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Od Redakcji
Nadeszła – piękna, biała, mroźna – można powiedzieć, że wprost idealna zima, która na szczęście
zupełnie nie przejęła się niepokojącymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi ocieplenia klimatu. Rozpoczęło się białe szaleństwo na stokach, które już dawno nie były tak pięknie naturalnie zaśnieżone. W ruch
poszły też łyżwy i sanki, zwłaszcza że nasi najmłodsi szczęśliwcy w niektórych rejonach kraju właśnie rozpoczynają ferie zimowe. Dla nas to także wspaniały okres, dający nadzieję na kilka udanych nurkowań w
jeziorach skutych lodem. Ulegając urokowi zimowych zanurzeń, pamiętajcie przede wszystkim o bezpieczeństwie, gdyż gruba warstwa lodu, która oddziela Was od powierzchni może stanowić pułapkę, z której
w razie potrzeby nie będzie łatwo się uwolnić. A gdy po udanym nurkowaniu nastanie długi zimowy wieczór, zachęcamy do lektury naj- nowszego numeru Nuras.info. W tym miesiącu zaprosimy Was między
innymi na Maltę, gdzie miłośnicy wra- ków, nawet mniej doświadczeni, z pewnością nie będą się nudzili.
Pasjonatom eksploracji zalanych jaskiń i zaglądania tam, gdzie nikt jeszcze nie był polecamy relację z
Bośni, a jeżeli adrenaliny okaże się wciąż za mało, na deser serwujemy wyprawę na słoneczne Bahamy
i nurkowanie z rekinami. Tak, wszystko to brzmi niezwykle interesująco, choć za chwilę pojawia się całkiem
rozsądna myśl, że może niekoniecznie bezpiecznie? A gdyby dołączyć do tego wsparcie patrona? Jeżeli nie
wiecie do kogo się zwracać w tej intencji, śpieszymy z pomocą. Być może po lekturze dojdziecie do wniosku,
że warto pochwalić się na naszych łamach udanymi wyprawami, kursami, które okazały się sukcesem lub
też wyjątkowymi wydarzeniami w nurkowym w życiu Waszego klubu i grona przyjaciół?
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Wielkie zęby strachu
Rekiny były ogromne. Niektóre
miały ponad pięć metrów długości.
Pierwsze przypłynęły tuż po wschodzie słońca. Zapach świeżej krwi
zwabiał je z dużej odległości. Pewne
swej zdobyczy, spokojnie krążyły
wokół dryfujących w wodzie marynarzy. „Nagle słyszysz przeraźliwy krzyk
i ciało znika pod wodą, a po chwili
jedynie kamizelka wraca na powierzchnię…” /USS Indianopolis./
Bahamy to 340 słonecznych dni w roku,
przepiękne piaszczyste plaże, krystalicznie
czyste wody i rekiny. Nasz plan jest piękny
i prawie perfekcyjny. Tygodniowe safari na
łodzi, potem trzy dni nurkowań z rekinami
tygrysimi na słynnej Tiger Beach. Niestety.
„Floryda zmaga się z huraganem „Matthew”, wiatr osiąga prędkość 200 km/godzinę. Są kolejne już ofiary…„ Nasze plany i
nadzieje odpływają coraz szybciej wraz ze
4
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strumieniem coraz bardziej smutnych i
przerażających informacji docierających z
Florydy. Huragan „Matthew” wyrządza tak
olbrzymie szkody, że hotel oraz znajdująca
się w nim i mająca organizować nasze nurkowania baza pewnie nieprędko podniosą się

ze zniszczeń. Nie mając już możliwości
zmiany naszych planów, decydujemy się na
lot na Bahama i nurkowania z Cristiną Zenato
i jej karaibskimi przyjaciółmi.
Jesteśmy na Grand Bahama, karaibskiej
wyspie, gdzie od 50 już lat działa baza
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nurkowa UNEXSO. Pochodząca z Włoch i
wychowana w Kongo Cristina uczyniła z
Bahamów swój dom, a z nurkowania z
rekinami sens i cel swojego życia. Jej wiedza i umiejętności w obcowaniu z tymi
zwierzętami uczyniły z niej niekwestiono-
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wany autorytet o światowym zasięgu.
Wczesnym popołudniem wypływamy z
Port Lucaya na pierwsze spotkanie z żarłaczami karaibskimi. Na łodzi towarzystwo
mocno międzynarodowe: nasza dwunastoosobowa grupka z Polski, Francuzi, Belg,

Niemiec i jeszcze Amerykanie. Pomału
sprawdzamy i klarujemy sprzęt. Słuchając
briefingu Cristiny odnoszę wrażenie, że
wszystko działa tutaj w schemacie zdecydowanie bardziej przypominającym szwajcarski bank, niż przysłowiowy karaibski,
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wakacyjny luz. Każdy członek załogi wie –
co do niego należy i za co odpowiada. Gdy
zakładamy pianki, Cristina przygotowuje się
do karmienia rekinów. Gustowne metalowe
wdzianko z rękawicami, które dodatkowo
jeszcze zalepia taśmą i brak płetw sprawia-
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ją, że wygląda niczym średniowieczna
Joanna D’Arc. Dopływamy na miejsce, łódź
zacumowana, jesteśmy gotowi na spotkanie
z rekinami. Głębokość 10-13 metrów,

piaszczyste, pozbawione w zasadzie jakiejkolwiek rafy dno i smutne resztki jakiegoś
małego wraku wyznaczają miejsce naszego
nurkowania. Zostajemy ustawieni w jednej
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linii, wszyscy plecami do wraku, za nami
stoją nurkowie asekurujący. Przed sobą
mamy Cristinę, rekiny i towarzyszącego
nam fotografa z bazy. Żarłacze napływają
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niespiesznie z różnych stron i kierunków.
Widać, że doskonale znają i rozumieją
wszystko, co się tutaj za chwilę będzie
działo. Nie peszy ich widok ludzi, ani ilość

wydychanych bąbli powietrza. Widoczność
jest więcej niż dobra, możemy więc
zaczynać spektakl. Spośród kilkudziesięciu
rekinów, jakie krążą już wokół, Cristina
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wybiera swoich ulubieńców, których karmi
i głaska. Po chwili wokół nas zaczyna się
robić trochę zbyt tłoczno. Rekinów jest
zdecydowanie za dużo i chyba pojęcie
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zachowania bezpiecznej odległości nie jest
im znane. Zwabione zapachem przygotowanej zanęty, zachowują się coraz mniej
przewidywalnie. Kierowane pierwotnym
instynktem zdobywania zaczynają zachowywać się jak my na poświątecznych wy-

przedażach. Przez chwilę robi się straszny
bałagan, rekiny wpadają na siebie i na nas,
każdy chce coś złapać. Podniesiony z dna
piasek zaczyna ograniczać widoczność i
coraz łatwiej o pomyłkę. Przecież nie
wszystko, co jest w wodzie i wygląda jak
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jasna, biała plama musi być rybą. Po chwili,
na szczęście, wszystko wraca do normy.
Największe głodomory zostają nakarmione
i kończą swe szaleńcze tańce. W naszym
teatrze pora teraz na najciekawszą część
rekiniego spektaklu. Cristina wybiera żarła-
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cza, którego wprowadza w stan letargu, czy
może hipnozy. Jak twierdzi, wybór nigdy
nie jest przypadkowy, bo nie z każdym
zdecydowałaby się na taki eksperyment.
Ten, który do niej podpływa, kładzie się na
piasku i jest delikatnie głaskany. Po chwili
zapada w stan uśpienia i pozostaje zupełnie

bierny. Pozwala się głaskać i dotykać. Po
wybudzeniu, przez chwilę pozostaje przy
Cristinie, czekając na dalsze pieszczoty, po
czym spokojnie odpływa. Po około czterdziestu minutach temperatura wody przypomina nam, że pora już kończyć nasze
nurkowanie. Odprowadzonym na bezpie-
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czną odległość rekinom Cristina usuwa
tkwiące w ich paszczach rybackie haki, a
my spokojnie wynurzamy się na powierzchnię.
Większość zdjęć żarłacza tygrysiego,
jakie znajdowałem w czasopismach nurkowych i w Internecie, pochodzi z Tiger
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Beach. Bahamy i RPA to dwie najlepsze
miejscówki do bliskiego spotkania z
rekinem tygrysim. Ze względu na brak
prądów, krystalicznie czystą, o zachęcającej do nurkowania temperaturze wodę, a
przede wszystkim niewielką głębokość

nurkowania wybieram Tiger Beach. Tak
więc, po rocznej przerwie ponownie jestem
na Bahama. Tym razem nie słychać już nic
o tajfunach, tornadach i huraganach. Jest
luty. Siedzę na pięknej, rozświetlonej
słońcem plaży i czekam na trzydniowy
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maraton nurkowania z tiger sharkami.
Około północy płynąca do nas z Bimini
łódź powinna być już w marinie na West
End. Zjedzone w biegu śniadanie i sprint do
czekającego na nas busa zaczyna ten wyjątkowy dla nas dzień. Aby dotrzeć na West
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End, musimy przejechać praktycznie przez
całą wyspę.
Poznajemy załogę naszej łodzi i
Richarda, który jest pochodzącym z Kanady
shark feederem. Podobno kiedyś karmił też

krokodyle, ale uznał, że praca z rekinami
jest zdecydowanie bardziej bezpiecznym
sposobem zarabiania na życie. Szybkie
sprawdzenie, czy nikt niczego nie zapomniał i wypływamy w krótki rejs na Tiger
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Beach. Po dwóch godzinach cumujemy
łódź, gdzieś pośrodku niczego. Jedynie
obecność kilku innych wypakowanych
nurkami łódek utwierdza nas w przekonaniu, że wreszcie dotarliśmy do naszej ziemi,
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a w zasadzie wody obiecanej. Richard
zaprasza na briefing. Słuchamy go z wielką
uwagą i ciekawością, choć z każdym kolejnym zdaniem poziom naszego entuzjazmu
coraz bardziej zbliża się do zera.
Przy łodzi jako pierwsze pojawiają się
rekiny rafowe. W oczekiwaniu na swój

darmowy obiad, nerwowo kręcą się tuż za
naszą rufą. W ślad za nimi przypływają
ostrożniejsze i chyba trochę też mniej chciwe lemon sharki. My, uzbrojeni w metrowej
długości plastikowe rurki rodem z Castoramy, grzecznie czekamy na rozpoczęcie
nurkowania. Na razie pod wodą jest tylko
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Richard i zabrana przez niego metalowa
skrzynka z przynętą. Po około dwudziestu
minutach ruszamy i my. Wejście do wody,
w której pływa kilkadziesiąt dwumetrowych
rekinów jest dla mnie lekkim stresem. Nurkowałem już wprawdzie z nimi dość blisko
w kilku miejscach, ale zawsze nasze spot-
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kanie następowało dopiero po zanurzeniu.
Inni, jak widać, takich dylematów nie mają,
bo większość towarzystwa znajduje się już
w wodzie. Po linie opustowej zanurzamy
się na symboliczną głębokość sześciu
metrów. Nie musimy w żaden sposób
troszczyć się ani o limity dekompresyjne,
ani o zapas powietrza. Daje nam to komfort
nurkowania i możliwość koncentrowania
się tylko i wyłącznie na rekinach. Nurkowanie, zgodnie z tym co usłyszeliśmy na
briefingu, przebiegać ma w dość luźnej
dyscyplinie. Nie ma tutaj żadnego ustawiania nas w rządku, nie ma też oddzielającej
nas od rekinów nieprzekraczalnej linii
bezpieczeństwa. Mamy dość dużą swobodę
poruszania się, jedyny zakaz to zbliżanie
się do karmiącego rekiny Richarda. Otaczających nas kilkanaście rekinów rafowych i
parę lemonów, które przypłynęły za nami z
powierzchni, to taka rozbrykana i zaglądająca wszędzie gromadka. Na razie nic
specjalnego się nie dzieje, mamy więc czas
na aklimatyzację i oswojenie się z otoczeniem. Powtarzające się rytmiczne stukanie
w metalową skrzynkę oznaczać może tylko
jedno. Richard widzi już to, czego my
jeszcze dostrzec nie potrafimy. Jest…

Z odległości dwudziestu zaledwie
metrów, gdzieś spomiędzy bieli piasku i
turkusu karaibskiej wody wyłania się
wreszcie upragniony kształt. Widać już jego
srebrno-szare paski i olbrzymi kwadratowy
łeb. Jego rozmiary i sposób w jaki się
porusza robią wrażenie. Nie ma tu żadnego
zbędnego pośpiechu, ani niepotrzebnego,
przypadkowego ruchu. Jest moc i pewność
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siebie wielkiego drapieżnika. Słyszymy
kolejne uderzenia w metalową skrzynkę.
Pojawia się drugi, a za chwilę trzeci i
czwarty rekin. Mamy dziś chyba wielkie
szczęście, bo za chwilę przypływa też
wielka samica rekina młota. Choć duże
rekiny nie są zbytnio zainteresowane
jedzeniem, to jednak widać od razu, że
kolejka do obiadu jest z góry ustalona i
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lepiej nie próbować jej omijać. Wraz z
pojawieniem się młota i tiger sharków, całe
pozostałe, mniejsze towarzystwo robi się
zdecydowanie mniej ruchliwe i hałaśliwe.
Tigery, owszem, podpływają do skrzynki z
przynętą, ale mam wrażenie, że popycha je
tam bardziej instynkt i poczucie obowiązku

drapieżcy, niż zwykły głód. Kiedy chwytają
podawany im przez Richarda kawałek
tuńczyka, jest w tym jakaś niepasująca do
nich zupełnie delikatność. Jedynie dorównujący im wielkością młot krąży niestrudzenie wokoło, skutecznie wykorzystując
każdą nadarzającą się do zjedzenia czegoś
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okazję. Rekiny niespiesznie rozpływają się
pomiędzy nami. Pojawiają się co chwilę,
napływając z różnych kierunków. Są czasem tak blisko, że wystarczyłoby wyciągnąć
rękę, aby dotknąć któregoś. Kiedy jeden
przepływa metr ode mnie, widzę doskonale
wielkie, wpatrujące się we mnie czarne
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oczy. Dobrze pamiętam słowa, dopiero co
zakończonego briefingu. ”Zawsze oglądaj
się za przepływającym za tobą tygrysem i
nigdy, przenigdy nie pozwól, żeby ciebie

dotknął, bo chcąc sprawdzić, z czym tak
naprawdę ma do czynienia, będzie próbował ugryźć. Rekin tygrysi to nie młot, który
chwyci i puści, ten jak zaciśnie swoje
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szczęki, to wyrwie wszystko, co trzyma w
swych zębach”. Pomimo niewielkiej głębokości pomału zaczyna kończyć się powietrze. Bez pośpiechu, przy dnie dopływamy
kolejno do liny opustowej. Wynurzanie
wymaga uwagi i uważnej obserwacji, czy
któryś z rekinów nie popłynie za nami. Na
pokładzie łyk gorącej herbaty, zmiana
flaszki i powrót pod wodę. Teraz jest już
łatwiej. Wiem już mniej więcej, jak to
wszystko wygląda i z czym tak naprawdę
mam do czynienia. Nurkując na Tiger
Beach, pośród przyzwyczajonych przez lata
do obecności człowieka rekinów tygrysich,
obserwując ich spokój i brak widocznych
oznak agresji, dość szybko można nabrać
złudnego poczucia bezpieczeństwa. A
przecież to one właśnie odpowiadają za
największą po żarłaczu białym ilość ataków
na człowieka. Polując w poszukiwaniu
skorupiaków, żółwi, ryb i mniejszych
rekinów, również stanowiących ich pożywienie, zapuszczają się często do portów i
na płytkie rafy, gdzie dochodzi do ich
częstszego kontaktu z człowiekiem. I choć
większość z tych ataków wydaje się być
efektem zwykłej rekiniej pomyłki w ocenie
swojego menu, to ich dramatyczne skutki są
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często powodem odwetu i masowego
zabijania rekinów.
Może trudno w to uwierzyć, ale rocznie
kilkadziesiąt osób ginie trafionych korkiem
od szampana, czy spadającym z drzewa
kokosem. Jednak w naszym przekonaniu

rekin wciąż pozostaje najgorszym i najbardziej bezwzględnym zabójcą. Wizerunek
ten jest skutecznie kreowany przez filmy i
szukające sensacji media. To przecież
rekin, a nie zabójczy korek od szampana
jest dobrym tematem do napisania mrożą-
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cego krew w żyłach newsa, czy nakręcenia
kolejnego idiotycznego odcinka „Wielkich
zębów strachu”.
Grzegorz Zieliński
fot. Robert „Grażdan” Knaź
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DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

19-29.07.2019

CENTRUM NURKOWE
Doskonale zaopatrzony salon sprzętu nurkowego,
bogata oferta nurkowań, wypożyczalnia sprzętu,
podróże, serwis, ubezpieczenia
Kursy nurkowe: tQPETUBXPXF
tTQFDKBMJTUZD[OF

tUFDIOJD[OF
tJOTUSVLUPSTLJF

tQJFSXT[BQPNPD

e-sklep: www.frogfish.pl
www.hydrozagadka.pl
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CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a
40-570 Katowice
tel.: 32 253 66 05
tel. kom. Ania: 609 767 787
tel. kom. Paweł: 602 619 807
e-mail: sklep@hydrozagadka.pl
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Nurkowanie na Malcie
– wraki dla każdego
Dlaczego nurkowanie na Malcie tak
nam się podobało? Przede wszystkim
dlatego, że na dwanaście nurkowań
aż dziewięć to były nurkowania wrakowe. To naprawdę fajny wynik,
prawda?
Kiedy w 2015 roku nurkowaliśmy na
Gozo i kurcgalopkiem zwiedziliśmy
Vallettę, wiedzieliśmy, że na pewno na
Maltę wrócimy. Zarówno tę powierzchniową, jak i tę podwodną. To była tylko
kwestia czasu. A gdy na dobre w Bugibbie
zainstalowała się baza Dive on Malta, wiedzieliśmy też, dokąd dokładnie przyjedziemy.
Baza Dive on Malta to Isia i Rysio, nasi
nurkujący przyjaciele, którzy hołdują zasa20
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dzie: rób to, co kochasz. I chociaż na
początku mieli strasznie pod górkę, nie
poddali się i dzięki ich wytrwałości mamy
teraz na Malcie fantastyczne polskie centrum nurkowe. Nie mówię tylko o atmosfe-

rze, która jest bardzo przyjazna, ale też o
przygotowaniach do nurkowania, o
bezpieczeństwie, o tym, jak się opiekują
swoimi klientami, jak są zorganizowani.
Rzecz jasna to wszystko zawdzięczamy też

Popeye Village od strony nurkowej
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ludziom, którzy w tam pracują. Ależ przyjemnie jest spotykać codziennie uśmiechniętych instruktorów.
Nurkowanie na Malcie odbywa się raczej
z brzegu. Co prawda wystarczy przejść
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przez ulicę z siedziby bazy, żeby zanurzyć
się w wodzie, ale te najciekawsze atrakcje
są nieco dalej, więc wszędzie jeździmy
samochodami. I przyznam, że trzeba mieć
tam stalowe nerwy, bo po pierwsze, jeździ
się pod prąd (jak to w byłej brytyjskiej

kolonii bywa), a po drugie – często podjazd
na miejsce nurkowe jest stromy i dla
łatwiejszego wyjazdu kierowca zjeżdża
tyłem po pochylni prosto do morza. Po
takich atrakcjach o poranku samo nurkowanie to już relaks i przyjemność. Nawet

Nakrapiana murena
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pomimo samych skał dookoła i czasem
trudnego wejścia i wyjścia z wody.
Nurkowanie na Malcie – co zobaczyliśmy pod wodą?
Anchor Bay i Popeye Village
Tutaj robimy nasze pierwsze nurkowa-
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nie, check dive. Mamy piękny widok na
Popeye Village, wioskę zbudowaną na
potrzeby filmu „Popeye” z 1980 roku. Dziś
wioska stanowi nie lada atrakcję turysty-

czną, my jednak oglądamy ją z drugiej strony
zatoki. Podczas nurkowania trzeba uważać,
żeby po głowie nie przepłynęła motorówka.
Pod wodą są fajne skały oraz całkiem

Łączka, plaża, piaseczek
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konkretna jaskinia z powierzchnią wody
(można się wynurzyć), w której zaatakowała
nas krewetka. Leciała jak ćma do lampy!
Normalnie musiałam przed nią uciekać.
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Zatoka jest dość płytka, nie przekroczyliśmy nawet 10 metrów, a zobaczyliśmy
sporo. W okolicach wioski widoczność
może być średnia, ale bliżej otwartego
morza powinna być lepsza.

Wrak P29, Cirkewwa
Cirkewwa to miejsce, w którym można zorganizować wiele nurkowań. Jest tu doskonała
infrastruktura dla nurków: duży parking, murowane ławki i inne wygodne miejsca na rozło-

Wrak P29. Słynny karabin
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żenie sprzętu, toaleta, prysznic z ciepłą wodą
oraz food truck w postaci auta z kanapkami,
owocami i napojami.
Przygotowano tu kilka wejść do wody: są
pochylnie, schodki i barierki, a w wodzie w

Nuras.info 1/2019
miarę przyzwoicie osłonięte płytkie zatoczki. Zazwyczaj nie trzeba daleko iść ze
sprzętem. Natomiast pod wodą czeka masa
atrakcji. Poza mnóstwem życia i wspania-

łymi formami skalnymi są tu dwa wraki: P29
i Rozi.
P29 (kiedyś Boltenhagen) to trałowiec
zbudowany w NRD w 1969 roku. Od 1997

Wrak P29. Nadbudówka
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do 2004 roku służył Malcie jako łódź
patrolowa. Został zatopiony jako atrakcja
nurkowa w 2007 roku. I rzeczywiście
stanowi nie lada atrakcję, głównie przez

Wrak Rozi. Widok ogólny
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umieszczony na dziobie bardzo fotogeniczny karabin maszynowy. Ponieważ wrak
1jest stosunkowo młody, nie zdążył jeszcze
całkowicie zarosnąć, ale jest na najlepszej

ku temu drodze, a już teraz można tam spotkać mureny, skorpeny i inne niebezpieczne
stworzenia. Bezpieczne też.
Największa głębokość to około 33 metry,

Wrak Rozi. Widok na komin
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więc generalnie jest to wrak dostępny dla
nurków AOWD. Dla osób, które pilnują,
żeby nie przekroczyć czasu bezdekompresyjnego NDL przydatnym elementem wraku
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jest jego ciekawy maszt. Możemy się przy
nim wynurzyć o kilka metrów, wciąż nie
tracąc bezpośredniego kontaktu z wrakiem.
Możliwa jest także penetracja wraku, z
którego wnętrza usunięto niebezpieczne
elementy.

Trafiliśmy tu na stadko meduz. Te większe było bardzo dobrze widać, nazywane
są „jajkiem sadzonym”. Niestety trafiła się
też malutka, niemal przezroczysta, a spotkanie z nią skończyło się śladami na rękach
widocznymi przez następny miesiąc. Nie

Wrak Rozi. Widok na rufę

28

dało się jej ustrzec, bo była praktycznie
niewidoczna, w dodatku bujała się na
wejściu, czyli tam, gdzie jeszcze twarze
mamy nad wodą, a ręce już pod…
Wrak Rozi, Cirkewwa
Rozi to brytyjski holownik zbudowany w
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1958 roku jako Rossmore, od 1972 roku
służący na Malcie. Po 20 latach pracy w
Grand Harbour został zatopiony w Cirkewwie jako atrakcja dla nurków. Leży
nieco na prawo od wejścia. Można wpły-

wać do pomieszczeń, natomiast trzeba
uważać na rdzewiejące, ostre fragmenty.
Największa głębokość to 35 metrów. Wrak
jest dostępny dla nurków AOWD – w końcu
nikt nam nie każe kopać dołków w piasku

Wrak Rozi. Gdzieś na nadbudówce
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pod kadłubem, a nie przekraczając 30
metrów spokojnie obejrzymy pokład, nadbudówkę i malowniczy komin.
Paradise Bay, Cirkewwa
Od wejścia trzeba kierować się w lewo.
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Tu pod wodą znajdziemy przede wszystkim
interesujące formy skalne: jest łuk, jest
komin, piękna roślinność. No, generalnie
chaszcze. Jest dużo ślimaczków, rybek i
innej fauny oraz jako atrakcja repliki amfor.

Podczas sympatycznego, godzinnego
nurkowania nie przekroczyliśmy głębokości
18 metrów. To kolejne miejsce dostępne dla
nurków OWD.
Wrak Um El Faroud

Paradise Bay i nereida
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Um El Faroud był libijskim tankowcem.
Zwodowany w 1969 roku. Był całkiem
sporym statkiem: miał 110 metrów długości. Podczas remontu w maltańskiej stoczni,
w 1995 roku, na statku nastąpiła eksplozja,
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która zniszczyła go na tyle, że nie
zdecydowano się na dalsze prace. Został
zatopiony jako atrakcja nurkowa w 1998
roku. Kilka lat później, podczas sztormowej

zimy, kadłub statku przełamał się na pół.
Na nadbudówce możemy zobaczyć tablicę
upamiętniającą dziewięciu maltańskich
robotników stoczniowych, którzy zginęli

Paradise Bay. Piękne przejścia w skałach
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podczas eksplozji. To ogromny kawał
wraku, można nurkować na nim wiele razy
i zawsze zostanie coś jeszcze do zobaczenia. Głębokość przy dnie to 36 metrów.
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Wrak Um El Faroud. Tablica upamiętniająca śmierć 9 maltańskich robotników stoczniowych
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Wrak Um El Faroud. Przejście między burtą a
nadbudówką

Wrak Um El Faroud. Można penetrować

Wrak jest dostępny dla nurków AOWD, ale
nie znaczy to, że nie przyda się specjalizacja głęboka („deep”). Szczególnie, jeśli
będziemy chcieli chwilę poharcować przy
śrubie i sterze. Można wpływać do środka –

Wrak Um El Faroud. Wilczy na pokładzie
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nas zafascynował robot kuchenny w kambuzie. Trzeba być gotowym na ewentualne
prądy, które mogą występować w każdym
kierunku. Do wejścia do wody prowadzi

szeroka droga, po obu jej stronach parkują
samochody nurków. Samo wejście jest dość
wygodne – barierki, schodki, drabinki,
osłonięte (bo to zatoczka), ale trzeba

Wrak Um El Faroud. Blisko dna, przejście między śrubą, kadłubem a sterem
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uważać na motorówki. Na górze jest kilka
sklepików z pamiątkami, jakieś knajpki, stoi
też food truck z lodami.
Ghar Lapsi
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Lapsi było niegdyś wioską rybacką, nadal
można tam zobaczyć piękne, kolorowe
łodzie. Dziś to bardziej kąpielisko. Na

parkingu stoją toj tojki, obok jest przestronna kawiarnia. Kawał drogi z góry do
wody, tu nie da się podjechać niżej, trzeba

Wrak Tug 2. Widok ogólny
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sprzęt znieść, a potem zatargać na górę na
własnych nogach. Wejście jest płytkie,
osłonięte skałami jak naturalnym falochro-
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nem. Ogromne kamienie pod wodą sprawiają, że czujemy się jak w kanionie. To
bardzo przyjemne, chociaż niezupełnie
leniwe nurkowanie – dużo jest przeciskania

Okolice wraku Tug 2 są pełne niespodzianek

się pomiędzy skałami, są jaskinki, łuczki, na
tym polega urok tego miejsca. Na głazach
blisko wejścia kłębi się stado malutkich
krabików (a stado dzieci na powierzchni w

Tu chowa się ośmiornica
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ogóle im nie przeszkadza).
Nurkowanie spokojnie można zaaranżować tak, żeby nie było głębsze niż 18 metrów. Jest to więc kolejna miejscówka dobra
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dla nurków na dowolnym poziomie wyszkolenia.
Wrak Tug 2, Sliema
Tug 2 to holownik, który od 1975 roku

pracował w dokach Malty. Został zatopiony
w 2013 roku nieopodal Sliemy. Przesunięty
przez fale podczas sztormu wbił się w rafę.
Ze względu na głębokość – maksymalnie 22

Wrak Toyoty Prius przy wraku HMS Maori. Widać tylny rząd siedzeń z zagłówkami
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metry – wrak jest doskonale dostępny dla
początkujących nurków. Można też wpływać do środka i przepłynąć się dookoła
silnika. Ze względu na to, że wrak leży pły-
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tko i w pobliżu kilku portów, wizura jest
średnia. Wejście do wody po lekko śliskich
kamieniach, trzeba uważać.
Wrak HMS Maori, Valletta
Nurkowanie za murami miejskimi Valle-

tty. I pomyśleć, że trzy lata temu tędy spacerowaliśmy! Tymczasem w morzu otaczającym Vallettę od północy czai się mnóstwo
atrakcji. Między innymi HMS Maori –
zwodowany w 1937 roku brytyjski niszczy-

Okolice wraku HMS Maori. Skorpena
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ciel, zatopiony w 1942 roku przez niemieckie lotnictwo w Grand Harbour, następnie
podniesiony i odholowany w stronę morza.
Wrak leży płytko, maksymalna głębokość
to kilkanaście metrów. Jest mocno zniszczo-
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ny, ale można zaglądać do środka tego, co
zostało. Obok niego leży sobie Toyota
Prius, którą sztorm zmył z nabrzeża dwa
lata temu…

Spotkaliśmy tu kilka ośmiornic, z czego
jedna mieszkała sobie w rurze tuż przy
wejściu. Wejście w ogóle średnio przyjemne, po zalewanych skałach, są jakieś

Okolice wraku HMS Maori. Tu – mątwa

39

barierki, ale to wszystko jest niewygodne i
rozchwiane.
Podsumowując – na Malcie naprawdę
jest co oglądać pod wodą. Zadowoleni
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powinni być i ci, którzy marzą o wrakach, i
ci, którzy wolą faunę i florę. Malta jest
bardzo bogata w jedno i drugie Jest sporo

miejsc dla nurków z certyfikatem OWD, ale
AOWD się zdecydowanie przydaje. A po
nurkowaniach też jest co robić, o Malcie w

Wrak Toyoty Prius przy wraku HMS Maori. Zaglądamy pod maskę…
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przerwie powierzchniowej
niebawem.

napiszemy

Beata psyche Ciszewska
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SPELEOnurkowanie w Bośni 2018
Dużo wody upłynęło w wywierzyskach od czasu letnich wypraw,
jednak nadmiar obowiązków nie
pozwolił mi wcześniej zabrać się do
spisania wspomnień z dwóch wypadów do zalanych jaskiń w Bośni.
Pierwsza wyprawa rozpoczęła się na
początku lipca. Jej celem był rekonesans na
południu Bośni, nieopodal granicy z Czarnogórą, weryfikujący opinie, że znajdują się
tam jaskinie, w których można zanurkować.
Taką myśl poddał mi znajomy Serb, poznany przeze mnie na wyprawie przed rokiem.
Uros miał tam rodzinę i bywał w tym rejonie co najmniej raz w roku. Pojechał na
początku lipca z Levanem i Vladimirem, a
ja z Jarkiem „Malinowym” i naszymi kobietami dołączyliśmy do nich po kilku dniach.
Do czasu naszego spotkania odwiedzili już,
z większymi lub mniejszymi sukcesami,
kilka miejsc z perspektywami do nurkowania. Poznali także mieszkającego w Bośni
Brytyjczyka, który jako emeryt spędzał czas

na badaniach okolicznych jaskiń i miał
wiedzę, gdzie mogą być te zalane, które nas
szczególnie interesowały.
Dni mijały szybko na intensywnym poszukiwaniu jaskiń i – o ile się dało – nurkowaniu w nich, a wieczory na zwiedzaniu
okolicznych miasteczek i knajpek z pysznym jedzeniem. Z jakim wysiłkiem wiąże

Zaovinsko

się poszukiwanie jaskiń w rejonie, gdzie
temperatury powietrza przekraczają 40
stopni Celsjusza, a wypalona słońcem roślinność kaleczy ciało przy każdym dotyku,
wie chyba tylko ten, kto to przeżył. Nasz
trud nie okazał się na szczęście daremny i
finalnie zlokalizowaliśmy cztery jaskinie, w
których była woda.

fot. Anna_Graczyk
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Z Brytyjczykiem byliśmy w Susicy.
Ścieżka podejścia jest tam długa i wąska, a
po jej bokach znajdują się miejsca, w
których zakopano granaty z czasów wojny

bałkańskiej, więc trzeba bardzo uważać,
gdzie się stąpa. Jak się okazało, jaskinia jest
eksplorowana przez węgierskich nurków,
więc zanurkowaliśmy tam rekreacyjnie.

Buna

Okazała się bardzo ciekawa i stwarzająca
możliwości do dalszej eksploracji. Różne
kości, ryby i zwierzaki jaskiniowe uatrakcyjniały mi powrót, gdyż po drodze w głąb

fot. Anna Graczyk
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poręczowałem przez kilkaset metrów i nie
miałem czasu oglądać szczegółów. Silne
wypływy wody w okresie wiosennym zrywają poręczówki i dlatego jaskinia nie jest
zaporęczowana na stałe.
Następnego dnia pojechaliśmy do
Snjeticy, którą serbscy przyjaciele namie-

rzyli przed naszym przyjazdem, ale wtedy
tylko zajrzeli do otworu, w którym stała
woda. Gdy pojawiliśmy się tam razem kilka
dni później, po wodzie w otworze nie było
śladu i niemal suchą nogą doszliśmy do
wody, która znajdowała się w głębi jaskini.
Przez kilka dni jej poziom spadł o dobrych

Vrelo Oko

fot. Honzo
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kilka metrów. Syfon wyglądał obiecująco.
Ze względu na brak jakichkolwiek informacji na jej temat, na początku zabrałem butle
czterolitrowe. Dość obszerny korytarz scho-

Vrelo Bunica

fot. Anna Graczyk
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dził szybko w dół, nieco meandrując, dno
było usypane z miliardów drobnych kamyczków tworzących wydmy zarówno w części podwodnej, jak i w sali suchej. W pe-

Na północy Bośni

fot. Anna Graczyk

wnym momencie strop dość szybko dochodzi do dna, tworząc niską szczelinę – bardzo się cieszyłem, że wybrałem konfigurację sidemountową, gdyż w innej bym się
tam nie zmieścił. Po chwili pojawiła się
przede mną druga szczelina wymagająca
rozgarnięcia żwiru, by ją pokonać i na

Zalana osada

głębokości 15-16 metrów trzecia, najwęższa – ta wymagała porządnego wkopania
się w dno, inaczej nie było możliwości jej
pokonania. Zacząłem więc kopać, ale każdy ruch rąk powodował osuwanie się
stromego spągu znad miejsca kopania i
zasypywanie wykopywanego dołka. Do

fot. Honzo
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tego gładkie ściany nie pozwalały na
jakiekolwiek zamocowanie poręczówki – tu
trzeba było zanurkować w nieco inny
sposób, z szablami piaskowymi i większymi
butlami – by mieć większą rezerwę gazową
na wypadek zasypania i czas na wykopanie
się. Zadowolony z poczynionych podczas

rekonesansu obserwacji, zawróciłem do
otworu, zwijając poręczówkę. Chciałem tu
zanurkować ponownie, jednak nie wiedziałem, czy uda się to zrobić w tym roku. Ucieszyłem się widząc Levana i Urosa. Jeden z
nich miał do siebie przywiązaną moją
poręczówkę, gdyż w tym miejscu jaskini nie

Wystająca z wody kapliczka

było dobrego punktu do zamocowania
poręczówki nad wodą i sprawę stałego punktu rozwiązaliśmy w ten sposób.
Zrobiliśmy sobie dzień przerwy i pojechaliśmy zanurkować w pobliskich jeziorkach. W jednym z nich, dość dużym, nic
szczególnego nie było, wizura także nie po-

fot. Anna Graczyk
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Zalany cmentar

z fot. Honzo

Nuras.info 1/2019
walała. Natomiast drugie okazało się rewelacyjne, mimo że przepływowe, miało
dobrą widoczność. Pod wodą znajdowała
się zatopiona osada, most kolejowy, mostek
drogowy, a także cerkiewka, do której można wpłynąć, wraz z przylegającym do niej
cmentarzykiem. Nurkowanie w tym miej-

scu było niesamowitym doznaniem wizualnym. Może też trochę termicznym, gdyż z
racji mocnego upału na powierzchni i zapowiadanego krótkiego czasu nurkowania
nie założyłem ocieplacza, a jedynie bieliznę. Okazało się, że pod wodą spędziłem
godzinę i wcale nie chciałem wychodzić,

Zalana osada

fot. Honzo
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mimo że już po około 20 minutach
zacząłem odczuwać chłód…Nie przeszkadzało mi to jednak i mógłbym tak godzinami opływać te piętrowe ruiny z piwni-

Do Crno Vrelo trzeba doplynąć rzeką
fot. Anna Graczyk

Zalana osada

fot. Honzo
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cami i inne znajdujące się pod wodą budowle… Rewelacyjne miejsce! Jarek wziął składany kajak, więc nasze żony też skorzystały
z wizyt nad jeziorkami, pływając nad nami i
poznając lokalną nawodną faunę i florę.
Kolejna akcja to jaskinia Tucevac.
Znajdowało się tam niegdyś ujęcie wody –

ze schodkami i wygładzonym korytarzem
prowadzącym do lustra wody w głębi jaskini. Pod wodą poszukiwaliśmy korytarza,
gdzie zmieściłby się nurek, niestety bezskutecznie, gdyż woda wypływa wąskimi
szczelinami. Najbardziej kłopotliwy okazał
się transport sprzętu nurkowego Serbów

Most pod wodą

fot. Honzo
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przez zawalony odcinek korytarza i sypiące
się na głowę kamienie z zawaliska. Oni niestety nie posiadali małych butli w konfiguracji sidemount, jedynie plecowe zestawy
2x12. Akcja ciekawa, ale z oczywistych
względów więcej tam nurkować nie będziemy.
Ostatnia odwiedzona w tym rejonie
jaskinia to Oko. Jako że nie znaliśmy podwodnego przebiegu jaskini, nauczeni
poprzednim doświadczeniem, nie ryzykowaliśmy mozolnego transportu ciężkich
zestawów nad wodę i ponownie użyłem
moich butli czterolitrowych. Po 50 m poręczowania doszedłem do grubej poręczówki, która prowadziła w głąb jaskini.
Popłynąłem dalej, aż osiągnąłem limit gazu.
Jaskinia bardzo ciekawa i na pewno chciałbym tu wrócić z większym zestawem. Po
tym rekonesansie znieśliśmy większe zestawy Jarka i Levana, którzy zanurkowali dalej,
po czym w drodze powrotnej zwinęli moją
poręczówkę. Przy wejściu woda bardzo się
zmąciła, ale taka widać specyfika tej jaskini.
Po spędzonym wspólnie tygodniu
nadszedł czas, by się pożegnać i rozjechaliśmy się w swoje strony: Jarek z Beatą do
Czarnogóry, Levan, Uros i Vlad do Serbii, a
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ja z żoną Anią do Neum, zażyć morskich
kąpieli i wypocząć nad brzegiem Adriatyku.
Neum to nadmorskie miasteczko Bośni,
która ma około dziesięciokilometrowy pas
wybrzeża Adriatyku. Na szczęście dla mnie
łapie się tu chorwackie sieci komórkowe,
gdyż w tym czasie rozpoczęła się akcja w

tajlandzkiej jaskini i dzwonili do mnie
redaktorzy z licznych stacji telewizyjnych i
radiowych z prośbą o spotkanie i komentarz. Oczywiście musiałem odmawiać, ale i
tak dałem się namówić na wywiady telefoniczne dla dwóch stacji radiowych. Gdyby nie chorwackie nadajniki sieci komór-

Tu nie nurkowałem

kowych, kosztowałoby mnie to krocie…
Po kilku dniach nadmorskiego wypoczynku ruszyliśmy w dalszą podróż po
Bośni – tym razem w kierunku Mostaru.
Odwiedziłem po drodze kilka mniejszych
wywierzysk, zapamiętując ich lokalizacje
na przyszłość, a w jednym nawet niesku-

fot. Anna_Graczyk
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tecznie zanurkowałem – wyglądało obiecująco, ale po włożeniu głowy okazało się, że
korytarz jest zawalony po kilku metrach i
nurkowanie nie jest możliwe… Cóż, nie
tylko sukcesami człowiek żyje…
W okolicy Mostaru znajduje się kilka
znanych wywierzysk, jednak nie we wszystkich dotąd byłem. Znalazłem więc i za-

nurkowałem w Jasenicy-Bezdan, ciekawej
jaskini o dość horyzontalnym przebiegu,
zaporęczowanej na stałe, ale za to w
sposób wymagający licznych przystanków
na poprawianie przebiegu poręczówki,
likwidowanie line-trapów i inne prace tego
rodzaju. Podjechałem też z żoną do Buna
Vrelo, gdzie zwiedziliśmy historyczny Dom

Wylewające się potoki wody z wywierzyska Dabar

Derwiszów oraz do pobliskiego Vrelo
Bunica. Nie zanurkowałem jednak w żadnym z tych miejsc, choć jeziorko Bunicy
wyglądało bardzo obiecująco i urokliwie…
Z Mostaru udaliśmy się jeszcze na północ, do Drvaru. Tam spędziliśmy kilka dni
u naszych przyjaciół Drene i Misho, miałem
też w planach nurkowanie w jeszcze

fot. Anna Graczyk
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jednym wywierzysku do 75 m głębokości.
Okazało się jednak, że poręczówki są pozrywane po wiosennych roztopach, a jacyś
nurkowie tu nurkowali, ale nie mogli ich
znaleźć. Finalnie należało skupić się na
inspekcji i naprawie poręczówek. Wziąłem

mój zestaw 2x4 i z nim udałem się pod
wodę. Naprawiłem poręczówkę, znajdując
jej kontynuację i… tyle. Gazu na dalsze
nurkowanie nie wystarczyło.
W drodze powrotnej do Polski zajechałem jeszcze do Vrelo Dabar, mając nadzie-

Jask Susica

ję, że uda się zanurkować, jednak stan wody był po niedawnych deszczach zbyt
wysoki, by zanieść tam sprzęt i wykonać
nurkowanie. Choć miałem cały samochód
wypełniony sprzętem do głębokich nurkowań jaskiniowych, z rebreatherem i butlami

fot. Levan Pivnev
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różnej wielkości, z różnymi gazami dennymi i dekompresyjnymi (z trimixami i
nitroxami) w praktyce podczas tego rekonesansowego wypadu używałem tylko po-

wietrznych 2x4 i tylko raz skorzystałem z
zestawu 2x12.
Do Bośni wróciłem w pierwszej połowie
sierpnia. Poza żoną towarzyszyli mi Zby-

Po nurkowaniu w Matka Vrelo
Vrelo Bunica

fot. Anna Graczyk

fot. Anna Graczyk
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szek „Kwiatek” i Paweł „Gumiś” kończący
kurs jaskiniowy PJ1 oraz Wojtek „Alpinur”
nurkujący w jaskiniach od lat. Przez
pierwsze dni nurkowaliśmy kursowo, a potem rekreacyjnie na północy Bośni. Tutaj
odwiedził nas absolwent Warsztatów
SPELEOnurkowania i kursu jaskiniowego
Eryk Kresa z rodziną. Następnie wraz ze
Zbyszkiem i Wojtkiem przenieśliśmy się na
południe, w okolice Mostaru. Po drodze
odwiedziliśmy jeszcze kilka miejsc, które
wydawały się ciekawe pod kątem nurkowojaskiniowym i je zweryfikowaliśmy – część
pozytywnie, a część negatywnie. Na pewno
trzeba będzie wrócić i wykonać akcje nurkowe, wtedy jednak nie było na to czasu.
Na południu nurkowaliśmy rekreacyjnie
w Bezdan, Crno Oko i Crno Vrelo. Między
innymi testowałem tam rebreathera, podczas gdy koledzy wykonywali swoje pierwsze nurkowania w tych miejscach. Jaskinie
te są bardzo ciekawe i stwarzają duże możliwości nurkowań: fotograficznych, technicznych i rozwijających umiejętności nurkowo-jaskiniowe. Po wyjeździe Zbyszka i
Wojtka zanurkowałem we Vrelo Bunica,
które wygląda przepięknie, ale woda była
dość mętna i widoczność słaba. Jaskinię
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trzeba poręczować, w obszernym, szybko
opadającym korytarzu jest mnóstwo ogromnych, oszlifowanych przez wodę białych
głazów, co wywołuje duże wrażenie.
Powrót z 60 metrów chwilę trwał, po drodze oglądałem jeszcze wnikliwie ciekawe
dno i wejście do płytszego korytarza. Całe
nurkowanie nieznacznie przekroczyło godzinę.

Z Bośni dalsza droga wiodła nas przez
Serbię do Macedonii. Zaplanowałem podróż tak, by przejechać obok Snjeticy, znanej mi z lipcowego wyjazdu. Na początku
wszystko wyglądało bardzo podobnie jak
wtedy, z tą różnicą, że przy otworze było
zupełnie sucho. Tym razem miałem butle
2x6/300bar oraz szable piaskowe niezbędne do poręczowania w takim miejscu.

Jasenica Bezdan

Jakież było moje zdziwienie, gdy idąc w
głąb jaskini zobaczyłem, że wody nie ma
tam, gdzie była w lipcu. Poszedłem dalej,
stopniowo schodząc, a raczej zsuwając się
po stoku z drobnego żwirku, który już
zaczynał wchodzić wszędzie gdzie tylko
mógł. Woda zaczynała się w miejscu pierwszego przewężenia, a więc jej poziom
spadł o prawie 10 metrów! Rozpocząłem

fot. Anna Graczyk

55

Nuras.info 1/2019
nurkowanie i szybko dotarłem do trzeciego
przewężenia, gdzie trzeba było kopać, by
przecisnąć się dalej. Wszystko, co wykopałem natychmiast było zasypywane przez
żwir osuwający się z góry, gdyż w tym miejscu stok ma około 45-50 stopni nachylenia.
Przekopałem się jednak przez zacisk, poręczując za pomocą szabli piaskowych. Nie
obawiałem się o poręczówkę. Popłynąłem
kawałek dalej i wpłynąłem do dużej sali.
Obejrzałem się za siebie i zobaczyłem, że
ze stropu opada duża kula błota, niszcząc

widoczność w miejscu, gdzie miałem się
przekopywać. Było tylko jedno szersze
miejsce na całej długości szczeliny i musiałem trafić dokładnie w nie, więc podjąłem
decyzję, że zawracam, by nie szukać tego
miejsca po omacku. Zdążyłem w ostatniej
chwili, za mną korytarz utonął w nieprzejrzystej lawinie błotnej. Pewnie namuł
narastał tam latami i nie było okazji, by
został wcześniej strącony – wszak byłem
pierwszym człowiekiem odwiedzającym to
miejsce. Popływałem trochę powyżej

Do Matka Vrelo trzeba doplynąć łodzią

fot. Anna Graczyk
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zacisku, wzdłuż całej szczeliny, a poczynione obserwacje pomogą mi w dalszej
bezpiecznej eksploracji tej jaskini.
To było ostatnie nurkowanie w Bośni.
Przejeżdżając przez Serbię nurkowałem w
bardzo ciekawym jeziorze Zaovinsko, gdzie
trafiłem prowadzony przez Levana, który
wraz z Vladem i ekipą byli na miejscu na
obozie nurkowym. Jezioro ma zmienną
głębokość zależną od regulacji wody przez
elektrownię, ale ma ponad 100 m głębokości i dość ciekawe ścianki oraz kamieniste dno.
Następnym przystankiem był Kanion
Matka w Macedonii, gdzie mieszkaliśmy
nad brzegiem wody w chatce naszych
lokalnych przyjaciół. Stąd łodzią pływaliśmy zalanym kanionem do jaskini. Nurkowałem kilkakrotnie we Vrelo Matka, a moja
żona zwiedzała suchą jaskinię powyżej
wywierzyska. Prąd w jaskini był dość silny,
a widoczność nie najlepsza – na pewno
gorsza niż przed rokiem. Dało się jednak
płynąć w głąb, a wracało się niemal nie
poruszając płetwami.
Poza jaskinią nurkowałem w kilku miejscach w kanionie – pod pomostami szukałem fantów zgubionych przez turystów,
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uczyłem także nurkowania w zatoczce przy
chatce jednego ze sterników łodzi, Agroniego. Zdarzało się, że silny prąd występował
także w kanionie, co było uzależnione od
regulacji wody na całej długości kanionu i
spuszczaniem jej z wyższych zbiorników.

Miałem więc okazję na nowe, ciekawe
doświadczenia nurkowe. Wieczorami spędzaliśmy czas z naszymi lokalnymi przyjaciółmi, czy to na przystani, czy w okolicznych knajpkach z pysznym jedzeniem,
czy to w domu rodzinnym Sedata i Sadika.

Poszukiwania jaskini

Był to bardzo miło spędzony czas, który
pozostanie we wspomnieniach na zawsze.
Ten sierpniowy wyjazd podsumowałem tak:
szesnaście nurkowań, z czego jedenaście w
siedmiu jaskiniach i pięć w wodach otwartych. W drodze powrotnej odwiedziłem

fot. Uros Acimovic
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jeszcze miejscowość Izvor w Serbii, gdzie
znajduje się ciekawe wywierzysko, jednak
po dokładnym sprawdzeniu oceniłem, że
niemożliwe do nurkowania.
Obydwa wyjazdy można uznać za w
pełni udane. Zrealizowaliśmy wszystkie zamierzenia, poznaliśmy ciekawych ludzi, a z
tymi, których znaliśmy umocniliśmy więzi
przyjaźni. Zobaczyliśmy wiele cie-kawych
miejsc, kilka po raz pierwszy. Bałkany to takie miejsce, gdzie zawsze chętnie wracamy.
Nie tylko dla doznań podwodnych i jaskiniowych, ale przede wszystkim serdecznych
ludzi z różnych krajów tego zakątka.
W wyprawie lipcowej uczestniczyli:
Anna Graczyk, Beata Niebylicka, Jarek Malinowski, Uros Acimovic, Levan Pivnevi,
Vladimir Saso, Dominik Graczyk.
W wyprawie sierpniowej udział wzięli:
Anna Graczyk, Paweł Kulesza, Zbyszek
Kwiatkowski, Wojtek Kwidziński, Dominik
Graczyk.
Podwodne krajobrazy mogliśmy dla Was
uwiecznić w kadrze między innymi dzięki
uprzejmości Kuby Świątkiewicza oraz firmy
Nautilus z Krakowa – dziękujemy!

Autor jest instruktorem M2 KDP-CMAS i
pasjonatem nurkowania w jaskiniach oraz
eksploracji nowych zalanych jaskiń.
Prowadzi kursy jaskiniowe oraz Warsztaty
SPELEOnurkowania, gdzie uczy technik nurko-

Wręczenie certyfikatów po kursie jaskiniowym
Dominik Graczyk „Honzo”
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wania pod stropem od podstaw do pełnej autonomii, zarówno w systemie partnerskim, jak i
francuskim. Organizuje także wyprawy nurkowe do mniej popularnych rejonów jaskiniowych.

fot. Wojtek Kwidziński
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Czy jest jakiś święty patron płetwonurków?
W okresie świąt Bożego Narodzenia, dni jakże żywo związanych z religijnością i tradycją Polaków, postanowiłem dowiedzieć się, czy
istnieje jakiś święty, do którego moglibyśmy się zwrócić z racji naszego
hobby, sportu, pasji czy zawodu tj.
nurkowania.
Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy będą
zainteresowani zagadnieniem, dlatego
artykuł kieruję gównie do osób, które temat
zaciekawił już samym tytułem.
Aby się upewnić, że omawiana kwestia
może być interesująca dla braci nurkowej,
w pierwszej kolejności sięgnąłem do badań
GUS na temat religijności Polaków.
Opublikowane w grudniu 2018 roku
dane mówią, że blisko 94% mieszkańców
Polski w wieku 16 lat i więcej deklaruje
przynależność do wyznania religijnego.
Wskaźniki religijności pokazują, że prawie
81% uznaje się za osoby wierzące, a 3% za
niewierzące.

Co dalej GUS mówi w badaniach. Około
70% osób modli się raz w tygodniu
lub częściej. W mszach lub
nabożeństwach co najmniej raz w tygodniu
uczestniczy natomiast połowa mieszkańców Polski.
Najliczniejszą
zbiorowość
tworzą wierni
Kościoła
rzymskokatolickiego
(91,9%).
Członkowie
innych kościołów i związków
wyznaniowych to
łącznie 1,7% populacji osób w wieku 16
lat i więcej. Drugą co do
wielkości grupą wyznaniową
w Polsce są wierni Kościoła pra60

wosławnego (0,9%). Członkowie Kościołów protestanckich
stanowią
0,3%,

Świadkowie
Jehowy 0,2%, a
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wierni Kościoła greckokatolickiego 0,1%
mieszkańców Polski.
Brak przynależności do jakiegokolwiek
wyznania deklarowało natomiast około 3%
osób. Pozostali (łącznie 3,4%) odmówili
odpowiedzi na pytanie bądź nie potrafili
określić swojej przynależności wyznaniowej.
Mogę zatem śmiało stwierdzić, że powyższe dane utwierdziły mnie w przekonaniu, że ten jeszcze nie dotknięty w
środowisku nurkowym temat może zainteresować wielu z nas. Ryzyko wynikające z

uprawiania nurkowania jest wszak dużo
większe niż choćby wypoczynek na plaży,
warto zatem mieć jakiegoś orędownika,
który opiekowałby się nami pod wodą.
Gdy jednak zacząłem czytać ogólnie
dostępne informacje w Internecie, a temat
został dosyć głośno poruszony na forumnuras, ogarnęło mnie przerażenie. Odniosłem wrażenie, że badania GUS kłamią.
Skoro jednak sam zainteresowałem się omawianym zagadnieniem, mimo wszystko postanowiłem podzielić się efektem moich poszukiwań z tymi, którzy chcą poznać fakty.
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Nurkując we Włoszech, w regionie
Abruzji, zapytałem wprost tamtejszych
nurków, czy mają swojego patrona. Nie
unikali odpowiedzi, ani nie przytakiwali od
niechcenia, delikatnie dając do zrozumienia, że temat jest nie na miejscu. Szczerze i
otwarcie od razu przyznali, że tak. Nie byli
pewni, ale odpowiadali: „zdaje się, że św.
Piotr jest naszym patronem”. Jako potwierdzenie tej teorii przytoczyli wypadek nurkowy w jeziorze Capo do Acqua Lake, kiedy
to rodzina modliła się do św. Piotra o szczęśliwą akcję ratunkową i wszystko dobrze się
skończyło. Jak nie trudno się domyśleć,
lokalna społeczność od razu powiązała to
z orędownictwem Apostoła.
Sprawa nie jest jednak pewna, bo przecież musi być zatwierdzona przez Waty-
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kan, dlatego szukałem dalej. Oto co znalazłem.
Pływacy mają swojego patrona św.
Adjutera, który czasami przypisywany jest
również do nurków, bo też jesteśmy
pływakami, tyle że pod wodą. Wspomnienie św. Adjutera wypada 30 kwietnia. Zaskoczyło mnie to imię, pasujące raczej do
patrona księgowych. Jednak życie świętego
nie miało nic wspólnego z księgowością.
Św. Adjuter był gotowym na wyzwania
średniowiecznym rycerzem, urodzonym ok.
1070 roku w Vernon, miejscowości położonej dokładnie w połowie drogi między
Paryżem a Rouen. Kiedy papież Urban II
wezwał europejskie rycerstwo do walki z
Saracenami o wyzwolenie Jerozolimy,
Adjutor posłuchał papieża i wraz z księciem
Robertem II Normandzkim udał się do Ziemi
Świętej, dokonując tam ponoć kilku cudów.
Innym świętym łączonym czasem z
nurkami, choć raczej nie w Polsce, jest św.
Brendan – irlandzki mnich, wędrowny
misjonarz żyjący w średniowieczu. Wiele
podróżował po Szkocji i Walii, ponoć to on
wyprzedził Cristobala Colona, czyli Krzysztofa Kolumba, w dziele odkrycia Ameryki.
Na jego temat krąży mnóstwo legend. Jedna

z nich mówi o mszy, jaką św. Brendan miał
odprawić na małej wyspie, która okazała
się... wielorybem. Na pewno wiadomo o
nim, że był opatem-fundatorem klasztoru w
Clonfert. Jest to zdecydowany patron żeglarzy i podróżników, jego wspomnienie
przypada 16 maja. Ten święty wydaje się
już nieco bliższy naszemu hobby. Ot,
choćby ze względu na podróżowanie, w
tym wyprawy nurkowe.
Jednak najciekawszą dla nas Polaków
informacją, o której słyszała naprawdę
niewielka garstka nurków jest to, że od
całkiem niedawna mamy naszego polskiego
patrona płetwonurków. I to kogo! Samego
Karola Wojtyłę, naszego papieża Jana
Pawła II. Tak się składa, że w 2019 roku
przypada dziesiąta rocznica ustanowienia,
teraz już świętego, patronem polskich
płetwonurków.
Stało się to za sprawą bytomskiego klubu
płetwonurków w 50 rocznicę utworzenia
Światowej Konfederacji Działalności Podwodnej. 16 października 2009 roku, w 38
rocznicę wyboru Karola Wojtyły na głowę
Stolicy Apostolskiej, kardynał Stanisław
Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski, na wniosek delegacji polskich płetwo62

nurków, stosownym dekretem wyraził
zgodę na to, aby Karol Wojtyła został patronem polskich płetwonurków. Wielką pomoc w tym przedsięwzięciu okazał także
doktor teologii ks. Bogusław Steczek, polski
jezuita, który przez kardynała Dziwisza
został mianowany honorowym kapelanem
płetwonurków.
Dekret odebrał Stanisław Lempart,
ówczesny prezes Stowarzyszenia Kultury
Fizycznej Centrum Działalności Podwodnej
„Nurek-Bytom” w obecności przedstawi-
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cieli środowisk wodniackich i płetwonurko-wych z Polski.
Chciałem zaznaczyć, że nurkowanie w Polsce zaczęło się
wówczas bardzo intensywnie rozwijać, jak grzyby po deszczu
powstawały centra nurkowe i szkoły nurkowania, nastąpił
prawdziwy bum nurkowania m.in. za sprawą Witka
Śmiłowskiego. Myślę, że wielu zgodzi się z powiedzeniem,
że Polska nurkuje właśnie dzięki temu człowiekowi.
Wracając do tematu. Uczestnicy audien-cji u kardynała
Stanisława Dziwisza udali się do sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach, gdzie w kaplicy św. Faustyny ks.
Bogusław Steczek odprawił mszę dziękczynną za ustanowienie patrona polskich płetwo-nurków. Nawiązując do
odczytanej wówczas ewangelii (Łk.5,4), ks. Steczek zasugerował, aby słowa „Wypłyń na głębię”( łac. Duc in Altum)
mogły stanowić przewodnie hasło działalności polskich
płetwonurków.
Ostatnim aktem upamiętniającym to wydarzenie było
zatopienie wizerunku Jana Pawła II na głębokości 32 metrów
w Zakrzówku To właśnie tam pracował Karol Wojtyła
podczas II wojny światowej. Mały obrazek 30x20 centymetrów, na jego rewersie widnieje napis „ WIELKI KAROLU –
PATRONIE, TUTAJ PRACOWAŁEŚ, A MY TERAZ NURKUJEMY, BĘDZIEMY ZAWSZE Z TOBĄ – PŁETWONURKOWIE
POLSKA”. Nurkując kiedyś w Zakrzówku znalazłem wizerunek naszego patrona już w zupełnie innym miejscu, a
mianowicie przy łodziach po prawej stronie od drogi, innym
razem przy Stefanie – narciarzu siedzącym w zagajniku
brzózek. Widać brać nurkowa zupełnie nieświadoma historii,
63
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znajdując jakiś obrazek przestawia go w
różne miejsca. Gdzie jest teraz? Gdzieś na
dnie Zakrzówka. Szukaj! Może po tym
artykule inaczej na niego spojrzysz.
W Internecie pojawiły się również
błędne informacje, że Karol Wojtyła stał się
naszym patronem w dniu 14 listopada 2009
roku. Owszem, tego dnia odbyła się impreza z okazji 50-lecia Światowej Konfederacji
Działalności Podwodnej zorganizowana
jednak na cześć wydarzenia, które miało
miejsce miesiąc wcześniej.

14 listopada 2009 roku w Bytomiu odsłonięto także obelisk poświęcony „Imiennym i Bezimiennym Podwodnia-kom”, na
którym widnieje napis „Karol Wojtyła naszym patronem”. Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił wcześniej dwie sadzonki
dębów im. „Dziwisz”, które zosta-ły posadzone w pobliżu tej statui.
Warto również wspomnieć o wykuciu
medalu czy też monety pamiątkowej z
wizerunkiem twarzy Karola Wojtyły, opatrzonej napisami „ Duc in altum” (wypłyń
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na głębię) oraz „Karol Wojtyła patronem
płetwonurków”.
O co chodzi z tym „Duc in altum”?
„Pewnego dnia Jezus, skończywszy
przemawiać do tłumów z łodzi Szymona,
wezwał Apostoła, aby «wypłynął na głębię»
na połów ryb: Duc in altum (Łk 5, 4). Piotr
i jego pierwsi towarzysze zaufali słowu
Chrystusa i zarzucili sieci. «Skoro to uczynili, zagarnęli (...) wielkie mnóstwo ryb» (Łk
5, 6)” – pisał św. Jan Paweł II, zwany też
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Wielkim, w Liście apostolskim Novo millennio ineunte na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
Myślę, że symbolika słów Duc in altum
dla nas nurków jest jak najbardziej uzasadniona. Niesie przesłanie, abyśmy rozwijali
się w nurkowaniu, poznawali nowe miejsca, zdobywali, odkrywali i w pełnym zaufaniu znajdowali to wszystko, co kryje dla
nas głębia.
W tym miejscu przypomnę krótką historię łączącą Karola Wojtyłę z naszym najbardziej popularnym dziś zbiornikiem nurkowym w Polsce.
Z początkiem okupacji niemieckiej Karol
Wojtyła zatrudnił się jako goniec sklepowy
w firmie krewnego Józefa Kuczmierczyka.
Od 11 października 1940 roku rozpoczął
pracę jako robotnik w Krakowskiej Fabryce

Sody Solvay (ówczesna nazwa niemiecka:
Ostdeutsche Chemische Werke). Praca w
fabryce była bardzo ciężka. Na Zakrzówku
pozyskiwano wówczas wapień potrzebny
do produkcji sody, który odrywano od
bloków skalnych za pomocą materiałów
wybuchowych. Początkowo Wojtyła ładował wapienny tłuczeń do wagoników kolejki wąskotorowej, która wiozła pozyskane
surowce do fabryki w Borku Fałęckim.
Później pracował przy układaniu torów,
a także przy rozmieszczaniu materiałów
wybuchowych w skałach wapien-nych. Po
roku pracy został przeniesiony do fabryki
przy ulicy Zakopiańskiej w Krakowie, gdzie
zajmował się oczyszczaniem wody dostarczanej do kotłów. Nosił wiadra z wodą
wapienną przez długi dziedziniec zakładu
oraz przenosił worki z odczyn-nikami
chemicznymi. Pracował ciężko. Dziś na
Zakrzówku możemy znaleźć dwie tablice
upamiętniające naszego świętego pod
wodą (wspomniany wizerunek i tablica
pamiątkowa na siedmiu metrach głębokości, z prawej strony od bazy nurkowej) oraz
tablica na ścianie tuż przed bazą nurkową
(po prawej stronie, jak uniesiesz głowę do
góry).
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W młodzieńczym poemacie „Kamieniołom” w tomiku Poezje i dramaty z 1979
roku Karol Wojtyła zawarł refleksje na
temat wartości, sensu i celu ludzkiej pracy:
Dłonie są krajobrazem serca (…)
Te same dłonie, które człowiek
wówczas dopiero otwiera,
gdy nasycone są trudem (…)
Wydaje ci kamień swą moc, a przez pra-cę
dojrzewa człowiek,
ona bowiem niesie natchnienie
trudnego dobra…
Podsumowując, niezależnie od tego czy
jest to dla Ciebie istotne, czy też nie –
faktem jest, że komuś zależało, ktoś się
zaangażował i nasz papież Jan Paweł II,
wielki człowiek, dziś już święty kościoła,
jeden z najbardziej znanych ludzi na świecie jest patronem polskich nurków. I to już
od dziesięciu lat!
Kto wie, może z czasem nasz rodak zostanie uznany patronem wszystkich nurków
na świecie. Jeśli tego nie akceptujesz – nie
akceptuj. Osobiście jednak uważam, że
powinniśmy być z tego dumni, jeśli nie jako
religijni ludzie, to jako Polacy. A zatem
„Duc in altum”.
Rudi Stankiewicz
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Xdiversowe podsumowanie 2018
Ubiegły rok w Xdivers minął przede
wszystkim pod znakiem wyzwań w
postaci trzech nowych projektów.
Oczywiście poza nimi odbyło się
mnóstwo ekscytujących wyjazdów
oraz szkoleń dla cudownych Ludzi,
którzy zapragnęli zostać adeptami
sztuki nurkowej.

A teraz wyzwania 2018, którym z
sukcesem udało się sprostać. Pierwszym z
nich był cykl filmików szkoleniowych
zrealizowanych wspólnie z firmą Decathlon
(serdeczne podziękowania dla Sebastiana
Szcześniaka za zaangażowanie i świetną
współpracę) zebranych pod nazwą „SNOR-

Byli tacy, którzy nad wyraz dzielnie
walczyli ze swoimi traumami, blokadami,
ograniczeniami – jestem z Was dumna! Byli
też tacy, którzy z godnym podziwu uporem
szlifowali posiadane już umiejętności nurkowe i ratownicze. Brawo! Niezwykłym dla
mnie był fakt, że pojawili się Ludzie, którym
chciało się przejechać wiele setek kilometrów, żeby szkolić się właśnie u nas. To było
niezwykłe doświadczenie i za to Wam bardzo
dziękujemy. Osobiście dziękuję również
firmie Santi (Pani Magdo!) za to, że swoją
fachową pomocą wsparła Xdivers nowym
suwakiem w moim nieustannie nurkującym
sucharze www.facebook.com.
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KELING, czyli niezbędnik ABC’owca”, w
którym opowiadam i pokazuję co zrobić,
żeby bezpiecznie i skutecznie korzystać ze
sprzętu ABC. Autorem zdjęć nad i podwodnych jest operator i fotograf Wiktor Zdrojewski (wielkie dzięki, Wikuś) absolwent
szkoły nurkowania Xdivers. Film ma przy-

Nuras.info 1/2019
czynić się do wzrostu bezpieczeństwa nad
i pod wodą, zwłaszcza w kontekście coraz
bardziej popularnego snorklowania. Można
go obejrzeć w sieci np. pod linkiem:

https://www.facebook.com/123977024447
210/videos/t.100000528009870/10147615
65368747/?type=2&video_source=user_vid
eo_tab
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Kolejnym wyzwaniem były zdjęcia do
krótkometrażowego serialu dokumentalnego „Aż chce się żyć” wyprodukowanego
dla TV Polsat, w którym prowadzący –
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Robert Janowski przedstawia ludzi żyjących
niezwykłymi pasjami. Osobiście miałam
wielką przyjemność być bohaterką odcinka
nr 8. Xdivers w osobie mojej oraz najlepszego DM na świecie – Bartka Wyszkowskiego (dzięki) zmierzyła się ze zdjęciami

nad i podwodnymi w pięknym, choć
trudnym do sfilmowania akwenie wodnym
w podwarszawskim Konstancinie (WakeLove). Można obejrzeć w Internecie.
A potem palmę pierwszeństwa przejęły
wielotygodniowe przygotowania do debiu-
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tu roku, czyli niezwykłego i innowacyjnego
projektu Dive for Life http://www.diveforlife.org, do którego współtworzenia
Xdivers zostało zaproszone przez cudownych Zosię i Dawida Rzepeckich (Dziękuję, Kochani!), moich dzielnych kursantów
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Rescue. DfL to pierwszy z cyklu projekt
mający rozwijać szeroko pojętą geoświadomość. My zaczęliśmy od działania na
rzecz czystych mórz i oceanów. Poprzez
medialność naszych akcji chcemy zwracać
uwagę na zagrożenia i proponować konkretne rozwiązania. Pierwsze rozmowy

dotyczące fizycznego usuwania plastików
na większą skalę z oceanu (m.in. w Indiach)
już trwają! Jesienny Dive for Life, który
odbył się w Dahabie zyskał niezwykłą popularność. Już niebawem dostępny będzie
reportaż z tego wydarzenia, ponieważ
przez cały czas trwania projektu w Dahab
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towarzyszyli nam świetni operatorzy Kuba
Jakielaszek i Wojtek Zieliński (Chłopaki,
dzięki, praca z Wami to czysta radość).
Piękne fotki, które okraszają niniejsze
podsumowanie roku 2018 zawdzięczamy
Małgorzacie Nicholaos (dziękujemy Ci
Gosiu).
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„Ważne są tylko te dni, których jeszcze
nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil.
Tych, na które czekamy…” Zatem ja z
niezwykłą radością oczekuję kolejnych
wyzwań w nadchodzącym roku, ciekawych

i cudownych Ludzi, owocnych szkoleń i
bezpiecznych nurkowań. Czego sobie i
Państwu serdecznie życzę! Już w kwietniu
zapraszamy na kolejną odsłonę Dive for
Life, a od lutego zapraszam na ekscytujące
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szkolenia z Syrenką i całą moją ekipą
Xdivers.
Margita Ślizowska „Syrenka”
fot. Małgorzata Nicolaos
dla www.diveforlife.org
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.
Redakcja Magazynu
Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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Rejs Niepodległości – podsumowanie roku 2018
Rok 2018 był rokiem szczególnym
ze względu na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jednym z większych wydarzeń związanych z uczczeniem tego jubileuszu
jest Rejs Niepodległości. To żegluga
dookoła świata legendarną polską
fregatą – Darem Młodzieży.
Na statku wśród załogi są młodzi ludzie
z całej Polski, którzy pełnią funkcję
ambasadorów ojczyzny. Organizatorami
rejsu są: Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, Uniwersytet Morski
w Gdyni i Pallotyńska Fundacja Misyjna
Salvatti.pl, a głównym sponsorem jest PKN
ORLEN.
20 maja 2018 roku Dar Młodzieży
wyruszył z Gdyni w rejs dookoła świata.
Minister Marek Gróbarczyk podczas ceremonii wypłynięcia przekazał załodze przesłanie, które brzmiało: „Powiedz światu, jak
Polska jest piękna!” Od tamtego czasu Biała
Fregata odwiedziła siedemnaście portów.
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Zawsze budziła duże zainteresowanie
lokalnej społeczności. Na statku odbywały
się spotkania dyplomatyczne, wydarzenia
kulturalne i odwiedziny Polonii.

Młodzież, która bierze udział w rejsie to
laureaci konkursu, podzieleni na grupy
przyporządkowane do kolejnych etapów
wyprawy. Co kilka miesięcy na statku zmie-
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nia się cała ekipa młodzieży.
11 listopada 2018 roku Dar Młodzieży
stał w porcie w Osace. Odbyły się tam
oficjalne uroczystości związane z setną ro-
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cznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas uroczystej mszy świętej ks.
Jerzy Limanówka SAC polecił młodzieży,
by nie tylko wspominała ojczyznę sprzed

100 lat, ale także myślała o tym, jak Polska
będzie wyglądała za 100 lat.
Głównym wydarzeniem Rejsu Niepodległości będzie obecność na Światowych
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Dniach Młodzieży. W styczniu 2019 roku
Dar Młodzieży zacumuje w Panamie, a
wszyscy laureaci wezmą udział w spotkaniu z papieżem Franciszkiem.
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Obecnie statek z polską młodzieżą znajduje się na oceanie pomiędzy Los Angeles a
Acapulco i tam przywitał Nowy Rok.
Cała załoga Rejsu Niepodległości życzy

wszy-stkim Polakom na 2019 rok: spełnienia marzeń, radości, szczęścia, satysfakcji,
zdrowia i miłości. Szczęśliwego Nowego
Roku!
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Głównym sponsorem Rejsu Niepodległości jest PKN Orlen, oficjalnym sponsorem
Tauron Polska Energia, a partnerem jest
Polska Fundacja Narodowa.
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.
Redakcja Magazynu
Nuras.info – kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Dobór akwenu. Sprężarki, magazyny,
sala wykładowa, głębokości dostępne cz. 2
Głębokość akwenu jest sprawą kluczową, ale nie tylko ona jest ważna.
Jeśli masz blisko bazy jaskinię, wrak
czy pionową ścianę, musisz bardzo
na nią uważać, ponieważ może przyjechać sporo nurków chcących obejrzeć te miejsca, ale niekoniecznie
lubiących podporządkować się strukturze organizacyjnej bazy.
Tymczasem mogą to być miejsca
szczególnie niebezpieczne, które powinny
być dostępne tylko dla dobrze przygotowanych i wyposażonych nurków, nie zaś
dla każdego, kto przyjedzie i sobie tego zażyczy. Kiedyś przez cztery lata prowadziłem bazę w miejscowości Kulka, nad jeziorem Łęsk koło Szczytna. W tym jeziorze, jak

Pogoria IV
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wiadomo, jest pionowa, marglowa ściana.
Twardo pilnowałem, kto się na nią udaje.
Bez żadnej litości i w ostry sposób tępiłem
wszelkie próby nurkowania nieprzygotowanych, nieopływanych osób, które nie miały
wystarczającego doświadczenia i opanowania. W ciągu tych czterech lat, mimo że
wykonaliśmy wiele tysięcy osobonurkowań,
nikt nie zginął. Wystarczyło jednak, żebyśmy (mój klub i ja) wynieśli się nad inne
jezioro. Na nasze miejsce przyszli kolejni
organizatorzy, mający lżejszą rękę i mniej
surowi w pracy organizacyjnej. Już następny sezon przyniósł śmiertelny wypadek

nurkowy, a kolejne trzy sezony to trzy
śmiertelne wypadki na tej ścianie.
Kiedy przez kilka lat prowadziłem bazę
nurkową nad Adriatykiem, koło miejscowości Pula na półwyspie Istria, miałem tam
wiele niebezpiecznych jaskiń. W jednej z
nich, wiele lat wcześniej, zginął niemiecki
nurek Wolfgang Ekhart. Jego przyjaciele u
wejścia do jaskini zawiesili na stalowych
linach granitową tablicę, na głębokości
ośmiu metrów. Nie znałem osobiście ani
kolegi Ekharta, ani jego przyjaciół (na tablicy podpisali się „Tauchkameraden”), jednak
sądzę, że zarówno on, jak i jego przyjaciele

Pogoria IV
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uratowali co najmniej kilku moich nurków.
Często bowiem, gdy przyjeżdżała do mojej
bazy grupa nowych klientów, wszyscy oni
aż się gotowali z ochoty natychmiastowego
wpłynięcia do „tych fajnych jaskiń”. Przez
swoje rozgorączkowanie i podniecenie prezentowali dość przerażający dla organizatora obraz. Brałem ich wtedy najpierw na
płytką wycieczkę, żeby zobaczyli tę tablicę,
nie wchodząc na razie do groty. Po powrocie zwykle okazywało się, że towarzystwo
nagle się uspokajało. Znikało rozgorączkowanie i pośpiech, pojawiały się pierwsze
pytania – jak będziemy poręczować, jak
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skonfigurujemy zapasowe butle – czyli
krótko mówiąc, rozmowa zaczęła nabierać
sensu. Gdy kilka dni później znów tam
szliśmy, byliśmy już wszyscy po solidnym
treningu i dobrze przygotowani. Dziękuję
Ci, Wolfgang.
Wracając do głębokości, musisz mieć
świadomość, że nadmierna głębokość, a za
taką uważam więcej niż 50 metrów, będzie
przyciągała osoby chcące nurkować dekompresyjnie, czyli w sposób sprzeczny z
filozofią nurkowania partnerskiego, na przykład na sztucznych mieszaninach oddecho-

wych. Uważaj więc na tę głębokość i na
tych ludzi. Pamiętaj, że sam osobiście
odpowiadasz za bezpieczeństwo każdego,
kto korzysta z twojej bazy. Jeśli nie potrafisz
zapewnić mu bezpieczeństwa, to go nie
obsługuj – proste. Moim zdaniem niemożliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa
osobom nurkującym na przykład na 100
metrów na trimiksie, więc ich nie obsługuję
– i tyle.
Dobrze jest, jeśli baza ma zatoki z
odpowiednimi głębokościami, na przykład
jedną płytszą, o głębokości kilkunastu czy
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dwudziestu metrów i jedną głębszą o głębokości czterdziestu, pięćdziesięciu metrów. Pomoże to organizować nurkowania
dla grup o różnym poziomie zaawansowania i pozwoli uniknąć przypadkowego
przegłębienia w przypadku grupy mniej
zaawansowanej.
Trzeba uważać na motorówki. Jeśli to
potrzebne, warto stawiać znaki „mam nurka
pod wodą – trzymaj się z dala i obchodź
powoli”, tępić żeglarzy, deskarzy, skuterowców wodnych i innych takich. Najlepiej
wcześniej dokładnie przemyśleć jak można
to zrobić. Może używać megafonu, żeby
ich grzecznie, lecz stanowczo wyprosić z
akwenu, gdyby lawirowali pomiędzy głowami płetwonurków.
Bez względu na to, kto ma rację w rozumieniu przepisów prawa, nikt przecież nie
lubi niemiłej atmosfery, dlatego niekiedy
wystarczy sam fakt uczynienia jej niemiłą,
żeby usunąć z akwenu niepożądane osoby.
Organizator nie powinien bać się takich
działań. Lepiej zasłużyć sobie na opinię
chama, niż po-zwolić komuś rozjechać nurków skuterem.
Warto się jednak zastanowić, kiedy walka ma sens, a kiedy jest z góry przegrana.
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Organizator umieszczający swoją bazę w
miejscu, gdzie jest ruchliwy szlak turystyczny, silnie eksploatowany przez przeróżnych motorowodniaków i tak przegra,
bo przecież nie przepędzi wszystkich. Należy więc niestety unikać takich miejsc i
umieszczać bazy nad cichymi i spokojniejszymi akwenami. Napisałem „niestety” dlatego, że nierzadko są to atrakcyjne, ciekawe
miejsca. Zawsze jednak musisz pamiętać,

że bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Nie można nurkować tam, gdzie
wiele łodzi czy statków przypływa nad
głową, bez względu na to, jak atrakcyjne
byłoby to miejsce.

żki tego autora można kupić tu: www.ksiegarnia.iknt.pl/
Autor jest instruktorem nurkowania, a także
adwokatem, doktorem nauk prawnych, prowadzi
własną Kancelarię Adwokacką www.adwokat.
strugalski.pl Jest zwolennikiem surowej, wysokiej

Tomasz Strugalski

odpowiedzialności organizatorów sportu czy rekreacji za bezpieczeństwo uczestników. W czasach

Powyższy tekst zawiera fragmenty bestsellerowej

gdy prowadził bazy nurkowe, w prowadzonych

książki Tomasza Strugalskiego „Wszyscy muszą

przez niego bazach w Polsce i za granicą, przez

wrócić – filozofia nurkowania”. Tę i pozostałe ksią-

blisko 20 lat nigdy nie zdarzył się wypadek.

Solina
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Kalinek błękitny w jeziorze Dąbie w Szczecinie
Pod koniec października 2018 roku
rybacy poławiający na jeziorze Dąbie
w Szczecinie napotkali w sieciach
nietypowe znalezisko. Jednym z efektów połowu okazał się krab. Niezwłocznie pod odłowieniu nietypowy
okaz został przetransportowany do
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie.

utrzymują się na stałym poziomie (około 70
tysięcy ton rocznie). 15 procent żywej wagi
krabów (same ich kleszcze) nadaje się do

Ów osobnik wyróżniał się mieniącym
niebieskim pancerzem i szczypcami. Krab
został przebadany w Zakładzie Gospodarki
Rybackiej na Wydziale Nauk o Żywności i
Rybactwa w ZUT Szczecin. Okazało się, że
jest to przedstawiciel gatunku kalinek
błękitny Calinectes sapidus i uwaga – nie
był wcześniej notowany w Polsce! Niestety,
mimo zapewnienia mu godnych warunków, krab nie przeżył. Prawdopodobnie
spowodowane to zostało stresem związanym z połowem i transportem. Kalinek
błękitny ma ogromne znaczenie gospodarcze. Od kilkunastu lat połowy tego gatunku
82

konsumpcji. Kalinek błękitny ceniony jest
za bardzo smaczne i delikatne mięso.
Połowy przemysłowe kraba odbywają się
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już od ponad stu lat. Dokonują ich głównie
Stany Zjednoczone. Skąd zatem pojawił się
w naszych polskich wodach? Jak do tej
pory, od pojawienia się tego osobnika nie
zanotowano kolejnych przypadków. Jednak
jedno jest pewne, że niecodzienny pasażer
dostał się do naszych wód w wodach
balastowych statków. Gdyby były przypadki
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pojawienia się większej ilości osobników
tego gatunków, mogłyby one wyprzeć
nasze rodzime gatunki. Dobrym przykładem takiej sytuacji jest rak pręgowany, który
był nosicielem dżumy raczej – choroby,
przez którą populacja rodzimego raka
szlachetnego prawie wyginęła. Aktualnie
krab jest zamrożony i naukowcy na ZUT w
Szczecinie zbadają czy nie miał pasożytów,
które mogłyby zarażać inne gatunki.
Calinectes sapidus – kalinek błękitny nazy-
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wany jest również krabem błękitnym lub
niebieskim. Naturalnie występuje w zachodniej części Oceanu Atlantyckiego, Za-

toce Meksykańskiej. W powyższych miejscach jest dominującym drapieżnikiem
(ujścia rzek, lagun, nadbrzeżne siedliska).
Charakteryzuje się tym, że jego pancerz jest
oliwkowo-zielony, natomiast odnóża niebieskie. Ma trzy pary odnóży krocznych
oraz jedną dodatkową, która przeistoczyła
się w tzw. wiosła. Co ciekawe, ten krab
porusza się bokiem i jest doskonałym pływakiem. Szczypce nie służą mu do pobierania pokarmu, tylko do samoobrony.
Mięso kraba jest wykorzystywane do
produkcji paluszków krabowych. Również
doskonale sprawdza się jako gotowane,
smażone lub dodatek do zup lub sałatek.
Kalinka można również faszerować różnymi nadzieniami. Przecierane mięso doskonale sprawdza się jako dodatek sosów i
kremów. Ciekawostką jest to, że niebieski
krab po ugotowaniu robi się czerwony.
Dzieje się tak ze względu na to, że pancerz
zawiera niebieskie i czerwone barwniki. W
wyniku procesu gotowania błękitne barwniki rozpadają się. Można powiedzieć, że
są słabsze od swoich czerwonych rywali.
Natalia Kasowska
fot. Natalia & Adam Kasowscy
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.
Redakcja Magazynu
Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

All the best!

Rudi
Stankiewicz

Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.

Padi Staff no. 610805
www.bestdivers.pl
tel.601321557

PierszaPomocPrzedmedyczna.pl

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Redakcja Magazynu
Nuras.info – kontak:
wydawnictwo@nuras.info

Napisz do nas
redakcja@nuras.info
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Nikon Monarch HG 30 mm pod żaglami
Aby nie popaść w monotonię, początek września spędziłem wraz z
Monarchem HG 8x30 na rejsie morskim w Włoszech. Tydzień w okolicy
Elby dobrze mi zrobił i pozwolił zgłębić nautyczne walory najlepszego z
małych Monarchów.

ści, gdy odległość zmienia się znacznie;
– ale przede wszystkim: podczas urlopu
liczy się dla mnie wygoda i mobilność – to
właśnie kompaktowe gabaryty małego

Po raz kolejny wybór lornetki z premedytacją padł na kompaktową klasę 8x30
zamiast „klasyki gatunku” czyli 7x50 z
kompasem. Zabrałem na rejs „malucha” z
kilku powodów:
– większość nocy nie pływamy, więc lornetka stricte nocna nie była konieczna;
– mimo większego powiększenia, Monarch HG oferuje istotnie większe pole widzenia niż modele 7x50;
– mając nawigację i inne współczesne
dobrodziejstwa techniki satelitarnej, bez
kompasu wbudowanego w lornetkę naprawdę da się żyć;
– dobrodziejstwo centralnego ogniskowania znacznie przyśpiesza ustawianie ostro86

Monarcha zadecydowały o tym, że poleciał
ze mną do Włoch.
Jak to zawsze z małą lornetką u mnie
bywa, Monarch HG powędrował do baga-
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żu podręcznego, czyli zgrabnego plecaczka
fotograficznego i – niejako z definicji –
zawsze był gotowy do użycia. Dzięki temu
jeszcze na Okęciu, oczekując na odlot, w
najdrobniejszych szczegółach mogłem
przyglądać się detalom samolotów. W
szczególności moją uwagę zwróciło, jak
mocno wytężone są golenie wózków podwozia podczas pierwszego kontaktu z płytą

pasa w trakcie lądowania. Dalsze obserwacje miały już charakter turystyczno-żeglarski. Awiacja i samoloty musiały ustąpić
miejsca marynistyce i jachtom.
Późnym popołudniem pierwszego dnia,
a więc jeszcze przed wyjściem z portu
macierzystego, oddałem się poszukiwaniu
najjaśniejszych planet na niebie podczas
dnia. Jeśli ruchy planet śledzimy regularnie,

Podczas postoju na Elbie w Portoferraio, mały
Monarch leniwie wygrzewa się w słońcu
zawieszony pod bomem.

łatwo jest przewidzieć, w której części
nieba powinno dać się je odnaleźć. Za
sprawą wielkiego pola widzenia, przeczesywanie nieba w poszukiwani Wenus nie
trwało długo – najjaśniejszą wówczas planetę na niebie znalazłem po dwóch, trzech
minutach. Sporo więcej czasu zajęło mi
zlokalizowanie Jowisza. Mój widok – człowieka wpatrującego się w niebo, na którym
„przecież nic nie ma” często zwraca uwagę
osób trzecich. Tak było i tym razem, para
Niemców zainteresowana moim „skanowaniem nieba” zapytała mnie co robię.
Najpierw wyjaśniłem im co obserwuję, po
czym umożliwiłem im zobaczenie Wenus
tuż przy maszcie jednego z jachtów. Ich
zdziwienie było równie wielkie, co zachwyt
nad moją lornetką. Chyba uświadomili so-

Nowe lornetki Monarch HG doskonałe własności optyczne łączą z eleganckim
wyglądem zewnętrznym.
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bie, jak wielka różnica jest między
„patrzeć” i „widzieć”.
Po wyjściu w morze Monarch HG 8x30
robił to, czego od niego oczekiwałem,
dawał jasne, ostre i kontrastowe obrazy
naszego otoczenia. Kolejny atut lornetki –
tym razem z dziedziny ergonomii – ujawnił
się, gdy na dłuższy czas objąłem koło
sterowe. Lornetka dachowa klasy 30 mm z
łatwością daje się obsługiwać jedną ręką,
która umożliwia jednoczesny pewny chwyt

i operowanie pokrętłem ostrości. To ogromna przewaga nad ważącymi około kilograma „klocami” 7x50. Puryści mogą tu
zaprotestować mówiąc, że na kołyszącym
się jachcie nie da się stabilnie utrzymać
lornetki. Jest w tym trochę prawdy, ale
wielkie pole widzenia po pierwsze ułatwia
odnalezienie obiektu, po drugie ułatwia
utrzymanie go w polu widzenia nawet
podczas delikatnej zmiany kursu. A skoro
jesteśmy już przy polu widzenia. Nie od

Podobnie jak każdy inny Monarch, model serii HG jest wypełniony obojętnym azotem i wodoszczelny do
głębokości 10 m.
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dziś wiadomo, że „Świętym Graalem” małych, szerokokątnych lornetek od dawna
jest Nikon 8x30 E II z polem 8.8°. Jego
największą wadą jest jednak brak pełnej
wodoszczelności. I gdy zachodzi konieczność polecenia lornetki o podobnych
parametrach, ale całkowicie wodoszczelnej
i również produkowanej w Japonii – wybór
jest tylko jeden: właśnie Monarch HG 8x30.

Kołyszący się na wodzie jacht nie jest idealnym
miejscem do prowadzenia obserwacji nieba.
Niemniej mała i lekka lornetka o wysokiej
transmisji daje całkiem dobre rezultaty. Osoby
znające niebo z pewnoscią rozpoznają czerwony
"robaczek" Marsa nisko nad horyzotem, oraz trzy
"robaczki" formujące trójkąt letni (Vega - Altair Deneb)
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Opisywana tu lornetka posiada jeszcze
jeden atut nad wspomnianym porro-klasykiem, na zewnętrzne powierzchnie soczewek okularów i obiektywów napylono
powłoki fluorkowe o właściwościach hydrofobowych. Dzięki takiemu zabiegowi
czyszczenie soczewek jest znacznie mniej
stresujące, bez obawy, że np. tłuszcz z
odcisków palców lub krem do opalania
będzie podczas próby usunięcia z soczewki
mazał się w nieskończoność. Podobnie
bryzgi słonej morskiej wody – podczas rejsu
na morzu nie do uniknięcia – pozwalają się
zmywać znacznie łatwiej. Tutaj ponownie
ogromnym atutem okazują się być pokrywki obiektywów dobrze przylegające do
oprawy. Podczas rejsu tak daleko na południe od Polski i to w okresie tuż przed
nowiem, nie mogłem odmówić sobie możliwości spojrzenia na nocne niebo, szczególnie w obszary z Polski zupełnie niewidoczne lub pojawiające się tuż nad
horyzontem. Tu jeszcze raz pozytywne
zaskoczenie – mała, kompaktowa lornetka
pokazuje zaskakująco dużo, łącznie z
subtelnymi strukturami ramion Drogi Mlecznej oraz całym mnóstwem ciemnych
mgławic pyłowych. Dostrzeżenie czterech

księżyców galileuszowych jest formalnością, podobnie jak dostrzeżenie galaktyki
M31 w jej pełnej krasie. Na tyle oczywiście,
na ile pozwalają obiektywy 30 mm.
Gdybym miał szansę na lepszą adaptację
oczu do ciemności, zapewne miałbym
powody do narzekań. Ale w warunkach
lekko rozświetlonej nocy w małych portach, przy obecności niepożądanych źródeł
światła, nie mam prawa oczekiwać więcej.
Któregoś dnia lornetka częściej niż zwykle
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trafia w ręce innych członków załogi i wywiązuje się dyskusja na temat Monarcha
HG. Część osób narzeka na cenę, argumentując, że mała lornetka nie powinna
tyle kosztować. Ponieważ to zagadnienie
„przerabiam” regularnie podczas różnych
targów, natychmiast podejmuję temat
tłumacząc, że – podobnie jak w świecie
zegarków czy sprzętu audio – cena wcale
nie jest uzasadnieniem gabarytów, ale tego
co kryje się w środku. I podobnie jak w
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świecie zegarków, wiele zależy od oczekiwań i możliwości finansowych. W klasie
30 mm mamy do czynienia z ogromną
rozpiętością jakości: od „produktów
lornetkopodobnych” blisko spokrewnionych z Chochlą Stalową, poprzez lornetki
klasy popularnej, aż po te bardzo dobre czy
wręcz wybitne. Monarch HG ma zupełnie
duże szanse na dołączenie do tych
ostatnich, będąc przy tym istotnie tańszą od
konkurencji z Niemiec czy Austrii. Co
więcej – świetne parametry małych
Monarchów HG stawiają pod znakiem
zapytania sens kupowania modeli 8x32 i
10x32 EDG. Wystarczy tylko zauważyć, że
modele HG są aż o 45% lżejsze od swoich
odpowiedników we flagowej serii EDG! W
klasie lornetek, gdzie liczy się mobilność,
to niemal przepaść!
Podsumowując – każdy kto może sobie
pozwolić na zakup małego Monarcha HG
8x30 lub 10x30, na pewno będzie z niego
zadowolony. Otrzymuje bowiem lornetkę
małą, lekką, elegancją, wytrzymałą, dodatkowo o świetnej optyce szczególnie
imponującej dużym, jasnym polem widzenia.

DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

CENTRUM NURKOWE
Doskonale zaopatrzony salon sprzętu nurkowego,
bogata oferta nurkowań, wypożyczalnia sprzętu,
podróże, serwis, ubezpieczenia
Kursy nurkowe: tQPETUBXPXF
tTQFDKBMJTUZD[OF

tUFDIOJD[OF
tJOTUSVLUPSTLJF

tQJFSXT[BQPNPD

e-sklep: www.frogfish.pl
www.hydrozagadka.pl

Robert Olech
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CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a
40-570 Katowice
tel.: 32 253 66 05
tel. kom. Ania: 609 767 787
tel. kom. Paweł: 602 619 807
e-mail: sklep@hydrozagadka.pl
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Nie tylko freediver musi mieć mocne płuca
Kolejny poranek na lotnisku. Kolejna podróż do jednego z tych pięknych miejsc, które miał już okazję
odwiedzić. Swoją pasją i talentem
dzielił się z mieszkańcami wielu krajów, wzbudzając nie tylko podziw, ale
również życzliwą sympatię, więc wracając po raz kolejny zawsze witany
jest z niemalejącym entuzjazmem.
Po dotarciu do celu i krótkim odpoczynku, czas na rozgrzewkę. Przed Misterem
Kalinką kolejne wyzwanie, wymagające nie
tylko doskonałego warsztatu i opanowania
technik oddechowych, ale również nadzwyczajnej kontroli ciała i umysłu. Nadchodzi bowiem ta chwila, gdy najmniejsza
dekoncentracja, niewielki błąd może okazać się zgubny i zniweczyć wysiłki całej
licznej ekipy. Poradzenie sobie z opanowaniem stresu wynikającego z takiej odpowiedzialności w połączeniu z nieludzkim
wręcz obciążeniem płuc wymaga długiego
treningu i niebywałej odporności psychi91
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cznej. Nie można również zapomnieć, że
podstawą jest dobra kondycja fizyczna i
odporność organizmu na wszechobecne
np. grypopochodne wirusy, które w prosty
sposób mogłyby zniweczyć sukces.
Nadchodzi kulminacyjny moment dnia,
czas na wyciszenie i koncentrację, mimo że

emocje, jak zwykle w takich chwilach sięgają zenitu. Jest już ubrany, za chwilę znajdzie się w centrum uwagi, zarówno swoich
współtowarzyszy, jak również wszystkich
zgromadzonych. Mimo że jest otoczony
gronem życzliwych osób, z tym zadaniem
musi poradzić sobie sam. W przypadku nie-
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powodzenia, nie ma możliwości otrzymania pomocy. Ostatni raz wypełnia płuca
powietrzem i... odpływa otoczony doskonale sobie znanymi dźwiękami, które z
jednej strony wzbudzają w nim poczucie
bezpieczeństwa, ponieważ towarzyszą mu
już od 25 lat, z drugiej zaś dyscyplinują i
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wyznaczają limit czasu, który musi
osiągnąć. Limit, który już po chwili dobiega
końca, płuca oddają resztki powietrza,
twarz mocno czerwienieje, dając do

zrozumienia, że granica wytrzymałości za
chwilę zostanie przekroczona... Udało się,
kolejny raz! Godziny treningów zostały
przełożone na tę krótką chwilę satysfakcji,
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gdy niczym nagła burza rozlega się fala
gromkich oklasków. Kilkutysięczna publiczność wyraża swój zachwyt, podczas gdy
prowadzący wydarzenie jeszcze raz przed-
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stawia głównego bohatera. Narodowy Artysta Rosji, solista, Wadim Ananiew – z trudem wśród ogólnego aplauzu udaje się
usłyszeć ze sceny wypełnionej do ostatnie-

go miejsca olsztyńskiej hali widowiskowej,
w której już po raz kolejny w grudniu 2018
r. zagościł słynny Chór Aleksandowa. Tak,
obserwując popisy solisty miałam dokładnie
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takie skojarzenia, jak czytający ten tekst –
Wadim Ananiew, w związku ze swoim
numerem popisowym zwany nieco figlarnie
przez swoich fanów Misterem Kalinką,
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mógłby być doskonałym freediverem. Z
pewnością jednak podróżując z koncertami
po całym świecie, mimo ewidentnych

predyspozycji, zwyczajnie nie miałby czasu
na odkrywanie wielkiego błękitu. Trudno
nie wspomnieć w tym miejscu o tragicznej
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katastrofie lotniczej z grudnia 2016 roku, w
wyniku której w drodze do Syrii zginęło 64
artystów Chóru Aleksandrowa oraz jego
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dyrektor i kierownik artystyczny. Mister
Kalinka tego dnia szczęśliwie został w domu, w związku z pojawieniem się na świecie trzeciego dziecka. Nasuwa się tu mimo-

wolnie kolejna analogia, która być może
przyczyniła się do tego, że postanowiłam
na łamach Nuras.info podzielić się wrażeniami z koncertu, jednak nie tylko tymi
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związanymi z niewątpliwym kunsztem
występujących na wielu światowych
scenach chórzystów, orkiestry oraz niewiarygodnie wręcz przygotowanego baletu.
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Odkrywając tajemnice głębin często podróżujemy w bardzo odległe zakątki naszej
planety, tym samym częściej niż inni możemy ulec wypadkom, nie tylko stricte

związanym z nurkowaniem, ale właśnie
między innymi z pokonywaniem znacznych odległości, czy też w wyniku zet-
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knięcia z nie do końca znaną nam kulturą.
Zdarza nam się również zagościć w rejonach dotkniętych lokalnymi konfliktami,
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a nawet wojnami. Pozostając neutralnym
turystą, nie opowiadając się po żadnej ze
stron, niestety możemy zostać potraktowani

jak intruzi, co również stwarza spore zagrożenie. Być może właśnie ze względów politycznych ciężko znaleźć jakiekolwiek
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informacje i relacje dotyczące koncertów
Chóru Aleksandrowa w ogólnopolskich mediach, mimo że wielotysięczne sale wypeł-
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nione są do ostatniego miejsca, ceny biletów nie należą do najniższych i trudno je
zdobyć bezpośrednio przed datą koncertu.
Wydaje się to krzywdzące dla naprawdę
wysokiej klasy artystów. Być może powodem takiego stanu rzeczy jest niechęć do

wszystkiego co rosyjskie, podsycana medialnymi doniesieniami o kolejnych niecnych zakusach rosyjskiego przywódcy.
Czy jednak uważamy, że powinniśmy być
w odwiedzanych przez nas krajach oceniani przez pryzmat rządzących nami poli-
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tyków? Wielu z nas z pewnością sobie tego
nie życzy. Obserwując środowisko nurkowe można jednak zauważyć, że jest nieco
mniej podatne na działania polityków oraz
mediów zmierzające do wywoływania
przyjaźni między wybranymi narodami, a
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jednocześnie podsycania konfliktów między tymi, które do grona wybrańców nie należą. Już niedługo po raz kolejny powitamy
wiosnę wraz z AKP Skorpena, spływając
Łyną meandrującą przez przepiękne zakątki
Olsztyna. Bardzo cieszy fakt, że z roku na
rok w barwnym korowodzie uczestniczą
przedstawiciele różnych krajów, w tym właśnie Rosji - bo nie podzieli nas polityka,
skoro połączyła pasja!
W rozpoczętym właśnie roku życzę
wszystkim udanych nurkowań, bezpiecznych podróży i życzliwych ludzi wszędzie tam, gdzie Was płetwy poniosą.
AB
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