Jest rekordzistą Polski, będzie olimpijczykiem?
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Rekordzista Polski Piotr Kępczyński z trenerem Kacprem Pigułą. (fot. Adam Michalski)

Piotr Kępczyński, 13-latek ze Skierniewic został rekordzistą Polski i złotym medalistą
Zimowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym 2020. − Sporty wodne są dla nas
dedykowane − mówi Piotr, który cierpi na hemofilię.
Kolejne XI Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym odbyły się w Szczecinie w pierwszy
weekend grudnia. Zawody były bardzo udane dla reprezentantów skierniewickiego oddziału WOPR.
Mistrzem Polski w kategorii młodzik został 13-letni skierniewiczanin Piotr Kępczyński.
Już pierwszego dnia mistrzostw Piotr zwyciężył w konkurencji 100 metrów ratowanie manekina w
płetwach. Przy okazji osiągnął doskonały wynik 1:00,91 i zdobył tytuł Mistrza Polski. Drugi blok
startowy przyniósł kolejne sukcesy skierniewiczanina. Złoto i rekord Polski w konkurencji 100 m
ratowanie manekina z pasem i aż 12 sekund przewagi nad drugim zawodnikiem to imponujący
wyczyn. Piotr zdobył także srebro i tytuł wicemistrzowski w konkurencji 50 metrów ratowanie

manekina. Podopieczny Kacpra Piguły został także najlepszym młodzikiem w klasyfikacji generalnej.
− Wyniki które osiągnął Piotr Kępczyński są bardzo obiecujące i wspaniale wróżą na najbliższe lata.
Będziemy pilnie się przyglądać się jego rozwojowi. Jesteśmy w stałym kontakcie z trenerem kadry
narodowej i rozmawiamy o jego postępach − dodaje Kacper Piguła.
− Też sprawdziłem jak moje wyniki prezentują się w porównaniu z tymi osiąganymi przez starszych
kolegów i okazało się, że w starszej kategorii, w konkurencji, w której ustanowiłem rekord Polski
także byłbym pierwszy − zauważa.
Piotr Kępczyński w Szczecinie w konkurencji 100 metrów ratowanie manekina z pasem "węgorz"
ustanowił rekord Polski w kategorii młodzik. Skierniewiczanin sporty wodne zaczął uprawiać jeszcze
w przedszkolu.
− W drużynie sportowej skierniewickiej WOPR trenuję od 3 lat. Wcześniej, już w przedszkolu
zacząłem pływać i 1.5 roku szkolnego byłem zawodnikiem UKS Nawa − mówi Piotr. Trzynastolatek
zmianę uważa za korzystną, a wyniki najlepiej to potwierdzają. Przed mistrzostwami trenował nawet
6 razy w tygodniu.
Skierniewiczanin cierpi na hemofilię.
− Sporty wodne są dla nas dedykowane − ocenia Piotr. − Mogę trenować tyle ile chcę, ale muszę
pamiętać o swoich stawach i unikać urazów − dodaje.
Ratownictwo wodne ma zostać włączone do programu igrzysk olimpijskich w 2032 roku w Brisbane,
jeśli australijskie miasto otrzyma ich organizację. Brisbane jest jednym z trzech kandydatów do
organizacji letniej olimpiady 2032 roku. W czasie Igrzysk Olimpijskich w Brisbane Piotr będzie miał
25 lat. Czy doczeka się udziału w igrzyskach?
− To marzenie każdego sportowca, gdyby ratownictwo sportowe znalazło się wśród dyscyplin
olimpijskich, na pewno chciałbym walczyć o wyjazd do Australii – zauważa 13-latek.
Więcej o sukcesie Piotra, a także występie pozostałych zawodników sportowej drużyny
WOPR w najnowszym (17.12) wydaniu „Głosu Skierniewic i Okolicy”.
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