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Pływanie w płetwach to dość nie-
typowa dyscyplina sportowa. Skąd 
zainteresowanie właśnie nią, jak to 
wszystko się zaczęło?
Przed pływaniem trenowałem ho-
kej na lodzie, chodziłem do kla-
sy hokejowo-pływackiej w Szkole 
Podstawowej nr 24. W pewnym 
momencie przytrafiła mi się kon-
tuzja kolana i musiałem przestać 
trenować hokej, ale nie chciałem 
rezygnować ze sportu. Miałem zna-
jomych trenujących pływanie w 
płetwach i z ciekawości poszedłem 
na pierwsze zajęcia. Szybko zako-
chałem się w tym sporcie.

Miłość jest chyba wzajemna, bo 
szybko zacząłeś w tej dyscyplinie 
odnosić sukcesy. Z którego z nich 
jesteś najbardziej dumny?
Regularnie zajmuję miejsca na po-
dium na zawodach w całej Polsce, 
ale najbardziej jestem dumny z 
tego, że jako klub Laguna, w któ-
rym trenuje tylko jeden senior, czę-
sto zajmujemy wysokie miejsca w 
sztafetach w kategorii Open, pod-
czas gdy inne kluby wystawiają za-
zwyczaj po czterech seniorów. To w 
głównej mierze zasługa świetnych 
trenerów.

Jakie umiejętności rozwija dyscy-
plina, którą trenujesz?

Pływanie nie jest dyscypliną druży-
nową, w której można liczyć na ko-
legów z drużyny - mój wynik zależy 
tylko ode mnie. Nauczyło mnie to 
samodzielności. Bardzo potrzebna 
jest także umiejętność radzenia so-
bie ze stresem.

Te umiejętności trzeba rozwijać. 
Dużo czasu poświęcasz treningom?
Sporo. Treningi na basenie mam 
trzy razy w tygodniu po dwie go-
dziny. Poza basenem dwa razy w 
tygodniu trenuję także na siłowni. 
Pochłania to dużo czasu, ale mimo 
tego nie brakuje mi go na odpoczy-
nek czy wychodzenie ze znajomy-
mi. 

Trenujesz w klubie Laguna 24 już 
od trzech lat. Miałeś w tym czasie 
jakieś momenty kryzysowe?
Tak, momenty kryzysowe zdarzają 
się dosyć często, np. gdy nie ma się 
siły, by płynąć dalej, albo przy ja-
kiejkolwiek kontuzji. W pierwszym 
wypadku nigdy nie odpuszczam 
i staram się ukończyć trening, ale 
przy kontuzji trzeba wrzucić na luz 
i zregenerować nadwyrężone części 
ciała.

Ryzyko kontuzji to chyba jeden z 
minusów w byciu sportowcem. A 
co uznałbyś za największy plus?

Największym plusem moim zda-
niem jest to, że dzięki treningom 
stajemy się zdyscyplinowani. To na 
pewno przydaje się w życiu, poza 
basenem. Ważnym aspektem jest 
jeszcze zdrowie i sylwetka, które z 
każdym treningiem się polepszają. 
Do minusów zaliczyłbym negatyw-
ne emocje, które towarzyszą prze-
granej - ale nauka radzenia sobie ze 
złością sprawia, że staję się twardy 
i z każdej porażki wyciągam lekcje.

A czym jest dla ciebie pływanie, co 
z niego czerpiesz?
Pływanie stało się dla mnie czymś, 
bez czego nie umiem żyć. Czerpię z 
niego radość i motywację. Po każ-
dym treningu czuję ogromne zmę-
czenie, ale zawsze towarzyszy mu 
duża satysfakcja.

Przekłada się to na wyniki, bo mo-
żesz pochwalić się całkiem pokaźną 
kolekcją medali. Zdobywanie kolej-
nych to twoje najbliższe cele?
Cel, do którego teraz intensywnie 
dążę, to zrobienie limitu do kadry 
Polski na 50 m pod wodą. To jest 
możliwe do osiągnięcia, ale będzie 
wymagać ode mnie ogromnej pra-
cy. Marzę o tym, żeby wystartować 
na World Games albo na olimpia-
dzie, jeśli pływanie w płetwach 
stanie się kiedyś dyscypliną olim-
pijską.

Czyli swoją przyszłość także wią-
żesz z karierą sportową?
Nie mam 100 proc. gwarancji, że z 
pływania będę mógł się utrzymać, 
dlatego liczę, że za trzy lata uda mi 
się dobrze zdać maturę. Zamierzam 
jednak pływać tak długo, jak to tyl-
ko będzie możliwe.

Nie umiem żyć bez pływania
O sukcesach, planach wejścia do kadry Polski i marzeniu, by wystartować na olimpiadzie rozmawiamy z 16-letnim 

Hubertem Rudnickim z Lulkowa, mistrzem Polski w pływaniu w płetwach
Monika Chmielewska | fot. nadesłane

Za nami oficjalne otwarcie świe-
tlicy wiejskiej w Świerczynkach. 
Obiekt już od jakiegoś czasu wy-
korzystują m.in. lokalne KGW, 
ministranci z pobliskiej parafii i 
dzieci biorące udział w warszta-
tach.

Świetlica wiejska w Świerczyn-
kach powstała w dawnej sali gim-
nastycznej już w zeszłym roku, 
jednak oficjalnego otwarcia obiek-
tu nie można było zorganizować 
ze względu na obostrzenia pande-
miczne. Udało się to w niedzielę 5 
czerwca. Na otwarciu nie zabrakło 

wójta Piotra Kowala i przewodni-
czącego Rady Gminy Roberta Ko-
żuchowskiego. Z wielofunkcyjnej 
sali i miejsca spotkań korzystają 
już KGW, ministranci z parafii w 
Świerczynkach i dzieci biorące 
udział w warsztatach, a już niedłu-
go także seniorzy i członkowie koła 
szachowego.

- Mamy nadzieję, że świetlica 
będzie dobrze służyć lokalnej spo-
łeczności. Wszystko, co robimy, 
robimy dla mieszkańców - podsu-
mowuje Piotr Kowal, wójt gminy 
Łysomice.

(MC)

Dla mieszkańców
Zbliża się wyjątkowe święto dla 
mieszkańców sołectwa Turzno 
w gminie Łysomice. W tym roku 
Dni Turzna połączone zostaną z 
obchodami stulecia OSP w Turz-
nie. Atrakcji nie zabraknie.

Impreza odbędzie się w sobotę 2 
lipca. Część oficjalną rozpocznie o 
godz. 14.00 okolicznościowa msza 
święta w kościele w Gostkowie. O 
godz. 15.00 na terenie Szkoły Pod-
stawowej w Turznie nastąpi uroczy-
ste wręczenie sztandaru strażakom 
z OSP Turzno. Jednostka obchodzi 
100-lecie istnienia. Potem wszyscy 
chętni będą mogli wziąć udział w 
rodzinnym festynie. Dzieci mogą 
liczyć na takie atrakcje jak dmu-
chańce, animacje, gry i zabawy, 
wizyta bajkowych postaci, pokaz 
taekwondo, zwiedzanie wozów 
strażackich, zabawa w pianie i za-
wody lekkoatletyczne. Będą też na 
nich czekać lody, popcorn, wata 
cukrowa i zdrowe, ekologiczne ka-
napki. Wydarzenie potrwa do godz. 
18.00.

(MC)

Będą 
świętować

Na wesoło

Dzieci z gminy Łysomice w sobotę 
4 czerwca świętowały swój dzień. 
Gminny Ekologiczny Dzień 
Dziecka był świetną okazją, żeby 
dowiedzieć się, jak dbać o plane-
tę. Dopisała nie tylko pogoda, ale 
także humory.

Ekologiczny Dzień Dziecka w 
gminie Łysomice zorganizowano w 
sobotę 4 czerwca na terenie Szkoły 
Podstawowej w Łysomicach. Gmi-
na przygotowała dla najmłodszych 
wiele atrakcji, m.in. zabawy z ani-
matorami, dmuchane place zabaw, 
ogromne bańki mydlane, strażac-

ką kurtynę wodną i losowanie na-
gród niespodzianek. Do wygrania 
były rower, hulajnogi i piłki. Dzie-
ci mogły wziąć udział w kreatyw-
nych warsztatach i wymienić elek-
trośmieci na roślinkę. Nie zabrakło 
waty cukrowej i lodów. Dopisała 
nie tylko pogoda i frekwencja, ale 
także humory.

- Sobotnie popołudnie upły-
nęło pod znakiem roześmianych 
dziecięcych buzi. Dziękujemy, że 
byliście z nami - komentuje Piotr 
Kowal, wójt gminy Łysomice.

(MC)


