
SUKCESY NAGRODZONYCH 

STYPENDIA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE  

 

1) Michał Duchniewicz  jest absolwentem XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Od 5 

października tego roku rozpoczął naukę w jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie - brytyjskim 

Uniwersytecie w Cambridge na kierunku lekarskim.  

W roku 2019 Michał został Laureatem Olimpiady Biologicznej zajmując IX miejsce w kraju. 

W ogólnopolskim plebiscycie radiowej czwórki „Nieprzeciętni” spośród 10 nominowanych  został 

wybrany Nieprzeciętnym 2019r.  

 Zainteresowania i pasje Michała wykraczają znacznie poza te, stricte związane z uczelnią. Jest on 

miłośnikiem windsurfingu i kiteboardingu. W tym roku poszerzał swoje kwalifikacje jako instruktor w 

tych dziedzinach sportowych.  

2) Szymon Duchniewicz   jest uczniem XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie w klasie 

matematyczno-fizycznej. Przed rozpoczęciem nauki w liceum aplikował do szkoły SJB w Wielkiej 

Brytanii, po przejściu rekrutacji otrzymał możliwość uczenia się w tej szkole pozostając jednak uczniem 

XIV LO. 

Zdobył wysokie osiągnięcia w międzynarodowych konkursach matematycznych- złoty medal w Senior 

Maths Challenger i przeszedł do dalszego etapu Senior Kangaroo,  w którym udało mu się osiągnąć  

najwyższe odznaczenie Certificate of Merit. 

To wyjątkowy uczeń wyróżniający się systematycznością i niebywałą pracowitością, który przez cały 

czas poszerza swoje umiejętności i wiedzę z zakresu matematyki, inżynierii, elektroniki i robotyki.  

Poza pracą naukową, interesuje się też sportami wodnymi. Jest instruktorem windsurfingu.  

 

STYPENDIA SPORTOWE 

 

1) Zuzanna Haber  to utalentowana  zawodniczka, która od 2009 r. uprawia jeździectwo, a 

dokładnie dyscyplinę ujeżdżenia.   

Obecnie reprezentuje KS Centurion Profesjonalny Ośrodek Ujeżdżeniowy. 

Rok 2019 jest dla niej rokiem pełnym sukcesów. Na Mistrzostwach Polski zdobyła srebrny medal, na 

Zawodach Międzynarodowych Harmony Park na Litwie zajęła I miejsce, a ponadto II miejsce podczas 

Akademickich Mistrzostw Polski i IV miejsce w Halowym Pucharze Polski. 

Regularne treningi, ciężka praca i przygotowanie pozwalają Zuzannie od lat stawać na podium 

najważniejszych imprez jeździeckich w Polsce, a także pozwoliły na powołanie do Kadry Narodowej w 

2019 r. 

2) Alicja Faderewska od 5 lat uczy się  i trenuje  wyczynowo łyżwiarstwo szybkie w Szkole 

Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Reprezentuje barwy Uczniowskiego Klubu Sportowego „3” 

Milanówek. 

 Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 2019 wywalczyła: 

- I miejsce na dystansie 3000 m; 

- II miejsce w biegu drużynowym; 



- III miejsce w na dystansie 1500 m; 

- III miejsce w na dystansie 1000 m. 

W sezonie 2018/2019  po raz kolejny startowała w zawodach Viking race w Holandii ścigając się 

z najlepszymi zawodnikami Europy, gdzie w klasyfikacji generalnej zajęła 14 miejsce.  

Ta niebywale utalentowana zawodniczka, dzięki wysokim wynikom i ciężkiej pracy została  powołana 

do Kadry Narodowej Juniorów. 

3) Michał Staszkiewicz młody i zdolny zawodnik  uprawiający wyczynowo łyżwiarstwo szybkie. 

Reprezentuje Uczniowski Klub Sportowy „3” Milanówek. 

Michał posiada I klasę sportową.  

W sezonie 2018/2019 podczas XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zakopanem zdobył aż 5 

medali: 

- złoty medal w biegu  drużynowym;  

- 3 srebrne medale na dystansach: 3 km i 5 km oraz w biegu masowym 

- brązowy medal w wieloboju. 

W punktacji generalnej Pucharu Polski I miejsce na 5000 m. 

Po pełnym sukcesów sezonie 2018/2019 został powołany do Kadry Polski Juniorów. 

4) Igor Masalski  to bardzo utalentowany  16-letni zawodnik. Obecnie reprezentuje Uczniowski 

Klub Sportowy „3” Milanówek. Uprawia wyczynowo łyżwiarstwo szybkie. 

Igor na tegorocznej XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, która odbyła się w Zakopanem 

wywalczył: 

- I miejsce na dystansie 1000 m; 

- I miejsce na dystansie 1500 m; 

- III miejsce na dystansie 500 m. 

- złoty medal drużynowy; 

Ponadto w tegorocznych Mistrzostwach Europy Viking Race zdobył VI miejsce na dystansie 1500 m i 

VIII miejsce na dystansie 1000 m.  

Uwieńczeniem powyższych wyników jest powołanie Igora do Kadry Narodowej Juniorów. 

5) Mateusz Śliwka to czołowy zawodnik  Uczniowskiego Klubu Sportowego „3” Milanówek, 

zajmujący najwyższe miejsca na podium, z olbrzymią szansą na międzynarodową karierę. 

Trenuje on łyżwiarstwo szybkie od 6 roku życia. 

W sezonie 2018/2019 na Ogólnopolskich Zawodach Dzieci: 

- w Tomaszowie Mazowieckim zajął I miejsce w wieloboju;  

- w Lubinie zajął III miejsce w wieloboju; 

- w Warszawie zajął I miejsce w wieloboju; 

- w Sanoku zajął II miejsce w wieloboju; 

co w klasyfikacji generalnej dało mu  II miejsce. 

Ponadto na Międzynarodowych Mistrzostwach Europy w Heerenveen w Holandii stanął 2 razy na 

podium zdobywając tym vice mistrza Europy na dystansie 1000 m oraz III miejsce w wieloboju. 

6) Barbara Burlewicz  to  utalentowana  16-letnia zawodniczka trenująca lekką atletykę - skok 

wzwyż. Obecnie reprezentuje barwy Ochockiego Klubu Sportowego OKS SKRA Warszawa. 

Barbara w tegorocznych Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych wywalczyła 3 

miejsce z wynikiem 170 cm oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży  zajęła IV miejsce  z wynikiem 

165cm. 



Sezon letni 2019 r. ze skokiem wzwyż z wynikiem 170 cm jest osiągnięciem przez zawodniczkę I klasy 

sportowej. 

Uwieńczeniem powyższych wyników jest powołanie Barbary do zaplecza  Kadry Narodowej. 

7) Joanna Hajduk utalentowana zawodniczka, która od wielu lat regularnie uprawia wyczynowo 

łyżwiarstwo szybkie. Obecnie reprezentuje Fundację Łyżwiarstwa i Sportów Wrotkarskich Legii 

Warszawa. 

Posiada I klasę sportową.  

 W sezonie 2018/2019 podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski została wicemistrzynią Polski na 

dystansie 1500 m. Kolejnym sukcesem tej zawodniczki  jest zajęcie na  tych samych zawodach  III 

miejsca  na dystansie 3000 m i III miejsca na dystansie 5000 m. 

W klasyfikacji generalnej Pucharu Polski zajęła II miejsce na wszystkich dystansach. 

Joanna ciężką pracą ciągle podnosi swój poziom sportowy, dzięki czemu jest w tej chwili jedną z 

najlepszych zawodniczek w kategorii młodzieżowej w Polsce.  

8) Michał Sieńko to 12-letni zawodnik, którego pasją jest jeździectwo. Uprawia olimpijską 

konkurencję jeździectwa, jedną z najbardziej widowiskowych sportów konnych, czyli wszechstronny 

konkurs konia wierzchowego. 

Obecnie reprezentuje SSKJ Grobice. 

We wrześniu tego roku zdobył II miejsce i srebrny medal na Mistrzostwach Polski Młodzików w 

dyscyplinie Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego WKKW. 

W 2018 r. Michał był nominowany do kadry wojewódzkiej Mazowsza młodzików w dyscyplinie 

ujeżdżania. 

9) Rafał Skrzydlewski  młody 13-letni zawodnik, reprezentujący barwy Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „3” Milanówek. 

Rafał uprawia wyczynowo łyżwiarstwo szybkie, z wielką pasją od 2013 r.  

W sezonie 2018/2019 w kategorii 12 lat chłopców w łyżwiarstwie szybkim, na Ogólnopolskich 

Zawodach Dzieci wywalczył II miejsce w klasyfikacji generalnej. 

Oprócz tego reprezentował Polskę na Międzynarodowych Zawodach Dzieci Viking Race rozgrywających 

się w Heerenveen w Holandii, zajmując bardzo wysokie IV miejsce w klasyfikacji generalnej. 

10) Krzysztof Jankowski to młody zawodnik  Klubu Sportowego „3” Milanówek, który uprawia 

łyżwiarstwo szybkie.  

W sezonie 2018/2019 na Ogólnopolskich Zawodach Dzieci zdobył: 

- w Elblągu III miejsce na dystansie 500 m oraz III miejsce w sztafecie 4 x 333m 

- w Tomaszowie Mazowieckim III miejsce na dystansie 500 m oraz II miejsce w 

sztafecie 4x 400m; 
- w Sanoku II miejsce  w sztafecie 4 x 400m; 

Ponadto w ogólnopolskich zawodach dla dzieci i młodzieży „Łyżwiarze dla Niepodległej” wywalczył II 

miejsce na dystansie 300 m oraz na Ogólnopolskich Zawodach Super Talent 2018 zajął na dystansie 

300 m II miejsce. 

 

 



NAGRODY  SPORTOWE dla zawodników 

 

1) Natalia Napłoszek zdolna 13-letnia zawodniczka, reprezentująca barwy Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „3”Milanówek. 

Natalia uprawia wyczynowo łyżwiarstwo szybkie.  

W tegorocznych ogólnopolskich zawodach SUPER TALENT 2018 GRAND PRIX  w łyżwiarstwie szybkim 

zdobyła w ciągu dwóch dni zawodów dwa III miejsca na dystansie 500 m oraz IV miejsce na dystansie 

1000 m. 

Ponadto wywalczyła IV miejsce w Pucharze Ferii Zimowych. 

 

NAGRODY SPORTOWE dla trenerów 

 

1) Artur Parchan jest trenerem łyżwiarstwa szybkiego w UKS „3” Milanówek od 2010 r.  

Przez te lata pracy trenerskiej wychował wielu medalistów Mistrzostw Polski młodzików i juniorów. 

Jego podopieczni w sezonie 2018/2019 zdobyli 17 medali. Dwoje wychowanków reprezentowało 

Polskę w Mistrzostwach Europy w Holandii,  uzyskując przy tym  bardzo dobre wyniki. 

Ponadto od wielu lat szkoła i klub wygrywają w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci w punktacji generalnej 

chłopców.   

2) Joanna Staszkiewicz jest trenerem łyżwiarstwa szybkiego w UKS „3” Milanówek od 1996 r.  

Przez lata  kariery trenerskiej Pani Joanna wychował wielu medalistów Mistrzostw Polski seniorów, 

juniorów oraz młodzików. W sezonie 2018/2019 jej podopieczni odnieśli olbrzymie sukcesy i zdobyli 

wiele medali. Dwoje wychowanków reprezentowało Polskę w Mistrzostwach Europy w Holandii  

uzyskując przy tym  bardzo dobre wyniki medalowe - 1 srebrny i 3 brązowe. 

Ponadto od wielu lat szkoła i klub wygrywają w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci w punktacji generalnej 

chłopców.  

 

NAGRODY SPORTOWE Z INICJATYWY BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

 

1) Ewelina Kozerska młoda 16-letnia zawodnicza, mieszkanka Milanówka, reprezentująca UKS 

SPARTA Grodzisk Mazowiecki.. 

Ewelina uprawia wyczynowo łyżwiarstwo szybkie. Posiada drugą klasę sportową, która została 

potwierdzona rezultatem na dystansie 3000 m. 

W tegorocznych Mistrzostwach Polski Młodzików w biegu drużynowym wywalczyła III miejsce. 

2) Michał Kopacz  młody zdolny 15-letni zawodnik, reprezentujący barwy KS Pilica. 

Michał uprawia wyczynowo łyżwiarstwo szybkie.  

W tegorocznych zawodach Pucharu Polski Młodzików dzięki ciężkiej pracy wywalczył wspaniałe wyniki: 

- I miejsce na dystansie 1000 m; 

- I miejsce na dystansie 500 m;  



- I miejsce na dystansie 1500m. 

 

3) Stanisław Włodarczyk  młody zdolny zawodnik, reprezentujący barwy Klubu Sportowego 

Spójnia Warszawa w kajakarstwie. 

W tegorocznych Mistrzostwach Polski Seniorów zdobył III miejsce w konkurencji K-2 1000 m. 

Stanisław nie tylko jest zdolnym sportowcem, ale również bez przeszkód zaliczył pierwszy rok w 

Wojkowej Akademii Technicznej.  

4) Zuzanna Sudak  młoda i zdolna zawodniczka, reprezentująca barwy UKS G-8 Bielany Warszawa. 

Zuzanna uprawia wyczynowo triathlon i posiada I klasę sportową. 

W tegorocznych zawodach wywalczyła wspaniałe wyniki: 

- II miejsce w Mistrzostwach Polski Sztafet MIX; 

- VI miejsce w Pucharze Europy Juniorów na dystansie sprinterskim; 

- V miejsce w Mistrzostwach Polski Elity na dystansie sprinterskim; 

- V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów. 

Ponadto jest członkiem Kadry Narodowej Polskiego Związku Triathlonu. 

Nagrody z inicjatywy Burmistrza dla 4 osób, które złożyły wnioski o stypendia, ale nie przeszły oceny 

formalnej ze względu na błąd formalny - nieuprawniony wnioskodawca - miały wyniki kwalifikujące 

ich do stypendium. Burmistrz przyznał im nagrody z własnej inicjatywy, by mimo wszystko docenić 

ich osiągnięcia i chociaż w części zrekompensować ich trud i zaangażowanie sportowe. 

 

 

 

 


