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NIE MUSZĘ WIDZIEĆ,  
ABY NURKOWAĆ

Kiedy dowiedziałam się, że niewidomi mogą nurko-
wać, od razu zapragnęłam spróbować. Zawsze marzyłam 
o tym, aby zobaczyć świat podwodny, życie zwierząt, ro-
ślinność, czy ukształtowanie dna oceanu. Udało się! Po-
rozmawiałam z moim niewidomym znajomym, który jest 
równie szalony jak ja, a  on uśmiechnął się i  powiedział, 
że właśnie kończy kurs nurkowania dla osób niepełno-
sprawnych i może mnie zapisać. 

GDZIE NURKOWAĆ W KRAKOWIE?

Kursy takie prowadzi w Krakowie Stowarzyszenie „Nauti-
ca”, wystarczą tylko badania od lekarza „nurkowego” i do 
dzieła! Moja przygoda rozpoczęła się w październiku 2009 
roku. Pierwsza część zajęć odbywała się na basenie Wisły 
Kraków, gdzie uczyliśmy się pływać ze sprzętem „ABC” 
(maska, fajka, płetwy). Zajęcia dostosowano do potrzeb 
uczestników i nawet jeśli ktoś nie potrafił pływać, to kurs 
zaczynał od nauki pływania. Byliśmy podzieleni na dwie 
grupy po sześć osób i każdy z nas miał swojego instruk-
tora. Zajęcia odbywały się co dwa tygodnie i obejmowa-
ły zarówno część praktyczną, jak i teoretyczną; sprawiały 

nam wiele przyjemności. Na początku zanurzaliśmy się 
na głębokość czterech metrów, bo, niestety, na tyle po-
zwalają warunki na basenie. Kolejnym etapem były tzw. 
„scyzoryki” – szybkie zanurzanie się na daną głębokość, 
poprzedzone pływaniem na spokojnym oddechu. Nie-
którym uczestnikom kojarzyło się ono później z ogrom-
nymi ilościami wypitej wody. Na zajęciach teoretycznych 
uczyliśmy się m.in. jak należy oddychać pod wodą oraz 
ratować nurka. Kiedy już nabyliśmy te umiejętności, za-
częliśmy poznawać sprzęt. Wtedy każdy dostał swoją 
piankę, butlę, jacket, do którego jest przypięta butla, inne 
części osprzętu i oczywiście automat (za pomocą czegoś 
trzeba przecież oddychać). I składaliśmy to wszystko „do 
kupy”. Początkowo nie było to łatwe, ale z czasem zaczęli-
śmy to robić bezbłędnie. Oczywiście należy pamiętać, że 
po założeniu sprzętu musi nastąpić sprawdzenie partner-
skie – trzeba dokonać wzajemnego przeglądu sprzętu, 
aby nurkowanie mogło przebiegać bezpiecznie. Zajęcia 
z takim wyposażeniem były niezwykłym komfortem: wi-
sieliśmy w toni, kładliśmy się na dnie... (nie przypuszcza-
łam, że można tam znaleźć tyle ciekawych cudów). I  tak 
szkolenie upłynęło nam do maja 2010 r. Do zakończenia 

Doznania, które towarzyszą 
zanurzeniu pod wodą, są 
czymś nie do opisania. Bo 
nie sztuką jest zobaczyć, 
a  poczuć. Monika Szwiec 
podzieliła się z nami swoimi 
doświadczeniami z  przygo-
dy w  podwodnym świecie 
w Chorwacji
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kursu zostało jeszcze kilka formalności: zdanie egzami-
nów – teoretycznego i  praktycznego oraz uzyskanie 
upragnionego certyfikatu Open Water Scuba Diver. Moż-
na to było zrobić w Krakowie na Zakrzówku podczas jed-
nego z letnich weekendów, albo na tygodniowym obozie 
w Chorwacji. Ja wybrałam tę drugą opcję.

Wyjechaliśmy z  Krakowa 18 września 2010 r. autokarem. 
Podróż była długa, ale dawała możliwość integracji. Pozna-
łam mnóstwo wspaniałych ludzi. Następnego dnia rano 
dojechaliśmy już do Splitu. Trochę dziwnie wyglądaliśmy 
w długich spodniach i kurtkach, kiedy temperatura sięgała 
40 stopni Celsjusza, ale byliśmy dzielni. Tam musieliśmy się 
przesiąść na prom, aby dotrzeć na naszą piękną wyspę Hvar. 
Cudnie jest płynąć i czuć na twarzy morską bryzę. Po przy-
jeździe rozlokowaliśmy się w  hotelu. Mieszkałam w  pokoju 
z dwiema koleżankami, a z balkonu mogłam podziwiać mor-
skie fale. Kilka razy zażywałyśmy porannych kąpieli w morzu. 
Pierwszy wieczór spędziliśmy na spotkaniu zapoznawczym. 
Uczestnikami byli ludzie z różnymi niepełnosprawnościami – 
na wózkach, z wadą wzroku, niesłyszący, łączyło nas jedno – 
byliśmy głodni nurkowania. Następnego dnia o  dziewiątej 
rano – tak już było codziennie – udaliśmy się do naszej bazy 
nurkowej. Tam każdy z  nas skompletował osobisty sprzęt 
i  rozpoczęliśmy zajęcia. Najpierw teoria, a  potem ćwicze-
nia w  morzu, które nas nie szczędziły. Odbyliśmy pierwszą 
wycieczkę podwodną i  to, co zobaczyłam, było cudowne. 
Widziałam muszle, rozgwiazdy i  strzykwy – takie nieładne 
rybki. Wieczorami oglądaliśmy filmy o przeróżnych wyspach 
i oczywiście się integrowaliśmy. 

„WALEŃ BAŁTYCKI”
Kolejne doby upływały nam na ćwiczeniach przy brzegu 
i  krótkich wycieczkach podwodnych. Dopiero czwarte-
go dnia poznaliśmy naszą łódź zwaną Bajkonurem, która 
zabrała nas na głęboką wodę. Załadowaliśmy się do niej 
i  wyruszyliśmy do zatoki Fiord. Przewodnikiem był kapi-
tan o imieniu Zoran, będący zawsze na miejscu, kiedy go 
potrzebowano. Tam podzieliliśmy się na dwie grupy i ze-
szliśmy na głębokość siedmiu metrów. To było niesamo-
wite przeżycie! Trzeba było zaufać bezgranicznie swojemu 
partnerowi. Mogłam porozumiewać się z nim za pomocą 
gestów. Dotykałam wielu roślin, podziwiałam jeżowce, 
rozgwiazdy, muszle i oczywiście skaliste dno. Dookoła nas 
toczyło się życie, a my byliśmy jego uczestnikami. Spędzi-
liśmy pod wodą około dwudziestu minut. Każdego dnia 
instruktorzy omawiali z  nami błędy, jakie popełnialiśmy 
i  to, co spotkaliśmy pod wodą. Każde nasze nurkowanie 
musieliśmy zapisywać w Logbooku czyli specjalnej książ-
ce, otrzymanej przez każdego uczestnika. Następnego 
dnia odbył się egzamin, którego się obawialiśmy. Na szczę-
ście, jak mówi przysłowie: „nie taki diabeł straszny jak go 
malują”. Naturalnie wszyscy zdali i  mogli z  uśmiechem 
wypłynąć na kolejne nurkowanie. Tym razem zatoka Ma-
rio Bay-Kamulce, gdzie zeszliśmy na jakieś czternaście me-
trów i spędziliśmy tam około 30 minut. I tam spotkałyśmy 
z koleżanką Walenia Bałtyckiego – patrzył na nas i co naj-
piękniejsze – uśmiechał się szeroko. Było to moje najwięk-
sze odkrycie podczas tej wyprawy (dla wyjaśnienia: Waleń 

Bałtycki to mój kolega instruktor, który płynął z aparatem. 
Chciałyśmy mu z koleżanką przysłonić obiektyw, ale zaczął 
się chwiać i mogłam dotknąć tylko jego butli).

Ostatniego dnia popłynęliśmy do zatoki Mario Bay-Ste-
penice, gdzie mieliśmy uratować nieprzytomnego nurka, 
co się nam udało. Nagrodą było zejście na głębokość 
18,5 metra. Na tej głębokości dno wyglądało zupełnie 
inaczej: same ścianki skalne, na których spokojnie można 
by uprawiać wspinaczkę, ale jak wiadomo – prawdziwy 
nurek tylko podziwia przyrodę, nigdy jej nie niszczy. Były 
tam także różnego rodzaju trawy, a wśród nich leżały roz-
gwiazdy i ośmiornice. Można też było znaleźć zagubione 
muszelki, które straciły swoich właścicieli. Nikt nie chciał 
wynurzać się z  tego beztroskiego świata. Po powrocie 
z  głębin i  pozostawieniu sprzętu na łodzi nieco odważ-
niejsi postanowili popływać po raz ostatni w  morzu. 
Wróciliśmy do bazy, płukaliśmy sprzęt w słodkiej wodzie 
i przygotowywaliśmy się do imprezy pożegnalnej.

Na spotkaniu byli wszyscy, włącznie z naszym kapitanem. 
Zostały nam wręczone certyfikaty i każdy nurek otrzymał 
razy płetwą „według zasług”. Bawiliśmy się do samego 
rana. Kiedy odpływaliśmy z  naszej wyspy, niebo przy-
słoniło się chmurami i  razem z  Chorwacją zapłakaliśmy 
rzewnymi łzami.

CERTYFIKAT
A  teraz trochę o  certyfikacie. Ma on wagę międzynaro-
dową, dzięki czemu możemy nurkować w  każdym kra-
ju, w  którym jest to tylko możliwe. Dodatkowo nadaje 
on stopień HSA, który określa, czy potrzebujemy osoby 
dodatkowej oprócz naszego partnera. Taki stopień jest 
nadawany w  zależności od naszej niepełnosprawności 
i  nie dyskryminuje nas w  żadnej sytuacji, chodzi tutaj 
o bezpieczeństwo nasze i osoby, z którą nurkujemy.

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie inter-
netowej: www.nautica.pl. Jeśli kochacie wodę, przygodę 
i  oczywiście sporty ekstremalne, nie wahajcie się spró-
bować, bo mimo że nurkowanie to sport pozostawiający 
ogromne dziury w kieszeniach, ja zakochałam się w nim 
od płetw pierwszego włożenia!

Monika Szwiec (UP)

Strój jest, maska jest? 
Gotowa do zanurzenia!

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 a
ut

or
ki


