Bardzo wysokie zanurzenie

Wszystko zaczęło się jako niewinna propozycja jednego z nas. „A co byście powiedzieli na zanurzenie
w ……” zgodnie wtedy krzyknęliśmy TAK! Szybko przekonaliśmy ze to nie tylko plany. W przeciągu
kilku dni wywróciłem swoje Zycie prywatne i zawodowe do górny płetwami, i dzień 28 zakreśliłem
wyraźna ramka w kalendarzu. Darek, prawie co drugi dzień pytał mnie czy jestem gotowy na nasz
wypad. Kiedy grono wtajemniczonych się powiększyło a ja zdecydowałem ze pianki jednak nie założę,
uśmiech pożądania ogarnął nas wszystkich. Wiedzieliśmy ze to będzie najważniejszy wyjazd na
koniec roku. Na środowym treningu na Koronie ustaliliśmy ostanie szczegóły ekspedycji – Freediverzy
nurkują wysoko!
Wyruszyliśmy
z
dużym
opóźnieniem,
czego
doświadczył Tomek, czekający prawie 3 godziny na
„południowym dworcu”. Nie przyrósł do ławki, gdyż
znany z zaciętości oddawał się Aphnea Walking. Tak
rodzi się gwiazda ;)
Późnym wieczorem dotarliśmy. Wysoko, gdzie żaden z
freediverow dotąd nie dotarł z tak licznym wsparciem.
Zaopatrzeni w płetwy i nalewkę „pana Krzysia”
zasiedliśmy otuleni lasem i nocą. Wspólne pogawędki
dla mnie jak zwykle skończyły się językową wtopą.
Tym razem posadziłem kota na suficie a Dańcowi
kazałem tańczyć z gwiazdami. Do snu polegliśmy po
północy.

Budziki odezwały swoje jednokomórkowe tony zaraz po 5tej…
Niestety nie tylko one grały.
Dreszcz dudnił o kamienna drogę, która zaprowadzić nas miała do
pełni szczęścia. Do naszej 4 stopniowej głębiny. Padła trudna i
podjęta pod presja decyzja – nie idziemy. Z trudem i pełen smutku
zmieszanego jak zawsze z nadzieja poległem pod pożyczonym
pomarańczowym śpiworem. Kilkakrotnie sprawdzaliśmy warunki –
nadal leje.
Słońca nie przywitaliśmy. Kiedy wstaliśmy, herbaty już na nas
czekały. Pochłonęliśmy skromne śniadanie. Pożegnaliśmy mokrego
kota w drzwiach i ruszyliśmy.
Choć kropiło, ja wiedziałem ze nikt mnie nie powstrzyma od mojego
osobistego ekstremalna.
Musiałem to zrobić…
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W luksusowych warunkach dotarliśmy do oczka w głowie nie jednego tubylca. Po krótkiej naradzie
postanowiliśmy iść dalej, wyżej. Było jasne ze z nurkowania nici, bo sprzęt został za nami. Pogoda
odmówiła nam kolejności, wiec musieliśmy ta wyprawę potraktować jako wstęp i test przed prawdziwa
ekspedycja. W trakcie marszu obiecaliśmy sobie ze lepiej przygotowani powtórzymy i zrealizujemy
nasz plan: Najgłębsze i najwyższe nurkowanie polskich freediverow. I z takim nastawieniem,
nieprzerwanie o tym rozmawiając dotarliśmy do miejsca, gdzie obudziła się we mnie bestia, mors w
ludzkiej skórze;) Nie czekając na resztę zrzuciłem lachy i wskoczyłem do kryształowej wody, która
witała nas wraz z mgłą deszczem i niska temperaturą. To wszystko na wysokości ponad 1500 m
n.p.m. Test mojej osobistej pianki wypadł pomyślnie – kolejne zanurzenie już niedługo!!!
PS.: Dziękujemy wspaniałemu organizatorowi za pomysł i logistykę!
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KRAKOWSCY FREEDIVERZY NURKUJĄ NAJWYŻEJ – 28.10.2006 wysokość >1500 m n.p.m. temperatura wody 4 C
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