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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Po dłu giej i le ni wej po dró ży wresz cie do nas do tar ła… WIO -

SNA!!! Z dnia na dzień świat wy peł nił się naj bar dziej so czy sty -
mi od cie nia mi zie le ni, z któ rej do bie ga ją ra do sne tre le pta ków
z mo zo łem bu du ją cych no we gniaz da. W po wie trzu uno si się
de li kat ny za pach bzu, na bie ra jąc szcze gól nej in ten syw no ści pod
wpły wem co raz śmie lej grze ją ce go słoń ca. Jest pięk nie! Tak
pięk nie, że nie chcąc stra cić ani trosz kę z bu dzą cej się do ży -
cia przy ro dy, re zy gnu je my z nur ko wa nia… Prze cież pod wo dą
nie sły chać te go opty mi stycz ne go świer go tu, nie czuć za pa chu
kwia tów ja bło ni, któ re wła śnie za kwi tły.

Tak, to żart oczy wi ście. Każ dy nu rek, jak pta szek na wio snę,
do sta je wia tru w… płu ca i za nu rza się z za pa łem, z tą tyl ko róż -
ni cą, że nie w so czy stej zie le ni, a głę bo kim od cie niu błę ki tu.
War to się po spie szyć, za nim zgod nie z ogól ną ten den cją rów -
nież i wo da nie za cznie kwit nąć. Cie płe, sło necz ne dni więk szość
z nas pro wo ku ją do tzw. wio sen nych po rząd ków, więc peł ni en -
tu zja zmu za bra li śmy się za sprzą ta nie na szych akwe nów. Re la -
cja z ak cji oczysz cza nia Je zio ra Do mi nic kie go mo że lek ko
prze ra żać, ale z pew no ścią skło ni wszyst kich do więk szej tro ski
o nasz naj cen niej szy skarb -  śro do wi sko. Ak cję sprzą ta nia
wsparli mię dzy in ny mi użyt kow ni cy naj więk sze go fo rum nur ko -
we go w Pol sce, czyli fo rum - nu ras, któ rzy ko rzy sta jąc z oka zji
urzą dzili tam so bie do rocz ne spo tka nie. Kto nie do je chał, niech
ża łu je i już dziś re zer wu je czas – w paź dzier ni ku cdn.… Ko lej -
nym do rocz nym wio sen nym zwy cza jem jest Noc Mu ze ów, w tym
Mu zeum Nur ko wa nia w War sza wie. W tym ro ku fre kwen cja by -
ła tak ogrom na, że chy ba wszy scy tam by li ście, je śli jed nak nie,
ob szer ną re la cję z tej ma gicz nej no cy znaj dzie cie w nu me rze.
Spe cjal nie dla pań, któ re lu bią spra wić so bie coś mod ne go i ko -
lo ro we go na wio snę, prze glą da my naj now sze i naj cie kaw sze pro -
po zy cje skle pów nur ko wych. Je śli jed nak w Wa szym kom pu te rze
nur ko wym wy star czy zmie nić ba te rię, nie ku puj cie no we go, po -
ka że my Wam jak to zro bić sa mo dziel nie!

Dla tych, któ rym wciąż jest nie co za zim no ma my coś wy -
bit nie go rą ce go – Afry kę, a do kład nie nur ko wa nia w wo dach
Mo zam bi ku i lą do we sa fa ri z dzi ki mi zwie rza ka mi w RPA. Za
go rą co? Po pa trz my za tem na Czar ny Ląd z bez piecz nej od le -
gło ści kil ku na stu ki lo me trów, sto jąc na pla żach hisz pań skiej Ta -
ri fy. W tych re jo nach orzeź wie nie chłod nym wia trem gwa ran to-
wa ne! Czy nur ku jąc u jej wy brze ży prze ży je cie coś wy jąt ko we -

SSppiiss  ttrreeśśccii
Zapach Afryki 4
Noc Muzeów 16
Mój pierwszy kurs nurkowania 22
MRU -  Operacja Nordpol 30
I po śmieciach! 32
Mała Wielka Freediverka 38
Badania antycznego miasta Olbia 44
Wietrzna Tarifa 48
Pechowe polowanie 50
Projekt 335 -  etap drugi 54
Sprzęt dla kobiet 58
Bez pudła 61
Dlaczego w nocy? 62
Wymiana baterii w komputerach Suunto 64
Produkować skrzydła... 68
Słoneczna Italia, czyli miłe złego początki 70
Okiem żółtodzioba 74
Z fauną i florą za pan brat 76

go? Po czy taj cie.  Po opad nię ciu emo cji zwią za nych z wy da rze -
nia mi w Egip cie, jak co ro ku, wie le osób wła śnie tam bę dzie
chcia ło roz po cząć swo ją przy go dę z wiel kim błę ki tem. Wra że -
nia mi z kur su nur ko we go w Hur gha dzie po dzie li ła się z na mi
jed na z na szych po dró żu ją cych Czy tel ni czek. Cie kaw skich po -
szu ki wa czy śla dów hi sto rii i nie wy ja śnio nych se kre tów prze szło -
ści z pew no ścią za in te re su je, co też kry ją za la ne ko ry ta rze
Mię dzy rzec kie go Re jo nu Umoc nio ne go i na czym po le ga ła pra -
ca pol skich pod wod nych ar che olo gów pod czas ba da nia an tycz -
ne go mia sta Ol bia.

Sa ra Camp bell, fre edi ver ka, jed na z dwóch ko biet na świe -
cie, któ re do tar ły o wła snych si łach na 100 m, zdra dzi nam ta -
jem ni cę swo je go suk ce su i spro wo ku je do za sta no wie nia, któ ry
tre ning jest waż niej szy -  cia ła czy umy słu. Gdy by jed nak ko -
muś fak tycz nie by ło żal cho wać się pod wo dę, gdy słoń ce za -
chę ca do opa la nia, ma my ma łą pod po wiedź, nur kuj cie w no cy.
Na praw dę war to, wo da po zmierz chu uka zu je ta jem ni ce skry -
wa ne dość skrzęt nie za dnia. Tyl ko nie budź cie żół wia! 

A po nur ko wa niu za pra sza my do lek tu ry.
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Zapach Afryki

Te raz Afry ka... Ta kie stwier dze nie pa dło w
pięk nych oko licz no ściach przy ro dy, w oto cze niu
in do ne zyj skich wysp – Ko mo do, Rin cha i Flo -
res. Po gło wie cho dził mi pięk ny kraj i wiel ka
wy spa, słyn na z za miesz ku ją cych ją le mu rów i
nie sa mo wi tej kre sków ki – Ma da ga skar*. Jed nak,
jak się oka za ło, nie sta bil na sy tu acja po li tycz na w
tym kra ju unie moż li wi ła nam wy jazd i nur ko wa -
nie na słyn nych wy spach No isy Be.
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Szyb ko trze ba by ło więc pod jąć no wą de cy zję. Wy -
bra łem rów nie eg zo tycz nie brzmią cy Mo zam bik. Od ra -
zu chcia łem tak uło żyć pro gram po by tu, aby zo ba czyć jak
naj wię cej, za nur ko wać w naj lep szych miej scach i „za li -
czyć” coś cie ka we go na lą dzie. Oka za ło się, że nur ko wa -
nia w wo dach Mo zam bi ku ła two wzbo ga cić moż na o
lą do we sa fa ri z dzi ki mi zwie rza ka mi w Re pu bli ce Po łu -
dnio wej Afry ki. Eki pa ze bra ła się jak zwy kle bez żad -
nych pro ble mów. Ter min usta lo ny, wszyst ko go to we,
po zo sta ło je dy nie ocze ki wa nie... Wie dzia łem, że nur ko -
wa nia mo gą być trud ne, więc na mó wi łem więk szość
uczest ni ków afry kań skie go wy jaz du na krót ki wy pad do
Egip tu. Jed nak po now nie po li ty ka wy gra ła z tu ry sty ką.
Nasz wy jazd miał się od być w mo men cie eska la cji kon -
flik tu lud no ści z re żi mem Mu ba ra ka, no i nie ste ty mu sie -
li śmy z nie go zre zy gno wać... Tak więc dla mnie je dy nym
tre nin giem przed Afry ką by ły nur ko wa nia pod lo do we i
ba se ny szko le nio we z kur san ta mi.

Czy ta jąc i zbie ra jąc wszel kie in for ma cje o Mo zam bi -
ku sta ra łem się wy obra zić so bie, cze go mo że my się spo -
dzie wać bę dąc już na miej scu. Jed nak, jak to zwy kle
by wa, cięż ko wszyst ko prze wi dzieć, ale prze cież cie ka we
jest uczu cie nie pew no ści i nie prze wi dy wal no ści w trak cie
po dró ży w no we miej sca.

Mo zam bik uzy skał nie pod le głość w 1975 ro ku. Wcze -
śniej by ła to por tu gal ska ko lo nia, co wie lo krot nie po wo -
do wa ło ru chy i dzia ła nia zmie rza ją ce do uzy ska nia
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nie pod le gło ści. Na wet po 1975 ro ku spo ko ju w tym kra -
ju nie by ło. Woj na do mo wa i kon flik ty z są sia da mi za -
koń czy ły się prze pro wa dze niem de mo kra tycz nych i
wie lo par tyj nych wy bo rów do pie ro w 1994 r. Do dziś jed -
nak Mo zam bik po zo sta je jed nym z naj bied niej szych kra -
jów na świe cie. Nie wy obra żal ne jest rów nież to, że obo-
wiązek szkol ny wpro wa dzo no do pie ro pod ko niec 2010
r., ale i tak du ża ilość dzie ci nie jest w sta nie się uczyć, bo
szko ły są płat ne, więc więk szo ści spo łe czeń stwa i tak na
to nie stać. Na te re ny obec ne go Mo zam bi ku w 1498 r. do -
tarł por tu gal ski od kryw ca i po dróż nik Va sco da Ga ma.
W 1505 r. Por tu gal czy cy za ło ży li pierw sze osa dy w po -
bli żu dzi siej sze go mia sta Be ira. W XVI wie ku na wy brze -
żu po wsta wa ły dal sze por tu gal skie osie dla. W 1609 r.
utwo rzo no ko lo nię, któ ra sta ła się głów nym por tu gal skim

ośrod kiem han dlu nie wol ni ka mi. Po dob no z Afry ki do
Eu ro py prze wie zio no 15 mi lio nów nie wol ni ków. Do
1975 r., w In ham ba ne, usta wio ny w stro nę mo rza po mnik
Va sco da Ga my wi tał wpły wa ją ce do por tu stat ki i ło dzie.
Po od zy ska niu swo bo dy miesz kań cy mia sta zdję li ten po -
mnik i scho wa li. Po ja kimś cza sie jed nak zro bi ło im się
przy kro i po now nie go wy sta wi li, ale już w du żo mniej
eks po no wa nym miej scu. Uda ło nam się go zna leźć, jed -
nak je go blask przy ćmił ory gi nal ny, choć zde wa sto wa ny
i za rdze wia ły, eg zem plarz kul to we go For da T. Nie znisz -
czo ny po mnik eu ro pej skie go od kryw cy to przy kład na
przy ja zność i do bre ser ca lu du z Mo zam bi ku, któ ry wy -
ba czył erę znie wo le nia Por tu gal czy ko wi.

Obec nie Mo zam bik otwie ra się na tu ry sty kę. Od wie -
dza ją cy ma ją szan sę zo ba czyć kraj wol ny od wiel kich,
za pcha nych tu ry sta mi ku ror tów. Pod wo dą też nie bę dzie
tło ku, co po zwo li na spo koj ne i przy jem ne nur ko wa nia. 

Po dłu gim lo cie z Lon dy nu do Jo ha ness bur ga i da lej
już do In ham ba ne w Mo zam bi ku wy sie dli śmy na spa lo -
nej słoń cem afry kań skiej zie mi. Śmiesz nie ma łe lot ni sko,
w po lu ku ku ry dzy, oto czo ne sza ła sa mi tu byl ców już da -
wa ło ob raz te go co nas cze ka. W ta kich sy tu acjach za -
wsze złosz czę się, że w na szym cu dow nym kra ju nie da
się po więk szyć sie ci lot nisk. Pa trząc na ma łe lo kal ne lot -
ni ska, wie rzyć się nie chce, że u nas to ta kie trud ne…

W In ham ba ne, pod czas od pra wy wi zo wej, spo tka li -
śmy kil ku Fran cu zów i miesz kań ców RPA. Jak mó wi li,
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od wie dza ją wy brze że Mo zam bi ku ze wzglę du na na praw -
dę dzie wi cze miej sca i ich licz nych du żych miesz kań ców.
Od ra zu je den z Fran cu zów (są dząc po ilo ści ba ga żu fo to -
graf lub fil mo wiec pod wod ny) uprze dził nas o wi docz no -
ści. Nur ko wać bę dzie my prze cież na otwar tym oce a- nie,
bez wysp, za tok, bez żad nej osło ny od si ły i po tę gi oce anu.
O je go ka pry sach prze ko na li śmy się dość szyb ko...

Pod czas strasz nie dłu giej pro ce du ry wi zo wej tra ci li -
śmy reszt ki sił i su che frag men ty odzie ży do ocie ra nia
po tu... War to wspo mnieć, że koszt wi zy kil ka na ście dni
przed na szym przy jaz dem wzrósł zna czą co, za to sa ma
wi za -wklej ka wy glą da ła im po nu ją co. Na sze pasz por ty
upięk sza od te raz uśmiech nię ta, choć zmę czo na i za po -
co na, twarz wła ści cie la. Za nim uda ło nam się wsiąść do
sa mo cho dów roz da li śmy dzie cia kom, któ re nas okrą ży ły,
sło dy cze i dłu go pi sy, ro biąc przy tym nie sa mo wi te zdję -
cia uśmiech nię tych, ob da ro wa nych twa rzy. Od ra zu też
da ło się za uwa żyć to, co po wszech nie wia do mo o Afry -
ce. Prze py chu i bo gac twa jak naj bar dziej nie wi dać, ale
też wi dać na twa rzach uśmie chy i szczę ście. Po dob no w
Mo zam bi ku jest jed na as fal to wa dro ga. Uwierz cie, że to
je den z nie wie lu kra jów, gdzie dro gi (dro ga) by ła gor sza
niż więk szość as fal tów w Pol sce... Za to dro ga szu tro wa
pro wa dzą ca do na sze go pierw sze go przy stan ku w Mo -
zam bi ku by ła cu dow na. Czer wo ny pia sek, kon tra stu ją cy
z so czy stą i świe żą zie le nią, a nad tym błę kit nie ba z wy -
raź nie za ry so wa ny mi bia ło -sza ry mi kłę bia sty mi chmu ra -

mi to wa rzy szy ły nam do pierw sze go miej sca po by tu. Do
te go za pach spa lo nej słoń cem zie mi, pal my i ko bie ty idą -
ce po bo czem z ła dun ka mi na gło wach. Praw dzi wa ży wa
Afry ka. Dzi siaj strasz nie tę sk nię za tym wi do kiem, cho -
ciaż wte dy, zmę czo ny po dró żą, nie do ce nia łem te go pięk -
na. Na szczę ście mam du uużo zdjęć.

Za vo ra Lod ge, czy li po ło żo ny na pięk nej pla ży re sort
dla ama to rów węd kar stwa i nur ko wa nia, dał nam do bit -
nie do zro zu mie nia gdzie je ste śmy. Na ja kiś czas na le ża -
ło by się po że gnać z cy wi li za cją. Prąd i wo da, dzię ki
gło śnym ge ne ra to rom, do stęp ne by ły je dy nie do go dzi ny
22. Noc spę dza na pod mo ski tie rą w ogrom nym upa le bar -
dziej mę czy ła niż da wa ła wy po cząć. Do te go jesz cze na -
sza du ża gru pa po wo do wa ła lek kie opóź nie nia w
or ga ni za cji nur ko wań. Wszyst ko to jed nak re kom pen so -
wa ły dwie rze czy. W ob rę bie wie lu ki lo me trów nie by ło
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śla dów ży cia. W no cy, po za Za vo ra Lod ge, nie by ło też
żad nych świa teł. Ulo ko wa ni na prze pięk nej pla ży, raz po
raz za le wa nej cie płą spie nio ną wo dą, czu li śmy się jak na
bez lud nej wy spie... Dru ga rzecz, któ ra nie po zwa la ła za -
po mnieć o tym miej scu to kuch nia. Nie sa mo wi cie smacz -
ne, świe że i po da wa ne w nie ogra ni czo nych ilo ściach
je dze nie, głów nie ry by i in ne owo ce mo rza, za do wo li ło -
by naj bar dziej wy ma ga ją ce go sma ko sza. Ta kich miejsc
jak Za vo ra na świe cie zbyt du żo już nie ma... Już za nim
tę sk nię. Sa me nur ko wa nia to też wiel ka przy go da. Or ga -
ni za cja nur ko wań, w któ rej mu sie li śmy ak tyw nie uczest -
ni czyć, też nie da ła wy tchnie nia. Za ło ga re sor tu naj pierw
ła do wa ła na du że pon to ny nasz sprzęt, po tem wsia da li -
śmy my. Po wy szu ka niu na pla ży miej sca z naj mniej szym
przy bo jem i fa la mi roz pę dzo ny trak tor wpy chał łódź do
wo dy. Ha łas przy tym był nie mi ło sier ny. Aby pon ton
zna lazł się jak naj da lej w wo dzie, trak tor w ostat niej
chwi li moc no ha mo wał, a pro wa dzą cy, wspo ma ga jąc ca -
ły efekt, szyb ko wrzu cał wstecz ny bieg. Po tym wszyst -
kim przy cho dzi ła ko lej na wszyst kich nur ku ją cych. 

Z du żym wy sił kiem mu sie li śmy prze pchnąć pon ton
na ta ką głę bo kość, aby moż na by ło opu ścić i od pa lić sil -
nik. Pierw sze go dnia fa le by ły ogrom ne. Kil ka osób by -
ło przez to zmu szo nych do na kar mie nia ryb zje dzo nym
nie tak daw no śnia da niem. W dro dze na miej sce nur ko -
wa nia zwa ne Witch’s Hat to wa rzy szy ły nam licz ne del fi -
ny oraz chiń ski sta tek kłu sow ni ków po lu ją cych na
wie lo ry by. Nie ste ty, nie ma jąc wy po sa że nia i środ ków
zna nej or ga ni za cji SEA SHE PARD, nie mo gli śmy wrzu -
cić im na po kład kwa su ma sło we go...
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ga tun ków ryb i in nych stwo rzeń, by ło ich po pro stu
ogrom nie du żo. Jest to za pew ne efekt bra ku ma so wych
po ło wów oraz dzia łań roz wi ja ją cych się pręż nie cen trów
nur ko wych i róż nych or ga ni za cji po le ga ją cych na ochro -
nie śro do wi ska, edu ka cji, ak cji sprzą ta nia plaż skie ro wa -
nych do rdzen nych miesz kań ców i tu ry stów.

Dru gie nur ko wa nie, na miej scu zwa nym Yogis, to już
był praw dzi wy hard co re. Wi docz ność spa dła do ok. 3 me -
trów i na praw dę naj więk szy wy si łek wło ży łem w pil no -
wa nie lu dzi. Na wet nie wiem, czy wi dzia łem pod wo dą
ja kie kol wiek stwo rze nie... Lek ko znie sma cze ni, w to wa -
rzy stwie ogrom nych fal, wró ci li śmy do brze gu. Na de ser
znów do sta li śmy por cję ad re na li ny. Na sze pon to ny z du żą
pręd ko ścią wje cha ły po pro stu na brzeg... Pierw szy dzień
strasz nie nas wy czer pał, ale jak się wie czo rem oka za ło,
naj gor sze by ło słoń ce, któ re nie mal wszyst kich spa li ło.
Przez na stęp ne dni od ry wa li śmy pła ty skó ry, le czy li śmy
po pa rze nia i ucie ka li śmy przed je go pro mie nia mi, wle wa -
jąc na sie bie li try kre mów do opa la nia z du żym fil trem...
Do brze, że wie czo rem mo gli śmy na ła do wać aku mu la to ry
po żyw ny mi sko ru pia ka mi mor ski mi i świe żą ry bą, ga sząc
pra gnie nie zim nym afry kań skim pi wem.

Nur ko wa nia w na stęp nym dniu to by ło już w stu pro -
cen tach to, cze go się spo dzie wa łem. By ło jak pły wa nie
w ogrom nym akwa rium. Wi docz ność się po pra wi ła, choć
na dal nie po wa la ła. Za sko czy ła nas za to tem pe ra tu ra wo -
dy się ga ją ca pra wie 30 OC. Żół wie, wiel kie lan gu sty,

Pod wo dą pod czas pierw sze go nur ko wa nia za sko czy -
ła mnie ogrom na ilość wiel kich ryb, ale za wio dła zde cy -
do wa nie wi docz ność. Cięż ko mi opi sać, ile wi dzia łem
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man ty, ba ra ku dy, nie zli czo ne ła wi ce in nych ryb oraz cie -
ka we for ma cje skal ne na dnie piasz czy ste go prze waż nie
oce anu da ły nam na praw dę du żo sa tys fak cji.

W cał kiem do brych hu mo rach uda li śmy się za tem do
To fo, ma łej ry bac kiej wio ski, gdzie mie li śmy spę dzić sześć
naj bliż szych dni. Z To fo wią za ły się tak że na sze na dzie je
na uj rze nie re ki na wie lo ry bie go… Był on nie pi sa nym ce -
lem na szej wy pra wy. Nie ste ty nie by li śmy w zoo, więc
100% gwa ran cji nie mie li śmy, jed nak już pierw sze go dnia,
pod czas pły nię cia na nur ko wa nie, mo ja gru pa „za li czy ła”
re ki na wie lo ry bie go. Uda ło nam się po pły wać w to wa rzy -
stwie te go ła god ne go i sym pa tycz ne go stwo rze nia kil ka -
na ście mi nut. Je go roz mia ry (do bre 6-7 me trów) bu dzi ły
sza cu nek, ale spo koj ne spoj rze nie za pew nia ło o ła god nej
plank to no żer nej na tu rze. Dru ga po ło wa na szej eki py jed -
nak nie mia ła szczę ścia. Ca ły wy jazd „po lo wa li” na wie lo -
ry bie go i nic. Do bi ła ich jesz cze tyl ko in for ma cja o gru pie
Niem ców, któ rym kil ka dni wcze śniej na jed nym nur ko -
wa niu uda ło się zo ba czyć kil ka dzie siąt sztuk, mło de i ca łe
po ko le nia tych pięk nych stwo rzeń… No cóż, trze ba da lej
po dró żo wać i po szu ki wać.

Ba za nur ko wa w To fo, ob słu gi wa na głów nie przez lu -
dzi z RPA, by ła świet nie przy go to wa na i zor ga ni zo wa -
na. Co w Za vo ra Lod ge przy cho dzi ło z tru dem i
opóź nie niem, w To fo by ło na praw dę pro fe sjo nal nie zor -
ga ni zo wa ne i przy go to wa ne. Oczy wi ście sys tem wpy cha -
nia ło dzi do wo dy i po tem wjeż dża nia na pla żę był ta ki

sam jak w Za wo rze. Nie ste ty, raz za miast po rząd nie się
trzy mać, grze ba łem coś w apa ra cie, no i omal nie wy pa -
dłem z ło dzi, prze la tu jąc spod sil ni ka aż na dziób.
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Tem pe ra tu ra wo dy oraz na mo wy jed ne go z prze wod -
ni ków spo wo do wa ły, że nur ko wa łem bez ska fan dra, po -
za pierw szym zej ściem. Odzia ny w ko szul kę, ko lo ro we
szor ty i kap tur wy glą da łem we dług mo ich part ne rów jak
re pa triant z Ka zach sta nu, ale mia łem to za nic. Uczu cie,
ja kie go do zna je my pod czas nur ko wa nia bez ska fan dra
nie mo że rów nać się z ni czym. Jest lek ko, przy jem nie,

wy god nie i czło wiek czu je się po pro -
stu jak ry ba. Do świad cza łem już te go
w Taj lan dii i na Ba li. Je śli tyl ko bę dzie -
cie mie li oka zję i tem pe ra tu ra wo dy
wy nie sie ok. 30OC, to przy za cho wa niu
ostroż no ści ra dzę spró bo wać…

Nie ste ty, ostat nie go dnia przej rzy -
stość wo dy dra stycz nie się po gor szy -
ła, a przy oka zji prą dy oce anicz ne
na nio sły zim nej wo dy, któ rej tem pe -
ra tu ra spa dła na gle o dzie sięć stop -
ni… Po czu łem się jak w pol skim
je zio rze, na szczę ście tyl ko raz!

W To fo na kil ku miej scach nur ko -
wych za sko czy ła mnie ilość ży cia
ma kro. W miej scu zwa nym Mi ke’s
sie dem dzie siąt mi nut nur ko wa nia mi -
nę ło mi jak bły ska wi ca, cięż ko też
by ło sku pić się na jed nym or ga ni -
zmie, wi dząc co kil ka me trów ku szą -

cy obiekt do sfo to gra fo wa nia. By ły więc pięk ne śli ma ki
na go skrzel ne, roz gwiaz dy w kształ tach i ko lo rach wcze -
śniej mi nie zna nych, kil ka barw nych kre we tek man tis,
prze pięk ne lan gu sty, któ rym to fo to gra fo wa łem oczy,
przy po mi na ją ce osa dzo ny w bi żu te rii ka mień szla chet ny.
Dru gi dzień na Man ta Re ef i Mar ble Arch to prze pięk ne
ska ły i skry wa ją ce się wśród nich ła wi ce ko lo ro wych ryb,
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w ogrom nej ilo ści. Na do da tek uda wa ło się nam do nich
pod pły wać bar dzo bli sko, by ły bo wiem uf ne i ma ło pło -
chli we. Nur ko wa nia umi la ły nam wą skie gro ty, ja ski nie i
dziu ry w ska łach. Na nich licz nie ro sły, uka zu ją ce swój
praw dzi wy fio le to wy ko lor, pięk ne ko ra le mięk kie. Na -
stęp ne go dnia, na ra fie Ama zon, przy wi ta ły nas pod wo dą
wiel kie ogoń cze. Cięż ko oce nić ich roz mia ry, ale więk -

szych w ży ciu nie wi dzia łem. Za raz obok, na pia sku, spo -
czy wa ła drę twa, pro fe sjo nal nie po zu jąc nam do zdjęć.
Nie co bar dziej pło chli wy był wiel ki gru per za uwa żo ny
na koń cu nur ko wa nia, na miej scu zwa nym Of fi ce. Co nie
wy szło te raz, uda ło nam się dzień póź niej. Na pierw szym
nur ko wa niu, za raz po za nu rze niu, kil ka na ście mi nut spę -
dzi li śmy przy wiel kim osob ni ku - gru pe rze - któ ry chy ba
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po lu bił pra cę mo de la. W ostat nim dniu nur ko wań ze psu -
ła się do bra do tych czas wi docz ność, ale za bi ła nas tem pe -
ra tu ra wo dy, któ ra spa dła z pra wie trzy dzie stu do
dzie więt na stu… Wte dy to pierw szy raz w Afry ce zmar -
z łem i ża ło wa łem, że nie mam nic na so bie.

Pod su mo wu jąc na sze afry kań skie nur ko wa nia i ca ły
wy jazd, trud no nie być za do wo lo nym. Za wsze sta ram się
uni kać po rów nań, bo w przy pad ku po dró żo wa nia na -
praw dę to nie ma sen su. Ma rzy łem o Afry ce i speł ni łem
to. Cóż chcieć wię cej? Na le ży jed nak pa mię tać, aby wy -
bie ra jąc się do ta kich kra jów, za po mnieć na chwi lę o luk -
su sie i wy go dach czy cy wi li za cji. Miejsc ta kich ja te
od wie dzo ne przez nas w Mo zam bi ku jest na świe cie nie -
ste ty co raz mniej. Jak wiel ką war tość ma sa mot na oa za na
pu styn nej pla ży w Za vo ra Lod ge czy wio ska To fo, gdzie

ży je kil ka set osób, ale nie ma na wet as fal tu na głów nej
dro dze, prąd jest tyl ko z ge ne ra to ra, brak jest bie żą cej wo -
dy itd.

Zim nym prysz ni cem są też po trze by lu dzi. Mło dzień -
cy z pla ży, wy ko nu ją cy rę ko dzie ło, wi sior ki i in ną ce pe -
lię, nie pro si li o ka sę lecz o bu ty, odzież, dłu go pis.
Ze wsząd pach nia ło jed nak spo ko jem, sie lan ką. Za uwa -
ża li śmy tyl ko ser decz ne i praw dzi we uśmie chy po zy tyw -
nie na sta wio nych do nas i do ży cia lu dzi. Pew nie z
cza sem i te en kla wy, wol ne od na tło ku i ko mer cji, za mie -
nią się w gło śne, be to no we ku ror ty. Tym bar dziej cie szę
się, że uda ło nam się zo ba czyć ka wa łek praw dzi wej Afry -
ki. Po dłu giej po dró ży ma łym, roz pa da ją cym się sa mo lo -
tem, któ ry na wa lił przed star tem, po mię dzy lą do wa niu i
opusz cze niu sa mo lo tu skraj nie wy czer pa ni do tar li śmy do
Ma pu to, sto li cy Mo zam bi ku. Na nic zda ło się ocze ki wa -
nie na ba gaż. Czte rem oso bom z na szej gru py za gi nął.
Nie ste ty we se li tu byl cy, pra cow ni cy li nii lot ni czych
LAM, oznaj mi li nam, że wa liz ki i tor by zo sta ły w In ham -
ba ne lub na in nym lot ni sku, któ re już nie ste ty są nie czyn -
ne… Po cie szy li, że mo że uda się do star czyć zgu bę w
na stęp nym dniu… Su per, trzy dnio wy po byt w RPA dla
kil ku osób bez ja kie go kol wiek ba ga żu bę dzie in te re su ją -
cy. Ko niec koń ców, ba gaż do je chał po dwóch dniach,
wie czo rem, kil ka na ście go dzin przed opusz cze niem Afry -
ki. Naj śmiesz niej sze jest to, że za ba gaż mu sie li śmy jesz -
cze za pła cić, ale to i tak po dob no był cud, że go w ogó le
uda ło się od zy skać. Tak sła be oce ny zbie ra ją li nie lot ni -
cze LAM z Mo zam bi ku…



14

nuras.info 6/2011

Na po cie sze nie i po pra wę hu mo rów w RPA uda ło nam
się zo ba czyć kil ka dzi kich zwie rza ków. Za li czy li śmy bo -
wiem dwu dnio we sa fa ri w Par ku Kru ge ra. Jest on naj star -
szym i naj więk szym par kiem na ro do wym Afry ki, a po
usu nię ciu gra nic po mię dzy Mo zam bi kiem a Zim ba bwe
stał się jed nym z naj więk szych re zer wa tów świa ta. Obec -
na po wierzch nia re zer wa tu po stro nie RPA to 19 tys. km˛,
czy li po ło wa te ry to rium Szwaj ca rii. Ca ły ob szar re zer wa -
tu w swo je ab so lut ne po sia da nie prze ję ły fau na i flo ra –
busz i roz le głe sa wan ny okra sza ne cie niem roz ło ży stych
drzew i krze wów. Park jest m.in. do mem „Wiel kiej Piąt -
ki”, czy li naj nie bez piecz niej szych zwie rząt Afry ki – sło -
ni, lwów, no so roż ców, lam par tów i ba wo łów. Nie ste ty nie
uda ło nam się zo ba czyć lwa, lam par ta wi dzie li śmy je dy -
nie cień. Po mi mo te go sa fa ri z dzi ki mi zwie rza ka mi to su -
per przy go da i dzi kie wra że nia. Za ba wa i po byt w par ku
jest nie ste ty dość kosz tow na, ale po zwa la na re laks w du -
żo lep szych wa run kach, więk sze wy go dy, wręcz luk sus w
po rów na niu do po by tu w są sied nim Mo zam bi ku. Re pu -
bli ka Po łu dnio wej Afry ki bar dzo przy po mi na bo ga tą Eu -
ro pę. Skle py, cen tra han dlo we, ład i po rzą dek w ni czym
nie od bie ga ją od na sze go kon ty nen tu.

Spę dzi li śmy jed nak w tym kra ju zbyt ma ło cza su, bo
z pew no ścią wart jest po świę ce nia więk szej uwa gi. Naj -
waż niej sze z na szej wy pra wy do Mo zam bi ku i RPA jest
jed nak to, że mam po mysł na ko lej ny wy jazd. Bę dzie to
na praw dę coś in ne go, a z ze bra nych na tej wy pra wie in -
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for ma cji wiem do sko na le, że za pew ni wszyst kim uczest -
ni kom ko lej ną por cję przy gód i nie za po mnia nych do koń -
ca ży cia emo cji.

Mi łosz Dą brow ski

*Ma da ga skar to czwar ta pod wzglę dem wiel ko ści wy spa
na świe cie. Od kry ta w 1500 ro ku przez Por tu gal czy ków, wie -
le lat by ła jed ną z naj bar dziej lu bia nych kry jó wek pi ra tów.
Do 1960 ro ku afry kań ska wy spa by ła ko lo nią fran cu ską. Nie -
spo ty ka na ro ślin ność, go rą cy kli mat oraz wy jąt ko wo uro kli -
we kra jo bra zy two rzą nie sa mo wi ty ca ło kształt, któ ry
po wi nien być praw dzi wym ra jem dla chcą cych wy po cząć tu -
ry stów. Jed nak po ten cjał kra ju nie jest zbyt do brze wy ko rzy -
sty wa ny, głów nie przez nie sta bil ną sy tu ację po li tycz ną.
Obec nie na Ma da ga ska rze pa nu ją rzą dy dyk ta tu ry woj sko -
wej, lu dzie są bied ni, ży ją głów nie z ho dow li, pa ster stwa i
plan ta cji ro ślin. Nie co le piej wy glą da sy tu acja w sto li cy kra -
ju, An ta na na ri vo, gdzie roz wi nął się prze mysł spo żyw czy,
ty to nio wy i włó kien ni czy. Jed nak jak na po trze by pół to ra mi -
lio no we go mia sta to zde cy do wa nie za ma ło. „Mia sto Ty sią -
ca” zo sta ło za ło żo ne w 1625 ro ku i od sa me go po cząt ku by ło
naj waż niej szą me tro po lią na wy spie. Dziś sto li ca kra ju po sia -
da swój nie po wta rzal ny urok, jest wy jąt ko wą aglo me ra cją
do sko na le wkom po no wa ną w tro pi kal ny kra jo braz Ma da ga -
ska ru. Jed nak obec nie, ze wzglę du na sy tu ację po li tycz ną,
MSZ od ra dza wy jaz dy do te go kra ju.
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Z 14 na 15 ma ja 2011 r., po raz ko lej ny, od -
by ła się w War sza wie Noc Mu ze ów. Głów nym
ce lem tej im pre zy jest otwo rze nie lu dzi na kul -
tu rę i sztu kę, wy cią gnię cie ich z do mów i po -
ka za nie, jak wie le mia sto ma do za ofe ro wa - nia.
Pierw sza Noc Mu ze ów od by ła się w Ber - li nie
w 1997 ro ku. Od 2001 r. wy da rze nie to sta ło się
im pre zą ogól no eu ro pej ską. Co ro ku co raz wię -
cej mu ze ów uczest ni czy w tej ak cji. Noc Mu -
ze ów przy wę dro wa ła do Pol ski w 2003 r. i od
ra zu zy ska ła wie lu en tu zja stów. W tę je dy ną noc
w ro ku mia sta za czy na ją tęt nić ży - ciem, a lu -
dzie po dą ża ją z prze wod ni ka mi w rę - ku, zwie -
dza jąc noc ne atrak cje we dług wła snych
zin te re so wań.

Tej no cy tak że nur ko wie mo gą na cie szyć oczy bli ski -
mi ich ser cu eks po na ta mi. Już po raz czwar ty Mu zeum
Nur ko wa nia go ści ło nas w swo ich skrom nych pro gach.
W nor mal nym try bie czyn ne jest je dy nie raz w ty go dniu.
Wie lu z nas ma pro blem, aby móc je od wie dzić. Po zo sta -

je ta je dy na w ro ku noc, w któ rą mo że my nie tyl ko po dzi -
wiać hi sto rię nur ko wa nia, ale tak że spo tkać wie lu zna jo -
mych wi dy wa nych je dy nie na nur ko wi skach. Tra dy cyj nie
już mu zeum nie mo gło na rze kać na brak zwie dza ją cych.
W cią gu za le d wie 2 go dzin prze wi nę ło się 600 osób. Fi -
nal nie, skrzęt nie li czą ce pa nie po da ły licz bę 1447 zwie -
dza ją cych. W prak ty ce wy glą da ło to jak ko lej ka po pa pier
to a le to wy w cza sach PRL. Ilość tło czą cych się lu dzi
utrud nia ła dłuż szą kon tem pla cję nad eks po na ta mi. I to
nie ste ty naj bar dziej prze szka dza ło, ale cze go moż na się
spo dzie wać, sko ro mu zeum jest tak in te re su ją ce, a po sia -
da ma lut ką prze strzeń. Mo że w przy szło ści znaj dzie się
ja kiś hoj ny spon sor i ofia ru je wię cej prze strze ni, tak by
moż na by ło wy eks po no wać wszyst kie skar by, któ re na
dzień dzi siej szy mu szą cze kać na wol ny ka wa łek miej -
sca. Tym cza sem mu si my się cie szyć tym, że w ogó le da -
ne nam jest po sia dać w War sza wie ta kie mu zeum.

Przy te go rocz nej im pre zie mo gli śmy roz sze rzyć wie -
dzę do ty czą cą ar che olo gii pod wod nej. Na dzie dziń cu by -
ła ma ła wy sta wa i po kaz fil mo wy. To czy ło się wie le
cie ka wych roz mów po świę co nych ar che olo gii, nur ko wa -

Noc Muz
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niom ja ski nio wym, jak i zwy kłej re kre acji. Jed nak nie -
wąt pli wie naj więk sze emo cje wzbu dzi ła re pli ka ska fan -
dra nur ko we go zro bio ne go w 1797 r. przez wro cła wia-
ni na K. H. Klin ge ra. Z uwa gi na to, że jest to no wy miesz -
ka niec mu zeum, cie szył się du żym za in te re so wa niem.
Wciąż oto czo ny wia nusz kiem zwie dza ją cych osób nie
był ła twym obiek tem fo to gra fii. Nam na szczę ście uda ło

się go uwiecz nić, a co za tym idzie po ka zać. Na sza gru -
pa piesz czo tli wie na zwa ła re pli kę „Drwa lem”. W czę ści
głów nej mu zeum urze kła nas ko lek cja heł mów nur ka kla -
sycz ne go wzbo ga co na o no we eks po na ty. Nie odmien nie
naj więk szą atrak cją by ła przy miar ka heł mu przez każ de -
go chęt ne go. Fle sze pstry ka ły, a z cię ża rem mie rzy ły się
na wet wą tłe pa nie w szpil kach. Mo ją uwa gę przy cią gnął
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tak że nie wiel ki miesz ka niec jed nej z ga blot – daw ny bre -
lo czek fir my Cres si, przed sta wia ją cy po stać nur ka, utwo -
rzo ny w la tach 60. XX wie ku. Ta ka nie po zor na la lecz ka,
a zro bio na z mi strzow ską do kład no ścią. Ubra na w ide al -
ne od wzo ro wa ne płe twy Ron di ne i ma skę, na któ rych wy -
raź nie wi dać lo go Cres si -sub.

Ser decz nie po le cam wszyst kim od wie dza ją cym mu -
zeum owej no cy, aby po now nie przy by li na spo koj ne
zwie dza nie. Pa nie pro wa dzą ce to mu zeum z pa sją opo -
wie dzą Wam o wszyst kich po sia da nych eks po na tach.
Roz mo wa z ni mi to praw dzi wa przy jem ność i z do świad -
cze nia po wiem, że nie spo sób za pa mię tać wszyst kie go
przy jed nej wi zy cie. War to od wie dzać to miej sce cy klicz -
nie, szcze gól nie że wo rek cie ka wych opo wie ści ni gdy w
tym miej scu nie się ga dna. Za chę cam tak że do wspie ra -
nia dzia łal no ści mu zeum oraz dzie le nia się po sia da ny mi
skar ba mi. Im wię cej z sie bie ofia ru je my, tym cie kaw sze
bę dzie my mie li mu zeum. A każ dy z nas prę dzej czy póź -
niej tra fia na ja kieś pe reł ki wy grze ba ne z wo dy lub zna -
le zio ne u dziad ka na stry chu. Wszyst kie eks po na ty są
mi le wi dzia ne, a przy tak pro fe sjo nal nych oso bach z pew -
no ścią pręd ko po zna my hi sto rię ofia ro wa ne go przed mio -
tu. Mam na dzie ję, że nie raz spo tka my się w Mu zeum
Nur ko wa nia, by móc da wać no we ży cie świad kom nur -
ko wej hi sto rii. Niech Noc Mu ze ów bę dzie ko lej ną oka zją
do spo tkań bra ci nur ko wej, choć na su cho, a jed nak w te -
ma cie na szych za in te re so wań.

Zwiedzała i fotografowała:  An na Cud na – Zbro żek

in fo@scu ba di ver.pl

W ze szłym ro ku po raz pierw szy od wie dzi łem war -
szaw skie Mu zeum Nur ko wa nia. Sta ło się to w trak cie No -
cy Mu ze ów 2010. Dzię ki bo ga tej eks po zy cji mu zeum
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zro bi ło na mnie du że wra że nie i wie dzia łem, że w ko lej -
nym ro ku na pew no znów się tam po ja wię.

Nie mal od sa me go wej ścia moż na by ło oglą dać bo ga -
tą ko lek cję ska fan drów nur ko wych z ca łe go świa ta. Obok
pro duk tów firm tak zna nych jak Po se idon, Dräger czy
Beu che at, moż na by ło spo tkać ro dzi me ak cen ty. Dziś z
uśmie chem na twa rzy oglą da my pierw sze „pan cer ne”
ska fan dry pro duk cji Sto mi lu, a war to so bie uświa do mić,
że jesz cze 30 lat te mu by ły one nie ma łym ra ry ta sem dla
osób ama tor sko upra wia ją cych nur ko wa nie. Na szczę ście
„Po lak po tra fi” – mu zeum nur ko wa nia jest w po sia da niu

wie lu ak ce so riów nur ko wych sa mo dziel nie wy ko na nych
w wa run kach do mo wych. Po cząw szy od la ta rek i rę ka -
wic, a na ska fan drach i sta lo wych heł mach nur ko wych
koń cząc.

Du żą część eks po zy cji sta no wi sprzęt prze zna czo ny
dla woj ska, wśród któ rych jest wie le apa ra tów o obie gu
za mknię tym. Pro to pla sta mi co raz po pu lar niej szych dziś
re bre athe rów są mię dzy in ny mi „tle nia ki”, uży wa ne ja ko
apa ra ty uciecz ko we dla za łóg czoł gów czy ło dzi pod wod -
nych. Zwie dza jąc Mu zeum Nur ko wa nia do wia du je my
się, że wie le z ryn ko wych no wo ści by ła zna na już wie le,
wie le lat te mu i obec nie ma my do czy nie nia z udo sko na -
lo ną wer sją urzą dzeń sprzed wie lu lat.

Z ra cji roz po czę cia prze ze mnie przy go dy zwią za nej z
ro bie niem zdjęć pod wod nych, wy sta wa sprzę tu do fo to -
gra fo wa nia by ła jed ną z czę ści mu zeum, któ re in te re so -
wa ły mnie naj bar dziej. Nie za bra kło tam Ni ko no sa -
naj słyn niej sze go chy ba apa ra tu dla fo to gra fu ją cych w
„wiel kim błę ki cie”, o ist nie niu któ re go lą do wi mi strzo -
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wie obiek ty wu nie mie li naj czę ściej bla de go po ję cia. Jed -
nak naj bar dziej za cie ka wi ły mnie sa mo dziel nie wy ko na -
ne kon struk cje do fo to gra fo wa nia i fil mo wa nia pod wo dą.
Nie ośmie lił bym się na zwać ich „sa mo rób ka mi”. Mi mo iż
mo że nie wy glą da ły su per pro fe sjo nal nie, po zwa la ły na
ro bie nie zdjęć i krę ce nie pod wod nych fil mów w cza sach,
gdy „praw dzi wy” sprzęt prze zna czo ny do tych za dań był
po za za się giem więk szo ści kra jo wych nur ków. Nie la da
grat ką oka za ła się roz mo wa z kon struk to rem i wy ko naw -
cą więk szo ści z tych urzą dzeń, któ ry nie tyl ko ob ja śnił
mi szcze gó ły swo ich kon struk cji, ale rów nież opo wie -
dział o wra że niach z eks plo ata cji tych pod wod nych sprzę -
tów.

Nie za bra kło oczy wi ście pre zen ta cji jed ne go z eks po -
na tów po za te re nem mu zeum. Spa cer, po uli cy Grzy bow -
skiej, nur ka ubra ne go w po ma rań czo wy ska fan der sprzed
kil ku dzie się ciu lat na pew no przy czy nił się do zmia ny
pla nów nie jed nej oso by, któ ra pla no wa ła od wie dzić Mu -
zeum Po wsta nia War szaw skie go. W Mu zeum Nur ko wa -
nia ko lej ka by ła znacz nie krót sza (choć na wej ście środ ka
też trze ba by ło trosz kę po cze kać), a eks po zy cja wca le nie
mniej cie ka wa. 

Za rok ko lej na Noc Mu ze ów i ko lej ne od wie dzi ny w
Mu zeum Nur ko wa nia. 

Zwie dział: Pa weł Kacz mar ski (pmk)

fotografowała: Magda Jaczyńska



http://www.akademiainstruktorownurkowania.pl
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Przy go to wa nia, czyli je dzie my na kurs nur -
ko wa nia

– No do brze -  po wie dzia łam do Wil cze go.
-  To li sto pad. Zaj mij się zna le zie niem kur su...

– Ja sne, coś już mniej wię cej wiem... Nie
wni ka łam, co wie. Li czy li śmy na to, że po je -
dzie my z wro cła wia ka mi, ale się wy ło po ta -
li pod po zo rem bra ku pra cy (a za tem środ ków
do ży cia, o wa ka cjach nie wspo mi na jąc). Nie
to nie, bę dzie my mu sieli sa mi so bie z tym po -
ra dzić...

Pew ne go dnia za dzwo ni ła do mnie pa ni z Tra vel pla -
net.pl. Ko rzy sta jąc z oka zji, po pro si łam o ofer tę prze lo tu
i ho te lu w Hur gha dzie i tu taj za czę ły się pierw sze scho -
dy. Ter min mia łam dość ści śle okre ślo ny, nie wcze śniej,
nie póź niej, oka za ło się, że nic z te go. Póź niej o je den
dzień. No do bra... 

Za raz po tem oka za ło się, że po win nam zro bić ba da -
nia, czy w ogó le na da ję się do nur ko wa nia. Bio rąc pod
uwa gę mo ją aler gię... Le ka rze za czę li mnie wy sy łać na
ko lej ne ba da nia, ca ła ta szop ka trwa ła i trwa ła. W re zul -
ta cie uzy ska łam za świad cze nie, że je stem zdol na.
W mię dzy cza sie oka za ło się, że ko mu ni ka cja ma ilo wa
po zo sta wia wie le do ży cze nia i usta la nie ho te lu oraz prze -
lo tu za czę łam za ła twiać przez te le fon. Ter min jest, ho tel
jest, ale miejsc w sa mo lo cie nie ma. Go rą ca li nia mię dzy
mną a biu rem po dró ży trwa ła, wresz cie też za koń czo na
suk ce sem, ty le że wy lot w su mie był nie mal ty dzień póź -
niej, niż to so bie pla no wa łam. Ner wo wo zer ka jąc w ka -
len darz, za ci snę łam zę by i ode sła łam fak sem pod pi sa ne
pa pie ry... W mię dzy cza sie Wil czy usta lił z ba zą nur ko -
wą, że przy je dzie my w pią tek i od ra zu, od so bo ty, chcie -
li by śmy roz po cząć kurs. Ależ pro szę uprzej mie, kurs
bę dzie, kie dy tyl ko so bie za ży czy my... Po zo sta wa ło tyl -
ko cze kać. 

16 li sto pa da, pią tek, złe mi łe go po cząt ki
– Al ko hol mu si my ku pić - mam ro ta łam do Wil cze go,

ner wo wo roz glą da jąc się po lot ni sku. - No i nie wiem, co
z ty mi na po ja mi... 

– Mo że wy star czy, że bę dą fa brycz nie za mknię te - po -
cie szał mnie Wil czy.

– Zo ba czy my... Stre fę wol no cło wą zwie dzi li śmy po -
rząd nie, na by li śmy Fin lan dię Cran ber ry pół li tro wą w ra -
mach le kar stwa na ich niej szą flo rę bak te ryj ną i dwie
pacz ki ka ba no sów, jed ną z nich po żar li śmy od ra zu, dru -

Mój pierwszy kurs nurkowania
gą scho wa li śmy do tor by i po szli śmy do kon tro li. Oczy -
wi ście na po je nam za bra no. A nie ku pi li śmy nic bez al ko -
ho lo we go do pi cia... 

Sa mo lot arab skich li nii lot ni czych Lo tus Air wy star to -
wał. Tym ra zem dow ci py lot ni cze na wie dzi ły nas w ma -
łym stop niu, bar dziej za ję ci by li śmy sa mym sa mo lo tem,
cia sno jak dia bli, tro chę znisz czo ne sie dze nia, wie le już ta
ma szy na prze szła. Po dob no pi lo ci są nie źli, ale... Na po -
kła dzie po da no nam nie ca ły ku be czek na po ju oraz za chę -
co no do sko rzy sta nia ze stre fy wol no cło wej, któ rą zby li-
śmy po tęż nym ziew nię ciem. Wy star to wa li śmy kil ka mi -
nut po cza sie, czy li przed 19.00. Do le cieć mie li śmy tuż
przed pół no cą - do Hur gha dy le ci się 4 go dzi ny, ale w
Egip cie jest o go dzi nę póź niej niż w War sza wie. Na żad -
ne spe cjal ne wi do ki szans nie mie li śmy, bo oczy wi ście
ciem no wszę dzie. Usy cha jąc z pra gnie nia, w pół śnie, do -
le cie li śmy wresz cie na miej sce i włą czy li śmy ko mór ki.
W ra mach ze gar ków. Aha. 20 mi nut po pół no cy... Obo -
wiąz ko wa szop ka z opła ta mi za wi zę (kar tecz ki do wy peł -
nie nia do sta li śmy w sa mo lo cie), ko lej ka do od pra wy, do
ba ga żu, po tem szu ka nie pa na z ta blicz ką „Pe gas” - bo
wła śnie z te go biu ra do ce lo wo mie li śmy wy ku pio ne wa -
ka cje. Pró bo wa li śmy zlo ka li zo wać ja kieś na po je, sklep
na lot ni sku był czyn ny, cze mu nie, w środ ku al ko ho le,
per fu my i faj ki. Tia...

Na stęp nie wy ciecz ka chod nicz kiem do stre fy au to ka -
ro wej, co 20 me trów na chod ni ku stał ktoś z ob słu gi biu -
ra po dró ży i po wstrzy mu jąc zie wa nie, po wta rzał: – Do bry
wie czór, do tej bud ki naj pierw, po tem do au to ka ru pro -
szę... Do bry wie czór... Aha, ma ło by ło bu dek do tej po ry,
wi dać mu szą dać za ję cie więk szej ilo ści osób. W bud ce
sie dział ko leś, któ ry na pod sta wie vo uche rów przy dzie lał
miej sca w au to ka rze. Po szli śmy do wła ści we go, upcha li -
śmy ba ga że przy po mo cy kie row cy do ba gaż ni ka, po
czym kie row ca za czął się awan tu ro wać w swo im ję zy ku.
Wy ła pa li śmy sło wo „bak szysz”. Spoj rze li śmy po so bie
zre zy gno wa ni: – No tak!... We lco me to Egipt!...
– Cho le ra, a tak by ło faj nie, co mnie pod ku si ło?!? Mó -
wi łam, że już tu nie wró cę!... Wil czy wy ka zał się aser -
tyw no ścią, stwier dził sta now czo, że nie ma my pie nię dzy,
od wró cił się na pię cie i po ma sze ro wał do au to ka ru. Po -
ma sze ro wa łam za nim.

W au to ka rze ob ja wił się Ku ba, nasz prze wod nik z ra -
mie nia Pe ga sa, któ ry dla tyl nej czę ści au to ka ru mu siał po -
wtó rzyć swo je prze mó wie nie, al bo wiem sys tem na gła-
śnia ją cy dzia łał - nie wie dzieć cze mu - tyl ko do po ło wy
po jaz du. Do ho te lu do je cha li śmy po 1 w no cy, za kwa te -
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ro wa nie tro chę trwa ło, zo sta wi li śmy pasz por ty, do sta li -
śmy klucz od po ko ju i po wę dro wa li śmy w stro nę scho -
dów. Chy ba zmę cze nie do da wa ło nam sił, bo na to trze cie
pię tro wdra pa li śmy się dość szyb ko. We szli śmy, za pa li -
li śmy świa tło, otwo rzy li śmy bal kon, spraw dzi li śmy, co
dzia ła (lo dów ka - tak, lamp ki noc ne - nie), obej rze li śmy
ła zien kę i na gle świa tło zga sło. – Co jest?... 
Pstry ka nie prze łącz ni ka mi nic nie da ło. Za sta no wi ła mnie
jed nak że pla sti ko wa kie szon ka tuż przy drzwiach...
– Daj klucz - po wie dzia łam do Wil cze go. Po słusz nie dał.
Wsa dzi łam go w kie szon kę i... za pa no wa ła ja sność!... 

– No też mi wy na laz ki!... – Prych!... Opa no waw szy
tu tej szą tech ni kę, wy ru szy li śmy na po szu ki wa nie skle pu
z na po ja mi. Bo pić się chcia ło na dal po twor nie, a prze cież
wo dy z kra nu spo ży wać nie na le ży. Wy szli śmy z ho te -
lu... Wil czy do tarł na dru gą stro nę uli cy, ucie szył się na
wi dok ap te ki, po lazł do ban ko ma tu, wy wlókł ja kąś ka sę,
na był pro chy na ze mstę fa ra ona (An ti nal), po wlókł mnie
do skle pu, ku pił dwie dwu li tro we bu tle na po jów i po zwo -
lił do ssać się do jed nej z nich na tych miast. Za ku py zo sta -
ły skon tro lo wa ne na bram ce wej ścio wej do ho te lu przez
coś w ro dza ju ochro nia rza, na sta wi li śmy bu dzi ki na 7.30
ra no i pa dli śmy wresz cie do łó żek. By ła 3 w no cy cza su
miej sco we go... 

17 li sto pa da, so bo ta, pierw szy dzień kur su
Bu dzi ki za dzwo ni ły dwa, przed za ma wia niem bu dze -

nia w re cep cji się po wstrzy ma li śmy, śro dek no cy, ale

trze ba wsta wać. Nie mal spa ko wa ni ze szli śmy na śnia da -
nie. Her ba ta i sok z po ma rań czy, tak zwa ny szwedz ki
stół, do wy bo ru go to wa ne ja ja, ja kaś bre ja, in na bre ja, coś
w ro dza ju le czo i na le śni ki, sma żo ne na bie żą co.  Zaopa -
trze ni w ABC (płe twy, ma ski, rur ki), ręcz nicz ki, krem do
opa la nia, książ kę, ze szyt, dłu go pis, wo dę do pi cia oraz
su chą bie li znę do prze bra nia ze szli śmy do re cep cji z na -
dzie ją, że jed nak po nas przy ja dą. 8.30. Cze ka my...
– Ten ko leś chy ba ma na pi sa ne na po lar ku Se va Di vers -
stwier dził nie pew nie Wil czy na wi dok go ścia wy sia da ją -
ce go z bu si ka. – No i?... - za py ta łam in te li gent nie.
– No to na sza ba za nur ko wa jest! Aha. Za pa ko wa li śmy
się do bu si ka, mam ro cząc: „Hel lo!”, po tem oka za ło się,
że w bu si ku są sa mi Po la cy. I tak po zna li śmy Ba się i Jur -
ka, i jesz cze kil ka osób, z któ ry mi spę dza li śmy po tem
czas na ło dzi.  

Osob nym prze ży ciem by ła jaz da bu si kiem przez mia -
sto. Pod ska ki wał na wy bo jach, ję czał i wył, kie row ca co
i rusz trą bił (na zna jo mych, ot tak, dla ostrze że nia...) i pę -
dził przez mia sto z pręd ko ścią zde cy do wa nie nie cał kiem
bez piecz ną. W koń cu, ze braw szy po dro dze wszyst kich
pa sa że rów (nie mo że zmar no wać się ani jed no miej sce w
bu si ku...), do je cha li śmy pod ho tel Be irut, obok któ re go
by ła pu sta, ro bią ca smut ne wra że nie dział ka, a na koń cu
dróż ki pro wa dzą cej do mo rza by ła mi ni przy stań, frag -
ment na brze ża z przy cu mo wa ną ło dzią o wdzięcz nej na -
zwie Alia. Oczy wi ście na tych miast prze chrzci łam ją na
Ba lia. To wa rzy stwo za pa ko wa ło się na Alię, zdję ło bu ty



24

nuras.info 6/2011

i upchnę ło je w pó łecz kach w kok pi cie oraz roz la zło się
po oko li cy. Po ja wił się wiel ki Arab z szo pą roz ja śnio nych
od słoń ca, krę co nych wło sów i za czął rzą dzić. Aha, to
Ta rek, wła ści ciel te go in te re su...

– Wy na kurs? Do bra, to chodź cie, po ka żę wam, jak
mon to wać sprzęt... W cza sie kie dy resz ta mon to wa ła
swój sprzęt, Alia pły nę ła na ra fy, my uczy li śmy się za -
kła dać jac ket na bu tlę, mon to wać au to mat, na zy wać je go
po szcze gól ne czę ści (no do bra, Wil czy już wie dział, jak
to się na zy wa, ale on czy tał wcze śniej książ kę, a ja nie).
Nie któ re z tych czyn no ści wy ma ga ły uży cia nie złej si ły i
nie da wa łam so bie ra dy. Po tem na stę po wa ło do bie ra nie
ilo ści ba la stu i wy bie ra nie pian ki, krót ka po ga dan ka na
te mat te go, co bę dzie my ro bić pod wo dą, i w koń cu za -
trzy ma li śmy się przy ja kiejś ra fie. 

Te raz był czas na brie fing: Ta rek szyb ko opo wie dział,
gdzie je ste śmy, jak wy glą da tu tej sza ra fa, co moż na zo ba -
czyć, ja ka jest głę bo kość i przy dzie lił lu dzi prze wod ni -
kom. Jak już wszy scy za nur ko wa li, przy szedł czas na nas. 
– Ja nie sko czę - za po wie dzia łam od ra zu i chy ba na twa -
rzy mia łam wy pi sa ny ośli upór, bo nikt nie pró bo wał
mnie zmu sić do sko cze nia. Pię cio punk to we spraw dza nie
przed wej ściem do wo dy, Wil czy sko czył, ja wla złam,
na pom po wa ny jac ket utrzy my wał mnie na po wierzch ni. 
– Go to wi? - za py tał Ta rek. – Go to wi - po twier dzi li śmy.
– No to scho dzi my.  Szo ku nie by ło, bo prze cież mie li śmy
już za so bą in tro. Co praw da pięć lat te mu, ale jed nak.
Wy pusz cza jąc po wie trze z jac ke tu, po wo li za nu rza li śmy

się pod wo dę, ści ska jąc nos, wy rów ny wa li śmy ci śnie nie.
Swo ją dro gą, nie bar dzo so bie wy obra żam wy rów ny wa -
nie ci śnie nia za po mo cą prze ły ka nia śli ny - jak moż na co -
kol wiek prze ły kać z dru gim stop niem au to ma tu w
gę bie?!?... 

Opa dli śmy na dno i za czę li śmy wy ko ny wać ćwi cze -
nia; naj pierw po ka zy wał je Ta rek, mu sie li śmy po nim po -
wta rzać. Więc: wyj mo wa nie dru gie go stop nia au to ma tu z
bu zi, od rzu ca nie go i od naj dy wa nie na dwa spo so by, usu -
wa nie wo dy z dru gie go stop nia, wy mia na dru gie go stop -
nia na octo pus... I do gó ry. Wil czy się jesz cze na chwi lę
za trzy mał, coś pod niósł z dna i wy pły nę li śmy. Po tem
oka za ło się, że wy ło wił... kar tę kre dy to wą!... Wy nu rze -
nie się z wo dy z ca łym tym cię ża rem wy ma ga nie złe go
wy sił ku, na szczę ście na ło dzi by ła sil na i spraw na ob słu -
ga, pan chwy cił mnie za bu tlę i po cią gnął do gó ry, dzię -
ki cze mu da łam ra dę wy do stać się na po kład. Naj pierw na
ko la na, po tem na wet uda ło się wstać i zdjąć z sie bie ca łe
mo kre ustroj stwo. Zna czy akwa lung. – Czer wo na je steś
na twa rzy - po wie dział do mnie To mek po zdję ciu ca łe -
go te go ba ga żu. – Tak, wiem, to od ma ski - stwier dzi łam,
nie przej mu jąc się kom plet nie, bo jak wia do mo, ma ska
zo sta wia czer wo ne prę gi na czło wie ku. – Nie, krew ci le -
ci... Aha. Po ma sze ro wa łam do ła zien ki, no fak tycz nie,
nos po pu ścił. To się zda rza, zresz tą je stem nie wy spa na i
pew no lek ko osła bio na. Umy łam się po rząd nie i sko rzy -
sta łam z prysz ni ca, jak to do brze, że ma ją tu słod ką wo -
dę i moż na się opłu kać!...
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Czas na obiad, po obie dzie chwi la re lak su i pły nie my
już w na stęp ne miej sce. Sy tu acja się po wta rza: nur ko wie
re kre acyj ni scho dzą pod wo dę, po nich my, po omó wie -
niu na po wierzch ni ćwi czeń. Tym ra zem ćwi czy my po ka -
zy wa nie so bie naj waż niej szych zna ków: bra ku je mi
po wie trza, po daj mi po wie trze. I ko rzy sta nie z cu dze go
octo pu sa. Ćwi czy my też ro bie nie pom pek pod wo dą, czy -
li re gu lo wa nie opa da nia/wy nu rza nia się wy łącz nie wła -
sny mi płu ca mi, ćwi czy my za wi sa nie w to ni nie ru cho mo.
W koń cu wy nu rza my się, te raz mu si my roz mon to wać
sprzęt. – Ta rek, mo że my zo sta wić tu ma ski i płe twy?
– Pew nie. Znajdź cie tyl ko so bie ja kiś kosz. To jest do bry
po mysł, nie bę dzie my mu sie li te go ze so bą tar gać. Wil czy
i tak ko rzy sta z płetw miej sco wych, ja pły wam we wła -
snym sprzę cie. Wło sy wkrę ca ją mi się mię dzy rur kę a

ma skę i plą czą nie sa mo wi cie mi mo po rząd ne go, ści słe -
go war ko cza. Sztu ką jest roz cze sać je te raz. Trud no, zro -
bię to po ich umy ciu w ho te lu. Ale nie tak szyb ko do
nie go wró cę, na dziś ma my za pla no wa ne oglą da nie fil -
mu in struk ta żo we go w ba zie Se va Di vers...

Przy pły nę li śmy na miej sce, Ta rek za pa ko wał nas do
swo je go au ta i prze wiózł ja kieś 500 me trów do ba zy. Tam
wy peł ni li śmy ja kieś pa pier ki, za mknię to nas w od dziel -
nym po miesz cze niu z kom pu te rem i za pusz czo no film,
wy pro du ko wa ny oczy wi ście przez PA DI. Na po cie sze -
nie do sta li śmy her bat kę ... pod czas oglą da nia fil mu ze
dwa ra zy przy snę łam. Wresz cie film się skoń czył i mo gli -
śmy je chać do do mu. Has san - cał kiem przy stoj ny prze -
wod nik nur ko wy - od pro wa dził nas do tak sów ki, za pła cił
kie row cy i po że gnał się z na mi. A my usie dli śmy dość
nie pew nie w środ ku i za czę li śmy za sta na wiać się:
– Cie ka we, czy bę dzie my mu sie li za pła cić jesz cze raz...
– Bę dzie my się kłó cić!... – Trze ba by ło za py tać Has sa -
na... Ogrom ne by ło na sze zdzi wie nie, kie dy kie row ca
pod je chał pod ho tel i grzecz nie się z na mi po że gnał, nie
żą da jąc do dat ko wej za pła ty. – Cy wi li zu ją się czy jak?...
By li śmy głod ni. Wście kle głod ni, po rząd nie zmę cze ni i
po twor nie śpią cy. A ko la cji jesz cze nie po da ją, bo... nie
wia do mo, cze mu. Za to ja kiś ze spół ha ła su je w ho lu.
Atrak cja dla tu ry stów?...

Do pro wa dzi li śmy się do po rząd ku w po ko ju i po szli -
śmy wa ro wać przed ja dal nią. Tłum. Wpusz czać bę dą za
ja kieś pół go dzi ny... Po sta no wi li śmy zro bić so bie krót ki
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spa ce rek po oko li cy, że by nie za snąć. Wresz cie za czę li
wpusz czać... Je dze nie by ło na praw dę nie złe, za cie ra ło na -
sze nie zbyt smacz ne wspo mnie nia sprzed pię ciu lat. Ko -
la cja wresz cie do bie gła koń ca, na de ser wsu nę łam jesz cze
ze 4 ka wał ki cia sta (ge nial ne!...), a po tem wró ci li śmy do
po ko ju i sta nę li śmy nad flasz ką. Le kar stwo to le kar stwo...
No trze ba, to trze ba. Chwy ci łam flasz kę i na pi łam się z
gwin ta odro bi nę. No smacz na... No to jesz cze raz. I jesz -
cze raz, że by by ło te go al ko ho lu od po wied nio du żo w or -
ga ni zmie. W ra mach le kar stwa. Pa dli śmy jak mu chy...

18 li sto pa da, nie dzie la, dru gi dzień kur su
Po bud ka o tej sa mej, ma ka brycz nej po rze. Na śnia da -

nie po szli śmy tym ra zem z ba ga ża mi, że by nie la tać w tę
i z po wro tem. Do bu si ka wsia da li śmy już jak sta rzy zna -
jo mi. Ba się, żo nę Jur ka, Ta rek prze chrzcił na Bab cię.
Oka za ło się, że Ba sia też ro bi kurs OWD, a jej mąż nur -
ku je od kil ku lat i ona, że by się nie nu dzić w ho te lu, po -
sta no wi ła po pły wać ra zem z nim. Co dzien nie pod czas
po dró ży na łódź opo wia da ła nam, ja kie jesz cze ćwi cze nia
nas cze ka ją...

Dzień na Alii jak co dzień. Zlo ka li zo wa li śmy swo je
skrzyn ki, wy pły nę li śmy, prze cze ka li śmy brie fing dla nur -
ków z pa pie ra mi, omó wi li śmy swo je ćwi cze nia i ze szli -
śmy pod wo dę. Tym ra zem mu sie li śmy zdjąć ma skę pod
wo dą, za ło żyć ją i wy dmu chać z niej wo dę, co oczy wi ście
po fak cie oka za ło się być ła twi zną, ale cięż ko by ło mi to
zro bić pierw szy raz w ży ciu, w do dat ku bo jąc się o so -
czew ki. Ćwi czy li śmy też usu wa nie skur czu i pły wa nie z
kom pa sem. I jesz cze jed no ćwi cze nie, a wła ści wie orien -
ta cja, jak to jest, kie dy koń czy się po wie trze: pa trzy li śmy
na ma no me try (przy rzą dy po ka zu ją ce ci śnie nie po wie trza
w bu tli), a Ta rek za krę cał nam bu tle. Rze czy wi ście da ło
się od czuć, że od dy cha się trud niej. To ide al ny mo ment
do spa ni ko wa nia .

Po obie dzie Ta rek za py tał nas, czy ma my wy peł nio ne
te sty na za li cze nie - po win ni śmy prze czy tać dwa roz dzia -
ły książ ki, każ dy z nich jest za koń czo ny te stem.

– Nie - stwier dzi li śmy chór kiem, nie zbyt się przy tym
ka ja jąc. - Mu sie li śmy się wy spać, 4 go dzi ny snu to za ma -
ło...

Ta rek tyl ko po krę cił gło wą i wię cej już nie py tał o te -
sty. Swo ją dro gą, wrę czy li śmy mu je ostat nie go dnia kur -
su wszyst kie na raz.

Obiad na łaj bie skła dał się z róż nych ro dza jów ry żu,
ma ka ro nu, ziem nia ków, su ró wek i dwóch ka wał ków mię -
ska: al bo by ły to skrzy deł ka, al bo coś w ro dza ju chor wac -
kie go ce vap ci ci - mie lo ne go mię sa na dzia ne go na pa tyk
jak szasz łyk. Do te go bu tel ka co li lub fan ty. Cał kiem
smacz ne to by ło, mu szę przy znać. Bez ogra ni czeń by ła
ka wa i her ba ta oraz wo da. Po obie dzie - re laks, prze pły -
nię cie na ko lej ne miej sce nur ko we i za ba wa od no wa.

Tym ra zem na Alii by ło spo ro osób na in tro - pierw -
sze nur ko wa nie z prze wod ni kiem, ta ka za chę ta, zo bacz -
cie, jak jest faj nie, spodo ba wam się, za pi sze cie się na
kurs i bę dzie my mieć z te go pie niąż ki. My zro bi li śmy in -
tro pięć lat te mu i rze czy wi ście, od te go cza su te mat kur -
su nur ko wa nia po wra cał, ale z jed nym za strze że niem:
tyl ko w Egip cie. Mu si być ra fa, mu si być ko lo ro wo i mu -
si być du żo faj nych ry bek!... Je śli spę dza się czas w ho -
te lu, to ta ka wy pra wa łaj bą w mo rze jest zu peł nie faj ną
od skocz nią od egip skiej co dzien no ści.

Brie fing dla in trow ców prze pro wa dza ła żo na Tar ka, Go -
sia. Pa trzy li śmy lek ko za fa scy no wa ni, mó wi ła im o wszyst -
kim, po ka zy wa ła każ dy frag ment stro ju, tłu ma czy ła, że by
nie przej mo wać się ma ską i tak da lej - jak do dzie ci. A sta -
do lu dzi sie dzia ło wpa trzo ne w nią ba ra nim wzro kiem i wi -
dać by ło, że są cał kiem spo koj ni. No, no, my śmy tak
roz bu do wa nych in for ma cji ni gdy nie otrzy ma li...;)

Cze ka jąc na swo ją ko lej, ster cze li śmy na dol nym po -
mo ście Alii i przy glą da li śmy się, jak in trow cy są wcią -
ga ni pod wo dę. Obok nas ner wo wo prze stę po wa ła z no gi
na no gę pa ni, trzy ma jąc za rę kę kil ku let nią dziew czyn kę.
W koń cu za py ta ła:

– Bar dzo prze pra szam, mo gła by pa ni się za opie ko wać
mo ją cór ką?... Bo oni chcą, że bym ja już szła, a mąż cią -
gle gdzieś tam pły wa, ja nie mo gę jej tak sa mej zo sta wić!...

Spoj rza łam w dół. No dziec ko. Dziec ko spoj rza ło na
mnie. Mo je uczu cia do dzie ci chy ba nie są wy pi sa ne na
twa rzy, ina czej pa ni w ży ciu by się do mnie nie ode zwa -
ła. Z dość nie pew ną mi ną zgo dzi łam się i pa ni - ca ła
szczę śli wa - po szła nur ko wać.

Wresz cie przy szła na sza ko lej. Tym ra zem ćwi czy li -
śmy od dy cha nie ze wzbu dzo ne go au to ma tu, od dy cha nie
z jed nej bu tli i kon tro lo wa ne awa ryj ne wy nu rze nie pły -
nąc. To ostat nie chy ba nie do koń ca mi wy szło, ale jed -
nak Ta rek mi za li czył. Nie spra wia li śmy chy ba zbyt du żo
kło po tów :) Pod czas przy stan ku de kom pre syj ne go Ta rek
wy jął au to mat z ust i po ka zał mi ję zyk. Zre wan żo wa łam
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się mu na tych miast tym sa mym, a co!... Wil czy twier dzi,
że po kra śniał z du my w tym mo men cie, cze go kom plet -
nie pod wo dą nie by ło wi dać, bo pod wo dą wszyst ko jest
nie bie skie. Tro chę z nie po ko jem pa trzy li śmy na na sze
ma no me try, bo po wie trza w bu tli zo sta ło już bar dzo ma -
ło, ale przy sta nek de kom pre syj ny mu si być, zresz tą w ra -
zie cze go je ste śmy 3 me try pod po wierzch nią...

Tym ra zem do ho te lu wró ci li śmy bu si kiem, ze wszyst -
ki mi, z Ba sią opo wia da jąc so bie prze ży cia dnia dzi siej -
sze go. 

19 li sto pa da, po nie dzia łek, trze ci dzień kur su
Te go dnia by ło nas tak wie le, że pły nę li śmy dwie ma

ło dzia mi, my wła śnie na tej dru giej, na zy wa ła się Ma xi -
mi lian. Naj pierw na stą pi ło prze no sze nie rze czy z jed nej
ło dzi na dru gą, po tem Ma xi mi lian po pły nął za Alią. Jak
zwy kle sta nę li śmy obok kil ku in nych ło dzi przy ka wał ku
ra fy. Pod czas pły nię cia sie dzie li śmy w kok pi cie i czy ta -
li śmy książ kę, że by nad go nić ma te riał. Na prze ciw ko sie -
dział gość z ob słu gi, pa trzył na nas z sze ro kim uśmie-
chem i w koń cu za py tał Wil cze go:

– Ona jest two ją na uczy ciel ką?... Bo czy ta ci książ kę...
Jass sne. Wil czy w od po wie dzi, uśmie cha jąc się

uprzej mie, zro bił mu zdję cie. Na co gość oznaj mił:
– Aj łont tu vo odoo.
Że co?!?...
– Aj łont tu vo odoo - po wie dział gość jesz cze raz, po -

ka zu jąc tym ra zem pal cem na nas. Ekhm... Ja kie, do li cha,
vo odoo?!?... - Ju mejk mi vo odoo end aj łont tu.

Aaaa, pho to!... Mat ko bo sko.
– Ja sne. Su re. No pro blem, but gi ve us your e -ma il...
Ufff. Jed nak naj le piej po an giel sku roz ma wia się z Po -

la ka mi, oni przy naj mniej mó wią wy raź nie.
Łaj ba przy cu mo wa ła do Alii, na stą pi ło za mie sza nie

spo wo do wa ne po now nym prze no sze niem rze czy, Ta rek
za wo łał nas na brie fing. Dziś do nas mia ło do łą czyć mło -
de mał żeń stwo, któ re też zde cy do wa ło się na kurs. Oka -
za ło się, że pły wa li też na Po go rii i w Chor wa cji by li z
Kor bą w tym sa mym cza sie co my. Nie mal cią gle się na
sie bie na ty ka li śmy do tej po ry, a spo tka li śmy się w Egip -
cie...

Ona by ła lek ko bla da, on nie mógł się do cze kać. Ta -
rek za pro sił nas na brie fing:

– Do bu dy!...
No do brze, prze leź li śmy na Alię, we szli śmy do ka bi -

ny. Ta rek po ka zał na mnie pal cem i po wie dział do świe -
żej kur sant ki:

– Nie martw się, ona też tak wy glą da ła dwa dni te mu.
Ja sne, dzię ki!
Do wie dzie li śmy się, co bę dzie my dziś ro bić, oni też,

za rzu ci li śmy sprzęt na sie bie i na plu li śmy na ma ski. Od
daw na wia do mo, że jest to je dy ny wła ści wy spo sób na
to, że by ma ski nie pa ro wa ły pod wo dą - trze ba do nich
na pluć, roz sma ro wać to po ca łym wnę trzu, wy płu kać i
za ło żyć na sie bie. Tak, brzmi to obrzy dli wie… Są tak że
pre pa ra ty, któ ry mi się psi ka szkło ma sek i one po dob no
po ma ga ją. No wi kur san ci spoj rze li na nas z obrzy dze -
niem, na na sze za plu te ma ski...
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– To dzia ła, dzię ki te mu nie bę dą wam pa ro wać ma ski,
ra dzi my też tak zro bić - po wie dzia łam uprzej mie, bo ja
ge ne ral nie do brą du szą je stem i chcę po ma gać in nym.
Ode zwał się mał żo nek:

– My ma my pre pa rat, naj lep szy, ja ki jest. Też nam nie
bę dą pa ro wać ma ski.

Ok, jak so bie ży czy cie, nam szko da pie nię dzy na pre -
pa ra ty...

Wleź li śmy do wo dy. Tym ra zem zde cy do wa łam się
wsko czyć, Ta rek wresz cie prze stał się ze mnie śmiać, no
do bra, da ło ra dę, wy star czy ło tyl ko trzy mać ma skę i au -
to mat, na wet spe cjal nie zim na nie po czu łam, pian ka jest
faj na, grze je. Ok, zna leź li śmy się w wo dzie we czwór kę
plus Ta rek. Od pły nę li śmy ka wa łek, Ta rek zszedł ze mną
i mał żon kiem pod wo dę, po sa dził nas na dnie i wró cił po
Wil cze go i żo nę.

...ja kiś czas póź niej obok mnie po ja wił się Wil czy.
Mał żon ko wi kom plet nie za pa ro wa ła ma ska, ale pod wo -
dą cięż ko po wie dzieć: A nie mó wi łam?  Sie dzie li śmy
grzecz nie na dnie we trój kę, za czę ło nam się nu dzić, obej -
rze li śmy so bie ka wał ki ra fy wi docz ne do oko ła, dno, za -
wi śli śmy w to ni i cze ka my. W koń cu do tarł do nas Ta rek,
sam. Aha, żo na nie da ła ra dy, no do bra. Krót kie ćwi cze -
nia dla mał żon ka, po tem my - tym ra zem mu sie li śmy
prze pły nąć 15 me trów bez ma ski. Usta li łam na po -
wierzch ni z Tar kiem, że nie bę dę otwie rać oczu, więc bar -
dzo pro szę, prze pły nę, ile on chce, ale mu si mnie trzy mać
za rę kę i dać mi znać, że już mo gę ma skę za ło żyć. Tak też
się sta ło, tym ra zem nie mia łam pro ble mu z za ło że niem
ma ski i wy dmu cha niem z niej wo dy. Mu sie li śmy jesz cze
zdjąć i za ło żyć z po wro tem pas ba la sto wy oraz jac ket z
bu tlą. Z pa sem nie by ło du żych pro ble mów, cho ciaż swo -
je wa żył, na wet pod wo dą, ale uda ło się. Z jac ke tem był
więk szy pro blem, bo sku ba ny ucie kał na po wierzch nię i
cięż ko by ło go za ło żyć z po wro tem na sie bie, ale uda ło
się. Te sa me ćwi cze nia mu sie li śmy po wtó rzyć na po -
wierzch ni: zdej mo wa nie i za ło że nie pa sa ba la sto we go i
jac ke tu, pom po wa nie jac ke tu usta mi oraz w ra mach bo -
nu su ho lo wa nie nur ka - czy li Tar ka - do ło dzi dwo ma

spo so ba mi. Mat ko bo sko, oka za ło się, że to dość wy czer -
pu ją ce za ję cie jest...

Po wyj ściu Wil czy opo wie dział mi, co się dzia ło na
po wierzch ni, jak my już ze szli śmy pod wo dę.

Żo na (nie umie ją ca pły wać no ta be ne) da ła się prze ko -
nać do wsa dze nia gło wy do wo dy, od dy cha nie nie spra -
wia ło jej pro ble mów, pa trzy ła so bie w mo rze, tyl ko tak
by ła sku pio na na od dy cha niu, że nie kon tro lo wa ła kom -
plet nie świa ta po za tym. Naj pierw Ta rek, po tem Wil czy
usi ło wa li ją zmu sić do ma cha nia no ga mi, że by prze pły nę -
ła ka wa łek sa mo dziel nie. Że by za czę ła się ru szać. Ale
ona kom plet nie ogłu chła. Wil czy do niej mó wił, krzy czał,
stu kał ją w ra mię, nic kom plet nie. Pod niósł jej rę kę, wy -
jął ją z wo dy, pu ścił, rę ka opa dła bez wład nie... Ze ro kon -
tak tu. W ta kiej sy tu acji nie da ło ra dy kon ty nu ować...

Tym cza sem po ja wi ły się del fi ny, wy wo łu jąc na tych -
mia sto wą re ak cję tłu mów na wszyst kich łód kach: lu dzie
rzu ci li się naj pierw po apa ra ty fo to gra ficz ne, a po tem na
po kład. Na wet ob słu ga, czy li Ara bo wie, wo ła ła po pol -
sku: “Del fi ny!...”

Po obie dzie po pły nę li śmy na na stęp ne miej sce do nur -
ko wa nia. Po za cu mo wa niu naj pierw do sta li śmy ochrzan,
że nie zmie ni li śmy so bie bu tli, po tem zo sta li śmy za go -
nie ni na brie fing .Po czym oka za ło się, że pły nie my z
Has sa nem. Nor mal nie. Ok...

Tym ra zem na nur ko wa nie Wil czy wziął apa rat, pa -
mięt ny sy tu acji sprzed 5 lat nie wska ki wał z nim, po da -
łam mu go, jak już był w wo dzie. Pięć lat te mu pod czas
ude rze nia apa ra tem o wo dę od sko czy ła blo ka da po jem ni -
ka na ba te rie i w re zul ta cie zro bi li śmy tyl ko jed no zdję -
cie pod wo dą...

Pod czas nur ko wa nia re kre acyj ne go każ dy ma swo je -
go part ne ra i pły wa my ra zem. Za sa dy usta lo ne są przed
wej ściem do wo dy, wia do mo, że trzy ma my się prze wod -
ni ka, ale w ra zie zgu bie nia wy nu rza my się i spo ty ka my
się na po wierzch ni. Bę dąc już w wo dzie, usta la my, czy
wszyst ko jest OK i na znak prze wod ni ka za nu rza my się.
No i...
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Faj nie by ło tak pły nąć z in ny mi i roz po zna wać pod
wo dą, kto jest kto. Wresz cie za czę li śmy po rząd nie oglą -
dać pod wod ny świat - ko lo ro we ryb ki, ro ślin ki, zwie rząt -
ka. Jak któ reś z nas wi dzia ło coś faj ne go, po ka zy wa ło
na tych miast te mu dru gie mu. Tra fi li śmy na wę ża mor skie -
go. Ryb ki ra czej się nas nie ba ły, uzna wa ły nas za dziw -
ne stwo rze nia pły wa ją ce, ale nie po zwa la ły pod pły wać
zbyt bli sko i nie ko niecz nie cie szy ły się, kie dy wy cią ga li -
śmy w ich stro ny rę ce.

By łam tro chę kiep sko wy wa żo na, bo zmie ni łam pian -
kę na dłu gą, a nie do ło ży łam ba la stu i cią gnę ło mnie w
gó rę. Raz mnie wy nio sło na po wierzch nię, na szczę ście
za nu rze nie by ło nie wiel kie, więc bez de kom pre syj ne, ale
obie ca łam so bie so len nie, że ju tro do ło żę kost kę ba la stu.

Co ja kiś czas spraw dza li śmy ma no me try, pil no wa li śmy

ilo ści po wie trza w bu tli, wia do mo, le piej mieć to pod kon -
tro lą. Nie wia do mo, kie dy mi nę ła go dzi na i wy nu rzy li śmy
się, tym ra zem po rząd nie, z przy stan kiem de kom pre syj nym.

Ta rek spoj rzał na nas, skrzy wił się i oznaj mił:
- Na wet nie mam za co ich opie przyć, po dob no da wa -

li so bie ra dę...
No cóż…
Zdej mo wa nie mo krej pian ki nie na le ży do przy jem no -

ści, tym bar dziej, je śli wie je wiatr i wca le nie jest su per
cie pło. Dla te go trze ba to ro bić szyb ko i od ra zu się gdzieś
scho wać... a za raz po tem na pić się go rą cej her ba ty.

Jak to po nur ko wa niu na ło dzi ko men tu je się to, co się
wi dzia ło pod wo dą. Oka za ło się, że dru ga gru pa wi dzia -
ła mu re nę. Po oglą da li śmy zdję cia i fil mi ki krę co ne przez
Wil cze go, po leź li śmy do ste ru. Ob słu ga wy da wa ła się
być dość sku pio na, słoń ce po wo li za cho dzi ło, Alia pły nę -
ła przed na mi. Do wie dzie li śmy się, że tu jest wą skie -
czte ro me tro we tyl ko - przej ście w ra fie i mu si my się w
nim zmie ścić. No do bra... Za brzmia ło to groź nie, ale uda -
ło się bez pro ble mu. Do pły nę li śmy do brze gu, idąc do bu -
si ków za trzy ma li śmy się, bo po ja wi ła się ma sa ko tów.
Jak wia do mo, ko ty faj ne są i ko niecz nie trze ba im zro bić
zdję cie, co też na tych miast uczy ni li śmy. 

Za pa ko wa li śmy się w bu si ki, Ba sia po wie dzia ła, że
ona już ju tro nie bę dzie pły wać, dość ma, mu si od po cząć,
ale mo że by śmy się wy bra li na pi wo?

- Bar dzo chęt nie :) To umó wi my się ju tro z Jur kiem.
Jak zwy kle prysz nic, po tem po szli śmy rzu cić okiem

na naj bliż szą oko li cę. Tuż obok był sklep nur ko wy, do
któ re go na tych miast we szli śmy. Ko rzy sta jąc z za mie sza -
nia, ja kie ro bi ło tam sta do Ro sjan, obej rze li śmy so bie
wszyst ko bar dzo do kład nie.

Po szli śmy ka wa łek da lej, zo ba czyć ho tel, w któ rym
miesz ka li śmy po przed nio. Oka za ło się, że jest te raz w re -
mon cie...

cdn.
Beata Ciszewska

beata.ciszewska@gmail.com
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Mię dzy rzec ki Re jon Umoc nio ny to roz le gły
sys tem for ty fi ka cji zbu do wa ny przez Niem ców
przed II woj ną świa to wą. Po ło żo ny jest mię dzy
Od rą i War tą na daw nych Kre sach Wschod nich.
Roz cią ga się na od cin ku oko ło 100 km, zaj mu -
je po wierzch nię po nad 7000 km˛ i skła da się z
po nad 100 obiek tów for ty fi ka cyj nych. 

Je go naj waż niej szym ele men tem jest kil ka dzie siąt
schro nów bo jo wych (bun krów) po łą czo nych ze so bą la -
bi ryn tem tu ne li o łącz nej dłu go ści oko ło 30 km. Pod ziem -
ne tu ne le znaj du ją się na głę bo ko ści od 35 do 55 me trów
pod zie mią. Dla po rów na nia, uzna wa na za naj więk szą na
świe cie Li nia Ma gi no ta roz cią ga się na osza ła mia ją cej
dłu go ści 450 km, ale sys tem pod ziem nych tu ne li li czy
„tyl ko” 10 km. Na le ży więc uznać, że MRU, a kon kret -
nie Od ci nek Cen tral ny, jest naj więk szym sys te mem te go
ty pu. Z pew no ścią jest szczy to wym osią gnię ciem tech ni -
ki for ty fi ka cyj nej III Rze szy. Mi mo ogrom nych na dziei,
któ re po kła da li w nim Niem cy, MRU za trzy ma ło front
je dy nie na dwa dni, a wg nie któ rych źró deł - za le d wie je -
den. Dziś MRU, mi mo upły wu lat, na dal wy glą da im po -
nu ją co. Osnu te wie lo ma za gad ka mi roz pa la wy obraź nię
ba da czy i pa sjo na tów. Jesz cze kil ka lat te mu do sys te mu
moż na się by ło do stać „na dzi ko”. Dziś, głów nie z po wo -
du re zer wa tu nie to pe rzy, któ rym ob ję ty jest ca ły sys tem,
jest to moc no utrud nio ne, je śli nie nie moż li we. Opie ku no -
wie sta ra ją się za my kać wszel kie otwar te przez bun krow -
ców „dzi kie” wej ścia, a spo tka nym we wnątrz
po szu ki wa czom przy gód wle pia ją sło ne man da ty. Le piej

Nurkowanie jaskiniowe w Polsce

MRU - Operacja Nordpol
jest sko rzy stać z wy dzie lo nej tra sy tu ry stycz nej, któ rej
przej ście i tak do star cza wie lu wra żeń. Nie ści sło ści w pla -
nach (za rów no ory gi nal nych, jak i póź niej szych) stwa -
rza ją spo re po le ba da czom. Je den z nich, au to ry tet w
dzie dzi nie tech ni ki woj sko wej i for ty fi ka cyj nej, re dak tor
na czel ny ma ga zy nu „Od kryw ca” i ku stosz Skan se nu For -
ty fi ka cji w Ja star ni Je rzy Sa dow ski od lat 80. ba da za gad -
ko we nie ści sło ści z oko lic dwor ca Nord pol znaj du ją ce go
się w pół noc nej czę ści sys te mu, 50 m pod wsią Kę szy ca.
Ist nie nie kil ku wer sji map tej czę ści sys te mu wpro wa dza
dez orien ta cję, a fakt cał ko wi te go za la nia ko ry ta rzy wo dą
zde cy do wa nie utrud nia usta le nie fak tycz ne go ich prze -
bie gu. Jed na z hi po tez gło si, że za la nie frag men tu sys te -
mu by ło ce lo wym dzia ła niem ma ją cym na ce lu ochro nę
ta jem nic, ja kie skry wa dal sza je go część.

Szu ka jąc po mo cy w roz wią za niu trwa ją cej oko ło
dwu dzie stu lat za gad ki, Je rzy zro bił wy wiad śro do wi sko -
wy i za pro sił nur ków do wspól nej ak cji ba daw czej, któ -
rą za rzą dza ło Sto wa rzy sze nie „Au reus“. Po na kre śle niu
szki cu i wstęp nej ak cep ta cji pro jek tu ru szy ła ma chi na.
Ter min zo stał usta lo ny i nie wiel ka gru pa nur ków ja ski -
nio wych roz po czę ła przy go to wa nia do za da nia. Na le ża ło
do ko nać in wen ta ry za cji za la nej czę ści sys te mu za dwor -
cem Nord pol, spo rzą dzić do ku men ta cję fo to gra ficz ną i
vi deo oraz ze brać da ne kar to gra ficz ne. Fi na łem tych dzia -
łań mia ła być no wa ma pa pod da na szcze gó ło wej ana li zie
hi sto rycz nej. Pro jekt otrzy mał ro bo czą na zwę „Ope ra cja
Nord pol”.
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Punk tu al nie, o wy zna czo nej go dzi nie „ze ro”, sta wi li -
śmy się w Ka ła wie, gdzie znaj du je się wej ście do sys te -
mu. Oprócz nas po ja wi ło się kil ka na ście osób
nur ku ją cych i nie nur ku ją cych. Po krót kim omó wie niu,
czu jąc orzeź wia ją cy wiatr zbli ża ją cej się przy go dy, roz -
po czę li śmy ocho cze przy go to wa nia do za da nia. Naj pierw
prze trans por to wa li śmy ca ły sprzęt nur ko wy na dol ny po -
ziom dwu kon dy gna cyj ne go bun kra PzW 717 Scharn -
horst. Na stęp nie 40-me tro wym, pio no wym szy bem na
dol ny po ziom sys te mu. Tam za ła do wa li śmy wszyst ko na
wóz ki i roz po czę li śmy mo zol ną po dróż. Dwie go dzi ny
so lid ne go mar szu z prze szko da mi, bo po dro dze trze ba
by ło zmie rzyć się z otwar ty mi w spą gu wła za mi, stu -
dzien ka mi i prze dzie la ją cy mi do po ło wy świa tła ko ry ta -
rza za wa ła mi. Mi ja jąc po dro dze dwor ce He in rich,
Gu staw, Fri de rich, Em ma, Do ra i Ce zar, po oko ło 6 km,
do tar li śmy do dwor ca Nord pol, któ ry był ostat nim su -
chym miej scem umoż li wia ją cym przy go to wa nie się do
nur ko wa nia. Na koń cu dwor ca za le ga ła wo da o głę bo ko -
ści oko ło 20 cm. Po ubra niu się w kom bi ne zo ny nur ko we
ze bra li śmy bu tle, ko ło wrot ki, ka me ry oraz po zo sta łe
sprzę ty i prze trans por to wa li śmy je oko ło 200 me trów do
miej sca, w któ rym wo da się ga ła pa sa. Po upo rząd ko wa -
niu sprzę tów na so bie za nu rzy li śmy się i ru szy li śmy na
od kry wa nie nie od kry te go od kry te go… 

Po rę czów kę sta bi li zo wa li śmy do ha ków na in sta la cje
w ścia nach ko ry ta rzy. Wi docz ność by ła bar dzo do bra, ale
po ru sza ny bą bla mi wy dy cha ne go po wie trza osad i de li -
kat ne na cie ki wa pien ne sku tecz nie re du ko wa ły ją do kil -
ku me trów. Po ru sza li śmy się bar dzo ostroż nie, aby
rów nież i w dro dze po wrot nej moż li we by ło fil mo wa nie.

Tem pe ra tu ra wo dy wy no si ła rów ne 10 stop ni. Sta re po rę -
czów ki, od na le zio ne w cią gu głów nym, po twier dza ją od -
by wa ją ce się tam w prze szło ści ak cje nur ko we.
Naj cie kaw szy dla nas (Je rze go rów nież) był pra wy ko ry -
tarz obiek tu. Za sta li śmy w nim nie tknię te, bar dzo de li -
kat ne for ma cje na cie ko we. Wi dać by ło, że ko ry tarz był
„ma ło pły wa ny”. Świad czy ły o tym choć by nie tknię te
„fan ty” i brak ja kich kol wiek śla dów na spą gu (w ko ry ta -
rzach ze sta ry mi po rę czów ka mi od na leź li śmy mnó stwo
śla dów na spą gu i uszko dzo ne na cie ki w szcząt ko wej ilo -
ści i for mie). Nur ko wa nie trwa ło 90 mi nut w obiek cie o
łącz nej dłu go ści 500 m. Uda ło nam się ze brać wy star cza -
ją cą ilość „ma te ria łu do wo do we go”, któ ry po słu ży dal -
szej ana li zie obiek tu. Te le wi zja Pol ska na gra ła re por taż z
ak cji, a Piotr na krę cił spo ro zdjęć pod wod nych. Te raz
czas na ana li zę hi sto ry ków. Cie ka we, do ja kich wnio -
sków (a mo że mi lo wych kro ków) ich to do pro wa dzi? 

Jak w każ dej baj ce, wszyst ko co do bre się koń czy, gdy
na za mek przy by wa zły pan. Tak by ło i tym ra zem. Sze -
ścio ki lo me tro wy re trans port cięż kie go sprzę tu ob ja wił się
nam ni czym zły go spo darz. Z po wo du na ra sta ją ce go zmę -
cze nia do ku cza ło nam do słow nie wszyst ko. Pod ko niec
ak cji rów nież przy sło wio wy rą bek u spód ni cy, a pio no -
wy, 40-me tro wy szyb ja wił się nie mal że gwoź dziem do
trum ny… Po dzie się cio go dzin nej ak cji wró ci li śmy na
świa tło dzien ne. Ubło ce ni, spo ce ni, głod ni i zmę cze ni,
ale uszczę śli wie ni suk ce sem! Na wet cze ka ją ca nas per -
spek ty wa kil ku go dzin ne go kla ro wa nia sprzę tu, pa ko wa -
nia itp. nie zmą ci ła na sze go bło gie go po czu cia speł nie nia
i prze świad cze nia do brze wy ko na nej ro bo ty. 

Mi chał MAJ KI Wi nek
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Tak so bie my ślę, że po zy tyw nie po ra zi ła
mnie tak znacz na ilość osób przy by łych na ak -
cję „Czy ści my Je zio ro Do mi nic kie 2011”. Za bra -
kło ko szu lek oko licz no ścio wych, a za tem,
zer ka jąc na li sty re je stra cyj ne, by ło nas po nad
300 osób. War to do dać, że przy byli za an ga żo -
wa li się w zbie ra nie śmie ci z wła snej i nie -
przy mu szo nej wo li, a to wiel ka spra wa,
szcze gól nie w dzi siej szych cza sach wszech -
obec nej znie czu li cy.

I po śmieciach!
Nie ste ty smut niej ro bi mi się, gdy wi dzę krzy wą pną cą

się na wy ży ny… W 2009 ro ku, gdy kom plet nie spon ta nicz -
nie uda ło mi się zor ga ni zo wać ak cję, przy by ło 50 osób. 20
nur ków, za opa trzo nych w iden tycz ne wor ki rasz lo we jak w
so bo tę 28 ma ja 2011 ro ku, we szło pod wo dę. Ze bra li śmy
wów czas 2 m3 śmie ci. W ro ku ubie głym (2010), już wspól -
nie z Ma te uszem Lu bie niec z por ta lu e -bosz ko wo.pl, zor ga -
ni zo wa li śmy ak cję wod no -lą do wą. Tym ra zem przy by ło
200 osób, a 40 za nur ko wa ło w po szu ki wa niu „od pa dów”
wy rzu co nych bez myśl nie do je zio ra.
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Wy nik nas oszo ło mił. Ze bra li śmy pra wie pół to rej to -
ny śmie ci, zli cza jąc wor ki z lą du i te rasz lo we spod wo -
dy. Ogło si li śmy z rocz nym wy prze dze niem, że ko lej na
edy cja ak cji od bę dzie się 28 ma ja, czy li w ostat nią so bo -
tę ma ja An no Do mi ni 2011.

Od po cząt ku by ła to idea spon ta nicz na i od dol na. Od -
ci na my się od wszel kich aspek tów po li tycz nych, gmin -
no -sta ro sto wych czy bus si ne so wych.

W tym ro ku wspar ła nas rze sza wo lon ta riu szy, firm
pry wat nych, po je dyn czych osób i przed się biorstw pań -
stwo wych, a tak że urzę dów. My ślę, że war to o nich mó -
wić, bo to ich do bra wo la, ich pie nią dze i ich wol ny czas
po mógł nam po łą czyć pięk ne z po ży tecz nym.

Miej scem ak cji był Ośro dek Wy po czyn ko wy Ku ra to -
rium Oświa ty „Przy stań”, któ ry dzię ki go ścin no ści pa na
Eli giu sza Kla wiń skie go, już po raz trze ci przy jął na swo -
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im te re nie ca łą rze szę lu dzi, bo to wła śnie tu od by ła się
na sza „im pre za”. Dzię ku ję za za ufa nie i wszel ką po moc.

Za czę li śmy od re je stra cji. Po ma ga li nam har ce rze i 2
oso by, któ re skie ro wał pan Lu dwik, czło wiek trzy ma ją cy
się z bo ku, a bar dzo istot ny, bo pil no wał po rząd ku na par -
kin gu i prze wo ził sprzęt nur ko wy.

Pierw si przy by li stu den ci z czwór ką sym pa tycz nych
wy kła dow ców z Wyż szej Szko ły Han dlo wej z Wro cła -
wia, któ rzy jak w ze szłym ro ku, chęt nie włą czy li się w
ak cję, przyj mu jąc na swo je bar ki wcze śniej usta lo ne sek -
to ry, na któ re po dzie li li śmy ca łe je zio ro i oko li cę. By ły to
gru py pie sza, ro we ro wa, ka ja ko wa i że glar ska. W su mie
pra wie 50 osób. 

Na stęp nie za czę li re je stro wać się człon ko wie naj więk -
sze go fo rum nur ko we go w Pol sce, nur ko wie z fo rum -nu -
ras.com, któ rzy rów nież w ilo ści kil ku dzie się ciu osób
wspar li ak cję. Obec ni od piąt ku do nie dzie li na swo im
co rocz nym zjeź dzie fo rum, któ re dzię ki przy ję te mu za -
pro sze niu umie ści ło czysz cze nie je zio ra w so bot nim pla -
nie, przy czy ni li się do osią gnię cia swo iste go re kor du. Z
po śród wszyst kich nur ków, przy by łych w licz bie spo ro
prze kra cza ją cej 100 osób, aż 90 we szło pod wo dę, by wy -
ła wiać za le ga ją ce na dnie śmie ci. Po zo sta li, z do le gli wo -
ścia mi uszno -za to ko wy mi, któ rzy nie mo gli nur ko wać,
przy łą czy li się do grup lą do wych.

Wspo mnę klu by, któ re ofi cjal nie wspar ły ak cję: Octo -
pus z Lesz na (sprę żar ka), Tri ton z Ko ścia na (2 ło dzie) i
Akwa nau ta z Po zna nia (łódź). Po za ni mi by ło wie lu płe -
two nur ków z ca łej Pol ski, od Szcze ci na i Olsz ty na, po
Kra ków, Biel sko -Bia łą i Ra dom, nie wy łą cza jąc War sza -
wy, Ło dzi, Lesz na, Wro cła wia, Ślą ska, Ko ścia na, Po zna -

nia i wie lu in nych mniej szych bądź więk szych miej sco -
wo ści.

Tu rów nież by ły sek to ry. Część po pły nę ła ło dzia mi
mo to ro wy mi na Do mi ni ce, część na Za to kę, in ni na dru -
gą stro nę, na „Pu deł ko wo” i LOK, a jesz cze in ni wcho -
dzi li do wo dy z pla ży, oczysz cza jąc oko li ce Przy sta ni,
PTTK -u, aż do Star ko wa oraz z dru giej stro ny, na wy so -
ko ści Pi ra ta, aż do pla ży głów nej.  By ło to wy zwa nie lo -
gi stycz ne, szcze gól nie wte dy, gdy oka za ło się, że w
jed nej z ło dzi wy siadł sil nik i przy pi sa ni do tej łód ki
zwięk szy li ilość ocze ku ją cych już w peł nym nur ko wym
rynsz tun ku na swo ją ko lej.

W tym cza sie pie si i zmo to ry zo wa ni prze szu ki wa li za -
da ne te re ny. Swój udział i wiel kie za an ga żo wa nie moc no
za zna czy ły sa mo cho dy te re no we, któ re ob sa dzi ły trud no
do stęp ne miej sca, co by ło moż li we dzię ki Po ci -
skWord.com

Na je zio rze spraw nie dzia łał Pol ski Zwią zek Węd kar -
ski od dział Po znań, któ ry po raz pierw szy w tym ro ku
wsparł ak cję. Węd ka rze ko or dy no wa li pra cę łó dek -ko -
szy, któ re trans por to wa li. 

Pa tro nat nad ca ło ścią przy ję ło Sto wa rzy sze nie Przy -
ja ciół Bosz ko wa, a ich człon ko wie, z pre ze sem na cze le,
ak tyw nie pra co wa li w te re nie, oczysz cza jąc mię dzy in -
ny mi ka nał. 

Obec ni by li też człon ko wie klu bu Mor sów, któ rzy wy -
cho dząc z Lesz na o 3.30 nad ra nem, pie szo przy szli do
Bosz ko wa i nie do syć, że su mien nie zbie ra li śmie ci, to
jesz cze zro bi li so bie ką piel (ku ucie sze ga piów) w zim -
nych wciąż wo dach Je zio ra Do mi nic kie go. 

Wspo mnę rów nież, że każ dy za re je stro wa ny otrzy my -
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wał rę ka wicz ki, wor ki i ko szul kę z lo go ak cji (do wy czer -
pa nia za pa sów), co wy dat nie wspar ły Ze spół Par ków
Kra jo bra zo wych Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go z Prze -
męc kim Par kiem Kra jo bra zo wym na cze le, WFO ŚiGW
oraz Nad le śnic two Wło sza ko wi ce.

Po zbiór ce gó ry śmie ci spo ty ka li śmy się znów w miej -
scu wyj ścia. Trwa ło już przy go to wa nie do gril la. Jak w
ubie głych la tach, na szym mi strzem ce re mo nii był Ja rek z
Lesz na. Nie miał ła two w tym ro ku, bo de ski by ły wil -

got ne. Ca łość kieł ba sek, ka sza nek, jed no ra zó wek itd. za -
wdzię cza my fir mie, któ ra od 2009 ro ku wspie ra ak cję,
na sze mu spon so ro wi głów ne mu – Przed się bior stwu John
Grot ni ki. Na po je zaś do star czy ła fir ma Ła bi mex.

Od godz. 16 go ści li śmy or kie strę dę tą z Prze mę tu, któ -
ra za gra ła dla nas kil ka faj nych ka wał ków. Na stęp nie od -
by ły się kon kur sy dla naj młod szych, tro chę star szych i
tych cał kiem już do ro słych. Na gro dy by ły przed nie, a
ufun do wa li je Sta ro stwo Po wia tu Lesz czyń skie go, Nad -
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le śnic two Wło sza ko wi ce, John Grot ni ki, Pa no ra ma, Nu -
ras.in fo, Ze spół Par ków Kra jo bra zo wych, Pol ski Zwią -
zek Węd kar stwa oraz Di ve zo ne, di ve -ad ven tu re.eu i
e -bosz ko wo.pl.

Swój wkład ma ją rów nież Spot15, Smak Mak, Wer ner
Ken kel, któ ry do dat ko wo ob da ro wał nas kar to na mi, na
któ rych od był się kon kurs ry sow ni czy, GZK Wło sza ko -
wi ce, Wójt Gmi ny Wło sza ko wi ce, Ja ma lex i Astro mal. 

War to po wie dzieć o me diach. Wspar ły nas TV Lesz -
no, Naj więk szy Cy fro wy Ma ga zyn Nur ko wy Nu ras.in fo,
fo rum -nu ras, Ra dio El ka, ABC, SPOT15, e -bosz ko wo,
Ra dio Mer ku ry, Głos Wiel ko pol ski, Pa no ra ma Lesz czyń -
ska, Ra dio S i Ra dio Afe ra. Pi sa ły też o nas Ża gle i Na -
sza Zie mia.

Po ra do snym ode bra niu cie ka wych i mi łych na gród,
po na peł nie niu ku fli zło tym na po jem z pian ką, słu cha li -
śmy ostat nich przy go to wań ze spo łu Mo ha dic. Do mi nik
May, któ re mu ser decz nie dzię ku je my, ja ko or ga ni za to -
rzy, za po pro wa dze nie im pre zy przy mi kro fo nie, dał te raz
cza du z ko le ga mi z ze spo łu. O 17.00 za czął się dwu go -
dzin ny kon cert, któ ry za koń czył część przy jem ną im pre -
zy, bo jak mó wi łem sta ra my się
łą czyć pięk ne z po ży tecz nym.
Naj pierw po sprzą ta li śmy Na tu -
rę z po zo sta wio nych przez czło -
wie ka śmie ci – zro bi li śmy coś
waż ne go i po ży tecz ne go, by
od po cząć przy kieł ba sce, ku fel -
ku i szan tach, któ re nio sły się
po je zio rze.

Lu dzie za czę li się roz jeż -
dżać, a w mię dzy cza sie Przed -
się bior stwo Go spo da ro wa nia
Od pa da mi Do mi ni ka Za ją ca
wy ko na ło ka wał do brej ro bo ty.
Po zbie ra li śmie ci po zo sta wio ne
w umó wio nych miej scach
przez na szych wo lon ta riu szy,

przy wieź li je na miej sce ak cji, gdzie zro bi li śmy so bie
zdję cie z gó rą śmie ci z lą du i z dna je zio ra. Po tem za ła -
do wa li wszyst ko na sa mo chód i wy wieź li po li czyć i zu -
ty li zo wać. W po nie dzia łek za dzwo nił do mnie Do mi nik
i po dał za trwa ża ją ce da ne: 4 to ny 300 kg śmie ci o ku ba -
tu rze 24 m3. 

Czy tak ma wy glą dać na sze ulu bio ne miej sce, to ną ce
w śmie ciach? Wy rzu cić bu tel kę przy cho dzi ła two, świet -
nie się ją ob ser wu je, gdy to nie al bo jak ude rzo na o kant
po mo stu roz pry sku je się na mniej sze, ostre ka wał ki… Ła -
two też jest pa trzeć na dziec ko, któ re bro dzi w je zio rze i
wy bie ga z pła czem i roz cię tą sto pą, bo to nie mo ja sto -
pa…  Ale co się sta nie, gdy to na gle bę dzie na sza sto pa?
Mo że wte dy się gnie my po ro zum do gło wy?

Woj ciech Zgo ła

fot. Agnieszka Zoła, Wojciech Zgoła, Radek Borycki

PS.
Bar dzo ser decz ne po dzię ko wa nia dla Was, obec nych

na ak cji! 
Or ga ni za to rzy
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DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

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

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

http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://aquadiver.pl
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Zanurkuj jeszcze raz, idź powoli, cały czas
monitorując to, co się dzieje z Twoim ciałem i
w Twojej głowie. W każdej sekundzie musisz
być siebie świadoma. Rozpoznaj każdą reakcję
organizmu, odczucie oraz myśli, które się poja-
wią. Tylko w ten sposób dowiesz się, co Cię
zatrzymuje…

Takie słowa usłyszałam od Sary podczas naszego
wspólnego treningu na Blue Hole, 2 lata temu, podczas
moich przygotowań do zawodów Triple Depth. Utknęłam
na 2 tygodnie na głębokości 48 m i nie wiedziałam,
dlaczego nie mogę iść dalej! Fizycznie nurkowania te
przebiegały bez wysiłku, jednak za każdym razem
następował taki moment, że nie byłam w stanie
wyrównać ciśnienia, by pójść głębiej… W trakcie
treningu z Sarą klepnęłam 50 m. 3 tygodnie później 60
m. W zeszłym roku, bez treningów głębokich, już po
kilku dniach przygotowań trafiłam na 65 m - tylko dzięki
„świadomości” i słuchaniu siebie…

Kim jest Sara? Niewysoka, drobniutka freediverka o
jasnym spojrzeniu i szerokim uśmiechu, ciepła i skora do
pomocy innym, potrafiąca swym kobiecym głosem i
emanującą z jej wnętrza siłą ustawić bandę Egipcjan
maltretujących psa lub bezmyślnych turystów stąpających
po rafie… Sara Campbell - była rekordzistka świata w
nurkowaniu głębokim (m.in. 96 m w stałym balaście w
płetwach) - jedna z dwóch kobiet na świecie, które dotarły
o własnych siłach na 100 m. Trzydziestokilkuletnia
Brytyjka, mieszkająca w egipskim Dahab, nauczycielka
Kundalini jogi i trenerka freedivingu.

Sara Campbell: Często zdarza mi się słyszeć szepty za
plecami: To jest ta Sara? Na pewno? Ludziom trudno

Mała Wielka Freediverka

uwierzyć, że ktoś mojego wzrostu i budowy, nie będący
typem sportowca, mógł dotrzeć tak daleko na jednym
oddechu.

Agata Bogusz: Saro, jak to się stało, że
wylądowałaś na stałe w Dahab?

SC: To było tak: mój trzeci dzień pobytu w Egipcie w
Dahab, wschód słońca, jadę na koniu z Kanionu w
kierunku Blue Hole. Z jednej strony pustynia i góry, z
drugiej morze, cisza i spokój. Żadnych ludzi. Nagle słyszę
w swojej głowie głos - tu jest dom… Zamiast tydzień,
zostałam tu cały miesiąc. Potem na dwa miesiące
wróciłam do Londynu, żeby uporządkować swoje sprawy,
spakowałam dobytek, wynajęłam mieszkanie… i oto
jestem!

AB: Wielu ludzi marzy o tym. Mówią, że oddaliby
wszystko, żeby się spakować, zostawić za sobą
aktualne życie i przeprowadzić się w jakieś egzotyczne
miejsce. Nie robią tego jednak, głównie ze strachu
przed podjęciem decyzji… Jak to było z Tobą?

SC: W Londynie pracowałam jako specjalista od PR,
wieczorami zaś jako instruktorka jogi. Mieszkałam tam
już od kilku lat, ale nie byłam szczęśliwa. W tym okresie
wiele osób z mojego towarzystwa wchodziło w związki
małżeńskie, zaczęły pojawiać się dzieci. Nie do końca
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potrafiłam odnaleźć się w tej sytuacji. W październiku
moja siostra urodziła dziecko i gdy zaczęły zbliżać się
święta Bożego Narodzenia poczułam, że muszę gdzieś
wyjechać i oczyścić głowę. Stąd wycieczka do Egiptu.
Jeżeli chodzi o decyzję… Kundalini joga, którą się
zajmuję, uczy wsłuchiwania się w siebie i ufania swojej
intuicji. Wszystkie decyzje, które podejmujesz -
podejmujesz świadomie i wypływają one z twojego
wnętrza, a nie są podejmowane pod jakimkolwiek
zewnętrznym wpływem czy presją. Uczysz się ufać sobie,
swojej ocenie sytuacji i uczuciom. Jednocześnie
odkrywasz, że Twój umysł stanowi dla Ciebie spore
zagrożenie - ciągle pogrywa z Tobą w jakieś gierki!
Podsyła masę asekuracyjnych myśli, wyobrażenia rodzące
się ze strachu przed nowym, przed zmianami, po prostu
przed byciem sobą. Kundalini joga uczy obserwowania
umysłu z zewnątrz. Gdy zdasz sobie sprawę z tego, jak twój
umysł funkcjonuje oraz z jego „gierek”, jesteś w stanie
trzymać je na dystans, ignorować je i – w następstwie –
podejmować decyzje świadomie, w zgodzie ze swoim
wnętrzem, nie kierując się strachem itd. Praktykując jogę
nauczyłam się dwóch najważniejszych rzeczy –
zostawiania wszystkiego za sobą (w sensie umiejętności
bycia tu i teraz) oraz zaufania do samej siebie. We
freedivingu te umiejętności też są najważniejsze…

AB: Dzięki, udało nam się zgrabnie przejść do
interesującego nas tematu. Jak to było z freedivingiem
u Ciebie?

SC: Do Dahab przeprowadziłam się w 2004 r. z
zamiarem prowadzenia jogi w hotelach dla turystów. W
moich zajęciach uczestniczyła dziewczyna, która właśnie
ukończyła kurs freedivingu. Złapała bakcyla i usilnie
poszukiwała partnera do treningów. Zaprzyjaźniłyśmy się
i z czasem zaczęła namawiać mnie do udziału w kursie,
przekonując, że na pewno mi się spodoba, ponieważ
świetnie czuję się w wodzie i lubię pływać. W tym samym
czasie dziewczyna, z którą mieszkałam nabawiła się urazu
płuc podczas nurkowania na bezdechu (lung squeeze).
Tak mnie to wystraszyło, że obiecałam sobie - nigdy w
życiu nie będę uprawiać tego sportu! Freediving jest dla
czubków! Minął rok, podczas którego przyjaciółka ciągle
namawiała mnie na kurs… Miałam jej serdecznie dosyć,
więc – żeby się odczepiła – zgodziłam się…

AB: Poszłaś więc na kurs i co dalej?
SC: Jak to co, pokochałam freediving! Wpadłam po

uszy. Nie byłam najlepsza na kursie, nawet kilka razy
wpadłam w panikę… Ale w tamtym okresie freediving
okazał się dla mnie swego rodzaju terapią, gdyż zaczęłam
kurs kilka dni po wybuchu bomby w Dahab. Wszyscy
byliśmy wtedy bardzo wystraszeni, a nurkowanie
pomogło mi się uspokoić i wrócić do pionu.

AB: Nie odniosłaś wrażenia, że freediving, który
poznałaś na kursie, był bardzo „techniczny”?
Całkowicie odarty z tej „mentalnej” części, która tak
naprawdę stanowi 50% tego sportu.

SC: Tak było, ale na początku wystarczało mi to.
Czułam się szczęśliwa nurkując i postanowiłam
kontynuować swój rozwój w tej dziedzinie. Wraz z
kolejnymi kursami zaczęłam zauważać coraz więcej
podobieństw między jogą a freedivingiem.

AB: A kiedy pojawiła się potrzeba nurkowania
coraz głębiej?

SC: Hmmm… chyba nigdy. Zawsze celem był
stuprocentowy komfort każdego nurkowania, całkowita
„zgoda” mojego organizmu na dane nurkowanie. A że
pozwalał mi on na coraz więcej, to szłam coraz głębiej.
Dzięki temu, że mieszkałam w Dahab, mogłam regularnie
trenować głębokości, moje ciało było cały czas
przygotowane. Dotarłam do aktualnych rekordów
brytyjskich, zaczęłam startować w zawodach, dodając po
kilka metrów do poprzednich wyników. Było to dla mnie
bardzo inspirujące - spotykając innych zawodników,
uzyskałam dostęp do niesamowitej wiedzy i doświadczeń,
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a także zobaczyłam, że moje wyniki są przeciętne, że nie
są „granicą”, że przede mną jest jeszcze wiele do
osiągnięcia… Wtedy w bardzo krótkim czasie zrobiłam
wielki progres - od jakichś 30 m w kwietniu do 70 m pod
koniec lipca.

Myślę, że ważną częścią mojego freedivingu było to, że
trenowałam z kobietą. Dzięki temu obyło się bez presji,
konkurowania ze sobą i parcia na coraz większe
głębokości. Miałyśmy do siebie całkowite zaufanie,
podczas treningów porozumiewałyśmy się bez słów,
wiedząc o swoich możliwościach i ograniczeniach. Tą
osobą była Anna von Boetticher - rekordzistka Niemiec w
konkurencjach głębokich.

AB: Z Anną i Waszymi wspólnymi treningami
wiąże się bardzo ciekawa historia…

SC: Ha, już Ci ją opowiadałam, ale niech będzie.
Zbliżały się październikowe zawody Triple Depth w 2007
r. Wróciłam do domu we wrześniu i rozpoczęłyśmy z Anną
treningi. Media delikatnie dopytywały się, czy planuję
zrobić rekord świata, ale śmiałam się tylko - brakowało
mi ponad 15 metrów! To byłoby za szybko. Powoli

zwiększałyśmy głębokości. Na którymś z treningów
miałam zrobić 73 m. Anna ustawiła linę na odpowiednią
głębokość, a ja rozpoczęłam nurkowanie. Wszystko szło
zgodnie z planem, jedynie w pewnym momencie
wydawało mi się, że trochę za długo płynę. Ponieważ
jednak pływam dość wolno, doszłam do wniosku, że to
jest przyczyną. Dotarłam do talerzyka na dole i ze
zdziwieniem stwierdziłam, że widzę dno Blue Hole… To
już było mocno podejrzane, ale ponieważ takie sytuacje
także się zdarzają, gdy twoją bojkę zepchnie fala w
kierunku ściany, zignorowałam to. Zawróciłam i
popłynęłam ku powierzchni. Jakoś mocniej niż zazwyczaj
poczułam zmęczenie mięśni, ale dotarłam bez problemu
na samą górę. Tam rozpętało się piekło. Zaraz po
wynurzeniu Anna zrobiła mi straszną awanturę, gdzie do
jasnej cholery byłam, że zanurkowała po mnie, dostała
już skurczy przepony, a mnie jeszcze nawet nie było
widać, że myślała, że coś się stało i będzie musiała moje
ciało wyciągać z liną do góry… Zaczęłam się tłumaczyć
i przepraszać, że coś wolno mi się płynęło, ale że nie
zatrzymywałam się ani nic takiego… Nagle spojrzałam
na komputer i zamilkłam. Zamiast 73 m widniała tam
głębokość 83 m! To było niesamowite. Nie muszę
dodawać, że był to koniec naszej kłótni. Dalsze
przygotowania do zawodów postanowiłyśmy przeprowa-
dzić w sekrecie, nie mówiąc nikomu, jakie są moje
osiągnięcia. Wynikało to także z tego, że na zawodach
tych miała pojawić się Annelie Pompe, o której mówiono,
że przymierza się do rekordu świata w stałym balaście w
płetwach (aktualny wynosił 88 m). Udało mi się dotrzeć
na 89 m, po czym zaczęły się problemy… Podczas trzech
ostatnich treningów przed zawodami zawracałam
wcześniej. Mentalnie było to bardzo trudne
doświadczenie. Te trzy treningi miały umocnić mnie
psychicznie, upewnić, że jestem w stanie wykonać tak
głębokie nurkowania… Zamiast tego pojawiły się
olbrzymie wątpliwości. Do zawodów pozostały dwa dni,
które postanowiłam spędzić na medytacjach, z dala od
wody. Przez ten czas przejrzałam swój logbook, w którym
zapisywałam wszystkie osiągnięcia treningowe.
Poświęciłam dużo czasu na zajrzenie w głąb siebie i
odszukanie przyczyny blokady, która pojawiła się w tym
ostatnim czasie. Oczyściłam głowę i serce, poczułam i
uwierzyłam, że jestem w stanie to zrobić… I udało się.
Zrobiłam 3 nowe rekordy świata podczas tych zawodów!

(przypisek AB: 81 m we free immersion, 90 m w
stałym balaście w płetwach i 56 m bez płetw).

AB: Co się potem wydarzyło?
SC: Zaczęła się nagonka medialna, pojawiły się także

propozycje od sponsorów. Było to miłe, lecz równocześnie
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wiązało się z presją. Łatwo jest osiągać wyniki, gdy nikt
cię nie zna i nie ma wobec ciebie żadnych oczekiwań. Po
zawodach postanowiłam zajmować się dalej
freedivingiem i robić kolejne wyniki. W tym czasie bardzo
poważnie zachorowała moja mama i moje myśli były
zaprzątnięte jej stanem. W 2008 r. pożegnałam się z nią
na zawsze i wydarzenie to bardzo silnie odbiło się na
moim stanie psychicznym. Nie potrafiłam się pozbierać,
zorganizować treningów itd.… Rok później mój ojciec
zasugerował, że powinnam wyznaczyć sobie jakiś
konkretny cel związany z freedivingiem, jeżeli chcę to
dalej kontynuować. Postanowiłam zatem wziąć udział w
zawodach Vertical Blue na Bahamach i dotrzeć do
magicznej głębokości 100 m. Żeby „stanąć na nogi”,
ściągnęłam do Dahab instruktora Kundalini jogi, który
przez tydzień pomógł mi powrócić do rutyny ćwiczeń i
odnaleźć równowagę. Kolejne trzy miesiące poświęciłam
treningom, podczas których dotarłam na 93 m i tak
przygotowana pojechałam na Bahamy. Tam udało mi się
ustanowić nowy rekord świata – 96 m. Kilka dni później

spróbowałam osiągnąć 100 m. Niestety, skończyło się to
black outem na powierzchni…

AB: Jakie uczucia pojawiły się w Tobie po tym
nurkowaniu? Z jednej strony dotarłaś na 100 m jako
pierwsza z kobiet, z drugiej - nurkowanie to było
nieudane…

SC: Zaraz po odzyskaniu przytomności byłam…
szczęśliwa! Dotarłam na 100 m, zabrałam stamtąd
plakietkę, wróciłam na powierzchnię o własnych siłach,
wzięłam 3 oddechy, czyli zasadniczo wykonałam
nurkowanie. Czułam jednak, że dotarłam do tych
prawdziwych granic możliwości mojego ciała
(przynajmniej na tamten moment). Czułam też, że nie
mam wystarczająco siły, aby to 100 m osiągnąć. Podczas
dalszego pobytu na Bahamach wielokrotnie płakałam,
chciałam się pakować i wracać do domu…

AB: Potem spróbowałaś jeszcze raz.
SC: Tak, spróbowałam w lipcu, jednak znów

skończyło się to black outem, tym razem jeszcze przed
wynurzeniem się na powierzchnię. Jakoś te niepowo-
dzenia stały się początkiem bardzo trudnego okresu w
moim życiu - freedivingowym oraz prywatnym. Ten okres
trwał dość długo. W zeszłym roku wyjechałam do Indii,
aby oderwać się od tego, w czym utknęłam tu w Egipcie i
odnaleźć siebie na nowo. Wróciłam z nową energią i siłą,
pojechałam na zawody na Bahamach z pozytywnym
nastawieniem zdobycia srebra. Udało się bez większych
problemów.

AB: A co teraz? Mieszkasz w Dahab, trenujesz
siebie i innych, uczysz jogi…

SC: Próbuję odnaleźć swój „złoty środek”.
Zrozumiałam, że nurkowanie pod presją mi nie
odpowiada. Staram się pogodzić własne treningi z
uczeniem innych oraz prowadzeniem zajęć jogi. Od kilku
miesięcy codziennie rano praktykuję jogę przez półtorej
godziny. Kiedyś sprawiało mi trudność powtarzanie
medytacji każdego ranka, nawet tych 11-minutowych.
Teraz weszły mi w krew, od prawie roku nie pominęłam
ani jednego dnia! Zmieniłam również podejście do
freedivingu. Najważniejsze jest to, co czuję w trakcie
nurkowania. Obserwuję moje ciało, w pewnym sensie
prowadzę badania nad tym, jakie zmiany w nim zachodzą.
Próbuję odkrywać je z czysto fizjologicznego punktu
widzenia. Dzięki temu nurkowania mają nieco inny
wymiar, wartością nie jest sama głębokość, a poznawanie
siebie.

Niewielu freediverom udało się pogodzić pracę
instruktora z karierą zawodniczą. Wydaje mi się, że
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jedynymi są William Trubridge i Natalia Molchanova.
Pozostali musieli dokonać wyboru, np. Herbert Nitsch
chwilowo zawiesił swoją karierę pilota, aby móc
przygotować się do dalszych rekordów i zajmuje się
wyłącznie sobą, nie ucząc innych.

Wiesz, życie to ciągłe odkrywanie, a freediving jest
jednym ze sposobów na dokonywanie tych odkryć. Może
– w pewnym sensie – jest to sposób ekstremalny, ale
dzięki niemu można odnaleźć w sobie niesamowite
zasoby!

AB: Tu zgadzam się z Tobą w stu procentach.
Dzięki za pogawędkę i wspólny trening. Do zobaczenia
jutro na Blue Hole.

Reklama

http://bare.pl
http://www.bluego.pl
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http://bare.pl/content/suche-skafandry
http://www.baciodiving.pl
http://beuchat.pl
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Pierw sze go ma ja gru pa stu den tów ar che olo -
gii pod wod nej, zrze szo na w Stu denc kim Ko le
Ba dań Pod wod nych (www.skbp.umk.pl), ra zem z
dwo ma pra cow ni ka mi Za kła du Ar che olo gii An -
tycz nej IA UMK w To ru niu, prze kro czy ła pol sko -
- ukra iń ską gra ni cę. Cze ka ło nas pra wie 1000
km po dró ży, na koń cu któ rej cze kał upra gnio -
ny cel. Ma ła wieś Pa ru ty ne, któ ra stoi na stra -
ży „ar che olo gicz ne go Eve re stu”, grec kiej ko lo nii
o na zwie Ol bia, z grec kie go Óλβια -  czy -
li szczę śli wa.

Ol bia - mia sto an tycz ne
Wiel ka ko lo ni za cja an tycz nej Gre cji roz po czę ła się w

VIII wie ku p.n.e. i skie ro wa ła się na za chód Mo rza Śród -
ziem ne go. Dwa wie ki póź niej Gre cy skie ro wa li się na
wschód, za cie śni nę Bos for. Pierw sze ko lo nie na pół noc -
nych wy brze żach Mo rza Czar ne go po ja wi ły się na po -
cząt ku VI wie ku p.n.e. Jed ną z tych ko lo nii by ła Ol bia
za ło żo na oko ło 550 r. p.n.e. przez osad ni ków z Mi le tu.
Na po cząt ku ko lo ni ści za trzy ma li się na wy spie Bie re zań,
by po kil ku dzie się ciu la tach prze nieść się na zde cy do wa -
nie lep sze miej sce le żą ce u uj ścia Bo hu, zwa ne go przez
sta ro żyt nych Hy pa nis.  Miej sce za ło że nia Ol bii jest na -
tu ral nie oto czo ne du żym wą wo zem, któ ry chro nił osad ni -
ków przed Scy ta mi pa nu ją cy mi w nad czar no mor skim
ste pie. Po cząt ko wo miesz kań cy bu do wa li „bar ba rzyń -
skie” zie mian ki. Do pie ro po pew nym cza sie za czę li sta -
wiać do my bu do wa ne tak jak w ich joń skiej oj czyź nie.

Badania antycznego
miasta Olbia

W V wie ku p.n.e. mia sto od wie dził „oj ciec hi sto rii” -
grec ki pi sarz i po dróż nik He ro dot, któ ry po zo sta wił opis
ów cze snej Scy tii. W IV wie ku p.n.e. Ol bia z ko lo nii sta -
ła się nie za leż nym i naj więk szym mia stem nad Mo rzem
Czar nym. Kie dy prze ży wa ła swój roz kwit, miesz ka ło tam
oko ło 40 tys. lu dzi. Ko lo nia za sły nę ła ja ko po śred nik w
han dlu ze Scy ta mi. Źró dłem jej bo gac twa był eks port
zbo ża i ryb. Sto lat póź niej, na ste pach, Scy tów po ko nu -
ją Sar ma ci, któ rzy za miast han dlu wo lą zaj mo wać się na -
pa da niem na Gre ków. Świet ność Ol bii koń czy na jazd
Ge tów w 63 r. p.n.e. W mie ście po zo sta je za le d wie 3 tys.
miesz kań ców. Ko rzyst ne po ło że nie mia sta nie po zo sta ło
nie zau wa żo ne przez roz ra sta ją ce się im pe rium rzym skie.
W okre sie rzym skim w Ol bii sta cjo no wał gar ni zon, któ -
ry pro wa dził dzia ła nia roz po znaw cze wo bec oko licz nych
ko czow ni ków oraz za bez pie czał mia sto, któ re w pierw -
szych wie kach na szej ery li czy ło oko ło 15 tys. miesz kań -
ców. Po stę pu ją ce pod bo je Go tów nad Mo rzem Czar nym
spo wo do wa ły, że w III wie ku n.e. rzym ska za ło ga Ol bii
zo sta je wy co fa na. Po zo sta ło ści rzym skiej cy ta de li po dziś
dzień są obiek tem ba dań ar che olo gicz nych, a kry je ona
nie jed ną ta jem ni cę. Le gen da gło si, że do ewa ku acji ko -
hor ty le gio ni stów rzym skich wy sła no ofi ce ra wy so kie go
stop nia. Kie dy ten przy je chał na miej sce, zo ba czył jak le -
gio ni ści po grą ży li się w pi jań stwie i roz pu ście. 

De mo ra li za cja po su nę ła się do te go stop nia, że nie któ -
rzy żoł nie rze nie mie li kom plet ne go opan ce rze nia. Ofi -
cer zwo łał zbiór kę i wy dał roz kaz: „Kto nie zbie rze
kom plet ne go uzbro je nia… zo sta je”. Nie wszy scy wró ci -
li do do mów, Ci któ rzy zo sta li błą ka ją się te raz no ca mi po
Ol bii, szu ka jąc zgu bio ne go ekwi pun ku. W V wie ku n.e.
dwu -trzy ty sięcz na osa da, ja ka po zo sta ła z Ol bii, zo sta ła
znisz czo na przez Hu nów. 

Ni gdy wię cej już nie zo sta ła od bu do wa na. Na wet
współ cze sna wio ska Pa ru ty ne są sia du je z ogrom nym sta -
no wi skiem, nie na ru sza jąc je go gra nic. Mia sto le ża ło na
3 ta ra sach i zaj mo wa ło oko ło 50 hek ta rów. Naj niż sza te -
ra sa zo sta ła za la na przez roz sze rza ją cy się li man Bo hu i
obec nie oko ło 30% sta no wi ska znaj du je się pod wo dą,
czy li cią gnie się od brze gu w głąb li ma nu przez oko ło 300
m. Pierw si ar che olo dzy po ja wi li się tam w XVIII wie ku,
a re gu lar ne ba da nia roz po czę to w XIX wie ku i trwa ją do

Ekipa Polskich archeologów
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dzi siaj. Na to miast pierw sze ba da nia pod wod ne prze pro -
wa dzo no w la tach 60. XX wie ku.

Akwen, apro wi za cja i or ga ni za cja
Pod wo dą znaj du je się 17 hek ta rów za la ne go sta no wi -

ska ar che olo gicz ne go. Mak sy mal na głę bo kość to 3, 5 me -
tra. My wy ko nu je my nur ko wa nia w dwóch miej scach, na
głę bo ko ści 2 m i 1 m. Jest to uj ście rze ki i czu je my lek ki
prąd, któ ry jed nak nie prze szka dza w nur ko wa niu. Du żo
więk szym pro ble mem jest wiatr, któ ry jak z ze gar kiem w
rę ku po ja wia się o go dzi nie 11 i koń czy oko ło 15. Czę sto
by wa tak sil ny, że unie moż li wia nur ko wa nie. Miej sca
nur ko wa nia znaj du ją się ja kieś 200 me trów od brze gu.
Aby tam do trzeć, trze ba prze być ten dy stans w wo dzie
się ga ją cej po pas. Ca łe dno usia ne jest mnó stwem gła -
zów, któ re sku tecz nie iry tu ją pod czas te go przy jem ne go
spa cer ku. Ka mie nie są ostre i po ro śnię te rów nie ostry mi
omuł ka mi, a spe cy fi ka wy ko ny wa nych prac czę sto nie
po zwa la na unik nię cie otar cia. Wkrót ce na na szych ska -
fan drach po ja wia ją się śla dy tych otarć. Wi docz ność rzad -
ko wy no si 1 metr, a czę sto spa da do kom plet ne go ze ra.
Na le ża ło by też wspo mnieć, że maj to okres, w któ rym
wi docz ność jest naj lep sza. Tem pe ra tu ra wo dy jest sta ła i
wa ha się mię dzy 13 a 14 stop ni Cel sju sza. Akwen nie ob -
fi tu je w cie ka wą fau nę i flo rę. Więk szość ryb, któ re się
wi du je jest mar twa, a ro śli ny to prze waż nie glo ny. Być
mo że ma to ja kiś zwią zek z du żym fa brycz nym mia stem
po ło żo nym 30 km w gó rę rze ki. Do dat ko wym utrud nie -
niem jest per ma nent nie uno szą cy się muł i pia sek, któ ry
wci ska się w każ dy za ka ma rek na sze go sprzę tu, go to wy
za blo ko wać wszyst ko co się da. W związ ku z tym na po -
rząd ku dzien nym są za piasz czo ne in fla to ry i au to ma ty.
Po go da jest wy jąt ko wo ka pry śna i po pa da ją ca w skraj no -
ści. Je śli wie je, to tak, że ury wa gło wę, je śli pa da, to za -
zwy czaj to wa rzy szy te mu bu rza, a je śli świe ci słoń ce, to
tem pe ra tu ra nie spa da po ni żej 30 stop ni. Za zwy czaj w
cią gu jed ne go dnia ma my ca łą ga mę zja wisk po go do -
wych. Pod su mo wu jąc, pod wzglę dem nur ko wym jest to

miej sce wy jąt ko wo nie atrak cyj ne, ale z na wiąz ką re kom -
pen su ją to zna le zi ska ar che olo gicz ne.

Na sza ba za to dwa ce gla ne dom ki z dwu oso bo wy mi
po ko ja mi. Nie wszyst kie po ko je ma ją ten sam stan dard.
Apar ta men ty czte ro gwiazd ko we ma ją w oknach szy by,
na to miast te o kla sę niż sze fo lię, nie rzad ko po dziu ra wio -
ną. Z ba zy do wą skiej pla ży jest oko ło 500 m. W tej po -
dró ży to wa rzy szą nam za wsze chma ry ję tek, któ re nie
gry zą, za to wla tu ją w nos, uszy, oczy a i zda rza się cza -
sa mi któ rąś po łknąć. Po nur ko wa niu jęt ki prze sta ją iry -
to wać, więk szym pro ble mem sta je się po dej ście z
ele men ta mi sprzę tu pod gó rę, przez ukra iń skich pod wod -
nia ków na zy wa ną Gol go tą. Spe cy ficz ny kli mat do peł nia -
ją straż ni cy ol bij skie go skan se nu, uzbro je ni w AK47 oraz
psy, któ rzy bar dzo po waż nie trak tu ją swo ją pra cę. Ma my
po zwo le nie na po ru sza nie się po dro dze pro wa dzą cej do
pla ży i do bra my wyj ścio wej. Po mi mo pew ne go dys kom -
for tu, ja ki two rzą straż ni cy są oni nie zbęd ni, po nie waż od
kil ku lat Ol bia jest obiek tem za in te re so wa nia po szu ki wa -
czy skar bów.

Aby dzia łać spraw nie i szyb ko, po szcze gól ne oso by
są od po wie dzial ne za przy dzie lo ne za da nia. Ja cek i Krzy -
siek, ja ko do świad cze ni ar che olo dzy an tycz ni, czu wa ją
nad me to dy ką oraz ob ja śnia ją nam ze szcze gó ła mi, co
wy cią ga my spod wo dy. Mi chał, naj bar dziej do świad czo -

Rozstawianie kratownicy

platforma z eżektorem

Fragment niezalanego miasta
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ny nu rek i ar che olog pod wod ny wśród nas, od po wia da za
bez pie czeń stwo nur ko wa nia i me to dy kę prac pod wod -
nych. To on roz dzie la nam za da nia na naj bliż sze nur ko -
wa nia. Ali cja, Ewa i Pa try cja od po wia da ją za ry sun ki i
zdję cia wy do by tych ar te fak tów. Do dat ko wo Pa try cja czu -
wa nad po rząd kiem i po praw no ścią w do ku men ta cji.
Gnę bi nas, gdy spóź nia my się z od da niem pla nów czy ry -
sun ków. Dam ska część gru py zo bo wią za ła się za jąć ga -
stro no mią, na to miast część mę ska roz dzie li ła mię dzy
so bą noc ne dy żu ry przy sprzę cie, któ ry w du żej mie rze
zo sta wia my nad li ma nem. 

Ba da ne obiek ty
W po przed nich la tach ba dań ukra iń scy ar che olo dzy

zlo ka li zo wa li kil ka obiek tów pod wo dą. Są to głów nie
po la am for lub sku pi ska ka mie ni, wstęp nie in ter pre to wa -
ne ja ko frag men ty mu rów. Co cie ka we, mu ry te mia ły
biec pro sto pa dle do li nii brze gu, a nie jak to zwy kle so bie
wy obra ża my rów no le gle. Py ta nie, któ re jak do tej po ry
rów nież nie do cze ka ło się od po wie dzi, to lo ka li za cja por -
tu w Ol bii. Nie jed na eks pe dy cja pod wod na pró bo wa ła go
zlo ka li zo wać, jed nak ni ko mu się nie uda ło. Zo sta ją nam
przy dzie lo ne 3 za da nia. Na mie rze nie GPS’em obiek tu
XXVIa, ba da ne go w la tach po przed nich. Do ku men ta cja
i eks plo ra cja frag men tu obiek tu XXVIb. Oba te sta no wi -
ska to sku pi ska ogrom nych ka mie ni. Do dat ko wym za da -

niem jest wy ko na nie son da żu w no wo zlo ka li zo wa nym
sku pi sku ka mie ni, na zwa nym przez nas „ob sza rem ro bo -
czym” (R1).

Do ku men ta cja
Roz po czy na my do ku men ta cję, czy li na ry so wa nie

obiek tu XXVIb. W tym ce lu roz bi ja my siat kę o wy mia -
rach 24 x 16 m. Siat ka zo sta je po dzie lo na na 6 kwa dra tów
o wy mia rach 8x8 m. Jed nak spe cy fi ka obiek tu nie po zwa -
la na pra cę w tak du żych kwa dra tach, więc dzie li my je na
dział ki o wy mia rach 4x4. Aby roz ło żyć rów ny kwa drat
pod wo dą, uży wa się do te go twier dze nia Pi ta go ra sa. Na
osi wy zna cza my od ci nek 8 m. Na jed nym i dru gim koń -
cu usta wia ją się nur ko wie z miar ka mi. Je den roz wi ja
miar kę na od le głość 8 m, a dru gi 11, 31 m. Miej sce ich
spo tka nia wy zna czy ko lej ny róg kwa dra tu. Po wta rza my
tę czyn ność aż do uzy ska nia rów nych kwa dra tów. Utrud -
nie niem są wy so ko wy sta ją ce ka mie nie, o któ re za cze pia
się ta śma. Te raz prze cho dzi my w koń cu do me ri tum spra -
wy, czy li ry so wa nia pod wo dą. Wi docz ność jest tra gicz -
na, więc wy bie ra my me to dę trian gu la cji. Je den nu rek
trzy ma punkt 0 ta śmy na wy sta ją cych czę ściach ka mie -
nia, na to miast dru gi spraw dza od le głość mię dzy ka mie -
niem a dwo ma punk ta mi dział ki, za pi su je te da ne,
przy bli żo ny kształt i śred ni ce ka mie nia. Aby uzy skać
plan z za pi sa nych da nych, na po wierzch ni na pa pie rze
mi li me tro wym ry su je my kwa drat w ska li, na stęp nie cyr -
klem od mie rza my od po wied nie od le gło ści od punk tów.
Miej sce prze cię cia się tych li nii wy zna czy śro dek ka mie -
nia. Za do ku men to wa nie ca łe go kwa dra tu 8x8 m zaj mu je
oko ło pół to rej go dzi ny, je śli wszyst ko idzie zgod nie z pla -
nem. Jed nak na uczy li śmy się już, że przy ta kich pra cach
rzad ko idzie wszyst ko zgod nie z pla nem.

Eks plo ra cja
W obiek cie ba daw czym eks plo ru je my dział kę A w

kwa dra cie 1. Wy kop ten ma na ce lu zwe ry fi ko wa nie te -
go, czym mo że być obiekt XXVIb oraz spraw dze nie
miąż szo ści warstw. We dług po przed nich ba dań na sta no -
wi sku wy stę pu ją trzy war stwy kul tu ro we. Do „ko pa nia”
uży wa my eżek to ra wod ne go umiesz czo ne go na plat for -
mie. Aby ni cze go nie opu ścić i za cho wać kon tekst, ca ła
dział ka eks plo ro wa na jest war stwa mi 25 cm, a wszyst ko
co wcią ga eżek tor spraw dza ne jest w si tach na plat for mie
pły wa ją cej nad sta no wi skiem. Po 25 cen ty me trach ry su -
je my plan i tak w kół ko aż do cal ca, czy li war stwy, pod
któ rą nie wy stę pu ją już zna le zi ska ar che olo gicz ne. War -
stwą pierw szą jest hu mus, czy li war stwa współ cze sna.
Wo dy li ma nu jed nak bar dzo mie sza ją war stwy i na wet w
hu mu sie znaj du je my frag men ty am for i ce ra mi ki. Po
pew nym cza sie do cho dzi my do wła ści wej war stwy. Na

Ołtarz

Antyczne ruiny
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dział ce ja sno ry su je się róg ja kiejś ka mien nej kon struk cji.
Po pew nym cza sie po ja wią się du że frag men ty am for i
ar che olo gicz ne cac ko… drew no. Jak każ dy ar che olog
wie, nic tak nie oży wia wy ko pa lisk jak… trup. Tak też
by ło i tym ra zem. Obok ele men tów drew nia nych znaj du -
je my ludz ką, praw do po dob nie mę ską, czasz kę. 

Wy kop son da żo wy R1 jest tro chę mniej szy, bo ma za -
le d wie 2x2 m, ale i me to da eks plo ra cji jest in na. Kie dy
do wia du je my się, że ma my tam ko pać ręcz nie i przy po -
mo cy sa pe rek, je ste śmy w lek kim szo ku, oka zu je się, że
jed nak jest to moż li we. Luź ny pia sek i lek ki prąd li ma nu
spra wia ją, że mach nię cie rę ką po wo du je usu nię cie ma te -
ria łu i szyb kie oczysz cze nie wo dy. Szyb ko tra fia my na
du że, pła skie ka mie nie, mię dzy któ ry mi znaj du je się du -
żo frag men tów ce ra mi ki. Po pew nym cza sie pra ca bar -
dziej przy po mi na ka mie nio łom, a nie nur ko wa nie. Pod
du ży mi i pła ski mi ka mie nia mi znaj du ją się re gu lar ne
okrą głe i zde cy do wa nie mniej sze eg zem pla rze. Tam rów -
nież znaj du je my spo re ilo ści sko rup ce ra micz nych i ko ści
zwie rząt. Gdy w koń cu usu wa my ka mie nie, cze ka na nas
nie spo dzian ka - twar dy, zbi ty muł. Prze krę ca my sa per ki,
że by dzia ła ły jak ki lof. Szyb ko za czy nam tę sk nić do prze -
rzu ca nia ka mie ni. Eks plo ro wa ny muł zde cy do wa nie po -
gar sza wi docz ność, więc za byt ki mo że my wy czuć
je dy nie po omac ku. Pod war stwą mu łu na ty ka my się na
pła ski ka mień zaj mu ją cy ca ły wy kop. Dal sza eks plo ra cja
nie ma sen su. Ja ki sens mia ło cią głe prze rzu ca nie tych
ka mie ni? Co one nam po wie dzia ły? Rzut oka na pro fil
po ka zu je, że ka mie nie te mo gły sta no wić wy mosz cze nie
pla cu, a mo że dro gi. Naj waż niej sza in for ma cja to ta ka,
że to miej sce da je per spek ty wy dal szych ba dań w przy -
szłych la tach.

Zna le zi ska
Prze ko pa ne zo sta ły 24 m2 w dwóch miej scach. Jak

na wa run ki ar che olo gicz ne jest to bar dzo nie wiel ki ob -
szar. Dla te go za suk ces mo że my uwa żać tak du żą ilość
zna le zisk, z tak róż nych ka te go rii za byt ków. Naj wię cej
by ło oczy wi ście frag men tów ce ra mi ki. Od am for do ce -
ra mi kę sto ło wą. Zna leź li śmy frag men ty da to wa ne od cza -
sów ar cha icz nych po okres rzym ski. Na trzech
frag men tach am for za ob ser wo wa li śmy na pi sy w ję zy ku
grec kim, bę dą ce stem pla mi ich pro du cen tów z He ra klei
Pon tyj skiej. Oprócz te go by ły tak że da chów ki, a na wet
frag ment ce ra mi ki czar no fi gu ro wej. Dru gą pod wzglę -
dem ilo ści ka te go rią za byt ku by ły ko ści zwie rzę ce. Mię -
dzy in ny mi frag men ty żuchw, a na wet ro gi. Du żym
za sko cze niem by ła ludz ka czasz ka. Na ne kro po lii nie by -
ło by to ni czym nie zwy kłym, ale w dol nym mie ście…
Rów nie du żo emo cji przy spo rzył nam frag ment na czy nia
szkla ne go z okre su, w któ rym sta cjo no wa li w Ol bii Rzy -

mia nie oraz za ostrzo ny drew nia ny pal. Drew no na sta no -
wi skach an tycz nych jest wy jąt ko wo rzad kie i moż na z
nie go wy cią gnąć wie le in for ma cji, łącz nie z bar dzo do -
kład nym da to wa niem. Wszyst ko uzu peł nia ły frag men ty
me ta li, że la za i oło wiu. Nie ste ty w wo dzie me tal ob ra sta
i two rzy bez kształt ne kon kre cje, więc do pie ro ba da nia la -
bo ra to ryj ne po wie dzą, co kry je się w środ ku. Bra ko wa ło
wła ści wie tyl ko mo net, ale mo że za rok…

W Ol bii spę dzi li śmy 13 dni, z te go z róż nych po wo -
dów pra ce mo gli śmy wy ko ny wać tyl ko przez 9 dni. Przez
ten czas eks plo ro wa li śmy, do ku men to wa li śmy obiek ty
pod wo dą oraz wszyst kie wy cią ga ne za byt ki. Wa run ki
pod wo dą by ły sto sun ko wo nie przy ja zne, jed nak ar che -
olo dzy rzad ko pra cu ją tam, gdzie jest przej rzy sta i cie pła
wo da. Współ pra ca z ukra iń ski mi nur ka mi ukła da ła się
po praw nie i w at mos fe rze przy jaź ni. Na wet ba rie ry ję zy -
ko we nie sta no wi ły więk szej prze szko dy. Wy pra wa ta nie
od by ła by się, gdy by nie za pro sze nie i przy chyl ność De -
par ta men tu Ba dań Pod wod nych Ukra iń skiej Aka de mii
Na uk i kie row ni ka ba dań Vic to ra Va kho nie je va. Już te raz
przy go to wu je my się na ko lej ny se zon ba dań.

Skład pol skiej pod wod nej eks pe dy cji ar che olo gicz nej
Ol bia 2011: Ja cek Ra ko czy, Krzysz tof Ja rzęc ki, Ali cja
Jur gie le wicz, Ewa Owcza rek, Pa try cja Ga las, Mi chał
Gra bow ski, Woj tek Ku le sza, Ra fał Bu kow ski, Pa weł
Sten cel, Ma te usz Po pek.

Ma te usz Po pek, 

Au to rzy zdjęć: Krzysz tof Ja rzęc ki, 

Ali cja Jur gie le wicz, Ewa Owcza rek.

Dachówki

Czaszka



48

nuras.info 6/2011

Ta ri fa znaj du je się na naj bar dziej wy su nię tej
czę ści kon ty nen tal nej Hisz pa nii, a tym sa mym
ca łej Eu ro py. Ze wzglę du na wie ją ce tam wia -
try, zna na jest pew nie bar dziej wind sur fe rom niż
nur kom.

Przy lą dek Pun ta Ta ri fa, na któ rym po ło żo ne jest mia -
sto, ob le wa ją wo dy Cie śni ny Gi bral tar skiej, od stro ny
Atlan ty ku. Sa mo mia sto, zgrab nie i zwar cie za bu do wa ne,
nie jest du że, za miesz ku je je nie speł na 20 000 lud no ści.

Wła śnie stąd od cho dzą pro my do od da lo ne go o 30 km
afry kań skie go Tan ge ru (Ma ro ko), któ ry moż na „za li -
czyć” w for mie jed no dnio wej wy ciecz ki.

Sto jąc na pla żach Ta ri fy, czy nur ku jąc u jej wy brze ży,
wy raź nie wi dzi my Afry kę. Od le głość od plaż Eu ro py do
plaż Czar ne go Lą du to za le d wie kil ka na ście ki lo me trów.
Roz ma wia jąc z mi ło śni ka mi wind sur fin gu, oka zu je się, że
śmiał ko wie po ko ny wa li ten dy stans na de sce. Te raz już
po noć te go nie ro bią, ze wzglę du na licz ne pa tro le po li cji
zde ter mi no wa nej wal ką z prze my słem nar ko ty ko wym.

W każ dym ra zie w Ta ri fie wie je po noć za wsze i pa nu -
ją tu naj lep sze wa run ki w Eu ro pie do upra wia nia spor tu
z ża glem na de sce. Wy róż nia się za sad ni czo dwa wia try.
Pierw szy - „Po nien te” - wie je od Atlan ty ku, jest sil nym i
wil got nym wia trem, któ ry mo że przy nieść wy so kie fa le.

Wietrzna Tarifa
Dru gim jest „La ven te”, wie je z prze ciw ne go kie run ku,
czy li ze wscho du (od Mo rza Śród ziem ne go), przy no si po -
chmur ną i desz czo wą po go dę, wy stę pu je naj czę ściej w
okre sie let nim i mo że trwać na wet kil ka ty go dni.

Nur ko wa nia u wy brze ży Pun ta Ta ri fa, w wo dach Oce -
anu Atlan tyc kie go, na le żą do trud nych. Wy stę pu ją tu fa -
lo wa nie i wspo mnia ne wy żej wia try (co utrud nia
ubie ra nie się na ło dzi, czy np. wej ście na po kład), prą dy,
spad ki wi docz no ści i ge ne ral nie głę bo ko ści po ni żej 20 m.

Ukształ to wa nie te re nu bo ga te jest w ska ły, prze smy -
ki i wra ki, a oko li ce na wie dza ją róż ne ga tun ki fau ny i flo -
ry, rów nież te oce anicz ne.

Wła ści wie nur ko wa li śmy na głę bo ko ściach 30-40 m.
Wi docz ność kształ to wa ła się na po zio mie 10–15 m, a
tem pe ra tu ra wo dy przy po wierzch ni i na głę bo ko ści 40
m wy no si ła od po wied nio 18 i 15 °C.

Wcze snym ran kiem pod je cha łem w po bli że por tu,
gdzie znaj du je się prze pra wa pro mo wa do Ma ro ko. Po
pra wej stro nie zlo ka li zo wa łem, wcze śniej od na le zio ne w
ne cie, Cen trum Nur ko we, któ re pro wa dzi mał żeń stwo
Wło cha i Hisz pan ki. Oka za ło się, że nur ków jest kil ku, a
wśród nich Ma te usz i Ula, z któ ry mi się zga da li śmy na
resz tę po by tu.

Po do peł nie niu for mal no ści cer ty fi ka to wo -ubez pie -
cze nio wych, wcho dzi my wresz cie na łódź i spraw nie wy -
pły wa my na oce an. Za nu rza my się w miej scu San An dres
Miňo. Na zwa zwią za na jest z wra kiem, któ ry za to nął tu
29 III 1856 ro ku. Sta tek ów kur so wał na tra sie Bar ce lo -
na – Lon dyn, a fe ral ne go dnia miał na po kła dzie 49 pa sa -
że rów i 36 człon ków za ło gi. By ła noc, wzbu rzo ne mo rze
i sil ny wiatr utrud nia ły że glu gę. Nad pły wa ją cy z prze ciw -
ka an giel ski Min den wpadł na San An dres i do szło do
śmier tel nej ko li zji. Wg do nie sień, prze ży ła tyl ko jed na
dziew czyn ka. Oce an po chło nął sta tek bar dzo szyb ko. Te -
raz, po pra wie 150 la tach, je go szcząt ki roz sia ne na du żej
prze strze ni skrzęt nie po ra sta ją ży jąt ka mor skie. Głę bi ny
przy ję ły wrak na za wsze i wy ko rzy stu ją go ja ko miesz ka -
nie dla wie lu stwo rzeń. Ska ły wraz z czę ścia mi wra ku
two rzą bar dzo cie ka we kształ ty i fi gu ry. Ko lo ry tu do da -
ją nie skoń czo ne i wciąż no we ła wi ce ryb. Już po pierw -
szym za nu rze niu, za chwy ce ni miej scem, cze ka my aż
prze rwa się skoń czy. Wska ku je my do wo dy w miej scu
La Pa red. Jest prąd, ale my na szczę ście pły nie my w dryf -
cie. Świa tła la ta rek i ka mer wy do by wa ją bar wy: żół te,
po ma rań czo we i czer wo ne.
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Wie czor nym za nu rze niem w płyt kiej wo dzie, w ob rę -
bie ba se nu por tu, koń czy my dzień. Pły nąc spo koj nie żab -
ką tuż nad dnem, ob ser wu je my mą twy, flą dro wa te i
jasz czur ni ki za grze bu ją ce się z gra cją w pia chu. Pod pły -
wa jąc do pierw szych ska łek, pod pa tru je my też kra by.

Ko lej ny dzień roz po czy na my od nur ka na Ta jos i
scho dzi my prze kra cza jąc 40 me trów. Część gru py wpa -
da w „de ko”, ale gu bią azot w trak cie wy pły ca nia. Jest
bar dzo cie ka wie. Cur ro, nasz prze wod nik, pro wa dzi nas
wśród skał do szcze li ny, przez któ rą prze pły wa my. Wciąż
moc no ma cha my płe twa mi, bo prą dy są zmien ne, a chwi -
la mi dość in ten syw ne. Zni ka ją zaś za blo ka mi „ka mien -
nych gór”. Jest pięk ny, du ży kon ger, któ ry nie ste ty
spo strze ga, że nur ków przy by wa i cho wa się w cze lu -
ściach swo je go „li ving ro om’u”. Dzię ki te mu, że trzy -
mam się w szpi cy na sze go te amu, spo strze gam płaszcz kę

sti ga ray, któ rą chwi lę „go ni my”. Nie ste ty pod prąd, jest
to z gó ry prze wi dzia na po raż ka i płaszcz ka roz my wa się
na gra ni cy wi docz no ści. Za to, cho wa jąc się po śród skał,
od kry wa my pod wod ne ta jem ni ce za ka mar ków, w któ -
rych od naj du je my ho ma ry, śli ma ki i kre wet ki. Po nad na -
mi wciąż prze pły wa ją ła wi ce ryb, a po wie trze w bu tlach
kur czy się. W koń cu się wy nu rza my.

Prze pły wa jąc póź niej przez La Pi sci na, El Bo qu ete,
znów pe ne tru je my San An dres. Po do ba mi się bar dziej,
niż za pierw szym ra zem. Mo że dla te go, że na po wierzch -
ni są wiel kie fa le, jest in na po ra dnia i przez to słoń ce za -
ła mu je swe pro mie nie pod in nym ką tem?

Tym ra zem i ja wpa dam w „de ko”, a przez to, że oce -
an po ka zu je kto tu rzą dzi, utrzy ma nie się na sa fe ty sto pie
nie jest ła twe. Mio ta na mi po kil ka me trów w gó rę i w
dół, ale uda je nam się po zo stać w wi deł kach 3 – 6 m. W
koń cu wy pły wa my i ostroż nie wcho dzi my na po kład, a
że po rząd nie wie je, kil ka osób pod da je się wy mio tu jąc, na
szczę ście z wia trem!

Dzień przed od lo tem spę dzam wraz z oj cem na jed -
no dnio wej wy ciecz ce do Ma ro ko. Mi mo licz nych po do -
bieństw w Tan ge rze jest ina czej niż w Egip cie.
Zwie dza my mia sto i oko li cę, a w po rze lun chu bio rą nas
do knaj py, gdzie Ka na dyj czy cy pró bu ją za mó wić:

– Wi no…
– Nie ma – od po wia da grzecz nie kel ner.
– Nie ma? No to zim ne pi wo.
– Nie ma – od po wia da kel ner z nie na gan nym uśmie -

chem (i brud ny mi pa znok cia mi).
– Ale jak to nie ma? – py ta Ka na dyj czyk.
– By łeś kie dyś w ja kimś kra ju mu zuł mań skim? –

wtrą cam się.
– Nie, je stem pierw szy raz w ży ciu…

Woj ciech Zgo ła

woj tek@di ve -ad ven tu re.eu
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Płe two nur ko wie to pią się naj czę ściej nie pod
wo dą, ale bę dąc na po wierzch ni. Ta prze wrot -
na i okrut na praw da mia ła się speł nić dzi siej -
sze go po po łu dnia w swej ja skra wej for mie...

Paź dzier ni ko we, wcze sne po po łu dnie zde cy do wa nie
pach nia ło już je sie nią. Drze wa i krze wy po kry ły się brą -
zem, żół cią i czer wie nią. Klu cze pta ków, szy bu ją ce ku
słab ną ce mu słoń cu, oznaj mia ły na dej ście je sie ni.

Mój do bry ko le ga od nur ko wa nia, He nio, pod je chał
pod mój blok swo ją Sko dą i za trą bił.  Po za ła do wa niu do
sa mo cho du bu tli, ska fan drów, pa sów ba la sto wych i in ne -
go sprzę tu ru szy li śmy w kie run ku je zio ra o na zwie Czar -
ne. Je zio ro to, od da lo ne oko ło czter dzie stu ki lo me trów
od Oła wy, jest śred niej wiel ko ści zbior ni kiem w kształ cie
ro ga la i jest bar dzo głę bo kie. Po ło żo ne wśród la sów, cha -
rak te ry zu je się du żą prze zro czy sto ścią wo dy, co czy ni je
bar dzo atrak cyj nym dla płe two nur ków. Je zio ro to zna łem
bar dzo do brze. Nur ko wa łem w nim od wie lu lat, a z chwi -
lą uzy ska nia kar ty ło wiec twa pod wod ne go, po lo wa łem
tak że na ry by. Po ja kimś cza sie do łą czył do mnie He nio,
któ ry wła śnie tu sta wiał swo je pierw sze kro ki ja ko płe -
two nu rek, po tem tak że ja ko pod wod ny łow ca.

Mój ko le ga był żo na ty, miał dwie cór ki i pra co wał w
fir mie spe dy cyj nej, z któ rą roz stał się nie daw no prze cho -
dząc na ren tę. 

He nio był szcze rym i od da nym ko le gą i miał du że po -
czu cie hu mo ru. Po za mną miał wie lu kum pli i był bar dzo
lu bia ny. Lu bił też wy pić. W je go Sko dzie za wsze jeź dzi -
ła bu tel czy na Fin lan dii czy in ne go trun ku. Tak na wszel -
ki wy pa dek.

Te go dnia, od ra na, wiał dość sil ny, nie przy jem ny pół -
noc no -za chod ni wiatr. Z rzad ka, spo mię dzy pę dzą cych
po nie bie chmur, wy glą da ło słoń ce.

By łem jesz cze w pra cy, gdy oko ło po łu dnia za dzwo -
nił He nio i za pro po no wał mi wspól ną wy pra wę na pod -
wod ne po lo wa nie na wę go rze. Nie wy ka za łem jed nak
en tu zja zmu dla tej pro po zy cji.

– Po jedź my - na le gał. – Po ostat nich przy mroz kach
wo da jest już skla ro wa na i bę dzie do bra wi docz ność.
Czu ję, że na tra fi my na wę go rze i zro bi my ma ły za pa sik
na świę ta.– Bu tle mam na ła do wa ne -do dał.

Cho ciaż bu tle mo je go akwa lun gu by ły tak że peł ne i
za wsze by łem pierw szy na ta kie wy pra wy, to tym ra zem
jed nak coś mnie wstrzy my wa ło. Jak bym coś prze czu -
wał...

Pechowe polowanie
Ostat nio czu łem się tro chę prze mę czo ny i po dzię bio -

ny. Wo da w je zio rach po przy mroz kach by ła już wy chło -
dzo na, a mój ska fan der był śred niej gru bo ści i choć
do sko na le spraw dzał się la tem, to na je sien ne wy pra wy
był już jed nak nie od po wied ni.

He nio, jak by wy czu wa jąc mo je oba wy, za pro po no wał
mi swo ją sta rą ro syj ską ber mud kę. Ber mud ka to cien ki
ska fan der bez kap tu ra z krót ki mi no gaw ka mi i rę ka wa -
mi.

– Za ło żysz ją na swo ją pian kę i nie zmar z niesz - na ci -
skał.

– Tak, ale bę dę opię ty i nie bę dę mógł od dy chać. Po -
za tym jest tak nie przy jem nie. Wie je zim ny wiatr i na je -
zio rze bę dzie du ża fa la.– Nie da my ra dy do pły nąć do
na sze go pod wod ne go cy pla. To prze cież oko ło sied miu -
set me trów, po dru giej stro nie je zio ra - bro ni łem się.

Wi dzia łem, jak bar dzo He nio był na pa lo ny na ten wy -
jazd i w koń cu zgo dzi łem się.

Je cha łem wci śnię ty w sie dze nie sa mo cho du i oglą da -
łem je sien ne kra jo bra zy. Obaj mil cze li śmy. Wy bra li śmy
się na to je zio ro nie pierw szy raz w tym ro ku. By li śmy
tam już kil ka ra zy la tem. Dzi siej sze nur ko wa nie mia ło się
bar dzo róż nić od po przed nich. Mia ło być znacz nie trud -
niej sze z uwa gi na zim ną wo dę o tej po rze ro ku oraz pla -
ny prze pły nię cia ze sprzę tem na dru gą stro nę je zio ra. To
by ło rze czy wi ście wy zwa nie, któ re jak za wsze, bar dzo
mnie eks cy to wa ło. Wspo mi na łem mo je sa mot ne wy pra -
wy. Im trud niej sze by ły wa run ki nur ko wa nia, im bar dziej
do sta wa łem w kość, tym mia łem za wsze więk szą sa tys -
fak cję po wy pra wie.

–A jak bę dzie tym ra zem? - za da wa łem so bie py ta nie.
Po tem prze nio słem się my śla mi nad je zio ro i prze ra -

bia łem so bie w wy obraź ni, krok po kro ku, co i jak bę -
dzie my ro bi li nad wo dą a po tem już w wo dzie. W tak
trud nym i nie bez piecz nym spo rcie, jak nur ko wa nie, każ -
dy szcze gół jest waż ny i mo że de cy do wać o suk ce sie lub
klę sce.

Za mie rza li śmy ubrać się w ska fan dry na brze gu, ob -
cią żyć pa sa mi ba la sto wy mi, za ło żyć akwa lun gi na ple cy,
wziąć ku sze i ni zał ki na ry by i prze pły nąć z tym wszyst -
kim wpław, na dru gą stro nę je zio ra. Tam mie li śmy, pły -
wa jąc z bu tla mi przy dnie, po szu kać sku pi ska wę go rzy i
na stęp nie już bez bu tli, po ci chu, na bez de chu - za po lo -
wać na nie.

W pew nej chwi li He nio za in to no wał „Lu bię kie dy się
zie le ni”. Sta ło się już nie ja ko tra dy cją, że śpie wa li śmy tę
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me lo dyj ną acz nie zbyt mu zycz nie am bit ną pio sen kę pod -
czas jaz dy na wspól ne wy pra wy. Na tych miast do łą czy łem
do nie go. At mos fe ra w sa mo cho dzie nie co się oży wi ła.

Po nie ca łej go dzi nie jaz dy by li śmy na miej scu. Zje -
cha li śmy zna ną nam dro gą moż li wie naj bli żej brze gu, by
nie no sić na szych cię ża rów zbyt da le ko.  Po uło że niu ca -
łe go ekwi pun ku na tra wie ro ze bra li śmy się, za mknę li śmy
ubra nia w sa mo cho dzie i za czę li śmy za kła dać ska fan dry.

Na chwi lę wy szło słoń ce. By ło już ni sko i roz ja śni ło
żół te drze wa na cy plu po dru giej stro nie je zio ra. Na je -
zio rze nie by ło wi dać żad nej ło dzi. Fa lu ją ca wo da by ła
ciem na i groź na.

Ką tem oka za uwa ży łem, że He nio ma płe twy sta re go
ty pu, mo co wa ne jesz cze na pa ski nad pię tą. W jed nej płe -
twie pa sek był krót szy i za cze pio ny do płe twy tyl ko jed -
nym koń cem. Ra dzi łem mu już kie dyś, by zmie nił płe twy
na bar dziej no wo cze sne i bez piecz ne, ale do tej po ry nie
uda ło mu się te go zro bić. Mój ko le ga przy wią zy wał zbyt
ma łą wa gę do swo je go sprzę tu.

– Uwa żaj na ten pa sek, bo jak ci się ode pnie na je zio -
rze, to stra cisz płe twę. A na tej fa li, to wo lę nie my śleć...
- po wie dzia łem.

Ja ko star szy i bar dziej do świad czo ny nu rek czu łem się
od po wie dzial ny za ko le gę. To uczu cie to wa rzy szy ło mi
za wsze pod czas na szych wspól nych wy praw.  

Cho ciaż He nio był do brym i spraw nym pły wa kiem,
to utra ta jed nej płe twy przy peł nym ob cią że niu i na du żej
fa li stwa rza ły dla nie go po waż ne za gro że nie.

Ubra li śmy ska fan dry, ja na swój za ło ży łem do dat ko -
wo ber mud kę. Mia ło być mi cie plej, ale nie by łem z te go
do koń ca za do wo lo ny. Ber mud ka spra wia ła, że by łem
bar dziej opię ty i od dy cha ło mi się du żo trud niej.  

We szli śmy do wo dy. Na tych miast po czu łem jak zim -
na wo da wci ska się każ dą szcze li ną pod ska fan der. Po
chwi li, gdy się ogrza ła, prze sta ła chło dzić cia ło.

– To co, He niu, po pły nie my na cy pel. Ja zej dę w głąb
już z te go brze gu, zo ba czę co tam się dzie je, po tem wy -
pły nę na po wierzch nię i do łą czę do cie bie. Uwa żaj na fa -
le. Od kręć za wór, abyś w ra zie cze go miał czym
od dy chać - po wie dzia łem pa trząc na ko le gę.   

Zsze dłem pod wo dę. Zro bi ło się ci cho i spo koj nie. Nie
by ło tu ani fa li, ani wia tru. I ten wspa nia ły stan nie waż -
ko ści. Usły sza łem zna ny mi szum po wie trza przy wde -
chu i po chwi li dźwięcz ny od głos nie zli czo nych bą bli
mu ska ją cych mo je cia ło, ula tu ją cych do gó ry. Lu bi łem te
od gło sy. Ko ja rzy łem je za wsze z wej ściem w jak że pięk -
ny i cie ka wy pod wod ny świat.

W tym miej scu spad był du ży i pły ną łem nie mal pio -
no wo w dół.  Wo kół by ło z po cząt ku ja sno -zie lo no, po -
tem ro bi ło się co raz ciem niej i bru nat no. Wi docz ność
wo ko ło by ła bar dzo do bra.

Po ja kimś cza sie spad się skoń czył i uj rza łem pła skie
i dość ja sne dno. By łem na ośmiu me trach głę bo ko ści.
Mia łem tu już pły wal ność ujem ną i mięk ko osia dłem
brzu chem na mu li stym dnie. Ro zej rza łem się do oko ła.
Kil ka me trów da lej, tuż nad dnem, zo ba czy łem dwa nie -
wiel kie oko nie. Opły wa ły mnie sze ro kim łu kiem. 

Po pły ną łem jesz cze kil ka na ście me trów w kie run ku
środ ka je zio ra, po czym, nie wi dząc dal sze go sen su pły -
wa nia w tym miej scu, zde cy do wa łem się wy nu rzyć i do -
łą czyć na po wierzch ni do He nia.

Pły nąc do gó ry, po chwi li, w od le gło ści kil ku me trów
nad so bą uj rza łem ja sno nie bie skie, po marsz czo ne fa le.
Za wsze lu bi łem ten wi dok spod wo dy, gdzie by ło tak ci -
cho i spo koj nie. Zda rza ło się, że nur ko wa łem w cza sie
bu rzy. Bły ski pio ru nów ro bi ły nie sa mo wi te wra że nie,
gdy na mo ment roz świe tla ły do oko ła ten jak że in ny od
na sze go, uro czy świat. Al bo ule wa wi dzia na spod wo dy
w po sta ci ty się cy kro pli usi łu ją cych we drzeć się w głąb
jej gład kiej, oło wia nej po wierzch ni. Jak że in ne, jak że
pięk ne i głę bo kie by ły to do zna nia.

Wy pły ną łem na po wierzch nię je zio ra. Na tych miast
ro zej rza łem się za He niem. Był nie co z ty łu i ostro wal -
czył z fa la mi.

Od wró ci łem się na ple cy, wy ją łem ust nik faj ki od de -
cho wej i za czą łem pły nąć na dru gą stro nę je zio ra. Cięż -
kie, peł ne sprę żo ne go po wie trza bu tle cią gnę ły mnie
nie co w dół. Zbli ży li śmy się do środ ka je zio ra. Tu wia ło
sil niej i bar dziej bu ja ło. Fa la co chwi lę za le wa ła mi twarz.
Mu sia łem uwa żać, aby nie za chły snąć się wo dą.  Wal -
cząc z fa lą i prą dem wo dy, moc no pra co wa łem płe twa mi.
Co ja kiś czas za trzy my wa łem się i od wra ca łem do ty łu,
by spraw dzić, czy pły nę w do brym kie run ku i by zo ba -
czyć, gdzie jest ko le ga, ale nie mo głem go ni gdzie do -
strzec i za czą łem się już mar twić.

Nie po wiem, że czu łem się kom for to wo w tych wa -
run kach. Każ dy z nas był zda ny tyl ko na sie bie. Te raz nie
by ło już jed nak od wro tu. Mu sie li śmy obaj do pły nąć do
dru gie go brze gu. Gdy by śmy nie da li ra dy, to gro zi ła nam
śmierć. Wte dy po raz ko lej ny zda łem so bie spra wę z te -
go, że si ły na tu ry są po tęż ne i bez względ ne. My zaś wo -
bec nich - nic nie zna czą cy i bar dzo ma li. Za czą łem po
tro sze ża ło wać de cy zji o wy jeź dzie.   

By łem już w po dob nej sy tu acji wie lo krot nie pod czas
mo ich sa mot nych nur ko wań. Cza sem mu sia łem wra cać
do brze gu i to na dłu gim dy stan sie, pły nąc jed ną no gą, z
dru gą unie ru cho mio ną w bo le snym skur czu. Zda rza ło się
je sie nią, że po nur ko wa niu i sil nym wy chło dze niu skurcz
ła pał mnie w obie no gi. Wte dy nie by ło żar tów i nie by -
łem już tak pew ny sie bie. Za wsze jed nak uda ło mi się
wró cić. A jak bę dzie tym ra zem? Czy nie zda rzy się coś
nie prze wi dzia ne go? Mia łem co raz wię cej obaw.
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Jak każ dy cięż ki wy si łek, tak i ten zda wał się nie mieć
koń ca. Po bli sko pół go dzi nie do pły ną łem w koń cu do
trzci ny na cy plu. Pra wie cał ko wi cie za nu rzo ny, sta ną łem
na dnie ty łem do brze gu, unio słem ma skę i za czą łem wy -
glą dać ko le gi.

Po dłuż szej chwi li za uwa ży łem ciem ny kap tur je go
ska fan dra w od le gło ści oko ło trzy dzie stu me trów na wo -
dzie i ode tchną łem z ulgą. Jed nak coś mnie tknę ło, coś
by ło z He niem nie tak. Do strze głem, że pły nął on z tru -
dem, na bo ku i zda wał się być zbyt nio za nu rzo ny.

Nie za sta na wia jąc się ani chwi li dłu żej, opu ści łem ma -
skę, wzią łem rur kę do ust i po pły ną łem w kie run ku ko le -
gi. Gdy zbli ży łem się do nie go, za uwa ży łem, że pły nął
on tyl ko na jed nej płe twie zaś dru gą, z luź nym, od pię tym
pa skiem trzy mał w rę ce. Był bar dzo zmę czo ny.

Wów czas sta ło się naj gor sze, co się mo gło stać w tej
chwi li, bo spa dła mu z no gi dru ga płe twa i za ta cza jąc ko -
ło po pły nę ła w dół. Dla ob cią żo ne go płe two nur ka utra ta
oby dwu płetw na je zio rze i przy du żej fa li za wsze ozna -
cza nie szczę ście.

He nio wy pu ścił z rę ki ku szę oraz płe twę i gwał tow ny -
mi ru cha mi rąk i nóg usi ło wał utrzy mać się na po wierzch -
ni. Po mi mo to, zbyt ob cią żo ny, za le wa ny przez fa le, za czął
to nąć. Bły ska wicz nie pod pły ną łem do nie go od ty łu i pod -
trzy mu jąc go pró bo wa łem po dać mu ust nik akwa lun gu.
By ło już jed nak za póź no. Fa la za la ła mu twarz i za chły snął
się wo dą. Za czął kasz leć. Pra wie, że się du sił.

Pra co wa łem moc no płe twa mi, by utrzy mać nas oby -
dwu na po wierzch ni. Po chwi li po czu łem, że po wo li tra -
cę si ły i za czy na mi bra ko wać tchu, że dłu go tak nie
wy trzy mam. 

Pas!!! - krzyk ną łem gło śno. - Ode pnij pas!!!
He nio był już jed nak pół przy tom ny. Nie był w sta nie

od piąć swo je go pa sa ba la sto we go. Za czął wy da wać gło -
śny, gar dło wy i okrop ny krzyk.

By łem prze ra żo ny. Sy tu acja sta ła się nie zwy kle dra -
ma tycz na i za czą łem spo dzie wać się naj gor sze go. By li -
śmy zda ni tyl ko na sie bie, a wła ści wie - tyl ko na mnie. 

W tym mo men cie pu ści łem He nia, opły ną łem i za nu -
rzy łem się, by od piąć mu pas. Na szczę ście, uda ło mi się
to już za pierw szym ra zem. Wi dzia łem, jak pas z cięż ki -
mi oło wia ny mi cię ża ra mi zsu nął się po je go no dze i znik -
nął w głę bi nie.

Po zba wio ny ba la stu, prze chy lo ny na bok, He nio wy -
krztu sił wo dę i po wo li do cho dził do sie bie. Po chwi li za -
czął wol no i nie zdar nie pły nąć w kie run ku brze gu.

Wy nu rzy łem się na po wierzch nię.  W tym mo men cie
za czę ły mi go tać mi gwiaz dy przed ocza mi i po czu łem, że
bra ku je mi po wie trza. Po mi mo że by łem na po wierzch ni
i mo głem od dy chać, po czu łem, że za czy nam się du sić.
Te raz mnie gro zi ło omdle nie.

Utrzy my wa nie nas oby dwu i to so lid nie ob cią żo nych
na fa lach i prze ży wa ny stres, kosz to wa ły mnie zbyt du żo
wy sił ku. Po ja wił się głę bo ki de fi cyt tle no wy.  By łem
opię ty dwo ma cia sny mi ska fan dra mi, a to bar dzo utrud -
nia ło mi od dech.

Od ru cho wo od pią łem swój pas ba la sto wy, któ ry na -
tych miast po szedł na dno. By łem już znacz nie lżej szy.
Po ło ży łem się na wo dzie twa rzą do gó ry, by ogra ni czyć
wy si łek do mi ni mum. Lek ko wa chlo wa łem płe twa mi i
rę ko ma, aby tyl ko utrzy mać po zy cję le żą cą.  Wie dzia łem,
że li czy ły się naj bliż sze se kun dy. Za mkną łem oczy i głę -
bo ko wcią ga łem po wie trze. Zna la złem się na kra wę dzi i
by łem te go w peł ni świa do my.

Do pie ro po dłuż szej chwi li od zy ska łem od dech i po -
czu łem się znacz nie le piej.

He nio, nie na tu ral nie prze chy lo ny przez akwa lung na
bok, ni czym ran ny ptak, do pły wał do trzci ny. Po wo li ja
tak że po pły ną łem do brze gu.Wie dzia łem, że je ste śmy już
bez piecz ni.

Zdję li śmy akwa lun gi, zo sta wi li śmy je w wo dzie i wy -
peł zli śmy na brzeg. Przez dłuż szą chwi lę le że li śmy w ja -
kichś chasz czach i mil cze li śmy. Od po czy wa li śmy.  Na sze
my śli krą ży ły wo kół zda rze nia sprzed chwi li. Obaj wie -
dzie li śmy, że by li śmy o krok od śmier ci. 

Rap tem wy da ło mi się, że wo da jest cie pła i pięk na, a
nie  zim na i sza ra, nie bo cu dow ne, a nie  groź ne i oło wia -
ne, a ży cie - wspa nia łe i ko lo ro we.

– Wiesz, nie dał bym so bie ra dy sam - rzekł He nio w
pew nym mo men cie. - Ale gdy byś mi nie po mógł, to mu -
siał byś so bie ra dzić z dwie ma ko bie ta mi - swo ją i mo ją.
A mo ja jest dia bel nie wy ma ga ją ca...Wiesz, co mam na
my śli... - ko le dze naj wy raź niej po wra cał do bry hu mor. -
Nie mam jed nak po ję cia, dla cze go uto pi łeś swój pas ba -
la sto wy, kie dy by ło już po wszyst kim? - do dał za cie ka -
wio ny.

– Bo nie chcia łem, że byś to ty mu siał so bie ra dzić z
dwie ma ko bie ta mi - od par łem ze śmie chem.

Trwa ło dłuż szą chwi lę, za nim od po czę li śmy i w mia -
rę po zbie ra li śmy się psy chicz nie po ca łym zda rze niu.
Nie ste ty, ale więk sza część na sze go sprzę tu nur ko we go,
w tym płe twy He nia i pa sy ba la sto we, oraz ku sze - by ły
uto pio ne. Na sza sy tu acja by ła nie do po zaz drosz cze nia.
Nie mo gli śmy ani kon ty nu ować nur ko wa nia, ani wra cać.
Za czy na li śmy już mar z nąć i czu li śmy się na cy plu jak
roz bit ko wie. Po wrót brze giem, z uwa gi na dy stans, nie
wcho dził w ra chu bę. 

Z utę sk nie niem spo glą da li śmy na dru gi brzeg je zio ra,
gdzie stał sa mo chód z na szy mi su chy mi i cie pły mi ubra -
nia mi i go rą cą her ba tą w ter mo sie. Mie li śmy tyl ko jed ną
moż li wość - wy nur ko wać za to pio ny sprzęt, a po tem zde -
cy do wać, co da lej.
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Ja ko że to ja mia łem płe twy na no gach, to na mnie nie -
ste ty padł wy bór wy nur ko wa nia pa sów i ca łej resz ty.

Wie dzia łem, że nie bę dzie to ła twe. Płe two nu rek bo -
wiem w gru bym ska fan drze i bez pa sa ba la sto we go jest na
wo dzie po dob ny do ze rwa ne go z węd ki du że go spła wi ka
od szczu pa ków ki. Nie ma prak tycz nie szans na za nu rze nie
się. Wie dzą o tym ci, któ rzy pró bo wa li kie dy kol wiek za -
nur ko wać w ka mi zel ce ra tun ko wej. Ska fan der w wo dzie
za cho wu je się jak so lid na ka mi zel ka ra tun ko wa.

Za ło ży łem akwa lung na ple cy, spraw dzi łem dzia ła nie
re duk to ra i wy pły ną łem na wo dę. Za trzy ma łem się w
miej scu, gdzie jak są dzi łem, prze bie ga ło na sze dra ma -
tycz ne zda rze nie i gdzie spo dzie wa łem się od na leźć na
dnie za to pio ne przed mio ty.

Kil ka prób zej ścia pod wo dę speł zło na ni czym. Bez
pa sa ba la sto we go by ło to nie zwy kle trud ne.  Mu sia łem
wy glą dać bar dzo za baw nie, gdy wo da wy rzu ca ła mnie
raz po raz z po wro tem na po wierzch nię płe twa mi do gó -
ry. Po któ rejś pró bie za nur ko wa nia spoj rza łem na brzeg.
He nio trzy mał się za bo ki i śmiał się do roz pu ku.

– Do brze ci się te raz śmiać, ty spraw co -za wo ła łem do
nie go i sam się ro ze śmia łem.

W koń cu zro bi łem głę bo ki wy dech i z du żym wy sił -
kiem i de ter mi na cją za nur ko wa łem po now nie. Uda ło się.
Pra cu jąc bar dzo moc no płe twa mi, do pły ną łem do dna i
za czą łem roz glą dać się do oko ła. Po chwi li zna la złem płe -
twę ko le gi. Pły wa łem nad dnem, wy ko nu jąc co raz więk -
sze ko ła. Dla mnie w tej chwi li naj waż niej sze by ły pa sy
ba la sto we. Bez nich dal sze po szu ki wa nia by ły nie zwy kle
mę czą ce, wręcz nie moż li we.

Zmę czo ny wy pły ną łem, a wła ści wie wy sko czy łem jak
z ka ta pul ty, na po wierzch nię.

Po chwi li wró ci łem na dno, by kon ty nu ować po szu -
ki wa nia pa sów.  Mia łem szczę ście, bo po chwi li zna la -
złem pas He nia. Na tych miast za pią łem go so bie na
bio drach i z uczu ciem ulgi, pły wa jąc już z du żą ła two -
ścią, za czą łem szu kać po zo sta łych przed mio tów. Po
chwi li na tkną łem się na mo ją ku szę, a po tem w od le gło -
ści kil ku me trów, na ku szę ko le gi. 

Zna le zie nie mo je go pa sa tak że nie by ło trud ne. Go -
rzej by ło z wy ho lo wa niem go na po wierzch nię, bo wiem
tak jak przed chwi lą nie mo głem się w ogó le za nu rzyć,
bo mnie wy rzu ca ło do gó ry z po wo du nie do cią że nia, tak
te raz nie mo głem wy pły nąć na po wierzch nię, bo trzy ma -
ły mnie przy dnie dwa cięż kie, oło wia ne pa sy.

Przez dłuż szą chwi lę od po czy wa łem za ko twi czo ny
przy dnie, po czym ze bra łem si ły i wy tasz czy łem trzy ma -
ne cię ża ry na po wierzch nię. Pły nąc tro chę na po wierzch -
ni, tro chę przy ta pia ny pod wo dą, w koń cu zzia ja ny,
nie mal ostat kiem sił, do pły ną łem do brze gu. Cie szy li śmy
się bar dzo, bo od zy ska li śmy ca ły za to pio ny sprzęt. 

He nio, bę dąc po stre su ją cym przej ściu, nie miał już
ocho ty na nur ko wa nie. A ja - jesz cze tak!

-To ja w ta kim ra zie po pły nę do sa mo cho du i coś tu
przy tar gam - w pew nej chwi li rzekł ko le ga.

- Na pew no sam nie po pły niesz - za pro te sto wa łem ży -
wio ło wo - zwłasz cza po tym, co za szło.

Spoj rza łem na je zio ro. Fa la by ła już nie wiel ka. Po my -
śla łem, że mo że jed nak le piej bę dzie prze pły nąć na nasz
brzeg z ca łym tym sprzę tem na ra ty, a nie za jed nym za -
ma chem, jak w tę stro nę.

Po pro si łem go, aby po pły nął tyl ko z akwa lun giem,
bez pa sa ba la sto we go.

He nio przy stał na to bez pro te stu i po chwi li udał się
na dru gi brzeg, ja zaś da łem nu ra. Jed nak nur ko wa nie nie
spra wia ło mi żad nej przy jem no ści. By łem jesz cze roz -
trzę sio ny po prze ży tym zda rze niu i w do dat ku za czy na -
łem mar z nąć. Po po nad pół go dzi nie by łem z po wro tem
na brze gu. 

He nio już wra cał na ten brzeg i był w po ło wie dro gi.
Gdy wy cho dził z wo dy, za uwa ży łem, że ma w rę ku

siat kę na ry by. Ze zdzi wie niem stwier dzi łem, że coś w niej
błysz czy, jak by ry ba. Jed nak gdy wy cią gnął siat kę na po -
wierzch nię, oka za ło się, że to wca le nie by ła ry ba, ale ter -
mos z her ba tą. Obok ter mo su by ła pół li trów ka... Fin lan dii.

No, ład nie -rze kłem.- Cie ka we, co bę dzie my opi ja li.
Czy na sze cu dow ne oca le nie, czy pe cho we po lo wa nie?
Wa run ki na ba lan gę by ły wy jąt ko wo nie ty po we.

He nio zda wał się te go nie sły szeć. Sku pił się na roz -
le wa niu. Do kub ka od ter mo su wlał do brą por cję wód ki,
po tem go rą cej her ba ty i po dał mi. 

Za nu rze ni po pas w wo dzie, wy chy li li śmy po kub ku
te go bło go sła wio ne go na po ju. Chy ba jesz cze ni gdy tak
bar dzo mi nie sma ko wał. W cu dow ny i tyl ko so bie zna -
ny spo sób dzia łał ko ją co. Roz grze wał  cia ło i du szę.

Wra ca li śmy na dru gi brzeg w do brych na stro jach. Ma -
jąc bu tle pra wie pu ste, mo głem wziąć od He nia dwa cię -
żar ki z je go pa sa. Na wszel ki wy pa dek. Mia łem już dość
wra żeń jak na je den dzień i wo la łem dmu chać na zim ne.

Na brze gu spa ko wa li śmy sprzęt do au ta, a ja wy pi łem
jesz cze ku be czek na sze go zba wien ne go elik si ru. 

Cho ciaż z ry bac kie go punk tu wi dze nia wy pra wa by ła
pe cho wa i nie uda na i o ma ły włos po to pi li by śmy się, to
do do mu przy je cha łem bar dzo we so ły i w wy jąt ko wo do -
brym na stro ju.     

Witold Rakowski

http://bare.pl
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Wła śnie koń czy się dru gi etap przy go to wań
do po bi cia re kor du świa ta w nur ko wa niu -  Au -
stria. W tym cza sie Da rek „Mio dzio” Wi la mow -
ski wy ko nał se rię głę bo kich nur ko wań w al -
pej skim je zio rze At ter see. Wa run ki prze pro wa -
dza nia tych za nu rzeń zna czą co róż ni ły się od
po przed nie go „egip skie go” eta pu. 

Projekt 335 - etap drugi
Przede wszyst kim oczy wi ście ogrom ną ro lę od gry wa ła

tem pe ra tu ra wo dy. W głęb szych par tiach je zio ra wy no si ona
sta le 4 OC, jed nak - co istot ne - na płyt szych przy stan kach de -
kom pre syj nych da je się tak że moc no we zna ki. 6 OC na 12
m, 8 OC na 9 m, 12 OC na 6 m i 14 OC na 3 m wy ma ga spe -
cjal ne go przy go to wa nia sprzę to we go, szcze gól nie pod czas
nur ko wań trwa ją cych po nad dwie go dzi ny!!! W ta kich wa -

run kach ab so lut nie nie zbęd na jest kil ku ele men to wa war stwa
ocie pla ją ca pod su chy ska fan der i ogrze wa nie elek trycz ne.
Nie ste ty wy zię bie nie or ga ni zmu mo że być bar dzo nie bez -
piecz ne z po wo du za bu rze nia ca łe go al go ryt mu de kom pre -
syj ne go. Z te go po wo du czyn nik ten trze ba mieć na uwa dze
i bar dzo do brze za pla no wać te go ty pu nur ko wa nia głę bo kie.
Ko lej nym, istot nym, cha rak te ry stycz nym ele men tem nur -
ko wań na tym eta pie jest wy so kość po nad 450 m n.p.m., co
tak że wpły nę ło na pla no wa nie de kom pre sji.

Ce lem te go eta pu by ło prze pro wa dze nie kil ku nur ko -
wań w prze dzia le 100 - 130 m, a tak że kil ku głęb szych
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nur ko wań po wietrz nych. Da rek nie ukry wa sa tys fak cji,
gdyż za ło że nia prze pro wa dze nia tych spe cy ficz nych plu -
mknięć spraw dza ją się w 100%. - Szcze gól nie za do wo lo -
ny je stem z au to ma tów Ato mic, któ re ani ra zu mnie nie
za wio dły - wy ja śnia Mio dzio. Du że wy zwa nie sta no wi ła
tak że lo gi sty ka ca łe go wy jaz du. Dzię ki wspar ciu hu ty
Vit ko vi ce Cy lin ders a.s. oraz fir mie FHU Opti mal -Bis
uda ło się wy po sa żyć Dar ka w bu tle, któ re po zwo li ły na
przy wie zie nie nie mal wszyst kich naj waż niej szych ga zów
z Pol ski. Za ple cze gas -blen der skie za pew ni ło cen trum
nur ko we Sub ma ri ner z Eł ku, spraw dzo ne z wcze śniej -
szych eks pe dy cji. - W tym miej scu bar dzo bym chciał
jesz cze raz ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim fir mom i
oso bom za an ga żo wa nym w pro jekt. Bez te go wspar cia
re ali za cja tak gi gan tycz ne go przed się wzię cia, ja kim jest
po bi cie re kor du świa ta w nur ko wa niu był by nie moż li wie.
Wszyst ko idzie zgod nie z pla nem, a etap au striac ki moż -
na uznać z zre ali zo wa ny w 100% - opo wia da Mio dzio.
Da rek ogrom ną wa gę przy kła da do per fek cyj ne go przy -
go to wa nia sprzę to we go. Każ de je go nur ko wa nie jest wy -
ko ny wa ne z uży ciem kil ku (co naj mniej trzech)
cha rak te ry stycz nych sta lo wych 20-li tro wych bu tli sta ge,
któ re Mio dzio bę dzie wy ko rzy sty wał pod czas nur ko wa -
nia re kor do we go.

O tej po rze ro ku pew ne man ka men ty ter micz ne w peł -
ni re kom pen su je wi docz ność się ga ją ca po nad 10 m. Nie -
mal wszyst kie nur ko wa nia te go eta pu Da rek wy ko nał w
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dwóch zna nych nur ko wych miej scach - Ofen i Schwa rze
Brücke. Są po ło żo ne sto sun ko wo bli sko sie bie, ma ją bar -
dzo cha rak te ry stycz ne sto ki i skal ne ścia ny po zwa la ją ce
na re ali za cję nur ko wań zde cy do wa nie prze kra cza ją cych
100 m. A wła śnie ta kich miejsc do re ali za cji tre nin gów
po trze bo wał Da rek…

W tym mo men cie Mio dzio my śli już o ko lej nym eta -
pie przy go to wań, czy li nur ko wa niach w je zio rze Hań cza
i osta tecz nym roz pla no wa niu i przy go to wa niu ga zów na
Gar dę. Wy zwań jed nak przy by wa. Wie le osób pod rzu ca
Dar ko wi po mysł pod ję cia pró by osią gnię cia re kor do wej
głę bo ko ści w wa run kach, w ja kich do tych cza so we
wszyst kie re kor do we nur ko wa nia by ły wy ko ny wa ne, a
więc w wo dach znacz nie cie plej szych. Po nie waż Da rek
bar dzo lu bi te go ty pu po my sły. Nie wy klu czo ne, że zmie -
rzy się tak że z tym wy zwa niem. Dzię ki ogrom ne mu
wspar ciu part ne ra pro jek tu - pol skiej ba zy 2de ep z Da ha -
bu - moż li we bę dzie prze pro wa dze nie ta kie go nur ko wa -
nia w Egip cie. Piotr Ku dlak, wła ści ciel ba zy, ofe ru je
peł ne wspar cie lo gi stycz no -sprzę to we w re ali za cji tak
eks tre mal nie głę bo kie go za nu rze nia.

Ko lej ne ty go dnie przy go to wań mi ja ją, przed Dar kiem
i je go eki pą jed nak jesz cze spo ro pra cy. Pla ny są na praw -
dę am bit ne - usta no wie nie nie tyl ko naj głęb sze go pol skie -
go nur ko wa nia (ko lej ne go zresz tą przez Dar ka), ale
wy ko na nia naj głęb sze go nur ko wa nia na świe cie. Po nie -
waż współ pra ca z 2de ep ukła da się wzo ro wo i ma my za -

pew nio ne wszyst ko, aby już te raz pod jąć wy zwa nie, po -
sta no wi li śmy, aby pierw szą pró bę nur ko wa nia na głę bo -
kość 235 m wy ko nać w Da hab i to już w lip cu.

Trzy maj cie za tem kciu ki za Mio dzia i Pro jekt 335. W
naj bliż szym cza sie ko lej ne bie żą ce re la cje pi sem no -fil -
mo we z re ali za cji przed się wzię cia. Bie żą ce in for ma cje
jak za wsze na stro nie pro jek tu: www.pro jekt335.pl. Po -
zdra wiam

Piotr Arch man

fot. Rafał Burza 



http://aquadiver.pl
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Jesz cze nie tak daw no nur ko wa nie by ło
spor tem fa wo ry zu ją cym męż czyzn. Ca ły sprzęt
był wy łącz nie mę ski, ko bie ty mo gły je dy nie wy -
bie rać mniej sze roz mia ry. Obec nie sy tu acja wy -
glą da zu peł nie ina czej. Dziew czy ny od naj du ją się
zna ko mi cie w pa sji pod wod nej, roz wi ja ją się,
kształ cą i osią ga ją suk ce sy, tak sa mo jak i płeć
brzyd sza. Oka zu je się, że są bar dzo do bry mi
kom pa na mi pod wo dą. Pro du cen ci sprzę tu nur -
ko we go wresz cie to za uwa żyli i co raz bar dziej
roz sze rza ją swo ją ofer tę prze zna czo ną spe cjal -
nie dla ko biet.

Pod sta wo wym sprzę tem jest sprzęt ABC, czy li ma ska,
faj ka i płe twy.  W ga mie ko lo ry sty ki prym wie dzie fir ma
TU SA. Ma ją ró że, kil ka od cie ni nie bie skie go, od błę ki tu
przez la zur po gra nat, żół cie, no i czerń. Ma ski ma ją do -
sko na le do pa so wu ją cy się, mięk ki si li kon, są bar dzo do -
brze wy ko na ne i wy trzy ma łe.  Wie my, bo sa mi uży wa-
my. Płe twy rów nież ko lo ro we, moż na wy bie rać, prze bie -
rać. TU SA ma na wet w ofer cie ko lo ro we neo pre no we
opa ski na pa sek do ma ski, że by nie szar pał za wło sy. 

Od kil ku lat po ja wi ły się na ryn ku spe cjal nie do pa so -
wa ne kom bi ne zo ny, za rów no mo kre, jak i su che, z wcię -
ciem w ta lii i po sze rze niem na bio dra i biust. No wo cze sne
pian ki mo kre po sia da ją wszel kie go ro dza ju ulep sze nia,
faj ne zam ki przy szyi umoż li wia ją ce ła twe za ło że nie,
zam ki przy nad garst kach i sto pach. Czę sto po sia da ją
mięk kie wy ście le nie chro nią ce przed otar cia mi przy

Sprzęt dla kobiet
wraż li wej skó rze.  I do te go wszyst kie ko bit ki wy glą da ją
w nich bar dzo atrak cyj nie. Idąc da lej, pian ki do stęp ne są
w sze ro kiej ga mie roz mia rów, gru bo ści i ko lo rów, ta kich
jak np. róż, błę kit, po ma rańcz, z efek tow ny mi wzo ra mi
kwia to wy mi.  Gru bość od 2 do 7 mm, w za leż no ści w ja -
kich wo dach bę dzie my nur ko wać. War to zwró cić uwa -
gę, czy przy rę ka wach i no gaw kach są zam ki, co bar dzo
uła twia za kła da nie pian ki, cza sa mi jest jesz cze za me czek
pod szy ją, co da je ogrom ną swo bo dę, np. Se eman Sub
Ele ment. Zde cy do wa nie po le ca my rów nież pian kę Scu -
ba pro Ever flex z 5 mm lub 7 mm ze skom pre so wa ne go
neo pre nu, do sko na le przy le ga do cia ła, dzię ki cze mu nu -
rek po zo sta je su chy na wet po wyj ściu z wo dy.

Dla pań cie pło lub nych i wy god nych po le ca my ska fan -
dry su che. Na cie płą wo dę ma my coś od po wied nie go, to
Scu ba pro Ever dry 4. Ska fan der spe cjal nie stwo rzo ny z
my ślą o ko bie tach, jest od po wied nio ukształ to wa ny, ide -
al nie do pa so wu ją cy się do ko bie cej syl wet ki. Wy ko na ny
jest z 4 mm neo pre nu o wy so kiej gę sto ści.  Dru gim god -
nym po le ce nia su cha rem dla pań, któ re nur ku ją tech nicz -
nie jest no wość Ur su it He avy Li ght Cor du ra FZ La dy.
Wy ko na ny z nie zwy kle wy trzy ma łe go ma te ria łu, tam
gdzie trze ba po sze rzo ny, no i ko lo ry sta spi sał się na pięć,
bo dół ska fan dra jest czar ny – wy szczu pla, a gó ra czer wo -
na – pod kre śla ko bie cość.

Po dob nie rzecz ma się z bu ta mi. Nie gdyś bu ty przy po -
mi na ły gu mo we ka lo sze, te raz są ład nie wy pro fi lo wa ne,
na pod wyż szo nej po de szwie, a no gi w nich wy glą da ją
zgrab nie. Do te go są wy god ne za rów no w trak cie nur ko -
wa nia, jak i w trak cie cho dze nia w cza sie przerw na po -
wierzch ni. Ta ki mi bu ta mi są np. bu ty TU SA mo del
DB -4000 z 5 mm neo pre nu. Są bar dzo ład nie wy pro fi lo -
wa ne, ma ją bar dzo przy czep ną, dość mięk ką i wy god ną
po de szwę.

Sko ro je stem przy ochro nie stóp, to od ra zu przej dę
do ochro ny rąk, a na koń cu do ochro ny gło wy. Ga ma rę -
ka wi czek jest sze ro ka, jed nak że zwłasz cza jed na fir ma
po my śla ła o pięk nie ozdo bio nych i wy pro fi lo wa nych na
dam skie dło nie. To Se eman Ele ment La dy Glo ve 3 mm.
Do sko na le kom po nu ją się z pian ką Se eman Ele ment ze
wzglę du na ozdo by w kształ cie kwia tów i ara be sek. Są
rów nież rę ka wicz ki wzmac nia ne ty ta nem lub ke vla rem o
gru bo ści 3 mm i 5 mm, dzię ki cze mu są nie zwy kle wy -
trzy ma łe, od por ne na prze tar cia i nie ogra ni cza ją ru cho -
mo ści dło ni.

Po nie waż po przez gło wę ucie ka naj wię cej cie pła, trze -
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ba o nią za dbać. Ba re po my śla ło i zro -
bi ło kap tur z zam kiem z ty łu, że by by -
ło nam ko bit kom ła twiej za kła dać i nie wy rwać so bie przy
tym po ło wy wło sów.

Bar dzo waż ny jest jac ket, czy li ka mi zel ka wy por no -
ścio wa, od nie go wie le za le ży. Przy wy bo rze jac ke tu do
nur ko wa nia re kre acyj ne go po le ca my zwłasz cza tzw. hy -
bry dy, czy li jac ke to -skrzy dło. Do sko na łym przy kła dem
mo że być TU SA Se le ne Wing. Hy bry da jest świet nym
roz wią za niem dla ko biet, po nie waż wo rek jest na ple cach
i nie ob ci ska nam bio der i klat ki pier sio wej. Do dat ko wo
ko bie ce jac ke ty ma ją bar dzo mięk ką plu szo wą wy ściół kę

na ple cach, co do brze wpły wa na na sze
krę go słu py, a zwłasz cza na od ci nek lę -
dź wio wy. Kie sze nie ba la sto we są tak
umiej sco wio ne, że nie ocie ra ją bio der.
Li nia kro ju jest wy so ka dla na szej wy -

go dy i kom for tu. Pas pier sio wy jest umiej sco wio ny dość
wy so ko, dzię ki cze mu na sza klat ka pier sio wa od dy cha
swo bod nie i nie ci śnie nas w biust. I w koń cu ko lor… Tu -
taj pro du cen ci spi sa li się na piąt kę. Do da li gdzie nie gdzie
ró żu, błę ki tu lub zie le ni, przez co bar dzo oży wi li sprzęt,
ale rów nież za cho wa li umiar.

Dla ko biet, któ re wy ko nu ją trud niej sze nur ko wa nia
tech nicz ne fir ma HAL CY ON wy pu ści ła w tym ro ku na
ry nek ró żo we cu deń ko – In fi ni ty Sys tem Cinch – kom -
plet skrzy dło o wy por no ściach 30 lub 40 lbs z pły tą i re -
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gu lo wa ną uprzę żą. Te raz nie tyl ko pa no wie bę dą mie li
su per skrzy dło z naj wyż szej pół ki. My ko bit ki rów nież i
w do dat ku faj niej sze, bo ko lo ro we.

Bar dzo waż nym ele men tem wy po sa że nia jest au to -
mat.  Dla ko biet po le cam Apeks Fli ght, jest bar dzo lek ki,
rów nież w ko lo rze ró żo wym, z ma łym ak cen tem w po sta -
ci kwiat ków. Moż na do nie go do dać ma no metr Apek sa
w ko lo rze ró żo wym. Je śli któ raś z pań wo li ciem ny ko lor,
to jest jesz cze zie lo ny i czar ny. Jed nak że na da je się tyl ko
na wo dy cie płe. Ale na wo dy zim niej sze po le ca my Ma res
z se rii She Di ves lub Scu ba pro z se rii S6 00, bo moż na
wy mie nić de kiel ki na in ne ko lo ry we dług upodo bań.

Nie mo że my nur ko wać bez cze goś, co nam po wie, na
ja kiej głę bo ko ści je ste śmy, ile cza su nam to za ję ło i kie -
dy ma my się wy nu rzać - ta kie coś to kom pu ter nur ko wy.
Mo że być w for mie zwy kłe go kom pu te ra o du żym wy -
świe tla czu lub w for mie ele ganc kie go ze gar ka. Ide al nym
przy ja cie lem ko bie ty jest SU UN TO D4, ma dość du żą
ga mę ko lo rów i wciąż wpro wa dza ne są no we. W tym ro -
ku wszedł bia ły z czar ną bran so le tą i mu szę przy znać, że
wy glą da bar dzo efek to wa nie. No i ma my dwa w jed nym,
bo na po wierzch ni speł nia ro lę ze gar ka, a pod wo dą kom -
pu te ra nur ko we go. Dla bar dziej wy ma ga ją cych po le cam
D6, jed nak że do stęp ny tyl ko w ko lo rze czar nym.

Ostat nim na szym przy ja cie lem, choć dość cięż kim jest
bu tla. Więk szość z nas ma 12 li tro we lub 15 li tro we. U
nas w fir mie mo że cie po ma lo wać bu tlę na do wol ny ko lor
na wet ka nar ko wy, per ło wy czy nie bie ski me ta lik. Dzię ki
te mu nikt się nie po my li, a wła ści ciel ka bę dzie się wy -
róż niać, co bar dzo lu bi my. Dla pań zo sta ły rów nież przy -

go to wa ne ma łe twin se ty 2x7 li trów lub 2x8,5 li tra. Za -
dba ła o to fir ma Eu ro cy lin der z Nie miec, nie ma to jak
so lid na nie miec ka ro bo ta.

No i na ko niec przy dał by się ktoś, kto nam to wszyst -
ko po nie sie.

Syl wia Su sic ka

s.susicka@divezone.pl

Podpatrzone
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Jest w nas ta kie coś, że bez pu dła moż na
tra fić w plan wy jaz do wy -  naj bliż szy, na stęp ny,
przy szło rocz ny. Do kład nie! Wy star czy wie dzieć,
skąd wła śnie eki pa wró ci ła. Gdy spra wa dzie je
się w Pol sce, je śli brac two nur ko we wró ci ło z
Hań czy, na stęp ny wy jazd bę dzie na… Hań czę,
bo to naj faj niej szy, naj lep szy, naj głęb szy, naj…,
naj…., naj w Pol sce.

Ale je śli chło pa ki i dziew czy ny wró ci li z Pi łak na, to
na stęp nym ra zem, wy jąt ko wo, po ja dą na … Pi łak no, bo
to naj faj niej szy, naj bar dziej uro kli wy, naj czyst szy, mo że
nie naj głęb szy, ale wy star cza ją co głę bo ki akwen w Pol -
sce.

By wa, że da na spo łecz ność, gru pa, „klub” bie ga ją po -
mię dzy dwo ma ta ki mi miej sca mi, cza sem trze ma. Wro -
cła wia cy na przy kład ma ją tak, że od Zim ni ka do
ka mie nio ło mów przy nie miec kiej gra ni cy jeż dżą na prze -
mian. Tak wi docz nie lu bią, tak są „wy ta tu owa ni”, tak ma -
ją. Mam na dzie ję, że nie na wie ki wie ków amen. Bo
Pol ska miej sca mi nur ko wy mi stoi i war to po pa trzeć pod
wo dę gdzieś, gdzie się do tąd ni gdy nie by ło. War to się -
gnąć po no wą książ kę, a nie czy tać dwu dzie sty raz „Nad
Nie mnem”. Faj ne są in ne po zy cje (nie tyl ko książ ko we!)
„Ogniem i mie czem”, „Flet z man dra go ry”, „Fer dy dur -
ke”, „Ci cho ciem ni” itp. War to też cza sem ob da ro wać

Bez pudła
uko cha ną in ny mi kwia ta mi niż goź dzi ki (mło dzież mo że
nie wie dzieć, o ja kie kwia ty cho dzi, ale od cze go jest In -
ter net!), ró ża mi, tu li pa na mi, li lia mi czy obec nie prze kwi -
ta ją cy mi po wo li bza mi. A za gra nicz nie? Po dob nie. Jak
grup ka jeź dzie ze swo im gu ru do Da hab, to jeż dżą do Da -
hab. Je śli wró ci li na wio snę z Da hab, to je sie nią po ja dą do
Da hab. Chy ba że brac two jeź dzi ło na Za kyn tos, to wte dy
po ja dą do Gre cji, na… Za kyn tos. Bo jest jak? Za je faj nie!
A gdy pa da py ta nie, dla cze go nie spró bo wać na Cypr, na
Ri wie rę Fran cuz ką, do Chor wa cji, mó wią, że po co? Tu
jest świet nie, tu jest swoj sko, tu zna my ku cha rza z knaj -
py „San gria” i on nas zna! I się do nas uśmie cha! Na wet
po ro ku nas roz po zna je! A miej sca nur ko we?! Te wra ki
tu taj, to my zna my jak wła sną kie szeń, raz opły wa my ła -
dow nię z le wej stro ny, a na dru gi dzień z pra wej stro ny.
Ci mó wię, fan ta stycz nie jest tu być!

Pew nie jesz cze ba ra ku dy na zwa li i roz po zna ją je po
uzę bie niu?! Ow szem, Egipt po ostat niej „wio śnie” po ta -
niał i jest bez kon ku ren cyj ny w tym sen sie, ale je śli mo że -
my mó wić o rzę dzie wiel ko ści 2000 zł (+/-), to otwo rem
sto ją wszel kie eu ro pej sko -pół noc no afry kań skie eska pa -
dy! Ta kie wy jaz dy non stop w te sa me miej sca, i naj czę -
ściej z ty mi sa my mi oso ba mi, przy pra wia ją mnie o
mdło ści. Wiem, wiem, me dy cy na ma na to swo je spo so -
by, swo je via gry i środ ki an ty lo ko mo cyj ne, ale jak to z
le ka mi by wa, wszyst kie za wsze wy wo łu ją (lub mo gą wy -
wo ły wać) skut ki ubocz ne. A po co się truć, sko ro moż na
sa me mu do brać od po wied nie an ti do tum?!

Chy ba że…  goź dzik i „Nad Nie mnem”!

Wa cław Drom

Firma Bare wprowadza do sprzedaży kolejny suchy skafander Trilam Poly Pro Dry jest
skafandrem z zamkiem na plecach. Wykonany  z wysoko odpornego Trylaminatu  nowej
generacji Cannon HB 172 polyester 460g, który łączy w sobie lekkość z wytrzymałością
niedostępną dla skafandrów starszej
generacji. Elementy łączone są
podwójnym unikalnym
wewnętrznym ściegiem. Ta metoda
zapewnia bardzo mocne, trwałe i
wodoszczelne połączenie. Trilam
Poly Pro Dry został wyposażony w
nowy model zamka gazoszczelnego
TI-Zip, który jest bardziej elastyczny i
dzięki temu mniej narażony na
uszkodzenia. więcej www.bare.pl

Zapraszamy do Centrów
Nurkowych na terenie całego kraju

http://www.bare.pl
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Nur ku je my w no cy przez cie ka wość, bo ja ko
ga tu nek ludz ki lu bi my pod glą dać i pod pa try -
wać… Ma my wów czas oka zję do ob ser wowa nia
noc nych form ży cia, mo że my pod pły nąć do ryb
i in nych or ga ni zmów, któ re pod czas dnia nie
da ją się „po dejść” i są pło chli we. Ma my też
in ne spoj rze nie na sta re i do brze nam zna ne z
dzien nych nur ko wań miej sca. Noc ofe ru je nam
dość od mien ną per spek ty wę i obie cu je in ne
prze ży cia w tych po zor nie do brze nam zna nych
miej scach. Czas nie jest dla nas pro ble mem,
mo że my wy brać się na ta kie nur ko wa nie po
pra cy, w cią gu ty go dnia…

Dlaczego w nocy?
W koń cu w no cy jest oka zja do zo ba cze nia „praw dzi -

wych” ko lo rów. Na wet więk szej ich ilo ści niż pod czas
nur ko wa nia w dzień, gdy obiek ty oświe tla ne są tyl ko
świa tłem sło necz nym. O tym, że „kli mat” noc ne go nur -
ko wa nia jest nie po wta rzal ny, trze ba po pro stu się prze -
ko nać. Ro biąc kurs AOWD, czy spe cja li za cję noc ną,
bę dzie my mie li oka zję do spraw dze nia, ja kie to wspa nia -
łe uczu cie…

Pod czas ob ser wa cji pod wod ne go ży cia po zmro ku
mo że my spo tkać się ze zja wi skiem bio lu mi ne scen cji -
bły ska mi che micz ne go świa tła, któ re pro du ko wa ne jest
przez drob ne mi kro or ga ni zmy w chwi li, gdy są one po ru -
sza ne przez nur ka, ry by, ło dzie czy na wet fa le. Szyb kie
mach nię cie rę ką sta je się za tem spek ta ku lar nym zja wi -
skiem, nie ste ty do ty czy tyl ko wód cie płych i od po wied -
nio za so lo nych.

Dla każ de go pod wod ne go fo to gra fa noc ne nur ko wa -
nie sta no wi szcze gól ną oka zję do wy ko na nia wspa nia -
łych zdjęć, po zwa la bo wiem spo tkać no wych
przed sta wi cie li fau ny pod wod nej oraz umoż li wia zbli że -
nie się do nich, co czę sto jest nie moż li we pod czas dnia.

Mo je noc ne nur ko wa nia trwa ją za zwy czaj do wy czer -
pa nia za pa su po wie trza lub prze mar z nię cia. Uwiel biam
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ciem ność i prze bły ski świa tła la ta rek po bły sku ją ce w od -
da li ni czym świe tli ki na łą ce. W do bie diod LED ja sne
świa tło pa da ją ce z naj now szych la ta rek uka zu je pięk no
pol skich je zior, ale naj le piej spraw dza się w cie płych wo -
dach ca łe go świa ta. Do bra przej rzy stość wo dy wspo ma ga
wra że nie prze by wa nia w ma gicz nym świe cie i po ka zu je
pe łen wa chlarz ko lo rów okry tych sza ro ścią w trak cie dnia.
Za zwy czaj też uda je mi się zo ba czyć wię cej or ga ni zmów,
a ob ser wa cja ży cia po za cho dzie słoń ca do star cza nie co -
dzien nych emo cji. W je zio rach ry by spo czy wa ją na dnie,
po dob nie jest w mo rzach. Do dzi siaj pa mię tam wi dok żół -
wia śpią ce go słod ko na pół ce skal nej i ryb głę bo ko wci -
śnię tych w skal ne szcze li ny, któ re są ide al nym „łu pem”
każ de go fo to gra fa. Za uwa żal ni są też w koń cu noc ni łow -
cy, dra pież ni ki. W je zio rach np. wę gorz, a w mo rzach kal -
ma ry czy ośmior ni ce. Nur ko wa nie noc ne wy ma ga

do świad cze nia i umie jęt no ści, sła by warsz tat nie do świad -
czo ne go nur ka po zmro ku szyb ko przy spo rzy kło po tów.
Je śli ktoś ma kło pot z mon to wa niem sprzę tu, to w no cy
zu peł nie się w tym po gu bi. Brak pły wal no ści i orien ta cji
spo wo du je dłu gi po wrót do sa mo cho du brze giem je zio ra.
Tak sa mo mo że za koń czyć się nur ko wa nie, je śli nie ozna -
czy my do sta tecz nie miej sca wej ścia do wo dy. Od te go
ma my kur sy, spe cja li za cję noc ną, po moc in struk to ra czy
też bar dziej do świad czo nych ko le gów…

Pi szę te sło wa kil ka dni po noc nym nur ko wa niu w je -
zio rze Le le skim, spro wo ko wa ny py ta niem świad ka na -
szych dzia łań – po co wy tam wcho dzi cie, prze cież jest
noc. Na sza eki pa ba wi ła się do brze, uczest ni cy kur su
AOWD by li bar dzo za do wo le ni i na pew no po czu li kli -
mat noc ne go nur ko wa nia. Po wyj ściu z wo dy cze ka ły na
nas go rą ce kieł ba ski i choć zro bi ło się póź no, żal by ło wra -
cać do do mu. Miej sce, w któ rym nur ko wa li śmy ob fi to wa -
ło w ry by, któ re pięk nie spo czy wa ły na ro ślin nym gę stym
dy wa nie. Po cho wa ne pod ga łę zia mi ra ki też pięk nie po -
zo wa ły do zdjęć. Ilość ży cia by ła ogrom na. Czas spę dzo -
ny pod wo dą mi nął szyb ko… Do dat ko we atrak cje i
at mos fe rę two rzy ła mgła osa dzo na na wo dzie i trzci nach.
By ło tak pięk nie, że omal nie za po mnia łem o ko ma rach…

Za kil ka dni zno wu od pa la my la tar ki, apa ra ty, cze ka -
my na za chód słoń ca i wcho dzi my do wo dy.

Mi łosz Dą brow ski
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Prę dzej czy póź niej w ży ciu każ de go płe two -
nur ka nad cho dzi ta ki mo ment, iż je go kom pu ter
nur ko wy od ma wia po słu szeń stwa – z bar dzo
pro za icz nej przy czy ny – roz ła do wa nej ba te rii.
Nie któ re mo de le po sia da ją wbu do wa ne aku mu -
la to ry, któ re moż na wie lo krot nie ła do wać. In ne
za opa trzo ne są w ba te rie jed no ra zo we go użyt ku,
któ re co ja kiś czas na le ży wy mie nić na no we. 

Ser wi su ta kie go mo że my do ko nać u pro du cen ta sprzę -
tu lub prak tycz nie w każ dym więk szym cen trum nur ko -
wym, jed nak czę sto wią że się to z dłu gim cza sem
ocze ki wa nia i nie jed no krot nie spo ry mi kosz ta mi. Pro -
blem mo że po ja wić się rów nież wte dy, gdy ba te ria roz ła -
du je nam się na nur ko wi sku. Dla te go też, je śli ma my w
so bie odro bi nę tech nicz nej smy kał ki, war to po ku sić się o
sa mo dziel ną wy mia nę te go ele men tu. Dziś zaj mie my się
wy mia ną ba te rii w naj po pu lar niej szych mo de lach mar ki
Su un to - kom pu te rach: Gek ko, Vy per, Vy tec, Co bra i
Zoop.

Nim za bie rze my się do wy mia ny ba te rii, mu si my za -
opa trzyć się naj pierw w no wą za pa so wą sztu kę ta kie go
sa me go ogni wa. W skle pach nur ko wych mo że my ku pić
ca ły ze staw ser wi so wy, skła da ją cy się z ba te rii, o -rin gu
oraz pla sti ko wej na kręt ki, a je go koszt to oko ło 40-50 zło -
tych. Bez pro ble mu mo że my za ku pić jed nak sa mą ba te -
rię ozna czo ną sym bo lem CR2 45 0 3V. Do brej ja ko ści
li to wa ba te ria te go ty pu to koszt je dy nie kil ku zło tych.
Szcze gól nie przy pierw szej wy mia nie war to ku pić osob -

Wymiana baterii
w komputerach Suunto

no sa mą ba te rię i ewen tu al nie o -ring (wy mia ry orin gu to:
1, 78 mm x 31, 47 mm), gdyż na kręt ka z pew no ścią jest
w bar dzo do brym sta nie.

Na sa mym po cząt ku mu si my zde mon to wać jed ną
część pa ska (tę krót szą z me ta lo wą sprzącz ką), gdyż bę -
dzie nam ona prze szka dzać w trak cie wy mia ny. W przy -
pad ku wspo mnia nych kom pu te rów, naj pro ściej jest użyć
igły, wci ska jąc nią z bo ku bo lec te le sko pi ku pod trzy mu -
ją ce go pa sek.

Ko lej nym kro kiem jest prze su nię cie pla sti ko wej na -
kręt ki za my ka ją cej do stęp do ko mo ry ba te rii. Otwar cia
te go naj le piej do ko nać ma łym, cie niut kim śru bo krę tem,
wkła da jąc je go koń ców kę w je den z dwóch otwo rów na
na kręt ce. W tym miej scu nie od krę ca my żad nych śru bek,
a na rzę dzie (śru bo krę cik lub gru ba igła) słu ży nam tyl ko
do wy god ne go ob ró ce nia pla sti ko we go pier ście nia. Pier -
ścień prze krę ca my do słow nie o kil ka mi li me trów, oczy -
wi ście w za zna czo nym na nim kie run ku „open”.
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Te raz ścią ga my na kręt kę. Dla uła twie nia mo że my
pod wa żyć ją so bie de li kat nie śru bo krę ci kiem. Ko lej no
wy cią ga my znaj du ją ce się pod na kręt ką wiecz ko, na któ -
rym znaj du je się o -ring, na stęp nie ma łą pla sti ko wą na -
kład kę pod trzy mu ją cą ba te rię i w koń cu sa mą ba te rię.

Z wiecz ka zdej mu je my o -ring. W tym mo men cie mo -
że my za stą pić go no wym, za pa so wym lub też wy ko rzy -
stać raz jesz cze ten ory gi nal ny (je śli nie ma on
wi docz nych uszko dzeń czy od kształ ceń, bez obaw mo że
nam jesz cze po słu żyć). O -ring na le ży prze sma ro wać sma -
rem si li ko no wym (oczy wi ście jak zwy kle z umia rem, wy -
cie ra jąc nad miar sma ru), a na stęp nie roz cią gnąć
de li kat nie na wiecz ku, spraw dza jąc czy nie do sta ły się w
to miej sce żad ne nie czy sto ści. Co do pla sti ko we go po -
krę tła (ja kie jest w ze sta wie ser wi so wym), to je go wy -
mia na na no we ra czej ni gdy nie bę dzie po trzeb na, więc z
po wo dze niem mo że my po zo sta wić ten ele ment na swo im
miej scu.

Te raz za bie ra my się za po skła da nie ca ło ści. Ko lej no
wkła da my więc no wą ba te rię, na stęp nie ma łą na kład kę i
osta tecz nie wiecz ko z o -rin giem. Na le ży przy tym pa mię -
tać, aby ba te rię chwy tać je dy nie za jej brze gi.
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Za my ka niu ko mo ry ba te rii na le ży po świę cić szcze gól -
ną uwa gę i ostroż ność. Od te go za le żeć bo wiem bę dzie
szczel ność te go za mknię cia. Wkła da jąc na ba te rię wiecz -
ko z o -rin giem, na le ży je do brze i rów no mier nie do ci snąć,
a na stęp nie ca ły czas trzy mać przy ci śnię te, aż do mo men -
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tu po praw ne go za krę ce nia na kręt ki. Dla uła twie nia moż -
na po ło żyć kom pu ter na sto le, co uła twia do bre do ci ska -
nie wiecz ka przy za krę ca niu. Ob ręcz za krę ca my ana lo-
gicz nie, przy uży ciu ma łe go śru bo krę ci ka.

Na ko niec mon tu je my po now nie pa sek i... go to we! No -
wa ba te ria po win na po słu żyć nam dłu go, na wet do trzech lat
– oczy wi ście za leż nie od te go, jak czę sto uży wa my kom pu -
te ra. War to zwró cić uwa gę na fakt, iż szcze gól nie prą do -
żer ne jest uży wa nie pod świe tle nia tar czy w mo de lach, któ re
ta ką funk cje po sia da ją (w tym wy pad ku zde cy do wa nie le -
piej spraw dza się jed nak tar cza flu ore scen cyj na).

Krzysz tof „KSD” Do ro ciak

Zapraszamy do współpracy centra nurkowe oraz instruktorów nurkowania. 
Oferujemy dobre warunki współpracy.
W naszej dystrybucji posiadamy  marki Atomic Aquatics i Beuchat. 

KONTAKT: 
ECN-Systemy Nurkowe
Mariusz Kurowski
tel +48 503 117 220
e-mail: mariusz@bare.pl

Zapraszam na kursy rebreatherowe
Nie jest mi obca teoria ani
PRAKTYKA

Kursy, podręczniki, instrukcje
WSZYSTKO W JĘZYKU POLSKIM
tel. +48 513125005

więcej na www.fother.pl

Jacek „FOTHER“ Klajn

MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo  
ppoobbiieerraannyy  jjeesstt

śśrreeddnniioo  ww  7700000000  eeggzz..,,  
nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć    ww

nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy
kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

http://nuras.info/index.php?reklama,28
http://divezone.pl
http://fother.pl
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W Pol sce? Po co? Ta kie mniej wię cej wy -
po wie dzi sły sza łem, gdy po nad dwa la ta te mu
za czą łem wśród zna jo mych prze bą ki wać o mgli -
stych jesz cze wte dy pla nach za pro jek to wa nia a
na stęp nie pro duk cji wor ków nur ko wych.

Ma my w Pol sce fir my pro du ku ją ce świet ne ska fan dry
i la tar ki, któ rych ja kość jest nie tyl ko po rów ny wal na z
pro duk ta mi ofe ro wa ny mi przez wio dą cych świa to wych
pro du cen tów, lecz w wie lu wy pad kach na wet ją prze wyż -
sza. Nie ste ty, w dzie dzi nie kom pen sa to rów pły wal no ści
nasz ro dzi my ry nek to w ca ło ści pro duk ty im por to wa ne.
Dla cze go więc nie spró bo wać stwo rzyć w Pol sce skrzy -
dła, któ re bę dzie mo gło śmia ło kon ku ro wać z naj lep szy -
mi świa to wy mi mar ka mi? Sko ro Cze si czy Chiń czy cy
po tra fią pro du ko wać sprzęt nur ko wy, to w kra ju o ta kim
po ten cja le jak Pol ska uru cho mie nie pro duk cji nie po win -
no na strę czać więk szych trud no ści. Ba! Ma jąc do świad -
cze nie w pro jek tach ba daw czo -roz wo jo wych i spo rą
gru pę chęt nych do po mo cy i te sto wa nia na iw nie są dzi -
łem, że bę dzie to spra wa ła twa i bio rąc pod uwa gę te ma -
ty kę, cał kiem przy jem na i cie ka wa.

O tym, jak bar dzo złud ne oka za ły się te wy obra że nia
prze ko na łem się dość szyb ko, gdy przy szło się zmie rzyć
z su ro wy mi pra wa mi rzą dzą cy mi ryn kiem tek sty liów.

Etap pierw szy: ma te ria ły
Z per spek ty wy cza su to wła śnie zdo by cie od po wied -

nich ma te ria łów oka za ło się być naj więk szym wy zwa -
niem. Rzecz wy da wa ło by się pro sta, czy li zna le zie nie
spraw dzo ne go pro du cen ta, któ ry do star czy ma te ria ły o
ści śle okre ślo nych pa ra me trach. Peł ni na dziei uda li śmy
się na jed ne z naj więk szych tar gów bran ży tka nin tech -
nicz nych - Tech te xtil 2009 w Han no we rze.

Nie ste ty, mi mo od by cia roz mów w mi łej at mos fe rze z
kil ko ma po ten cjal ny mi do staw ca mi, po ja wi ła się spo ra
prze szko da - mi ni mal na wiel kość za mó wie nia. Dla star -
tu ją cej fir my koszt dwóch ty się cy me trów dro gie go ma -
te ria łu oka zał się być pro ble mem nie do prze sko cze nia.
Tym bar dziej, że to do pie ro po czą tek wy dat ków.

Jak to jed nak w ży ciu czę sto by wa, spra wa zna la zła
po zy tyw ny fi nał w nie co nie kon wen cjo nal ny spo sób. Kil -
ka ty go dni po tar gach, gdy de cy zja o za nie cha niu dal -
szych prac zo sta ła już pod ję ta, do fir my do tar ła nie wiel ka
pacz ka a w niej... prób ki ma te ria łów ide al nie speł nia ją -
cych na sze kry te ria. Po skon tak to wa niu się z nadaw cą,

któ ry oka zał się być jed nym z naj bar dziej uzna nych pro -
du cen tów po wle ka nych tka nin tech nicz nych, i roz mo wie
„w at mos fe rze wza jem ne go zro zu mie nia” z sa mym pre -
ze sem fir my, otrzy ma li śmy kil ka dzie siąt me trów róż ne go
ty pu tka nin i to zu peł nie bez płat nie! Do dziś nie wie my,
kto skon tak to wał ich z na mi, gdyż fir ma ta nie by ła obec -
na na tar gach. Tak czy ina czej nad pro jek tem czu wał chy -
ba ja kiś duch opie kuń czy, sko ro ktoś za dał so bie trud, by
in for ma cja do tar ła we wła ści we miej sce.

Ma jąc wresz cie ma te ria ły, mo gli śmy przejść do nada -
nia ide om bar dziej re al nych kształ tów.

Etap dru gi: pro jekt
Wo rek to wo rek - wy da wa ło by się, że w pro duk cie

prze zna czo nym dla tak kon ser wa tyw ne go klien ta, ja kim
jest płe two nu rek, po le ma new ru dla pro jek tan ta jest bar -
dzo ogra ni czo ne. Mi mo wszyst ko sko ro star tu je my od ze -
ra, za le ża ło nam na stwo rze niu pro duk tu w jak
naj więk szym stop niu speł nia ją ce go ocze ki wa nia przy -
szłych użyt kow ni ków.

Prze pro wa dzi li śmy więc coś na kształt „kon sul ta cji
spo łecz nych”, py ta jąc płe two nur ków o wa dy i za le ty wor -
ków, któ rych uży wa ją. Ła two nie by ło - jed ni chcie li wor -
ka wą skie go lecz dłu gie go, in ni znów szer sze go i
krót sze go; jed ni spłucz ki umiesz czo nej bli żej bocz nej
kra wę dzi, in ni zaś przy dol nej. Ja ko że w jed nym pro jek -
cie trud no by ło by za wrzeć czę sto sprzecz ne wy ma ga nia,
w pierw szej se rii po wsta ło aż pięć pro to ty pów, róż nią -
cych się w znacz nym stop niu za rów no geo me trią, jak i
pew ny mi szcze gó ła mi kon struk cyj ny mi, nie mal nie zau -
wa żal ny mi dla zwy kłe go użyt kow ni ka.

Jed nym z więk szych wy zwań pod czas pro jek to wa nia
oka za ło się ta kie za pro jek to wa nie geo me trii wor ka, by fi -
nal nie je go wy por ność od po wia da ła wcze śniej szym za -
ło że niom. Jest to o ty le skom pli ko wa ny pro blem, że
zmia na wy mia rów wor ka o kil ka mi li me trów po tra fi
zmie nić je go wy por ność o ki lo gram lub wię cej. I tu z po -
mo cą przy szła fir ma dys po nu ją ca spe cja li stycz nym opro -
gra mo wa niem CAD 3D, któ re z jed nej stro ny do kład nie
wy li cza ło rze czy wi stą wy por ność za pro jek to wa nej bry -
ły, a z dru giej po tra fi ło za sy mu lo wać spo sób, w ja ki
skrzy dło bę dzie współ pra co wa ło z bu tla mi w za nu rze niu
i ja kie si ły bę dą dzia ła ły na ma te riał przy róż nym stop niu
na peł nie nia wor ka. Wspar cie ze stro ny pro jek tan tów
CAD oka za ło się być strza łem w dzie siąt kę i po zwo li ło
unik nąć uciąż li wej i cza so chłon nej me to dy prób i błę dów.

Produkować skrzydła...
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Pierw sze te sty z udzia łem płe two nur ków o róż nym
po zio mie do świad cze nia i bar dzo po zy tyw ne opi nie na
te mat jed ne go z pro to ty pów utwier dzi ły nas w prze ko na -
niu, iż ob ra na ścież ka oka za ła się być tą wła ści wą. Oczy -
wi ście by ły uwa gi, lecz ogól ny kie ru nek zo stał
na kre ślo ny. Po tem na stą pił kil ku mie sięcz ny okres żmud -
ne go do pra co wy wa nia pro jek tów, prze su wa nia spłucz ki
to w le wo, to w pra wo czy zmia ny punk tu mo co wa nia
ada pte ra in fla to ra. Tra dy cją sta ły się wte dy so bot nie wy -
pra wy na pły wal nię, pod czas któ rych ko lej ne wer sje te -
sto wa ne by ły pod ką tem sta bil no ści w róż nych po zy cjach
i pra wi dło we go try mu. Wszyst ko to kosz to wa ło nie ma ło
wy sił ku i wie le za rwa nych no cy.

W mię dzy cza sie mu sie li śmy się też
zmie rzyć z pro ble mem zgrze wa nia pę -
che rzy we wnętrz nych. Ja ko że jest to
ele ment w ogrom nym stop niu wpły wa -
ją cy na bez pie czeń stwo użyt kow ni ka,
nie mo gło być tu mo wy o żad nych pół -
środ kach. Po cząt ko wo pę che rze zgrze -
wa ne by ły me to dą ul tra dź wię ko wą,
jed nak ze wzglę du na cza so chłon ność
tej me to dy w pro duk cji se ryj nej, zde cy -
do wa li śmy się na za sto so wa nie rów nie
no wo cze snej me to dy zgrze wa nia prą -
dem wy so kiej czę sto tli wo ści. Prze wa gą
tej me to dy jest moż li wość zgrze wa nia

ca łe go pę che rza w jed nym cy klu, co gwa ran tu je do sko na -
łą po wta rzal ność pa ra me trów, lecz nie ste ty wy ma ga ło to
znacz nej in we sty cji w od po wied nie urzą dze nia. Po raz
ko lej ny mu sie li śmy więc zak tu ali zo wać bu dżet pro jek tu.

Aż w koń cu przy szedł dzień, gdy pra ce nad pro to ty pa -
mi moż na by ło uznać za za koń czo ne i przy szedł czas na
cer ty fi ka cję.

Etap trze ci: cer ty fi ka cja
Choć umo wy z jed nost ką no ty fi ko wa ną zo sta ły pod -

pi sa ne już wcze śniej, to i tu taj nie oby ło się bez nie spo -
dzia nek. A to fir ma ku rier ska zgu bi ła na szą prze sył kę, a
to in sty tut otrzy mał zle ce nie prze te sto wa nia trans por te ra
woj sko we go, co na kil ka ty go dni wstrzy ma ło te sty na -
szych pro duk tów. Na szczę ście jed nak sa me te sty la bo ra -
to ryj ne prze bie ga ły bez za kłó ceń i po kil ku na stu
ty go dniach ka to wa nia skrzy deł w naj roz ma it szy spo sób,
cer ty fi kat po twier dza ją cy zgod ność z nor ma mi eu ro pej -
ski mi zo stał wresz cie wy da ny.

Pra ce nad wor ka mi ob fi to wa ły w wie le za baw nych sy -
tu acji jak ta, gdy chcąc prze te sto wać jed ną ze zmian i nie
ma jąc ni ko go do po mo cy, zmu szo ny by łem za brać na plat -
for mę dru gi ze staw. W pew nym mo men cie, nie co już
zmę czo ny, po sta no wi łem po pły wać wo ko ło dla roz pro -
sto wa nia ko ści, po zo sta wia jąc jed no cze śnie ze staw na
plat for mie. Gdy wró ci łem do plat for my, spo tka łem moc -
no skon ster no wa ne go in struk to ra z kur san ta mi zgro ma -
dzo nych nad „bez pań skim” twin se tem. Wy obra żam so bie,
ja kie mu sia ło być ich za sko cze nie, gdy zo ba czy li sprzęt
bez wła ści cie la le żą cy do kład nie na środ ku plat for my.

Sy tu acje fru stru ją ce rów nież nie na le ża ły do rzad ko ści
i nie je den raz chcie li śmy to wszyst ko rzu cić i za jąć się
naj zwy czj niej w świe cie nur ko wa niem.

Dziś, oce nia jąc ca ły pro ces z per spek ty wy cza su, mu -
szę przy znać, że mi mo spo rych prze szkód i ogro mu prac,
dzię ki życz li wo ści lu dzi ostat nie dwa la ta by ły wspa nia -
łą przy go dą. Jest to jed no cze śnie świa dec two, że da się

w na szym kra ju stwo rzyć od ze ra i wpro -
wa dzić na ry nek sprzęt nur ko wy mo gą cy
śmia ło kon ku ro wać z ofer tą wio dą cych
świa to wych pro du cen tów. A co da lej?
Po my słów ma my wie le i już nie ba wem
na ryn ku po ja wią się ko lej ne pro duk ty ze
zna kiem żół te go X.

Piotr Czer nik

W kolejnym numerze poznamy
opinie użytkowników tego skrzydła oraz
porozmawiamy zjego głównym twórcą i
producentem.
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Po bud ka ko ło 4 ra no uświa do mi ła nam, że
wca le nam się nie chce je chać na żad ne wa -
ka cje. Bo co to za wa ka cje, na któ rych się nie
da ra dy wy spać? Na lot ni sku jak zwy kle szop -
ka z wy cią ga niem wszyst kie go z ple ca ków. Je -
dzie my tyl ko z ba ga żem pod ręcz nym, w któ rym
jest wszyst ko, ca łą elek tro ni kę i pły ny mu si my
wy ło żyć do prze glą du, pa ski, spin kę do wło sów,
ja do dat ko wo mu szę wy sko czyć z bu tów. Zbie -
ra nie te go po tem, upy cha nie do ple ca ków, za -
kła da nie na sie bie zaj mu je strasz nie du żo cza su,
więc mio ta my się za bram ką, klnąc pod no sem,
rów nież na wcze sną po rę. Wresz cie -  w sa mo -
lo cie do Ber ga mo -  mo że my chwi lę przy snąć...
cho ciaż nie na dłu go. Wi dok Alp z gó ry jest ab -
so lut nie prze cud ny!

Lot ni sko Orio al Se rio w Ber ga mo. Na mie rza my to a -
le ty, po tem ban ko mat. Jest!... Wsu wam kar tę w szcze lin -
kę, wkle pu ję 500 eu ro, po tem PIN, po tem ban ko mat
my śli dłu go, aż wresz cie oznaj mia, że nie mo że wy ko nać
tej ope ra cji i od da je mi kar tę. Hm. Mo że nie ma ty le pie -
nię dzy? Do wy bo ru by ło mak sy mal nie 200 eu ro... Bi let
na au to bus z lot ni ska do mia sta Ber ga mo. Dru gi ban ko -
mat ro bi do kład nie to sa mo, za trze cim ra zem za tem de -
cy du ję się wy jąć po pro stu 200, już trud no, pie nią dze
ja kieś mieć mu si my! Tym ra zem ban ko mat da je ka sę bez
pro ble mu, cze mu nie. Ufff... 

Na dal ma my mnó stwo cza su, idzie my więc do in for -
ma cji tu ry stycz nej, wy ry wa my im ma py mia sta i oko lic
oraz roz kład jaz dy au to bu sów i za 4 euro od oso by (bi let
jest waż ny na ca łą ko mu ni ka cję w mie ście) je dzie my do
Cittŕ Al ta - Gór ne go Mia sta w Ber ga mo. To tam tej sze sta -
re mia sto, uro czo po ło żo ne na wzgó rzu i oto czo ne mu ra -
mi. Pół go dzi ny póź niej wy sia da my na ma łym pla cy ku,
chy ba nie da le ko szko ły, i ru sza my przed sie bie...

Ka wia ren ka ze śnia da niem - Caf fet te ria Cor sa ro la
Ivan Ca fe - obo wiąz ko wa. Z kar ty wy bie ra my ja kieś buł -
ki, kel ner tłu ma czy nam z prze ję ciem, że nie ma my na
nie szans, bo pie kar nia przy wo zi chleb do pie ro o 11, więc
mu si my so bie wy brać ro ga la al bo nic. Bie rze my ro ga le z
cze ko la dą. Dla mnie lat te.

Słoneczna Italia,
czyli miłe złego początki

To a le ta w knajp ce wło ska, czy li kran uru cha mia się
pe da łem w pod ło dze, co mo że być za sko cze niem dla eu -
ro pej czy ków z pół no cy...

Spa ce ru je my po Ber ga mo, ucie ka jąc ston ce - al bo tu -
ry stycz nej, al bo mło dzie ży szkol nej na wy ciecz kach kra -
jo znaw czych. Nie da je my się też roz je chać, z czym na
szczę ście nie ma więk sze go pro ble mu, bo co praw da cho -
dzi się tu uli ca mi, ale pie si ma ją ja kieś więk sze po wa ża -
nie na sta rym mie ście. Oglą da my za byt ko we mu ry,
ko ścio ły, plą cze my się wą ziut ki mi chod nicz ka mi na ty -
łach nie wia do mo cze go, po dzi wia my wi do ki ze wzgó -
rza. Po dob no w ład ną po go dę wi dać stąd Al py. Na Piaz za
Du omo na ty ka my się na ja kiś skom pli ko wa ny ka len darz
sło necz ny na bru ku, ze zna ka mi zo dia ku i in ny mi rze cza -
mi, z któ rych nie wie le ro zu mie my. Zresz tą ka len darz
chy ba te raz nie speł nia swo jej ro li, bo znaj du je się czę -
ścio wo pod pod cie nia mi bu dyn ku. A my mu si my już
wra cać na lot ni sko...

– Nie ro zu miem, cze mu mó wią, że to lot ni sko w Me -
dio la nie - mam ro czę do Wil cze go. - Do Me dio la nu stąd
jest 50 km! A do Ber ga mo 5. Gdy by śmy nie wie dzie li o
Ber ga mo, to te 6 go dzin spę dzi li by śmy bez sen su na lot -
ni sku, ła żąc z ką ta w kąt. No do bra, to gdzie ten au to bus?

Upar cie na zy wa łam sa mo lo ty au to bu sa mi, bo trans port
po wietrz ny prze stał być ta kim luk su sem, jak kie dyś. Po
pro stu: wsia dasz do au to bu su, rzu casz się na ja kieś miej sce
przy oknie i ja kiś czas póź niej wy sia dasz gdzie in dziej. A
jesz cze z prze siad ką, to ocze ki wa nie na dwor cu...

Na lot ni sku ko lej ki do bram ki bez pie czeń stwa pil nu -
ją taj ni agen ci Ry ana ira, któ rzy ma ją za za da nie spraw -
dza nie wiel ko ści ba ga żu i od sie wa nie już tu taj tych,
któ rzy chcie li by prze my cić na po kład sa mo lo tu cen ty metr
wię cej wa liz ki, niż moż na. Prze szli śmy ze śpie wem na
ustach, cho ciaż na sze ple ca ki są moc no sze ro kie, ale wi -
docz nie wy glą da ją na ta kie, któ re da się skom pre so wać
do re gu la mi no wych 20 cm. Zno wu szop ka z wy ska ki wa -
niem z bu tów oraz wy ła do wy wa niem ca łej za war to ści
ple ca ków do sie dem na stu ku wet. Pa nią za mo ni tor kiem
za in try go wa ła mo ja czo łów ka, wzię ta ab so lut nie na
wszel ki wy pa dek, wi docz nie na mo ni tor ku wy glą da ła po -
dej rza nie. Po tem trze ba pa mię tać, że by wszyst kie za baw -
ki po zbie rać do ku py i ni cze go nie zo sta wić.
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W ostat niej ko lej ce, z po ka zy wa niem kart po kła do -
wych, pie czo ło wi cie wy dru ko wa nych wcze śniej na ko lo -
ro wej dru kar ce, oka zu je się, że tym ra zem ma my na
po kła dzie „prio ry te ty”, czy li oso by, któ re za pła ci ły za
trak to wa nie ich le piej, niż resz ty mo tło chu. To bar dzo ma -
low ni cza pa ra: obo je w ka pe lu si kach, dys tyn go wa ni, star -
si pań stwo, żar to wa li śmy so bie, że to przed sta wi cie le owej
słyn nej sy cy lij skiej ma fii, ale oni ra czej nie le cie li by Ry -
ana irem. Zu bo ża ła ma fia - zgo dzi li śmy się. „Prio ry te ty”
prze szły pierw sze przez bram kę, po czym utknę ły przy za -
mknię tych drzwiach na pły tę lot ni ska. A za raz za ni mi
usta wi ła się ca ła ko lej ka resz ty mo tło chu. Wresz cie wy pu -
ści li tłusz czę i już moż na by ło na pie chot kę prze biec się po
lot ni sku do sa mo lo tu. Miej sca oczy wi ście nie nu me ro wa -
ne, więc wcho dząc do sa mo lo tu tyl ko py ta łam Wil cze go:
pra wa czy le wa stro na? A on do ko ny wał w swo jej gło wie
szyb kich ra chun ków i orien ta cji w te re nie i wy bie rał stro -
nę prze ciw ną, niż słoń ce, że by moż na by ło bez kar nie ga -
pić się przez okno. Je den ze ste war dów był Po la kiem, rzut
oka na na sze kar ty po kła do we i za miast zwy cza jo we go:
„Hel lo!”, ewen tu al nie „Bon gior no!” usły sze li śmy „Dzień
do bry!”. Po tem oka za ło się, że po mi mo ogra ni czo nych
roz mia rów przy słu gu ją ce go ba ga żu pod ręcz ne go, w sa -
mo lo cie nie ma miej sca na wszyst kie wnie sio ne wa liz ki,
ste war dzi bie ga li po ca łym prze dzia le, szu ka jąc wol ne go
miej sca na róż ne ba ga że pod ręcz ne, za tem my na sze kurt -
ki upchnę li śmy pod no ga mi.

Nie ba wem zna leź li śmy się już nad Sy cy lią i pod cho -
dzi li śmy do lą do wa nia. Sa mo lot usiadł dość twar do, po
czym... z gło śni ków po pły nę ła mu zycz ka i bra wa! Pra -
wie spa dłam ze stoł ka. No tak, ni gdy do tąd nie le cia łam
Ry ana irem, nie mia łam po ję cia, że ta kie są tu zwy cza je.

Bi let z lot ni ska do Pa ler mo We szli śmy do bu dyn ku
lot ni ska Pa ler mo, ro zej rze li śmy się, oczy wi ście pierw sze
kro ki skie ro wa li śmy do to a le ty, po tem do in for ma cji tu -
ry stycz nej, gdzie ku pi li śmy bi le ci ki na po dróż do mia sta
(5,80 �). Do Pa ler mo do tar li śmy już po ciem ku. Po je cha -
li śmy na sam ko niec tra sy, cho ciaż mnie tro chę cią gnę ło,
że by wy siąść wcze śniej, ale Wil czy sie dział od ko ry ta rza
i nie by ło jak uciec. Wy sie dli śmy przed dwor cem ko le jo -
wym i utknę li śmy. Usta li li śmy, że spró bu je my po je chać
dziś jesz cze do Ca ta nii, mo gli by śmy od ju tra roz po cząć
zwie dza nie, szko da tra cić dnia na prze miesz cza nie się.
No do brze, ale skąd od cho dzą au to bu sy?

Roz kład jaz dy au to bu sów Pa ler mo – Ca ta nia. Po prze -
spa ce ro wa niu się po dwor cu, wy szli śmy z nie go na in ną
stro nę i tra fi li śmy na gniaz do au to bu sów. Sta ły tam
wszyst kie, tuż obok sie bie, na uli cy, bez żad ne go ła du i
skła du, ot tak po pro stu. Kil ka firm prze wo zo wych obok
sie bie, a mię dzy ni mi BBB - Big Bus Bar. Bar omi nę li -
śmy sze ro kim łu kiem i tra fi li śmy na miej sce po sto ju au -

to bu sów fir my SA IS, gdzie za 14,20 euro�od gło wy ku -
pi li śmy bi le ty do Ca ta nii. Na 19.00, przy tom nie po sta na -
wia jąc coś wcze śniej zjeść. Obiad. Ko la cję. Co kol wiek...

Bi let Pa ler mo – Ca ta nia. Czym kol wiek oka za ło się
żar cie w pod le wy glą da ją cej knajp ce gdzieś z dru giej
stro ny dwor ca, je dy nej, któ rą zna leź li śmy, a któ ra nie wy -
glą da ła na dom me ne li. Gó ry śmie ci wszę dzie tro chę
znie chę ca ły do spa ce ru po mie ście, na szczę ście ciem no -
ści li to ści wie przy kry wa ły ten dwor co wy kosz mar. Za -
mó wi li śmy ri sot to i gnoc chi i na wet by ło smacz nie, za
ca łość - ra zem z pi wem - za pła ci li śmy 18 euro i po szli -
śmy szu kać au to bu su. Te go wła ści we go, je dy ne go spo -
śród ty się cy. O dzi wo - zna leź li śmy i ostat ni etap po dró ży
zo stał roz po czę ty.

Dwie go dzi ny i 40 mi nut póź niej wy sie dli śmy w Ca -
ta nii, w su mie prze drze maw szy więk szą część dnia, więc
na wet nie tak bar dzo zmę cze ni. Oka za ło się, że je ste śmy
na czymś w ro dza ju dwor ca au to bu so we go, tuż obok
dwor ca ko le jo we go, noc leg ma my za re zer wo wa ny od ju -
tra, a po za tym jest on da le ko, ale tak czy siak spró bu je -
my się tam do stać. Naj wy żej oka że się, że mu si my spać
pod drze wem. Ale za nim ru szy my szu kać ho ste lu, war to
obej rzeć roz kład jaz dy au to bu sów, wszak mo że nam się
to przy dać, bo od ju tra ru sza my w Sy cy lię.

Zna leź li śmy i sfo to gra fo wa li śmy roz kład jaz dy do Sy -
raz kuz, po czym po szli śmy do ho ste lu...

Ho stel wy glą dał z ze wnątrz, jak by prze żył dwie woj -
ny świa to we i atak na ćpa nych ter ro ry stów. No, ale ta -
blicz ka “SVE VA B&B” wi si, więc ry zy ku je my i
dzwo ni my. Jesz cze wcze śnie, rap tem tro chę po 22...

Zo sta je my wpusz cze ni (do mo fon dzia ła), wcho dzi my
na klat kę i wę dru je my do gó ry, bo do cho dzą do nas ja kieś
gło sy. Ewi dent nie w to nie py ta ją cym.

- Bed and bre ak fast? - py tam w od po wie dzi, na co gło -
sy prze cho dzą na pra wie -an giel ski, ton zmie nia się na po -
ta ku ją cy, więc wę dru je my wy żej. For mal no ści zo sta wiam
Wil cze mu, do ga du ją się tro chę po an giel sku, bar dziej na
mi gi, ale się do ga du ją, miej sce oczy wi ście jest, za raz do -
sta nie my po ściel, trze ba po ka zać je den pasz port i już wę -
dru je my na pierw sze pię tro do przy dzie lo ne go nam
po ko ju. Pan po ka zu je kuch nię i ła zien kę a na stęp nie bie -
rze się za roz li cze nia. Roz go ści li śmy się w po ko ju, prysz -
nic - ma ły i cia sny, ale z cie płą wo dą był zba wie niem,
usta wi li śmy bu dzi ki na kosz mar ną go dzi nę 6.50 i pa dli -
śmy spać na po rząd nym, po dwój nym łóż ku. 

Sy ra ku zy
Śnia da nie skła da ło się z ka wy oraz ro ga li ków z dże -

mem. Smacz ne, cho ciaż ma ło, na wet jak na mnie. Dla te -
go w dro dze z po wro tem na dwo rzec zaj rze li śmy do
pa sti ce rii i ku pi li śmy kil ka piz zo po dob nych bu łek, jesz -
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cze cie płych, z po mi do ra mi przy kle ja ją cy mi się do
wszyst kie go. Py y y cha!

Po dro dze sko rzy sta li śmy jesz cze z po twor nie po wol -
ne go ban ko ma tu oraz rzu ci li śmy okiem na Piaz za del Du -
omo, o któ rym prze wod nik pi sał, że ran kiem dzia ła tu
targ ryb ny. Prócz kil ku sto isk z owo ca mi w ulicz ce na da -
le kich ty łach pla cu żad nych ryb nie wi dzie li śmy, ale po -
sta no wi li śmy tę in for ma cję spraw dzić dnia na stęp ne go.
Przy oka zji od kry li śmy biu ro in for ma cji tu ry stycz nej,
jesz cze za mknię te.

Bi let na au to bus z Ca ta nii do Sy ra kuz. Na dwor cu oka -
za ło się, że au to bus co praw da od jeż dża, ale bi le ty ku pu je
się w bud ce w zu peł nie in nym miej scu. W ja kim miej scu,
na bo gów??? Ano mu si my wyjść z dwor ca. Dwo rzec - ka -
wał pla cu oto czo ny be to no wym pło tem, ze sta no wi ska mi
z jed nej stro ny, szla ba nem i wyj ściem dla lu dzi ków z dru -
giej stro ny. Twar do prze cho dzi li śmy pod szla ba nem kil -
ka krot nie, bo do ofi cjal ne go wej ścia by ło za da le ko.
Przejść przez trzy uli ce i gdzieś tam w oko li cy bę dzie biu -
ro. Czy ma my na to jesz cze czas? - py ta my nie spo koj nie
kie row ców, krę cą cych się przy au to bu sach na pa pie ro sku.
Zdą ży my bez pro ble mu, ma cha ją nam rę ka mi, więc idzie -
my. Bi let Ca ta nia - Sy ra ku zy po wrot ny: 8,80 euro.

Po tem oka zu je się, że bi le ty na au to bu sy ku pu je się w
tym kra ju w naj dziw niej szych miej scach, więc ist nie nie
biu ra prze woź ni ka jest i tak luk su sem.

W Sy ra ku zach wy sie dli śmy oczy wi ście na „dwor cu”.
Do brze, że cho ciaż stał słu pek z roz kła dem jaz dy au to -
bu sów da le ko bież nych, spraw dzi li śmy, o któ rej ma my
po wrót i ru szy li śmy mniej wię cej w kie run ku cen trum
mia sta. Hi sto rycz ne go cen trum, czy li na wy spę Or ty gię,
po łą czo ną ze sta łym lą dem mo sta mi. I za czę li śmy eks -
plo ra cję prze wod ni ka...

Po dro dze na Or ty gię tra fi li śmy na mecz pił ki ka ja ko -
wej... Po mię dzy dwo ma mo sta mi, pro wa dzą cy mi na wy -
spę, plą ta ło się dwóch go ści w ka ja kach i rzu ca li pił ką do
bro nio nych przez sie bie bra mek -ko szy, przy mo co wa nych
do mo stów. Na ty le to by ło zaj mu ją ce, że lu dzie przy sta -
wa li, że by po pa trzeć. Rzad ko kie dy pił ka lą do wa ła w ko -
szu, czę ściej w wo dzie, wzbi ja jąc fon tan ny.

Do mo sto wej la tar ni przy cze pio nych by ło mnó stwo
kłó dek. Czę sto jed na do dru giej. Na każ dej by ły ini cja ły
dwóch osób i do pi sek w sty lu „Ti Amo”. Do my ślam się,
że klu czy ki od kłó dek za ko cha ni wrzu ca li do mo rza...
Cie ka we, ile z tych mi ło ści prze trwa ło do dziś.

Prze wod nik wspo mi nał o świą ty ni Apol li na i na wet
umie ścił ją na map ce, ale map ka by ła moc no nie do kład -
na i w re zul ta cie gru zy, na któ re tra fi li śmy, nic nam nie
po wie dzia ły. Być mo że trze ba by je obejść w ko ło, że by
zna leźć ich opis, tym cza sem mnie cią gnę ło do mer ca to –
tar gu, któ ry - we dług prze wod ni ka - od by wa się na prze -

ciw świą ty ni. Tro chę to znów na cią ga ne, bo nie na prze -
ciw, tyl ko w ulicz ce, któ ra od cho dzi za świą ty nią z pla cu
w bok, ale uda ło nam się tra fić mię dzy sto iska ze świe ży -
mi ry ba mi, owo ca mi i mię sem. Kre wet ki po 8 euro.

Prze szli śmy targ, za chwy ca jąc się fio le to wy mi ka la -
fio ra mi, po tęż ny mi ba kła ża na mi, wiel ki mi ka wał ka mi
ryb, ogrom ną ilo ścią sko ru pia ków, wa rzy wa mi i owo ca -
mi kom plet nie nam nie zna ny mi. Ta ka ilość je dze nia
wpra wi ła mnie w eu fo rię, naj chęt niej bym tam za miesz -
ka ła. Ulicz ka tar go wa jed nak się skoń czy ła, bo skoń czył
się ląd i po szli śmy obej rzeć mo rze. Wszak je ste śmy na
wy spie, mo rza nam się chce!

Spa cer tak wą ski mi ulicz ka mi, że dwa mo to ry mu szą
bar dzo uwa żać przy mi ja niu, do pro wa dził nas z dru giej
stro ny do owych pierw szych ru in, na któ re tra fi li śmy na
Or ty gii. Fak tycz nie oka za ły się one być świą ty nią Apol li -
na, za tem obej rze li śmy je od ty łu i po wę dro wa li śmy da lej,
szu kać in for ma cji tu ry stycz nej, któ ra wy jąt ko wo by ła tam,
gdzie za zna czo no ją na ma pie w prze wod ni ku. Do sta li śmy
tam wiel ką płach tę z ma pą mia sta z za zna czo ny mi nie zli -
czo ny mi ko ścio ła mi i po szli śmy znów w stro nę mo rza.

Mo rze oka za ło się być roz bu ja ne. Pę dzi ły na nas fa le,
któ re roz bi ja ły się z sy kiem na wiel kich ka mie niach, ro -
bią cych za fa lo chron. Ma gne tyzm fal i prze strze ni był tak
wiel ki, że nie chcia ło nam się już wra cać mię dzy do my,
da lej po szli śmy fa lo chro nem, skrę ca jąc na chwi lę na ska -
ły, z któ rych dwóch chło pa ków ło wi ło ry by. Wy spa ca ła
jest oto czo na mu rem od stro ny mo rza, nie ma żad nych
plaż, prze dłu że niem mu rów są ka mie ni ce o tej sa mej, sza -
ro -pia sko wej bar wie, od stro ny Afry ki wy glą da to już moc -
no eg zo tycz nie, wy obra ża my so bie, jak tu mu si być
wście kle go rą co la tem, sko ro na wet te raz jest nam dość
cie pło, a jest li sto pad. Idąc da lej tra fia my na knajp kę, w
któ rej się za trzy mu je my na obiad, knajp ka jest wy bit nie tu -
ry stycz na, ma sto li ki na ze wnątrz i me nu wie lo ję zycz ne,
no i dzia ła w po rze sje sty, co jest dość nie spo ty ka ne w tych
re jo nach. Prze cież se zon tu ry stycz ny już się skoń czył...

Za ma wia my obiad z owo ca mi mo rza, pi je my piw ko i
ro bi nam się bło go. Ale czas mi ja, trze ba iść da lej, więc
wę dru je my na cy pe lek, stoi tam po tęż ny za mek, któ ry
wca le nie wy glą da atrak cyj nie, idzie my za tem w kie run -
ku lą du dru gą stro ną wy spy, oglą da jąc po dro dze Fon te
Are tu sa (słod ko wod ne źró deł ko, bi ją ce tuż obok mo rza,
ob sa dzo ne pa pi ru sem, z ka czu cha mi i włó czą cy mi się do -
oko ła ko ta mi) i Piaz za del Du omo (Plac Ka te dral ny, któ -
ry mu si mieć każ de sza nu ją ce się mia sto).

Wra ca my na Sy cy lię i wę dru je my w kie run ku te atru
grec kie go, któ ry zo stał nam jesz cze tu taj do obej rze nia.
Po dro dze wstę pu je my na cap puc ci no, że by sko rzy stać z
to a le ty, mi ja my sta cję ben zy no wą, po rów nu je my ce ny (u
nas cią gle ta niej, ale nie wie le) i do cie ra my do wej ścia do
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kom plek su ru in, gdzie oka zu je się, że na le ża ło ku pić bi le -
ty przed go dzi ną 15, że by zo stać wpusz czo nym na te ren
ru in. Jest 15:30, je ste śmy bez szans, prze wod nik na wet
nie wspo mniał o ta kiej ewen tu al no ści, a nam nie przy szło
do gło wy, że za byt ki mo gą być czyn ne ja koś tak dziw nie.
Znie chę ce ni wle cze my się ka wa łek wzdłuż pło tu, li cząc
na to, że mo że coś zo ba czy my, ja naj bar dziej ża łu ję nie
ty le te atru, co Ucha Dio ni zo sa - ja ski ni z po dłuż nym wej -
ściem, któ rej pew nie już ni gdy nie zo ba czę. Nie, to nie,
wra ca my i tra fia my na su per mar ket, gdzie za chwy ca my
się róż no rod no ścią wę dlin, se rów i prze two rów i osta tecz -
nie ku pu je my coś do pi cia. Po tem zwie dza my pod stęp nie
zruj no wa ne re jo ny tuż przy te re nach woj sko wych i wresz -
cie ma my au to bus do do mu. Że gnaj cie, Sy ra ku zy!

W Ca ta nii, w ca łym kom plek sie au to bu so wo -dwor co -
wym usi łu je my zna leźć au to bus ja dą cy na Et nę, ale od pa -
na z bud ki do wia du je my się tyl ko, że to nie tu, że to tam
- i pan ma cha rę ką, mam ro cząc swo je „por ca mi se ria” i
zło rze cząc na tu ry stów. No do bra, nic wię cej nie osią gnie -
my, le ci my do paść miej sco wą in for ma cję tu ry stycz ną, pó -
ki jesz cze jest czyn na, mo że tam się do wie my wię cej.

In for ma cja o do jeź dzie na Et nę z Ca ta nii. Do sta je my
kart kę z in for ma cją, że au to bus fir my AST do Ri fu gio Sa -
pien za (schro ni sko na zbo czu Et ny) od jeż dża o 8:15 (u
ce lu jest o 10:15), ru sza z po wro tem o 16.30, a bi let po -
wrot ny kosz tu je 5,90 �. Do bre i to. Idąc w stro nę ho ste lu
tra fia my na ja kąś woj sko wą pre zen ta cję na Piaz za del Du -
omo, sto ją ja kieś faj ne sta re ma chi ny, sto ją też no we,
swo je sto isko re kla mo we ma chy ba każ da for ma cja mun -
du ro wa w tym kra ju, aż by się chcia ło za cią gnąć do tych,
któ rzy ma ją ład niej sze mun du ry.

Za miast do do mu, idzie my da lej Via Ga ri bal di, do cie -
ra my do pięk nie oświe tlo nej bra my, któ ra nie ma my po -

ję cia czym jest, ale jest ład na. Wra ca jąc przy glą da my się
Ca ta nii: peł no śmie ci na uli cach, więk szość sa mo cho dów
ma po ury wa ne lu ster ka bocz ne, au ta są po ob tłu ki wa ne i
cza sa mi ma ją wy bi te re flek to ry, ruch na uli cach od by wa
się na za sa dzie: kto pierw szy wej dzie/wje dzie, ten ma
pierw szeń stwo, prio ry te tem są au ta - na więk szo ści uli -
czek chod ni ków po pro stu nie ma, bo i tak by się nie
zmie ści ły, za tem wszyst ko, co się po ru sza, po ru sza się po
tej sa mej prze strze ni. Via Vit to rio Ema nu ele II, Via Ga -
ri bal di, Via Et nea i Via Cro ci fe ri to naj waż niej sze uli ce w
mie ście. Przy nich znaj du ją się naj waż niej sze pla ce i za -
byt ki (jak na przy kład te atr grec ki, któ ry Ca ta nia też ma,
cze mu nie, ale scho wa ny w kom plek sie ru in po mię dzy
Via Ema nu ele a Via Te atro Gre co, oczy wi ście jest to mu -
zeum, za tem w dzień moż na zwie dzać). Bocz ne ulicz ki
są nie oświe tlo ne, za sta wio ne sa mo cho da mi i czę sto trak -
to wa ne ja ko pry wat ne po dwór ko - na przy kład za miast
chod ni ka stoi so bie su szar ka na ubra nia, a na niej świe że
pra nie. Prze gląd mo dy jak nic!

Z oka zji póź nej po ry zro bi li śmy się głod ni, za tem wy -
bra li śmy piz ze rię z pie cem do piz zy (tu taj też moż na tra -
fić na knaj pę z mi kro fa lą, za tem le piej spraw dzić, gdzie
się wcho dzi) i za ry zy ko wa li śmy. Knajp ka wy glą da ła bar -
dziej na ta ką, któ ra pro du ku je piz zę na wy nos, ale 3 sto -
li ki w środ ku by ły, z cze go dwa za ję te przez chy ba
trzy po ko le nio wą ro dzi nę. Do sta li śmy piw ko, wy bra li śmy
piz zę i oka za ło się to być strza łem w dzie siąt kę, bo by ło
zu peł nie smacz nie i w przy zwo itej ce nie. Wresz cie wró -
ci li śmy do do mu i na do bra noc zro bi li śmy so bie pra nie -
naj wyż szy czas!

cdn.
Beata Ciszewska

mailto:beata.ciszewska@gmail.com

http://www.scubadiver.pl
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Nad je zio rem coś się dzie je. Ogól ne za mie -
sza nie, ja kieś wrza ski, roz pacz li we ma cha nie rę -
ko ma, chla pa nie, obłęd w oczach. Sy tu acja wy -
glą da po waż nie, ale spo koj nie... to tyl ko ćwi cze -
nia. Pa ra nu ra so wych żół to dzio bów tym ra zem
bie rze udział w kur sie ra tow ni czym.

Gdy sta wia my się na pierw szych za ję ciach Re scue Di -
ver Co ur se, do wia du je my się, że na sze bez pie czeń stwo
jest naj waż niej sze. W su mie lo gicz ne - do bry ra tow nik to
ży wy ra tow nik. Chcąc ko muś po móc w wo dzie, naj le piej
uni kać sa mej wo dy. Brzmi prze wrot nie, ale to nie żart!
Je śli jest ja ka kol wiek szan sa po mo cy na od le głość, to nie
stru ga my bo ha te ra i nie pę dzi my na ra tu nek ni czym Sło -
necz ny Pa trol. Naj pierw się roz glą da my, co moż na wy ko -
rzy stać do po mo cy „zdal nej”. Dla te go wła śnie pierw szą
umie jęt no ścią ja ką po zna je my jest rzut li ną, za po mo cą
któ rej mo że my przy ho lo wać do sie bie ofia rę. In struk tor
buch tu je za tem pięk nie li nę i mi ją wrę cza. Buł ka z ma -
słem, ja ko że glarz wie lo krot nie rzu ca łam cu my – my ślę
so bie. Rzu cam raz – pu dło! Za bli sko. Rzu cam dru gi raz
– zno wu pu dło! Po szło w bok. Ja sny gwint! Ja się tu mo -
tam, a de li kwent w wo dzie za czy na już pusz czać bań ki
no sem. – Spo koj nie, sta ry, odro bi nę cier pli wo ści! Rzu -
cam po raz trze ci – jest!!! Nie do szły to pie lec chwy ta li nę
i da je się przy wlec do brze gu ba se nu. Uff! Do brze, że to
tyl ko sy mu la cja.

Praw dzi wa „za ba wa” za czy na się jed nak, gdy nie ma
in ne go wyj ścia i trze ba wejść do wo dy. Nasz in struk tor
Tom już nam wcze śniej za po wie dział, że nie bę dzie ta ry -
fy ulgo wej i bę dzie grał spa ni ko wa ne go nur ka na po waż -
nie. W wol nym tłu ma cze niu – bę dzie chciał nas uto pić!
Mo ja per wer syj na na tu ra spra wia, że te go ćwi cze nia
ocze ku ję z wy pie ka mi na twa rzy. Czy uda mi się za pa -
no wać nad tym zwa li stym ciel skiem? Je stem pierw sza w
ko lej no ści. Tom upusz cza po wie trza z ka mi zel ki i za czy -
na wczu wać się w ro lę. –Help, help!!! 

Pod pły wam na nie wiel ką od le głość i ka żę mu na pom -
po wać ka mi zel kę, a on na gle... prze sta je chla pać i wy ko -
nu je grzecz nie mo je po le ce nie. Hę? 

Po krót kiej po ga węd ce wy glą da już na cał kiem spo -
koj ne go, więc pod pły wam bli żej, okrą żam, chwy tam za
za wór bu tli i wlo kę do brze gu. Po za koń cze niu mój za do -
wo lo ny z sie bie na uczy ciel py ta – Te go się nie spo dzie wa -

Okiem żółtodzioba

Ratunku!
łaś, co? No, tu mnie ma. Za sko cze nie za pew ne wy raź nie
od ci snę ło się na mej twa rzy. Szko da, że roz cza ro wa nie
nie jest mniej sze.

Ko lej na mo je go ślub ne go. Tym ra zem nie idzie już
tak gład ko. Ofia ra nie re agu je na po le ce nia, wy chla pu je
wo dę z ba se nu i ge ne ral nie jest we wła snym świe cie.
Mał żon okrą ża go du żym łu kiem, aby przy pad kiem nie
obe rwać któ rąś z la ta ją cych koń czyn, pom pu je mu jac -
ket, po cie sza i wle cze. 

Na stęp ny w ko lej no ści jest to wa rzy szą cy nam kur sant
Shaun. Ten do świad cza wszyst kich „atrak cji”. Nasz spa ni -
ko wa ny osob nik po now nie mio ta się na po wierzch ni, ale z
tą róż ni cą, że na wi dok ra tow ni ka ru sza w je go kie run ku i
wtła cza go swo im cię ża rem pod po wierzch nię wo dy. Nie
spo sób po wie dzieć, co się dzie je da lej, bo wo da do oko ła
nich wrze. Po krót kiej jed nak chwi li wy nu rza ją się obaj i po
raz ko lej ny in struk tor zo sta je po wle czo ny.

Po zo sta łe za ję cia ba se no we są rów nie cie ka we, ale już
nie tak wi do wi sko we. Wy ko nu je my je po ko lei, na spo -
koj nie i bez więk szych pro ble mów.

Czas spraw dzić się w te re nie. Ru sza my na wo dy
otwar te. Na miej scu Tom za po zna je nas ze sce na riu szem:
gdzieś pod wo dą „za wie ru szył” się nu rek, a my przy pad -
kiem je ste śmy w oko li cy. Na szym za da niem jest zor ga ni -
zo wa nie ak cji po szu ki waw czej i ra tow ni czej. Jest nas
czwór ka plus „przy pad ko wy” ga pień na lą dzie. Naj pierw
mu si my się sa mi prze or ga ni zo wać, ja ko gru pa. Nie mi trę -
ży my na to ani se kun dy, bo Ri chie na tych miast się ob -
wo łu je li de rem i roz dzie la za da nia. Ga da cał kiem do
rze czy, więc nie ma zgrzy tów z na szej stro ny i już po
chwi li każ dy wie co ro bić. Za po wia da się spraw na ak cja.

Sta ra my się wy ko rzy stać nie tyl ko wie dzę i umie jęt no -
ści zdo by te uprzed nio, ale też lo kal ne wa run ki. Wi zur ka
w ka mie nio ło mie o świ cie jest tak wy bor na, że re zy gnu -
je my z za le ca nych me tod po szu ki wań i ru sza my pod wo -
dę ty ra lie rą. Shaun zo sta je na po wierzch ni i wzy wa
po mo cy. Ja z „Ryś kiem” od ra zu za uwa ża my scho wa ne -
go czę ścio wo w pod wod nej ja ski ni „nie przy tom ne go”
nur ka, Ja rek na to miast go mi ja i pę dzi ra to wać ob ser wu -
ją ce go nas in struk to ra. 

Za sko czo ny Tom ma cha rę ko ma i sam wska zu je mu
wła ści wą „ofia rę”. Po chwi li je ste śmy już wszy scy ra zem
i wy do by wa my po szko do wa ne go na po wierzch nię. Mnie
przy pa da w udzia le re su scy ta cja, ale chło pa ki są tak prze -
ję ci, że ru sza ją z ko py ta (czy in nej płe twy) za nim zdą ży -
łam do się gnąć twa rzy „ofia ry”! Go nię ich i pró bu ję
przy sto po wać, ale w tym stre sie ja rów nież się za po mi -
nam i drę się do An gli ków po pol sku. Ci da lej pru ją fa le,
co koń mor ski wy sko czy. 

Do pie ro gdy się opa mię tu ję i zmie niam ję zyk za uwa -
ża ją, że ko goś bra ku je. W ca łym tym cha osie i sza lo nym
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tem pie uda je nam się ja koś do trzeć do brze gu i przy po -
mo cy na sze go ga pia wy cią gnąć „to piel ca” z wo dy. „Pa -
cjent” jest już teo re tycz nie bez piecz ny, ale to nie ko niec
na szych po pi sów. Ist ną wi sien ką na tor cie jest praw dzi wy
ma saż ser ca w wy ko na niu mo je go mę ża. Za nim nasz sta -
ty sta ma szan sę za pro te sto wać, do sta je jesz cze dwa praw -
dzi we wde chy usta - usta. Kto wie? Być mo że to po czą tek
pięk nej mę skiej przy jaź ni…

Na ko niec do dam tyl ko, że po wtór ka sce na riu sza wy -
szła nam tro chę le piej. Na praw dę nie mu si cie ucie kać na
nasz wi dok nad wo dą.

Agnieszka Jurgielewicz

agajurg@btinternet.com
Reklama

Zapraszam na kursy rebreatherowe
Nie jest mi obca teoria ani
PRAKTYKA

Kursy, podręczniki, instrukcje
WSZYSTKO W JĘZYKU POLSKIM
tel. +48 513125005

więcej na www.fother.pl

Jacek „FOTHER“ Klajn

Komputer nurkowy OSTC 2N
Z po czat kiem  ma ja  nie miec ki pro du cent

kom pu te rów  nur ko wych, He in rich We -
ikamp  za po wie dział w pro wa dze nie na ry -
nek na stęp cy  bar dzo  po pu lar ne go
rów nież w Pol sce mo de lu OSTC MK.2 i na -
zwie OSTC 2N. W rze czy wi sto ści 2N to ta
sa ma, spraw dzo na  jed nost ka co po przed -
nik, pod da na  je dy nie  lek kie mu  fa ce li ftin -
go wi. Dla  nur ko wań  głę bo kich, 2N
po zwa la na za pro gra mo wa nie 5 róż nych
ga zów o do wol nie u sta wia nej  za war to ści
pro cen to wej tle nu oraz he lu. God ny  uwa -
gi  przy  kom pu te rach OSTC jest także wy -
świe tlacz. Du ży, wy ko na ny w tech no lo gii
OLED oraz nie zwy kle  czy tel ny, na wet  przy
du że j i lo ści in for ma cji na raz. 

Dys try bu tor:
Cen trum Nur ko we Di ve ma nia.pl
Ul. Mor cin ka 5 lok 25
01-496 War sza wa
www.di ve ma nia.pl

http://fother.pl
http://www.atomicaquatics.pl
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Z fauną i florą za pan brat
Ro ga tek
Czas opi sać wresz cie ja kąś ro ślin kę, bo pra wie

wszyst ko, co oglą da my w mo rzach i oce anach, to zwie -
rza ki. Ro bi się co raz cie plej, czas wejść do na szych ro dzi -
mych je zior, gdzie ro ślin ność jest dość bo ga ta.

Jed nym z przed sta wi cie li po spo li cie wy stę pu ją cych w
je zio rach jest Ro ga tek sztyw ny (lac. Ce ra to phyl lum de -
mer sum), któ ry ca łe swo je ży cie spę dza w wo dzie. Jest
to ga tu nek by li ny, na le żą cy do ro dzi ny ro gat ko wa tych.
Wy stę pu je w wo dach sto ją cych i wol no pły ną cych, prak -
tycz nie na ca łym glo bie. Je dy ne cze go nie lu bi, to znacz -
nych spad ków po zio mu wo dy i prze su szeń. Dość
eks pan syw ny, po tra fi wy pie rać in ne ga tun ki al bo po ra -
stać zbior nik tak gę sto, że unie moż li wia do stęp świa tła
do dna zbior ni ka.

Czę sto moż na wśród ro ślin ro gat ka spo tkać za wie szo -
ne go w to ni szczu pa ka.

Ga tu nek ten nie ma ko rze ni. Dłu gie, czę sto na po nad
1 m, ło dy gi uno szą się swo bod nie w wo dzie. Ro ga tek po -
sia da ulist nie nie okół ko we, li ście są igło wa te i po dzie lo -
ne wi dla sto. Przez to, że od kła da ją się w nich związ ki
wap nia, li ście są sztyw ne, za opa trzo ne na brze gach w
ząb ki, za koń czo ne kol ca mi.

Za py le nie kwia tów od by wa się pod wo dą. Kwia ty są
nie po zor ne, po zba wio ne okwia tu.

Roz mna ża się głów nie we ge ta tyw nie.
Ro ga tek sztyw ny sil nie na tle nia wo dę, a tak że da je

schro nie nie dla na ryb ku.
Czę sto ob sa dza ny w oczkach wod nych.

Sys te ma ty ka
Do me na: eu ka rion ty
Kró le stwo: ro śli ny
Klad: ro śli ny na czy nio we
Klad: Eu phyl lo phy ta
Klad: ro śli ny na sien ne
Kla sa: okry to na sien ne
Rząd: ro gat kow ce
Ro dzi na: ro gat ko wa te
Ro dzaj: ro ga tek
Ga tu nek: ro ga tek sztyw ny
Na zwa sys te ma tycz na Ce ra to phyl lum de mer sum L.

Wu Zet



http://www.bluego.pl
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Mój pierwszy raz
Instruktorzy i kursanci rozpoczynający drogę

nurkową, macie pełne prawo do uczestnictwa
w  życiu naszego magazynu. W tym miejscu
proponujemy galerię „Mój pierwszy raz“ gdzie
zamieścimy zdjęcia z kursów niekoniecznie
OWD nowych adeptów sztuki nurkowej. Zdjęcia
nie muszą być podwodne, ważne żeby
środowisko wiedziało jakie były początki.

Dla instruktorów jest to element promocji
kursantów oraz swoich szkół. Zdjęcia proszę
nadsyłać na mail wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=moj pierwszy raz


http://www.biuletyn.fotopodwodna.pl
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Ponownie zamieszczamy trudniejszą krzyżówkę nie związaną z nurkowaniem po to abyście się
troszkę wysilili. Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesyłać do 22.06.2011 
na adres wydawnictwo@nuras.info wśród których wylosujemy 3 nagrody książkowe.
Wylosowani zwycięzcy z poprzednich konkursów znajdują się na stronie nuras.info

http://nuras.info/?wyniki-konkursow,17
mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=Rozwiazanie krzyzowki nr 18

