
W miniony weekend odbyły się Główne Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w 
pływaniu. Nasi uczniowie brali udział w tych zawodach, niestety w okrojonym 
składzie, spowodowanym ograniczeniem liczby zawodników ze względu na 
epidemię COVID-19.  
Mimo, że Czarne Koszule startowały poza konkurencją, każdy był 
zdeterminowany, żeby jak najlepiej się zaprezentować. W pierwszym bloku 
padło dużo nowych rekordów życiowych w wykonaniu podopiecznych Polonii, 
jednak najciekawszym startem był wyścig Stanisława Bolka (dla znajomych 
Bolec), który po raz kolejny próbował złamać magiczną barierę dwóch minut na 
200 metrów stylem dowolnym. Pierwsze 50 metrów przepłynął jak rakieta, lecz 
miało to skutki na ostanie 50 metrów i do ściany basenu dopłynął w czasie dwie 
minuty i dwie sekundy (to jego rekord życiowy).  
Zaś w drugim bloku zawodnicy zaprezentowali się jeszcze lepiej niż w 
pierwszym, a pierwszym tego przykładem był Piotr Kowalczyk, który na 
dystansie 50 metrów stylem grzbietowym ustanowił nowy rekord życiowy 
(26.79). 
Drugim wydarzeniem tych mistrzostw były starty naszych zmiennistów: Darii 
Zielińskiej i Jana Zubika, którzy podczas stylu zmiennego przepłynęli cały 
dystans stylem motylkowym i uzyskali odpowiednio czasy: Daria - 2.16.76, 
Janek - 2.00.85 (rekord życiowy). 
W trzecim bloku zawodów można było już odczuć zmęczenie, ale to nie 
przeszkodziło Aleksandrze Klusek i Maćkowi Gulińskiemu w uzyskaniu nowych 
rekordów życiowych. Na pierwszy rzut poszła Aleksandra klusek, która na 200 
m stylem motylkowym poprawiła swój rekord życiowy aż o 5 sekund, co dało jej 
czas 2 minuty 19 sekund, pierwszy raz w życiu zeszła poniżej dwóch minut i 20 
sekund. Po Oli przyszła kolej na Maćka, który na 100 metrów stylem dowolnym, 
tak się rozpędził, że ledwo co wyhamował i tym samym uzyskał czas 54.41 
sekund (rekord życiowy).  Zawody - oprócz sprawdzianu - były zamknięciem 
sezonu letniego i teraz na spokojnie możemy już zacząć przygotowania do 
Zimowych Mistrzostw Polski, które odbędą się w połowie grudnia.  
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