
Udział Sopockiego Klubu Morsów w Mistrzostwach Świata w Pływaniu Zimowym (World Winter 

Swimming Championships) w Bled, Słowenia, 6-9 lutego 2020 roku. 

 

W organizowanych przez International Winter Swimming Association kolejnych, XII 

Mistrzostwach Świata w Pływaniu Zimowym w Bled, Słowenia, wzięło udział 1047 zawodników z 

całego świata, nieco mniej, niż podczas podobnych Mistrzostw w Tallinie w 2018 roku. Z Polski 

uczestniczyło 37 zawodników, wśród nich 12-osobowa grupa pływaków z Sopockiego Klubu Morsów 

(wliczając syna Zuzi). Byliśmy najliczniej reprezentowanym polskim klubem (może także wśród 

zespołów z całego świata?). Polska ekipa zdobyła 35 medali. Panie i panowie ścigali się na otwartym 

basenie na jeziorze Bled, na 10 torach (!!!) na dystansach 25, 50, 100, 200, 450 oraz uwaga, uwaga – 

1000 m!! Style: motylkowy, klasyczny i dowolny, także sztafety. Rejestracja elektroniczna wyników po 

dotknięciu tablicy na mecie zapewniła natychmiastowe wyświetlanie na ekranie. Grupy wiekowe – co 

5 lat. Temp. wody +5 C. 

Przygotowania do Mistrzostw 

Członkowie Sopockiego Klubu Morsów, którzy zdecydowali się na udział w Mistrzostwach 

Świata rozpoczęli przygotowania organizacyjne i kondycyjne wiele miesięcy wcześniej. Już w marcu 

2019 roku zarezerwowaliśmy noclegi w Central Hostel Bled, w maju kupiliśmy bilety lotnicze, a 

następnie stopniowo rejestrowaliśmy się na wybrane dystanse. Należy podkreślić, że wszystkie 

(niemałe) koszty tygodniowej wyprawy pokryliśmy z własnych kieszeni, co było miarą naszej 

determinacji, zapału i radości z poznawania świata i ludzi. Niemniej ważne były przygotowania 

kondycyjne. Każda i każdy z nas, którzy zdecydowali się na udział w Mistrzostwach, rozpoczynając 

sezon zimowego pływania od jesieni 2019 roku, miał w tyle głowy zakodowane, że codzienne, czy 

cotygodniowe pływanie klubowe wzdłuż sopockiej plaży, znajdzie kulminację w wyścigu w Bled na 

wybranym dystansie. Dla jednych wyczynem był trening pływacki na 25m, dla innych, jak Ania, Renia, 

Karolina, Tomek, czy ja – 100 m, a dla Iwonki i Klaudii – dystans 450m. Czym innym jest wspólny 

trening wzdłuż sopockiej plaży, czym innym wyścig o jak najlepszą lokatę (może medal). Niektórzy z 

nas, ostatnie pływania w Sopocie zaliczali bez butków i rękawiczek neoprenowych, i - jak podczas 

zawodów - mając jedynie kąpielówki/kostium, czepek i okulary pływackie. 

Nikt z naszej sopockiej ekipy nie zdecydował się na udział w wyścigu na 1000m, planowanym na 

wtorek 4 lutego. Trudno uwierzyć, że do niedawna taki dystans był niemal niewyobrażalny. Podczas 

poprzednich mistrzostw świata i innych międzynarodowych zawodów w ramach IWSA pływanie na 

tym dystansie miało charakter pokazowy, na który decydowało się kilku śmiałków. Najdłuższym był 

dystans 450m. Tym razem na 1000m wystartowało ponad 50 pań (wśród nich 2 Polki) i ponad 70 

panów (wśród nich 4 Polaków). 

Wtorek, 4 lutego, 

Wystartowaliśmy z gdańskiego lotniska o 12.00. Iwonę, Renię i mnie na lotnisko zawiózł Olek, prezes 

Sopockiego Klubu Morsów, który z powodu przeprowadzki z wielkim żalem musiał zrezygnować z 

wyprawy. Kontrola bagażu i osobista przebiegała bez kłopotów. Nagle okazało się, że Wojtek nie 

chował scyzoryka do walizki. Sprint do stanowiska odprawy. Walizki jeszcze nie odjechały. Zdążył. 



 

Monika, Tomek, Wojtek, Klaudia, Karolina, Renata, Renia, Iwonka i Ania na gdańskim lotnisku, tuż przed wylotem do Bled, 

wtorek, 4 lutego 2020. 

Przesiadka na Okęciu i o 16.35 lądujemy na lotnisku w Lublanie. Czekają już dwa wcześniej 

zarezerwowane minibusy, którymi dojeżdżamy do Bled. W zachodzącym słońcu błyszczą szczyty gór 

pokryte śniegiem. Wchodzimy do hostelu. Sześć naszych koleżanek ma znacznie gorsze warunki od 

naszej męskiej czwórki (Zuzia z synem nocują w innym miejscu). W ich pokoju trudno się przecisnąć, 

brak także lampek przy łóżkach. Monika nocuje w pokoju koedukacyjnym. Po szybkim rozpakowaniu 

ruszamy w kierunku jeziora. I tu zaskoczenie; centrum sportowe znajduje się po drugiej stronie 

jeziora około 30 min. marszu. W zapadających ciemnościach widzimy w oddali oświetlony zamek na 

skale, pośrodku jeziora wyspę z kościołem z wieżą. Wokół szczyty Alp Julijskich. Krajobraz bajkowy. 

Szybkimi krokami okrążamy jezioro, by przed 19.00 akredytować nasze przybycie w centrum 

mistrzostw. Udało się. Rzut oka na basen pływacki z wyznaczonymi 10 torami. Głód doskwiera, więc 

szybki powrót do Bled na pizzę + lokalne piwo „Laško - Zlatarog”. Czas na podsumowanie dnia i 

program na jutro. Wtem z głośnika restauracji rozlega się Sound of Silence. Spoglądamy na siebie ze 

wzruszeniem, a myśli kierują się w stroną Gdańska, ku śp. Pawłowi Adamowiczowi. Jako pierwsza, we 

środę o 9.00, startuje Renia na 25 m. st. motylkowym. Większość postanawia towarzyszyć jej 

wczesnym rankiem w drodze na basen. Czwarte męskie łóżko w naszym pokoju zajmuje Marek z 

Katowic, jeden z faworytów zawodów. Chwila rozmowy z nim, mistrzem Piotrem i mistrzynią Olą o 

dzisiejszym wyścigu na 1000m. Wszyscy zajęli wysokie miejsca. 

Środa, 5 lutego 

O 6.30 pobudka i po kolei do wspólnej łazienki. Szybkie śniadanie przygotowane m.in. przez 

Anię i Renię. Po szybkim marszu ok. 8.00 jesteśmy przy basenie. Podobno ci, którzy przylecieli w 

poniedziałek zadawali innym pytanie: „A gdzie są Starościaki?”. Miło. Szybkie badania lekarskie tych, 

którzy uczestniczyć będą w wyścigach na 200 i 450 m.  



 

Na jeziorze Bled - 10 torów (!!!).  

Renia z kolejnymi zawodniczkami wychodzi i staje przed drabinką. Pada komenda: take off your 

clothes, a następnie: go to the water. W tym momencie Renia zdejmuje ostatni sweter. Dłońmi 

dotyka drabinki. Sędzia nie czeka, podnosi rękę, rozlega się gong na start. Renia rzuca się z drabinki 

do wody. Straciła co najmniej metr, co przy 25- metrowym dystansie wydaje się nie do nadgonienia. 

Zamieramy na trybunach, a następnie dopingujemy ile sił w płucach. Czy czeka nas protest? A jednak, 

nasza mistrzyni wytęża wszystkie siły. Po chwili okaże się, że zdobyła brązowy medal! Cóż za emocje! 

Może go dołożyć do złotego medalu na 450m podczas Mistrzostw Świata w Rovaniemi (Finlandia) 4 

lata temu. Brawo!! Czas na Anię, a potem na mnie w wyścigu na 100m st. klasycznym. Ania pływała 

takie i dłuższe dystanse wielokrotnie, wracając z medalami. A ja od wielu dni myślę, jak rozłożyć siły. 

Należy dać z siebie wszystko, a jednocześnie zachować energię po ostatnim nawrocie. W mojej grupie 

wiekowej jest Wiaczesław Tichonow z Kaliningradu, były reprezentant ZSRR. Ścigamy się na różnych 

zawodach od lat. On zawodowiec, ja amator, więc wynik wiadomy.  

 

Mój znakomity i niedościgły od lat konkurent Wiaczesław Tichonow z Kaliningradu, złoty medalista w mojej grupie wiekowej 

(70-75 lat). Cieszę się z 6 miejsca na 100m st. klasycznym, 7 miejsca na 50m st. klas. oraz 9 miejsca na 25m. st. klas.  



Jest też z nami dawny reprezentant USA. Płynie Edward z Gdańska, nieco młodszy i szybszy ode mnie. 

Wpierw w pięknym stylu 100 m pokonuje Ania. Okaże się, zdobyła srebrny medal. W kolejnej grupie 

są Iwona i Renata. Warto zaznaczyć, że w większości grup wiekowych odbywa się kilka/kilkanaście 

wyścigów. Ostateczne wyniki wywieszane są po około godzinie. Staję przed drabinką. Słyszę głośny 

doping. Płynę najszybciej jak potrafię, a na ostatnich 25m przyspieszam. Jestem szósty, co cieszy. Przy 

starcie i podczas wyścigu dopingujemy „naszych” ile wlezie, a głos Wojtka brzmi jak dzwon.  

 

 

 

Renia, Iwonka, ja, Ania – tuż po wyjściu z basenu, po ukończeniu swoich wyścigów. 

Przerwa, czas na zupę gulaszową i grzane wino. Ściskam się z Mariią Yrio-Koskinen, szefową IWSA, z 

Aleksandrem Jakovlewem z Łotwy, Johnem Collingham-Rolls z Wielkiej Brytanii, zastępcami Marii. 

Tuż obok Roman Karkaczev z St. Petersburga, gdzie ścigaliśmy się w ubiegłym roku. Podbiega Marina 

Bekisz z Belgii, gdzie wybierzemy się na zawody w 2021 roku. Mariia chwyta mnie za rękę i prowadzi 

do Jina z Chin, organizatora corocznych zawodów w Państwie Środka. Byliśmy tam z Iwoną dwa lata 



temu; w tym roku uczestniczyła czwórka zawodników z Hanią i Olą na czele. Nasi mistrzowie byli tam 

nie do pokonania. Jest fińska rodzina, mama Outi, syn Antti i dwie córki Lotta i Elina Makinen, 

wszyscy świetni pływacy w swoich grupach.  

 

Wraz z Alexandrem Fuzeau (Francja), Aleksandrem Jakovlewem (Łotwa), Tomkiem i Mariią Yrio-Koskinen (Finlandia) – 

szefową International Winter Swimming Association. 

 

Aleksandr Jakovlew, Mariia Yrio-Koskinen, Roman Karkaczev (St. Petersburg) i Alexandr Fuzeau. 

Co rusz spotykamy znajomych. Silna grupa z Mielna, na czele z Aldoną, znakomitą pływaczką. Obok 

polscy zawodniczki i zawodnicy z Olą, Hanią, Piotrem i innymi. Oni przylecieli tu po medale. Wtem 

telefon od Zuzi. Zgubiła torebkę z dokumentami, kartami i euro. Jak jej pomóc? Radzę zablokować 

natychmiast karty bankowe. Pędzę do sekretariatu mistrzostw - podadzą wiadomość przez megafony.  

Po godzinie kolejny telefon od Zuzi. Gdy zjawiła się na policji, czekała już tam torebka z nietkniętą 



zawartością. Ktoś ją znalazł i zaniósł na pocztę. Z poczty ktoś dostarczył ją na posterunek. Łańcuszek 

uczciwych ludzi. Gdy opowiem tę historię recepcjonistce w hostelu, w jej oczach pojawią się łzy. Był 

to dla mnie jeden z najsilniejszych akcentów z podróży do Słowenii. 

 

Nad jeziorem Bled, wokół Alpy Julijskie. 

 

Na trybunie wraz z Anią, Tomkiem, Klaudią, Wojtkiem, Renatą, Karoliną i Zuzią. 

Czas na 200m st. dowolnym. Z sopockiego Klubu startują Renia, Zuzia i Klaudia, a w grupie mężczyzn 

Tomek. Nie sposób wymienić wszystkich polskich zawodników. Płyną po medale Ola i Hania, płyną 

Piotr, Marek i inni. Pięknie płyną Renia i Tomek. Jestem ich asystentem tzn. stoję przy torze, służąc 

pomocą w razie potrzeby. Czołówka grupy wiekowej Tomka jest wyjątkowo silna. Renia zdobywa 

srebrny medal. Brawo! Nie sposób wymienić wszystkich polskich zawodników, uczestniczących w 



dzisiejszych zmaganiach. Myślę, że mi wybaczą. Koniec dzisiejszych zawodów. Po chwili zwycięzcy 

stają na podium. Czas na powrót. Postanawiamy ruszyć do Bled, obchodząc jezioro z drugiej, dłuższej 

strony. Tomek proponuje wspinaczkę na wzgórze i wspaniały widok o zmierzchu. Był już tu w 

południe. Jesteśmy w połowie drogi, gdy zwolna zapada zmrok. Pod nogami korzenia, wykroty, skały, 

robi się niebezpiecznie. Zmartwieni zawracamy. Obiad z własnych zapasów zabranych z domu. Czas 

na podzielenie się wrażeniami z bogatego w wydarzenia dnia.  

 

W naszej kuchni przy wieczornym posiłku z Renią, Iwonką, Anią i nieznanym Chińczykiem. 

Czwartek, 6 lutego 

Ponownie wcześnie rano zjawiamy się w centrum sportowym. Wpierw Ania, potem ja 

ścigamy się na 50m st. klasycznym. Im krótszy dystans, tym więcej zawodników i coraz trudniej o 

dobre miejsce. To mój ulubiony dystans. Liczy się dobry start, silne odepchnięcie podczas nawrotu, 

łatwiej o ekonomiczne rozłożenie sił. Jestem 7 w swojej grupie i to jest moje maksimum. Kolejni nasi 

zawodnicy, wśród nich Renata i Monika. To trzeci wyjazd Moniki na zawody międzynarodowe, po 

Londynie i St. Petersburgu. Wie, że medal jest poza zasięgiem. Ważne jest wytrwałe poprawianie 

własnych rekordów, determinacja, radość życia, poczucie wspólnoty. Podobne nastawienie 

prezentuje Renata. Obie promują najlepsze wartości Sopockiego Klubu Morsów.  Po przerwie wyścig 

na 100m st. dowolnym z Renią, Zuzią, Klaudią, Karoliną, także z Aldoną z Mielna. Startuje też Tomek. 

Następnie 450m st. dowolnym, w którym startują Iwona i Klaudia. Obie świetne i bardzo wytrzymałe. 

Zamierzam śledzić Iwonę, z którą pływam codziennie. Wiem, jak intensywnie trenowała w Sopocie, 

pokonując często podobne dystanse. Okazuje się, że obie (czyżby nerwy?) nie zabrały z hotelu 

własnych bojek. Iwona nie chciała, by na mojej pożyczonej jej bojce, pojawił się niezmywalny 

identyfikator startowy. Co teraz? Niedługo start. Pędzę do Johna Collingham-Rollsa, proszę o pomoc. 

Bez wahania wskazuje na torbę z zapasowymi bojkami. To się nazywa zaufanie. Po chwili obie 

koleżanki są wyposażone w niezbędny ekwipunek. Start nie na basenie, a wokół pław na jeziorze. 

Grup, po kilkanaście zawodniczek, bez liku. A tak niedawno dystans ten pokonywało 15-20 osób.  

Umawiamy się, że po wyścigu, Iwonka szybko się przebierze i pobiegnie do Bled. My ruszymy tam 

wcześniej autobusem. Finał jest taki, że Renia pomaga zmarzniętej Iwonie nałożyć ubranie...i pędem 



do autobusu. Uprzejmy kierowca czeka na obie koleżanki ponad 2 minuty. Po łyku „czegoś 

mocniejszego” z mojej piersiówki, Iwonka dochodzi do siebie. Zmiana autobusu na kursowy do 

miejscowości Ukanc. Mijamy urocze wioski. Dookoła ośnieżone szczyty. Znajdujemy się w Triglavskim 

Parku Narodowym. Wysiadamy na ostatnim przystanku na jeziorem Bohinj. Tomek zaplanował wjazd 

kolejką linową na szczyt góry Vogel (1300m npm). Wokół pusto, ani śladu śniegu. Czy kolejka jest 

czynna? Wszystko OK, bo na parkingu dziesiątki samochodów. Wjeżdżamy sprawnie na szczyt. 

Otaczają nas narciarze. Wokół trasy zjazdowe jednego z najbardziej znanych ośrodków w Słowenii. 

Pstrykamy fotki na tle gór. To, co zrobiły nasze koleżanki uwieczniają zdjęcia. Zaskoczeni, ciepło 

ubrani narciarze przystają. Tłumaczymy skąd i w jakim celu przybyliśmy do Bled.  

 

Takie sobie zimowe igraszki na szczycie góry Fogel 

 

Igraszek na śniegu ciąg dalszy. 

Po sesji zdjęciowej odpoczynek w restauracji. Wszyscy zamawiamy popularną słoweńską potrawę 

cevapcici - ruloniki grillowanej aromatycznej wieprzowiny, pieczone ziemniaki i jarzyny. Zjazd z góry, 

autobus, i marzenie o odpoczynku w łóżku. Ale nie za szybko. Wojtek poszukuje piekarni. Prócz 

chleba kupujemy kremówki, takie jak w Wadowicach. Uczta w kuchni. Wszyscy czujemy zmęczenie. A 

tu, na zakończenie wyczerpującego dnia zaskakująca wiadomość. Okazuje się, że Monika rezerwując 



niedawno miejsce w naszym hostelu, zapłaciła sporo mniej, niż my, rezerwujący miejsca wiele 

miesięcy wcześniej. Wyjaśniono nam, że przyczyną obniżenia kosztów był brak śniegu i narciarzy. Cóż, 

nasza zapobiegliwość przegrała z prawem popytu i podaży. Czas na odpoczynek. Marek zdobył 

srebrny medal na 450m. 

Piątek, 7 lutego 

Gdy rano opuszczamy hostel, recepcjonistki jeszcze nie ma. Gdy wracamy wieczorem już jest 

poza pracą. Jak zapłacić za noclegi? Po kanapkach i kawie docieramy ponownie nad basen. Wpierw 

Ania, potem ja płyniemy 25 m st. klasycznym. Jest to sprint niemal na jednym oddechu. Nie ma czasu 

na myślenie o ruchach rąk i nóg, o ich synchronizacji. To trzeba było wypracować żmudnymi 

treningami na krytym basenie i wzdłuż sopockiej plaży. Niektórzy zawodnicy po zakończeniu wyścigu 

twierdzili, że nie zapamiętali temperatury wody - znakomita miara towarzyszących emocji. Jestem 

tym razem 9. Dopingujemy Monikę. Wreszcie 50m. st. dowolnym. Startuje Iwona, po niej Zuzia. 

Znakomicie płynie Aldona z Mielna. Widać, że od startu do mety walczy o dobry rezultat. Zdobywa 

kolejny medal. Kolej na Tomka i Wojtka, który nie może się doczekać startu. Zajmuje miejsce w 

drugiej dziesiątce. Chyba nie jest zadowolony. Wojtku drogi - masz pierwsze miejsce w Polsce w 

swojej grupie i to jest istotne. Chyba go przekonałem. Domyślam się, że każda z koleżanek i każdy z 

kolegów przeżywa euforię podobną do mojej; że ścigamy się, że jesteśmy razem, że pogoda jak 

marzenie. Ot taki obrazek: jedna za stojących na trybunie Angielek zaczyna niespodziewanie nucić 

fragment piosenki z filmy Love actually. Po chwili dołączają jej cztery koleżanki. Mówię, że w naszym 

domu w Sopocie oglądamy od lat ten film w ostatnią sobotę przed Bożym Narodzeniem. Dwie 

Angielki aż pisnęły z radości – u nas jest taka sama tradycja. Ściskamy się i klepiemy po ramionach. 

Wreszcie 200m st. klasycznym. Płyną Iwona i Karolina, liczni pływacy z Polski.  

 

Jezioro Bled z wyspą i kościołem. 

Postanawiamy poświęcić następne godziny na zakupy upominków oraz na zwiedzenie zamku 

górującego nad miastem na stromej skale. Rozdzielamy się; Ania z Tomkiem ruszają na zakupy do 

centrum miasta, Iwona, Renia, Wojtek i ja kierujemy się w stronę do zamku. Zaglądamy do kościoła 

św. Marcina, przechodzimy wąskimi uliczkami przez starą część Bled. Powoli wspinamy się na 



wzgórze. Kupujemy bilety i wchodzimy do środka.  Stajemy na murach, oszołomieni wspaniałymi 

widokami. Pierwsze wzmianki o zamku sięgają 1011 roku. Zwiedzamy kaplicę zamkową, kuźnię, 

wchodzimy do komnat pełniących rolę muzeum etnograficznego regionu bledzkiego. Ekspozycja 

historyczna od epoki brązu po dzień dzisiejszy bardzo interesująca. Napisy po słoweńsku i angielsku. 

Sporo zwiedzających. Dołącza Ania z Tomkiem. W kawiarni wzmacniamy się kawą, bo dzień 

intensywny i daleko do końca.  

 

Zamek w Bled. 

 

Widok z murów zamku na Bled i jezioro. 

W zapadającym zmroku schodzimy stromą ścieżką poprowadzoną wśród skał. Jej wytyczenie 

zasługuje na uznanie. Co dalej?  Wojtek komunikuje, że zamierza kupić chleb i jajka. Ale gdzie? 

Ruszamy po ciemku w nieznane. Wojtek z determinacją na przedzie, za nim Iwona. Ja z Renią w 

ariergardzie. Po kilkunastu minutach docieramy do celu. Zmęczeni zasiadamy przy kuchennym stole, 

a Wojtek przejmuje pieczę nad dwoma patelniami. Po kilku minutach aromatyczną jajecznicę z 20 jaj 

na kiełbasie rozkłada na talerze. Docierają inni, dzieląc się wrażeniami intensywnego dnia. Czas 

uciszyć głośne rozmowy, bo minęła godzina 22.00.  



8 lutego, sobota 

Ostatni dzień Mistrzostw. Chwila czasu pozwala kupić czepki pływackie z napisem Mistrzostw. 

Składamy się na wspólny prezent - czepek dla naszego prezesa Olka. Inni idą w nasze ślady i po chwili 

na półce nie ma już ani jednego. Start na 25m st. dowolnym; z naszej grupy Iwonka, Zuzia, Aldona z 

Mielna, Wojtek i Michał (syn Zuzi). Powracam z Anią i Iwoną do hotelu i opłacamy noclegi – 690 zł od 

osoby za 5 dni. Następnie szybko na przystań, gdzie wsiadamy do tradycyjnej, płaskodennej łodzi 

wiosłowej, której kształt nie zmienił się od XVIII wieku, by popłynąć na wyspę pośrodku jeziora.  

 

Płyniemy na wyspę łodzią wiosłową. 

Na niewielkim wzgórzu biały kościół z wysoką wieżą – ozdoba jeziora i okolicy. Obchodzimy wyspę 

pstrykamy fotki w ostrym słońcu. Zamawiamy kawę oraz ciasteczka potica typowe dla tego regionu. 

Na brzegu w Bled czekają Renia z Wojtkiem. Decydujemy się na powrót do centrum Mistrzostw, 

spodziewając się, że trafimy na dekorowanie dzisiejszych mistrzów. Tymczasem trwają sztafety, w 

tym dwie polskie, najbardziej widowiskowy fragment zawodów.  

 

Ostatnia wspólna fotografia. Pośrodku Jin Jang z Chin 

I wreszcie performances. Stajemy na trybunie, gdy pojawiają się brytyjscy pływacy, którzy 

przygotowali występ. Klaszczemy, wiwatujemy, śpiewamy „Help” po wskoczeniu grupy do wody, 



pojawia się dmuchana „Yellow Submarine”. Super spektakl zawodników, którzy potrafią zachować 

dystans do samych siebie. W drodze powrotnej przy budynku merostwa dostrzegamy tablicę 

upamiętniającą udział prezydentów, w tym Aleksandra Kwaśniewskiego, podczas posiedzenia Central 

European Iniciative (CEI), którą kierowałem z ramienia polskiego MSZ w  2002 roku. Do hotelu wraca 

Tomek po samotnej wyprawie w góry. Przeszedł 37 km. Niebywałe! Czas na wyjęcie z szafy, nieco 

pogniecionych wyjściowych strojów. Wszak o 20. 00 rozpoczyna się Gala Dinner w Grand Hotel 

Toplice nad jeziorem.  Pakujemy walizki. Koleżanki w makijażach meldują gotowość do wyjścia. Z 

moich doświadczeń wynika, że powinniśmy być, co najmniej 30 min. przed rozpoczęciem. Jest 

wówczas szansa na znalezienie wolnego stolika dla grupy. Mijamy historyczną galerię fotografii gości 

hotelowych – z jednej z nich spogląda Edward Gierek. Wszystkie stoliki już zajęte. Udaje znaleźć się 3 

ostatnie miejsca dla Ani, Reni i Iwony. Tomek, Wojtek i ja stoimy. Niepotrzebny zgrzyt na początku 

imprezy. Później było dużo lepiej.  Smaczne jedzenie. Znalazły się dodatkowe krzesła. Słuchamy 

wystąpienia Marii szefowej IWSA. Obok mer Bled. Ktoś mi powiedział, że włada naszym językiem. 

Podchodzę, przedstawiam się, rozmawiamy wpierw po polsku, następnie przechodzimy na angielski. 

To były dawne czasy, gdy w PRL książki z tzw. Zachodu, były tłumaczone na język polski i publikowane 

dość szybko. Znajomość naszego języka pozwalała śledzić niedostępną w innych „demoludach” 

literaturę. Gdy wyjaśniam mu skąd jestem, pyta o sopockiego malarza Alberta Lipczyńskiego. 

Następnie prowadzi mnie do swojego stolika i przedstawia pani, której mąż, sam będąc malarzem, 

utrzymywał kontakt z Lipczyńskim. Obiecuję przesłać dodatkowe wiadomości o sopocianinie.  

 

Gala Dinner, Mariia Yrio-Koskinen z merem Bled. 

Kilkoro z nas podchodzi do Marii i przekazuje drobny upominek, butelkę mocnego trunku w 

stylowych deseczkach wyciętych w kształcie polskich granic.  Czas na tańce, hulanki, swawole przy 

doskonałej muzyce. Żegnamy się powoli z „całym pływackim światem”. Nie ogłoszono miejsca 

następnych igrzysk, chyba Pietrozawodsk w rosyjskiej Karelii. Jesteśmy w łóżkach nieco po północy. 

Nasze młodsze koleżanki przyznają się, że wróciły nieco później. 



9 lutego, niedziela 

Zamówione i opłacone minibusy podjeżdżają o 9.15. Po krótkiej naradzie kierowcy deklarują, 

że za niewielką dodatkową opłatą mogą zawieźć nas aż do Lublany. Na lotnisku nie ma przechowalni 

bagażu. Odbiór z Lublany na lotnisko o ustalonej porze. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że do świetne 

rozwiązanie. Po godzinie wysiadamy w centrum Lublany. Ponad nami zamek – główny cel dzisiejszej 

wycieczki.  

 

Zamek w Lublanie. 

 

Przed ratuszem w Lublanie: Tomek, Wojtek, Zuzia, Iwonka, Renia, Michał i Ania.  



 

W centrum starego miasta w Lublanie. 

Zwiedzamy, kaplicę zamkową, wspinamy się na wieżę, w podziemiach oglądamy więzienne cele. 

Wreszcie w części pałacowej wchodzimy do muzeum historii Słowenii. Także tutaj napisy w dwóch 

językach. Nie sposób opisać różnorodnych faktów ze skomplikowanej historii tego niewielkiego 

narodu. Koncentruję się na czasach prehistorycznych. To moje największe zaskoczenie podczas 

wyprawy do Słowenii. W podświetlonej gablotce znajduje się fragment fujarki wykonanej przez 

neandertalczyka ponad 60 tysięcy lat temu!! Nie wiedziałem, że reprezentowali taki poziom kultury?! 

Schodzimy do Starego Miasta. Dysponujemy godziną na zakup pamiątek. Zwiedzamy katedrę św. 

Mikołaja.  

 

W katedrze św. Mikołaja w Lublanie. 



Pobyt w Lublanie kończymy w restauracji regionalnej Sokol, w pobliżu ratusza. Szybko do 

oczekujących samochodów. Z Lublany do Warszawy startujemy 17.10. Po przesiadce, na gdańskim 

lotnisku lądujemy o 20.35.   

 Jacek Starościak, Sopot, 18 lutego 2020 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


