imprezie najlepszą zawodniczką turnieju 

finałowego. 

 ∎ Jako juniorka wygrała z drużyną turniej organizowany 

w Piasecznie i została uznana najlepszą zawodniczką 

turnieju. 

 ∎ Jako juniorka w kategorii u17 zdobyła wraz z drużyną 

4. miejsce w turnieju finałowym Mistrzostw 

Mazowsza 2021 r. 

 ∎ Jako juniorka wywalczyła miejsce w pierwszym 

składzie pierwszej drużyny seniorskiej biorącej udział 

w rozgrywkach IV Ligi Mazowieckiej. 

 ∎ W pierwszej rundzie w rozgrywkach IV Ligi zdobyła 

26 bramek. 

 ∎ Jest obserwowana przez trenera i skautów 

reprezentacji Polski, trener Marcin Kasprowicz 

powołał ją na zgrupowanie TALENT PRO dla 

uzdolnionych piłkarek z całej Polski. 

 ∎ W obecnym sezonie w każdym meczu strzeliła 

bramkę, przewodząc w klasyfikacji królowej strzelców 

w IV Lidze Kobiet sezon 2021/2022. 

 ∎ Zdobyła dwie bramki w meczu finałowym Pucharu 

Polski Kobiet, przyczyniając się do wygrania tego 

trofeum.

Jako juniorka w kategorii u17 wygrała z drużyną turniej 
eliminacyjny do Mistrzostw Polski i została na tym 
turnieju wyróżniona nagrodą królowej strzelczyń.

Wiktor Kowalczyk
Wiktor jest młodym biegaczem i piłkarzem. Jako repre-
zentant SP im. Stefana Batorego w Lesznie wziął udział 
w następujących zawodach:

 ∎ drużynowe biegi przełajowe (sztafeta) (październik, 

Błonie): chłopcy z rocznika 2007–2008 zajęli 2. 

miejsce.

 ∎ zawody Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza 

MAZOVIA, Turniej Halowej Piłki Nożnej (październik, 

Błonie): chłopcy ze SP im. Stefana Batorego w Lesznie 

zajęli 2. miejsce.

 ∎ zawody międzypowiatowe, drużynowe biegi 

przełajowe (sztafeta) (październik, Kamion): chłopcy 

ze SP im. Stefana Batorego w Lesznie reprezentujący 

powiat warszawski zachodni zajęli 2. miejsce.

 ∎ powiatowy finał w piłce nożnej chłopców w kat. 

młodzież (roczniki 2007-2008)(październik, GOSiR 

Stare Babice): chłopcy ze SP im. Stefana Batorego 

w Lesznie zajęli 2. miejsce.

 ∎ Jako członek Klubu Sportowego Partyzant Leszno 

Wiktor gra w piłkę nożną (III Liga Okręgowa C2 

Trampkarz Grupa 7 (RZ) Okręg Warszawa). Runda 

Jesienna zakończyła się 2. miejscem w grupie, co 

oznacza awans do II Ligi. Wiktor w tej rundzie strzelił 

5 bramek i miał 10 asyst.

Jakub Pawłowski
Kuba bierze udział w zawodach lekkoatletycznych. 
W 2021 roku zmagał się m.in. w Toruniu na Mityngu 
Pamięci Ireny Szewińskiej, w Łodzi na Indoor Track 
Run, na Mityngu Otwarcia Sezonu w Karpaczu.

W Piasecznie na Mityngu Lekkoatletycznym Piase-
czyńska Piątka oraz na Biegu Pamięci Włochy 44 zajął 
2. miejsce na podium, a na Mistrzostwach Warszawy 
U16 – 3. miejsce. 

W statystykach Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
województwa mazowieckiego Kuba w swojej kategorii 
U16 zajmuje 2. miejsce na dystansie 400 m (55,53) oraz 
7. miejsce na dystansie 300 m (39,34).

Adrian Liszkiewicz
Adrian jest reprezentantem klubu pływackiego WOPR 
Sochaczew.
 W 2021 roku do jego sukcesów należały:

 ∎ 4. miejsce w kategorii 100 m ratowanie manekina 

z pasem i 6. miejsce w kategorii 100 m ratowanie 

kombinowane (maj, Grand Prix Polski w Ratownictwie 

Wodnym Katowice).

 ∎ 3. miejsce w kategorii 100 m ratowanie manekina 

w płetwach, 4. miejsce w kategorii 100 m ratowanie 

kombinowane i 5 miejsce w kategorii 50 m holowanie 

manekina (maj, Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego 

Gdańsk), 

 ∎ 1. miejsce w kategorii 100 m ratowanie manekina 

z pasem i 8. miejsce w kategorii 100 m ratowanie 

kombinowane (maj, Grand Prix Polski w Ratownictwie 

Wodnym Kędzierzyn-Koźle), 

 ∎ 5. miejsce w kategorii 100 m ratowanie kombinowane, 

7. miejsce w kategorii 100 m ratowanie manekina 

z pasem i 9. miejsce w kategorii 100 m ratowanie 

manekina w płetwach (czerwiec, 54 Letnie 

Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym).

 ∎ 4. miejsce 100 m stylem motylkowym i 8. miejsce 

100 m stylem dowolnym na XIV Ogólnopolskich 

Zawodach Pływackich z okazji Święta Niepodległości 

o Puchar Burmistrza Miasta Sochaczew.

Nasi stypendyści sportowi
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Alicja Stefańska
Alicja jest pływaczką, należy do Klubu ST KF KS Fenix 
Ożarów Mazowiecki. Jej trenerem jest Marek Wyręb-
kowski. W czerwcu Alicja zajęła 3. miejsce w konkuren-
cji 50 m stylem motylkowym oraz 5. miejsce w konku-
rencji 100 m stylem zmiennym na zawodach XIV Grand 
Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemo-
wo m.st. Warszawy. W grudniu wystartowała w Otwar-
tych Zimowych Mistrzostwach Warszawy w Pływaniu 
i zdobyła brązowy medal na dystansie 400 m stylem 
dowolnym. Zajęła również świetne 4. miejsce na dy-
stansie 100 m stylem motylkowym.

Jan Rutkowski
Dyscypliną Jana jest taniec. Jego ostatnie osiągnięcia 
to: 

 ∎ 1. miejsce w kategorii 10–11 F i przekwalifikowanie 

do wyższej kategorii E podczas VI Kujawsko-

Pomorskiego Festiwalu Tańca (marzec),

 ∎ 6. miejsce w kategorii 10–11 E w Ogólnopolskim 

Turnieju Tańca Sportowego Jantar Elbląg (czerwiec), 

 ∎ 3. miejsce w kategorii 10–11 E Top Dance Cup 

Pruszków (czerwiec), 

 ∎ 5. miejsce w kategorii 10–11 E w Top Dance Open 

(październik), 

 ∎ 6. miejsce podczas Skierniewice Dance Festival 

(październik).

Na zdjęciu Jan z partnerką taneczną Gabrielą 
Dziewulską.

Jeremiasz Sadlok-Lonc
Jeremiasz trenuje piłkę siatkową w kategorii młodzików. 
W tym roku, kiedy trenerem drużyny Jeremiasza został 
Adam Nowik (w reprezentacji kraju rozegrał 70 spotkań 
w latach 1996–2004), Jeremiasz został kapitanem 
drużyny. Brał udział w turniejach: 

 ∎ 35. Międzynarodowy Turniej Wola Cup 2021 

Młodzików – nagroda indywidualna MVP, 

 ∎ IX Puchar Białołęki – Turniej Ogólnopolski Piłki 

Siatkowej Młodzików – nagroda indywidualna MVP, 

 ∎ Turniej ogólnopolski o Puchar Prezesa KS Stal 

w Grudziądzu Kadet i Młodzik – 7. miejsce. 

 ∎ Od października 2021 r. Jeremiasz bierze udział 

w Lidze Wojewódzkiej Młodzików, której celem jest 

finał Mistrzostw Mazowsza. Rozgrywki odbywają się 

raz w miesiącu. Planowane zakończenie: maj 2022.

Kamil Sieklicki
Kamil był powołany do piłkarskiej Kadry Mazowsza. Od 
2020 roku bierze czynny udział w Top Talent KS Ur-
sus. W rundzie wiosennej 2021/2022 został najlepszym 
strzelcem w swojej drużynie wiekowej w KS Ursus.
Został powołany również do kilku meczów starszego 
rocznika, gdzie także strzelał bramki. Zapraszano go 
na udział w testach do innych klubów, które były za-
interesowane pozyskaniem Kamila do swoich drużyn: 
Polonia Warszawa, Zagłębie Sosnowiec, Escola Varso-
via Warszawa, Znicz Pruszków. Ostatecznie zadecydo-
wał o pozostaniu i rozwijaniu się w KS Ursus.

Helena Szłyk
Pomimo pandemii, która skomplikowała i ograniczyła 
możliwości rywalizacji sportowej, Helenie, jak na razie, 
udało się wziąć udział w 8 turniejach. Starty zakończy-
ły się dużymi sukcesami.
Helenka zdobyła łącznie 14 medali, 4 złote, 4 srebrne i 6 
brązowych. Ponadto uczestniczyła kilkukrotnie w tre-
ningach prowadzonych przez międzynarodowe auto-
rytety karate oraz w otwartych konsultacjach kadry 
Polski. Dodatkowo w trakcie roku podwyższyła swój 
stopień, uzyskując niebieski pas.
Zawody:

 ∎ 20th International Karate Championships „Central 

Europe Open” – Bydgoszcz – marzec 2021,

 ∎ VIII Edycja Energa Grand Prix Tczew Karate WKF 

2021 – marzec,

 ∎ XI Grand Prix Śląska Polsko-Czeskiego Głubczyce 

2021 – maj,

 ∎ Grand Prix Mazovia Karate WKF 2021 – Zielonki – 

czerwiec,

 ∎ X Turniej Karate „Yamabushi Cup” – Świecie, wrzesień,

 ∎ I Ogólnopolski Turniej Karate Silver Cup – Strzałkowo, 

październik,

 ∎ Polish Open 2021 – Bielsko Biała – październik,

 ∎ Bushi-Do Cup 2021 – Bydgoszcz, listopad.

Juliusz i Gustaw Szłyk
Na początku roku chłopcy próbowali jeszcze pogodzić 
treningi karate i piłki nożnej. Później jednak w 100% 
poświęcili się swojej wielkiej pasji – piłce nożnej. Re-
gularność i pełne zaangażowanie w treningi przy-
niosły efekty i sukcesy odniesione ze swoją drużyną.  

Zaborowianka, w której należą do podstawowych gra-
czy, w pięknym stylu awansowała do wyższej klasy 
rozgrywkowej. W zakończonym sezonie zespół z Za-
borowa wygrał 7 z 8 meczów i to już w pierwszym se-
zonie swoich ligowych startów.

Natalia Wnęk
Natalia specjalizuje się w strzelectwie. W tym roku 
brała udział w wielu zawodach rangi warszawskiej, 
wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej. Została wielokrotną 
mistrzynią Warszawy w strzelaniach pneumatycznych 
oraz kulowych. Zajęła trzecie miejsce w ogólnopol-
skich zawodach Memoriał Patrycji Markowskiej w ka-
tegorii psp 30+30 juniorki młodsze. Na mistrzostwach 
polski juniorów młodszych zajęła 5. miejsce spośród 
50 zawodniczek w kategorii psp 30+30 juniorki młod-
sze. Co więcej, Natalia zakwalifikowała się do finału 
ogólnopolskich zawodów strzelanie w sieci z trzeciego 
miejsca. Po ciężkiej walce w finale udało się jej zająć 
wysoką pozycję.

Krzysztof Pustelnik
Krzysztof jest członkiem Klubu Sportowego Znicz 
Pruszków. W 2021 roku zagrał w 43 meczach (sparin-
gi, turnieje, Liga Zimowa, I Liga Mazowiecka). Został 
powołany dwa razy na konsultację MZPN. Uczestniczył 
w szkolnych wyjazdach, w Biegach Przełajowych, gdzie 
zdobył 1. miejsce.


