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W dniach 22- 23 ma ja od by ła się
dwu na sta edy cja Ba se no wych Mi -
strzostw Pol ski we Fre edi vin gu. Tym
ra zem miej scem zma gań bez de chow -
ców by ła nie daw no otwar ta pły wal nia
„Ko ral” w Mo ra wi cy pod Kiel ca mi.
Za wo dy prze pro wa dzo no dzię ki za in -
te re so wa niu kie row nic twa „Ko ra la”, w
tym przede wszyst kim pre ze sa Woj -
cie cha Ostrow skie go, oraz wiel kie mu
za an ga żo wa niu Kie lec kie go Klu bu
Fre edi vin gu „DNF” z Tom kiem Ma zu -
rem na cze le.

Naj cie kaw sze wy ni ki pa dły pierw sze go
dnia, tj. w pią tek 22 ma ja. Wte dy to Ju lia
Ko zer ska po pły nę ła w dy na mi ce bez płetw
157 me trów, co da ło jej pierw szy w ka rie -
rze re kord Pol ski. Gra tu lu je my! Ju lia już w
li sto pa dzie ubie głe go ro ku otar ła się o ten

XII Basenowe Mistrzostwa Polski
we Freedivingu
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sam re kord, uzy sku jąc na za wo dach w Żli -
nie 144 me try, a więc o trzy me try wię cej
niż naj lep szy wów czas wy nik w na szym
kra ju na le żą cy do Emi lii Bia łej. Rzecz w
tym, że na tych sa mych za wo dach, te go sa -
me go dnia tyl ko nie co wcze śniej, Emi lia po -
pły nę ła jesz cze da lej (147 m) i dzię ki te mu
utrzy ma ła sta tus re kor dzist ki, a mie siąc póź -
niej w Ryb ni ku po pra wi ła ten re zul tat o ko -

lej ne 8 me trów. Tym ra zem, pod nie obec -
ność Emi lii, Ju lia bez par do nu roz pra wi ła
się z jej re kor dem. War to do dać, że 157
me trów to dru gi naj lep szy wy nik na świe -
cie uzy ska ny przez ko bie tę w tym ro ku. Aż
trud no uwie rzyć, skąd w tak drob nym cie le
znaj du je się ty le sił, by po ko ny wać tak nie -
sa mo wi te od le gło ści. Ale jak wi dać, pa ra -
fra zu jąc sło wa Ja cqu esa z fil mu „Big Blue”:

„The si ze of the bo dy has no thing to do with
it”.

Oko ło dwa dzie ścia mi nut po Ju lii, po
prze ciw nej stro nie ba se nu sta nął Ma te usz
Ma li na, szy ku jąc się do star tu w swo jej ko -
ron nej kon ku ren cji – dy na mi ce bez płetw.
Uzy skał aż 203 me try, koń cząc – jak od
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daw na ma w zwy cza ju – bez naj mniej szych
śla dów nie do tle nie nia. Do dat ko wo we dług
ran kin gu AIDA jest to naj lep szy w tym ro ku
wy nik na świe cie wśród mę żczyzn. Mi mo
to ten wy czyn zo stał przy ję ty tyl ko skrom -
ny mi gra tu la cja mi. Cóż, od pew ne go cza su
Ma te usz przy zwy cza ił nas do te go, że ka -

żdy je go start w DNF prze kra cza dwie set -
ki, któ re w je go wy ko na niu tro chę nam już
spo wsze dnia ły. Nic dziw ne go, w koń cu od
li sto pa da ubie głe go ro ku do Ma te usza na le -
ży re kord świa ta w tej dys cy pli nie – 226
me trów.

Dru gi dzień za wo dów roz po czął się od
sta ty ki, w któ rej naj bar dziej in te re su ją cym
wy ni kiem by ło 5:59 Agniesz ki Kal skiej – za -

le d wie 4 se kun dy mniej niż ma ją cy już do -
brze po nad trzy la ta ko bie cy re kord Pol ski.
Wśród mę żczyzn pa dły czte ry re zul ta ty po -
wy żej 6 mi nut, ale sió dem ki ni ko mu zro bić
się nie uda ło, choć Ma te usz był bar dzo bli -
sko (za bra kło tyl ko jed nej se kun dy). Ciąg
dal szy za wo dów to ko lej na dy na mi ka, w
któ rej być mo że z po wo du kal ku lo wa nia
nie któ rych za wod ni ków (ile mu szę osią -
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gnąć, by sta nąć na po dium nie ry zy ku jąc
czer wo nej kart ki…), nie pa dły wy ni ki osza -
ła mia ją ce, choć na przy kład Ka rol Karcz
uzy skał ży ciów kę, po ko nu jąc w mo no płe -
twie 184 me try.

Osta tecz nie Mi strzem Pol ski w ka te go rii
mę skiej zo stał, co by ło do prze wi dze nia,

Ma te usz Ma li na. Nie mo gło być ina czej –
Ma te usz uzy skał naj lep sze wy ni ki w ka żdej
z trzech kon ku ren cji. Dru gie miej sce przy -
pa dło Krzyś ko wi Dą brow skie mu, a trze cie
Ka ro lo wi Kar czo wi. Wśród ko biet za no si ło
się na ostrą ry wa li za cję mię dzy wspo mnia -
ny mi już wcze śniej Ju lią Ko zer ską i

Agniesz ką Kal ską. Nie ste ty za koń czo na
czer wo ną kart ką dy na mi ka bez płetw tej
ostat niej wy łą czy ła ją z gro na pre ten den tek
do ty tu łu mi strzy ni. Mi mo to punk ty uzy ska -
ne w dwóch po zo sta łych kon ku ren cjach
wy star czy ły jej do za ję cia trze cie go miej -
sca. Ju lię i Agniesz kę roz dzie li ła Mag da le na
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So lich, któ ra sta nę ła na dru gim stop niu po -
dium.

War to do dać, że w za wo dach star to wa ła
mię dzy in ny mi ca ła na sza ka dra na ro do wa
wy bie ra ją ca się na od by wa ją ce się już w
czerw cu Ba se no we Mi strzo stwa Świa ta, dla

któ rej był to ostat ni spraw dzian przed tą
naj wa żniej szą w ro ku im pre zą. Ka dro wi cze
za ję li pra wie wszyst kie miej sca na po dium,
co świad czy o tym, że rze tel nie po trak to wa -
li swo je przy go to wa nia. Zwłasz cza osią -
gnię cia Ju lii i Ma te usza w DNF sta no wią
do bre pro gno zy przed mi strzo stwa mi świa -
ta, ale… nie za pe szaj my.

Od no to wać war to też kil ka in nych, mo że
nie tak spek ta ku lar nych jak wspo mnia ne
wcze śniej, ale wa żnych dla ich au to rów,
osią gnięć oso bi stych, jak na przy kład pierw -
sze ofi cjal ne sześć mi nut w sta ty ce Mi cha -
ła Wiel skie go, ży ciów ki w dy na mi kach
Łu ka sza Sie ran ta czy uda ny de biut w za wo -
dach Ju sty ny No wak -Fe rensz tajn. Ju sty na
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pierw sze go dnia po pły nę ła swo je Per so nal
Best – 104 me try w dy na mi ce bez płetw.
Nie ste ty, mi mo iż nie by ła nie do tle nio na, to
po skoń cze niu pró by po peł ni ła błąd za nu -
rza jąc usta, co oczy wi ście skoń czy ło się
czer wo ną kart ką. Jed nak to nie po wo dze nie
wca le jej nie za ła ma ło. Wręcz od wrot nie,
za wzię ła się i po sta no wi ła dru gie go dnia
zre zy gno wać z płetw, by po now nie wy star -

to wać w DNF. O dzi wo, uzy ska ła do kład -
nie tę sa mą od le głość, a tym ra zem jej pró -
ba zo sta ła za li czo na. Bio rąc pod uwa gę jej
bar dzo do bry wy nik w sta ty ce (4:49), mo -
żna tyl ko po gra tu lo wać i ży czyć jesz cze
lep szych star tów w przy szło ści. A prze cież
Ju sty na do pie ro co skoń czy ła kurs ba se no -
wy. Na ko niec do daj my też cał kiem faj ny
start Ka mi la Soł ty sia ka. Mo żna po wie dzieć,

że Ka mil zo stał wzię ty do udzia łu w za wo -
dach z ła pan ki. Jest on ra tow ni kiem na pły -
wal ni „Ko ral” i ni gdy wcze śniej nie
upra wiał fre edi vin gu. Jed nak od wa żnie po -
sta no wił wy star to wać, by Mo ra wi ca mia ła
na mi strzo stwach swo je go re pre zen tan ta.
Na sta ty ce po ja wił się bez pian ki, bo jej nie
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po sia da, na wro tów i tech ni ki po ru sza nia się
w płe twach uczył się w eks pre so wym tem -
pie w prze rwie mię dzy kon ku ren cja mi. Mi -
mo to je go start był uda ny i kto wie, mo że
przy czy ni się on w przy szło ści do po wsta -
nia sek cji fre edi vin gu w Mo ra wi cy.

A te raz kil ka smacz ków. Z ró żnych po -
wo dów w tych za wo dach wzię ła udział sto -
sun ko wo nie wiel ka ilość uczest ni ków. Do

ostat niej chwi li za no si ło się na to, że za -
brak nie na nich na wet sa me go Ro ber ta Ce -
tle ra, a przy po mnij my, że ten we te ran
ba se no wych i je zio ro wych bo jów, wie lo -
krot ny mistrz i re kor dzi sta Pol ski od kil ku -

na stu lat nie od pu ścił żad nych ba se no wych
mi strzostw kra ju! Tym ra zem z ró żnych po -
wo dów de cy zję o wy jeź dzie na za wo dy od -
wle kał do sa me go koń ca, by pod jąć ją
do pie ro na dzień przed ich roz po czę ciem.
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In ter ne to wy pa nel do za pi sów zo stał już
wte dy za mknię ty i w re zul ta cie Ce ti nie
zna lazł się na wet na wi docz nej na stro nie
mi strzostw li ście za wod ni ków. Mi mo to

star to wał i za jął osta tecz nie cał kiem nie złe
(choć mo że nie jak na nie go), czwar te miej -
sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Za rów no ten
wy nik, jak i w ogó le sam fakt pod ję cia de -

cy zji o star cie za słu gu je na uwa gę i uzna -
nie, bo w tym ro ku Ro bert nie miał ani
chwi li cza su na tre ning i przy go to wa nia. In -
ną oso bą, o któ rej war to wspo mnieć w tym



Nuras.info 6/2015

68

miej scu jest Pio trek Pa lacz. Ten naj star szy
spor to wo ry wa li zu ją cy pol ski fre edi ver od
wie lu lat do cie rał na za wo dy w asy ście po -
zo sta łych człon ków słyn nej eki py po znań -
skiej. Tym ra zem resz ta gru py wy kru szy ła
się i Pio trek przy je chał tyl ko z „mło dą” tj.
Agniesz ką Kal ską – jed ną z na dziei na sze go

ko bie ce go fre edi vin gu. A więc nie co osa -
mot nio ny i po dob nie jak Ce ti nie przy go to -
wa ny, ale … jed nak przy je chał, star to wał,
a w so bot ni wie czór za ba wiał to wa rzy stwo
swo ją nie tu zin ko wą oso bą. Tym sa mym ra -
zem z Ce tim dał do bry przy kład in nym, du -
żo młod szym za wod ni kom, któ rzy nie

po ja wi li się w Mo ra wi cy wy ma wia jąc się
tym, że nie mie li cza su na przy go to wa nia
lub bra kiem pięć dzie się cio me tro we go ba -
se nu na tych za wo dach.

Na ko niec nie spo sób nie wspo mnieć o
spon so rach. Wśród nich zna la zła się do sko -
na le wszyst kim zna na fir ma DE CA TH LON
ofe ru ją ca bo ga ty wy bór sprzę tu spor to we go
z wszel kich mo żli wych dys cy plin spor tu, w
tym rów nież do nur ko wa nia, któ ra wspie ra -
ła nas już po raz ko lej ny. Na to miast głów -
nym spon so rem mi strzostw by ła tym ra zem
fir ma BAN DI Co sme tics – pro du cent do sko -
na łych ko sme ty ków pie lę gna cyj nych. Dzię -
ki prze ka za nym przez nią fun du szom
uczest ni cy, a zwłasz cza za wod ni cy z
pierw szej trój ki ko biet i mę żczyzn, otrzy -
ma li nie zwy kle atrak cyj ne na gro dy. War to
do dać (a jest to wia do mość z ostat niej chwi -
li), że fir ma BAN DI za ofe ro wa ła swo je fi -
nan so we wspar cie dla ka dry Pol ski wy-
je żdża ją cej na Ba se no we Mi strzo stwa Świa -
ta, po kry wa jąc wpi so we dla wszyst kich na -
szych re pre zen tan tów.
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