
 

Paweł Frączek – człowiek ryba, więcej w życiu kilometrów przepłynął niż przeszedł. Wielu 

specjalistów w pływaniu uważa, że sukcesy w tej dziedzinie sportu osiągają tylko ci, którzy 

zaczęli profesjonalne treningi pływackie w czasach wczesnoszkolnych. Paweł jest idealnym 

dowodem na to, że ta teza jest błędna. Rozpoczął swoją przygodę z pływaniem w wieku 14 

lat, wtedy jego starsi koledzy z klubu MKP Gdańsk w tym samym czasie przepływali osiem 

basenów kraulem,  Paweł zaledwie cztery długości, nie miał techniki, delfinem nie potrafił w 

ogóle.  Jego silna wola i jasno określony cel  pozwoliły mu zniwelować tę różnicę już po 

niespełna dwóch latach ciężkiej pracy – nawet bardzo ciężkiej: codzienne treningi o godzinie 

5:45 (w najważniejszych etapach przygotowań do zawodów zdarzało się nawet wchodzić do 

wody o godzinie 5:10 i przepływać 8 km), trzy razy w tygodniu drugi trening popołudniowy 

w wodzie i na lądzie, wieczny zapach chloru na skórze, kolosalne zmęczenie, brak wolnych 

weekendów (czasami starty w zawodach zajmowały nieprzerwanie siedem weekendów) oraz 

liczne zgrupowania i wiadomo … obowiązki szkolne. Dziś Paweł swobodnie pływa 

wszystkimi stylami, na wszystkich dystansach, choć woli te dłuższe. W zawodach najczęściej 

startuje w konkurencjach  400m dowolnym i zmiennym, a jego koronną konkurencją jest 

1500m (dla zobrazowania – 60 basenów 25-metrowych) stylem dowolnym, w której w 

zeszłym sezonie wywalczył i w tym sezonie obronił tytuł Mistrza Województwa 

Pomorskiego. Kończy  drugą klasę o profilu matematyczno – fizycznym w XX LO w 

Gdańsku. Wszystkie zaległości spowodowane nieobecnościami związanymi z licznymi 

wyjazdami na zawody nadrabia sam, zalicza, zdarza się, że jednego dnia pisze kilka prac 

klasowych i sprawdzianów.  

Pewnie czytając to wszystko, zastanawiacie się, po co mu to? Po co się tak zamęczać? Po co 

tyle poświęceń? Cóż za nudne życie! Niektórzy pewnie pomyślą – „I co on z tego 

wszystkiego będzie miał?”. Otóż całkiem sporo – tysiące znajomych w różnych miejscach na 

kuli ziemskiej, otwarte drzwi na wielu uczelniach wyższych w kraju i za granicą, które 

umożliwiają rozwój sportowy równocześnie z rozwojem naukowym (a jest ich coraz więcej), 

obycie podróżnicze, samodzielność, biegłość w języku angielskim i niemieckim (dwa 

tygodnie w marcu spędził sam na indywidualnych treningach w niemieckim klubie), 

umiejętność doceniania małych rzeczy (tylko sportowiec wie, ile to jest 0,01 s), umiejętność 

przystosowania się do różnych sytuacji, na które natkniemy się w życiu. 

 

 

Nagrodą i urozmaiceniem w  życiu sportowca jest możliwość podróżowania. Barcelona, 

Berlin, Tallin, Wilno, Herford, Dortmund, Bochum, Wiedeń – to tylko niektóre miejscowości, 

w których miał okazję startować w ciągu ostatnich kilku miesięcy, polskich miast nie ma co 

wymieniać, bo musielibyśmy wymienić chyba wszystkie...  Nie każdy w tak młodym wieku 

ma okazję podróżować poza Europę.  Paweł w roku 2014 przebywał w Dubaju (Zjednoczone 

Emiraty Arabskie)  na zgrupowaniu Kadry Narodowej, gdzie wspólnie z Mistrzynią 

Olimpijską – Panią Otylią Jędrzejczak - szykowali się do kolejnego sezonu.  



W parze z ciężką pracą idą osiągnięcia.  Dwa brązowe medale Mistrzostw Polski Juniorów w 

pływaniu w płetwach, dziesiątki finałów Mistrzostw Polski Juniorów w pływaniu, finały 

Pucharów Świata w pływaniu w płetwach, liczne zwycięstwa w zawodach rangi okręgowej, 

ogólnopolskiej, międzynarodowej, finansowe nagrody Wójta Kolbud, Prezydenta Miasta 

Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego. Po czterech latach treningu Paweł w maju 

2016 roku został FINALISTĄ GŁÓWNYCH MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW! 

W tym wszystkim jednak nie są najważniejsze sukcesy. Sukcesy to taka „wisienka na torcie” , 

a największe jeszcze przed Pawłem.   

Najważniejsza jest samorealizacja, dążenie do celu, zdobywanie kolejnych szczytów, 

pokolorowanie swojego życia, oby odróżniało się od szarej codzienności. 

Robisz coś w tym kierunku? Nie? Polecam zacząć… nigdy nie jest za późno!!! 

        

Trener AZS AWFiS Gdańsk 

   Jarosław Błażek 


