
W dniach 26-27 listopada, na pływalni w Lublinie odbyła się Liga Szkół 
Mistrzostwa Sportowego w Pływaniu. W tym roku nasza szkoła mistrzostwa 
sportowego przy Konwiktorskiej zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji 
drużynowej, to o jedno oczko wyżej niż rok temu i o jeden krok bliżej do 
podium.  
 
Skład naszej reprezentacji był liczny, bo liczył 28 osób, w tym: 13 chłopców i 
15 dziewcząt, a osoby, które SMS reprezentowały to: 
Bolek Stanisław, Dybek Błażej, Gera Franciszek, Guliński Maciej, Kowalczyk 
Piotr, Kowalewski Paweł, Kucharczyk Paweł, Litewski Mikołaj, Łupiński 
Mateusz, Olewniczak Maciej, Roguski Mateusz, Skrobała Jakub, Zubik Jan, 
Apanas Karolina, Dobosz Kalina, Gradek Aleksandra, Klusek Aleksandra, 
Krawczyk Maja, Mozołowska Emilia, Mrożewska Anna, Pichola Weronika, 
Strządała Karolina, Szredzińska Gabriela, Szyszko Karolina, Tarasiewicz 
Klaudia, Tymińska Zofia, Wróbel Julia, Zielińska Daria.  
 
W pierwszym bloku zawodów, po emocjonującym finiszu Klaudii Tarasiewicz 
w sztafecie 4x200 m kraulem, nasze dziewczyny zajęły pierwsze miejsce 
wyprzedzając takie SMS-y, jak SMS Oświęcim (przez ostatnie lata najlepszy 
SMS) czy SMS Warszawa Bielany (najlepszy SMS w tym roku). 
Pełny skład sztafety to: Daria Zielińska, Aleksandra Klusek, 
Gabriela Szredzińska i Klaudia Tarasiewicz.  
W pierwszym bloku również miejsca na podium zajęli: Daria Zielińska - srebro 
na 100 m motylem, Klaudia Tarasiewicz - srebro na 200 m dowolnym, 
Aleksandra Klusek - brąz na 400 m zmiennym (warto dodać, że Ola między 
trzema startami miała niespełna 30 minut przerwy), Jan Zubik - brąz na 100 m 
motylem.  
 
W drugim bloku miejsca medalowe zajęli: 
Klaudia Tarasiewicz - złoto na 400 m dowolnym, Daria Zielińska - brąz na 400 
m dowolnym, Emilia Mozołowska - srebro na 200 m zmiennym, Zofia 
Tymińska - brąz na 100 m klasycznym oraz: srebro w sztafecie dziewcząt na 
4x100 m dowolnym w składzie: Wróbel, Gradek, Szredzińska, Tarasiewicz. W 
tej sztafecie warto wyróżnić Julię Wróbel, która jako jedyna złamała barierę 58 
sekund i ustanowiła nowy rekord życiowy na 100 m dowolnym, płynąc na 
pierwszej zmianie, a dokładny czas to 57 sekund i 74 setne. Warto jeszcze 
wspomnieć o Piotrze Kowalczyku, który zajął 4. miejsce na 50 m stylem 
grzbietowym, łamiąc dwa razy w jednym bloku barierę 25 sekund i wyczynie 
trębacza z trybun (serdecznie go pozdrawiamy), przez którego Piotrek i cała 
ekipa z ostatniej serii na 50 m grzbietem musiała powtarzać start, ale jak to się 
mówi: co nas nie zabije, to nas wzmocni - Piotr jest tego idealnym przykładem. 
Za drugim razem popłynął szybciej niż za pierwszym, kto wie… może jakby 
miał jeszcze raz popłynąć, to by było jeszcze szybciej;) 



Natomiast trzeci blok zawodów nasi zawodnicy rozpoczęli w wielkim stylu, jak 
przystało na reprezentantów Konwiktorskiej i po raz pierwszy od kilku 
lat zdobyli lokatę medalową, a dokładnie trzecie miejsce w sztafecie 8x50 m 
dowolnym, w której skład wchodzili: Wróbel, Guliński, Mozołowska, 
Kowalczyk, Apanas, Gera, Gradek, Skrobała. W tym bloku medale zdobyli 
również: Daria Zielińska - złoto na 200 m motylem i srebro na 800 m 
dowolnym, Jan Zubik - złoto na 200 m motylem i srebro na 1500 m dowolnym, 
Zofia Tymińska - srebro na 200 m klasycznym, Klaudia Tarasiewicz - złoto na 
800 m dowolnym.  
 
Zawody, oprócz wspaniałego widowiska, były ostatnimi zawodami przed 
Zimowymi Mistrzostwami Polski naszych zawodników, więc gratulujemy 
wszystkim zawodnikom, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę i życzymy 
powodzenia na zbliżających się Mistrzostwach Polski, ponieważ każdy 
przyczynił się do zdobycia tak wysokiej lokaty drużynowej. 
 
Jan Zubik, Jakub Skrobała – kl. 2G 
* tekst powstał w ramach zajęć z Edukacji Medialnej   
 


