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Data i miejsce urodzenia: 

13.12.1983r., Ruda Śląska 

Wzrost: 1,87 m 

Rodzice: Piotr Jędrzejczak, Krystyna 

Jędrzejczak  

Partner: Paweł Przybyła 

Dzieci: Marcelina i Grześ 

Style pływackie, w których się specjalizuje:  

 motylkowy i dowolny 

Motto życiowe: "Nie zmarnuj życia, tylko coś 

z nim zrób" 



POCZĄTKI PRZYGODY ZE SPORTEM 

 

Jako kilkuletnia dziewczynka rozpoczęła 

swoją przygodę z szermierką, gimnastyką  

i pływaniem. Dość szybko zadecydowano, że 

do pierwszych dwóch dyscyplin Otylia się nie 

nadaje i pozostała tylko przy pływaniu.  

 

Na zajęcia na basenie trafiła w wieku 6 lat,  

a już w wieku 7 lat zdobyła swój pierwszy 

pływacki sukces - odznakę "Już pływam" :)  

 

Niecały roku później zdobyła swój pierwszy 

puchar i w taki oto sposób pływanie stało się 

jej drugim "JA". Jej  miłość do niego rosła  



z roku na rok coraz bardziej, z resztą  

z wzajemnością.   

Rodzice pilnowali jej treningów, dbali by się 

na każdym pojawiała. Sama jednak 

przyznaje, że początki nie były wcale łatwe. 

Bała się skakać na głęboką wodę. Nie obyło 

się również bez okresu buntu. Nastał czas, 

kiedy nie chciała pływać, uciekała nawet  

z treningów. Szukała wtedy innych 

ciekawych zajęć, które by mogła wykonywać 

z koleżankami. Jednak zwyciężył fakt, że od 

początku lubiła pływać. Była bardzo 

wytrzymała w wodzie. Trudne i męczące 

treningi rozpoczynała wcześnie rano, by 

przepłynąć dystanse liczące 10 - 12 km. 

Wiele godzin w podróży i poza domem 

rodzinnym, uporczywe dążenie  do 

pokonywania własnych słabości to cena, 

jaką zapłaciła za odniesione sukcesy.  



KARIERA PŁYWACKA 

Karierę pływacką rozpoczęła trenując  

w klubie sportowym Pałac Młodzieży 

Katowice. 

 

W 2000 roku, mając niespełna 17 lat została 

mistrzynią Europy w stylu motylkowym na 

dystansie 200 m. 

 

Tego samego roku, podczas Igrzysk 

Olimpijskich w Sydney ustanowiła nowy 

rekord Europy na dystansie 200 m stylem 

motylkowym. 

 

W 2002 roku, podczas mistrzostw Europy  

w Berlinie pobiła rekord świata na dystansie 

200 m, również w tym samym stylu. 



 

 

Karierę sportową oficjalnie zakończyła  

w 2014 roku. 

Sport nauczył ją wygrywać i przegrywać 

oraz, że każdą porażkę można przekształcić 

w doskonałą motywację, która później 

przerodzi się w sukces.  

Otylia kocha pływanie i poprzez  swoją 

działalność chce tym zarażać innych. 

 

 

 



MEDALE i OSIĄGNIĘCIA W LICZBACH 

 

 

 

 

 



ODZNACZENIA / WYRÓŻNIENIA  

i CIEKAWOSTKI 

* Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

2004r. 

 

* Order Uśmiechu - nagroda za działania 

przynoszące dzieciom radość 2008r. 

 

 

* W 2005 magazyn „Swimming World” 

ogłosił ją najlepszą pływaczką w Europie. 

* Plebiscyt Przeglądu Sportowego - w latach 

2004,2005,2006 uzyskała tytuł Sportowca 



Roku zajmując najwyższą lokatę (dwukrotnie 

zajęła drugą w 2002 i 2003, a także trzecią  

w 2007). 

* Przez dziennikarzy sportowych jest czasem 

żartobliwie nazywana Motylią. 

* W 2005 na gali „Viva Najpiękniejsi” została 

uznana za najpiękniejszą Polkę, za „złote 

serce i złote medale”. 

* Kopia medalu i autografu w Alei Gwiazd 

Sportu w Dziwnowie 

 

* Fundacja Otylii Jędrzejczak - powstała, by 

wspierać młodych sportowców, tworzyć 

projekty dla dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych. Jej głównym celem jest 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleja_Gwiazd_Sportu_w_Dziwnowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleja_Gwiazd_Sportu_w_Dziwnowie


propagowanie sportu wśród dzieci  

i młodzieży. 

 

* Od 2013 roku organizuje  Otylia Swim 

Camp, gdzie miłośnicy pływania mogą 

doskonalić swoją pasję pod jej okiem. 

* Jej złoty medal zdobyty na Olimpiadzie  

w Atenach zlicytowano za 257.550 zł . 

Pieniądze te trafiły do wrocławskiej Kliniki 

Onkologii i Hematologii Dziecięcej.  

* W 2019 roku została wprowadzona do 

International Swimming Hall of Fame. 

 
 

 


