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Alicja Rodziewicz występami w reprezentacji Polski potwierdziła, że jest jedną z najlepszych pływaczek w kraju nad Wisłą urodzonych w 2008 roku.
(fot. Adam Michalski)

Pływaczka UKS Nawa Skierniewice Alicja Rodziewicz została piątą zawodniczką Letniego
Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży w konkurencji 200 metrów stylem motylkowym.
Podopieczna Marcina Sarny ustanowiła kolejny w sezonie rekord życiowy 2:18,90,
skierniewiczance niewiele zabrakło do medalu. Podczas zawodów, które odbywały się w
Słowacji barw narodowych broniła także Zuzanna Denisiewicz.
Po sukcesach w letnich mistrzostwach Polski, Zuzanna Denisiewicz i Alicja Rodziewicz, pływaczki
UKS Nawa Skierniewice, reprezentowały Polskę podczas European Youth Olympic Festival 2022,
Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży. Zawody odbywały się (25-29.07) w Bańskiej Bystrzycy.
Alicja Rodziewicz startowała na dystansie 200 metrów stylem motylkowym i wypadła rewelacyjnie.
W eliminacjach (25.07) zagwarantowała sobie udział w półfinale, w którym ustanowiła nowy rekord
życiowy 2:19,64, który był szóstym rezultatem w stawce europejskich specjalistek od stylu
motylkowego z roczników 2007-2008.

Dzień później, w finale, skierniewiczanka wypadła jeszcze lepiej. Po raz kolejny poprawiła swój
najlepszy rezultat (popłynęła w czasie 2:18,90) i zajęła znakomite piąte miejsce. Warto zaznaczyć, że
aż trzy z czterech wyżej sklasyfikowanych dziewcząt są starsze od Ali o rok, a na tym poziomie to
bardzo duża różnica. Finał wygrała Alice Dimaggio z Włoch (rocznik 2007) z czasem 2:12.80. Srebro
zdobyła Turczynka Betis Sakar (2:15.71), a brąz jedna z trzech rówieśniczek Ali z finału Węgierka
Angyal Zambo (2:17.20). Do ogromnego sukcesu w postaci podium tak prestiżowych zawodów
zabrakło niespełna 2 sekund.
Niewątpliwie poza tytułami mistrzyni Polski rezultat uzyskany przez Alicję w Bańskiej Bystrzycy to
jej największy sukces w dotychczasowej przygodzie z pływaniem. A jak sama skierniewiczanka
wspomina swój występ i pobyt w Słowacji?
− Moją rywalizację z zawodnikami z Europy na zawodach EYOF rozpoczęłam udziałem na koronnym
dystansie 200 stylem motylkowym. W eliminacjach nie udało mi się pobić życiówki, ale był to dopiero
początek. Czas, który uzyskałam dał mi możliwość płynięcia w półfinale, w którym popłynęłam
sekundę szybciej od życiówki (2:19,64). Do finału zakwalifikowałam się z szóstym czasem. Dzień
później w finale byłam zdeterminowana i właśnie to przyczyniło się do tego iż popłynęłam jeszcze
szybciej niż w półfinale (2:18,90). Podsumowując, zawody były jednymi z najlepszych w jakich
uczestniczyłam. Podczas EYOF panowała niesamowita atmosfera, ludzie byli wspaniali, nawiązałam
nowe znajomości – mistrzyni Polski.
W samych superlatywach postępy podopiecznej ocenia trener Marcin Sarna.
− Cały czas u Ali widać postępy. W finale mistrzostw Polski na 200 metrów ustanowiła życiówkę
2:20,27, teraz w półfinale 2:19,64, a w finale 2:18,90. Pływała jako młodszy rocznik wśród
uczestników. Aż szkoda, że European Youth Olympic Festival odbywa się co 2 lata − mówi − W
Słowacji zaprezentowała się rewelacyjnie, fantastycznie, tylko same superlatywy cisną się na usta −
dodaje opiekun 14-latki.
Ostatniego dnia zawodów Alicja była częścią polskiej sztafety na dystansie 4x100 metrów stylem
zmiennym. Drużyna w składzie: Flawia Kamzol, Anna Bonecka, Alicja Rodziewicz i Wiktoria Gracjasz
ustanawiając nowy rekord Polski zajęła ostatecznie 4. miejsce.
Podczas European Youth Olympic Festival 2022 Polskę, w dwóch konkurencjach reprezentowała
także Zuzanna Denisiewicz.
Więcej o występach pływaczek UKS Nawa w najnowszym wydaniu (4.08) tygodnika "Głos
Skierniewic i Okolicy".
Źródło: https://rawa.eglos.pl/aktualnosci/item/40909-plywaczka-alicja-rodziewicz-w-europejskiej-czolowce

