Nr 2- 3 (108/109)

MARZEC 2019

Nuras.info 2- 3/2019
Od Redakcji
Wiosna nadchodzi! Czas zatem najwyższy ostro rozprawić się z zimowym spowolnieniem i ruszać przygodzie
na spotkanie. Gdyby ktoś nie bardzo miał pomysł, jak to zrobić, polecamy orzeźwiającą kąpiel w nieco
chłodnej jeszcze rzece Łynie, wraz z setkami pasjonatów nurkowania, którzy jak co roku, spłyną barwnym
pochodem witając wiosnę. Po takim przebudzeniu na rozgrzewkę proponujemy odwiedzenie polskich
nurkowisk, również tych mniej znanych, a jak się okazuje wartych uwagi jak jezioro Staw leżące na terenie
Wigierskiego Parku Krajobrazowego. Za zimno? Co zatem powiecie o śmiałkach, którzy zdecydowali się
dotrzeć na skutą lodem Antarktydę, aby przybić piątkę z pingwinem i poznać podwodne sekrety mroźnej
krainy? Ich relacje budzą niezwykły podziw, ale również lekki niepokój. Z innego rodzaju dreszczykiem,
bynajmniej nie spowodowanym niską temperaturą wody, zmierzyli się uczestnicy nurkowania w RPA, którym
udało się spojrzeć prosto w rekinie oczy. Powoli daje się zauważyć, że nurkowanie będące dotąd sposobem
na wyciszenie i relaks coraz częściej zaczyna zmieniać swój charakter. Nurkujący w najodleglejszych zakątkach
planety zaczynają poszukiwać dreszczyku emocji. Może to jest powód, dla którego naszych nurkujących
przyjaciół coraz liczniej spotykamy na strzelnicach? Czyżby to kursy przed kolejną niebezpieczną nurkową
wyprawą w rejony, w których bez strzelby ani rusz? Czy może raczej ciekawa forma spędzenia wolnego czasu
między nurkowaniami? Tak czy inaczej, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami postanowiliśmy uzupełnić
nasz Magazyn o sporty nie tylko podwodne, ale również te, które zainteresują naszą nurkową rodzinę.
Czekamy na Wasze opinie i sugestie odnośnie aktywności, które są Wam bliskie.
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Aquadiver
na Antarktydzie
Artykuł składa się z autentycznych
relacji wysyłanych przez uczestników
podczas rejsu.

I (16 stycznia)
Po dosyć intensywnych przygotowaniach
i ostatnich pożegnaniach z rodzinami,
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nieco przerażeni, w końcu ruszamy.
Początkowo na silniku, potem stawiamy
żagle i płyniemy przez Kanał Beagle’a w
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kierunku Antarktydy. Zajmuje nam to niecałą dobę. To jest dobry czas. Podzieleni na
wachty spełniamy swoje obowiązki, sterujemy, gotujemy i odpoczywamy. Zapowiada się piękny rejs.

Towarzyszą nam fantastyczne zwierzaki
foki, ciekawskie pingwiny magellańskie i
wszędobylskie ptaki.
Na nocnej wachcie Jacek zauważa stado
delfinów towarzyszące nam aż do godzin
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południowych. Wtedy pojawiają się też
pierwsze „pawie”. Morze złamie najtwardszych, łamie i kilku z nas.
Mijamy ostatni widoczny ląd, a stan morza wzrasta. Łódka łapie przechyły nawet
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powyżej 45 stopni, robi się coraz trudniej.
Nie jest łatwo gotować, nie jest łatwo jeść,
ani się przemieszczać, nie wspominając o
obowiązkach wachtowych. Zaczynamy

spełniać marzenia... Jeszcze cztery, może
pięć dni i dopłyniemy. Łatwo nie będzie,
ale nie mamy zamiaru płakać. Piotr,
Krzysiek i Adam czuwający 24 godziny na
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dobę pomagają nam w trudnych sytuacjach. Ich profesjonalizm i ogromne doświadczenie każą nam trzymać fason...
Jest godzina 16 35 (w Polsce 20 35) dnia
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18.01.2019 r., do tego czasu pokonaliśmy
236 mil morskich, do pierwszego znowu
lądu (Melchior Island) mamy jeszcze około
400 mil. Powoli oswajamy się z chorobą
morską i żeglujemy dalej.

Załoga Selma Expeditions 2019 w składzie: Karola, Jacol, Miły, Dario, Wojtas vel
Zambu, Bart vel Pszczoła, Piotras vel Pampers, Andree, Roman Ukrain oraz trzy osoby z załogi: Piotr, Krzysiek i Adam.
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II (20 stycznia)
Jest 2:20 i właśnie schodzę z wachty. Do
celu zostało nam 236 mil morskich w linii
prostej, jednak wszyscy sterujemy, wprawiamy się w kunszcie żeglarskim, co powo-
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duje, że płyniemy lekkim szlaczkiem. Kapitan mówi, że może to wydłużyć rejs nawet
o 30 procent. Jak przywieje, zabawa jest
niesamowita i trudno utrzymać kurs.

Choroba morska w większości opanowana. Czas płynie szybko na wachtach i w
kambuzie, czyli naszej pokładowej kuchni,
która zdobyła już swoich zwolenników, ale
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i wrogów. Darek okazuje się mistrzem patelni a Pampers mu wtóruje. Choroba morska dopada najczęściej właśnie w kambuzie, a tych dwóch dzielnych chłopaków
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najlepiej tam sobie radzi.
Zaczynamy wypatrywać wielorybów i
ekscytujemy się opowieściami kapitanów o
napotkanych podczas wcześniejszych rejsów stworach. Przy pomyślnych wiatrach

jeszcze troszkę ponad doba i będziemy
dobijać do Półwyspu Antarktycznego.
Każdy już powoli myśli o lądzie i o tym,
jak ciekawie będzie na niego zejść po tygodniu na wodzie.
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Wszyscy zdrowi i pełni emocji nabieramy sił na podbój antarktycznych terenów.
III (21 stycznia)
Płyniemy i płyniemy. To już piąta doba
rejsu. Za nami już 615 mil morskich i do
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lądu pozostało jedynie około 50 mil. Z
niecierpliwością wypatrujemy lądu. Spostrzegawczy sternik Pampers około 11 30
wypatrzył pierwszą górę lodową. Od mo-

mentu wypłynięcia z Ushuaia totalna cisza
i pustka. Kilka dni temu minęliśmy spory
wycieczkowiec, a wczoraj niczym fatamorgana przepłynął obok nas jacht na żaglach
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wielkości Selmy. Poza tym dzisiaj po północy wachta zauważyła kilka wielorybów. A
tak tylko ptaki – ku uciesze Wojtka (albatrosy i petrele) oraz bezkres rozhuśtanego
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oceanu. Niesamowite jest uczucie, kiedy
każdy z nas po kolei steruje Selmą. Szczególnie w nocy. No właśnie, nawet w nocy
nie jest ciemno, co jeszcze bardziej podkreśla daną nam tutaj niesamowitą atmosferę.
Uczucie po prostu nie do opisania.

Uczymy się sporo, wiemy już co to samotność, cierpliwość i odroczona w czasie
realizacja celu. Hartujemy się nie na żarty.
Żyjemy tu w niewygodach, bez ciepłej
wody, prysznica i innych codziennych, ułatwiających życie rozwiązań i przedmiotów.
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Śpimy w ciasnych kojach, ubrani w kilka
warstw wełny, szczelnie okryci śpiworami.
Buja nas cały czas i naprawdę tęsknimy już
za flautą.
Z chorobą morską jesteśmy jednak już za
pan brat. Coraz częściej rozbrzmiewa pol-
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ska rockowa muza i dowcipne rozmowy.
Nie chorujemy. Czuć, że cel coraz bliżej.
Co będzie dalej, nieważne.
Czekamy na obiad, który przygotowuje
Darek. Od czterech dni, w wyniku zamian
wachty kambuzowej na zwykłą, osiadł w

kuchni na dobre. Nikt do gotowania się
raczej nie kwapi. Rozpieszcza nas zmyślnymi daniami, ale trzeba tu dodać w jakich
warunkach pracuje. Powierzchnia kambuza
to jeden metr kwadratowy, kilka szafek i tak
skonstruowana kuchenka, że potrafi wychy-
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lać się wraz z falami nawet ponad 45 stopni
w każdą stronę. Ciekawe, jak w tych okolicznościach poradziliby sobie telewizyjni
miszczowie patelni...
W głośniku „Mniej niż zero”, w garnku
wołowina, w głowach przygoda!
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Nie zanudzamy, damy znać pewnie już z
Antarktydy. 21.01.2019 r. godzina 16:37
polskiego czasu…
IV (24 stycznia)

Witajcie po krótkiej przerwie. Krzysiu
mówi, że trzeba nam dawkować wrażenia.
Ostatnie dni były po prostu jak nierealny
sen. Mało odpoczynku, duuużo fotografo-
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wania i totalnej ekscytacji otaczającymi nas
widokami. Gigantyczne góry lodowe, księżyc w pełni, a my na Selmie slalomem pomiędzy nimi. Cofnijmy się zatem do 21 i
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22.01. Dotarliśmy do Wysp Melhiora 21.01
około godziny 22. W końcu ta Antarktyda!!!
Cel osiągnięty. Zabójcze widoki i klimat. Jak
Japończycy..., filmujemy, fotografujemy
wszystkim co mamy i to na raz. Długo nasy-

camy się pierwszym kontaktem z mistyczną
i magiczną Antarktydą. Kładziemy się
późno, bo tego wieczoru ogarniamy jeszcze
ponton. Rano, zaraz po śniadaniu bierzemy
się za przygotowanie sprzętu nurkowego.
W samo południe jesteśmy gotowi i
wykonujemy pierwsze nurkowanie – yeahhhhh. Woda miała dwa stopnie, widoczność do pięciu metrów w porządku,
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potem woda bardzo zmącona, ale od piętnastu metrów wraca dobra wizura. Życie w
tych zimnych antarktycznych wodach jest
wolniejsze, ale też bardzo urozmaicone.
Spotykamy duże ślimaki nagoskrzelne (białe
i bladopomarańczowe), purpurowe rozgwiazdy, wielkie białe robaki, pojedyncze
ryby i ogromną ilość ślimaków ze skorupkami.

Nuras.info 2- 3/2019
Na powierzchni kra a na krze foczka
kompletnie mająca nas w ... poważaniu.
Dopiero kiedy kra zdryfowała bliżej, foka
znika.

Dzień dosłownie nam uciekł, a słońce
nie chciało zajść. Drony poszły w powietrze i udokumentowały okolice zapierającymi dech w piersiach ujęciami, które po-
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mogły nam w nawigacji.
Obiad to była prawdziwa wyżerka. Steki z
argentyńskiej wołowinki Adam wysmażył
rewelacyjnie, Karola zrobiła zaje... suróweczkę.

Nuras.info 2- 3/2019
Usiedliśmy wszyscy razem do stołu i
nawet rozlało się wino. Mmmmm, na twarzach zagościły uśmiechy i zadowolenie,
powoli wymazując wspomnienia morskich
dolegliwości sprzed jeszcze kilku, kilkuna-

stu godzin. Wspólne jedzenie zdecydowanie zbliża i poprawia morale całej załogi.
Czas ruszać ku nowej przygodzie. Około
północy podnosimy kotwicę i ruszamy w
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kierunku Couverville, gdzie mają czekać na
nas pingwiny, zgrupowane w koloniach.
Podczas płynięcia, jak zwykle, Pszczoła,
Zambu i Miły pod pokładem jeszcze zgrywają zdjęcia, kiedy rozlega się wołanie
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Kapitana – wielorybbbbb! Wielki humbak
wynurzał się w kolorach zachodzącego
słońca.
Kładziemy się około 3 a o 5 30 pobudka
już w nowym miejscu. Wszyscy lekko

poddenerwowani wyskakujemy na pokład,
wbijamy się w suchary i robimy desant na
fotografowanie pingwinów spod wody.
Skubańce szybkie są i niewiele udaje nam
się ustrzelić migawką. Zabawa trwa dobre
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kilka godzin, więc spokojnie możemy
zaobserwować zwyczaje i zachowanie tych
urokliwych zwierzaków. Potem Miłosz z
Darkiem idą na nura fotografować górę
lodową, która cały czas się przemieszcza i
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odpływa od Selmy. Przed godz. 13 podzieleni na grupy płyniemy pontonami do
kolejnej pingwiniej kolonii, tym razem
mamy wyjść na brzeg i podejść do pingwinów białobrewych naprawdę blisko.

Faktycznie stanęliśmy oko w oko z grupą
chyba dziesięciu tysięcy osobników. Pingwiny nic nie robiły sobie z naszej obecności, my nie wchodziliśmy im w drogę, a one
po prostu robiły swoje. Uroczo wskakiwały
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do wody, płynąc na swoją krylową wyżerkę, jeszcze śmieszniej i zgrabniej z niej
wyskakując. Spacerowały potem do gniazd,
karmiły młode, podkradały sobie kamienie
i czasem darły się głośno. Wszystkiemu
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towarzyszył nieprzyjemny zapach ich
guana.
Wracając z koloni obserwujemy zmianę
pogody. Znika towarzyszące nam słońce,
więc płyniemy dalej. Zmieniamy też nieco
plany, bo jeden z zaprzyjaźnionych jach-

tów ma kłopoty. Ruszamy więc z pomocą,
ale jest to już opowieść do nowej relacji.
Po drodze obserwujemy kilkanaście
wielorybów. Robią nam takie show, że jesteśmy na pokładzie aż do przemarznięcia.
Latamy dronem widząc je z góry, Krzysiek
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fotografuje z bocianiego gniazda, a reszta z
pokładu Selmy. Wieloryby nic sobie z tego
nie robią, jedzą dalej kryla w zatoce Anvord
Bay.
Dzisiaj jeszcze w stolicy Antarktydy,
czyli Port Lockroy (gdzie Krzyś dopłynął o
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5:50), mamy odwiedzić lokalną cepelię z
pamiątkami, a królem zakupów zostanie
pewnie Jacuś.
Podsumowując, nie mamy tu w ogóle
wolnego czasu, obserwacja i dokumentowanie tego, co tutaj widzimy, a także konie-

czne czynności towarzyszące naszej wyprawie zajmują tyle czasu, że momentów na
sen jest niewiele. I dobrze, bo to, co daje
Antarktyda, warte jest każdych pieniędzy i
wszelkich wyrzeczeń!
V (26 stycznia)
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Hej, to znowu my. Jesteśmy zacumowani
do wraku Governoren, przy wyspie Enterprise. Planowo nie mieliśmy tutaj dopłynąć,
ale zmiana planów wiąże się właśnie z
pomocą zaprzyjaźnionemu jachtowi. Mamy podjąć grupę górską, składającą się z
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sześciu osób, które spędziły czterdzieści dni
wędrując przez plateau Półwyspu Antarktycznego. Nasze zadanie i pomoc polega na
przewiezieniu tych ludzi na jacht w bazie
Gonzalez Videla. Kilka dni temu Piotr
wkręcił nas, że pomocy potrzebuje grupa
cheerleaderek, trenujących tutaj w okolicy,
więc bez wahania się zgodziliśmy. Dzisiaj

nie mamy wyjścia, prawda wyszła na jaw,
więc pomóc starszym panom musimy...
Kończąc żarty (możecie się tylko
domyślać, że nasze głowy nie mają tu
lekko), dzisiaj nasz dzień powoli dobiega
końca, a był oczywiście bardzo intensywny.
Zrobiliśmy dwa nurkowania na wraku
statku przetwórni wielorybniczej, który
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spoczywa w zatoce od 27 stycznia 1915
roku!!! Wyobraźcie sobie, że po ponad stu
latach w ładowni (musieliśmy oczywiście
tam zajrzeć) cały czas znajdują się
pływające pod sufitem beczki wypełnione
zestalonym tranem. Choć woda zimna,
nasze zanurzenia trwają prawie godzinę.
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Nie sposób nie przywołać jednak dnia
wczorajszego. Przez wieloryby nasza droga
z Port Lockroy wydłużyła się ponad dwukrotnie. Przy niemal bezwietrznej pogodzie,
w towarzystwie słońca, grafitowych szczy-

tów pokrytych w większości czapą śnieżną,
omijając góry lodowe obserwowaliśmy
mnóstwo żerujących humbaków. Długo
obcowaliśmy ze stadem orek, widzieliśmy
także słonie morskie oraz oczywiście wszę-
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dobylskie pingwiny. Wszędzie zarządzaliśmy pit stop, na fotografowanie, drony i
kamery. Stąd dopłynęliśmy do nowego
miejsca dopiero po trzeciej... Taka jest
właśnie Antarktyda. Ciężko znaleźć słowa,
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żeby Wam to opisać. Wieloryby były tak
blisko, że niemal ocierały się o Selmę, kilka
razy chlapiąc mój sztormiak i kalosze
(siedziałem na koszu dziobowym). Może i
obiecaliśmy te relacje częściej, regularniej,

ale uwierzcie, nie ma kiedy ich pisać.
Kończę, muszę lecieć robić zdjęcia, bo
metr od pokładu wydurnia się jakaś foka.
Mam już zakwasy od aparatu, ale cóż...
Trzeba działać.
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VI (27 stycznia)
Dzień rozpoczęliśmy od kolejnego
nurkowania na wraku w zatoce Enterprise.
Dziś moja wachta kambuzowa, ale dzięki
Jackowi i Andrzejowi pozostał mi tylko

Nuras.info 2- 3/2019
pełen zlew naczyń do umycia, bo resztą
zajęli się oni.
Pod wodą słabsza wizura, ale mimo to
wynurzyliśmy się z ciekawymi zdjęciami.
Jak zwykle Miłosz i Pampers wylądowali w

wodzie jako pierwsi. Ja z Wojtasem minęliśmy ich gdzieś w połowie długości wraku.
Niebo grafitowe, słońce gdzieś uciekło i do
tego zaczął padać śnieg. Karola z Andrzejem wskoczyli do wody. Po śniadaniu
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szybki klar na pokładzie, bo odpływamy.
Pamiętacie cheerleaderki z poprzedniej
audycji? Ruszamy na spotkanie z nimi.
Okazało się, że to międzynarodowa ośmioosobowa grupa wspinaczy, którzy byli w
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okolicznych górach od 28 dni i zrobili
około 170 km ciągnąc za sobą sanki z
ekwipunkiem. Wśród nich: babka negocjatorka w sprawie porwań białych w Ameryce
Południowej; gość, który zdobył koronę
Himalajów i bardzo dobrze wypowiadał się

o polskich himalaistach; biolog, który pracował w brytyjskiej bazie polarnej jako
płetwonurek i udzielił nam lekcji biologii
oglądając nasze podwodne zdjęcia; chirurg
z Australii z żoną, który był pomysłodawcą
ich projektu oraz parę innych osób, z
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którymi po prostu zabrakło czasu, żeby
pogadać. Dostali kawę i super smaczną
michę jedzenia, że aż im się uszy trzęsły z
zadowolenia.
Ach, zapomniałbym... Jacol i Andrzej to
bardzo sprawny duet w kuchni. Przygoto-
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wali placki po węgiersku, których sam zapach spowodował, że wariowaliśmy. Ja
oczywiście znowu pod opieką miałem
pełen zlew naczyń he, he! Placki wyszły po
mistrzowsku i jeszcze zostało gulaszu na
poczęstunek dla wędrowców. Kolejny
dzień z przygodą, kolejne wieloryby obserwowane podczas nawigacji stają się już

codziennością, pingwiny, foki nasi zwierzęcy towarzysze. Niezwykłe jest tutaj
obcowanie z przyrodą, z Oceanem Południowym, z górami lodowymi i growlerami.
Miło też było poznać nowych ludzi,
fascynatów, podróżników, eksploratorów,
którzy zareagowali na nas równie entuzjastycznie, jak my na nich.
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Dostarczyliśmy ich w okolice chilijskiej
bazy, gdzie przesiedli się na swój jacht z
uszkodzoną przekładnią.
Kolejna relacja wkrótce!
Praca zbiorowa: Miłosz Dąbrowski,
Bartosz Pszczółkowski, Piotr Kozdryk, Karolina Sobuś,
Andrzej Kocój – aquadiver.pl
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Republika Południowej Afryki
Gdy zamknę oczy, od razu słyszę
głos oceanu, jego moc i uspokajający
śpiew. Patrząc na fale, wiem, że to
jest moje miejsce na ziemi, dlatego
wracam już po raz trzeci na południowe wybrzeże RPA.

poczuli tę więź i przyjacielską atmosferę.
Mimo dość długiej podróży, entuzjazm i
siły nas nie opuściły, więc zaraz po

Po dwuletniej przerwie zebrałam ekipę
wspaniałych ludzi, którzy zaszczycili mnie
swoim towarzystwem i postanowili odwiedzić tak bardzo ukochany przeze mnie kraj.
Podróż rozpoczęliśmy z warszawskiego
lotniska Chopina i po długim locie dotarliśmy do słonecznego Durbanu. Czekała
nas jeszcze tylko godzina drogi busem
wzdłuż morza, aby w końcu dotrzeć do
upragnionego celu.
Po raz kolejny poczułam się jak w domu,
serce jednak nie zawodzi. Przyjaciele czekali na nas z otwartymi ramionami. Jak się
domyślacie, powitanie było pełne uścisków
i radości, co bardzo pozytywnie wpłynęło
na moich współtowarzyszy, którzy także
32

rozlokowaniu się w apartamentach poszliśmy do restauracji na plaży. Przy akompaniamencie oceanu i pysznych afrykańskich
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smakołykach omówiliśmy plan działania na
cały pobyt. Tak rozpoczęła się nasza
przygoda w Południowej Afryce.
Nurkowania w tym miejscu zaczynają się
bardzo wcześnie z powodu kaprysów oceanu, przede wszystkim pływów i falowania.

Procedura nurkowania na Protea Banks jest
jedyna w swoim rodzaju i trzeba się dostosować, aby czerpać z niego same przyjemności. Cały złożony wcześniej sprzęt
zostaje zapakowany na ponton, który stoi
przed centrum nurkowym. Jest to jednostka
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z twardym dnem, mierząca ponad dwanaście metrów długości. Na środku stawiane są butle ubrane w jackety i automaty, do
specjalnej bakisty pakowany jest balast, a
pomiędzy butle wkładane są płetwy z maskami. Nurkowie ubrani w skafandry wsia-
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dają na pick-up, czyli tutejsze baki, który
równocześnie ciągnie lawetę z łodzią i
jedzie na plażę. Miejscowy port małych
łódek Shelly Beach to miejsce, skąd wyruszamy na nurkowania. Procedury są restryktywne ze względu na bezpieczeństwo i

bardzo przestrzegane przez tutejsze centra
nurkowe. Tak więc i my musieliśmy się
podporządkować tym zasadom, które mówią jasno, że po wejściu na ponton przesuwamy się do przodu jednostki. Od razu
zakładamy kamizelki ratunkowe, a stopy
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wkładamy w specjalnie do tego celu przygotowane pasy na dnie. Kierujemy głowy w
kierunku płynięcia i trzymamy się mocno
lin przymocowanych do pontonu. Ta
ostatnia czynność ma olbrzymie znaczenie,
ponieważ skiper wybierze moment najbar-
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dziej dogodny i bezpieczny do ostrego
przyspieszenia i wypłynięcia. Zazwyczaj
nie ostrzega przed przyspie-szeniem i jeżeli
zlekceważymy procedury, może się to
skończyć bardzo nieprzyjemnie. Pamiętajmy, że to jest ocean, a przybrzeżne fale
potrafią mieć do czterech metrów wysokości.

Po trzydziestu minutach jesteśmy na
miejscu, a Sam, nasza DM, wskakuje do
wody, aby sprawdzić, czy są rekiny. Po
chwili wynurza głowę i woła z radością –
There’splenty of them, jump! I na trzy wszyscy skoczyliśmy do wody, a tam cztery bull
sharks, kilkanaście oceanic blacktips i mnóstwo ryb. Wspaniałe nurkowanie, wręcz
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zapierające dech w piersiach. Pomyślicie,
że to szaleństwo wskakiwać do wody pełnej
rekinów, gdy wciąż słyszy się dziwne
historie o atakach owych ryb na ludzi. Nic
bardziej mylnego, a wręcz nieprawdziwego. To wspaniałe i dumne zwierzęta,
które tak samo jak my, boją się nowego i
innego. Tak jak większość z nas, zanim
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pomyślą, mogą zaatakować, aby bronić się
przed nieznanym i w ich wyobrażeniu
niebezpiecznym. Tu było trochę inaczej,
ponieważ rekiny są na swoim terenie, na
którym ludzie nurkują od wielu lat. Czasami
się zdarza, że spotykamy tego samego

rekina na drugi dzień. Uwierzcie, że one
nie są zainteresowane nami, tylko całą
otoczką dookoła. Boją się bąbli i hałasu, a
zapach, jaki wydzielamy, nie jest dla nich
atrakcyjny. Sumując, takie nurkowania są w
pełni bezpieczne i poza wspaniałymi wra-
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żeniami oraz mnóstwem filmów i zdjęć nic
innego się nie wydarzy.
Oprócz nęcenia rekinów w toni, gdzie
odwiedziły nas pędzące z prędkością światła tuńczyki, wykonaliśmy także kilka nurkowań na południowej rafie Protea Banks.
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Swoją obecnością zaszczyciły nas tam
olbrzymie płaszczki, kilka rekinów młotów
oraz duża ilość ryb. Takie nurkowania robi
się tylko i wyłącznie w prądzie, czyli po

wskoczeniu do wody od razu zanurzamy
się i płyniemy w kierunku przewodnika,
który zazwyczaj czeka na 5-7 metrach, aż
wszyscy dołączą do grupy. Bardzo ważną
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kwestią jest trzymanie się blisko przewodnika, ponieważ on ma kołowrotek przyczepiony do bojki, za którą podąża skiper.
Cała grupa płynie z prądem, jeżeli ktoś się
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zgubi podczas nurkowania, a fale na powierzchni będą spore, to odnalezienie takiej
osoby jest dość trudne. Żeby nie straszyć
Was na samym początku, powiem szczerze, że jeszcze się to nie zdarzyło, a nurkowania w tym rejonie trwają już od ponad
dwudziestu lat.

Zdjęcia nigdy nie oddadzą tego, jak się
człowiek czuje w towarzystwie tych majestatycznych ryb, ale mam nadzieję, że nasze wspólne wysiłki choć trochę przekażą
wam ten urok.
Pamiętajmy, że Afryka to także wspaniałe
jedzenie, pysze wino i olbrzymie przestrze-
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nie oferujące zapierające dech w piersiach
widoki. Nie sposób przez krótką chwilę
pokazać całego uroku Afryki, jednak mam
nadzieję, że to, co udało mi się pokazać
uczestnikom, zapadnie im w pamięć na
zawsze. Odwiedziliśmy także inne ciekawe
miejsca, na przykład farmę krokodyli, gdzie
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skosztowaliśmy mięsa z owych zwierząt.
Pojechaliśmy do rezerwatu przyrody Oribi
Gorge, gdzie wędrowaliśmy ponad siedem
kilometrów do wodospadu w środku

dżungli. Otaczające nas dźwięki wiatru,
drzew, ptaków, szum rzeki, która w wielu
miejscach lekko spadała po wyślizganych
kamieniach, były jak balsam na umęczoną
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duszę. Droga była kręta i kamienista, raz
pod górę, a raz przez rzekę, jednak widok,
jaki zastaliśmy u kresu wycieczki, wart był
wysiłku.
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W rezerwacie jest mnóstwo wspaniałych
miejsc, na uwagę zasługują zwłaszcza:
skała leoparda, wiszący most linowy, długa
na 600 metrów tyrolka oraz wszechobecne
dzikie zwierzęta. Dlatego wracaliśmy nie

raz, żeby móc podziwiać uroki tego
przepięknego miejsca. Z każdą wycieczką
stawaliśmy się sobie coraz bliżsi, a przyjaźń
silniejsza. Każdy dzień pełen wrażeni
kończyliśmy w restauracji na wieczornym
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posiłku. Codziennie udawało nam się jeść
w różnych miejscach, a różnorodność
zamawianych potraw powodowała, że jak
w dużej rodzinie, każdy próbował dania
przyjaciół. Opowieści o wrażeniach z
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całego dnia trwały do późnych godzin
wieczornych, co spowodowało, że więź
między nami stawała się coraz silniejsza, a
przyjaźń rosła w siłę. Tak powstała Ekipa
RPA, która nie raz będzie razem spędzać

czas i odkrywać nowe miejsca nurkowe i
nie tylko.
Piąty dzień pobytu w Shelly Beach był
dniem, w którym wyjechaliśmy do
oddalonego o 340 km rezerwatu przyrody
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Hluhluwe Imfolozi Park. Jest to rezerwat
poświęcony ludziom z plemienia Zulu,
którzy zginęli przy jego budowie oraz w
obronie dziedzictwa natury, jakim są
zwierzęta i roślinność. Tam spędziliśmy
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jedną noc oraz przeżyliśmy popołudniowe
safari jeepem w poszukiwaniu wielkiej
piątki – Lew, Bawół, Leopard, Słoń i Nosorożec. Pogoda się troszkę zepsuła, ponieważ zaczęło padać, jednak nie przeszkadzało to małpom w igraszkach na te-

renie hotelu, a nam w dobrej zabawie. Udało nam się zobaczyć zebry, guźce, nosorożce, bawoły, antylopy skoczki i lwice z
małymi.
Wieczorem, po kolacji, miejscowi pracownicy urządzili świetny pokaz śpiewu i
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tańca w stylu plemienia Zulu. To była tak
naprawdę ostatnia wspólna noc, ponieważ
jeden z nas miał o kilka godzin wcześniej
lot, co nie pozwalało mu na kolejną późną
pogawędkę. Tym bardziej chcieliśmy jak
najdłużej chłonąć zapachy dżungli, odgłosy
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nocnych zwierząt w tak zacnym towarzystwie.
Następnego dnia rano wyjechaliśmy do
Durbanu z postojem w St. Lucia, gdzie czekał nas rejs po rzece pełnej krokodyli i
hipopotamów. Zawsze, kiedy obserwuję

zwierzęta w ich naturalnym środowisku,
jestem zachwycona, jak bardzo przypominają nas, ludzi. Matki opiekują się dziećmi,
ojcowie pilnują, aby wszyscy byli bezpieczni, dzieci szaleją i bawią się ze sobą. Nic
innego tylko samo życie, ale chyba mniej
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trosk i zmartwień. Tak czy inaczej, obserwacja walczących o dominację samców
hipopotamów, czy wylegujących się samic
nie pozwalała oderwać od nich wzroku.
W Durbanie byliśmy tuż przed zmrokiem, mimo to widać było, jaki jest piękny.
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Hotel mieliśmy przy samej plaży miejskiej,
która rozciąga się kilometrami w obie
strony. W ostatni dzień pogoda pozwoliła
na spacer w promieniach słońca oraz na
ostatnie moczenie nóg w oceanie.
Niektórzy z nas tak pokochali to miejsce, że
myśli o kupieniu tu domu nie opuszczały
ich nawet na krok. Nic dziwnego, domy są

tu tanie, ocean pod nosem, a dwa do trzech
dni w roku temperatura najniżej spada do
15 stopni. Wokół jest zielono, ludzie
przyjaźni i pomocni, natomiast jedzenie jest
przepyszne, tanie i zdrowe.
Afryka oferuje mnóstwo wspaniałych
rzeczy, doznań i wrażeń, nie przestanę tam
latać. Już niedługo trzy różne oferty w
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różnych porach roku, uwarunkowane
występowaniem wielu różnych gatunków
rekinów. Jeżeli chcecie poznać ten
wspaniały kraj, to serdecznie zapraszam do
śledzenia naszego vloga oraz aktualności.
Ewa Drucis
Fot. Arkadiusz Juszczak, Wiesław Huber, Ewa Drucis

www.dziecisos.org

Zaniedbanie, odrzucenie i brak wiary w siebie to tylko
niektóre z przeciwności, jakim muszą stawić czoło
podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

TWÓJ 1% POMOŻE
WYRÓWNAĆ ICH SZANSE
KRS 0000 056 901

Prowadzimy 4 SOS Wioski Dziecięce gdzie
opuszczone i osierocone dzieci odnajdują
dom i opiekę.

W ramach programu “SOS Rodzinie” prowadzimy 14 świetlic
środowiskowych, w których potrzebujące dzieci mogą m.in.
zjeść ciepły posiłek, nadrobić zaległości w nauce oraz
otrzymać pomoc psychologiczną.
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Jezioro Staw
Jest takie jezioro na polskiej mapie
nurkowej, o którym nawet ktoś kiedyś wspominał na forach nurkowych,
ktoś się chwalił, że w nim nurkował,
ale tak naprawdę wciąż jest to jezioro nieznane większej grupie nurkujących rodaków. Niewielu wie o tym,
gdzie ono jest, jak wygląda i dlaczego warto w nim zanurkować.

stanie bardzo szybko wymienić całą wodę.
Gwarantuje nam to za każdym razem dobre
warunki. Pierwszy raz nurkowałem tutaj w
sierpniu, zaraz po deszczu i przejrzystość
wody była zachwycająca.

Dwieście siedemdziesiąt pięć kilometrów
od Warszawy, tuż obok Suwałk, zaraz obok
jeziora Wigry, przytulone do miejscowości
Gawrych-Ruda, schowane w malowniczej
niecce, otoczone lasami świerkowymi leży
jezioro Staw. Jezioro jest małe, płytkie.
Znawcy spodziewają się więc, że według
wszelkich praw natury, wizura powinna
być tu podła, co najwyżej przeciętna, a
jezioro nie powinno interesować poważnych nurków. Nic takiego. Dzięki bardzo
licznym bijącym źródłom, jezioro jest w
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O jeziorze Staw usłyszałem lata temu,
czytałem jego opis – autorstwa mojego
nurkowego mentora, Rudiego Stankiewicza
– widziałem filmy spod wody. Krystalicznie
czysta woda, przepiękne łąki podwodne,
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liczne kolonie gąbki słodkowodnej. Minęło
jednak sporo czasu zanim ostatecznie tutaj
trafiłem. Jak większość nurków, jadąc w
suwalskie, zawsze na celowniku miałem
ustawioną Hańczę. W końcu naprawiłem
błąd i wykonałem wyskok nad jezioro, by
zbadać co i jak. Wracałem oczarowany

tym, co zobaczyłem pod wodą. Już wtedy
zacząłem się zastanawiać, jak zorganizować wyjazd w to miejsce większą ekipą.
Ułożenie planu wcale nie było proste. W
okolicy są liczne miejsca noclegowe, jednak szukałem takiego, które ma własny
dostęp do jeziora, wygodne miejsca do
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spania i najlepiej żeby do dyspozycji były
różne udogodnienia dla nurków (chociażby
dogodne zejście do wody i kawałek
płaskiego terenu, by rozłożyć się ze sprzętem). O sprężarce w okolicy możemy od
razu zapomnieć. Był jeden człowiek, który
w Suwałkach prowadził szkołę, miał sprężarkę, ale szkołę zamknął i sprężarkę sprzedał. Poradził, by jeździć do Jarka Bekiera
nad Hańczę. Jedyne trzydzieści kilometrów
w jedną stronę. Super!
Znalazłem Pensjonat „Nad Wigrami”,
chyba najpoważniejszą bazę noclegowa
nad jeziorem, zespół kilku budynków, własne pole biwakowe, własny zjazd dla samochodów do jeziora, łódki i przyjemna polanka na brzegu. Do wyboru mieliśmy kilka
wariantów spania – najtańsze domki kilkuosobowe, standard „tylko dla twardzieli”,
pokoje w średnim standardzie w budynku z
jadłodajnią, bardzo przytulne i wygodne
oraz pokoje w osobnym, eleganckim budynku o wysokim standardzie (jak dla nas
za bardzo hotelarsko). No i oczywiście
kemping, jak ktoś lubi. W cenie pokoju jest
przyzwoite śniadanie, obiad płatny osobno
(raczej nic nadzwyczajnego, więc chyba
warto rozejrzeć się za jedzeniem w miej-
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scowości
Gawrych-Ruda).
Sprężarkę
przywieźliśmy sami, ustalając tylko z
gospodarzem, gdzie będziemy ładować
butle, by nie przeszkadzać nikomu burczeniem silnika spalinowego. Jest to najwygodniejsze rozwiązanie dla grupy do pięciu

czy siedmiu nurków. Jeżeli grupa będzie
większa, albo jeszcze trafi się ktoś z twinem, warto pomyśleć o dwóch sprężarkach,
albo o zabraniu większej ilości butli, ewentualnie będziemy jeszcze poszukiwać sprężarkowni w regionie. Pensjonat ogólnie robi
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dobre wrażenie, jest tu przytulnie i cała
okolica ma swój niebanalny urok. Zjazd
wąwozem nad jezioro to już całkiem przyjemne doznanie (ale uwaga, posiadacze
delikatniejszych nurkowozów, mówimy o
drodze nie ubitej i dość stromym podje-
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ździe, właściciel obiecuje, że drogę wkrótce poprawi i nie będzie wzbudzało strachu
zjeżdżanie nią po deszczu).
W piątek, piątego września, zalogowaliśmy się w pensjonacie siedmioosobową
ekipą eksplorującą. Rzuciliśmy okiem na

jezioro, przez chwilę zastanawialiśmy się
nad nocnym nurkowaniem, ale wygrało
niestety lenistwo i poszliśmy spać.
Na nurkowania ruszyliśmy zaraz po
sobotnim śniadaniu. Utworzyliśmy obóz
nurkowy nad brzegiem jeziora, rozłoży-
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liśmy maty, ustawiliśmy sprężarkę i zaczęliśmy omawiać plany, kto, gdzie i w jakim
celu. Od tej strony jeziora jeszcze nie
nurkowałem, zatem poszczególne ekipy
miały za zadanie zbadać każdy możliwy
kierunek z plaży.
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Płynąc w lewo możemy dotrzeć do rur
pobierających wodę do stawów rybnych
PZW, ulokowanych za główną drogą idącą
pomiędzy jeziorami Staw i Wigry. To w tym

miejscu spodziewaliśmy się znaleźć
najliczniejsze kolonie gąbki słodkowodnej.
Jednak należy pamiętać, że w tej części
jeziora ciężko jest znaleźć więcej niż dwa
metry głębokości, a zdarzają się miejsca
mające jakiś metr. Całe to zakole to jedna
wielka płycizna i nasze butle praktycznie co
chwilę wystawały z wody. Poruszaliśmy się
po wspaniałych łąkach obfitujących w
życie, było ciepło i kolorowo. To doskonałe
warunki do odkrywania uroku nurkowania
w Polsce dla debiutujących nurków. W
kilku miejscach możemy natknąć się na
dziury wypełnione mgiełką siarkowodoru,
też ciekawe zjawisko. W trakcie pierwszego
nurkowania dotarliśmy na sam koniec
jeziora, do rur, w poszukiwaniu gąbki.
Wygląda jednak na to, że w tym roku gąbka
nie zdążyła się rozwinąć, albo już zaczęła
zanikać. Odnaleźliśmy jedynie niewielkie
kolonie porastające kratownice, ale i tak
obrazki gąbki w słodkiej wodzie cieszyły
oko. Wracając do naszego obozu posuwaliśmy się bliżej brzegu, odkrywając
różne zagłębienia i śledząc podwodne
życie. I tu nastąpiło najbardziej niezwykłe
dla mnie podwodne spotkanie. Nigdy nie
wpadłbym na to, że będę mógł kiedyś oglą50

dać tak wspaniałą rybę słodkowodną na
własne oczy. Nie śmiałem nawet marzyć,
że dostąpię zaszczytu oglądania tak niezwykłego stworzenia w polskim jeziorze.
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Z początku nie wierzyłem swoim oczom,
Aga, moja partnurka też podejrzewała, że
ma narkozę azotową (na głębokości półtora
metra).
Amur! I to dorodny amur, Bestia ze Stawu, istny Potwór z jeziora Staw.
Masywna ryba o wyjątkowo imponującej
sylwetce przepłynęła dostojnie przed naszymi maskami, potem zaczęła się szybko
oddalać. Zdołałem strzelić jej kilka zdjęć i
nakręcić krótki film, zanim zniknęła nam z
oczu. Andrzej, nasz trzeci nurek w zespole,
niestety nie miał tego szczęścia i mógł
jedynie słuchać naszych okrzyków radości,
„ochów i achów”. Potem, podczas kolejnych nurkowań, gorączkowo rozglądaliśmy
się za naszym Potworem, mając niewielką
nadzieję, że ponownie go spotkamy. Z
pierwszej wycieczki wracaliśmy bardzo
zadowoleni i całkowicie usatysfakcjonowani. Płynąc przed siebie, na drugi brzeg,
znajdziemy kilka głębszych miejsc, do około dwunastu metrów. Widoczność bywa tu
jednak różna. W kilku miejscach spadała
nawet do jakichś dwóch metrów, głównie
w głębszych partiach. Po drugiej stronie
brzegu, mniej więcej na wysokości lokalnej
„miejskiej plaży” i stojących tu łódek warto

pokręcić się przy samym brzegu. To tu właśnie nurkowałem w sierpniu. Woda potrafi
być po prostu przezroczysta, piękne roślinki
przeplatają się z powalonymi drzewami.
Tutaj lubią stać naprawdę duże szczupaki.
Warto popłynąć w prawo, gdzie brzeg staje
się bardziej stromy. Wypływamy na nasło-
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necznione stoki i podziwiamy bogactwo
podwodnego królestwa. Spotykamy raki
szlachetne, w tym raka-weterana, pozbawionego jednej pary szczypiec. Wracając
znowu zahaczamy o kilka głębszych
miejsc, ukształtowanie dna potrafi czasem
zaskoczyć swoją malowniczością. Czasami
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były to małe ścianki w wyższych partiach
pokryte roślinnością, w kilku miejscach
możemy natknąć się na podwodne wzniesienia, pokryte rdestnicą i innymi roślinami,
a potem znowu dno gwałtownie opada na
kilkanaście metrów.
Jeżeli popłyniemy w prawo, przy samym

brzegu napotkamy głównie płycizny i
chyba najmniej ciekawą linię brzegową jeziora. Tę stronę jednak będziemy musieli
dokładniej zwiedzić następnym razem.
W sobotę udało nam się wykonać łącznie cztery nurkowania, w tym nocne, mój
ulubiony typ. Dużo sobie obiecywałem po
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nocnym Stawie, jednak wychodziłem z
wody lekko zawiedziony. Ostatnie genialne
nocne nurkowanie zaliczyłem na Zakrzówku, gdzie za jednym razem obejrzałem
wszystkie największe ryby zbiornika. W
Stawie spotkaliśmy liczne szczupaki, raki
szlachetne, jednak nic specjalnie nie zmie-
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niło się w odniesieniu do tego co mogliśmy
zobaczyć za dnia. To było wciąż bardzo
udane i piękne nurkowanie, ja jednak podejrzewam, że to jeszcze nie jest to, czym
może zaskoczyć nas jezioro Staw w trakcie
nocnych wycieczek. Cieszy mnie jednak
bardzo, że po każdym wynurzeniu wszyscy

nurkujący z nami rozpływali się w zachwytach. Dziwili się, że w polskim jeziorze może być taka dobra widoczność, że
płytkie nurkowania mogą być takie satysfakcjonujące.
W niedzielę udało nam się wykonać dwa
nurkowania, w obydwu przypadkach
staraliśmy się lepiej poznać głębsze miejsca
jeziora i na obu wyprawach odwiedzaliśmy
południowo-zachodnią linię brzegową. Jak
dla mnie, jest to najbardziej „widokowa”
strona jeziora, oferująca tak zróżnicowane
doznania nurkowe, że można tutaj pływać,
pływać i pływać. Amatorzy podwodnej
fotografii i filmowania mogą dostać oczopląsu od obfitości fotogenicznych skarbów
jeziora Staw. Po drugim nurkowaniu w niedzielę spakowaliśmy się do aut i rozpoczęliśmy powrót do naszych domów. Wiedzieliśmy jednak wszyscy, że nad jezioro
Staw trzeba będzie wrócić i to prędko.
Przed nami do odkrycia jeszcze tajemnice
północno-zachodniego krańca jeziora. Z
map batymetrycznych wynika, że jest to
dość płytka część jeziora, ale nikomu nie
powinno to przeszkadzać. Podkreślę tylko
jedną rzecz, warto w to miejsce zabrać
fajkę nurkową. Wiem, że w Polsce zrobiło
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się modne pływanie bez fajki. W Stawie
jednak jest to sprzęt bardzo przydatny,
wiele odcinków podczas naszych nurkowań mogłem spokojnie pokonać na fajce,
oszczędzając powietrze na dłuższe wizyty
w głębszych partiach jeziora.
Kuba Cieślak
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Zakrzówek
Z Zakrzówkiem mam taki problem,
że prawie nigdy nie odwiedzałem go
w celach czysto rekreacyjnych. Zawsze był to jakiś kurs, w tym moje
własne AOWD, Rescue, potem chyba
IDC. Nie miałem dotąd okazji porządnie spenetrować akwenu, zwykle
bowiem zaliczałem krótkie, ogólne
wycieczki przy okazji kursowych zajęć.
Teraz przyjeżdżam jako instruktor, jako
organizator wypadów nurkowych, jako
przewodnik grupy nurkowej. Jestem więc w
pracy, ale taka praca to czysta przyjemność.
Jednym z moich „obowiązków” jest przecież pokazanie nurkom jak fantastyczny jest
Zakrzówek.
Przy okazji kursanci wykonują różne
zadania: ćwiczą podwodną nawigację,
doskonalą pływalność, poznają procedury
nurkowań nocnych i wrakowych, odkrywają także podwodną fotografię. A ja mam
54

Nuras.info 2- 3/2019
w końcu dużo czasu, by zapoznać się z Zakrzówkiem nieco bliżej.
Muszę przyznać, że nie od zawsze przepadałem za tym miejscem. Odwiedziny
kamieniołomu w trakcie letniego weekendu
to nie do końca mój ulubiony temat na

nurkowanie. Zakrzówek cieszy się dużym
zainteresowaniem, więc przez akwen
przewijają się setki nurków, zwłaszcza w
wolne od pracy letnie dni.
Rezerwacje dla grup w sezonie to spora
loteria, zarządca co prawda przyjmie rezer-

55

wację, ale nie przeszkodzi mu to w dorzuceniu do wiaty kolejnych chętnych. Dochodzi do tego problem z miejscami
parkingowymi, każdy punkt do rozłożenia
się ze sprzętem jest na wagę złota, a obsługa – chociaż liczna – nie zawsze nadąża,
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więc czasem bicie butli zajmuje sporo
czasu.
W sobotę lub niedzielę najlepiej zameldować się na Zakrzówku bladym świtem,
zaraz po otwarciu. Wtedy mamy gwarancję, że nie zabraknie miejsca ani dla nas,
ani dla auta oraz dużą szansę, że pierwsze
nurkowania zaliczymy w niezmąconej
wodzie. Potem, z każdą godziną będzie z
tym coraz gorzej.
Za pierwszym razem, kiedy wypadło mi
odwiedzić Zakrzówek latem, zameldowałem swoją grupę najwcześniej jak się dało.
Nie mieliśmy problemu z zaparkowaniem,
rozłożeniem się ze szpejkiem, wchodziliśmy do wody jeszcze nie wypełnionej po
brzegi bąbelkami z nurkowych automatów.
W trakcie tego wypadu miałem ze sobą
trójkę nurków rekreacyjnych (z czego jeden
dołączył do nas dopiero w niedzielę) i
jednego kursanta AOWD. Plan był prosty –
rekreacyjni zaliczyli samodzielnie dwa
nurki, podczas gdy ja z kursantem zrobiliśmy nawigację i doskonałą pływalność w
ramach AOWD. Pod koniec dnia zaproponowałem całej grupie „safari wrakowe” –
porządną wycieczkę po najważniejszych
atrakcjach Zakrzówka.

Nawigację ćwiczyliśmy sobie na lewej
drodze. To stosunkowo mało popularna
ścieżka, nie mieliśmy więc tam żadnych
szkodników, którzy wchodziliby nam w
paradę przy wykonywaniu zadania. Jest to
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bardzo nierówna dróżka, schodząca dość
mocno w dół, jednak mimo weekendu
właśnie w tym miejscu można spodziewać
się więcej spokoju. Oczywisty i najlepszy
wybór to prawa droga prowadząca do

Nuras.info 2- 3/2019
autobusu, gwarantująca jednak ruch niemalże jak na Marszałkowskiej. Nie żałowałem więc mojego wyboru, poszło
gładko, widoczność była niezła, ale nie na
tyle dobra, by mój kursant mógł wspierać

się w nawigacji licznymi widocznymi punktami orientacyjnymi.
Do ćwiczeń z doskonałej pływalności
wybrałem oczywiście hula hopy na głównej
drodze i inne instalacje w ich pobliżu.
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Kiedyś ogromną pomocą w trakcie ćwiczeń
były ustawione w tym miejscu lustra, z
których aktualnie nie ma żadnego pożytku,
ponieważ cała lustrzana warstwa już zeszła.
Chyba czas najwyższy, by ktoś zainwe-
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stował w nowe zwierciadła... Wykonaliśmy
wszystkie zaplanowane zabawy i zakończyliśmy ćwiczenia w pełni usatysfakcjonowani.

W trakcie trzeciego nurkowania połączyliśmy się z rekreacyjnymi. Trasa była
wyznaczona ambitnie: po powierzchni do
„Grubego”, tam winda w dół. Po chwili
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zwiedzania wraku, kursem wytyczonym
przez jego dziób, dopływamy do ścianki od
prawej drogi, płyniemy na stałej głębokości
około osiemnastu metrów, by dotrzeć do
punktu, gdzie droga schodzi na tę głębokość. W tym miejscu leży autobus, chwilę
się przy nim kręcimy i zaczynamy powrót
zaliczając po drodze oba samoloty (wtedy
jeszcze były tutaj ustawione dwa samoloty,
później jeden z nich przeniesiono na głębinę w odległym krańcu akwenu – dla mnie
poroniony pomysł) i radiowóz. Ustaliliśmy,
że dzielimy się na dwa zespoły: rekreacyjni
idą jako para, ja z Łukaszem tworzymy
drugi zespół. Gdyby komuś powietrze zeszło poniżej rezerwy, daje sygnał partnerowi, pozostałej grupie i wraz z partnerem
rozpoczyna wynurzanie, reszta idzie zgodnie z planem. Na szczęście nie musieliśmy
realizować tego planu. Wszystkim powietrza starczyło na całą wycieczkę.
Najpierw „Gruby” – zgrabny, drewniany
statek w końcu osiadł na szesnastu metrach
i teraz sobie elegancko siedzi na skalnej
półce poniżej najdalej wysuniętego cypla.
Nawet ładny widok pod wodą, choć atrakcja totalnie sztuczna. Mimo że obiekt został
zbudowany tylko w jednym celu – zatonąć
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na Zakrzówku i stanowić bazę do ćwiczeń
dla nurków – czasem robi niesamowite wrażenie. Dobrze jest na niego napłynąć od
strony drogi, zejść na szesnaście metrów i
dotrzeć do niego wzdłuż ściany. Woda,
choćby była bardzo przejrzysta, nie od razu
ukazuje nam jego zarys. W końcu go
dostrzegamy. Powoli wyłania się wysoki
dziób, potem zarys reszty. Podziwiamy
dużą kotwicę. Czujemy naprawdę przyjemny dreszczyk. Królowymi akwenu są
jednak ścianki Zakrzówka – to jego największy skarb. Piękny, majestatyczny, przytłaczający widok. Czujemy naszą maleńkość oglądając te formacje. Jeżeli wizura
dopisuje, możemy bez pomocy latarek
ogarnąć wzrokiem duże obszary ścianek.
Warunki wymagające oświetlenia dostarczają równie niesamowitych emocji.
W autobusie obowiązkowo należy
wykonać sobie zdjęcia: a) na siedzeniach
pasażerskich z obowiązkowym „zimnym
łokciem” za oknem, b) za kołem kierownicy.
Dyskusyjna dla mnie atrakcja, ale wielu
się to podoba. W końcu siedzi tam sobie na
dnie całkiem spory środek komunikacji
miejskiej, którym wielu z nas jeszcze nie-

dawno przedzierało się przez swoje miasto.
Zdjęcia wykonane, więc jedziemy do
samolotów.
Do zakrzówkowego płatowca dołączył
aeroplan znany z „Koparek” w Jaworznie.
Samoloty są tuż obok siebie. Do obu można
zajrzeć, jeden ma odkrytą kabinę, w której

59

siedzą „piloci”. To też punkt obowiązkowych fotografii. My jeszcze chwilę kręcimy
się pod wodą i zbieramy się do wyjścia.
Przed nami sobotni wieczór na krakowskiej
starówce – czas na porządne jedzenie i
wypicie wspólnego kufelka za udane nurki.
Czas na nurkowe opowieści.
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Następnego dnia, zaraz po śniadaniu,
meldujemy się na Zakrzówku, by wykonać
dwa nurkowania. Rekreacyjni idą na swoją
wycieczkę, a przede mną nurkowanie głębokie w ramach AOWD i związane z tym
zadania. Schodzimy przy „Grubym”, ale
lecimy w toń, nie zatrzymując się przy nim.

Opadamy przy ściance i pedałujemy
powoli w stronę trzydziestego metra. Szukamy miejsca do przycupnięcia i wykonujemy
kilka ćwiczeń wymaganych do zaliczenia.
Pamiętam moje nurkowanie zaliczeniowe z
AOWD. To było gdzieś w tych regionach,
jednak wtedy potrzebowaliśmy światła, by
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cokolwiek zobaczyć. Tym razem wizura
okazała się tyle dobra, że latarki były nam
potrzebne tylko do doświetlenia tabliczki
komunikacyjnej. Wracaliśmy wynurzając
się przy ścianie. Na koniec zostało nam
jeszcze przycupnięcie przy drodze na
pięciu metrach i strzelenie bojki. Ostatnie
nurkowanie na tym wyjeździe to wyprawa
całą ekipą w najmniej mi znany wycinek
Zakrzówka – poszliśmy w lewo, trzymając
się cały czas zewnętrznej ściany. Nurka
zaczęliśmy od około dziesięciu metrów
głębokości, w połowie wynurzyliśmy się do
jakichś pięciu, sześciu metrów i na tej
głębokości rozpoczynaliśmy powrót do
wyjścia. Lewa ściana nie jest bogata w
dodane atrakcje, ale jest równie ciekawa,
jak pozostałe. Na powierzchni w tym
miejscu znajdują się punkty zajmowane
przez dzikich plażowiczów, oczywistym
jest więc widok śmieci na dnie akwenu, na
szczęście nie jest ich wiele. Cieszy za to
widok licznych ławic ryb oraz mniejsze
grupki sporych okoni. Dużym zaskoczeniem było spotkanie z sumem, który płynął
sobie nad nami dobre dwa metry wyżej. Był
to jednak kawał skurczybyka i jego masywna sylwetka zrobiła na nas niemałe wra-
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żenie. Z takim przyjemnym akcentem
mogliśmy zakończyć nurkowanie w pełni
usatysfakcjonowani. To był koniec tego
wyjazdu.
Kolejną okazją do odwiedzenia
krakowskiego kamieniołomu było następne
szkolenie AOWD, tym razem dla dwóch
nurków, którym pasował wyjazd w środku
tygodnia. Na Zakrzówku totalne pustki, nie
można sobie wyobrazić lepszych warunków do przeprowadzania szkolenia i do
nurkowania. Na pierwszy dzień nawigacja
– tym razem na głównej drodze, doskonała
pływalność – hula hopy i pływanie pod
platformą – trening pływania żabką. Na koniec dnia nocne nurkowanie.
Pamiętam swoje pierwsze nocne nurkowanie na Zakrzówku, jakie wykonałem w
ramach swojego AOWD – niesamowite
wspomnienia, zupełnie inne wrażenia z
oglądania ścian, ospałe ryby zawieszone
nad dnem. Tym razem jednak nurkowanie
nocne było zwyczajnie kosmiczne! Wspomnienie mojego pierwszego nocnego totalnie zbladło po tym, co teraz zobaczyliśmy. Zupełnie jakby najfajniejsze ryby z
akwenu umówiły się, że pojawią się w
świetle naszych latarek. Widywałem ładne
61
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płocie, ale nie aż takie okazałe sztuki.
Podziwiałem już niejednego szczupaka, w
tym pięknego króla szczupaków z
Piechcina. Jednak zakrzówkowy król nie
dość, że był równie przystojny (i utuczony),
to dodatkowo pozwolił nam porządnie się
zbliżyć. Miałem doskonałą okazję przyjrzeć
się tej niezwykle pięknej rybie z bardzo
małej odległości. Kawał szlachetnego
rybiszcza. Karpia pod wodą nie widziałem,
a tu jeszcze taki piękny okaz. Gdzieś tam
mignęły jesiotry, dodatkowo największe
okazy okoni, jakie widziałem w swoim
życiu. Tylko zakrzówkowy sum nie dopisał,
ja jednak wcale tego nie żałuję. Wszyscy
wychodziliśmy
z
wody
totalnie
usatysfakcjonowani. Prawdę rzekłszy to
wychodziliśmy
dość
niechętnie.
Żałowaliśmy, że nurkowanie czas kończyć.
Przypomniało mi to najfajniejsze nocne
nurkowania w Zielonce, gdzie na jednym
nurkowaniu mogłem zobaczyć pięknego
węgorza, liczne szczupaki, a drobne ryby
dosłownie odbijały mi się od maski.
Właśnie dzięki takim zanurzeniom trudno
nie pokochać nocnych nurkowań, które nie
muszą być głębokie. Nocne życie akwenów
to zupełnie inna bajka, ciężko mi

zrozumieć nurków, którzy nie lubią
nurkowań nocnych.
Ostatni dzień kursu to nurkowanie
głębokie i „safari wrakowe”. Wizura jest
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dobra, więc znowu latarki stanowią tylko
wsparcie przy ćwiczeniach na dnie. Nie
docieramy zresztą do dna, nad którym wisi
podejrzana zawiesina. Osiadamy gdzieś w
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okolicach dwudziestego siódmego metra i
wykonujemy nasze ćwiczenia, by zaraz
potem rozpocząć podróż do wyjścia z
przystankiem na strzelanie bojek. „Safari” to
powtórka z rozrywki – ten sam scenariusz,
jak z pierwszego wyjazdu. Chłopaki są
bardzo zadowolone, dla mnie to jednak nie
to samo co nocne, o którym będę śnić w
drodze powrotnej. Żegnamy się z Zakrzó-

wkiem i ruszamy do naszych domów.
Zostawiam za sobą zalew czując, że powoli
staje się on moim drugim domem. Znam już
to miejsce bardzo dobrze, ale na pewno nie
jak własną kieszeń. Mam do zwiedzenia
całą prawą ścianę zewnętrzną, której
wycinki widziałem dawno temu. Wciąż
intryguje mnie, co można zobaczyć w
skrajnie południowej części akwenu i w
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najdalszych partiach Zakrzówka, jednak te
wyprawy będą wymagały użycia skutera.
Chętnie tu wrócę, by się przekonać, co
jeszcze mogę odkryć. Chętnie tu wrócę, by
prowadzić kursy, gdyż Zakrzówek świetnie
się do tego nadaje. Jest to doskonałe miejsce
do pracy dla instruktora nurkowania.
Kuba Cieślak
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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.

dzał czas na badaniach okolicznych jaskiń
i miał wiedzę, gdzie mogą być te zalane,
które nas szczególnie interesowały.

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 spę64

Dni mijały szybko na intensywnym
poszukiwaniu jaskiń i – o ile się dało – nurkowaniu w nich, a wieczory na zwiedzaniu
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okolicznych miasteczek i knajpek z pysznym jedzeniem. Z jakim wysiłkiem wiąże
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.
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. Okazała
się bardzo ciekawa i stwarzająca możliwości do dalszej eksploracji. Różne kości,
ryby i zwierzaki jaskiniowe uatrakcyjniały
mi powrót, gdyż po drodze w głąb 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 Snjeti65
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cy, którą serbscy przyjaciele namierzyli
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 kilka
metrów. Syfon wyglądał obiecująco. Ze
względu na brak jakichkolwiek informacji
na jej temat, na początku zabrałem butle
czterolitrowe. Dość obszerny korytarz schodził 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-wnym momencie strop dość szybko
docho- dzi do dna, tworząc niską szczelinę
– bar-dzo się cieszyłem, że wybrałem
konfigura-cję 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 głę-bokości 15-16 metrów
trzecia, najwęższa – ta wymagała
porządnego wkopania się w dno, inaczej
nie było możliwości jej poko-nania.
Zacząłem więc kopać, ale każdy ruch rąk

powodował osuwanie się stromego spągu
znad miejsca kopania i zasypywanie
wykopywanego dołka. Do tego gładkie
ściany nie pozwalały na jakiekolwiek za-
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mocowanie poręczówki – tu trzeba było zanurkować w nieco inny sposób, z szablami
piaskowymi i większymi butlami – by mieć
większą rezerwę gazową na wypadek zasy-

Nuras.info 2- 3/2019
pania i czas na wykopanie się. Zadowolony
z poczynionych podczas rekonesansu ob-

serwacji, zawróciłem do otworu, zwijając
poręczówkę. Chciałem tu zanurkować po-
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nownie, 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 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
powalała. 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
miejscu 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,
mimo że już po około 20 minutach zacząłem odczuwać chłód…Nie przeszkadzało
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mi to jednak i mógłbym tak godzinami
opływać te piętrowe ruiny z piwnicami 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 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
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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 dro-
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dze 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 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
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się namówić na wywiady telefoniczne dla
dwóch stacji radiowych. Gdyby nie chorwackie nadajniki sieci komórkowych, 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 nieskutecznie 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 zanurkowałem 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
Derwiszów oraz do pobliskiego Vrelo
Bunica. Nie zanurkowałem jednak w ża-
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dnym 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 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 nadzieję, 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
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 Zbyszek „Kwiatek” i Paweł „Gumiś” kończący
kurs jaskiniowy PJ1 oraz Wojtek „Alpinur”
nurkujący w jaskiniach od lat. Przez pierwsze dni nurkowaliśmy kursowo, a potem
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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 nurkowo-jaskiniowym
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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 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
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2x6/300bar oraz szable piaskowe niezbędne do poręczowania w takim miejscu.
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
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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
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. Popły-
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nąłem 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 zacisku, wzdłuż całej szczeliny, a poczy-nione
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.
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Następnym przystankiem był Kanion
Matka w Macedonii, gdzie mieszkaliśmy
nad brzegiem wody w chatce naszych
lokalnych przyjaciół. Stąd łodzią pływali-

śmy zalanym kanionem do jaskini. Nurkowałem kilkakrotnie we Vrelo Matka, a moja
żona zwiedzała suchą jaskinię powyżej
wywierzyska. Prąd w jaskini był dość silny,
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a widoczność nie najlepsza – na pewno
gorsza niż przed rokiem. Dało się jednak
płynąć w głąb, a wracało się niemal nie
poruszając płetwami.
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Poza jaskinią nurkowałem w kilku
miejscach w kanionie – pod pomostami
szukałem fantów zgubionych przez turystów, 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. 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 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 ciekawych 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!
Dominik Graczyk „Honzo”

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 nurkowania pod stropem od podstaw
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do pełnej autonomii, zarówno w systemie partnerskim, jak i francuskim. Organizuje także wyprawy
nurkowe do mniej popularnych rejonów jaskiniowych
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Ricoh G900, G900SE i WG-6
Ricoh zaprezentował nowe aparaty.
WG- 6, G900 i G900SE to odporne na
wodę, środki chemiczne i zabrudzenia
kompakty. W środku znajdziemy m.in.
matrycę 20 Mpix mogącą rejestrować
wideo w standardzie 4K.
W porównaniu z zaprezentowanym
dzisiaj aparatem Ricoh WG-6 o wzmocnio-

nej obudowie, modele G900 i G900SE
odróżnia pozycjonowanie. Oba aparaty
przeznaczone są przede wszystkim dla
biznesu i różnych służb. Kompakty Ricoh
G900 i G900SE wyposażono w matrycę
CMOS BSI o rozdzielczości 20 Mpix i
obiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym.
Aparaty mogą być zanurzane w wodzie na
głębokość do 20 metrów (przez dwie go-
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dziny). Ich obudowa zniesie także upadki z
wysokości do 2,1 m, nacisk do 100 kg oraz
niskie temperatury (do -10 stopni).
Do tego dochodzi możliwość chronienia
aparatu – menu, funkcji, pamięci – za pomocą hasła. Oddzielne hasło może mieć
zarówno administrator, jak i użytkownik.
Hasłem mogą być również chronione dane
przechowywane na karcie pamięci SD.
G900SE wyposażony jest dodatkowo w
łączność bezprzewodową (Wi-Fi, NFC i
Bluetooth). Ma także dodatkowe opcje
pozwalające zarządzać większą liczbą
urządzeń, np. wgrywać firmware do wielu
aparatów podłączonych do sieci.
Inną nowością zaprezentowaną przez
Ricoha jest wodoodporny kompakt WG-6.
Aparat można zanurzyć w wodzie na głębokość do 20 metrów. WG-6 wyposażono m.in.
w matrycę 20 Mpix, lampę pier-ścieniową,
moduł GPS oraz elektroniczny kompas.
Najnowszy aparat cyfrowy Ricoh pozwala na nagrywanie filmów i robienie zdjęć na
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stratne robienie zdjęć o wysokim stopniu
czułości (do ISO 6400) oraz rozdzielczości
do 20 Mpix. Użytkownik może skorzystać
z zaawansowanych funkcji, jak np. tryb
Handheld Night Snap ułatwiający fotografowanie w trudnych warunkach oświetleniowych.
głębokości do 20 metrów. Wyposażono go
w wielofunkcyjną lampę pierścieniową
Ring Light i nowoczesną matrycę CMOS 20
Mpix.
Z WG-6 można korzystać na głębokości
do 20 metrów (ekw. IPX8 lub JIS Class8),
jest odporny na upadek z wysokości 2,1
metra, kurz i zabrudzenia (ekw. IPX6 lub JIS
Class 6), nacisk o sile do 100 kg oraz tem-

peraturę do -10°C. WG-6 znajdzie się w
sprzedaży pod koniec marca, sugerowana
przez producenta cena detaliczna wyniesie
1 749 PLN.
Główne cechy
Wysoka jakość obrazu
WG-6 wyposażono w nowoczesną matrycę oraz wydajny procesor obrazu, które
pozwalają na minimalizację zakłóceń, bez77
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Filmy w jakości 4K
WG-6 pozwala na nagrywanie filmów w

jakości 4K (H.264, 3840 x 2160, 16:9, 30
kl/s). Poza standardowym trybem stabili-
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zacji Movie SR (Shake Reduction)*, ten model dodatkowo został wyposażony w nowy
tryb Movie SR+*, który umożliwia redukcję
drgań porównywalną do poziomu jaki zapewnia zastosowanie gimbala.
* W trakcie korzystania z jednego z tych
trybów, kąt widzenia staje się węższy. Tryb
Movie SR+ może być używany w rozdzielczości mniejszej niż Full HD (1920 x 1080
pikseli).
5-krotny zoom optyczny, szeroki kąt
widzenia 28 mm
WG-6 wyposażono w pięciokrotny zoom
optyczny 5-25 mm (ekwiwalent dla 35 mm:
28-140 mm). Minimalna odległość ostrzenia tego modelu wynosi 1 cm.
Funkcja In-telligent Zoom, bez utraty
jakości obrazu, ponad 40-krotnie rozszerza
zakres zoomu, a tryb zdjęć seryjnych
ułatwia fotografowa-nie w trybie fixedpoint.
Sześć dodatkowych diod dla dokładnego
doświetlenia ujęć
Sześć diod LED Macro Lights rozmieszczonych wokół obiektywu umożliwia
użytkownikowi skrócenie czasu otwarcia
migawki. Pozwala to doświetlić fotografowane obiekty a także zminimalizować
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drgania podczas bliższych ujęć i realizacji
zdjęć macro.
3-calowy, panoramiczny i szerokokątny
wyświetlacz LCD
WG-6 wyposażono w duży, 3-calowy
wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1 040 000
punktów (proporcje 3:2). Dzięki zastosowaniu powłoki antyrefleksyjnej zminimalizowano odbicia światła a obraz na ekranie
jest ostry i wyraźny nawet w ostrym słońcu.
Dzięki trybowi Outdoor View jego jasność
można łatwo dostosować do panujących
warunków oświetleniowych.
Ulepszony moduł GPS
Wbudowany moduł GPS automatycznie
dostosowuje się do lokalnej strefy czasowej.
Zebrane dane dotyczące pozycji oraz trasy
podróży można umieścić bezpośrednio na
zdjęciach. Moduł współpracuje z japońskimi, rosyjskimi i amerykańskimi systemami satelitarnymi.
Pozostałe funkcje i parametry:
Poziomica elektryczna.
18 filtrów do końcowej obróbki zdjęć, w
tym do zwiększenia głębi ostrości.
12 filtrów cyfrowych.
Możliwość wykorzystania adaptera szerokokątnego DW-5 dla zwiększenia kąta
79
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widzenia do ok. 22 mm (w formacie 35
mm).
Zgodność z kartami SD FlashAirTM do
bezprzewodowej komunikacji WLAN.
Możliwość przymocowania do paska lub
plecaka dzięki trzem uchwytom.
Opcjonalne akcesoria:
Silikonowy pokrowiec RICOH O-CC173,
chroniący aparat dodatkowo przed brudem
i zarysowaniem.
Obudowa RICOH SC-900, ułatwiająca
korzystanie z aparatu w terenie i szybkie
wykonywanie zdjęć mimo przymocowania
do paska.
Robert Olech

Magazyn Nuras.info
pobierany jest średnio
w 65000 egz.,
nie może zabraknąć
w nim Twojej
reklamy
k liknij po sz cze góły
80
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Wstęp i Podsumowanie do książki
„Wszyscy Muszą Wrócić – Filozofia Nurkowania”
Wstęp: Ta książka jest przeznaczona przede wszystkim dla kandydatów
na płetwonurków, i dla płetwonurków
– ale nie tylko dla nich. Zawiera zebrane razem wykłady o bezpieczeństwie nurkowania, o tym jak szkolić
płetwonurków, jak powinna być zbudowana baza nurkowa, o partnerstwie,
o rekordach głębokości, a także o
tym, co jest w nurkowaniu ważne, a
co nieważne.
Kilka procent zawartości tej książki było
już publikowane w prasie nurkowej i w
Internecie, jednak nawet te teksty zostały
uzupełnione i uaktualnione.
Właściciel bazy nurkowej powinien być
osobiście odpowiedzialny za bezpieczeń82
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stwo wszystkich osób nurkujących w jego
bazie.
Bez względu na to, czy wchodzi z nimi
do wody, czy nie.
Bez względu na to, czy te osoby są na
kursie, czy tylko nurkują turystycznie.

Bez względu na cokolwiek.
Bo to jest zawód dla odpowiedzialnych
ludzi.
Nie słuchajcie tych, którzy mówią, że
niemożliwe jest ponoszenie aż takiej
odpowiedzialności. Na tym świecie często
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tak bywa, że „wszyscy” wiedzą, że coś jest
niemożliwe. Wtedy pojawia się ten jeden,
który o tym nie wie.... i on to właśnie robi.
Tam, gdzie organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, wypadków
nie ma. Tam gdzie nie ponosi, wypadki są.
Trzeba mieć bardzo mocno zamknięte
oczy, żeby nie widzieć tej zależności.
Dowódca odpowiada za wszystko. Nie ma
znaczenia czy akurat był pod wodą, czy
nie, czy wiedział o czymś, czy nie. Król
króluje nawet kiedy śpi. Można i trzeba
ponosić taką odpowiedzialność. Ta książka
jest o tym, jak to robić.
Podsumowanie:
To jest moja piąta książka o nurkowaniu.
Starałem się nie pisać w niej tego, co
pisałem w poprzednich. Byłoby to przecież
absurdalne.
Wszystkie
te
książki
uzupełniają się nawzajem, więc w każdej
ma być mowa o czym innym i tak jest, a
przynajmniej taką mam nadzieję.
Właściwie cała ta książka jest podsumowaniem. Podsumowaniem mojej, nie pamiętam już iluletniej pracy w nurkowaniu,
całego mojego dotychczasowego życia.
Napisałem ją najlepiej jak umiałem.
Wszystko zawsze robiłem właśnie tak.

Nuras.info 2- 3/2019
Nigdy nie pracowałem „na pół gwizdka”,
nawet bym chyba nie umiał. Zapewne
można o tych samych sprawach powiedzieć lepiej, ale musiałby to zrobić ktoś
inny. Ja umiałem tylko tak.
Odnalazłem się w nurkowaniu. Uważam, że jest prawdziwe. Większość tego, co

nazywamy życiem, to strumień informacji
płynący na nas z telewizji i innych mediów.
Tymczasem wewnątrz tego strumienia stosunkowo najmniej jest prawdy, za to mnóstwo kłamstwa i głupstw. Wraz z końcem
XX wieku pokończyły się rozmaite ideologie, a nawet niektóre religie. W większości

przypadków to dobrze, bo na nic innego
nie zasługiwały. Coraz trudniej znaleźć
prawdziwą i mądrą sprawę, której warto
byłoby się poświęcić. Jak mawiał Krzysztof
Kieślowski „już nas nie kręci wolność, już
nas nie kręci równość, może jeszcze na
szczęście nas kręci braterstwo”. Moim
zdaniem miał rację.
Nurkowanie partnerskie jest prawdziwą
wartością.
Wszyscy muszą wrócić.
Tomasz Strugalski

Powyższy tekst zawiera fragmenty bestsellerowej
książki Tomasza Strugalskiego „Wszyscy muszą
wrócić – filozofia nurkowania”. Tę i pozostałe
książki 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
odpowiedzialności organizatorów sportu czy
rekreacji za bezpieczeństwo uczestników. W czasach gdy prowadził bazy nurkowe, w prowadzonych
przez niego bazach w Polsce i za granicą, przez
blisko 20 lat nigdy nie zdarzył się wypadek.
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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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Iran,
czyli jak zaprzepaścić pięć wieków współpracy
Stosunki polsko- irańskie mają pradawną tradycję. Odkryte w trakcie
nowych wykopalisk archeologicznych
na terenie Polski monety irańskie z
epoki Samanidów świadczą o kontaktach handlowych obydwu krajów
sięgających tysiąca lat wstecz.
Trwały zresztą one nadal, lecz pierwszy
dokument stanowiący pisemne świadectwo
oficjalnych kontaktów pomiędzy Persją, jak
wówczas z grecka nazywaliśmy Iran, i
Polską pochodzi z 1474 r. Jest to pismo
Uzun Hasana, władcy Iranu z rodu Ak Kojunlu do Kazimierza Jagiellończyka, ówczesnego króla Polski. Na dworze Safawidów
w Persji stale byli obecni Polacy, a kontakty
te sprawiły, że język, kultura i rzemiosło
irańskie zajęły szczególne miejsce wśród

ówczesnej szlachty polskiej. Od tej też pory
stroje szlachty polskiej nabierają coraz
bardziej orientalnego charakteru na co,
obok Turcji, swój wpływ miała Persja.
Wobec narastającego zagrożenia ze strony Turcji król Stefan Batory postanowił
zawrzeć sojusz z Persją, na tronie której
zasiadał wówczas szach Ismaił II. Pośrednikami w rozmowach polsko-perskich byli
posłowie weneccy, jednak śmierć króla w
1586 r. przerwała te rokowania.
Znaczne ożywienie kontaktów nastąpiło
za panowania Zygmunta III Wazy, którego
perskim partnerem był szach Abbas I Wielki
panujący na przełomie XVI i XVII stulecia.
Jego tolerancyjna polityka pozwoliła polskim misjonarzom na krzewienie chrześcijaństwa na perskiej ziemi. Już wtedy
Persja słynęła ze swoich dywanów i koni.
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Panująca wówczas w Rzeczpospolitej
moda na orientalizm dawała nieźle zarobić
całym tabunom kupców. Jednym z nich był
Ormianin Sefer Muratowicz, którego w
1601r. na dwór szacha wysłał sam Zygmunt
III. Oficjalnie w celu nabycia dywanów z
królewskim herbem i broni u miejscowych
rzemieślników. Nieoficjalnie, chodziło o
wybadanie gruntu w kwestii podjęcia stałej
współpracy międzynarodowej, przede
wszystkim w odniesieniu do Turcji.
Muratowicz dzięki znajomości perskiego
zyskał przychylność władcy. Abbas I rzekomo miał o nim powiedzieć: Miałem w
moich salach wielu różnych posłów, moskowitów, angielskich, weneckich i papieskich, ale żaden nie był mi bardziej miły niż
ten człowiek, z którym mogę rozmawiać we
własnym języku.
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Szach wysłał w 1609 r. do Zygmunta III
Wazy posła z propozycją, by zjednoczone
siły państw chrześcijańskich oraz Persja
rozprawiły się z Turcją. Poseł przywiózł
dość ściśle opracowany plan kampanii i
działań wojennych sprzymierzonych sił
chrześcijańsko- perskich. Jednak porozumienie nie doszło do skutku, ponieważ w
tym jeszcze czasie szlachta nie była skora
do zadrażniania stosunków z Imperium
Osmańskim, ale wkrótce sytuacja uległa
zmianie. W 1618 r. zawarto pokój perskoturecki, co pozwoliło Turcji na wzmocnienie kontroli hospodarstwa mołdawskiego.
Polska chciała odzyskać swoje dawne
lenno, ale interwencja skończyła się w
wrześniu 1620 r. dotkliwą klęską w bitwie
pod Cecorą, w której zginął hetman
Stanisław Żółkiewski. Armia sułtańska stanęła u granic Rzeczpospolitej. Zygmunt III
szukał pomocy, ale chętnych było mało.
Swoją pomoc ofiarowali jedynie król Anglii
Jakub I i właśnie szach perski. Oddziały
angielskie i szkockie nie zdążyły dotrzeć do
Polski na czas. Inaczej było z Persami. Gdy
wojska Rzeczpospolitej pod komendą hetmana Jana Karola Chodkiewicza walczyły
pod Chocimiem, szach Abbas I uderzył od

wschodu na państwo Osmanów. Pomogło
to nam wygrać wojnę, a przyjazne stosunki
z Persją jeszcze się zacieśniły.
Jan III Sobieski po zwycięstwie pod
Wiedniem w 1683 r. zaczął planować generalną rozprawę z Imperium Osmańskim.
Sojusz z Habsburgami to było za mało, więc
postanowił zawrzeć przymierze z Persją.
Niewiele brakowało do sukcesu. Niezależnie od kontaktów dyplomatycznych,
polscy misjonarze prowadzili działalność na
terenie dzisiejszego Iranu. Dość skutecznie,
podobno zmarły w 1666 r. szach Abbas II
miał na łożu śmierci przyjąć chrzest z rąk
polskiego karmelity, ojca Rafała.
Następca Abbasa II Soliman na wieść o
wiedeńskiej wiktorii miał wtedy powiedzieć
polskiemu posłowi, rotmistrzowi królewskiemu Bogdanowi Grudzieckiemu: Powiedz twemu Panu, że gdy tylko zdobędzie
Konstantynopol, ja sam, wraz z moim dworem i wszystkimi urzędnikami w mojem
państwie, zaraz przyjmę chrześcijaństwo!
Janowi III Sobieskiemu nadano zaszczytny tytuł El Ghazi - „Zwycięzca”. Jednak
Persja przeżywała w tym czasie zmierzch
swej potęgi i nie przyjęła propozycji
wspólnej wyprawy.
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Stosunki dyplomatyczne utrzymywane
były też w okresie panowania Sasów i
później aż do schyłku niepodległego bytu
Rzeczypospolitej. Do Persji posłowali zazwyczaj polscy Ormianie.
Choć różniliśmy się wiarą, żywe były
również stosunki w tym zakresie. W próbach chrystianizacji Persji, znaczną rolę
odgrywali także polscy misjonarze, m.in. ks.
Tadeusz Krusiński, orientalista, autor historii
Persji czy ks. Tomasz Młodzianowski, tłumacz polskich utworów religijnych na język
perski. W XVII wieku pod opieką Rzeczpospolitej znajdowały się misje i kościoły
chrześcijańskie w Persji. Tym misyjnym
związkom przypisać należy wielki wpływ
ikonografii polskiej na sztukę perską.
W roku 1795, w okresie rozbiorów, Iran
jako jeden z dwóch krajów na świecie
(obok Turcji) nigdy oficjalnie nie uznał
zaborów. Wraz z rozbiorami do Persji
przybyli Polacy, którzy musieli opuścić
ojczyznę.
W 1838 r. w wojnie z Turkmenami
walczył Izydor Borowski (1776-1838),
generał i wezyr perski, żołnierz Insurekcji
Kościuszkowskiej, oficer Legionów Polskich. Przybył on do Persji około 1821 r.,
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uzyskał nominacje kolejno na emira, potem
na wezyra i dowódcę wojsk operujących
przeciwko Afganom i emiratom arabskim.
Zreorganizował nowoczesną armię perską
na wzór francuski. Poległ jako dowódca
wojsk oblegających twierdzę Herat. Pochowany w Teheranie, uznawany jest za bohatera narodowego Persji.
Jego syn Antoni, jak ojciec, odznaczył się
w walkach przeciwko Afganom, uwieńczonych zdobyciem w 1850 r. Heratu – za co
dostał stopień generała.
Nieco wcześniej, bo w 1826 r., w skład
armii perskiej weszła, dowodzona przez
następcę tronu Abbasa Mirzę, kompania
polska walcząca przeciwko Rosjanom.
Po odzyskaniu niepodległości już w
1919 r. Polska została uznana przez Persję
a 19 marca 1927 r. został podpisany w Teheranie traktat o przyjaźni pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskim.
Podczas II wojny światowej, w wyniku
ewakuacji żołnierzy Armii Polskiej z ZSRR
w obozach dla wojskowych i ich rodzin,
utworzonych w Iranie, bo tak od lat trzydziestych nazywano Persję, znalazło się
około 116 tys. Polaków (w tym 45 tys. osób
cywilnych, wśród nich 13 tys. dzieci).

Polacy znaleźli w Iranie wsparcie i opiekę.
Powstały szkoły polskie, towarzystwa
oświatowe. Irańczycy nie robili żadnych
trudności w praktykach religijnych. Dali dowody prawdziwej przyjaźni.
Tradycje dobrych kontaktów utrzymane
zostały w okresie PRL. Początkowo mniej
aktywne z czasem zostały ożywione, zwłaszcza na przełomie lat siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych, kontynuując je w latach
dziewięćdziesiątych. Polskie przedsiębiorstwa budowały tam przede wszystkim
zakłady przemysłu cementowego, hutniczego oraz energetycznego. Powstały m.in.
elektrownia w Bakhtaranie, cementownia i
walcownia gorących blach, dwa kompleksy
petrochemiczne oraz stalownia Mobarekhu.
W 1966 r. odwiedził nas szach Mahammed Reza Pahlawi, kilku premierów i
ministrów. Były też nasze rewizyty. Dobre
kontakty dyplomatyczne utrzymywane były
aż do dzisiaj, czemu sprzyjała ugruntowana
w Iranie opinia o Polakach jako dawnych
przyjaciołach Iranu.
Niestety to się właśnie skończyło.
Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo w czasie swojej wizyty w Kairze ogłosił
plany zorganizowania w dniach 13-14
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lutego w Warszawie konferencji w sprawie
Bliskiego Wschodu. Telewizja Fox News,
która jako pierwsza podała tę informację,
określiła to jako „kolejny krok administracji
Trumpa w kampanii przeciwko Iranowi.
(...)Ważnym elementem będzie upewnienie
się, że Iran nie będzie destabilizującą siłą w
regionie” – mówił o konferencji w Warszawie Pompeo.
Jej gospodarzami mają być Stany Zjednoczone i Polska, teoretycznie, bo wszystko
wskazuje na to, że o konferencji Polska dowiedziała się z mediów. Według polskiego
MSZ zaproszono na spotkanie około 70
państw, w tym Rosję i Chiny, a także przedstawicieli UE, a Polska miała wpływ na listę
zaproszonych. Nie zaproszono jednak
Iranu. A jak wynika z amerykańskich zapowiedzi, to ten kraj ma być głównym tematem spotkania w Warszawie. W administracji Donalda Trumpa dominują obecnie
tzw. „jastrzębie”, czyli osoby o agresywnych poglądach, skłonne do eskalacji.
Jednym z nich jest właśnie Mike Pompeo,
który przez rok za kadencji Trumpa był
szefem CIA. Krytykując negocjacje umowy
nuklearnej w 2014 r. mówił, że lepszym
rozwiązaniem byłoby „wykonanie dwóch
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tysięcy nalotów, by zniszczyć możliwości
nuklearne Iranu”.
To wystarczyło, żeby podważyć pięćset
lat przyjaznych stosunków z Iranem.
– Dowiedziałem o tej konferencji dokładnie 28 grudnia ubiegłego roku w trakcie
spotkania z wiceministrem Maciejem Langiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Powiadomił

mnie wtedy, że ma się odbyć taka konferencja we współpracy Rzeczypospolitej
Polskiej i Stanów Zjednoczonych. Iran,
który jest ważnym i wpływowym krajem w
rejonie Bliskiego Wschodu, nie został na
nią zaproszony – mówił ambasador Iranu.
– Uważamy konferencję za antyirańską.
Oświadczyłem panu ministrowi, że
traktujemy ją jako zagrożenie dla naszego

Teheran
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bezpieczeństwa narodowego i jako krok
wrogi. Oczywiście w czasie tego spotkania
poprosiłem stronę polską w osobie pana
wiceministra o odwołanie tej konferencji. A
jeżeli już musi się odbyć, to o taki dobór
tematyki,
żeby
nie
miała
tego
antyirańskiego charakteru – dodał Masoud
Edrisi Kermanshahi.
W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” szef
MSZ Jacek Czaputowicz wykluczył udział
Teheranu w obradach, nazywając Iran
zagrożeniem i określając język używany
przez jego władze jako „trudny do zaakceptowania”.
Z kolei szef MSZ Iranu Mohammed
Dżawad Zarif skrytykował na Twitterze
Polskę za współorganizowanie konferencji.
Zarzucał m.in., że „podczas gdy Iran ratował Polaków w czasie II wojny światowej,
obecnie (Polska) jest gospodarzem rozpaczliwie antyirańskiego cyrku“.
W chwili, gdy piszę te słowa wiele
wskazuje na to, że konferencja jednak nie
odbędzie się. Bynajmniej nie dlatego, że
rząd polski zmądrzał. My zrobimy wszystko, czego oczekują od nas Stany Zjednoczone i Izrael. Okazuje się, że ochoty na
udział nie mają sojusznicy USA z Europy
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Zachodniej. Swoją odmowę zakomunikowała szefowa unijnej dyplomacji Federica
Mogherini, czyli jeden z najważniejszych
zaproszonych gości. Niemcy rozważają, czy
brać udział, a jeśli tak, to na jakim szczeblu.
Jednak nawet jeśli do tej konferencji nie
dojdzie – co niewątpliwie będzie upokorzeniem dla Stanów Zjednoczonych – nega-

tywne konsekwencje i tak poniesie Polska.
Irańczycy nam to zapamiętają.
Pozostaje tylko zapytać, w imię jakich to
polskich interesów psujemy sobie stosunki z
Iranem. Co takiego nam Iran zrobił? Jakie
zobowiązania mamy w stosunku do USA i
Izraela? Z USA jesteśmy w NATO, czyli w
Pakcie Północnoatlantyckim. NATO powstało w 1949 r. jako odpowiedź na zagrożenie ze strony ZSRR i jego sojuszników.
Może mam słabą pamięć, ale ZSRR został
rozwiązany w 1991 r., a Rosja jest jedynie
bladym cieniem jego dawnej potęgi. Rozwiązano też Układ Warszawski. Może też
jestem kiepski z geografii, ale według mojej
wiedzy Iran nie leży nad północnym Atlantykiem ani w Europie, tylko na Środkowym
Wschodzie, i w niczym nie zagraża naszym
interesom. Wręcz przeciwnie, jest dostawcą
doskonałej jakości ropy naftowej ułatwiając
nam dywersyfikację dostaw.
Izrael za to wcale nie jest naszym sojusznikiem.
Wygląda na to, że psujemy sobie stosunki z tradycyjnie nam przyjaznym Iranem
na życzenie USA, naszego sojusznika o
wrogich w stosunku do nas zamiarach, oraz
Izraela, równie nam nieprzyjaznego, który
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naszym sojusznikiem nie jest.
W średniowieczu istniało coś takiego jak
zależność lenna. Pokonany w walce władca
musiał oddać swoje dominium w ręce
zwycięzcy. Pokonany składał homagium,
czyli publiczny hołd lenny oznaczający
oficjalne uznanie zwycięzcy za swego
seniora. Senior mógł lenno odebrać i
przekazać innemu wasalowi. Wasal za to
musiał militarnie i politycznie służyć
seniorowi. Czy składaliśmy jakiś hołd
lenny?
Adam Kowalczyk

Posłowie do artykułu
W czasie, gdy pisałem powyższy artykuł
była jeszcze nadzieja, że konferencji nie
będzie. Jednak nadzieje rozwiały się i
konferencja się odbyła. Ale nie to było
najgorsze. W najczarniejszych koszmarach
nie przypuszczałem, że konferencja będzie
nie tylko antyirańska, ale w nie mniejszym
stopniu antypolska.
Przyjęliśmy gości do naszego domu,
którzy nasrali nam na dywan, zażądali
oddania majątku, by następnie zacząć nas
obrażać. A co na to nasz rząd. Ano nic. W
głównych mediach przedstawiciele sfer
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okołorządowych, różni mądrzy inaczej
dziennikarze czy, pożal się Boże, politycy,
mówią o wielkim sukcesie Polski.
Jak wygląda ten „sukces”?
Sekretarz stanu USA, Mike Pompeo,
stojąc obok polskiego ministra SZ Jacka
Czaputowicza wezwał polski rząd, aby
przyspieszył pracę nad ustawą, dzięki której
amerykańscy obywatele żydowskiego pochodzenia będą mogli... otrzymać od Polski
odszkodowania za mienie stracone podczas
Holokaustu. Jaka reakcja. Ano żadna. Zareagował na to dopiero na Twitterze były
premier Leszek Miller.
– Warto przypomnieć Panu Pompeo, że
mocą umowy z 16 lipca 1960 rząd USA
przejął na siebie wszelkie roszczenia własnych obywateli i zobowiązał się, że nie
będzie wysuwał, ani popierał żadnych dalszych roszczeń – napisał.
Tego jednak było mało. W tym samym
przemówieniu Pompeo wygłosił peany na
cześć Franka Blajchmana – zmarłego
niedawno w USA komunistycznego oprawcy.
– Życie Franka Blajchmana było świadectwem odporności polskiego narodu oraz
świadectwem amerykańskiego ideału. Idea91
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łu, który mówi, że każdy, kto ma duże marzenia, może wznieść się na wyżyny – powiedział Mike Pompeo podczas konferencji
prasowej przed szczytem - Blajchman był
jednym z wielu dzielnych żydowskich partyzantów w Polsce, którzy ryzykowali życie,
stawiając opór nazistowskiej machinie
wojennej – dodał sekretarz stanu USA.
Oddział Armii Ludowej Franciszka Blajchmana zamordował m. in. dwóch żołnierzy Armii Krajowej. Zbrodnią tą Blajchman
pochwalił się we wspomnieniach, które
ukazały się w 2009 r. w USA. Rok później
wydano je w Polsce: (…) drapieżczo antysemicka Armia Krajowa i wykonujące rozkazy nazistów Narodowe Siły Zbrojne (…) –
pisał Blajchman w „Wolę zginąć walcząc.
Wspomnienia z II wojny światowej”.
Przedstawione przez niego fakty wskazują raczej na udział w operującej na
Lubelszczyźnie, komunizującej, rabunkowej grupie walczącej z podziemiem. W
książce Blaichman chwali się m.in. udziałem w zabójstwie dwóch żołnierzy Armii
Krajowej, których określa mianem „podrostków”, i opisuje nieudaną akcję przeciw
dowódcom lokalnego oddziału AK – pisała
w 2010 r. „Rzeczpospolita”.

Jak przystało na takiego bohatera, w
1945 roku został kierownikiem Wydziału
Więzień i Obozów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach. Od 2010 r. IPN prowadzi śledztwo w
jego sprawie.
W tym samym stylu wystąpiła również
gwiazda amerykańskich stacji telewizyjnych NBC i MSNBC Andrea Mitchell, która
stwierdziła w swojej relacji z Warszawy, że
powstańcy w Getcie Warszawskim w 1943
r. walczyli przeciwko „polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”.
Za to ostatnie dziennikarka przeprosiła
po 24 godzinach, ale jak:
– Przejęzyczyłam się we wczorajszym
reportażu, gdy mówiłam o powstaniu w
getcie warszawskim w 1943 roku. By było
jasne, polski rząd nie był zaangażowany w
te przerażające czyny. Przepraszam za tę
niefortunną nieścisłość” – napisała Mitchell
na Twitterze.
Jej relacja z Warszawy była przedstawiona we wszystkich ważniejszych telewizjach angielskojęzycznych na świecie.
Wysłuchały jej dziesiątki milionów ludzi. A
słowa o niefortunnej nieścisłości napisała
na Twitterze.
92

Dla mnie jest oczywiste, że ani w przypadku pana Pompeo, ani tej Mitchell, nie
było żadnego nieporozumienia, nieścisłości
czy niewiedzy. Dyplomacja amerykańska,
podobnie telewizja taka jak NBC są na to
zbyt profesjonalne. Wszystko było wcześniej dobrze przemyślane i zaplanowane.
Po prostu tresują nas, jak zwierzęta w cyrku.
Poćwiczą a potem trochę odpuszczą. Będą
to robić tak długo, aż upodleni do końca
będziemy bezmyślnie robić wszystko, czego tylko od nas zażądają. Rząd już wytresowali, teraz czas na resztę narodu.
Ten cyrk polską odpowiedzialnością za
holokaust służy realizacji osławionej ustawy
447. Musimy być winni, bo wtedy można
spokojnie twierdzić, że przecież oprawcy
nie mogą dziedziczyć po swoich ofiarach.
Zobaczycie. Następnym krokiem będzie
wysłanie nas na wojnę z Iranem. Usłyszycie
niedługo, że jeśli napadniemy na Iran, to
może zasłużymy na zniesienie wiz do
Ameryki.
Baliśmy się Wielkiego Brata. Teraz mamy
nowego Wielkiego Brata, występującego w
dodatku w towarzystwie Małego Brata, który chce od nas dwóch rzeczy – naszego majątku i naszej godności.
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W świetle tego, co się dzieje, nijak nie mogę
pojąć, przed czym bronią nas Amerykanie.
Przed utratą niepodległości? Jaka niepodległość, przecież o „naszej” polityce decydują Amerykanie. Nawet taki komunista jak
Władysław Gomułka potrafił postawić się
Sowietom. A obecne władze tylko robią w
portki. Przed ograbieniem? Przecież sami
próbują nas obrabować.
No to może przed wojną? Wolne żarty –
wysłali nas do Iraku, potem do Afganistanu,
a teraz mamy iść na wojnę z Iranem.
I jeszcze sposób w jaki nas traktują.
Ambasador Katarzyny II książę Nikołaj
Repnin w porównaniu z taką np. ambasadorką USA, Georgettą Mosbacher, to prawdziwy arbiter elegantiarum. No, ale czego
się spodziewać po tej, no, sami popatrzcie
na dowolne zdjęcie?
Za Katarzyny II Żydzi też nam nie podskakiwali.
Do cholery, co takiego grozi nam ze strony Rosji, czego nie robią nam Amerykanie?
Tak, wiem, straszna Rosja nie zniesie nam
wiz amerykańskich. A Ameryka zniosła?
Adam Kowalczyk

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
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Ojcowie broni palnej
W tym cyklu chciałbym przedstawić – oczywiście w formie skrótowej, bo
żaden ze mnie pisarz i biograf – sylwetki najważniejszych osób związanych
z rozwojem i propagowaniem broni strzeleckiej na przestrzeni wieków. Mam
tu na myśli nie tylko samych stricte konstruktorów broni, ale również
wszelkich wynalazców, rusznikarzy, a przede wszystkim zdolnych menedżerów,
którzy często prowadząc te znane (i te mniej znane) firmy zajmujące się
produkcją broni palnej, znacząco przyczyniły się do jej rozwoju i popularności.
Aby cykl nie był zbyt obszerny (a i tak będę zmuszony podzielić zagadnienie
na kilka części), w tym tekście skupię się tylko na „wytwórcach”, zaś na
przykłady znanych strzelców, czy pisarzy/dziennikarzy propagujących
strzelectwo zostawię na kolejny artykuł.
Jak łatwo zauważyć, dla rozwoju broni
strzeleckiej najważniejszy był przełom
wieków XIX i XX, więc pozwoliłem sobie
podzielić cały materiał na dwie zasadnicze
części. Pierwsza opisuje osoby żyjące w
okresie do XX wieku, część druga natomiast
przybliża sylwetki osób z wieku XX i XXI.
Lista postaci będzie ułożona alfabetycznie
(wg nazwisk).
Przy każdej osobie (jeśli tylko znalazłem
takie informacje) podaję lata jej życia oraz

kraj, z którego pochodziła (dla większej
przejrzystości wpisuję obecną nazwę
państwa, więc np. przy notce o M.
Kałasznikowie będzie Rosja, a nie ZSSR
itd.). Dodatkowo informacje uzupełniam o
krótką notkę biograficzną oraz najsłynniejsze modele broni, z którymi dana postać
była związana.
Pozwoliłem sobie również na czysto
subiektywną ocenę wpływu konkretnych
postaci na rozwój broni strzeleckiej na
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świecie. W tym celu obok nazwiska podaję
w trzystopniowej skali (zobrazowanej za
pomocą gwiazdek), jak duży wkład miała
dana postać (* – warto wiedzieć, że ktoś taki
istniał i czym się zajmował; ** – postać
bardzo znana, mająca sukcesy na światową
skalę; *** – mistrz, geniusz, guru, prawdziwy
ojciec broni palnej, jego pomysły dokonały
rewolucji w obszarze broni strzeleckiej).
Oczywiście skala ta może wydać się
kontrowersyjna, ale uważam, że zwłaszcza
dla laików dopiero poznających wielkie
osobistości związane z bronią, może okazać
się pomocna.
Zdaję sobie sprawę również z tego, że
lista osób opisanych w tym artykule nie jest
pełna i zapewne wielu nazwisk tutaj brakuje, ale żywię nadzieję, że wszystkich największych udało mi się zebrać i jako tako
opisać.
Miłej lektury!
Postacie, które zasłynęły przed XX
wiekiem
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Rozdział I (A-F)
Robert Adams (1809-1870) Wielka Brytania **
Brytyjski konstruktor broni, zasłynął
przede wszystkim tym, że w 1851 roku opatentował pierwszy rewolwer podwójnego

Adamsa przyjęły się lepiej w Europie, a
rewolwery Colta w Stanach Zjednoczonych.
Robert Adams związany jest z:
- rewolwerem Adamsa
Ethan Allen (1808-1871) USA *
Amerykański
wytwórca
broni
i
konstruktor. Karierę rozpoczął od produkcji
noży w 1831 roku. Jego pierwszą bronią,
którą sam zaprojektował był tzw. pocket
rifle (jednostrzałowy niewielki pistolet
kapiszonowy z kurkiem pod spodem broni)
z roku 1836. Rok później zaprojektował
swój pierwszy pistolet (tube hammer pocket
pistol). Był bardzo twórczym autorem wielu
konstrukcji broni.
Ethan Allen związany jest z:

tube hammer pistola

(tzw. pieprzniczkami)
- licznymi rewolwerami bocznego
zapłonu, kapiszonowymi, z zapłonem
krawędziowym (lipfire revolvers) – niestety
nie wiem jak ten typ amunicji tłumaczy się
na język polski.

pocket rifle
rewolwerem Beaumont–Adams

działania (DA). Powodem, który pchnął go
do wymyślenia takiego systemu była chęć
ominięcia licznych patentów Colta. Można
zaryzykować stwierdzenie, że rewolwery

- model 9 bar hammer pistol
- model 6 shotgun hammer boot pistol
- inline pistol
- double barreled single trigger pistol
- licznymi rewolwerami wiązkowymi
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Nariakira Arisaka (1852-1915) Japonia *
Był przede wszystkim japońskim oficerem, a nie konstruktorem broni, jak się powszechnie uważa. Źródła są sprzeczne co do
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tego, jak znaczny był jego udział w skonstruowaniu szeregu broni i amunicji nazwanej jego nazwiskiem. Prawdopodobnie nie
zajmował się ich projektowaniem, a tylko
kierował zespołem badawczym, który je
tworzył, a później nadzorował produkcję.
Niemniej jednak jego nazwisko nierozerwalnie jest związane z kilkoma znanymi
typami japońskiego uzbrojenia.
Nariakira Arisaka związany jest z:
- karabinem Arisaka Meiji 30-Shiki
- karabinem wz. 38 Arisaka

- karabinem wz. 99 Arisaka

- nabojem 6,5x50 mm SR Arisaka
Ezekiel Baker (1758–1836) Wielka
Brytania *

Angielski rusznikarz, który zasłynął
skonstruowaniem karabinu swojego pomysłu w 1800 roku. Był to karabin z zamkiem
skałkowym, pierwszy wojskowy i masowo
produkowany brytyjski karabin z lufą
gwintowaną.
Ezekiel Baker związany jest z:
- karabinem Bakera

Hiram Berdan (1824-1893) USA **
Tej osoby chyba nikomu nie trzeba
przedstawiać. Człowiek wielu talentów –
amerykański generał, światowej sławy
strzelec. Podczas wojny secesyjnej był
dowódcą oddziału ówczesnych snajperów,
czyli sławnych Sharpshooters (którzy
nazwani byli tak, ponieważ strzelali z
karabinów Sharpsa; obecnie termin ten
oznacza „strzelców wyborowych”). Przede
wszystkim jednak był konstruktorem broni i
amunicji, twórcą słynnego karabinu
(nazwanego
oczywiście
karabinem
Berdana). Najbardziej znany jako autor
jednego z dwóch głównych typów spłonek,
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czyli spłonki Berdana (pierwsza spłonka do
amunicji zespolonej, opracowana w 1865).
Hiram Berdan związany jest z:
- nabojem 10.7×58 mmR
- karabinem Berdan

Pietro Beretta (1791-1853) Włochy *
Jeden z licznych przedstawicieli rodu
Beretta, który wsławił się przede wszystkim
mocnym rozwinięciem rodzinnej firmy,
założonej przez Bartolomeo Berettę w XVI
wieku.
Hugo Borchardt (1844- 1924) Niemcy **
Niemiecki konstruktor broni palnej, główny inżynier berlińskiej firmy Ludwig
Loewe. Twórca kilku przełomowych konstrukcji, które utorowały drogę innym
późniejszym „gwiazdom”. Na pewno
należy tu wymienić pistolet Borchardt C-93
(z mechanizmem dźwigniowo-kolankowym, na którym bazował późniejszy słynny
P08 Parabellum Lugera), czy nabój 7.65x25
mm, który stał się podstawą dla wielu
późniejszych (bardziej znanych) nabojów,
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- karabinem Sharps-Borchardt model 1878

(zwijaną), z której wyewoluowała współczesna mosiężna łuska monoblokowa.
Antoine Chassepot (1833-1905) Francja *
Francuski konstruktor broni strzeleckiej i
mistrz francuskiego arsenału artyleryjskiego.
W 1858 roku skonstruował swój pierwszy
karabin iglicowy, znany powszechnie jako
Chassepot wz. 1866, przyjęty do uzbrojenia
przez armię francuską.
Za swoje konstru-kcje został odznaczony
wysokim wyróżnie-niem państwowym –
Legią Honorową.
Antoine Chassepot związany jest z:
- karabinem Chassepot wzór 1866

- nabojem 7.65×25 mm Borchardt
Edward Boxer (1822-1898) Wielka
Brytania *
Angielski wojskowy i konstruktor broni.
Zasłynął jako twórca najpopularniejszej
obecnie na świecie spłonki (spłonka
Boxera). Powstała ona w 1866 roku poprzez
modyfikację istniejącej już spłonki Berdana.
Zaprojektował także łuskę kompozytową

Elisha Collier (1788–1856) USA **
Amerykański inżynier i konstruktor. Jako
pierwszy opatentował pięciostrzałowy rewolwer z bębnem obrotowym, w 1818 roku.
Była to jeszcze broń z zamkiem skałkowym, ale jej opatentowanie uznano za
epokowy wynalazek dotyczący rozwiązań
konstrukcyjnych ręcznej broni palnej.

takich chociażby jak 7.63×25 mm Mauser,
7.62×25 mm Tokariew, 7.65×21 mm
Parabellum czy 9×19 mm Parabellum.
Hugo Borchardt związany jest z:
- pistoletem Borchardt C-93
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Elisha Collier związany jest z:
- rewolwerem Colliera

Samuel Colt (1814-1862) USA ***
To człowiek legenda, jedna z najbardziej
rozpoznawalnych osobistości związanych
z bronią palną i jej rozwojem. Mimo że –
podobnie jak w przypadku pana Arisaki –
jest sporo wątpliwości co do tego, jak
wielkim konstruktorem i wynalazcą broni
był Samuel Colt (choć miał na swoim koncie kilka patentów oraz był twórcą prototypu rewolweru kapiszonowego z otwartym
szkieletem oraz obrotowym magazynkiem),
to na pewno trzeba przyznać, że producentem i menedżerem promującym broń palną
był wybitnym. To dzięki niemu i jego firmie
wiele legendarnych broni mogło zaistnieć i
przetrwać całe wieki. To on również tak
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unowocześnił i zmechanizował swoje
zakłady, że ceny jego rewolwerów mocno
spadły i dzięki temu wiele osób mogło sobie
pozwolić na ich zakup. To właśnie wtedy
upowszechniła się znana amerykańska dewiza, że „Bóg stworzył ludzi, Samuel Colt
uczynił ich równymi”. Co prawda sporo na
tym zarobił, ale nie zmienia to faktu, że
można go nazwać jednym z prawdziwych
ojców broni palnej na świecie. Do dziś
słowo „colt” to dla większości laików synonim rewolweru.
Samuel Colt związany jest z:
- rewolwerem Colt Paterson

- rewolwerem Colt Dragoon

- strzelbą Darne model C

- rewolwerem Colt 1851 Navy

- rewolwerem Colt Model 1855 Carbine

- rewolwerem Colt Walker

Regis Darne (brak danych) Francja *
Francuski konstruktor broni pracujący w
zakładzie w St. Etienne. Zasłynął ze skonstruowania (patent z 1881 roku) dubeltówki
o stałych lufach i przesuwnym zamku, nazwanej potem jego nazwiskiem. Do dziś ta
fabryka broni nazywa się Darne.
Regis Darne związany jest ze:

- karabinkiem Colt Model 1839 Carbine
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John Deeley (brak danych) Wielka Brytania *
Angielski konstruktor, który w roku 1875,
wraz ze wspólnikiem Williamem Ansonem,
opracował konstrukcję przełomowego zamka samonapinającego się, który jest stosowany do dziś w broni łamanej. Po raz
pierwszy na szerszą skalę wykorzystała go
firma Westley-Richards. Obecnie konstrukcja ta znana jest albo jako zamek systemu
Anson&Deeley, albo zamek środkowy.
Henri-Gustave Delvigne (1800-1876)
Francja *
Francuski żołnierz i wynalazca, który
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zrewolucjonizował niektóre mechanizmy
karabinowe. Jest twórcą m.in. nowej komory nabojowej oraz naboju z drewnianym
sabotem. Zaprojektował również nowe typy
pocisków (cylindryczno-kulisty i cylindryczno-stożkowy).
Henri-Gustave Delvigne związany jest z:

stały się one bardzo popularne i w zasadzie
każdy taki typ (nieważne przez kogo produkowany) był nazywany również derringerem (pisownia przez dwa „r” jest celowa,
aby odróżnić je od oryginałów).
Henry Deringer związany jest z:

- karabinem Deringera wzór 1817

- karabinkiem Delvigne

- rewolwerem MAS 1873
Henry Deringer (1786-1868) USA *
Amerykański konstruktor broni palnej.
Najbardziej znany jako twórca małych kieszonkowych pistoletów, zwanych od jego
nazwiska deringerami. Z biegiem czasu

- pistoletem derringer
Franz Dreyse (1822-1894) Niemcy *
Niemiecki konstruktor broni strzeleckiej,
syn Johanna Dreyse. Jest autorem kilku konstrukcji karabinów powtarzalnych, broni
myśliwskiej i rewolwerów.
Johann Dreyse (1787-1867) Niemcy **
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Postać bardzo ważna dla rozwoju broni
odtylcowej. Ten niemiecki inżynier w 1836
roku opracował pierwszy karabin odtylcowy ładowany od wlotu lufy, przyjęty w
1841 do uzbrojenia armii pruskiej jako
Zündnadelgewehr M/41. Lepiej znany jako
tzw. iglicówka Dreyse’go. Broń ta stała się
wzorem dla wielu powstałych później konstrukcji (wzorował się na niej np. karabin
Chassepot’a). Pracował też nad amunicją
zespoloną własnego pomysłu. W roku 1860
skonstruował pocisk wybuchowy, który
został zakazany przez Konferencję Narodów w 1868 roku. Był również bliskim
współpracownikiem francuskiego konstruktora broni pułkownika Pauly’ego.
Johann Dreyse związany jest z:

- karabinem iglicowym Dreysego wzór
1849
- papierowym nabojem zespolonym
Fidel Feederle (1859-1930) Niemcy *
Jeden z najsławniejszych pracowników
zakładów Mausera. Wraz ze swoimi dwoma braćmi, Friedrichem i Josefem, skonstru-
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owali słynny pistolet Mauser C96, który jest
uznawany za pierwszy udany typ pistoletu
samopowtarzalnego.
Fidel Feederle związany jest z:

- pistoletem Mauser C96
Louis Flobert (1819-1894) Francja **
To francuski rusznikarz, twórca pierwszego udanego naboju bocznego zapłonu, czyli
naboju Floberta. Zajmował się rów-nież
projektowaniem
i
produkcją
broni
wykorzystującej amunicję bocznego zapło-

nu.
W roku 1845 skonstruował lekki karabinek dostosowany do tych nabojów. W
czasach współczesnych wiele modeli lek-

kiej broni strzelającej nabojami słabej mocy
(6 mm i 9 mm) nazywa się ogólnie flobertami.
Louis Flobert związany jest z:
- nabojem .22 BB
- nabojem .22 CB
- karabinem salonowym
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Alexander Forsyth (1768-1843) Wielka
Brytania **
Szkocki duchowny i wynalazca, który
interesował się chemią i bronią palną. Jest
twórcą zapłonu kapiszonowego. W roku
1807 zaprojektował zamek uderzeniowy
nazwany zamkiem butelkowym. Wykorzystując sole chloranowe (wynalezione przez
francuskiego chemika Claude’a Bertholeta)
opracował łatwo wybuchającą mieszaninę i
zastosował ją do zainicjowania zapłonu
ładunku prochu czarnego.
Kolejnym eta-pem udoskonalania tego
zapłonu było ukształtowanie masy w rodzaj
pastylki i zaprasowanie jej w metalową
miseczkę. Oznaczało to wynalezienie w
roku 1815 spłonki, którą umieszczano w
kapiszonie.
George Fosbery (1832-1907) Wielka Brytania *
Brytyjski oficer i konstruktor broni palnej.
Zasłynął jako twórca pierwszego samopowtarzalnego rewolweru (1895) produkowanego później przez słynną firmę Webley&-
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Scott. Fosbery zaprojektował również w
1885 roku niezwykłą strzelbę, w której dwa
pierwsze cale lufy były gwintowane. Z tego
też powodu ochrzczono ją mianem broni
paradoksalnej (Paradox gun). Jej projekt
został sprzedany firmie Holland&Holland,
która została jej producentem.
George Fosbery związany jest z:

- rewolwerem samopowtarzalnym Webley–Fosbery

- strzelbą Paradox gun
Piotr Sekrecki

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