
Udział grupy pływaków zimowych (winter swimmers) z Polski  

w XI Mistrzostwach Świata w Pływaniu Zimowym w Tallinie,  

6-10 marca 2018 roku 

 

W dniach 6-10 marca 2018 roku w Tallinie, stolicy Estonii, odbyły XI Mistrzostwa 

Świata w Zimowym Pływaniu, zorganizowane w ramach International Winter Swimming 

Association (IWSA).  W zawodach wzięło udział blisko 1300 zawodników reprezentujących 40 

państw. Z Polski uczestniczyło w Mistrzostwach 23 zawodników, reprezentujących różne 

kluby pływackie oraz kluby morsów. Zawodnicy z Polski, w tym członkowie Sopockiego Klubu 

Morsów, biorą aktywny udział w zawodach zimowego pływania od wielu lat. 

Zawody zorganizowano na akwenie wydzielonym z basenu portowego Tallina. Zapewniono 

10 torów (ewenement). Wyścigi przeprowadzono w stylu dowolnym, klasycznym „head-up”, 

motylkowym oraz w ramach sztafet 4x25m, oddzielnie w stylach dowolnym oraz klasycznym. 

Dystanse: 25m, 50m, 100m i 200m w st. dowolnym i klasycznym, 25m w st. motylkowym 

oraz 450m (endurance swimming) w stylu dowolnym. Zorganizowano także szereg pokazów 

bez rejestracji czasu. Temperatura wody +0 C, powietrza od -8 do 0 C. Zawodnicy byli 

podzieleni na grupy wiekowe, młodsi - co 10 lat, starsi - co 5 lat, oddzielnie kobiety i 

mężczyźni. Mistrzostwa zostały zorganizowane wg zasad obowiązujących w IWSA, których 

rygorystycznie przestrzegano, nakładając kary czasowe za takie uchybienia, jak niewłaściwe 

zanurzenie ramion przed startem, falstarty, niezachowanie reguły „head-up” podczas 

wyścigu w stylu klasycznym itd. Stosowano ręczne mierzenie czasów. 

Decyzją podjętą przez IWSA w 2016 roku ustanowiono dyplom pn. Winter Swimming World 

Cup (WSWC), zwany też „Pucharem Świata”, przyznawany zawodnikom uczestniczącym w 

wyznaczonych przez IWSA zawodach, którzy zgromadzili do końca sezonu zimowego 

największą liczbę punktów.  Mistrzostwa Świata w Tallinie uznano za ostatni etap takiej 

klasyfikacji w sezonie 2017/2018.  W ubiegłym roku dyplom WSWC zdobyli Jacek Starościak z 

Sopockiego Klubu Morsów (drugie miejsce, w swojej grupie wiekowej) oraz Ania Suszyńska, 

Gdyński Klub Morsów im. Jana Bobczyka (trzecie miejsce w swojej grupie wiekowej). 

W klasyfikacji końcowej ekipa polska zajęła 7 miejsce zdobywając 7 złotych medali, 6 

srebrnych i 7 brązowych. Pierwsze miejsce zajęli Rosjanie 71 złotych, 89 srebrnych i 71 

brązowych. Następne miejsca zdobyli Estończycy (53, 40, 31), Niemcy, Białorusini, Finowie i 

Amerykanie. Za nami Czesi, Brytyjczycy, Francuzi, Łotysze itd. 

Dyplom Winter Swimming World Cup (WSWC), przyznano w tym sezonie trójce naszych 

zawodników: I miejsca zdobyły w swoich grupach wiekowych Ania Suszyńska i Ola Bednarek. 

II miejsce zdobył ponownie Jacek Starościak.    



Wymieniam kilku członków naszego zespołu: Piotr Biankowski, Anna Suszyńska i Zuzanna 

Drążkiewicz - Stowarzyszenie Morsów Gdyńskich im. Jana Bobczyka, Bogusław Kazimierczak - 

Białogardzki Klub Morsów SOPEL, Tomasz Małkowski i Jacek Starościak - Sopocki Klub 

Morsów, Hanna Bakuniak - MPK Szczecin, Aleksandra Bednarek - UKS SP 149, Łódź, Bogusław 

Ogrodnik z Wrocławia, Aldona Prusinowska z grupą z Mielna, Michał Osowski z Chojnic, para 

z Elbląga i inni. Bogusław, Hania i Ola wystąpili w zespole Polish Ogrodnik Team. 

Poniedziałek, 5 marca 

Pobudka o 5.00, kolejką elektryczną i koleją metropolitalną na lotnisko w 

Rębiechowie. Bez opóźnień wchodzę na dworzec lotniczy o 6.45. Są już koledzy z Klubu 

„Lech-Mors”. Dojeżdża Ania z walizką, w której połowę zajął mój, a połowę jej bagaż.  

Pojawia się Zuzia, Tomek, Piotr z Michałem z Chojnic. Przelot do Warszawy i wylot do Tallina 

o 11.40 bez opóźnień. Kilkoro z nas kupiło bilety do Tallina i z powrotem już w sierpniu. Ceny 

nawet drobnego posiłku na Okęciu bardzo wysokie. Spotykamy małżeństwo z Elbląga, 

udające się w tym samym celu, co my. Lądowanie na lotnisku im. Lennarta Meriego o 14.15. 

Wynajmujemy dwie duże taksówki. Dojazd do Hotelu Euroopa wyniesie po 2,5 Euro od 

osoby. Hotel oddalony jest o kilkaset metrów od akwenu, na którym zorganizowano 

Mistrzostwa. Znamy go z ubiegłego roku, choć nasza grupka zatrzymała się wówczas w innym 

hotelu na tallińskiej starówce. W naszym hotelu mieści się centrum/sekretariat mistrzostw. 

 

W oczekiwaniu na pierwszy wyścig Mistrzostw Świata w Zimowym Pływaniu. 

Szybka rejestracja w hotelowej recepcji (co za kontrast w porównaniu z Mińskiem), klucze, 

winda, wchodzimy do pokojów. Zuzia z Anią, ja z Bogusiem (bratem Ani), który przyleci jutro. 

Po rozpakowaniu bagażu schodzimy do sekretariatu zawodów na I piętrze. Spotykam Mariię 

– prezesa IWSA i Ranie - która przybyła aż z Los Angeles. Obie właśnie zameldowały się w 

hotelu po przylocie z St. Petersburga, gdzie uczestniczyły w zawodach „1st Winter Swimming 

Championships of Saint Petersburg” 2-4 marca. Zachwycone miastem nad Newą. Ściskam się 



z Sergeiem Bukharinem i jego żoną, Rosjanami z St. Petersburga, znakomitą pływaczką 

Barbarą Hernandes z Chile, Sinne Lungard z Danii. Widzę Johna Coningham-Rollsa oraz 

Aleksandra Jakovlewsa – zastępców Marii. Obok Marina Bekisz z Belgii, znająca j. polski. 

Stajemy w kolejce do rejestracji. Nowość – na jednej karcie startowej wydrukowane są 

wszystkie nasze starty w odpowiedniej kolejności z określeniem dystansu, numeru wyścigu, 

numeru toru, terminem rozebrania się i startu. Ogromna wygoda. W dolnej części 

informacja, że w czasie mistrzostw uczestnicy zwolnieni są z opłat komunikacji miejskiej. 

Piękny gest.  Ruszamy w stronę akwenu, na którym jutro rozpoczną się zawody. Wszystko 

gotowe. Temp. -8 C. Pstrykamy pierwsze zdjęcia. 

 

Ania, Boguś, Zuzia i ja na „oficjalnej” fotografii. 

 

Z dzielną ekipą z Mielna. 



W pobliskim magazynie robimy pierwsze zakupy na wspólny posiłek. Kupuję trunek by 

napełnić „piersiówkę”. Po puszce piwa. O 19.00 rozpoczyna się w centrum spotkanie 

organizacyjne osób, które zapisały się na wyścig 450 m. Ania podejmuje ”historyczną” 

decyzję i rezygnuje z tego najdłuższego dystansu. Uważam, że postąpiła właściwie. Decyzję 

zgłaszam Johnowi i Aleksandrowi, którzy prowadzą spotkanie. Tłumy chętnych, brakuje 

krzeseł, wielu stoi. Czy uda się jeszcze Ani zarejestrować na 200 m stylem klasycznym? 

Wątpię, choć jutro spróbujemy. W otrzymanej torbie znajdujemy program 

międzynarodowych zawodów w pływaniu zimowym w sezonie 2018/2019. Brawo. Liczba 

imprez gwałtownie wzrasta. W programie informacje o zawodach w Mongolii, I 

Mistrzostwach Francji, zawodach w Karelii i Australii. Ubieramy się ciepło i ruszamy na 

tallińską starówkę. Gubię przez chwilę kierunek, pytam o drogę przewodniczkę z hinduską 

wycieczką. Przed nami rynek starego miasta i rozświetlona sylweta ratusza. Polska flaga nad 

bramą do naszej ambasady naprzeciw wejścia do restauracji „Olde Hansa”. Należy ona, 

moim zdaniem, do najbardziej atrakcyjnych lokali gastronomicznych wokół Bałtyku, łącząc 

przeszłość z nowoczesnością. Przy jednym z nielicznych wolnych stolików oczekuje nas 

Tomek, który zatrzymał się w innym, niż my hotelu. Trudno o lepsze miejsca dla 

podsumowania bogatego w wydarzenia dnia. Przy piwie ziołowym, miodowym lub 

cynamonowym serwowanym w glinianych dzbanach omawiamy czekające nas zawody. 

Tomek woli grzane wino. Bardzo chciałem tu być. Właśnie dzisiaj. Zamawiamy sycącą zupę 

gulaszową, tak jak rok temu. Rozmawiamy, jakże by inaczej, o czekających nas od jutra 

startach, plotkujemy o spotkanych dzisiaj osobach. To jest rozmowa między 

„zawodowcami”: o punktacji, o regulaminach, o technikach pływackich na krótkich i długich 

dystansach w lodowatej wodzie. Każdy z nas ma swoje osobiste doświadczenia, choć woda ta 

sama. Wreszcie jest czas na spokojną wymianę poglądów. Bez pośpiechu. Rozmawiamy o 

historii Estonii i Tallina, o programie zawiedzenia miasta. Około 22.00 powrót do domu. 

Coraz zimniej. Jutro o 10.00 uroczyste otwarcie mistrzostw. W programie wyścigi na 25 m w 

stylu motylkowym, 100 m stylu klasycznym i dowolnym, wreszcie ekstremalny wyścig 

„endurance” na 450 m. Jutro nie startuję i ograniczę się do dopingowania Zuzi, Ani, Piotra, 

Hani, Oli, Bogusława i innych. To też „ciężkie” zadanie. 

Wtorek, 6 marca 

 Po obfitym śniadaniu hotelowym (ja – English breakfest) stajemy nad basenem. 

Ściskam się z Matiasem Ola, znakomitym pływakiem i organizatorem zawodów w 

Argentynie. Mariia, prezes IWSA, uroczyście otwiera 11 Mistrzostwa Świata. Dopingowanie – 

zapewniam - jest również ekscytujące. Na pierwszy ogień idzie bardzo widowiskowy sprint 25 

m stylem motylkowym. Hania zdobywa pierwszy srebrny medal, Ola jest czwarta. 

Organizator zawodów w Mińsku omija nas szerokim łukiem, bez przywitania. Czuję, że nasza 

krytyka braku pomocy w sprawie wiz musiała do niego dotrzeć. Rozpoczynają się starty na 

100 m st. klasycznym. Ania płynie pewnie i spokojnie. Zna ten dystans znakomicie. Tu nie 

należy nadmiernie przyspieszać, by starczyło sił w końcówce. Jest pierwsza spośród 

kilkunastu w swojej grupie wiekowej. Czas 2.26.54 min. A więc złoto! Na tej rangi zawodach 



to ogromny sukces, na miarę jej determinacji, codziennych treningów przez cały rok. Jest to 

zarazem najdłuższy dystans pokonany przez zawodniczkę w grupie 65-70. W wyścigu na 450 

m popłyną jedynie młodsze.  

 

Ania w czerwonym czepku na trzecim torze płynie po złoty medal na 100 m w stylu klasycznym. 

 

Piotr Biankowski - nasz Mistrz. 

Przychodzi mi do głowy myśl, że być może popełniłem błąd nie rejestrując się na ten dystans. 

Ola zdobywa złoty medal z czasem 1.27.21. Nieprawdopodobne! Brawo! Chwila przerwy. 

Pałaszuję ogromną porcję szaszłyku z pieczonymi ziemniakami i warzywami za jedyne 7 Euro. 

Głód doskwiera po kilku godzinach na świeżym powietrzu i wielu emocjach. Ogromny aplauz 

towarzyszy zwycięzcom kolejnych wyścigów, ale równie gorącymi oklaskami obdarzani są 



ostatni na mecie, często o jedną, dwie długości basenu za najlepszymi. Przebywają znacznie 

dłużej w lodowatej wodzie, wykazując godną podziwu wytrzymałość ciała i wolę ducha. 

Dopingujemy przede wszystkim „swoich”, ale także najlepszych zawodników innych krajów, 

szczególnie, jeśli znamy ich osobiście. 

 

Za chwilę na torze nr 6 startuję w wyścigu na 50 m w stylu dowolnym. 

Emocje wzbudzają takie tuzy jak Christof Wandratsch z Niemiec, Henri Kaarma z Estonii, 

Matias Ola z Argentyny, Ram Barkai z RPA i inni. Znakomicie pływają Rosjanie i Finowie. 

Najlepsi pokonują najdłuższe dystanse bez chwili zwolnienia tempa od startu do mety. 

Prawdziwi mistrzowie. Te same uwagi odnoszą się do znakomitych zawodniczek. One nie 

pływają, one fruną w wodzie, przyspieszając często na ostatniej długości basenu. Najlepszych 

dzielą na mecie ułamki sekundy. Na ich tle tym bardziej widać zmagania tych ostatnich, gdzie 

nie chodzi o medal. Po kilku godzinach na mrozie czujemy zmęczenie. Pomaga niezawodna 

„piersiówka” – ta moja z białym krzyżem na czerwonym tle z napisem „Thirst Aid”. Teraz 100 

m stylem dowolnym z Zuzią, Tomkiem, Piotrem, Hanią, Olą, Aldoną i innymi. Zuzia płynie 

wytrwale. Dopingujemy ją ile sił w płucach. Jest już na mecie. Czas 2.26.19 min. Styl dowolny 

w wydaniu Tomka jest jak zwykle piękny i stylowy, a czas 1.26.96 min. Hania zdobywa złoty 

medal z czasem 1.05.90 min. Ola jest czwarta. Aldona po wspaniałej walce zdobywa medal 

brązowy z czasem 1.29.18 min. O 19.00 rozpoczyna się dekoracja dzisiejszych zwycięzców. 

Jednocześnie trwają wyścigi na dystansie ”endurance” 450 m. Organizatorzy wprowadzili ten 

dystans w ostatniej chwili pod silnym naciskiem uczestników mistrzostw. Wyścigi odbywają 



się przy sztucznym świetle. Akwen słabo oświetlony (niedopatrzenie organizatorów). Nasza 

wspaniała zawodniczka Hania będzie narzekać po wyścigu na trudności w rozpoznaniu 

ścianek podczas nawrotów. Fascynujący jest wyścig z udziałem Piotra. Kończy go na 2 

miejscu (czas 6.27.26 min.), ale tuż za mistrzem Henry Kaarmą. Widać jego ogromną wolę 

zwycięstwa, atakowanie wody. Każdy nawrót oznacza zbliżenie się do wyprzedzających 

konkurentów. „Jego” grupa gromadzi znakomitych pływaków. Późnym wieczorem w 

centrum zorganizowane jest spotkanie zawodników przed jutrzejszym wyścigiem na 200 m 

st. dowolnym. Na prośbę Tomka będę jego „opiekunem”, co oznacza, że będę stać ponad 

jego torem i w razie potrzeby służyć natychmiastową pomocą. Takie są przepisy 

obowiązujące na dystansach 200 i 450 metrów. Pijemy gorącą herbatę. Oby się nie 

przeziębić. Planujemy po jutrzejszych występach Zuzi i Tomka wybrać się na długi spacer po 

starej części Tallina. Próba wpisania Ani na 200 m st. klasycznym nie udaje się. Organizatorzy 

przepraszają, lecz lista jest od dawna zamknięta. Szkoda, byłby zapewne drugi złoty medal. 

Zamierzam poprosić Mariię o podarowanie mi flagi IWSA, którą wziąłbym do Polski. Będę ją 

udostępniał i promował przy naprawdę ważnych wydarzeniach naszego Sopockiego Klubu 

Morsów. Wieczorem spotykamy się u Zuzi i Ani, jemy po kromce chleba z serem i dżemem. 

Wypijamy po puszce piwa. Skończyła się nam „piersiówka”, jutro muszę uzupełnić zapas.  

Środa, 7 marca 

Pogoda wspaniała, słońce, bezchmurne niebo. O 8.00 spotykamy się na śniadaniu. 

Dzisiaj 50 i 200 m st. dowolnym oraz 200 m st. klasycznym. Im krótsze dystanse, tym większa 

liczba zawodników. Tegoroczne mistrzostwa stoją pod znakiem nowoczesnej technologii 

informatycznej. Wyścigi można obserwować na telebimie nad akwenem, a także w naszym 

hotelu na dużych ekranach telewizyjnych. Wyniki oraz podstawowe statystyki dostępne są 

po kilku minutach. Nie ma oczekiwania, a następnie ścisku przed kartami papieru 

przypiętymi na tablicach z kilkugodzinnym opóźnieniem. Nie ma też większych opóźnień w 

programie. Liczna obsługa uprzejma i uśmiechnięta. Zawodnicy wiedzą, co, jak i kiedy. To 

wprowadza porządek i tym samym spokój przed startem. Największe emocje budzą 

zmagania prawdziwych pływackich wojowników, do których należą z pewnością Piotr, Hania, 

Ola i Aldona. Szczególne emocje towarzyszą Piotrowi, gdy w wyścigu na 200 m w st. 

dowolnym, z czwartego miejsca, stopniowo, walcząc o każdy metr, kończy wyścig na pozycji 

drugiej. W klasyfikacji swojej kategorii bardzo silnie obsadzonej zdobywa brązowy medal z 

czasem 2.36.52 min. Brawo! Wiwatujemy, gdy Ola wygrywa o centymetry z uroczymi 

Finkami siostrami Eliną i Lottą Makinen. Ścigają się też ich mama Outi oraz brat Antti. Drugą 

„zimową” rodziną jest Mariia z synem Sakari i córkami Lisą i Katriną. Pojedynek pływacki to 

rozkosz dla oczu, ale też wyzwanie dla gardeł. Drzemy się wniebogłosy w trakcie i po 

zakończeniu wyścigów z udziałem naszych mistrzów. Zuzia przekracza dosłownie samą 

siebie, przepływając z dużą pewnością 200 m z czasem 5.33.26 min. Gdy liczymy jej dystanse, 

wówczas starty na 50, 100 i 200 m dają razem 350 m podczas mistrzostw. Ponad trzy razy 

więcej niż moje 50, 25 i 25 m. Brawo! Stoję nad torem Tomka. Za chwilę start na 200 m st. 

dowolnym. Zarówno w szatni, jak i nad jego torem denerwuję się tak, jakbym sam 



uczestniczył w wyścigu. Niemal codziennie Tomek przepływa w Sopocie dwukrotnie dłuższy 

dystans. I tym razem płynie pięknie, jakby bez wysiłku. Na 18 zawodników w jego grupie 

wiekowej, jest 10 z czasem 3.26.59 min. To piekielnie silnie obsadzona grupa. Przed nim sami 

mistrzowie. Podczas mistrzostw przepłynie łącznie 300 m. Aldona z Mielna zdobywa w 

pięknym stylu srebrny medal. Złoty medal zdobywa urocza Rosjanka, Elena Gusieva, która 

podczas zawodów w Argentynie podarowała mi talerzyk z ludowym motywem. Do dzisiaj 

zdobi domek letniskowy w Krzesznej. Dla mnie mistrzem stylu jest też Matias Ola. W 

południe zjadamy po kebabie. Powrót do hotelu, chwila odpoczynku i ruszamy na spacer po 

Tallinie. Przechodzimy w pobliżu pomnika upamiętniającego katastrofę promu pasażerskiego 

„Estonia” w 1994 roku, podczas której zginęły 852 osoby. Pamiętam pomnik dedykowany tej 

katastrofie na jednym z sztokholmskim wzgórz. Przy bramie obronnej mijamy tablicę 

upamiętniającą epopeję naszego okrętu podwodnego „Orzeł”. Mijamy monumentalny 

kościół św. Olafa. Kierujemy się na historyczne wzgórze Toompea. Udaje nam się wejść do 

katedry protestanckiej p.w. NMP, wzniesionej przed reformacją. Pstrykamy fotki z dwóch 

miejsc widokowych na miasto, port i morze.  

 

Przed ratuszem na rynku starego miasta w Tallinie. 

 

Panorama Tallina; w oddali monumentalna wieża kościoła św. Olafa. 



 

Zuzia, Ania, Boguś i Tomek – popularne miejsce widokowe Tallina. 

 

Sopot w Tallinie. 

Wstępujemy do cerkwi św. Aleksandra Newskiego. Nie udaje nam się wspiąć na Pikk 

Herman (Długi Herman), najwyższą wieżę zamku. W recepcji estońskiego parlamentu 

dowiadujemy się z Tomkiem się od sympatycznej dziewczyny z dobrym j. angielskim, że 

wieża kościoła św. Olafa oraz wieża Hermana udostępniane są turystom po 1 kwietnia. Miło 

wspomina niedawną wizytę w Polsce i w Trójmieście. Wspólna fotka przed Pomnikiem 

Zwycięstwa. Nad nim, na wzgórzu tablica upamiętniająca kilkusetkilometrowy „Bałtycki 

łańcuch” utworzony 23 sierpnia 1989 roku w imię wolności przez blisko 2 miliony Litwinów, 

Łotyszy i Estończyków. Prowadzeni przez Tomka wstępujemy głodni do włoskiej restauracji. 

Bardzo smaczne dania z włoskim piwem. W drodze powrotnej, znów dzięki Tomkowi, 

podchodzimy pod kościół dominikanów, tuż po wieczornym nabożeństwie. W niedzielę msza 

w j. polskim o 10.00 rano. Może przyjdziemy.  



 

Przy najwyższej wieży Długi Herman tallińskiego zamku. 

Podziwiamy ogromne średniowieczne płyty nagrobne z kościoła św. Katarzyny, 

eksponowane z pietyzmem w przylegającym pasażu. Są jedną z wielu unikalnych atrakcji 

starego miasta. Nad basen docieramy w trakcie dekoracji zwycięzców dzisiejszych zmagań. 

Polska grupa zdobyła już 3 złote medale, sporo srebrnych i brązowych. Żegnamy się z 

Tomkiem, który rano powraca do kraju. W hotelu raczymy się herbatą i piwem. Jutro startuję 

na 25 m w stylu dowolnym. Jest nas w grupie 19 zawodników. Gdy będę w pierwszej połowie 

– zadanie wykonane. Po całym dniu na świeżym powietrzu zmęczeni gasimy światło o 22.  

 

Średniowieczne płyty nagrobne z byłego kościoła św. Katarzyny. 

Czwartek, 8 marca  

 Wczoraj wieczorem Boguś kupił bukiet żółtych tulipanów dla naszych koleżanek. Rano 

zdecydowaliśmy, że wręczymy go podczas śniadania. Ania i Zuzia mile zaskoczone. Panowie 

mijający nasz ukwiecony stolik spoglądali z zainteresowaniem, panie chyba z lekką 

zazdrością. Po południu, przy basenie, sporo zawodniczek trzymało w rękach bukieciki. Może 



nasza „akcja” poruszyła serca mężczyzn. O 9.00 jestem namiocie - przebieralni, choć start 

dopiero o 10.09. W mojej grupie wiekowej płynie 19 zawodników, wśród nich Viaczeslaw 

Tichonow z Kaliningradu, były mistrz ZSRR. Znamy się od lat. Wiem, że nie mam z nim szans. 

Wiaczesław uczestniczy we wszystkich dystansach, gromadząc same złote medale. Powoli 

przebieram się, nakładam kąpielówki, spodnie od dresu, sweter, wełniane skarpetki i klapki 

na nogi. Przygotowanie do startu to cała ceremonia. Przede wszystkim nie należy się 

spieszyć. Rozciąganie stawów, skłony, kucanie. Wreszcie pływacki czepek i okulary. 

Towarzyszą mi chwile zwątpienia „po co tu jestem, co ja tu robię”, które przeplatają się z 

entuzjazmem i wolą kolejnego ekstremalnego sprawdzenia swoich możliwości. Wizyta w 

„toi-toi”. Startuję w czwartej grupie (wpierw na zmianę seniorki i seniorzy, po nas coraz 

młodsi) na 6 torze. W ogromnym namiocie wystarczająco ciepło. Choć doświadczenie każe 

odrzucić myśl o medalu, nie można zmniejszać zapału, aby za kilka minut zdobyć się na 

maksymalny wysiłek. Gdy zbliża się pora startu, siadamy na krzesełkach wg numeru toru (ja 

na krześle nr 6). Przed nami dwa rzędy startujących wcześniej. Gdy wychodzą, my 

przenosimy się o jeden rząd.  

 

Z Wojtkiem z Łeby i z Anią na wyznaczonych krzesłach – za kilka minut start. 

Przechodzimy do ogrzewanego kontenera, ponownie zajmując przypisane miejsca. 

Organizatorzy sprawdzają nazwiska, by uniknąć pomyłki. Cisza, skupienie na twarzach. 

Wychodzimy, stajemy przed swoimi torami. Wywoływaniu przez mikrofon naszych nazwisk 

towarzyszy aplauz widowni. Na komendę „Take off your clothes” wkładamy stroje do 

skrzynek. Druga komenda „Go to the water”. Po szczeblach zmrożonej drabinki ostrożnie 

zsuwam się do wody, przyjmując prawidłową pozycie startową; oba ramiona muszą zostać 

zanurzone. Inaczej grozi kara. Popełniam drobny błąd przy starcie; zbyt szybko puszczam 

szczebelek, a potem go nerwowo chwytam, by nie zostać zdyskwalifikowany. Ułamek 

sekundy dekoncentracji, zmniejszyło dynamikę odbicia. Start. Co znaczy przepłynięcie 25 m. 



A jednak. Pokonuję dystans z 2-3 oddechami pędząc tak szybko, jak potrafię. Nie dostrzegam 

linki przeciągniętej w wodzie pod każdym z torów, wyznaczającej kierunek (by uniknąć 

bolesnego uderzenia w liny rozdzielające tory). Jestem 9. z czasem 25.72 sek. Viaczeslaw ma 

złoty medal z czasem 17,07. To kilka dobrych metrów różnicy na najkrótszym przecież 

dystansie. Po prostu, różnica klasy. Wiem, to maksimum, na które mnie stać. Zadanie 

wykonałem. Wychodzę z wody. Emocje takie, że nie czuję zimna. Ulga i radość. Ubranie niosę 

w ręku. Wiaczesław zachęca do wejścia do starej drewnianej sauny. Dokłada szczapki. Chwila 

rozmowy. Inni wolą drewniane baseny z ciepłą wodą.  

 

Po wyścigu szybko do sauny. 

Nowym rozwiązaniem jest namiot-sauna na kilkadziesiąt osób. Po takim wygrzaniu można 

udać się do szatni i zmienić strój. Pierwsza refleksja – powinienem był zarejestrować się na 

100 m st. klasycznym. W grupie było jedynie 7 osób, co zwiększało szansę na medal. Dystans 

200 m stylem klasycznym jest już poza moim zasięgiem, choć podobną odległość pokonuję w 

Bałtyku niemal codziennie z Iwoną, Ania, Tomkiem i Jackiem. Idziemy we czwórkę do 

pobliskiego supermarketu. Kupujemy m.in. butelkę wina by uczcić Dzień Kobiet. Wracamy do 

hotelu na kawę i uroczystą lampkę wina. Rozmawiamy o 25 m st. dowolnym. Ponownie nad 

basen i ponownie ogromna porcja kebabu za 5 Euro.  Fotografujemy się przed bilbordami i 

na pustym podium. Dołącza Piotr z Michałem z Chojnic. Ruszamy na stare miasto, tym 

samym szlakiem, co wczoraj. Jestem przewodnikiem, bo Tomek już w kraju. Kocham Tallin i 

podziwiam Estończyków za przetrwanie sowieckiego reżimu, za zachowanie tożsamości. Byli 

częścią ZSRR, a nie jak my „jakby na zewnątrz”. Niespodziewania Ania znajduje na ulicy kartę 

kredytową. Sprawdzamy, jest aktualna. Oddamy ją w recepcji naszego hotelu. Ponownie na 

rynku, następnie w Olde Hansa. Znajdujemy wolną ławę dopiero na trzecim piętrze. Siadamy 



w szóstkę. Po chwili dołącza kolejna szóstka z Bogdanem, Olą i Hanią. Ponownie po dzbanie 

piwa i zupie gulaszowej. Długie dobre rozmowy o mijającym dniu, o zawodach. W domu ok. 

18.00. O 19.00 gromadzimy się w salce konferencyjnej hotelu na prezentacji filmu o IWSA, o 

historii światowego ruchu zimowego pływania. Do organizowania kolejnych zawodów 

włączyła się nawet Australia i Mongolia. Także Francja zamierza w następnym sezonie 

zorganizować swoje pierwsze mistrzostwa. Dobrze przygotowana prelekcja o morsowaniu na 

Słowacji.  Świetny film o winter swimming zaprezentowany przez młode Angielki. Aha, przed 

rozpoczęciem spotkania wręczam Marii od nas, zawodników z Polski, kremową różę. Jest 

wzruszona, kładzie ją na mównicy, dziękując nam publicznie w swoim wystąpieniu. 

Rozchodzimy się po pokojach, To był dobry dzień. Po lampce wina na podsumowanie. Jutro 

25 m st. klasycznym. Startują: Ania, Boguś, ja i wielu z naszej grupy. Wyścigi na tym dystansie 

zajmą cały dzień zawodów.  

Piątek, 9 marca 

 O 9.20 rano w przebieralni. Mój start na o godzinie 10.18. Uściski z kolegami - 

konkurentami, wielu jest znajomymi od lat. Koło mnie przebiera się Sergey Zelenetski z 

Ukrainy. Jego brat Aleksandr pływa pod flagą Rosji. Czy te związki rodzinne nie dowodzą 

silnych, emocjonalnych zależności między obu społecznościami, głębszych, niż opisują je w 

uproszczeniu komentarze w mediach? Ktoś wspomniał mi, że jeden z braci niósł znicz 

olimpijski w czasie Olimpiady w Soczi, co pokazuje poziom zawodników, z którymi nam, 

amatorom, przychodzi się zmierzyć. Start z takimi tuzami jest zaszczytem. Podczas wyścigów 

w stylu klasycznym nie zakładam od lat okularów pływackich, co pozwala na lepszą kontrolę 

pozycji „head-up” tj zanurzenia głowy jedynie do poziomu nosa. Zanurzenie głębsze grozi 

regulaminową karą. Są to w końcu mistrzostwa świata i sędziowie gęsto rozdają kary za 

opisane przewinienia. Tak zwana „kryta żabka” przyspiesza dynamikę ruchu, widoczną 

szczególnie w sprintach na 25 i 50 m. Dyskwalifikacją grozi zbyt wczesny start. Temperatura 

dzisiaj nieco wyższa ok. 0 C., ale prószy śnieg. Zsuwam się do wody. Start. Płynę na 

maksimum swoich możliwości. Dystans 25 m jest zbyt krotki by rozejrzeć się dookoła i 

dostrzec innych obok mnie. Najważniejsze, poza dobrym startem, jest ściąganie nóg po 

odepchnięciu, które w tym stylu dają ok. 70% dynamiki, wobec 30% zapewnianych przez 

ręce. Automatyzm prawidłowych ruchów, ich płynność, wypracowuje się dziesiątkami 

treningów i przepłyniętymi kilometrami. Tu nie ma czasu na korekty, wyścig trwa nieco 

ponad 20 sekund. Dotykam ściankę mety. Czas 27.02 sek., jestem 6 na 16 zawodników mojej 

grupy „J”. Tichonow wygrywa z czasem 22.64. To po prostu różnica klasy między 

zawodowcem, a amatorem, jak ja. Różnica 4,5 sekundy między nami, oznacza blisko ¼ 

basenu. Jestem zachwycony, mam miejsce 6, wobec 9 wczoraj. Mój główny konkurent 

Rosjanin Jurij Ponomariew jest 5 z czasem 26.66. Był szybszy zaledwie o pół sekundy. Może 

następnym razem go pokonam? Po mnie startuje Ania - jest 4 na 34 zawodniczki. Naprawdę 

duży sukces, choć bez medalu. Ma czas 28.56; najlepsza na tym dystansie Niemka ma czas 

24.98, zaś trzecia Estonka ma czas 26.76 tj. o 0.1 sekundy lepszy od Ani. Boguś, na 36 

zawodników jest 21 z czasem 26.39. Jest szybszy ode mnie, a zarazem daleko za mną w 



klasyfikacji. W mojej kategorii wiekowej, o 5 lat starszej, Boguś byłby 4 lub 5. Z 

Wiaczesławem idziemy ponownie do małej sauny. Dołącza Wojtek z Łeby i Ania po 

zakończeniu wyścigu. Otwieram „piersiówkę”. Sączymy po łyku na rozgrzewkę. Powrót do 

hotelu, rozwieszenie mokrych pływackich akcesoriów. Prysznic. Kawa przyrządzona u Zuzi i 

Ani. Dalszy plan jest następujący. Ruszamy na przystanek tramwajowy i jedziemy nr 1 w 

kierunku zachodnim wzdłuż brzegu morskiego do końcowej pętli. Czeka nas 

kilkukilometrowy spacer. Korzystamy z darmowego przejazdu dla uczestników mistrzostw. 

Jedziemy wzdłuż murów starego miasta, a następnie przez dzielnice mieszkaniowe i 

przemysłowe, coraz bardziej przypominające krajobraz poradziecki. Inny Tallin, zgrzebny, 

chaotyczny. Jaki kontrast wobec odnowionej starówki. Choć i tu napotykamy osiedla 

wzniesione w ostatnich latach. Idziemy przez dzielnicę Kopli, następnie Kalamaja. Mijamy 

liczne dźwigi budowlane - znak, że powstaje coś nowego. Sporo domów drewnianych, 

głównie przedwojennych. Niektóre z nich odnowione, inne w opłakanym stanie. Buty 

nasiąkają wodą w topniejącym śniegu.  Mijamy baraki, stare nadbrzeżne magazyny.  Im bliżej 

morza, tym więcej nowoczesnych dzielnic mieszkaniowych. To przecież najbardziej 

atrakcyjne tereny miejskie. Nie znam regulacji prawnych dotyczących własności gruntów, 

domków jednorodzinnych, mieszkań w blokach. Czy wciąż należą do państwa, czy są 

komunalne, a może już prywatne? W jakich proporcjach? Celem naszego spaceru jest słynne 

Muzeum Morskie (Seaplane Harbour). Wchodzimy na teren otwarty obiektu, gdzie uwagę 

przyciąga drewniana łódź podwodna z XIX w. (z czasu wojny krymskiej).  

 

Ta dziwna konstrukcja, to drewniana łódź podwodna z XIX w. Podobno nigdy nie wypłynęła w rejs. 

Zatrzymujemy się przed byłymi okrętami patrolowymi, tworzącej się w latach 

dziewięćdziesiątych estońskiej marynarki wojennej. Przy każdym tabliczka informacyjna o 

darczyńcach. Pierwszy okręt przejęto od KGB po wycofaniu się ZSRR, drugi jest darem 

marynarki fińskiej, następny niemieckiej, kolejny z Norwegii. Zwiedzamy, bez wchodzenia na 



pokład, ostatni na świecie lodołamacz o napędzie parowym. Działa szwedzkie z XVII w. 

wydobyte podczas pogłębiania portu.  

 

Na straży tallińskiego portu. 

Wchodzimy do ogromnego gmachu muzeum. Pierwsza wspólna myśl - gdzie toaleta. 

Sprawdzam cenę biletu - koszt 14 euro. Uznajemy, że to zbyt wiele. Z żalem rezygnujemy ze 

zwiedzania, choć rekomendowana jest wystawa z okazji 100-lecia Niepodległości. Do hotelu 

niedaleko. Według Ani „Endomondo” przeszliśmy ponad 7 km. Trwa rozdawanie medali za 

dzisiejsze zmagania. W hotelu około 16.00. Po odpoczynku ruszamy na zakupy. Jutro czekają 

nas ostatnie wyścigi na 50 m w st. klasycznym. Na tym dystansie czuję się najpewniej. 

Podsumowujemy mijający, pełen atrakcji dzień. W łóżku o 21.00. Czas na notatki w 

dzienniku. 

 

Na tym podium dekorowano zwycięzców Mistrzostw Świata. 



Sobota, 10 marca 

 Tym razem mam start o 10.09. Dystans 50 m należy płynąć jak najszybciej, pamiętając 

o rozłożeniu sił na dwie długości basenu. Po nawrocie widzę, że niektórzy pozostają za mną. 

Brakuje mi oddechu, choć im bliżej do mety, rośnie determinacja by nie zwolnić. Jestem 5 z 

czasem 1.00.86 minuty. Jestem wniebowzięty. Po mnie płynie Ania. Stoję przy basenie w 

kąpielówkach i patrzę. Po ukończeniu jej wyścigu z czasem 1.01.05 min. (brązowy medal – 

brawo!) pozostajemy przy torach, oczekując na Bogusia (czas 1,01.96 min). Jest 14. 

Ponownie sauna, nałożenie ubrania, powrót do hotelu. Mokre rzeczy na kaloryfer. 

Obowiązkowy prysznic. Czas na ostatnie zakupy w magazynie naprzeciw hotelu. Tłok 

większy, bo sobota. Stoiska zaopatrzone jak w Polsce, czyli obficie. Ludzie podobnie ubrani. 

Trudno znaleźć coś oryginalnego, bo asortyment podobny do naszego. Kupuję czekolady z 

widoczkami Tallina na prezenty. Powrót na teren zawodów. Trwają widowiskowe sztafety. 

Entuzjazm wywołuje sztafeta rodziny Makinen oraz Marii z synem i córkami. Dekorowanie 

najlepszych zespołów. Czekamy z Anią i Olą na wynik zgromadzonych punktów w ramach 

Winter Swimming World Cup (WSWC) tj Pucharu Świata IWSA. Do zebranych dotąd punktów 

podczas zawodów w Jelgavie i Mińsku dodadzą się wyniki z Tallina. Po chwili wiadomość, że 

rezultaty zostaną ogłoszone podczas Gala Dinner o 20.00. Podobno autobusy mają zawieźć 

uczestników spod naszego hotelu. Nakładamy, co kto ma najlepszego. Domyśliłem się, 

patrząc na adres naszego wieczornego spotkania, że odbędzie się we wnętrzu Muzeum 

Morskiego. Mieliśmy nosa rezygnując wczoraj z jego zwiedzenia. Liczne panie w długich lub 

koktajlowych sukniach, wielu panów w garniturach.  Krawaty, a nawet muszki. Okazuje się, 

że opaski na naszych przegubach określają kolorami miejsca przy okrągłych stolach. Nie tylko 

my siadamy razem, nie godząc się na rozdzielenie. Wnętrze ogromne i stoły wykwintnie 

przygotowane. Białe obrusy. Takiej sali na ponad tysiąc osób nie znaleźlibyśmy w 

Trójmieście. Bezszelestni kelnerzy. Największym obiektem jest łódź podwodna w całej 

okazałości, ustawiona około 2 m nad podłogą, zajmująca znaczną przestrzeń muzeum. 

Wzdłuż ścian ulokowano inne morskie urządzenia, mapy itp. Na pokładzie łodzi, wysoko nad 

nami lokuje się zespól muzyczny. Są doskonali, choć jazzowy repertuar nie zachęca do 

tańców. I tak jest przez cały wieczór, co uważam za sporą usterkę. Do mikrofonu zbliża się 

Mariia, Aleksander i John – władze IWSA. Wpierw podziękowania organizatorom za 

znakomicie przygotowane mistrzostwa. Szczególne słowa uznania kierowane są do Ivara 

Rosenberga, znakomitego tallińskiego pływaka zimowego, zarazem inżyniera budownictwa – 

za wkład w zaprojektowanie i nadzór budowlany nad infrastrukturą zawodów. Pamiętam, 

gdy dwa lata temu łapał się za głowę zatroskany, jak sobie poradzą. Czas na dyplomy WSWC. 

Ania zajmuje pierwsze miejsce w swojej grupie, gromadząc 279 punktów. Ja mam miejsce 

drugie (248 punktów) za Jurijem Ponomariewem, który zaliczył o jedne zawody więcej ode 

mnie we Władywostoku (397 punktów). Dosłownie o włos wyprzedzam Viaczeslawa 

Tichonowa, który zdobył 234 punkty za mistrzostwa w Tallinie (ale zdobyte niemal same 

złote medale). Dyplom za pierwsze miejsce otrzymuje też Ola. Drugie i trzecie urocze siostry 

Elina i Lotta Makinen. Pozujemy do wspólnego zdjęcia.  



 

Z medalami za pierwsze (Ania) i drugie miejsce w Winter Swimming World Cup (WSWC). 

    

I miejsce WSWC (grupa 20-30 lat) dla Oli Bednarek, II i III dla sióstr Eliny i Lotty Makinen. Obok Mariia 

Yrio-Koskinen, szefowa IWSC z wiceszefem Aleksandrem Jakovlewsem. Dekoracji przygląda się 

Roman Karkaczew z St. Petersburga. 

Wreszcie ostatni emocjonujący moment; zapowiedź miejsca, gdzie odbędą się następne 

Mistrzostwa Świata. Mariia rozbudza ciekawość, zachęcając wpierw do obejrzenia filmu na 

ekranie telebimu. Widzę góry i szczyty pokryte śniegiem. To nie może być Białoruś!! 

Ogromny napis „BLED-Slovenia”. Ale sensacja!. Oklaski. Podobno negocjacje z Białorusinami 

trwały do ostatnich godzin. Uznano, że nie dadzą sobie rady. Szczególnie po sukcesie 

organizacyjnym i technicznym (informatyka) Estończyków. W Bled odbyły się Mistrzostwa 

Świata w 2010 roku. Nie brałem w nich udziału. Wznosimy winem toast za nasze polskie 

sukcesy, za zdobyte medale i puchary. Za nowe miejsce Mistrzostw. Rozmawiam z dwoma 

Szwedami, znajomymi z zimowej wyprawy po Argentynie, z Brazylijką Marią Luisą. Ivarowi 



wręczam butelkę Soplicy – prezent od polskiej delegacji. Czas na pożegnania. Zbliża się 

północ. Niektórzy wracają autobusami, inni pieszo. 

 

Medaliści „Pucharu Świata” WSWC z Mistrzem Piotrem. 

Niedziela, 11 marca 

Wpierw pakowanie bagażu. Śniadanie na parterze i ostatnie pożegnania. Recepcja 

potwierdza, że należy opuścić pokój do godz. 12.00. Ruszamy o 9.30 do kościoła 

dominikanów. Po drodze mija nas samochód Bogusława z Olą, Hanią i innymi pasażerami. 

Otwarte okno, pozdrowienia. Czeka ich daleka droga do kraju. Siadamy we czwórkę w 

kościelnych ławkach. Msza święta, a po niej zaglądamy do zakrystii, przedstawiamy się. 

Młody ksiądz zaprasza na herbatkę z uczestnikami nabożeństwa. Z żalem odmawiamy. 

Wracając mijamy cerkiew pełną wiernych. Ponad nami na wzgórzu Toompea trwa 

nabożeństwo protestanckie. Przyjazne i tolerancyjne miasto, w którym ponad 25 % 

mieszkańców posługuje się j. rosyjskim. Właśnie mija nas samochód z rejestracją rosyjską. 

Zatrzymuje się. Wyskakuje Viaczesław Tichonow, ściska się z nami na pożegnanie. Do 

zobaczenia, może w Trójmieście, gdzie spotykaliśmy się na zawodach „masters” na basenie 

w Rumii. Przed 12.00 jesteśmy w pokojach. Bagaże pozostawiamy w magazynku przy 

recepcji. Mam plan, by ostatnie godziny przed udaniem się na lotnisko pospacerować po 

Kadriorg, eleganckiej dzielnicy Tallina, w jego wschodniej części. Wsiadamy do tramwaju nr 3 

i jedziemy do ostatniego przystanku. Śnieg na plaży, cudowne słońce. Czuje się przedwiośnie. 

Idealna pogoda na pożegnanie miasta, na pstryknięcie ostatnich fotek.  

Zmierzamy do zaznaczonego na planie pomnika „Rusałki”. Okazuje się, że jest to ogromny 

pomnik z głazów wzniesiony za czasów cara Mikołaja II, upamiętniający 177 ofiar katastrofy 

okrętu „Rusałka” w 1893 roku. Na postumencie umieszczono Anioła trzymającego 

prawosławny krzyż, zwróconego w stronę miejsca katastrofy.  

 



 

Pożegnanie z Tallinem. 

Przez park zbliżamy się do Pałacu Kadriorg, w którym mieści się Narodowe Muzeum Sztuki. 

Kiedyś bywał w nim Piotr I i Katarzyna Wielka. Brak czasu nie pozwala nam obejrzeć Pałacu 

Prezydenckiego oraz Muzeum Sztuki „Kumu” z dziełami estońskich artystów. Powracamy 

ulicami A. Weizenbergi oraz Narwa zabudowaną willami, których wiele reprezentuje piękną 

architekturę drewnianą. Znaczna część przeszła renowację.  



 

Pałac Kadriorg mieści Narodowe Muzeum Sztuki. 

 

Ulica A. Weizenbergi z drewnianą architekturą. 

Mijamy centrum żydowskie z nowoczesną synagogą. Z hotelu zabieramy bagaże. 

Dziękuję w recepcji za znakomitą obsługę. Wsiadamy do tramwaju nr 4. Po 20 minutach 

zatrzymujemy się przed budynkiem dworca lotniczego. Jest 16.00, odlot do Warszawy o 

18.00. Ostatnie zakupy. Po przesiadce na Okęciu, bez opóźnień o 20.35, lądujemy na lotnisku 

w Rębiechowie. Samochodem siostry Ani jedziemy wpierw do Sopotu. Moja wyprawa 

dobiegła końca. 

 

Jacek Starościak, Sopot, 20 marca 2018 roku 

 


