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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wa ka cje, to już! Zno wu bę dzie moż na choć na tro chę wy -

nu rzyć się z sza rej cie czy co dzien no ści, prze rwać eks plo ra cję
wciąż tych sa mych be to no wo - szkla nych ja skiń, któ re ni czym
nas już nie za sko czą, uciec od mą cą cych bez li to śnie reszt ki
spo ko ju współ miesz kań ców akwe nów, w któ rych je ste śmy za -
mel do wa ni, zwłasz cza od tych po wo du ją cych zbyt du że zu ży cie
po wie trza, gdy tyl ko po ja wią się na ho ry zon cie.

Pierw szy tur nus, któ ry już od waż nie mknie roz grza nym as -
fal tem, mię dzy usia ny mi gę sto zna ka mi „uwa ga ro bo ty dro go -
we” i apa ra ta mi fo to gra ficz ny mi, pstry ka ją cy mi dość kosz tow ne
pa miąt ki z wa ka cji, za chwil kę po czu je po tęż ne, mniej lub bar -
dziej chłod ne, lecz jak że ko ją ce ob ję cia je zior, mórz i oce anów
-  w za leż no ści od ce lu, ja ki kto so bie ob rał. Naj po pu lar niej sze,
moż na na wet rzec tra dy cyj ne, kie run ki wa ka cyj nych od lo tów na -
szych nur ku ją cych ro da ków, jak rów nież i tych, któ rzy jesz cze
nie wie dzą, że lu bią ten sport, wciąż bu dzą nie po kój i nie pew -
ność. Wy da rze nia w Egip cie i Tu ne zji wie le osób skło ni ło do za -
krę ce nia glo bu sem w ce lu od na le zie nia miejsc rów nie pięk nych,
jed nak z wyż szą gwa ran cją bez pie czeń stwa, ofe ro wa ną rzecz ja -
sna naj czę ściej w pa kie cie z nie co wyż szą ce ną. Nie zde cy do -
wa nych – któ rym wi ru ją ca ko lo ro wa ku la ani żad na in na
ma gicz na si ła wciąż nie ob ja wi ła miej sca, w któ rym cze ka ją ich
chwi le bło gie go spo ko ju, eks cy tu ją cych od kryć lub też mro żą -
cych krew w ży łach wy zwań* – za pra sza my do lek tu ry, być mo -
że gdzieś mię dzy wier sza mi czai się to, cze go wła śnie szu ka cie.
Wszyst kim, któ rym znu dzi ły się już raj dy biesz czadz kie, ro we ro -
we, kon ne, spły wy ka ja ko we i wszel kie in ne la taw ce, dmu chaw -
ce i wiatr, na wet ten w ża glach, i po sta no wili w tym ro ku dla
od mia ny za nur ko wać, po le ca my re la cję z kur su dla po cząt ku ją -
cych w Egip cie oraz z ak cji nur ko wa nia w War sza wie, w ma -
łym, bez piecz nym ba se nie usta wio nym na bo isku, gdzie wszy scy
wąt pią cy mieli oka zję prze ko nać się oso bi ście, że da się od dy -
chać pod wo dą. Ale, ale… że by mieć nie co szer szy ob raz i pod -
jąć prze my śla ną de cy zję, po win ni ście wie dzieć, że aby się gnąć
dna, nie ko niecz nie mu si cie wciąż od dy chać. Czym jest fre edi -
ving – po czy taj cie – mo że to jest wła śnie to? Bar dziej za awan -
so wa nym pro po nu je my sa fa ri na Ma le di wach, go rą cą Mal tę,
od kryw com opo wie my o czte rech wra kach le żą cych u wej ścia
do słyn nej Za to ki Bo ka ko tor skiej w Czar no gó rze, ale tak że po -
dej rzy my, co kry je ame ry kań ska ra fa ko ra lo wa. Re la cja z od kry -
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cia sta ro żyt ne go akwe duk tu, któ re go do ko na ła pol ska eki pa w
Al ba nii, z pew no ścią się do te go bar dzo przy czy ni. Jak do te -
go do szło, opo wie dział nam je den z uczest ni ków tej nie co dzien -
nej wy pra wy. Po nad to przyj rzy my się, jak wy glą da ją ostat nie
przy go to wa nia do Pro jek tu 335 – czyli pró by po bi cia re kor du
świa ta w głę bo ko ści nur ko wa nia. Jed no cze śnie prze strze ga my, że
ar ty kuł ten nie jest jed nym z na szych po my słów, jak cie ka wie
spę dzić urlop, za wszel kie nie prze my śla ne pró by bi cia ja kich kol -
wiek re kor dów nie bie rze my od po wie dzial no ści. Aby wa ka cje
by ły uda ne, mu si cie wró cić z nich zdro wi, peł ni po zy tyw nych
wra żeń, nie za po mnia nych prze żyć, z kom ple tem barw nych fo to -
gra fii, by w wol nej chwili po dzie lić się tym wszyst kim z na mi i
na szy mi Czy tel ni ka mi To wszyst ko bę dzie moż li we, pod wa run -
kiem jed nak, że bę dzie cie pa mię tali o wszel kich za sa dach bez -
pie czeń stwa, i oczy wi ście się do nich sto so wa li. Aby wa ka cje
by ły jesz cze bar dziej uda ne, Sy ren ka, na sza za przy jaź nio na by -
wal czy ni naj głęb szych za ka mar ków, zdra dzi Wam se kret, jak to
zro bić, by nur ku jąc, nie stra cić nic ze swo jej atrak cyj no ści w
oczach płci prze ciw nej. 
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Akwe dukt sprzed 2300 lat – zna le zi sko pol -
skich nur ków w al bań skich Pom pe jach. Wy pra -
wa do Al ba nii nie zwia sto wa ła od na le zie nia tak
nie zwy kłe go obiek tu. By ła zor ga ni zo wa na w zu -
peł nie in nym ce lu. 

Podwodne znalezisko
Za dzwo nił do mnie Piotr Ko smal ski: – Na Bał ka nach jest

miej sce z du żą ilo ścią wra ków, gdzie moż na zna leźć dzie wi -
cze wra ki, gdzie nie wie lu by ło, a co naj waż niej sze, jest tam
Pol skie Cen trum Nur ko we, w któ rym uzy ska my po moc pod -
czas na szej eks pe dy cji, po szu ki wa nia za to pio nych stat ków.

Po mysł był jak dla mnie cie ka wy, bo lu bię wy zwa nia
i sta ram się nur ko wać tam gdzie wcze śniej nikt nie do -
tarł. Pol skie Cen trum Nur ko we, nie zna ne wra ki. Strzał w
dzie siąt kę, le cę, po my śla łem. Za czą łem prze szu ki wać In -
ter net i wy naj dy wać in for ma cje na te mat Al ba nii, wy wo -
ła łem wą tek na fo rum -nu ras, li cząc na ja kieś in for ma cje.
Na pły wa ły jed nak po wo li i by ły bar dzo ską pe. W tym
cza sie Pio trek Ko smal ski uzgad niał szcze gó ły z Pol skim
Cen trum Nur ko wym w Sa ran dzie. Otwar tość cen trum by -
ła za ska ku ją ca i tak na praw dę po mysł roz wi jał się bar dzo
szyb ko. Al ba nia po strze ga na jest ja ko eu ro pej ska Ku ba.
Wie le lat re żi mu po wo do wa ło, że tak na praw dę nie wie -
dzie li śmy, cze go się spo dzie wać. Wie dzie li śmy je dy nie,
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że jest tam po nad 600 tys. bun krów. Cie ka wa per spek ty -
wa, po my śla łem wte dy. Z te go mro ku w In ter ne cie wy ła -
nia ły się jed nak bar dzo cie ka we zdję cia. By ły to
fo to gra fie Bu trint. Prze pięk ne bu dow le, am fi te atr, łaź nie
rzym skie, ca łe ma gicz ne sta ro żyt ne mia sto, wszyst ko baj -
ko we. By łem za uro czo ny. Trze ba do piąć szcze gó ły i tam
po je chać, po my śla łem. Je śli za cho wa ły się ta kie za byt ki,
to mu si być tam cie ka wie. Za czą łem czy tać co raz wię cej
na te mat Bu trint i my śleć jak tam za nur ko wać. Do te go z
Al ba nii do cie rał do nas nie wia ry god ny opty mizm. Grze -
gorz De rę gow ski i Mar cin Mo raw ski tak na praw dę już
tyl ko cze ka li na nasz przy jazd. Prze sy ła li co raz to wię cej
ma ili, in for ma cje za czę ły pły nąć stru mie niem. Wy jazd
miał być szyb ko, dla te go trze ba by ło spraw nie sfor mo -
wać eki pę. Piotr Ko smal ski wziął na sie bie ca łą or ga ni za -
cję po dró ży i kon takt z ba zą. Jest do bry w lo gi sty ce
wy jaz do wej. Ja mia łem na pi sać wstęp ny za rys, co chcę
sfil mo wać, ta ki „sce na riusz wy pra wy” dla ba zy oraz
skom ple to wać ma łą eki pę. 

Za dzwo ni łem do Bart ka Gryn dy.
– Szyb ki wy jazd. Al ba nia… Wcho dzisz? – za py ta łem.
– Wcho dzę – pa dła od po wiedź.
– Weź du żo świa tła – po wie dzia łem ucie szo ny.
– We zmę – pa dła spo koj na od po wiedź.

Te raz mu sia łem pod jąć de cy zję, co z dru gą ka me rą.
Wa rian tów by ło wie le, ale osta tecz nie wy ru szył z na mi
Ra fał Gó rec ki. Za pro si łem go już wcze śniej na wy pra wę
na Schle swi ga -Hol ste ina, po ma gał mi przy kil ku in nych
re ali za cjach i wie dzia łem, że te raz też mo że być po trzeb -
ny. 

– Ja sne, le cę… – od po wie dział przez te le fon.
Eki pę mia łem w kom ple cie. Na lot ni sku spo ty ka my

dwóch nur ków re kre acyj nych – Ro ber ta Ber liń skie go i
Emi la Za wadz kie go, któ rym Piotr Ko smal ski po mógł
zor ga ni zo wać wy jazd do Al ba nii. Przy glą da li się na szym
fil mo wym ba ga żom i ofe ro wa li po moc w trak cie po szu -
ki wań. Faj na eki pa, bę dzie faj nie, po my śla łem. Z Pol ski
do Al ba nii nie by ło bez po śred nie go po łą cze nia sa mo lo to -
we go. Dla te go naj pierw po le cie li śmy do Bu da pesz tu, po -
tem z Bu da pesz tu do Ti ra ny. Stam tąd kil ka na ście go dzin
sa mo cho dem przez ca łą Al ba nię, aż do Sa ran dy. Jak bę -
dzie? Ja ka jest Al ba nia z ty mi dia bel ny mi bun kra mi - za -
sta na wiam się w sa mo lo cie. Be har, nasz kie row ca
cze ka ją cy na lot ni sku i opie kun pod czas ca łe go po by tu w
Sa ran dzie, roz wie wa wszel kie mo je wąt pli wo ści. Al ba -
nia oka zu je się kra jem cie ka wym i pięk nym. Lu dzie są
życz li wi, otwar ci na ob co kra jow ców i po moc ni. Al ba nię
moż na po rów nać do Pol ski cza su prze mian. To na ród,
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któ ry przez wie le lat był umę czo ny. Ich przy wód ca,
Enver Ho dża (Ho xha), non stop za cią gał kre dy ty w in -
nych kra jach i za miast bu do wać dro gi, bu do wał bun kry,
by za cią gnię tych kre dy tów nie spła cać. Ten kraj był przez
po nad 50 lat po twor nie gnę bio ny. Dziś Al ba nia się od ra -
dza i bar dzo szyb ko do ga nia Eu ro pę. Kraj jest pięk ny, wi -
do ki nie spo ty ka ne ni gdzie in dziej, przy ro da po wa la
swym uro kiem, do te go szyb ko się roz wi ja. Ho te le na wy -
brze żu ro sną jak grzy by po desz czu. Wszyst ko w za stra -
sza ją cym tem pie. Okre śla nie Al ba nii Ku bą Eu ro py to
wiel kie nie po ro zu mie nie. A do te go to raj dla nur ków. Po
do tar ciu do ho te lu, już pierw szej no cy, zja wia ją się wła -
ści cie le Pol skie go Cen trum Nur ko we go w Sa ran dzie –
na si go spo da rze: Grze gorz De rę gow ski i Mar cin Mo raw -
ski. Tu mi łe za sko cze nie. Pa no wie nie przy po mi na ją mi,
zna nych z wie lu za kąt ków świa ta, ty po wych wła ści cie li
baz nur ko wych. Bar dziej przy po mi na ją po szu ki wa czy,
od kryw ców ży ją cych w świe cie sztu ki niż nur ko wym biz -
ne sie. Mar cin oka zu je się zna nym i ce nio nym na uczy cie -
lem tań ca, a Grze gorz wy daw cą ksią żek. Kli mat ro bi się
wy jąt ko wy… prze cież przy je cha łem tu ro bić fil my. Roz -
ma wia my o na szych za da niach, umie jęt no ściach nur ko -
wych, oma wia my po szu ki wa nia i na gle…

– Mo że za nur ku je my w Bu trint – py ta z dziw nym
uśmie chem Grze gorz.

Oczy mi bły snę ły. Za nur ko wać na za byt ku UNE SCO
to jest coś. Za uwa żył to i da lej z uśmie chem do da je:

– Spró bu je my to za ła twić. Bę dzie cięż ko, ale mo że się
uda. Za bra łeś swo je fil my?

Uśmie cha my się obo je. Tra fił swój na swe go – po my -
śla łem – za wal czy my! Ko lej ny dzień też za czął się od za -
sko cze nia. W Cen trum Nur ko wym wszyst ko no we.
Kom pre sor no wy jesz cze w fo li, ma sa no wych pia nek i
au to ma tów jesz cze w pu deł kach. Do te go pol ska łódź
nur ko wa, któ rą prze wieź li tu z Pol ski. Pa no wie wła ści -
cie le wie dzą o co cho dzi nur ko wym biz ne sie, po my śla -
łem. Wy ru sza my na pierw szy wrak Pro bi ta sa. Prze pięk ny
wrak z cu dow nym ko łem ste ro wym i ol brzy mi mi śru ba -
mi, le żą cy w sa mym cen trum por tu. Do kład nie 200 me -
trów od naj bliż szej piz ze rii.

– Jak to się tu taj ucho wa ło – py tam.
– Je ste śmy, jak na ra zie, je dy nym cen trum nur ko wym

w Al ba nii – od po wia da z sze ro kim uśmie chem Mar cin,
je den z wła ści cie li pol skie go cen trum nur ko we go.

Każ de go dnia na szym oczom po ka zy wa ło się coś no -
we go. Wszyst ko fil mu je my. Nad szedł trze ci dzień nur -
ko wy, praw dzi we po szu ki wa nia i nasz - tak zwa ny -
„strzał”. Ra fał Gó rec ki tra fia na za gi nio ny wrak pro mu
prze wo żą ce go sa mo cho dy, któ ry za to nął na tych wo dach
(bę dzie o tym od dziel ny ar ty kuł, bo hi sto ria rów nie cie -
ka wa). To bar dzo pod bu do wa ło ca łą na szą eki pę. Grze -
gorz De rę gow ski wpa da na sza lo ny po mysł, by po ka zać
ma te ria ły fil mo we miej sco wej te le wi zji. Ta pre zen ta cja
mo gła nam otwo rzyć dro gę do nur ko wa nia w al bań skich
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Pom pe jach, czy li Bu trin cie, któ ry przez UNE SCO uzna -
wa ny jest za za by tek kla sy ze ro wej i ze zwo le nie na prze -
szu ki wa nie tam tej szych wód nie jest ła twe.

Od sierp nia 2010 ro ku sta ra li śmy się uzy skać zgo dę
na nur ko wa nie w ka na le bu trinc kim. Tam gdzie po dob no
za to pio ne jest ca łe mia sto, a we dług ar che olo gów po wi -
nien znaj do wać się akwe dukt. Po cząt ko wo nie szło do -
brze. Dy rek tor nie zmien nie od po wia dał „nie”. Nie ma
mo wy o nur kach i nur ko wa niach w Bu trin cie... Na po -
cząt ku 2011 po ja wił się no wy dy rek tor.

– Da wid jest szan sa – po wie dział Grze gorz. – Przy -
go tuj swo je fil my i przy jeż dżaj. 

Pre zen ta cja się od by ła dla al bań skiej te le wi zji. To oni
mie li prze ko nać nie złom ne go dy rek to ra z UNE SCO, że
war to nam za ufać. Po ka zy wa łem fil my z róż nych stron
świa ta i wszy scy prze ko ny wa li śmy ich do sie bie. At mos -
fe ra by ła faj na, ży czę każ de mu ta kich wi dzów na po ka -
zach. Nie ste ty de cy zja po zy tyw na nie za pa dła. Te le wi zja
je dy nie obie cy wa ła po moc, ale nic wię cej. Po tem w no -
cy, pi jąc miej sco we wi no, Grze gorz opo wie dział mi swo -
ją hi sto rię o Bu trint:

– Pan Fa tos Mo ri na, kie row ca tak sów ki z mia sta Ti -
ra ny, usa do wio nej wciąż na obrze żach współ cze snej cy -
wi li za cji, opo wia dał mi nie gdyś o pew nym miej scu. Ja dąc
z lot ni ska do do mu, po mię dzy Rru ga e Durrësit a Kom bi -
na tem (uli ca do Dur res wie dzie z Ti ra ny do Dur res, a
Kom bi nat to dziel ni ca sto li cy Al ba nii), usły sza łem sło wo
czy zda nie, któ re spro wo ko wa ło ca ły ciąg nie zwy kłych
zda rzeń. Wy mie nia ne od nie chce nia, a mo że dla za ba wia -
nia go ścia w po dró ży, wpa dło do mo je go le we go ucha i
zo sta ło na ja kiś czas w gło wie. Mniej wię cej raz dzien -
nie, zda nie przy po mi na ło gwał tow nie o swo jej obec no -
ści...”Wi dzia łem, pięć, mo że sześć me trów głę bo ko ści!
Uli ca, do my, ru iny mia sta, ło wi li śmy tam ry by, wciąż coś

wi dać pod po wierzch nią... Wo da! Pod wo dą, wo da,
Βουθρωτόν�!!!” Sło wo, zda nie, sko ja rze nia i pę dem do
bi blio te ki, In ter ne tu, te le fon do zna jo mych z uczel ni...
Czyż by „szkla na gó ra”? Zda nie wciąż o so bie przy po mi -
na! Prze słu cha nie tak sów ka rza Mo ri ny od by ło się ty dzień
póź niej! Pod czas dro gi po wrot nej na lot ni sko i tuż przed
od lo tem do War sza wy. W czerw cu 2010 ro ku! Dnia nie
pa mię tam, ale sło necz nie by ło i go rą co. Jak to w Ti ra nie
o tej po rze ro ku. Tak sów karz Mo ri na, nie mal że bi jąc się
w pier si ze znał, że mu ry mia sta wciąż są wi docz ne z po -
wierzch ni wo dy. Gdy był ma ły, pły wał, ło wił ry by w tam -
tym miej scu i wi dział... Skar by!!! Βουθρωτόν�!!!  

Opo wia dał Grze gorz i po pi jał wi no. Tak sie dzia ło so -
bie kil ku fa ce tów, któ rzy mie li kil ka bar dzo po dob nych
po wo dów, by za nur ko wać na Bu trint. Cze ka li śmy na de -
cy zję i na rze ka li śmy, bo koń czy ło się wi no. By ła noc.
Spa łem głę bo ko, gdy za dzwo nił te le fon.

– Da aaawid, po słu chaj! Ma my zgo dę na krę ce nie Bu -
trin tu! – krzy czał głos Grze go rza. – Prze ko na łem, z dy -
rek to rem te le wi zji, sze fa Bu trin tu!

– Ze ee sta ty y y wem? – za py tał mój za spa ny głos.
– Obudź się czło wie ku! Pod wo dą! Mo że my nu rać w

ka na le bu trinc kim, zgo dę dał no wy dy rek tor! – krzy czał
moc niej na mnie głos Grze go rza. 

Obu dzi łem się i mnie za tka ło…
Wy ru szy li śmy ra no. Mie li śmy do prze pły nię cia 15

mil. Pół wy sep Bu trint le ży po mię dzy sło nym je zio rem a
ka na łem Kor fu. Są tam prze pięk ne la gu ny, do oko ła moż -
na po dzi wiać nie sa mo wi te za byt ki usy tu owa ne wśród
nie zwy kłe go kra jo bra zu. Sil ne pły wy w la gu nie da ją nam
spo ro do my śle nia. Nie bę dzie ła two, ale to bę dzie nur ko -
wa nie re kre acyj ne, luz – my ślę so bie. Do pły wa my, cięż -
ko przy tak sil nych pły wach za cu mo wać. Cze ka my,
słoń ce grze je nie mi ło sier nie. U bram za byt ków Bu trint
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spo ty ka my pol skie go mo to cy kli stę, któ ry je dzie do Gre -
cji i za trzy mał się, by zwie dzić to nie zwy kłe miej sce. Mi -
ło spo tkać ro da ka, któ ry też pe ne tru je Bał ka ny.
Roz ma wia my i cią gle cze ka my na ob słu gę ze stro ny Bu -
trint. Po ja wia się ar che olog prze wod nik, waż na oso ba z
Fun da cji Bu trint, któ ry ma nam po móc przy go to wać
miej sce i okre ślić na sze za da nie. Pod czas brie fin gu po -
ka za no nam ry sun ki i po wie dzia no, że ma my od na leźć
akwe dukt li czą cy so bie po nad 2300 lat, któ ry kie dyś łą -
czył dwie czę ści wy spy. Ogrom na bu dow la, któ ra za gi nę -
ła w od mę tach ka na łu przez ty siąc le cia. Na za byt ku z li sty
UNE SCO do sta je my zle ce nie na po szu ki wa nia... oj ro bi
się bar dzo, bar dzo po waż nie – po my śla łem.

W II wie ku p.n.e. mia sto Bu trint roz ro sło się do po -
kaź nych roz mia rów, a miesz kań cy za czę li za sie dlać rów -
ni nę po prze ciw nej stro nie ka na łu. Po ja wi ła się
ko niecz ność po łą cze nia obu stron ol brzy mie go, jak na
owe cza sy, mia sta. Akwe dukt, któ ry po wstał w tym miej -
scu miał oko ło sied miu me trów wy so ko ści i dwa do
trzech me trów sze ro ko ści. Trans por to wał za rów no wo dę,
jak i lu dzi... W XV lub XVI wie ku na szej ery, za nie dba -
ny, za wa lił się! Wo da do koń czy ła dzie ła znisz cze nia.
Wy sta ją ce spod wo dy frag men ty mu ru zo sta ły cał ko wi cie
po wa lo ne. Nikt ich ni gdy nie sfo to gra fo wał, nie zo sta ły

też ry sun ki. Bę dzie my pierw si, je śli się uda. Fa tos z opo -
wie ści Grze go rza nie kła mał, mo gą być pod wo dą reszt -
ki za to pio ne go mia sta…

Grze gorz prze ka zu je nam pa łecz kę.
– Te raz wa sza ro la – mó wi z uśmie chem. 
My ślę bar dzo in ten syw nie, przy po mi nam so bie

wszyst kie pro ce du ry, któ rych na uczy łem się na Bał ty ku,
pły wa jąc z za ło gą N/Y Ni tro xa na po szu ki wa nie wra ków.
Za nur ko wać na za byt ku z li sty UNE SCO to coś, ale do -
stać zle ce nie na po szu ki wa nia w ta kim miej scu, to nie la -
da od po wie dzial ność.

– Bę dzie do brze… znaj dzie my – z du żym spo ko jem i
pew no ścią sie bie mó wi Bar tek Gryn da.

Nie ma my so na ru, ma my tyl ko echo son dę. Wie rzę,
że to wy star czy. Trud no pre cy zyj nie za pla no wać nur ko -
wa nie w miej scu, gdzie prąd szar pie ło dzią a wo da nie sie
nas to do mo rza, to od mo rza. Ka nał bu trinc ki w tym
miej scu to po łą cze nie je zio ra i ka na łu Kor fu. Od ty się cy
lat wo da pły nie z mo rza do je zio ra lub w prze ciw ną stro -
nę, ste ro wa na przy pły wem i od pły wem. Do te go wszyst -
kie oczy miej sco wych władz śle dzą każ dy nasz krok.
Bę dąc roz sąd nym dy rek to rem Bu trint, Ray mond Ko la nie
po zwa la nam na sa mo wol ną eks plo ra cję. O go dzi nie
10.00 wsia da na łódź uzbro jo ny w ka me rę. Wsia da tak że
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ope ra tor al bań skiej te le wi zji. Każ dy nasz krok jest fil mo -
wa ny. Prąd jest sil ny, a łódź mu si być prze sta wia na to
tam, to tu, by w ogó le da ło się na niej pra co wać. Ba da nie
obu przy czół ków ka na łu echo son dą wy ka zu je spo re, się -
ga ją ce nie mal dwóch me trów, róż ni ce w ukształ to wa niu
dna. Przy każ dym wi docz nym wznie sie niu za ło ga krzy -
czy: uaaaaaa!!! I bi ją bra wo... Je den z ele men tów wy sta -
je po nad dwa me try nad dno. Póź niej oka że się, że to
wy rzu co na na śmie ci ru ra ka na li za cyj na. Pu dło, cią gle
pu dło... Sie dzę i wpa tru ję się w ekran. Ro bi się po waż nie,
gdy pró bu je my usta wić łódź po nad naj wyż szym, wska za -
nym przez echo son dę punk tem ka na łu. Rzu ca my ko twi -
cę pięć dzie siąt me trów od miej sca i spły wa my z prą dem.
Ten jed nak zmie nia kie ru nek i po ło że nie ło dzi. Po kil ku -
na stu mi nu tach pod cho dze nia je ste śmy gdzieś w oko li cy,
gdzie nasz GPS wo łał: to tu uuu!!! Rzu ca my bo ję. Nie ste -
ty, po mi mo spo re go ba la stu, zno si ją prąd. Czas mi ja i
ner wy ro sną co raz bar dziej. Mo że się nie udać. Zmie nia -
my po mysł na po szu ki wa nia. Błęd ne de cy zje. Nu rek swo -
bod ny, mo że Ra fał Gó rec ki, w sta ro żyt nym stro ju

ada mo wym zo sta nie we pchnię ty do ka -
na łu, mo że coś chłop znaj dzie, bo w tym
miej scu jest pły cej. Spraw dzi, czy w ogó -
le jest tam coś, co war te by ło prze pły nię -
cia 15 mil z ba zy w Sa ran de... Już po
go dzin ce od usta wie nia ło dzi na po zy cji,
Ra fał jest w wo dzie. Głę bo ki od dech i
chlup... Ray mond, dy rek tor mu zeum Bu -
trint, też wziął głę bo ki wdech i wi dać, że
jest te raz ra zem z Ra fa łem.

– Nic nie wi dać... – krzy czy po wy -
pły nię ciu Ra fał. – Pół me tra i ani hu, hu...

– Pró buj raz jesz cze, da waj, da waj...
– do pin gu ją rząd ni sen sa cji za ło gan ci.

Ra fał wy nu rza się i wo ła, aby po sta -
wić ko lej ne bo je. Sta wia my. Bo ja od pły -
wa. Oka za ło się, że prąd jest tak du ży, że
zno sił bo je, dla te go pod ję li śmy de cy zje,
że scho dzi my pod wo dę od ra zu. Pły nie -
my na kom pas wg praw do po dob ne go
miej sca, gdzie by ły zmia ny dna. Do wo -
dy idą: Mar cin Mo raw ski, Ra fał Gó rec ki,
Bar tek Gryn da i ja. Ma my ka me ry, spo ro
świa teł, apa ra ty fo to gra ficz ne i re je stra -
to ry HD. Prąd jest za sil ny na ca łą eki pę
z ło dzi. To zbyt ry zy kow ne, by wszy scy
nur ko wa li. Wi docz ność pod wo dą wy no -
si za le d wie metr, mo że mniej, co nie uła -
twia za da nia. Pły nie my bli sko sie bie.
Trzy ma my do kład ne ko or dy na ty i szu ka -
my. Pły nie my przy dnie, jak naj bli żej.

Ca łe piasz czy ste dno usła ne jest musz la mi. Wi dać ka wał -
ki ka mie ni i musz le. Mo rze musz li. Po go dzi nie szu ka nia
wy ła nia ją się z to ni ka mien ne bu dow le, ca łe ob ro śnię te
musz la mi. Te go na tu ra nie stwo rzy ła… to zro bił czło -
wiek. Wi dać za ła ma nia cha rak te ry stycz ne dla pod staw
akwe duk tu. Zro bi łem zdję cia i po sta no wi łem się wy nu -
rzyć. Kie dy po ka za li śmy swo je od kry cia, za pa no wa ła
wiel ka ra dość. Dy rek tor Mu zeum w Bu trin cie po twier -
dził, że to po szu ki wa ny, sta ro żyt ny obiekt. Ja mia łem jed -
nak wąt pli wo ści, bo fil mu jąc do strze głem ce głę. Ce gła?
W ta kiej bu dow li, sprzed 2300 lat? Nie moż li we – my śla -
łem i de ner wo wa łem się co raz bar dziej – po my li łem
obiekt. Mar cin Mo raw ski, naj bar dziej pra co wi ty nu rek,
w tym cza sie de li kat nie opo rę czo wał oko li cę obiek tu.
Cze kał ra zem z Bart kiem na po wierzch ni. Ja wra ca łem,
by spraw dzić do koń ca. Za nu rzy łem się jesz cze raz, ra -
zem z Mar ci nem i Bart kiem. Zro bi łem ko lej ne ma te ria ły
ka me rą. Kie dy się wy nu rzy łem, dy rek tor Mu zeum Bu -
trin tu uświa do mił mnie, że to na pew no po szu ki wa ny
akwe dukt. A ce gły, któ re bu dzi ły mo ją wąt pli wość, to
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wy rób sta ro żyt ny. Ta kie kie dyś pro du ko -
wa li Gre cy, wła śnie w okre sie bu do wy
akwe duk tu. Po ty sią cach lat by li śmy
pierw si, któ rym uda ło się za nur ko wać w
tym miej scu i fil mo wać tak le gen dar ne
bu dow le. By łem te go dnia szczę śli wym
nur kiem. Przy wej ściu do ło dzi stał Grze -
gorz. Wy glą dał tak, jak by trzy mał kie li -
szek szam pa na, choć go nie miał.
Spoj rzał na mnie i spo koj nie po wie dział:

– Słu chaj chło pie, koń czy my na dziś.
Jak wró cisz do Al ba nii, znaj dę ci coś
więk sze go do fil mo wa nia niż akwe dukt –
i za czął się śmiać.

Dwa dni póź niej wró ci łem z na szą
eki pą do Bu trint, by fil mo wać bu dow le
na po wierzch ni. Ob ser wo wa li śmy pra cę
ar che olo gów, z wie lu stron świa ta, któ -
rzy dziś po ma ga ją Fun da cji Bu trint oca -
lić skar by skry wa ne przez pół wy sep.
Mnie za in te re so wa ło jesz cze coś. Czer -
wo ne ce gły, któ re by ły mię dzy ka mie nia -
mi w ścia nach sprzed 2000 lat. Te raz
by łem pe wien.
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W wy pra wie do sta ro żyt ne go Bu trin tu wzię li udział:
Nur ko wie:
Da wid Jóź wiak, Pro jekt film - re ży ser, ope ra tor;
Ra fał Gó rec ki - ope ra tor, nu rek tech nicz ny;
Bar tło miaj Gryn da, Gral ma ri ne – oświe tle nie;
Mar cin Mo raw ski - Pol ska Ba za Nur ko wa, ase ku ra -

cja ka me rzy stów i oświe tle niow ca.

Ob sa da ło dzi:
Grze gorz De rę gow ski, Pol ska Ba za Nur ko wa - skip -

per;
Emil Za wadz ki - ko twi ca, bez nie go nie da li by śmy

ra dy...;
Ro bert Ber liń ski i Piotr Ko smal ski, FHU Opti mal -

ase ku ra cja z ło dzi.
Du sza wy pra wy:
Fa tos Mo ri na - kie row ca tak sów ki i ga wę dziarz... Był

obec ny du chem, przez ca ły czas.

Zdję cia oraz film do ku men tu ją ce po zo sta ło ści akwe -
duk tu zo sta ły wy ko na ne przez Da wi da Jóź wia ka i Ra fa -
ła Gó rec kie go

Dawid Jóźwiak

Bu trint: osa da i sta no wi sko ar che olo gicz ne w po łu dnio wej Al ba nii przy gra ni cy z Gre cją,
od 1992 ro ku wpi sa ne na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa Kul tu ry UNE SCO. W 1997 ro ku obiekt
zo stał uzna ny za za gro żo ny w związ ku ze splą dro wa niem miej sco we go mu zeum w trak cie
nie po ko jów spo łecz nych w kra ju. W 2002 ro ku na te re nie wo kół wy ko pa lisk usta no wio no
Park Na ro do wy Bu trint. W sta ro żyt no ści ist nia ła tu osa da li ryj ska (we dług mi tu za ło żo na przez
ucie ki nie rów z Troi), prze kształ co na w VII wie ku p.n.e. w grec ką ko lo nię i mia sto por to we.
Bu trint sta ło się w ko lej nych stu le ciach waż nym ośrod kiem kul tu bo ga Askle pio sa. W II wie ku
p.n.e. mia sto zna la zło się pod rzą da mi Rzy mu i funk cjo no wa ło ja ko waż ny ośro dek por to wy
aż do VI wie ku n.e., kie dy to zo sta ło kil ka krot nie spu sto szo ne w okre sie wiel kiej wę drów ki lu -
dów. Śre dnio wiecz na hi sto ria mia sta ści śle wią że się z wal ka mi Bi zan cjum z Nor ma na mi i
We ne cja na mi, a na stęp nie We ne cją i Im pe rium Osmań skim. Mia sto po ło żo ne jest na wzgó -
rzu, z trzech stron oto czo ne wo dą, po mię dzy je zio rem Bu trin ti (w sta ro żyt no ści zwa nym Pe lo -
des), a ka na łem Vi va ri. To jed no z naj cie kaw szych sta no wisk ar che olo gicz nych w re jo nie
Mo rza Śród ziem ne go. Sam akwe dukt zbu do wa no ko ło II wie ku przed na szą erą. Do dziś w
oko li cach nim feum - fon tan ny po świę co nej nim fom - moż na od na leźć je go po zo sta ło ści w
po sta ci fun da men tów lub pod pór. Resz ta nie zwy kłej bu dow li sys te ma tycz nie za pa da ła się
pod wo dę, aż cał ko wi cie znik nę ła. (źró dło: In ter net)
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20.06.2011 r. od by ła się kon fe ren cja pra so wa
w sie dzi bie Cen tral ne go Mu zeum Mor skie go w
Gdań sku, po świę co na pro jek to wi o na zwie Wia -
trem Gna ne, któ re mu prze wo dzili pa ni Iwo na
Po mian z CMM i pan Be ne dykt Hac z In sty tu -
tu Mor skie go. Pro jekt za kła dał do ko na nie po -
mia rów ar che olo gicz nych na obiek cie pod wo-
d nym znaj du ją cym się na Ła wi cy Słup skiej, na
głę bo ko ści 43 -  44 m, któ ry zo stał zlo ka li zo wa -
ny pod czas spraw dza nia dna mor skie go dla fir -
my GE NER POL Sp. z o.o. – spon so ra pro jek tu.

W przed się wzię cie za an ga żo wa ły się In sty tut Mor ski
w Gdań sku, Cen tral ne Mu zeum Mor skie w Gdań sku,
Straż Gra nicz na i Ma ry nar ka Wo jen na. Po bliż szych
oglę dzi nach obiek tu usta lo no, że na dnie za le ga ją ar ma -
ty w ilo ści ok 30 - 40 szt. Zwa żyw szy na war tość zna le -
zi ska, po sta no wio no zor ga ni zo wać se rię nur ko wań

Projekt „Wiatrem Gnane”
ma ją cych na ce lu wy do by cie ar mat i prze pro wa dze nie ba -
dań ma ją cych okre ślić ich wiek. Do współ pra cy za pro -
szo no też nur ków - ama to rów, po sia da ją cych do świad -
cze nie w nur ko wa niach de kom pre syj nych i wra ko wych
oraz do świad cze nie umoż li wia ją ce im wy ko na nie za da nej
pra cy. Ogó łem ze bra no 13 nur ków, zwią za nych głów nie
z trój miej skim świa tem nur ko wym, zna ją cych się do sko -
na le i po tra fią cych ze so bą współ pra co wać.

Eki pę nur ko wą stwo rzy li:
Krzysz tof Wno row ski, kie row nik prac nur ko wych,

płe two nu rek;

To masz Sta chu ra, kie row nik prac nur ko wych, płe two -
nu rek;

Łu kasz Pió re wicz, za bez pie cze nie tech nicz ne – ga zy,
płe two nu rek;

Krzysz tof Bu rza, płe two nu rek;
Ra fał Pa łu cha, płe two nu rek;
Le szek Le gat, płe two nu rek;
Piotr La lik, płe two nu rek;
Di mi tris Sta vra ka kis, płe two nu rek;
Adam Se lon ke, płe two nu rek;
To masz Tro ja no wicz, płe two nu rek;
Ry szard Mel ler, płe two nu rek;
Mar cin Je leń, płe two nu rek;
Ma rek Szcze śniak, płe two nu rek.

Zna la zło się też miej sce dla KMP Oło wian ka, któ rą
re pre zen to wał Krzyś, czy li ja. Do dat ko wo ze spół nur ko -
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wy wspar ło dwóch ar che olo gów: Ka ziu i Bar tek. W pro -
jek cie uczest ni czy ły jed nost ki:

R/V IMOR – jed nost ka ba daw cza In sty tu tu Mor skie -
go – wspo ma ga ją ca pro jekt wszyst ki mi do bro dziej stwa -
mi tech nicz ny mi. To z je go po kła du pro wa dzo no
nur ko wa nia i tu taj nur ko wie cy wil ni po sia da li za ple cze
umoż li wia ją ce za bez pie cze nie tech nicz ne nur ko wa nia.

ORP PIAST – okręt ra tow nic twa mor skie go Ma ry nar -
ki Wo jen nej, z po kła du któ re go nur ko wie MW pro wa dzi -
li pra ce pod wod ne i któ ry za pew niał za bez pie cze nie dla
eki py nur ków cy wil nych.
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M/Y SA FI RA – jed nost ka bę dą ca za ple czem so cjal -
nym dla eki py nur ków cy wil nych.

W mo rze wy ru szy li śmy z por tu Gdy nia w po nie dzia -
łek 06.06.2011 r. na po kła dzie M/Y SA FI RA i R/V
IMOR. ORP PIAST miał do łą czyć w dru gim ty go dniu,
za koń cze nie pla no wa ne by ło na so bo tę1 8.06 lub nie dzie -
lę19.06.

Nur ko wa nia prze bie gły spraw nie i zgod nie z har mo -
no gra mem. W krót kim cza sie uda ło się za ło żyć re pe ry
po mia ro we, do ko nać po mia rów ar mat i przy go to wać je
do wy do by cia. Już dru gie go dnia na po kła dzie Imo ra po -
ja wi ła się pierw sza ar ma ta. Uda ło się to nie tyl ko dzię ki
cięż kiej pra cy eki py nur ko wej, ale też dzię ki wy sił kom
za ło gi R/V IMOR, po mo cy eki py za bez pie cza ją cej ko -
mo rę de kom pre syj ną, pa na Be ne dyk ta Ha ca z IM i pa ni
Iwo ny Po mian z CMM – lu dzi, któ rzy wło ży li ogrom pra -

cy, aby pro jekt mógł za ist nieć. Z uwa gi na po gor sze nie
po go dy mu sie li śmy wró cić do Gdy ni i prze cze kać sztorm,
na po zy cję wró ci li śmy do pie ro w po nie dzia łek ra no w to -
wa rzy stwie ORP PIAST. Ma ry nar ka Wo jen na przy stą pi -
ła do swo ich za dań, my zaś za czę li śmy przy go to wa nia do
nur ko wa nia. Na uwa gę za słu gu je fakt, że dzię ki chę ci
współ pra cy ze stro ny MW nur ko wa li śmy na za kład kę, a
czę sto w wo dzie by ły dwie eki py nur ków – cy wil na i
woj sko wa.

Efek ty współ pra cy by ły bar dzo za do wa la ją ce, w krót -
kim cza sie na po kład Imo ra i Pia sta tra fi ły ko lej ne ar ma -
ty, przy go to wa no ma te riał zdję cio wy i vi deo oraz
do ko na no sze re gu in nych ba dań pod nad zo rem ar che olo -
gów z Cen tral ne go Mu zeum Mor skie go w Gdań sku.

Po go da zno wu spła ta ła nam fi gla i w śro dę wy ko na li -
śmy tyl ko jed no nur ko wa nie. Czas ocze ki wa nia na lep -
szą po go dę upły wał na dy wa ga cjach – jak ta ki ła du nek
tra fił na dno, gdzie był prze wo żo ny – py tań by ło wie le.
Cie ka wy był też brak ele men tów wra ku: de sek, czę ści ta -
kie lun ku, zblo czy itp. Wszyst ko wska zy wa ło na to, że
zna leź li śmy tyl ko frag ment dna lub bur ty z ła dun kiem,
sam zaś wrak spo czy wać po wi nien w po bli żu. Tym więk -
sza by ła na sza ra dość, gdy usły sze li śmy, że w czwar tek
nur ku je my na no wej po zy cji, w po bli żu na szych ar mat.
Ze zdjęć so na ro wych, któ re obej rze li śmy na po kła dzie
Imo ra, pa trzył na nas wrak le żą cy pra wie na stęp ce, ład -
nie za cho wa ny – to „resz ta” od na szych ar mat – po my śle -
li śmy. Pierw sze nur ko wa nie nie po zo sta wia ło złu dzeń,
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ar ma ty i wrak nie ma ją ze so bą nic wspól ne go, ale na po -
kła dzie ża glow ca zna leź li śmy wy ro by ce ra micz ne, bu tel -
ki, kom pas, fi li żan ki, na czy nia na wo dę. O tak bo ga tym
zna le zi sku nu rek mo że tyl ko ma rzyć! Wy da je mi się, że
dla więk szo ści z nas by ło to nur ko wa nie ży cia. Pod czas
dwóch nur ko wań wszyst kie ar te fak ty zo sta ły opi sa ne i
za bez pie czo ne na po kła dzie Imo ra.

Wszyst ko co do bre i faj ne, szyb ko się koń czy i na sza
przy go da do bie gła koń ca. Po pa trzy li śmy jesz cze raz na
przed mio ty, któ re prze le ża ły na dnie przez dłu gie la ta, a
te raz by ły w cen trum za in te re so wa nia nur ków i ar che olo -
gów i po gra tu lo wa li śmy so bie wza jem nie suk ce su. Póź -
nym po po łu dniem w czwar tek pod nie śli śmy ko twi cę i
ru szy li śmy w dro gę po wrot ną, w pla nie mie li śmy jesz cze
umiesz cze nie czę ści dział w skan se nie pod wod nym na Za -
to ce Gdań skiej, w po bli żu wra ku So len. Ope ra cja, któ rą
prze pro wa dzi li nur ko wie Ma ry nar ki Wo jen nej, prze bie gła
spraw nie. W pią tek 17.06. wró ci li śmy do por tu Gdy nia.

Ze swo jej stro ny chciał bym zwró cić uwa gę, że w pro -
jekt za an ga żo wa nych by ło kil ka in sty tu cji, pry wat ny
spon sor, gru pa nur ków – ra zem kil ka dzie siąt osób, któ -
rym uda ło się po łą czyć wy sił ki i do pro wa dzić pro jekt
Wia trem Gna ne do szczę śli we go koń ca. Każ da z tych
osób w rów nej mie rze przy czy ni ła się do ogól ne go suk -
ce su. Oso bi ście chciał bym po dzię ko wać ko or dy na to rom
– pa ni Iwo nie Po mian i pa nu Be ne dyk to wi Hac – któ rzy

za pro si li do pro jek tu nur ków „ama to rów” i da li nam moż -
li wo ści wy ko na nia su per nur ko wań, ob sa dzie ko mo ry de -
kom pre syj nej za dba nie o na sze bez pie czeń stwo, za ło dze
Imo ra za wspar cie i po moc, za ło dze Sa fi ry za za pew nie -
nie nam kom for tu i miej sca do wy po czyn ku oraz pysz ną
kuch nię i życz li wość. Dzię ku ję też mo im ko le gom, z któ -
ry mi mia łem przy jem ność nur ko wać. Łu ka szo wi za cięż -
ką pra cę przy sprę żar ce, Tom ko wi i Krzyś ko wi za
re pre zen to wa nie nas, nur ków, w licz nych od pra wach i
uzgad nia niu szcze gó łów na szych nur ko wań z in ny mi
uczest ni ka mi pro jek tu: MW, IM i CMM oraz ko le gom
ar che olo gom Ka zi ko wi i Bart ko wi.

Mam na dzie ję, że pro jekt bę dzie kon ty nu owa ny, a my
– nur ko wie – bę dzie my mie li szan sę na wspa nia łe nur ko -
wa nia. Po zdra wiam wszyst kich uczest ni ków pro jek tu.

Krzysztof Burza

http://www.olowianka.eu


http://www.akademiainstruktorownurkowania.pl
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Mo rze Bał tyc kie od sa me go po cząt ku swo -
je go ist nie nia mia ło bar dzo burz li wą hi sto rię. Od
naj daw niej szych cza sów wy ko rzy sty wali je pa le -
oli tycz ni łow cy, po tem rzą dzili tam wi kin go wie,
z cza sem kup cy han ze atyc cy. Bał tyk był are ną
wie lu wo jen eu ro pej skich i świa to wych. Do tej
po ry szla ki że glu go we Bał ty ku są za tło czo ne, a
wie lu lu dzi ży je z da rów mo rza. Tak burz li wa
hi sto ria spra wi ła, że je go dno kry je mnó stwo
ta jem nic. Od cza su do cza su ujaw nia nam rą -
bek swo jej hi sto rii, w po sta ci ja kie goś wra ku.
Jed nak to, co wy da rzy ło się w ubie głym ro ku
prze szło wszel kie ocze ki wa nia.

W 2010 ro ku Urząd Mor ski w Gdy ni i Ma ry nar ka
Wo jen na RP, pod czas ba da nia dna mor skie go, na mie rzy -
ły kil ka na ście punk tów, któ re przy pusz czal nie mo gły być
wra ka mi. Pra cow ni cy CMM w Gdań sku zwe ry fi ko wa li
te punk ty. Oka za ło się, że kil ka na ście po zy cji jest wra ka -
mi i to w od le gło ści za le d wie kil ku set me trów od We ster -
plat te. By ło to miej sce tak ob fi tu ją ce w zna le zi ska
za to pio nych stat ków, że pra cow ni cy UM w Gdy ni na -
zwa li je Za to ką Wra ków. Ko lej na wia do mość, któ ra ze -
lek try zo wa ła ar che olo gów to da to wa nie jed no stek.
Naj star sze ma ją na wet 600 lat. „Nic dziw ne go, że wra ki
le żą w tym miej scu. By ło to kie dyś wej ście do por tu w
Gdań sku. Jed nak nikt nie spo dzie wał się, że tak sta re wra -
ki le żą tak płyt ko” - mó wi Wal de mar Ossow ski, za stęp -
ca kie row ni ka ba dań pod wod nych w CMM, któ ry
obec nie kie ru je pra ca mi in wen ta ry za cyj ny mi w Za to ce
Wra ków. Ca łość dzia łań fi nan so wa na jest ze środ ków
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.

Pra ce in wen ta ry za cyj ne roz po czę ły się 30 ma ja 2011
ro ku. Do wstęp nych ba dań wy ty po wa no 5 wra ków: Fal -
burt z XIV/XV wie ku, Ru do wiec - XVI/XVII wiek, West
- XVII wiek, Smug - XVI wiek, Har ry - XVI/XVII wiek.
Ar che olo dzy ma ją czas do 8 lip ca, że by jed nost ki te na -
ry so wać, zin wen ta ry zo wać i wy cią gnąć z nich jak naj -
wię cej in for ma cji, nie in ge ru jąc w struk tu rę za byt ków.
Aby je na ry so wać, pra cow ni cy CMM wcze śniej oczysz -
czą po wierzch nię wra ków eżek to rem po wietrz nym. Po
nich wkro czy eki pa ry sow ni ków, któ ra spraw nie i do kład -
nie na nie sie wszyst kie ele men ty na plan. Eki pa ar che olo -
gów pod wod nych ope ru je z jed nost ki m/y Sa fi ra, czy li
daw ne go stat ku ba daw cze go CMM, któ ry na zy wał się
wte dy „Ka szub ski Brzeg”. Jest to jed nost ka świet nie

Tajemnice Zatoki Wraków

przy sto so wa na do prac te go ty pu. Po sia da do bre za ple -
cze dla nur ków: miej sca na bu tle, wy god ny trap; jak rów -
nież dla ar che olo gów: eżek tor, dźwig oraz bar dzo
przy jem ne za ple cze z ob szer ną me są.

Fal burt XIV/XV wiek
Jest to naj cie kaw szy z wra ków wy ty po wa nych do in -

wen ta ry za cji. Za cho wa na jest gór na część bur ty z „bel -
ka mi od bo jo wy mi” i „re lin ga mi”. Pod czas wstęp nych
oglę dzin za uwa żo no tak że pio no we bel ki mo gą ce być
ele men ta mi kasz te lu ru fo we go. Je śli przy pusz cze nia by
się po twier dzi ły, by ła by to sen sa cja na ska lę eu ro pej ską,
po nie waż oprócz źró deł iko no gra ficz nych nie wie my jak
do kład nie kon stru owa ne by ły kasz te le. Praw do po dob nie
jed nost ka pod czas to nię cia wy wró ci ła się na le wą bur tę i
te raz wi docz na na dnie jest tyl ko ze wnętrz na część jej
pra wej bur ty. Nie wia do mo do koń ca, czy pod pia chem
znaj du je się resz ta kon struk cji, jed nak spe cja li stycz ne ba -
da nia urzą dze nia mi ta ki mi jak sub -bot tom pro fi ler po ka -
zu ją, że pod 3, 5-me tro wą war stwą pia chu mo że się kryć
resz ta wra ku. Po szy cie wy ko na ne zo sta ło w tech ni ce za -
kład ko wej. Klep ki mię dzy so bą łą czo ne są przy po mo cy
że la znych gwoź dzi za gi na nych do środ ka, a po szy cie do
szkie le tu przy mo co wa ne jest za po mo cą drew nia nych
koł ków z kli na mi. W nie któ rych miej scach wi docz ne są
wrę gi stat ku, któ re by ły bar dzo ma syw ne i uło żo ne bli sko
sie bie. Naj bar dziej cha rak te ry stycz nym ele men tem tej
jed nost ki jest za cho wa na gór na część bur ty z re lin giem i
od boj ni ca mi. Ba da cze nie są w sta nie w tej chwi li okre -
ślić czy jest to ko ga, czy holk, jed nak brak kla mer szkut -
ni czych skła nia ku okre śle niu tej jed nost ki ja ko holk.
Praw do po dob nie sta tek zo stał zbu do wa ny w Gdań sku al -
bo El blą gu.

Oczyszczanie wraku
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Ru do wiec XVI/XVII wiek
Dru gi bar dzo cie ka wy wrak. Na dnie wi docz ny jest ła -

du nek jed nost ki, na któ ry skła da ły się me ta lo we szta by i
becz ki z ru dą że la za. Na nie któ rych becz kach za cho wa ły
się klep ki, jed nak więk szość to sko ro do wa ny ła du nek,
któ ry za cho wał kształt swo je go po jem ni ka. Oprócz że la -
za sta tek praw do po dob nie prze wo ził tak że złom mo sięż -
ny w po sta ci mi se czek. Jed nost ka za to nę ła tak, że obec nie
stoi na stęp ce, a ła du nek praw do po dob nie znaj du je się w
ory gi nal nym za sztau owa niu. Więk sza część struk tu ry te -
go stat ku ule gła znisz cze niu, dla te go z dna wy sta je tyl ko
kil ka wręg. Ar che olo dzy do my śla ją się, że pod ła dun kiem
mo że znaj do wać się część den na stat ku, któ ra być mo że
zdra dzi wię cej in for ma cji o je go bu do wie.

West XVII wiek
Ta jed nost ka jest in te re su ją ca ze wzglę du na ła du nek

- ka mie nie młyń skie - któ re nie znaj du ją się bez po śred nio
na wra ku, ale w pew nej od le gło ści od nie go. Jesz cze nie
zo sta ły prze pro wa dzo ne do kład ne oglę dzi ny te go obiek -
tu. Ko lej ną cie ka wost ką do ty czą cą tej jed nost ki jest ma -
te riał, z któ re go zo sta ła zro bio na. So sna ścię ta na ten
sta tek po cho dzi ła z pół noc nej czę ści Eu ro py, być mo że
ze Skan dy na wii lub pół noc nej Ro sji.

Smug XVI wiek
Za gad ką te go wra ku jest to, że re pre zen tu je on jed -

nost kę rzecz ną, któ ra le ży dnem do gó ry. Jak do stał się on
do za to ki? Praw do po dob nie jest śla dem ja kiejś ka ta stro -
fy z XVI wie ku. Być mo że jed nost ka za to nę ła w Wi śle,
a nurt rzecz ny pod czas przy bo ru przy cią gnął ją aż na Za -
to kę Gdań ską. Być mo że je go hi sto ria wy glą da ła ina czej.
Mógł to być sta tek, któ ry po ma gał przy za ła dun ku jed no -
stek sto ją cych na re dzie i pod czas swo jej służ by za to nął.

Har ry XVI/XVII
Jest to ostat ni wrak wy ty po wa ny do in wen ta ry za cji.

Naj go rzej ze wszyst kich za cho wa ny, dla te go w tej chwi -
li nie moż na po wie dzieć o nim nic kon kret ne go.

Pra ce in wen ta ry za cyj ne po trwa ją do po ło wy lip ca i
mo że my się spo dzie wać ko lej nych bar dzo cie ka wych do -
nie sień z Za to ki Wra ków. To sen sa cyj ne zna le zi sko, a ra -
czej gru pa zna le zisk, po ka zu je jak wie le ta jem nic
skry wa ją ciem ne wo dy Bał ty ku. Jesz cze 5 wra ków cze ka,

aby od kryć ich hi sto rię. Nie wia do mo jesz cze, ja kie sen -
sa cyj ne od kry cia mo gą przy nieść te nie prze ba da ne jed -
nost ki. Ko lej nym pro ble mem, z ja kim bo ry ka ją się
ar che olo dzy z CMM, jest ochro na dzie dzic twa pod wod -
ne go. Wra ki znaj du ją się w miej scu, w któ rym mo gą zo -
stać bar dzo ła two znisz czo ne lub ulec roz gra bie niu przez
po szu ki wa czy skar bów, a są wy jąt ko wym świa dec twem
hi sto rii mor skiej na sze go kra ju. Na le ży pa mię tać, aby
chro nić te miej sca, po nie waż w przy szło ści, gdy zo sta ną
cał ko wi cie prze ba da ne, mo gą stać się bar dzo cie ka wym
miej scem do zwie dza nia przez nur ków re kre acyj nych.

Ma te usz Po pek

popek@o2.pl

Au tor zdjęć: dr Wal de mar Ossow ski/CMM
Reklama

Fragment poszycia z widocznymi wręgam 

Archeolog rysujący wrak

http://www.atomicaquatics.pl
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Zjed no czo ne Sta ny Ame ry ki, na po łu dnio wym
wscho dzie swo je go roz le głe go kon ty nen tu, ma -
ją 200 mil (320 km) raf ko ra lo wych. Cią gną się
one wzdłuż cy pla (Flo ri da Keys), przy po mi na ją -
ce go tro szecz kę Mie rze ję Hel ską, ty le że dłuż-
sze go i cie plej sze go kli ma tycz nie. Nad szedł
czas, aby wła śnie tam za nur ko wać i na wła sne
oczy po dej rzeć pod wod ne ży cie ar chi pe la gu ko -
ra lo wych wy se pek.

Za cen trum wy pa do we wy bra li śmy, wraz z Ro ber tem,
mia stecz ko Flo ri da Ci ty. Na lot ni sku w Mia mi wy lą do wa -
li śmy po godz.18, by wcze śniej za re zer wo wa nym sa mo -
cho dem udać się nie zwłocz nie do na sze go mo te lu. Po dróż
trwa ła jed nak dłu żej, bo sku si ły nas sie ci ame ry kań skich
fast fo odów. Być w Sta nach i nie jeść ich sław nej „bu ły”?
Po krót kim po sto ju i na peł nie niu żo łąd ków już wię cej ham -
bur ge rów nie kosz to wa li śmy. Mo tel, jak w ame ry kań skich
fil mach, skła dał się z par kin gu, re cep cji i sze re go wo po łą -
czo nych po koi, oka la ją cych ów par king. Sa mo „miesz ka -
nie” (po miesz cze nie/po kój) by ło du że, bo mia ło oko ło 25
m2, z kli ma ty za cją, ła zien ką oraz anek sem, na zwij my go
go spo dar czym. W tym ostat nim by ła lo dów ka, de ska do
pra so wa nia z że laz kiem, czaj nik i wie sza ki. Nie był to Hil -
ton, ale by ło czy sto, a to naj waż niej sze.

Amerykańska Rafa
Zmia na cza su i tru dy po dró ży da ły się nam we zna ki

i ra no dnia na stęp ne go nie wsta wa ło się ła two. „Śnia da -
nie” mie li śmy w ce nie, ale „sma ko wa łem” je tyl ko raz.
To sty z dże mem, ko lo ro we płat ki w zim nym mle ku UHT
i prze zro czy sta ka wa. Dla wy bred nych by ło jesz cze cia -
stecz ko cy na mo no we z ki lo gra mem lu kru. Nur ko wa nie
umó wio ne na 12.30 da ło nam wy star cza ją cą ilość cza su,
by się ogar nąć i z dwu go dzin nym wy prze dze niem wy ru -
szyć do Key Lar go – wła śnie stąd wy pły wa li śmy na
Atlan tyk. Prze pięk ne kra jo bra zy po obu stro nach „cy pla”,
pta ki i ta blicz ki „uwa ga kro ko dyl”, pro wa dzi ły nas po -
wo li do ce lu. Naj pierw po sta no wi li śmy jed nak po szu kać
ty po we go lo ka lu, gdzie po da ją ame ry kań skie śnia da nia.
Dość szyb ko uka zał się nam drew nia ny do mek z na pi sem
„bre ak fast”, więc za trzy ma li śmy wóz i we szli śmy do
środ ka. Drew nia ne sto li ki przy kry te ce ra tą, opra wio ne
zdję cia na ścia nach, wia tra ki pod su fi tem i me nu „dla
idio tów”, bo za wsze ze zdję ciem każ de go po sił ku, po wi -
ta ły nas uprzej mie.

Od ra zu po ja wi ła się prze zro czy sta „ka wa” i wiel kie
kar ty me nu. Za mó wi li śmy ze sta wy z ja jecz ni cą na szyn -
ce. Pa ni za py ta ła z ilu jaj: czte rech, sze ściu? Od po wie -
dzie li śmy, że z dwóch i tro chę się zdzi wi ła. Jak tyl ko upi ło
się po ło wę kub ka ka wy (za 1$), pa ni ro bi ła do lew kę gra -
tis, a tych do le wek moż na by ło brać w nie skoń czo ność,
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po wta rza ło się to w róż nych knaj pach. Na je dze ni do sy -
ta (ziem nia ki wy ci ska ne jak ma ka ron zo sta wi li śmy) kon -
ty nu owa li śmy po dróż, od kry wa jąc ko lej ne mi le Sta nu
Flo ry da. Na miej sce spo tka nia za je cha li śmy z trzy dzie -
sto mi nu to wym wy prze dze niem. Od szu ka li śmy na szą
przy stań i za ję li śmy się fo to gra fo wa niem jasz czu rek, pe -
li ka nów i oko li cy. Wresz cie przy szedł Jeff i od ra zu do -
bra li śmy so bie sprzęt. Pian ki i au to ma ty ro dzi mych
pro du cen tów. Bu tle 12-li tro we. Po spraw dze niu cer ty fi -
ka tów i ubez pie czeń nur ko wych (bar dzo waż ne!), a tak -
że po przed sta wie niu re guł pa nu ją cych na ło dzi,
wy ru szy li śmy w nie zna ne. Spo koj ne ka na ły Key Lar go
skru pu lat nie pro wa dzi ły nas na oce an. Ubie ra li śmy się i
ob ser wo wa li śmy za rów no mi ja ne jach ty i ło dzie, do mo -
stwa, jak i pta ki. Jeff uprze dził nas, że wie je i fa le do cho -
dzą do 2-3 m. Miał ra cję! Sta nę li śmy te raz w lek kim
roz kro ku i moc niej za ci snę li śmy dło nie na sta lo wych po -
rę czach.

Po oko ło 30 mi nu tach, wy ko ły sa ni przez Atlan tyk, do -
pły nę li śmy do ce lu na sze go pierw sze go za nu rze nia. Był
nim wrak Spie gel Gro ve. Jeff omó wił z na mi plan sy tu -
acyj ny. Po in for mo wał o głę bo ko ści, prą dach i tym, co
mo że nas spo tkać na do le. W Sta nach nur ku je się sa mo -
dziel nie (bez prze wod ni ka), a łódź nie pod pły wa po nur -
ków. Trze ba się do niej do stać z po wro tem, na wi gu jąc
pod lub nad wo dą. Wszyst ko z uśmie chem na twa rzy, rze -
czo wo i sym pa tycz nie. Nie do sta li śmy żad ne go li mi tu
cza su. Jak wró ci my, to pły nie my da lej. Co tu du żo mó -

wić, by ło nie sa mo wi cie! Pierw sze za nu rze nie w Ame ry -
ce Pół noc nej, oce an i dzie wi cza dla nas głę bia… Ze szli -
śmy szyb ko po opu stów ce. Wi docz ność się ga ła
kil ku na stu me trów. Usta li li śmy kie ru nek „zwie dza nia” i
po pły nę li śmy zgod nie z ru chem wska zó wek ze ga ra. Spie -
gel Gro ve stał się już do mem dla tu tej sze go eko sys te mu,
a wła ści wie stał się je go czę ścią. Już na pierw szy rzut oka
wi dać by ło bo gac two ży cia. Ła wi ce ryb, kil ka dzie siąt ba -
ra kud, od ma łych do po nad me tro wych. Na chwi lę po ja -
wi ły się tuń czy ki i Jack fish. Wrak stat ku Spie gel Gro ve,
o dłu go ści oko ło 155 m (510 stóp), zwo do wa ny w 1955
ro ku, po za koń cze niu służ by w 1989 ro ku zo stał ce lo wo
za to pio ny i spo czął na głę bo ko ści oko ło 30 me trów, by
sta no wić sztucz ną ra fę. Był stat kiem woj sko wym, na pę -
dza nym pa rą, trans por to wał sprzęt i żoł nie rzy. Po sia dał
też plat for mę dla he li kop te rów. Osią ga jąc 30 m głę bo ko -
ści, za czę li śmy spo koj nie wy pły cać. Za glą da li śmy w za -
ka mar ki i w koń cu zde cy do wa li śmy się też wpły nąć do
sze ro kie go ko ry ta rza, gdzie w świe tle la ta rek uka za ła się
nam, cze ka ją ca no cy, skrzy dli ca. Za pa sy po wie trza nie -
ste ty za wsze się koń czą… Do pły nę li śmy do na szej li ny i
do tar li śmy do 5 me tra. Przy sta nek bez pie czeń stwa spę -
dzi li śmy w to wa rzy stwie cie kaw skich ba ra kud, któ re z
od le gło ści 3-4 me trów bacz nie nas tak so wa ły. Wy nu rza -
jąc się, po ka za li śmy OK i po wej ściu na po kład (wciąż
fa la +/- 2 m) ru szy li śmy na miej sce dru gie go nur ka. Cu -
mu je my przy boj ce i po krót kiej od pra wie scho dzi my pod
wo dę. Je ste śmy na te re nie Par ku Na ro do we go w miej scu

w Spiegel
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French Re ef. Nur ku je my sa mi, po śród cie ka wie ukształ -
to wa nej ra fy peł nej ko lo ro wych ryb. Pe ne tru je my prze -
świ ty i wpły wa my pod na wi sy. Są pi pe fish, par rot fish,
ba ra ku dy, strzę pie le i wie le, wie le in nych. Ro ber to spo -
strze ga gro upe ra gi gan ta, któ ry spo koj nie za wie szo ny w
to ni, ja kiś metr od dna, ły pie na nas swo imi wiel ki mi

ocza mi. Ma do bre pół to ra me tra dłu go ści (jak nie wię -
cej), co uwiecz niam na fil mi ku. Po świę ca my mu do bre
10 mi nut, mój nur ko wy part ner spraw dza za war tość pasz -
czy gro upe ra, któ rą ry ba ryt micz nie otwie ra i za my ka.
De li kat nie prze kra cza my 10 m głę bo ko ści i po bli sko go -
dzi nie gra mo li my się do łód ki. Wra ca my, prze ci na jąc
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wierz choł ki fal, a roz pry sku ją ce się kro ple oce anu ro bią
nam co chwi lę prysz nic. Zmę cze ni zmia ną cza su i pierw -
szy mi nur ka mi, de cy du je my się zo stać w tym uro kli wym
i spo koj nym miej scu Key Lar go. Wstę pu je my więc do
po bli skiej knaj py na lunch i w to wa rzy stwie nie da le kich
pe li ka nów ga si my pra gnie nie trzy dzie sto stop nio we go
upa łu. Na stęp ne go dnia wie je zbyt moc no i ka pi ta nat por -

tu wstrzy mu je wyj ście na oce an. Na szczę ście Jeff in for -
mu je nas o tym na tych miast, czy li o 6.00. Bez chwi li za -
sta no wie nia po now nie wi ta my po dusz ki i śpi my jesz cze
do ok. 8. Szyb ka zmia na pla nów i je dzie my na spo tka nie
z ali ga to ra mi i kro ko dy la mi, któ re tyl ko tu, w Par ku Na -
ro do wym Ever gla des, ży ją obok sie bie w śro do wi sku na -
tu ral nym. Wjeż dża my bar dziej w głąb te go wiel kie go
(6105 km 2 po wierzch ni), je dy ne go tro pi kal ne go par ku
na ro do we go na te re nie kon ty nen tal nych Sta nów Zjed no -
czo nych. Ku pu je my bi le ty i za czy na my od Air Bo at Sa -
fa ri. Na wstę pie do sta je my za tycz ki, a „kie row nik”
wy pra wy wy ja śnia krót ko co wol no, a cze go nie wol no.
Wpły wa my w szu wa ry. Przed na mi roz po ście ra się prze -
pięk ny, nie ska żo ny rę ką ludz ką, ob szar dy wa nu traw,
kwia tów, ba gni stych mo kra deł i łąk. Po ho ry zont wi dać
zie lo ną, nie rów no mier ną po łać, peł ną ty się cy pta ków,
wę ży, żół wi i nie bez piecz nych ga dów.

Od głos sil ni ka jest tak do no śny, że śmie ję się, że
wszyst kie ali ga to ry roz pierz chły się w pro mie niu mi li i
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nic tu nie wy pa trzy my. Kie row ca ro bi dry fty i z wpra wą
prze mie rza ko lej ne dy wa ny traw. O dzi wo, nie ma ko ma -
rów, ale za to słoń ce nie mi ło sier nie sma ga nas z każ dej
stro ny. Wpły wa my w za ro śla i drze wa na mo rzy no we.
Nasz sta tek po wietrz ny prze cho dzi na bieg ja ło wy i we
względ nej ci szy pły nie my si łą roz pę du. Co chwi lę, po dą -
ża jąc za pal cem wska zu ją cym „kie row ni ka”, od kry wa my
za ka mu flo wa ne pta ki. Po chwi li wi dzi my żół wie, a na -
wet w kil ku miej scach nie ru cho me ali ga to ry. Po po wro -
cie uczest ni czy my w show z wiel ki mi na 1, 80 m
kro ko dy la mi i mniej szy mi od nich o mi li me try ali ga to ra -
mi. Pro wa dzą cy opo wia da o ich bu do wie cia ła, róż ni cach,
za cho wa niach i zwy cza jach. Przy oka zji na zy wa je po
imie niu, a one re agu ją jak psy. Za wsze oczy wi ście na gra -
dza je sma ko ły ka mi. Po wszyst kim śmiał ko wie ro bią so -
bie zdję cie z trzy let nim ali ga to rem. Trze ba przy tym
jed nak uwa żać, bo ma lu szek mo że od gryźć pa lec. Te raz
ma my czas na prze chadz kę po par ku i wi zy tę w skle pie z
pa miąt ka mi. Zmę cze ni słoń cem i tem pe ra tu rą od po czy -
wa my w ba rze z kli ma ty za cją, de lek tu jąc się lo do wa tą
wo dą.

W dro dze po wrot nej do mo te lu od kry wa my Star bag -
sa z nor mal ną, nie prze zro czy sta ka wą i śnia da nie dnia na -
stęp ne go kon su mu je my wła śnie tam. Po go da sta bi li zu je
się i już bez prze szkód wy pły wa my nur ko wać. Na pierw -
szy ogień bie rze my wrak stat ku Du ane, chy ba naj bar dziej
po pu lar ny na Key Lar go. Praw do po dob nie tu tej sze stwo -
rze nia mor skie „mó wią” o nim – dom. Ja ko Co ast Gu ard
Cut ter słu żył pod czas II woj ny świa to wej na ob sza rze Ko -
rei i Wiet na mu. Zo stał za to pio ny w 1987 ro ku, two rząc
sztucz ną ra fę.

Du ane le ży na oko ło 40 m głę bo ko ści. Nur ko wa nie
jest przy jem ne i cie ka we. W wie lu po miesz cze niach moż -
na spo tkać mu re ny, ry by anio ły czy skrzy dli ce. Ba ra ku -
dy pły wa ją w ła wi cach wo kół wra ku, więk sze zaś
osob ni ki sa mot nie. Ma my do brą wi docz ność, się ga ją cą

po nad 15 me trów. Tem pe ra tu ra wo dy przy dnie wy no si
24O C. Aby spe ne tro wać wrak, po trzeb ne są mi ni mum 2
nur ko wa nia. My ma my tyl ko jed no, więc sta ra my się wy -
ko rzy stać je mak sy mal nie. Opły wa my go ca łe go po bież -
nie, ba lan su jąc na gra ni cy wpad nię cia w de kom pre sję.
Śle dzi my dwa me tro wej dłu go ści gro upe ry. Ob ser wu je -
my ła wi cę tuń czy ków i to wa rzy szy my an gel fish. Licz ne
ba ra ku dy prze pły wa ją z każ dej stro ny, wy pły ca jąc nie
zwra ca my już na nie pra wie uwa gi. Pod pły wa my w oko -
li ce masz tu i spo glą da jąc w gó rę, cie szy my oczy wi do -
kiem, któ ry ubo ga ca ją za ła mu ją ce się pro mie nie flo ry-
dz kie go słoń ca. Wszyst ko do bre, co się do brze koń czy.
Wy nu rza my się bez piecz nie i po prze rwie nur ku je my da -
lej, ale już na na tu ral nej ra fie w miej scu Mo las sa Re ef.
Wo da ma 26O C i spę dza my w niej po nad go dzi nę. 

W pew nym mo men cie gu bi my się na wi ga cyj nie i mu -
si my się na chwi lę wy nu rzyć. Ma my szczę ście, bo na ty -
ka my się na żar ła cza, któ ry nie zwra ca jąc na nas uwa gi,
prze pły wa szyb ko w od le gło ści 10 m. Ład ny okaz re ki na
- 1,5 m dłu go ści. Dziś się spie szy my. Na tych miast po do -
tar ciu do por tu je dzie my na Key West. Je dy ny po stój ja -
ki ro bi my, to przy zna ku 30 MIL. Skrę ca my do Blue Ho le
– za la ne go ka mie nio ło mu, któ ry jest obec nie wo do po jem
dla en de micz ne go ga tun ku je le nia: odo co ileus vir gi nia -
nus cla vium. Zbu do wa no tu plat for mę ob ser wa cyj ną.
Wcho dzi my na nią (ok. 2 m nad po zio mem wo dy ka mie -
nio ło mu), a przed na mi, za sko cze ni, spo strze ga my 2 kro -
ko dy le, któ re znaj du ją się za le d wie o 3 me try od nas w

maszt Dune
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li nii pro stej. Spa ce ru jąc wy zna czo ny mi tra sa mi, pod glą -
da my wa ra ny, ale nie ma my ty le szczę ścia, by uj rzeć je -
le nie. Je dy nie Ro bert przez uła mek se kun dy wi dzi
jed ne go z sa mo cho du.

Na Key West ma my pro blem ze zna le zie niem miej -
sca par kin go we go. W koń cu jed nak czas spę dzo ny na ro -
bie niu kó łek wień czy my ma łym suk ce sem. Jest miej sce,
ale nie ste ty płat ne. Ca ły wie czór i za chód słoń ca spę dza -
my nad sa mym oce anem, przy mu zy ce na ży wo (w sty lu
Lu isa Arm stron ga) i kosz to wa niu tu tej szej kuch ni. Jest tu
wie le do mów z XIX wie ku, wznie sio nych w hisz pań skim
sty lu ko lo nial nym. Wśród nich od naj du je my też dom He -
min gwaya, w któ rym po wsta ło kil ka je go dzieł, gdy
miesz kał tu w la tach 1931 – 1940. Po za cho dzie słoń ca
spa ce ru je my jesz cze po ulicz kach Key West. Do cie ra my
do słyn ne go punk tu, z któ re go je dy nie 90 mil dzie li Sta -
ny od Ku by. Do mo te lu do cie ra my po pół no cy. Na stęp -
ny dzień spę dza my in ten syw nie. Czuć już czas lo tu
po wrot ne go do Pol ski. O 6.45 wy pły wa my na Atlan tyk,
na ostat nie za nu rze nia. Za czy na my wcze śnie, bo dziś ma -
my za miar po je chać w głąb Ever gla des do Fla min go Po -
int. Naj pierw jed nak pe ne tru je my dwa miej sca nur ko we
zlo ka li zo wa ne na tu tej szej ra fie: Snap per Lad ge i Mo las -
sa Re ef. Jest sym pa tycz nie. Tym ra zem uda je nam się

zna leźć Nur se Shark’a, śpią ce go w gro cie. Nie jest za do -
wo lo ny, gdy do sta je la tar ka mi po oczach, ale że gna my
się w zgo dzie. Znaj du je my też ol brzy mią lan gu stę (swo -
ją dro gą przy smak re ki na pie lę gnia rza). Są zie lo ne mu -
re ny i to w ilo ści 4 sztuk (po noć wi dać je za wsze na
Sna ped Lad ge). Prze szu ku jąc ra fę, spo strze ga my kre wet -
ki, skrzy dli cę, jest też skor pe na, kra by i wie le in nych ga -
tun ków ko lo ro wych ryb. Wi dać ra fa ma się tu do brze, a
pra wo ka że su ro wo. Do kar mia nie zwie rząt (choć by
okrusz kiem) kosz tu je 5000$, śmie ce nie zaś 1000$. Bar -
dzo pro sty i sku tecz ny spo sób na czy stą Na tu rę, wol ną od
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śmie ci czło wie ka. Na za koń cze nie dnia znów go ści my w
tro pi kal nym par ku. Tym ra zem pły nie my ło dzią „spa ce -
ro wą”, wśród la sów na mo rzy no wych. Te ren par ku za -
miesz ku ją wciąż jesz cze In dia nie Mic co su kee i Se mi no li,
w stwo rzo nych dla nich re zer wa tach. Ob ser wu je my ja -

strzę bia, któ ry pi ku jąc w wo dę, wy ła wia ry bę na na szych
oczach. W Par ku Ever gla des moż na spę dzić ty dzień i nie
na cie szyć się bo gac twem stwo rze nia, a wła ści wie ra jem
dla mi ło śni ków przy ro dy oży wio nej. Wciąż bę dzie nie -
do syt! Wy ciek ro py, w nie daw nej ka ta stro fie w Za to ce
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Mek sy kań skiej, za kłó cił stan rów no wa gi przy rod ni czej i
bi lan su wód. Na szczę ście nie wy rzą dził (na dziś) więk -
szych szkód. Zo sta ła jed nak po wo ła na spe cjal na gru pa,
któ ra mo ni to ru je ob szar par ku, ba da jąc prób ki wo dy z
róż nych lo ka li za cji. Fla min gi, kor mo ra ny, or ły ame ry -
kań skie, cza ple, ibi sy, ali ga to ry i kro ko dy le, wra ki i ki lo -

me try raf, ta nie ży cie, słoń ce i cią gną ce się wzdłuż au to -
strad sa dy po ma rań czo we… Cze go chcieć wię cej…

Woj ciech Zgo ła

woj tek@di ve -ad ven tu re.eu 

Zdję cia Ro bert Spław ski i Woj ciech Zgo ła
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Bo eing 747 li nii Emi ra tes do wo zi nas szczę -
śli wie na ma low ni czą wy spę Oce anu In dyj skie -
go – Ma le. Jej nie wiel kie roz mia ry z okien
sa mo lo tu wy wo łu ją w nas dresz czyk emo cji, bo
oto dla wie lu z nas przy go da, któ rą pla no wa li -
śmy pa rę ty go dni, mia ła się zre ali zo wać. Za nim
nad szedł czas po dró ży, cze ka ło nas wie le przy -
go to wań i na su wa ją cych się wąt pli wo ści: a to
do bór ter mi nu, a czy nie tra fi my na cy klon, czy
oce an nie bę dzie „kwitł”. Nie mniej si ła, któ ra w
nas tkwi ła ka za ła brnąć da lej. 

Wszyst kie wąt pli wo ści po mógł nam wy ja śnić nie oce -
nio ny In ter net. Set ki in for ma cji prze miesz cza ło się mię -
dzy Or ka Gro up sp. z o.o. w Biel sku -Bia łej, Octo pu sem
w Lesz nie a po ten cjal ny mi uczest ni ka mi.

Za chwi lę otwo rzą się drzwi sa mo lo tu i na stą pi kon -
fron ta cja ma rzeń z rze czy wi sto ścią. Sta ło się – jest kwie -
cień – wy cho dzi my z sa mo lo tu. Po ra ża nas gę ste wil got ne
po wie trze (99%) oraz tem pe ra tu ra – jesz cze ni ska o go -
dzi nie ósmej ra no – „tyl ko” 26O C oraz po chmur ne nie bo.
Po od by ciu pro ce dur pasz por to wo - wi zo wych wy cho dzi -

Safari po Malediwach
my na ze wnątrz ter mi na lu. Od ra zu wi dzi my uśmiech nię -
tą twarz eu ro pej czy ka ze sto sow ną ta blicz ką w rę ce – OR -
KA Pol ska. To Ro bert Bil ko (brat Czech), z któ rym ja ko
opie ku nem ma my spę dzić naj bliż sze dzie więć dni. Pa ku -
je my do ło dzi – Do ni – ba ga że oraz na sze zmę czo ne czte -
ry li te ry. Przed na mi ostat ni etap po dró ży z por tu
lot ni cze go na na szą łódź – ho tel ARE VA RA. Pod czas
pół go dzin ne go rej su Ro bert wpro wa dzał nas w kli mat,
hi sto rię i współ cze sność ar chi pe la gu. Po prze szło do bie
po dró ży je ste śmy na miej scu. Z da le ka już wi dać nasz
sta tek, gdyż po wie wa ła na nim bia ło -czer wo na ban de ra.

Szyb kie roz lo ko wa nie w ka bi nach. Po mi mo zmę cze nia
wy cho dzi my na „ru fę” – na resz cie je ste śmy w ra ju! Ko -
lej ny dzień przy wi tał nas po chmur nie, nie mo że my się
już do cze kać te go, co kry je się pod wo dą. Sprzęt prze no -
si my na du żą łódź, po kil ku na stu mi nu tach mknie my po
fa lach na pierw szy kon takt z oce anem. Po śpiesz nie, lecz
do kład nie, spraw dza my sprzęt przy wie zio ny ze so bą,
mon tu jąc go do bu tli, któ re otrzy ma li śmy na Do ni. Jest
OK! Aby pod nieść na pię cie, Ro bert in for mu je nas, że
pierw sze nur ko wa nie wy ko na my w nic nam nie mó wią -
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cym Ku rum ba Fa ru. Przy ję li śmy to z pew nym za sko cze -
niem, ale i cie ka wo ścią. By ło war to! Je ste śmy na miej -
scu, krót ka od pra wa, in for ma cje tech nicz ne do ty czą ce
zej ścia i wyj ścia z wo dy i plum... Pierw szy kon takt nie
przy niósł roz cza ro wa nia – wo da 29-30O C – lecz pew ne
zdzi wie nie. Dno i ścia ny nie przy po mi na ły zna ne go kra -
jo bra zu pod wod ne go, do któ re go więk szość z nas przy -

zwy cza iła się w Egip cie. Tak ma low ni czych sku pisk skal -
nych bo ga to po ro śnię tych ko ra la mi, nie zli czo nej ilo ści
ryb pły wa ją cych w ol brzy mich ła wi cach, ukry wa ją cych
się w szcze li nach i roz pa dli nach oraz za ło mach skal nych
więk szość z nas nie wi dzia ła ni gdy wcze śniej. Te raz po -
ka zy wa li je nam dwaj lo kal ni prze wod ni cy: Ma rio i Mu -
sa. Tu tak że od na leź li śmy nasz raj. Czas w tym wy pad ku
mógł by się za trzy mać, ale on ma gdzieś na sze ży cze nia.
Wy nu rza my się na po wierzch nię moi pań stwo. Je dy nym
dys kom for tem by ła dość znacz na ilość plank to nu pod -
czas te go nur ko wa nia, ale nie był on w sta nie prze sło nić
nam baj ko we go wi do ku. Aby nie „za nur ko wać się na
śmierć”, nie któ rzy z nas wy bie ra ją się na ko lej ny pod bój
wy se pek i ato li na ma łej łód ce ope ra cyj nej. Nie zli czo na
ilość róż no rod nych ro ślin z re jo nu Oce anu In dyj skie go, a
tak że in nych re jo nów tro pi kal nych świa ta wpro wa dza nas
w stan bło go ści i sa mo za do wo le nia. Te raz, po raz ko lej -
ny, uzmy sła wia my so bie jak wy glą da raj. Z pew nym
znie cier pli wie niem cze ka my na ko lej ne nur ko wa nie. Ra -
no dnia na stęp ne go jest cu dow na po go da, wszy scy zwar -
ci i go to wi cze ka ją na brie fing, któ ry ma po pro wa dzić
Ro bert. Ta blicz ka z na ry so wa ną „Thi lą” i na pi sem Lan -
kan Fa ru cze ka tak że na pre le gen ta. „Pro szę Pań stwa, dzi -
siaj mam dla Was pew ną nie spo dzian kę – nur ko wa nie z
MAN TA MI – nie obie cu ję na sto pro cent, ale jest du ża
szan sa” Moc no pod eks cy to wa ni tą moż li wo ścią szyb ko
ła du je my się na Do nię, mon tu je my sprzęt, zwar ci i go to -
wi cze ka my na te go nu ra. Za nu rza my się dość szyb ko,
opa da jąc pro sto na Thi lę, głę bo kość 17 m, i… za czy na
się ta niec mant! Przez 61 mi nut mój pro fil nur ko wy nie
uległ naj mniej szej zmia nie, na to miast lam py bły sko we
by ło wi dać z każ dej stro ny. Do póź nych go dzin noc nych
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ko men tu je my to, co wi dzie li śmy i co jesz cze ma my zo ba -
czyć, z na czel nym wie czor nym ha słem „am ba ram ba
sam ba”. Ko lej ne dni nur ko we zwięk sza ją tyl ko na sze do -
zna nia es te tycz ne i emo cjo nal ne. Każ dy na stęp ny jest
atrak cyj niej szy od po przed nie go. Nur ko wa nia ta kie jak
Kan do oma Thi la czy Ku da Rah Thi la pod no szą na szą ad -
re na li nę, gdyż do cho dzi nur ko wa nie w dość sil nym prą -
dzie i nie każ de mu by ło da ne wszyst ko po dro dze
zo ba czyć. W nie zwy kłym oto cze niu ob ro śnię tych ko ra -
lem ścian, w asy ście sta da ba ra kud, tuń czy ków i or le ni
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prze miesz cza my się nie sie ni si ła mi na tu ry. Je dy ne na sze
za da nie to ob ser wa cja i ste ro wa nie tą „pod wod ną ło dzią”
ja ką jest na sze cia ło. Pa ro krot nie uda ło nam się za trzy -
mać w gro tach i wą wo zach i osło nić ska łą przed wszech -
obec nym prą dem. To tu ma je sta tycz nie prze mie ścił się
nad na mi „gi gant” o na zwie Black Jack Fish. By li śmy za -
fa scy no wa ni nie zwy kło ścią i szyb ko ścią zmie nia ją ce go
się baj ko we go oto cze nia.

Ko lej ne go dnia – na stęp na nie spo dzian ka. Naj pierw
pły wa nie, a póź niej nur ko wa nie z re ki nem wie lo ry bim.
Po dro dze wie le pod wod nych atrak cji: tuń czy ki, ba ra ku -
dy, mu re ny, płaszcz ki, sta da or le ni, żół wie oraz re ki ny.
Na szczę ście okres po trzeb ny do na peł nie nia bu tli i zdro -

wy roz są dek mó wi nam, aby śmy zro bi li prze rwę, by się
choć tro chę „zde sa tu ro wać”. Jest to sil niej sze od na szych
pra gnień, ale i wzma ga chęć po zna nia te go, co przed na -
mi. Po trzy go dzin nej prze rwie po now nie za kła da my
sprzęt i sa do wi my się w ło dzi. I tak trzy ra zy dzien nie.
Ko lej na atrak cja to noc ne nur ko wa nie. Ty le re ki nów,
płasz czek, mu ren i żół wi w jed nym miej scu o jed nym
cza sie i w je dy nym ce lu – aby coś zjeść – nie wi dzie li śmy
ni gdy do tąd. Strach by ło bą ka pu ścić.

W tak zwa nym mię dzy cza sie od by ło się zna ko mi te grill
par ty na prze pięk nej bez lud nej wy spie, gdzie „je de na stu
wspa nia łych po ka za ło księ ży co wi swo ją twarz”. Trój ka in -
trow ców otrzy ma ła po zdro wie nia od Nep tu na, tam gdzie
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ple cy koń czą swo ją szla chet ną na zwę. W pa kie cie zna lazł
się rów nież wy po czy nek w ja cuz zi na gór nym po kła dzie z
szam pa nem, kon cert lo kal nej eki py folk lo ry stycz nej gra -

ją cej na bęb nach oraz tań czą cej lo kal ne tań ce za koń czo ne
so lo wym wy stę pem He nia. Nie omi nę ła nas też wy pra wa
ry bac ka – uzbro je ni po zę by w zę by na żył ce – pew ne go
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wie czo ra wy bra li śmy się na po łów mar li nów, ża glic itd.
Po kil ku go dzin nym mo cze niu przy nę ty wró ci li śmy na tar -
czy. Tyl ko Ja dzia za cho wa ła twarz, wyj mu jąc sznu rów kę
- mu re nę, któ ra na stęp nie zo sta ła uwol nio na. Nam na obiad
zo stał kur czak. Zna ko mi ty sta tek o stan dar dzie 5 gwiaz -
dek, wspa nia ła ob słu ga, do sko na łe wy ży wie nie to rów nie
istot ne za le ty na sze go sa fa ri, któ re w znacz nym stop niu

pod no si ło do zna nia emo cjo nal ne z na szej wy pra wy. Wie -
czor ne Po la ków i Cze chów roz mo wy o tym, co wi dzie li -
śmy i jak to prze ży wa li śmy pa ro krot nie koń czy ły się
„roz chod niacz ka mi de sa tu ra cyj ny mi” do póź nych go dzin
noc nych. Te praw dzi we „do zna nia” uko ro no wa ły po byt na
ARI WA RZE. Wszyst ko co pięk ne, szyb ko się koń czy – to
po wie dze nie z ol brzy mią si łą ude rzy ło w na szą świa do -
mość. Otwie ram oczy, sły szę po mruk sil ni ków i mi ły głos
Do rot ki: – Za pięć mi nut lą du je my w Pra dze, tem pe ra tu ra...
1oC. Brrrr. Ot i na sza rze czy wi stość, a by ło tak cu dow nie
- łoj tam! łoj tam!

Skład eki py:
Iza, Ju sty na, Ja dwi ga, Do ro ta, Arek, Adam, Grze siek,

Jó zek, Ar tur, He niek, Syl wek, Ju rek, Ma ciek, Mi chał,
Mi rek

Mi rek Kie rep ka
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Któ re goś dnia... Di sco ve ry World -  pro gram
„O krok od śmier ci”

Wy spy Sa lo mo na na Pa cy fi ku. Dwo je płe two -
nur ków, męż czy zna i ko bie ta, wy pły wa ją mo to -
rów ką oko ło dwu dzie stu ki lo me trów w mo rze,
aby za nur ko wać nad kra te rem czę ścio wo ak -
tyw ne go wul ka nu. Ob słu ga ło dzi utrzy mu je po -
zy cję w okre ślo nym miej scu dzię ki pra cu ją ce mu
sil ni ko wi. Po za koń cze niu nur ko wa nia płe two -
nur ko wie wy pły wa ją na po wierzch nię w od le -
gło ści kil ku set me trów od ło dzi. 

Za ło ga ło dzi nie do strze ga ich i po ja kimś cza sie, z
uwa gi na brak pa li wa, od pły wa w kie run ku lą du, gdzie
or ga ni zo wa na jest ak cja ra tun ko wa. W tym ce lu w mo rze
wy pły wa kil ka ło dzi mo to ro wych. Nie ste ty, ale ak cja
koń czy się nie po wo dze niem. Nie znaj du ją płe two nur ków,
któ rych ofi cjal nie uzna ją za za gi nio nych i ak cja zo sta je
prze rwa na. Ci jed nak ży ją i po dej mu ją wal kę o oca le nie.
Nie sie ni przez prąd, spę dza ją ca łą noc w wo dzie. Ra no
usi łu ją do pły nąć do naj bliż szej wy spy. Uda je im się to
do pie ro w po łu dnie - po nie mal do bie spę dzo nej w mo rzu.
Obo je są skraj nie wy czer pa ni i od wod nie ni. Nie ste ty, ale
nie przy ja zny, ska li sty brzeg wy spy i du że fa le unie moż -
li wia ją im wy do sta nie się na ląd. Męż czy zna ma otar tą
przez płe twę sto pę i krwa wi. Po ja wia ją się dwa re ki ny -
-mło ty, któ re na szczę ście nie ata ku ją. Nie ba wem zza cy -
pla wy ła nia się mo to rów ka. Cu dem ura to wa ni płe two-
nur ko wie zo sta ją za bra ni na łódź.

Pro gram zro bił na mnie ogrom ne wra że nie, gdyż oży -
ły w pa mię ci mo je wła sne dra ma tycz ne prze ży cia z Za to -
ki Mek sy kań skiej sprzed dwu na stu lat...

Wła ści wie wstęp do mo jej opo wiast ki po wi nien wy -
glą dać ina czej. Dzi siaj bo wiem w wia do mo ściach TV do -
wie dzia łem się, że w wo dach Za to ki Mek sy kań skiej
re ki ny znów ata ku ją lu dzi. Tym ra zem zo sta ła za ata ko -
wa na i po waż nie po ra nio na tu ryst ka ka na dyj ska.

Nie wiel ka wy sep ka Is la Mu je res le żą ca w cie śni nie Ju -
ka tan, w po bli żu słyn ne go ku ror tu Can cun w Mek sy ku.
Dru ga po ło wa lu te go 1999 ro ku. Ra nek, jak zwy kle, przy -
wi tał mnie cie płym i ja snym słoń cem. Spoj rza łem na ze ga -
rek. By ła ósma i do spo tka nia w por cie, skąd mia łem
wy pły nąć na ko lej ne nur ko wa nie, by ło jesz cze po nad go -
dzi nę. Tym ra zem mój no wy przy ja ciel, miej sco wy płe two -
nu rek i pod wod ny łow ca, Fer nan do, or ga ni zo wał ko mer -
cyj ną wy pra wę do za to pio ne go wra ku. Miał to być nie wiel -

Zaginiony w morzu
ki sta tek, któ ry za to nął w la tach pięć dzie sią tych w Cie śni -
nie Ju ka tan, na głę bo ko ści oko ło czter dzie stu me trów, w
od le gło ści pięt na stu ki lo me trów od brze gów wy spy. Gdy
sze dłem w kie run ku por tu ze sprzę tem nur ko wym w ple ca -
ku, na chod ni ku roz wi jał swój stra gan sprze daw ca pa mią -
tek z mo rza. Wśród nich do strze głem szczę ki re ki na ze
zło wiesz czo wy sta ją cy mi trój kąt ny mi, ostry mi zę ba mi. -
Obym nie miał przy jem no ści oglą dać ich na ży wo, w wo dzie
- prze mknę ło mi przez myśl. Po tem do wie dzia łem się, że
re ki ny rzad ko, ale jed nak od wie dza ją te wo dy.

W wy pra wie miał brać udział tak że ko le ga mo je go
przy ja cie la - Czia po. Był on we so łym trzy dzie sto lat kiem,
któ ry był po noć kie dyś do brym nur kiem. Po padł jed nak
w na łóg al ko ho lo wy i prze stał nur ko wać. Te raz Czia po
był ster ni kiem i ob słu gi wał dwie pięć dzie się cio kon ne
Yama hy na pę dza ją ce dłu gą i szyb ką łódź Fer nan do, któ -
rej ław ki i pod ło ga by ły wy ło żo ne nie bie ską wy kła dzi ną
dy wa no wą. W wy pra wie mia ła uczest ni czyć tak że dziew -
czy na Czia po, prze zy wa na przez mo ich przy ja ciół Chin -
ką. By ła ona, tak jak i po zo sta li, Mek sy kan ką. Chin ką zaś
zo sta ła na zwa na przez nich z po wo du swo ich sko śnych
oczu. By ła, tak jak Fer nan do, tak że świet nym nur kiem.
Naj waż niej szym człon kiem za ło gi te go dnia miał być
spon sor - mło dy, bo ga ty czło wiek z in te rio ru, wy naj mu -
ją cy łódź, któ ry za mie rzał nur ko wać po raz pierw szy w
ży ciu i to od ra zu na głę bo ko ści czter dzie stu me trów. Ja
na tej wy pra wie mia łem być na tak zwa ną „do kład kę”.
Po za ła do wa niu akwa lun gów i po zo sta łe go sprzę tu do
nur ko wa nia wy pły nę li śmy w mo rze. Po go da te go dnia
by ła bar dzo do bra. Świe ci ło słoń ce i wiał lek ki wia te rek
ze wscho du. Za ste rem sie dział Fer nan do. Łódź pły nę ła w
śli zgu. Z po cząt ku pły nę ło się bar dzo przy jem nie, jed nak
im da lej w mo rze, tym fa la by ła co raz więk sza. Fa le, raz
po raz, moc no pod bi ja ły dziób do gó ry, któ ry po chwi li
spa dał z hu kiem w dół, roz bi ja jąc ko lej ne fa le na bo ki.
Mu sie li śmy moc no trzy mać się burt, aby nie roz bić się o
dno al bo, co go rzej, nie wy paść za bur tę.

Po oko ło pół go dzi nie tej sza lo nej jaz dy Fer nan do
zmniej szył gaz i za trzy mał łódź, Czia po rzu cił ko twi cę.
By li śmy na miej scu. Do dziś nie mo gę po jąć, jak uda ło
mu się tak pre cy zyj nie tra fić w to miej sce. By li śmy na
środ ku mo rza, wko ło nie by ło żad nych punk tów orien ta -
cyj nych. Po mi mo że wy tę ża łem wzrok, to ni cze go nie po -
tra fi łem do strzec pod wo dą. By łem pe łen uzna nia dla
Fer nan do. Z te go miej sca nie by ło już wi dać lą du. Do -
oko ła tyl ko mo rze, fa le i pa lą ce słoń ce.
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Ubra łem blu zę od ska fan dra i pas ba la sto wy z jed nym
cię żar kiem. Tro chę trwa ło za nim wszy scy za ło ży li śmy
ekwi pu nek i ze szli śmy do wo dy. Na ło dzi po zo stał tyl ko
Czia po. Za ło ży łem ma skę i spoj rza łem w dół. Wrak, wi -
docz ny ja ko ciem na bry ła na tle dna, był do kład nie pod
na mi. Wo kół po ja wi ło się kil ka za cie ka wio nych ryb pe -
la gicz nych. Trzy ma ły się w bez piecz nej od le gło ści. Za -
nur ko wa li śmy, pły nąc nie mal pio no wo w dół.

Naj pierw od wie dzi li śmy od kry tą ła dow nię za to pio ne -
go stat ku, gdzie do strze głem trzy wiel kie, dwu me tro wej
dłu go ści bar ra ku dy. Ry by nie prze ja wia ły więk sze go stra -
chu. Ob ser wo wa ły nas jed nak bar dzo uważ nie. Mo głem
po dzi wiać ich pięk ne, wy dłu żo ne kształ ty i szczę ki z
ostry mi ni czym szty le ty zę ba mi. Wy pły nę li śmy z ła dow -
ni i opły nę li śmy wrak do oko ła. By łem za uro czo ny prze -
zro czy sto ścią wo dy, obec no ścią wra ku, roz le głym
wi do kiem dna mor skie go i za wie szo nych w to ni wod nej
nur ków. Za chwi lę mie li śmy się wy nu rzać. Łap czy wie
chło ną łem ota cza ją ce pięk no wszyst ki mi swo imi zmy sła -
mi. Gdy in ni wy pły nę li już na po wierzch nię, ja po zo sta -
łem jesz cze przez kil ka mi nut na głę bo ko ści oko ło trzech
me trów. Nie wiem, cze mu oni nie, ja jed nak za wsze sto -
su ję tę nur ko wą za sa dę.

Na sze nur ko wa nie by ło uda ne i wy naj mu ją cy eki pę
był bar dzo za do wo lo ny. Wów czas Fer nan do za ko mu ni -
ko wał, że po pły nie my jesz cze w in ne miej sce, gdyż za -
mie rza upo lo wać kil ka ryb na ko la cję. Za py ta łem, czy
mógł bym ob ser wo wać go wte dy z po wierzch ni wo dy. Ja
tak że po lo wa łem pod wo dą w Pol sce, i to od wcze snej
mło do ści, by łem więc cie kaw, jak po lu je się na ry by na
Ju ka ta nie. Fer nan do nie miał nic prze ciw ko te mu. Czia -
po od pa lił sil ni ki i po mknę li śmy w kie run ku ło wi ska. Po
kil ku mi nu tach za trzy ma li śmy się. Fer nan do z akwa lun -
giem i swo ją dłu gą ku szą z na cią giem gu mo wym za nur -
ko wał w kie run ku dna, ja zaś, ubra ny tyl ko w blu zę z
kap tu rem i sprzę tem do snor ke lin gu, wsko czy łem do wo -
dy, by ob ser wo wać go z po -
wierzch ni. Aby do dać so bie
od wa gi, na wszel ki wy pa -
dek, przy pią łem do no gi
swój nóż nur ko wy. Pły -
wa łem nad Fer nan do,
ob ser wu jąc je go po czy -
na nia. By ły chwi le, że
wi dzia łem go do brze i
wy raź nie. Jed nak gdy za nu -
rzał się głę biej, wte dy wi dzia -
łem tyl ko żół te bu tle je go
akwa lun gu. Czia po miał
pły nąć za na mi mo to rów ką. W pew nym mo -
men cie zro bi ło się głę biej i stra ci łem Fer nan do z oczu.

Pró bo wa łem go od na leźć pły nąc w kie run ku, w któ rym
po dą żał ostat nio. Nie ste ty, ale nada rem nie. Po ja kimś cza -
sie zre zy gno wa łem z po szu ki wań i wyj rza łem na po -
wierzch nię, by zo ba czyć, gdzie jest łódź. Ze zdzi wie niem
stwier dzi łem, że w za się gu wzro ku, tam gdzie spo dzie -
wa łem się ją zo ba czyć, ło dzi nie ste ty nie by ło. Zdją łem
ma skę, by le piej wi dzieć i wy nu rza jąc z wo dy tu łów pio -
no wo do gó ry, sta ra łem się od szu kać wzro kiem łódź. Nie -
ste ty, ale kil ka po na wia nych prób speł zło na ni czym. Tak
oto zna la złem się sam na bez kre snym mo rzu, gdzie tyl ko
fa le i pa lą ce słoń ce do oko ła. Nie wie dzia łem na wet, w
któ rym kie run ku jest ląd, by pod jąć pró bę do pły nię cia.
Głę bo kość w tym miej scu by ła na ty le du ża, że nie wi -
dzia łem tak że dna. By łem zda ny tyl ko na sie bie. To by ło
coś no we go, na wet eks cy tu ją ce go, gdyż jesz cze ni gdy nie
zna la złem się w ta kiej sy tu acji. - Prze cież nie mo gli od -
pły nąć zbyt da le ko - za czą łem kom bi no wać... - Mu szą
gdzieś tu być, za rów no Fer nan do, jak i ase ku ru ją ca łódź.
Chy ba nie zo sta wią nas na peł nym mo rzu, jed ne go pod
wo dą a dru gie go na po wierzch ni. A co bę dzie, jak nie
przy pły ną? Przyj dzie się po że gnać z tym ziem skim pa do -
łem. Odejść z ży cia w ta ki spo sób ży czył by so bie chy ba
każ dy za pa lo ny nu rek.

Po sta no wi łem, że po zo sta nę w miej scu, bo ła twiej
mnie bę dzie od na leźć. Nie wie dzia łem, że prąd mor ski
zno sił mnie w kie run ku otwar te go mo rza. Chy ba nie zda -
wa łem so bie jesz cze wte dy spra wy z po wa gi mo jej sy tu -
acji. Czas dłu żył się nie mi ło sier nie. Pły wa łem na
po wierzch ni i przez ma skę ob ser wo wa łem wo dę do oko -
ła. Po chwi li za uwa ży łem sta do zbli ża ją cych się ryb. Pły -
nę ły na głę bo ko ści kil ku me trów i wy glą da ły wspa nia le.
By ły dość spo re, wy smu kłe i mia ły, po dob nie jak in ne ry -
by pe la gicz ne, du że, bez barw ne płe twy. Kształ tem przy -
po mi na ły mi nie co na sze sre brzy ste sie je. Sta do
pod pły nę ło bli żej, za trzy ma ło się, po czym ry by roz dzie -
li ły się i za czę ły opły wać mnie do oko ła. To był pięk ny

wi dok. Na chwi lę za po mnia łem o swo im
po ło że niu. Z prak ty ki ło wiec kiej

w na szych wo dach wie dzia -
łem, że za sta dem ryb czę sto
po dą ża ją dra pież ni ki. Oby
tu taj nie by ły to re ki ny...

Z bi ją cym ser cem
ocze ki wa łem, kie dy sta do

prze pły nie. Po chwi li ry by
tak jak na gle się po ja wi ły,
tak rap tem znik nę ły w błę -

kit nej to ni. Przez chwi lę od -
pro wa dza łem je wzro kiem, gdy

na gle w od le gło ści kil ku me trów
po ja wi ło się kil ka du żych, dra pież nych
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bar ra kud. Po dą ża ły za sta dem. Po dob nie jak tam te, bar ra -
ku dy tak że opły nę ły mnie sze ro kim ko łem i znik nę ły w
to ni wod nej. Ja kie szczę ście, że nie by ły to jed nak re ki -
ny. Na wszel ki wy pa dek za cho wy wa łem się w wo dzie
bar dzo spo koj nie. Wie dzia łem, że plu ska nie na po -
wierzch ni czę sto wa bi te dra pież ni ki. Spoj rza łem na słoń -
ce. By ło już znacz nie ni żej. Mu sia ły mi nąć ze dwie
go dzi ny jak po zo sta wa łem sam w mo rzu. Za czą łem się
nie po ko ić. Co chwi lę z na dzie ją wy sta wia łem gło wę wy -
so ko nad wo dę i roz glą da łem się do oko ła, jed nak ra tu nek
nie nad cho dził. Mia łem go łe no gi i za czą łem mar z nąć. W
pew nej chwi li, w od da li, za uwa ży łem szyb ko pły ną cą
mo to rów kę. Po czu łem się du żo raź niej. Za czą łem go rącz -
ko wo ma chać rę ko ma. 

Nie ste ty, za ło ga nie za uwa ży ła mnie i mo to rów ka po -
pły nę ła da lej, aż znik nę ła za ho ry zon tem. Ko lej ne chwi -
le dłu ży ły się nie mi ło sier nie. Za czy na łem po waż nie
od czu wać gro zę sy tu acji a przy szłość za czę ła przy bie rać
czar ne bar wy. - Czy mam szan sę na ra tu nek? Czy to już
ko niec? Czy uda im się mnie od na leźć? Czy zro bią
wszyst ko w tym ce lu, czy mo że nie bę dzie ich na to stać?
A je śli na dej dzie noc? - za da wa łem so bie py ta nia. Mi nę -
ło jesz cze spo ro cza su i nie po ko ju, gdy w od da li zo ba -
czy łem ko lej ną mo to rów kę. Wy da wa ło mi się, że jest to
łódź Fer nan do. Nie ste ty, jed nak i ta łódź mi nę ła mnie w
od le gło ści kil ku set me trów. Ma cha łem rę ko ma z ca łych
sił. Jed nak znów nada rem nie. Przy glą da łem jej się bar -
dzo zre zy gno wa ny, gdy za uwa ży łem, że łódź za trzy ma -
ła się, po tem za wró ci ła i za czę ła pły nąć zyg za kiem.
Pły nę ła dość wol no, naj pierw kil ka set me trów w pra wo,
po tem za krę ca ła po dość du żym łu ku, po czym pły nę ła
znów kil ka set me trów w le wo. Na dzio bie sta ły dwie oso -
by i wi dać by ło, że cze goś wy pa tru ją. Zro zu mia łem, że
szu ka ją mnie i po czu łem ogrom ną ulgę i ra dość. Strach i

nie pew ność mi nę ły. Wie dzia łem, że je stem ura to wa ny.
Ze bra łem si ły i za czą łem go rącz ko wo ma chać rę ko ma.
Do strze gli mnie. Łódź zwol ni ła, pra wie za trzy ma ła się w
miej scu, a po tem za czę ła pły nąć w mo ją stro nę. Ni gdy
nie za po mnę jej wi do ku. To by ła naj pięk niej sza łódź, ja -
ką wi dzia łem w swo im ży ciu.

Gdy pod pły nę li do mnie, Fer nan do wy chy lił się z ło -
dzi i po dał mi rę kę. Za uwa ży łem za kło po ta nie na je go
twa rzy. - Zna leź li by śmy cię prę dzej, ale prąd mor ski
zniósł cię tak da le ko w mo rze - po wie dział. Czia po był
wy raź nie zde ner wo wa ny. Nie po wie dział nic, ale czu łem,
że jest wku rzo ny. Je go za da niem by ła ase ku ra cja po lu ją -
ce go Fer nan do. Ja mia łem pły wać za nim po po wierzch -
ni, jed nak go zgu bi łem. Czia po nie był w sta nie
ase ku ro wać i je go i mnie w sy tu acji, kie dy się roz dzie li -
li śmy. Czu łem, że na bro iłem. Wra ca li śmy do por tu w
mil cze niu. Czia po wy pa tro szył ry by i wy rzu cił wnętrz -
no ści do wo dy. Nie mal na tych miast po ja wi ły się pta ki i
po zbie ra ły uno szą ce się na wo dzie reszt ki. Kie dy do bi ja -
li śmy do por tu, był już pra wie wie czór. Nie bo na za cho -
dzie za chmu rzy ło się i by ło bar dzo pięk ne, ni czym na
ob raz ku. Po że gna łem się ze wszyst ki mi i prze pro si łem za
kło pot, któ ry im spra wi łem.

Wra ca jąc do do mu, zbli ży łem się do stra ga nu z pa -
miąt ka mi z mo rza. Sprze daw ca pa ko wał już eks po na ty
do kar to nów. Zło wro gie szczę ki re ki na by ły jesz cze wy -
sta wio ne na sprze daż. Nie wiem jak to się sta ło, ale na gle
zna la złem się po dru giej stro nie uli cy.

Cze sław Ra kow ski

http://bare.pl
http://xdivers.pl
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Karta rabatowa, czy warto?
Wszyst kie fir my kie ru ją ce swo ją ofer tę do nur ków

ser decz nie za pra sza my do współ pra cy przy wspól nym
two rze niu sys te mu lo jal no ścio we go. Part ne ra mi pro gra -
mu mo gą zo stać ba zy i szko ły nur ko we, biu ra po dró ży
oraz pro du cen ci i dys try bu to rzy sprzę tu nur ko we go.
Udział w ini cja ty wie jest bez płat ny. 

Pod sta wo wym za ło że niem Kar ty Ra ba to wej jest
udzie le nie klien tom ra ba tu na wszyst kie ofe ro wa ne przez
Pań stwa to wa ry i usłu gi. Sa mi de cy du je cie o wy so ko ści
przy zna ne go ra ba tu. 

Bez płat na Kar ta Ra ba to wa to zna ko mi ty spo sób na
pro mo cję i do tar cie do co raz szer sze go gro na osób oraz
stwo rze nia gru py sta łych, za do wo lo nych klien tów. Zo -
sta jąc Part ne rem pro jek tu wy róż niasz się na tle kon ku -
ren cji, bu du jesz po zy tyw ny wi ze ru nek fir my, dba ją cej o
klien ta i je go po trze by. 

Każ dy po sia dacz Kar ty Ra ba to wej z pew no ścią na
bie żą co bę dzie spraw dzał ofer tę firm, w któ rych mo że do -
ko nać ko rzyst nych za ku pów. Je śli do tąd nie znał pro fi lu
dzia łal no ści lub nie wie dział o ist nie niu da nej fir my, za -
chę co ny ra ba tem z pew no ścią sko rzy sta z ofer ty na sze go

Part ne ra, szcze gól nie w przy pad ku, gdy kon ku ren cja nie
bie rze udzia łu w pro gra mie.

Każ da fir ma part ner ska wy mie nio na zo sta nie na pod -
stro nie  Ma ga zy nu nur ko we go Nu ras.in fo, stwo rzo nej
spe cjal nie na po trze by Kar ty Ra ba to wej. 

Je że li je steś ku pu ją cym i wciąż zwle kasz z za ku pem
sprzę tu, cze ka jąc na oka zję lub pro mo cję, lub chciał byś
otrzy mać ra bat na wy jazd lub kurs nur ko wa nia… ma my
dla Cie bie ofer tę.

Wy star czy, że od bie rzesz bez płat ną Kar tę Ra ba to wą,
upraw nia ją cą jej po sia da cza do uzy ska nia zni żek w fir -
mach współ pra cu ją cych z na szym Ma ga zy nem, a bę -
dziesz mógł do ma ja 2011 r. bez żad nych ogra ni czeń,
ko rzy stać z ra ba tów i pro mo cji przy go to wa nych spe cjal -
nie dla czy tel ni ków Nu ras.in fo.

Pre zen ta cję wszyst kich Part ne rów ho no ru ją cych na -
szą Kar tę znaj dziesz na stro nie in ter ne to wej nu ras.in fo.
Part ne ra mi pro jek tu są wy łącz nie re no mo wa ne fir my,
któ re zy ska ły za ufa nie i uzna nie kon su men tów naj wyż szą
ja ko ścią ofe ro wa nych pro duk tów i usług. 

Więcej na www.partnernurkowy.pl

http://fotografiapodwodna.eu
http://www.partnernurkowy.pl
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Mo że cie się śmiać do roz pu ku z po wo du
przed mio tu po niż sze go ar ty ku łu, a ra czej zbio -
ru rad i mo ich prze my śleń na pew ne te ma ty,
wbrew po zo rom, moc no zwią za ne z nur ko wa -
niem. Nur ko wa nie i dba nie o wy gląd? A co
ma jed no do dru gie go? – po my śli cie praw do -
po dob nie. Ale jak się do brze za sta no wić,
szcze gól ne po dej ście do spraw es te ty ki ma
spo ry sens, a już na pew no nie jest te go sen -
su po zba wio ne. Prze cież sze ro ko ro zu mia na
„es te ty ka” ani nie prze szka dza nam w do sko -
na le niu umie jęt no ści nur ko wych, ani nie od bie -
ra na szej spraw no ści umy sło wej i fi zycz nej pod
wo dą. 

Mo że na to miast spra wić, że bę dąc cał kiem nie źle wy -
szko lo nym nur kiem, po czu je my się jesz cze bar dziej pew -
ni sie bie. Zwłasz cza w sy tu acji, w któ rej pod wo dą
nie spo dzie wa nie za uro czą nas czy jeś roz iskrzo ne oczy
lub na po wierzch ni wo dy spo tka my ko goś, z kim chcie -
li by śmy spę dzić choć by dłuż szą chwi lę w ży ciu… Nie -
daw no pew na zna jo ma po wie dzia ła: – I znów za kła da my
te kosz mar ne ubran ka, w któ rych na pew no nie moż na
po czuć się ani zgrab nie, ani sek si. Spoj rza łam na nią i zo -
ba czy łam ład ną, za dba ną i… sek sow ną dziew czy nę, któ -
ra by ła ab so lut nym za prze cze niem te go, o czym wła śnie
wspo mnia ła. Prze cież to, czy je ste śmy sek sow ni „znaj -
du je” się nie tyl ko w su per zgrab nej fi gu rze mi strza fit -
ness, wo bec cze go ża den ocie placz nur ko wy te go
„cze goś” nie mo że ze psuć. A za tem do dzie ła Pa nie i Pa -
no wie. Nie po zwól cie, aby by cie płe two nur kiem ode bra -
ło Wam Wasz urok, es te ty kę i po czu cie kom for tu
psy cho fi zycz ne go. Upa ły, któ re wła śnie na wie dza ją nasz
kon ty nent, szcze gól nie skła nia ją do po chy le nia się nad
tym te ma tem w przy ziem nym aspek cie fi zjo lo gii i fi zycz -
no ści, któ ra do ty czy i nie ste ty cza sem do ty ka nas na co
dzień…

Aha, z gó ry pro szę sza now nych Pa nów o wy ba cze nie,
że o Was bę dzie tro chę mniej. Je stem płe two nur kiem płci
żeń skiej, a za tem bo ry kam się z nie do god no ścia mi, któ -
rych Wy nie zro zu mie cie. Uwierz cie na sło wo, że nie jest
ła two przy go to wać ze staw do nur ko wa nia tech nicz ne go,
gdy ma się świe żut ko po ma lo wa ne pa znok cie no wym la -
kie rem w od cie niu głę bo kie go kar mi nu.

Paznokcie. Naj le piej, że by by ły krót ko ob cię te. Dzię -
ki te mu unik nie my nie przy jem nych i bo le snych cza sem
zła mań, a tak że nie na ra zi my na szych man szet ani de li -
kat nych pia nek na ska le cze nie. W do dat ku dłu gie pa znok -
cie zde cy do wa nie utrud nia ją za kła da nie mo kre go
ska fan dra i mo gą spo wo do wać uszko dze nia ma te ria łu.
Skór ki po win ny być wy cię te, że by w kon tak cie z wo dą
nie za czę ły pę kać lub się za dzie rać. Aby za po biec in ge -
ren cji wo dy w struk tu rę pa znok ci, war to za bez pie czyć je
cho ciaż by od żyw ką prze ciw ko roz dwa ja niu się koń có -
wek, a ewen tu al ny kar mi no wy ko lor bę dzie do dat ko wo
uprzy jem niał mo no to nię przy krę ca nia sta lo wo srebr nych
au to ma tów do sta lo wo srebr nych za wo rów bu tli nur ko -
wych.

Włosy. Zwłasz cza dłu gie i po dat ne na krę ce nie mo gą
spra wić nie la da kło pot. Oczy wi ście z gó ry wy klu czam
„lan so wa nie” fry zu ry pod wo dą. Roz pusz czo ne wło sy
mo że i wy glą da ją ro man tycz nie i szek spi row sko, ale mo -
gą sta no wić po ten cjal ną przy czy nę sy tu acji awa ryj nej
(np. za plą ta nie czy ogra ni cze nie po la wi dze nia). Wło sy
naj le piej roz cze sać bez po śred nio przed nur ko wa niem i
za pleść w war kocz lub dwa, de li kat nie za kań cza jąc splot
ma te ria ło wą gum ką. Gum ka po win na być bez skuw ki,
aby unik nąć wy ry wa nia wło sów przy jej zdej mo wa niu i
uszko dze nia kry zy czy pian ki w cza sie ubie ra nia. Przy
dłu gich wło sach świet nie spraw dza się kap tur z su wa -
kiem. Po zwa la kom for to wo uło żyć wło sy, że by nie prze -
szka dza ły w do pa so wa niu ma ski. Po nur ko wa niu wło sy
oczy wi ście na le ży nie zwłocz nie spłu kać, roz cze sać, na ło -
żyć od żyw kę i po zo sta wić do wy su sze nia – naj le piej w
spo sób na tu ral ny (czę ste uży wa nie su szar ki bar dzo wy su -
sza i ła mie koń ców ki). Naj więk sze za gro że nie sta no wi
sło na wo da i wie lo dnio we eks po zy cje wło sów na słoń ce
i wo dę mor ską. W ta kim wy pad ku świet nie spraw dza się
sta ry in diań ski spo sób – sma ro wa nie wło sów tłusz czem.
Mo że być to oliw ka dla dzie ci al bo (dla ko cha ją cych eko -
lo gię) oli wa z oli wek. Tłuszcz utrud nia wnik nię cie so li w
struk tu rę wło sa, co sku tecz nie za po bie ga je go wy su sza -
niu, ła ma niu i plą ta niu.

Ręce. To jed na z na szych wi zy tó wek. War to pa mię -
tać, że skó ra dło ni jest bar dzo cien ka, de li kat na (zwłasz -
cza z wierz chu) i w kon tak cie z wo dą bę dzie bar dzo
na ra żo na na otar cia oraz drob ne uszko dze nia. Już przy
po wierzch nio wym mon ta żu sprzę tu war to roz wa żyć uży -

Nurkowanie może być seksi,
czyli na wszystko znajdzie się sposób
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cie rę ka wi czek ochron nych
z cien kie go, prze wiew ne go
ma te ria łu. Pod wo dą, na wet
na płyt kie i cie płe nur ko wa -
nie, war to za ło żyć naj cień -
sze choć by rę ka wicz ki, aby
unik nąć nie po trzeb nych
otarć czy ska le czeń, któ -
rych w wo dzie prze waż nie
nie po czu je my i nie za uwa -
ży my. Przy za kła da niu
pian ki po win na za pa lić się
czer wo na lamp ka. Miej -
scem, któ re ucier pi pierw -
sze – za nim jesz cze
skoń czy my za kła da nie mo -
kre go ska fan dra – bę dą
wszyst kie wy sta ją ce ko stecz ki dło ni i pal ców. Ta kie
„pian ko we” otar cia są płyt kie, ale dłu go się go ją i po tra -
fią nie źle do ku czyć, zwłasz cza przy kon tak cie ze sło ną
wo dą. Pian kę moż na za kła dać na wie le spo so bów i war -
to zna leźć ta ką me to dę, któ ra sku tecz nie ochro ni na sze
dło nie na ra żo ne na na by cie no wych blizn („na oliw kę”,
„na wo recz ki”, „na my dło” czy w wo dzie). Ma secz ka na
dło nie? A cze mu nie… Pod mo kre rę ka wi ce moż na wło -
żyć fo lio we wo recz ki, a pod wo re czek… war stwę tłu ste -
go kre mu, któ ra bę dzie chro nić skó rę przed in ge ren cją
wo dy. Po dob ne to tro chę do jed nej z me tod na szych babć,
ty le że bez ele men tu pod grze wa nia rę ka wi czek. Me to dy
tej nie sto so wa łam, to tyl ko ta ki luź ny po mysł, ale cze -
kam na opi nię od ewen tu al nych od waż nych… Tyl ko
ostroż nie z ilo ścią kre mu, że by uda ło się bez po śli zgu na -
ci skać za wo ry w in fla to rze! A tak na se rio – skó ra dło ni
bar dzo szyb ko się od wad nia i szyb ko moż na za uwa żyć
ozna ki sta rze nia. Nie za po mi naj my więc, że krem do rąk
jest przy ja cie lem płe two nur ka.

Twarz. De li kat na skó ra twa rzy jest bez po śred nio naj -
bar dziej na ra żo na na nie ko rzyst ny wpływ wo dy i tem pe -
ra tu ry. Do dat ko wo nie do kład nie płu ka ny i su szo ny kap tur
mo że być przy czy ną uczu le nia, po draż nie nia czy wy pry -
sków na skó rze. War to za tem za dbać o to, by był czy sty
i uży wać pły nów do je go de zyn fek cji (np. mi ra zy na), tych
sa mych, któ rych uży wa my do pie lę gna cji resz ty neo pre -
no wych ak ce so riów. Po każ dym nur ko wa niu twarz na le -
ży prze płu kać czy stą wo dą. Do te go ce lu moż na użyć
wo dy mi ne ral nej z bu tel ki, wo dy ter mal nej w sprayu,
chu s te czek do de ma ki ja żu al bo nie zwy kle przy dat nych
uni wer sal nych chu s te czek dla dzie ci. Po nur ko wa niu nie
po win ni śmy za po mi nać o kre mie. La tem na wil ża ją cym,
zi mą tłu stym. Krem na kła da my oczy wi ście w mo men cie,
kie dy skończ my wszyst kie nur ko wa nia da ne go dnia. Ina -

czej tłu sta war stwa na twa rzy mo gła by spo wo -
do wać pod cie ka nie ma ski. Przy na kła da niu kre -
mu nie za po mi naj my o de kol cie na ra żo nym na
ne ga tyw ne dzia ła nie kry zy neo pre no wej czy la -
tek so wej su che go ska fan dra. Jak za wsze, w
nur ko wa niu rów nież, przy pie lę gna cji twa rzy
waż ne jest od po wied nie na wod nie nie or ga ni -
zmu. Oprócz przyj mo wa nia od po wied niej ilo -
ści pły nów moż na po my śleć o pre pa ra tach
do ust nych, któ re po mo gą nam za cho wać od po -
wied nią go spo dar kę wod ną w od nie sie niu do
pie lę gna cji twa rzy. Po draż nie nia de li kat nej
skó ry wo kół oczu moż na do dat ko wo zła go dzić
ma ścią ze świe tli ka, a za czer wie nio ne oczy płu -
kać np. roz two rem so li fi zjo lo gicz nej do stęp -
nym ap te ce lub kro pla mi ze świe tli ka.

Ciało. Zdej mu jąc su chy ska fan der, dość ła -
two mo że my stwier dzić, czy na sza skó ra jest do brze od -
ży wio na i na wil żo na. Im mniej od ci śnięć czy za gnie ceń
– tym le piej świad czy to o po zy tyw nym sta nie na szej skó -
ry. Po nur ko wa niu w pian ce na le ży pa mię tać o spłu ki wa -
niu cia ła, zwłasz cza je śli jest to wo da sło na. No i jesz cze
nie dy skret na spra wa – prę dzej czy póź niej – każ de mu
mo że zda rzyć się „zro bić si ku” w pian kę. Oso bi ście nie
uwa żam te go za coś ka ry god ne go. Z punk tu wi dze nia
zdro wot ne go ta ki szcze gół jest ak cep to wal ny, zwłasz cza
kie dy na prze ciw po sta wi my zdro wie na sze go pę che rza
mo czo we go. Na to miast nie wol no za po mnieć, że mocz
za wie ra róż ne związ ki che micz ne mo gą ce spo wo do wać
po draż nie nie, a w przy pad ku dłuż szej eks po zy cji –
zwłasz cza ze sło ną wo dą – od pa rze nie. Dla te go po ta kiej
„wpad ce” prze pierz my do kład nie na szą pian kę, wy susz -
my ją na le wej stro nie, a cia ło umyj my i na sma ruj my ko -
ją cym bal sa mem. Aby do dat ko wo od izo lo wać na szą
skó rę od za zwy czaj nie do su szo nej pian ki, moż na wkła -
dać pod nią cie niut ką bie li znę spor to wą.

Rów nież wraż li wą, lecz czę sto po mi ja ną w pie lę gna -
cji czę ścią na sze go cia ła są sto py. Ich skó ra szyb ko ule -
ga wy su sze niu, ro go wa ce niu a w efek cie pę ka niu,
zwłasz cza na pię tach, co jest nie tyl ko nie este tycz ne, ale
mo że być bo le sne i stać się po ten cjal ną przy czy ną róż -
nych in fek cji. An ti do tum na pę ka ją ce (szcze gól nie w sło -
nej wo dzie) pię ty jest do bry krem do stóp. A ry zy ko
grzy bi cy z nie do pra nych i nie do su szo nych bu tów mo że
zmniej szyć za ło że nie cien kich skar pe tek. Przede wszyst -
kim jed nak dbaj my, aby bu ty by ły czy ste i su che.

Estetyka nurkowania. W mia rę upły wu cza su spę -
dza ne go pod wo dą na sza śli na gęst nie je. Dzie je się tak z
po wo du po bo ru wo dy z or ga ni zmu po trzeb nej mię dzy in -
ny mi do na wil że nia su che go po wie trza, któ rym od dy cha -
my. Za raz po wy nu rze niu za zwy czaj ob ser wu ję grup kę

fot. Majki
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uśmiech nię tych nur ków, któ rzy roz e mo cjo no wa ni opo -
wia da ją o tym, co dzia ło się pod wo dą. To wa rzy szą te mu
dzie siąt ki „sznu ró wek” zwie sza ją cych się z ust ni czym u
sta rze ją ce go się bok se ra. Mo że war to po my śleć o swo ich
pod wod nych to wa rzy szach i oszczę dzić im te go wi do ku?
Prze cież tuż przed wy nu rze niem, na przy kład na przy -
stan ku bez pie czeń stwa, moż na wy jąć au to mat i dys kret -
nie prze płu kać usta. Do dat ko wo za li czy my przy dat ne
ćwi cze nie z kur su pod sta wo we go – pra wi dło we wy ję cie
i wło że nie au to ma tu od de cho we go. Pro ce du ra ta jest
utrud nio na w sło nej wo dzie lub w za nie czysz czo nym
akwe nie, ale mi mo wszyst ko li czę na Wa szą in wen cję.

Na stęp ną przy pa dło ścią, któ ra mnie oso bi ście ra zi, jest
za smar ka na ma ska, nos i twarz po jej zdję ciu. Oczy wi ście
nie na le ży wi nić ani sie bie, ani in nych za to, że się tak dzie -
je. Część wy dzie li ny z no sa i za tok na tu ral nie prze do sta je
się do ma ski w cza sie nur ko wa nia, na to miast pa mię taj my
o tym, że wi dok za smar ka ne go nur ka bę dą ce go obok nas
mo że znacz nie zmniej szyć sa tys fak cję z uda ne go nur ko -
wa nia. Po zbądź my się tych ozdób z twa rzy dys kret nie, lecz
zde cy do wa nie. No i nie za po mi naj my o chu s tecz kach hi -
gie nicz nych po zo sta wio nych w oko li cach na szej nur ko wej
skrzy necz ki. Uży cie chu s tecz ki jest o wie le bar dziej przy -
ja zne dla oto cze nia niż osten ta cyj ne smar ka nie w rę ce bądź
rę ka wicz ki i po zo sta wia nie po so bie wy kwint nych szlacz -
ków na po wierzch ni wo dy na nur ko wi sku, z któ re go ko -
rzy sta my nie tyl ko my… W ogó le umie jęt ność dys kre-
t ne go wy ko ny wa nia nie któ rych nie sto sow nych na co dzień

czyn no ści, któ re przy oka zji wy ko ny wa nia nur ko wa nia
mu si my wy ko nać, jest nie zwy kle cen na. Na przy kład osła -
wio ne plu cie do ma ski. Nie zbęd ne, a jed nak mo gą ce przy -
pra wić lu dzi o mięk kim ser cu o nie złe mdło ści. Nie
na ma wiam ni ko go do uży wa nia sztucz nej śli ny, bo uwa -
żam ją za ma ło sku tecz ną, ale spró buj my ko rzy stać z na szej
wła snej w spo sób jak naj bar dziej es te tycz ny.

I po zo stał jesz cze te mat, o któ rym nie ste ty na le ży
wspo mnieć, któ ry do ty ka nas w kon tek ście nie tyl ko nur -
ko wym, ale np. w środ kach ko mu ni ka cji miej skiej,
zwłasz cza la tem. Pa mię taj my, że bie li znę nur ko wą, ocie -
pla cze, skar pet ki rów nież na le ży prać, su szyć i wie trzyć.
To, że ta gar de ro ba słu ży nam do prze by wa nia głów nie
pod wo dą, nie zwal nia nas z te go obo wiąz ku. Nie po zwa -
laj my so bie na week en do we zmia ny z ele ganc kich lu dzi
w nur ko we „be stie”. Niech dez odo rant nie bę dzie na szym
po rzu co nym przy ja cie lem z dnia po wsze dnie go.

Na ko niec pół żar tem, ale i pół se rio… Makijaż? A
cze mu nie? Nie jed na ko bie ta czu je się nie kom for to wo
bez choć by odro bi ny ma ki ja żu. Dro gie Pa nie, nur ko wa -
nie nie mu si po zba wiać nas tej odro bi ny luk su su. Ale
uży waj my go z gło wą, aby ma ki jaż, któ ry z za ło że nia ma
nas upięk szyć, nie stał się „od stra sza czem” po wyj ściu z
wo dy… Je śli uży wa my tu szu do rzęs, upew nij my się, że
jest on wo do od por ny. Za sta nów my się, czy pod kła du na
twarz i cie ni do po wiek nie po zo sta wić na czas po nur ko -
wa niu. Roz ma za ne ko sme ty ki, zwłasz cza te ko lo ro we,
sta no wią ra czej ża ło sny niż za lot ny wi dok po zdję ciu ma -
ski. War to pa mię tać o tym, że na na sze usta wo da dzia ła
zde cy do wa nie naj sil niej. Po sta raj my się, że by nie by ły
one po pę ka ne i wy su szo ne. Bez barw na po mad ka w
skrzyn ce nur ko wej, obok stan dar do we go już kre mu do
rąk, jest cał kiem nie złym po my słem. A je śli je ste śmy
praw dzi wą fan ką ma ki ja żu, mo że war to po my śleć o tzw.
ma ki ja żu per ma nent nym? Je śli po pra wi nam to sa mo po -
czu cie, dla cze go nie, prze cież wszyst ko jest dla lu dzi…

Na wet je śli za pla no wa łeś swo je nur ko wa nie w naj -
drob niej szych szcze gó łach i wy ko na łeś je per fek cyj nie, to
nie mo żesz prze wi dzieć jed ne go. Strza ły Amo ra, któ ra
mo że czy hać na Cie bie pod wia tą przy sto le do mon ta żu
sprzę tu, w cza sie sy pa nia tal ku do man sze ty, w cza sie kie -
dy mę czysz się z za kła da niem no wych płetw z za cia sny -
mi sprę ży na mi lub nie mo żesz wy wi nąć kry zy w su cha rze.
Spraw, by Two je na wy ki spo wo do wa ły, że nie bę dziesz
za sko czo ny, kie dy pięk na bru net ka za pro po nu je Ci po da -
nie kom pu te ra, któ re go za po mnia łeś ze skrzy necz ki lub
kie dy przy stoj ny blon dyn za pro po nu je Ci opłu ka nie świe -
żo po plu tej przez Cie bie ma ski. Wszyst ko moż na zro bić z
kla są i wdzię kiem, zwłasz cza kie dy przy swo ili śmy so bie
przed tem kil ka przy dat nych na wy ków… 

Sy ren ka

fot. Majki
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Jak co mie siąc, z przy jem no ścią do no si my o
ak tu al nych po czy na niach Da riu sza „Mio dzia” Wi -
la mow skie go i szcze gó łach Pro jek tu 335 -  pró -
by po bi cia re kor du świa ta w głę bo ko ści nur ko-
wa nia. Ostat ni etap był tym naj bar dziej swoj skim
-  w ca ło ści zo stał prze pro wa dzo ny nad ro dzimą,
do brze zna ną Hań czą. To naj głęb sze je zio ro w
Pol sce zna czą co róż ni się od wa run ków w ja -
kich bę dzie prze pro wa dza ne re kor do we za nu-
rze nie, w peł ni jed nak da je moż li wość wy ko ny-
wa nia za pla no wa nych nur ko wań, a oko licz no ści
przy ro dy stwa rza ją spo sob ność wy ci sze nia się i
sku pie nia, co na tym eta pie na bie ra co raz wię-
k sze go zna cze nia.

Wszyst kie nur ko wa nia, ga zy i ca łe za ple cze, nie zbęd -
ne do wy ko na nia nur ko wań nad Hań czą, za pew ni ła do -
brze zna na ba za nur ko wa Sub ma ri ner z Eł ku. Jej
wła ści ciel - Ro bert Kal chert - to już wie lo let ni part ner
nur ko wy Da riu sza. Przy go to wy wa ne przez nie go ga zy
cie szą się ogrom nym za ufa niem Mio dzia.

Ce lem te go eta pu by ło przede wszyst kim dal sze do pra -
co wy wa nie naj drob niej szych szcze gó łów kon fi gu ra cji i jej
opły wa nie do per fek cji - te go ni gdy za wie le, szcze gól nie
gdy w grę wcho dzą głę bo ko ści, gdzie nie ma żad ne go mar -
gi ne su na błę dy... Zmia nie praw do po dob nie ule gnie je den
z istot niej szym ele men tów ekwi pun ku - au to ma ty od de -
cho we. Da rek wy ko nu je wła śnie ostat nie te sty i wkrót ce
zo sta nie pod ję ta osta tecz na de cy zja. Na ta kim nur ko wa niu
au to ma ty mu szą pra co wać per fek cyj nie, a Mio dzio mu si
mieć do nich stu pro cen to we za ufa nie. Cał ko wi tą pew ność
ma na to miast Da rek wo bec pro fe sjo nal nych sys te mów
oświe tle nia Gral ma ri ne. Bar tek Gry da z Gra la ma ri ne już
od lat wspie ra Mio dzia, a je go świa tło, tak waż ne w ta kich
nur ko wa niach, ni gdy nie za wio dło.

Osią ga ne głę bo ko ści nie by ły, jak na Mio dzia przy -
naj mniej, głę bo ko ścia mi re kor do wy mi. Naj głęb sze nur -
ko wa nie nie prze kro czy ło 85 m (co i tak dwu krot nie
prze kra cza głę bo ko ści osią ga ne przez więk szość nur ków
spor to wych) z dłuż szy mi cza sa mi de ko. Mi mo że za nu -
rze nia te nie sta no wi ły dla Mio dzia szcze gól ne go wy zwa -
nia, w peł ni wy star czy ły do zre ali zo wa nia wszyst kich
za pla no wa nych nur ko wań tre nin go wych i osią gnię cia za -
kła da nych ce lów eta pu Hań cza. Z dru giej stro ny, zim ne
wo dy je zio ra i „pol ska” wi zu ra stwa rza in te re su ją ce po le
tre nin go we przy ta kich głę bo ko ściach…

Projekt 335 - etap trzeci
Zgod nie z wcze śniej szy mi za po wie dzia mi, re kor do -

we nur ko wa nie od bę dzie się w Egip cie, w pol skiej ba zie
2de ep w Da hab. Da rek już od 25 czerw ca prze by wa w
ba zie, tym sa mym za czy na jąc ostat ni etap przy go to wań.
Ba za 2de ep jest do brze zna na wszyst kim, któ rzy mie li
oka zje być w Da hab, a ich za ple cze w peł ni da je moż li -
wość prze pro wa dza nia na wet tak eks tre mal nych nur ko -
wań. Dzię ki jej wła ści cie lo wi - Pio tro wi Ku dla ko wi -
Mio dzio ma pro fe sjo nal ne wa run ki prze pro wa dza nia
ostat nich nur ko wań tre nin go wych i wy ko na nia sa me go
re kor do we go za nu rze nia.

To naj głęb sze za nu rze nie za pla no wa ne jest mię dzy 4
a 18 sierp nia i od bę dzie się z ło dzi na le żą cej do ba zy 2de -
ep - o egip sko brzmią cej na zwie „Baś ka”. W tym mo men -
cie przed sta wia my skład eki py, któ ra bę dzie wspie ra ła
Dar ka pod czas nur ko wa nia:

1. Mo ni ka Mar kin dorf
2. Ro bert Kal chert
3. Piotr Ku dlak
4. Ka rol Su sic ki
5. Piotr Arch man
6. Mar cin Mar ty niuk
7. Ja cek Wrzo sek
8. Eki pa 2de ep

Jak wi dać, wszyst kie nur ko wa nia i ca ły Pro jekt 335
po su wa się zgod nie z pla nem. Cza su zo sta ło już jed nak
nie wie le, a w po wie trzu da je się wy czuć at mos fe rę eks tre -
mal nie głę bo kie go za nu rze nia. Mam na dzie ję, że Wy też
ją czu je cie. Pa mię taj cie tak że, że re kor do we nur ko wa nie
w Egip cie jest tyl ko ko lej nym eta pem Pro jek tu 335, za -
pla no wa ne wcze śniej nur ko wa nia w Gar dzie we Wło -
szech ca ły czas są waż ne. Chcie li by śmy po dzię ko wać
wszyst kim sym pa ty kom, oso bom i fir mom wspie ra ją cym
i trzy ma ją cym kciu ki za Dar ka i Pro jekt 335. Trzy maj cie
je da lej - re kor do we plu mknię cie już wkrót ce! Jak za -
wsze, wszyst kie szcze gó ły na www.pro jekt335.pl.

Piotr Archman

http://bare.pl/content/suche-skafandry
http://www.projekt335.pl
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20 li sto pa da, wto rek, czwar ty dzień kur su
W bu si ku spo tka li śmy tę sa mą eki pę -  Jur ka
(dziś bez Ba si) i Ju sty nę. Co raz bar dziej czu li -
śmy na so bie cię żar nad cho dzą ce go eg za mi nu,
ale nie na ty le ner wo wo, że by się nie roz sta -
wać z książ ką. Dziś pły wa my na Ba lii, czy -
li wresz cie w do mu. Jak sta rzy wy ja da cze, po
wej ściu na łódź za czę li śmy przy go to wy wać
sprzęt. 

Wie je dość sil ny wiatr, więc do cho dzę do wnio sku, że
mo że by tak za ło żyć dwie pian ki - dłu gą i na wierzch
krót ką. Za czy nam ner wo wo szu kać pa su ją cych do sie bie
(i do mnie) dwóch pia nek. Po wie lo krot nym zma ca niu
cu dzych, pry wat nych pia nek kom ple tu ję strój dla sie bie i
upy cham go w skrzyn ce. Jesz cze ma ła czar na i brie fing.
Po brie fin gu Ta rek wy po wia da swo je za klę cie:

- No to... ubie rać się i do łóż ka!
- To chy ba roz bie rać się - ktoś pro stu je.
No to się ubie ra my. Oka zu je się, że to nie jest ta kie

pro ste na cią gnąć na sie bie dwie pian ki te go sa me go roz -
mia ru. Nie da ję ra dy. Do sta ję za tem krót ką pian kę o roz -
miar więk szą, do kła dam so bie pół kost ki ba la stu i

Mój pierwszy kurs nurkowania cd.
wska ku ję do wo dy. Pły wa my z Has sa nem. Po spraw dze -
niu, czy wszy scy są ok i spa ro wa niu lu dzi scho dzi my pod
wo dę. Wil czy oczy wi ście z apa ra tem, ja jed nak się nie
zde cy do wa łam na apa rat. Wy star czy je go sprzęt... Oglą -
da my so bie spo koj nie pod wod ny świat, aż na gle... del fi -
ny! Z nie bie skiej to ni wy ła nia się pa ra del fi nów, je den z
nich trzy ma coś w py sku, pew nie ry bę. Prze pły wa ją obok
nas, po ka zu jąc nam, ja kie są wiel kie, gwiż dżą i od pły wa -
ją. No, to by ło prze ży cie! Kil ka na ście mi nut póź niej del -
fi ny po ja wia ją się jesz cze raz, ale już na krót ko. Nie mniej
jed nak bar dzo nam się zro bi ło mi ło. Po wyj ściu z wo dy
czas na krót ki od po czy nek i grzeb nię cie w książ ce jesz -
cze. Na wszel ki wy pa dek prze glą da my naj waż niej sze
frag men ty, od da je my Tar ko wi wy peł nio ne te sty z książ -
ki, do sta je my do wy peł nie nia te sty za li cza ją ce, wy peł nia -
my je szyb ko. Czas na obiad i prze pły nię cie w in ne
miej sce. W ogó le nie czu ję, że bę dzie ja kiś eg za min czy
coś. Luz, słoń ce, wiatr, sól i del fi ny. Dru gie zej ście pod
wo dę nie ste ty by ło bez del fi nów, ale też by ło przy jem -
nie. Znów nur ku je my ra zem z Has sa nem, bar dzo mi ło się
z nim pły wa. Oka zu je się jed nak, że mam za ma ło ba la -
stu w sto sun ku do ilo ści pian ki na grzbie cie i mam kło po -
ty z utrzy ma niem się pod wo dą. Je śli bę dzie my nur ko wać
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jesz cze ju tro, ko niecz nie mu szę do ło żyć ca łą kost kę ba -
la stu, bo cią gle wal czę z tym, że by się nie wy nu rzyć. Czas
mi ja, wra ca my na po wierzch nię. Nie zdą ży łam jesz cze
po rząd nie ode tchnąć po wy ję ciu z ust au to ma tu, a Ta rek
z łaj by już wo ła:

- Wy łaź cie szyb ko, eg za min ma cie!
O bo go wie! No tak, zdą ży łam za po mnieć.
- A te za li cze nia jak wy pa dły? - py tam jesz cze, ścią -

ga jąc na wie trze pian kę. Brrr, ale zim no!
- Je stem w szo ku, ze ro błę dów - mó wi Ta rek nie za do -

wo lo nym to nem, ale się uśmie cha.
Wy cho dzi my z wo dy, ja ze zde cy do wa ną po mo cą pa -

nów z ob słu gi, roz bie ra my się i sia da my w me sie. Do sta -
je my do wy peł nie nia te sty i Ta rek tym ra zem nas
roz sa dza, że by śmy od sie bie nie ścią ga li. No do bra, nie to
nie. Roz ma wiam jesz cze przez chwi lę z Go sią, po tem za -
bie ram się za te sty i roz wią zu ję. Ge ne ral nie mniej wię cej
da ję ra dę, cho ciaż przy kil ku mu szę się za sta no wić. No i
do cie ra my do ta blic, pro ste za da nia z ta bli ca mi roz wią zu -
ję bez pro ble mów, przy trzy krot nych nur ko wa niach za -
czy nam się gu bić, roz wią zu ję więc resz tę z
po sta no wie niem po wro tu do tych ta blic. W mię dzy cza -
sie Has san ro bi po rzą dek ze skrzyn ka mi ze sprzę tem,
Wil czy rzu ca te sty i idzie mu po ma gać, że by upo rząd ko -
wać na sze rze czy. Uma wia my się, że przyj dzie my jesz cze
ju tro, na ostat ni raz. Roz wią za ne wszyst ko, idę więc do
Tar ka z ta bli ca mi:

- Słu chaj, nie mo gę so bie z tym po ra dzić.
Sia dam obok nie go, on szyb ko ry su je na ka wał ku pa -

pie ru wy kre sik i py ta mnie o od czy ty z ta bli cy. Kie ro wa -

na je go py ta nia mi znaj du ję wszyst ko w tej za kom bi no -
wa nej ta be li i za zna czam wła ści wy kwa dra cik. Ta rek nie -
mal wy ry wa mi te sty z rę ki i od ra zu za czy na spraw dzać.
Wiem, że mam je den błąd jesz cze w ta bli cach, ale już nie
chcę mu te go za bie rać, mo że dam ra dę tak czy siak to
zdać... Ja kieś 30 se kund póź niej już wiem - trzy błę dy,
za li czo ne! Wil czy nie zro bił żad ne go błę du, Ta rek znów
po twor nie nie za do wo lo ny. Spraw dzi łam, co za zna czy łam
źle. Ta rek w tym cza sie wy pi sał nam pa pie ry, świ stek
tym cza so wy i pa pier, któ ry na le ża ło wy słać do PA DI ze
zdję cia mi, zgło sze nie do cer ty fi ka tu. A po tem na stą pił
mo ment kul mi na cyj ny, czy li wa le nie płe twą po tył ku. Ca -
ła me sa mia ła wiel ki ubaw z na szych wy pię tych tył ków,
jesz cze nie ubra nych, bo nie mie li śmy kie dy. Trzask płe -
twy o po ślad ki wy wo łał sal wę śmie chu oraz za czer wie -
nie nie owych po ślad ków. Te raz mo gli śmy się wresz cie
ubrać i po za bie rać za baw ki, a Ba lia już cu mo wa ła.

21 li sto pa da, śro da, ostat nie nur ko wa nie
- Nie wiem, czy bę dę dziś nur ko wać - stwier dzi łam. -

Wiatr sil ny wie je. Zim no jest w ogó le.
- Zo ba czysz na ło dzi.
Znów w tym sa mym to wa rzy stwie do tar li śmy do Alii

i nie wie dzieć kie dy, oka za ło się, że szy ku ję so bie sprzęt.
Tak z roz pę du. No sko ro tak, to już za nur ku ję. A po za
tym co, Wil czy bę dzie nur ko wał, a ja nie?! Za nu dzę się,
cze ka jąc, aż on wy le zie z wo dy. Dziś znów po ja wi ła się
spo ra gru pa lu dzi na in tro. Za czy na my brie fing, Ta rek py -
ta ogól nie:

- Ma cie pa pie ry?
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- Zna czy... do ku men ty?
- Ta aaa... zna czy cer ty fi ka ty.
Po sa kra men tal nym: „Ubie rać się i do łóż ka” po szli -

śmy na cią gać na sie bie pian ki. Mia łam pian kę z kap tu -
rem, ale zbie ra ło mi się w nim po wie trze i cią gnę ło do
gó ry. Za du ża pian ka. Atrak cji w po sta ci del fi nów nie ste -
ty nie by ło, ale i tak by ło mi ło. Zu peł nie le ni wie spę dza -
li śmy te raz czas, nie trze ba by ło się uczyć, pi sać te stów,
wszyst ko by ło już za na mi. Sko rzy sta łam z osło nię tej od
wia tru ru fy Alii i wy sta wi łam się na chwi lę do słoń ca,
przy jem nie grza ło, ale wca le nie by ło ja koś go rą co. Po
obiad ku dru gie nur ko wa nie, też bez atrak cji, po tem po -
zbie ra li śmy swo je za baw ki, po szwen da li śmy się jesz cze
po łaj bie, po ro bi li śmy tro chę zdjęć za ło dze i oko li cy i
umó wi li śmy się z Jur kiem na wie czór na piw ko. Oni mie -
li na stęp ne go dnia wy jeż dżać, więc ta kie po że gnal ne. Na
ko niec wy ści ska li śmy się z Tar kiem, Go sią, da li śmy na -
pi wek ka pi ta no wi Alii, po ma cha li śmy na szym „frien -
dom”, któ rzy po ma ga li nam przez ostat nie 5 dni, i
szczę śli wi - acz z lek ką nut ką no stal gii - po je cha li śmy do
ho te lu. Po ko la cji po szli śmy spa cer kiem do „For You”,
gdzie umó wi li śmy się z Ba sią i Jur kiem.

22 li sto pa da, czwar tek, stre ets of Hur gha da
Po śnia da niu za czę li śmy zwie dza nie.
- Po szli by śmy na na szą pla żę - rzu ci łam pro po zy cję. -

W koń cu na wet nie ma my po ję cia, jak ona wy glą da. No i
po szli śmy. Trze ba by ło przejść przez uli cę, a po tem przej -
ściem w bu dyn ku i wy cho dzi ło się na nie du żą pla żę z le -
ża ka mi, ba se nem (ze zjeż dżal nią w kształ cie sło nio wej
trą by) i mo lo. Po jed nej stro nie mo lo ką pa li się lu dzie, po
dru giej ktoś usi ło wał się na uczyć pły wać na de sce - przy
ho te lu dzia ła ły ja kieś ak cje ani ma tor skie. Tuż przy pla ży
na to miast, z dru giej stro ny, po wsta wał - za pew ne - ko lej -
ny ho tel, bu dy nek dość wy so ki, po któ re go kon dy gna cjach
pę ta li się pa no wie w kiec kach, za pew ne eki pa bu dow la na.
Po szli śmy do mia sta. Po dro dze przy uwa ży li śmy na mu -
rze to sa mo graf fi ti, któ re wi dzie li śmy pięć lat wcze śniej!
Co praw da ostro wy bla kłe, ale jed nak kształt ro bacz ków
dał się po znać. Na stęp nym gwoź dziem pro gra mu był wiel -
błąd. Uprzej my i mi ły pan od wiel błą da za pra szał nas, że -
by śmy wsie dli na grzbiet zwie rząt ka i się prze je cha li. Za
roz ryw kę po dzię ko wa li śmy - rów nie uprzej mie - pyk nę -
li śmy kil ka zdjęć, po gła ska li śmy wiel błą da po gło wie i
chcie li śmy odejść. Oka za ło się, że to nie ta kie ła twe - za
roz mo wę, zdję cia i gła ska nie na le ży się za pła ta. No i zro -
bił się pro blem, bo mie li śmy tyl ko ja kieś gro sze al bo od
ra zu 50 fun tów, a na dal nie bar dzo je ste śmy pew ni, czy
do sta li by śmy resz tę... W koń cu ode szli śmy, zo sta wia jąc
drob ne, z bar dzo nie za do wo lo nym pa nem, rzu ca ją cym
za pew ne prze kleń stwa na nas i na sze ro dzi ny do siód me -

go po ko le nia wstecz. Za raz po tem na tknę li śmy się na sie -
dzą cą pod pło tem że bracz kę z dziec kiem na rę ku. Bar dzo
dziw na spra wa. Po tem się zde ner wo wa łam i zmie ni łam
obiek tyw na dłuż szy i mo głam z mniej szym skrę po wa -
niem ro bić zdję cia. Szli śmy przez mia sto, roz glą da jąc się
i ro biąc zdję cia. Za wę dro wa li śmy w mniej tu ry stycz ną
dziel ni cę, gdzie już czu łam się tro chę nie na miej scu, bo
w su mie tak, jak bym wcho dzi ła miesz kań com do do mów.
Po krót kim spa ce rze tam tę dy wró ci li śmy na bar dziej tu -
ry stycz ny szlak i tra fi li śmy do skle pu z przy pra wa mi
oczy wi ście. Wil cze go ogar nął szał za ku pów, więc sta li -
śmy się wła ści cie la mi gi gan tycz nej ilo ści her ba ty, ja kichś
tam zió łek, przy praw i kar da mo nu. Po czym mu sie li śmy
sko rzy-  stać z ban ko ma tu, bo ca łe to sza leń stwo tro chę
kosz to wa ło. Nic nie szko dzi, pan ze skle pu wska zał nam,
gdzie jest ban ko mat i spo koj nie po cze kał, aż do nie go
wró ci my. Przez to wszyst ko zro bi łam się już po rząd nie
głod na. Zde cy do wa nie czas na obiad, a nie na ja kieś
śmie ci be du iń skie. Wró ci li śmy za tem do mi ja nej re stau -
ra cji ryb nej, któ ra wy glą da ła dość przy zwo icie. Oka za ło
się, że re stau ra cja jest na pię trze, nad skle pem z wiel ki mi
ry ba mi le żą cy mi w lo dzie i ma ją cy mi wy glą dać za chę ca -
ją co... Mi nę li śmy ry by, ulo ko wa li śmy się przy sto li ku
przy oknie i do sta li śmy kar ty.

- Yy yy - po wie dzia łam in te li gent nie. - To ja nie wie le
z te go ro zu miem.

- No co, kre wet ki, kal ma ry... o, kal ma ry! - po wie dział
Wil czy.
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No tak. Uda ło się w koń cu coś za mó wić, cho ciaż pan
przyj mu ją cy za mó wie nie wy mo wę miał ta ką, że le d wo
szło go zro zu mieć. Wil czy na wszel ki wy pa dek trzy ra zy
po wtó rzył mo je za mó wie nie, a i tak do koń ca nie by li -
śmy pew ni, co do sta nie my. Jed nak uda ło się, do sta li śmy
to, co chcie li śmy, zup ka ryb na by ła pysz na, dru gie też,
cho ciaż jak dla mnie za ma ło zie le ni ny w tym wszyst kim.
Ale na je dli śmy się, od po czę li śmy, ce ny by ły umiar ko wa -
ne, ob słu ga - prócz pro ble mów z ko mu ni ka cją - po zy tyw -
na. Przy wej ściu do to a let (luk su sy eu ro pej skie go stan dar -
du, ale z tej po rząd niej szej Eu ro py) le ża ły so bie dwa dy -
wa ni ki za pa ra wa nem, miej sce mo dlitw. Aku rat jak chcie -
li śmy za pła cić i wyjść, to ob słu ga by ła za pa ra wa ni ka mi.
Po wo li wra ca li śmy do ho te lu, czu jąc co raz więk szą sen -
ność. Mi ja li śmy sza le nie ko lo ro we skle py z owo ca mi,
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skle py z przy pra wa mi i oczy wi ście z pa miąt ka mi, sta da
bu dek te le fo nicz nych (pięć sztuk w rząd ku, a każ da in -
ne go ope ra to ra), pod glą da li śmy scen ki ulicz ne, re mon ty
dróg i nic nie ro bie nie w wy ko na niu Ara bów. Wró ci li śmy
do ho te lu i wy bra li śmy naj sen sow niej szy spo sób spę dze -
nia cza su do ko la cji - spa nie! Wresz cie moż na by ło spać
do opo ru. Po ostat niej ko la cji wy bra li śmy się jesz cze na
za ku py, do koń czy li śmy flasz kę, spa ko wa li śmy się, po zo -
sta wia jąc so bie na ra no jesz cze moż li wość spa cer ku i po -
szli śmy grzecz nie spać.

23 li sto pa da, pią tek, czas po wro tów
Ostat nie śnia da nie prze bie ga ło lek ko no stal gicz nie.

Jed nak co jak co, ale żar cie w ho te lu by ło bar dzo do bre.
Prak tycz nie spa ko wa ni resz tę cza su do wy jaz du z ho te lu
po sta no wi li śmy spę dzić na ostat nim spa ce rze po naj bliż -
szej oko li cy. Pod su mo wu jąc ca ły po byt, na le ży uznać, że
Egipt się bar dzo ucy wi li zo wał od na sze go ostat nie go po -
by tu tam. Ara bo wie prze sta li być ta cy na chal ni, nie cią -
gną za rę ka wy, bar dziej wi dać po nich chęć bra ta nia się,
roz ma wia nia, przy ja ciel skich po ga wę dek niż wy cią ga nia
ka sy. Raz na wet je den skle pi karz po wie dział nam, że to
nie ład nie wy cho dzić ze skle pu bez po że gna nia, że wcho -
dzi my do nie go jak do do mu, to po win ni śmy z nim po roz -
ma wiać! Ce ny usta lo ne na pro duk tach w skle pie są ta kie
sa me w ka sie, resz ta jest wy da wa na co do gro sza, no zu -
peł nie in ny świat! Tym ra zem da ło się prze żyć bez pro -
ble mów i na wet Wil czy na uczył się wresz cie tro chę
aser tyw no ści. Wsie dli śmy do au to bu su, ma ją ce go nas za -
wieźć na lot ni sko. Obok usa do wi ło się to wa rzy stwo, któ -
re za pew ne spę dza ło czas wy łącz nie na pla ży i w klu bach.
Na rę kach pod ró by ze gar ków z błysz czą cy mi wiel ki mi
na pi sa mi „Do lce&Gab ba na”, to sa mo na pa skach od
spodni. Miej sco wi sprze da ją ta kie „wieś śpie wa i tań czy”
za bez cen. W ro dzin nym Kut nie bę dzie ro bi ło fu ro rę, nie -
praw daż? Re zy dent że gnał się z na mi ca łą dro gę, głów nie
w ten spo sób:

- Pa mię taj cie pań stwo, jak wró ci cie do kra ju, bę dą je -
cha li do Hur gha dy zna jo mi, świę ta przyj dą, ta kie go Żyw -

ca, ka wa łek ja łow co wej dla swo je go re zy den ta, prze ka żą
na pew no, w koń cu to do brzy lu dzie są, wspo mnij cie
mnie przez chwi lę, ja tu taj jesz cze pół ro ku bę dę.

Na lot ni sku od sta li śmy swo je w dłu ga śnej ko lej ce do
pierw sze go prze świe tle nia, że by w ogó le wejść na te ren
ha li od lo tów. Oczy wi ście mu sia łam wy pa tro szyć ple cak
z apa ra tu, dys ku i in nych za ba wek. Po tem od sta li śmy
swo je, że by nadać ba gaż, po tem mu sie li śmy wy peł nić
świ stek wi zo wy, dia bli wie dzą, po co. Przy oka zji po kłó -
ci łam się z ja kąś mło dą, pla sti ko wą Ro sjan ką, któ ra naj -
pierw od wró ci ła się do mnie ty łem, a po tem za czę ła się na
mnie pchać, sta wi łam opór, za miast się kul tu ral nie wy -
co fać. Po tem prze szli śmy kon tro lę pasz por to wą i wresz -
cie mo gli śmy za jąć się stre fą wol no cło wą. Za czę li śmy
zwie dzać lot ni sko. W naj więk szej ha li po czu łam na gle
zew fa ra ona - zdą żył, sku ba ny, jed nak mnie do rwał, tuż
przed od lo tem! Łyk nę łam ta blet kę An ti na lu, po pi łam wo -
dą, po sie dzia łam chwi lę spo koj nie na roz pa da ją cym się
krze seł ku i chwi lę póź niej do szłam do sie bie. Ten An ti -
nal na praw dę dzia ła od rę ki! Prze le cie li śmy się jesz cze
po po rząd nych skle pach, na by łam per fum ki, Wil czy ku -
pił al ko hol, ja ja koś nie bar dzo mia łam ocho tę. W dru -
gim skle pie znów za czę łam mieć chęć na per fu my, ale
ko lej ka do ka sy ob słu gu ją cej kar ty by ła gi gan tycz na, a
tuż przy skle pie na gle dwóch Ara bów za czę ło się drzeć:

- War sia aawa aaa! War sia aaawa aaa!...
No i trze ba by ło zo sta wić per fu my i wyjść. Ech, pech,

bo aku rat per fu my i al ko hol to tam się opła ca ku po wać.
Na po kła dzie sa mo lo tu w skle pie wol no cło wym przyj -
mo wa li wy łącz nie eu ro i do la ry w go tów ce, więc znów
za ku py prze szły mi ko ło no sa. Bę dę pew nie mu sia ła tam
znów po je chać. W Pol sce przy wi tał nas lek ki mro zek,
wy ciecz ka przez dłu gie ko ry ta rze do Ter mi na la 2, a na
ko niec trze pa nie ba ga żu głów ne go. To tak się wi ta po -
wra ca ją cych do oj czy zny mło dych, pra cu ją cych lu dzi?
No nas, bo ha te rów?!?

Be ata Ci szew ska

be ata.ci szew ska@gma il.com
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Je że li doj dzie do wy pad ku, Twoi bli scy bę dą
mo gli udzie lić do dat ko wych in for ma cji na Twój
te mat oraz bę dą wie dzie li, co się z To bą sta -
ło!

I.C.E. -  IN CA SE OF EMER GEN CY -  skrót mo gą cy
ura to wać ży cie

I.C.E. to skrót skła da ją cy się z pierw szych li ter an giel -
skiej fra zy „IN CA SE OF EMER GEN CY”, co w tłu ma -
cze niu na ję zyk pol ski ozna cza: w na głym wy pad ku. Jest
on uży wa ny na ca łym świe cie, ja ko pro sty sys tem ko mu -
ni ka cji z naj bliż szy mi oso ba mi ofia ry wy pad ku.

Oka zu je się, że jed nym z klu czo wych ele men tów, któ -
re mo gą po pra wić ja kość udzie la nej po mo cy i tym sa -
mym spo wo do wać, że bę dzie ona bar dziej pro fe sjo nal na,
jest moż li wość po sia da nia przez oso by udzie la ją ce po -
mo cy wie dzy o po szko do wa nym. Przede wszyst kim cho -
dzi o ta kie da ne jak:

toż sa mość oso by, wiek;
in for ma cje o sta nie zdro wia - gru pa krwi, przyj mo wa -

ne le ki, cho ro by, pro ble my ze zdro wiem, aler gie. 
ICE in for mu je, do ko go mo gą za dzwo nić oso by udzie -

la ją ce po mo cy w ra zie Two je go na głe go wy pad ku. 

Zwiększ swoje bezpieczeństwo!
I.C.E. mo że być uży ty: 
w te le fo nach ko mór ko wych - ja ko do dat ko wy wpis w

li ście kon tak tów - do oso by, któ ra bę dzie mo gła udzie lić
do dat ko wych in for ma cji o po szko do wa nym;

w po sta ci do dat ko wej in dy wi du al nej kar ty ICE prze -
cho wy wa nej przy so bie (np. w do ku men tach), gdzie po -
da nych jest kil ka osób, któ re mo gą udzie lić in for ma cji o
po szko do wa nym.

Naj roz sąd niej pod ha słem I.C.E. wpi sać oso bę bli ską,
o któ rej wie my, że w sy tu acji stre so wej „nie stra ci gło -
wy” i bę dzie rze czo wo i do kład nie udzie lać in for ma cji na
te mat na sze go zdro wia.

Moż na po skró cie ICE wpi sać na zwi sko i imię oso by,
do któ rej po da ny jest nu mer te le fo nu, np. ICE - Jan No -
wak. Po in for mu je to oso by chcą ce sko rzy stać ze skró tu,
kto bę dzie od bior cą roz mo wy.

Wpi su jąc nu mer w te le fo nie ko mór ko wym pod ha -
słem I.C.E. po wia dom oso bę, któ rej nu mer bę dzie za pi sa -
ny pod tym ha słem, o sys te mie I.C.E. i udziel jej
pod sta wo wych in for ma cji na swój te mat (mo żesz wy słać
te in for ma cje, np. w for mie sms).

Kar ta ICE jest nie za stą pio na tak że w in nych sy tu -
acjach, gdy zgu bi się dziec ko, ktoś stra ci przy tom ność,
al bo nie po tra fi po dać swo ich da nych oso bo wych.

Je śli chce my wpi sać wię cej osób pod ha słem I.C.E., to
mu si my każ dej z osób nadać ko lej ny nu mer, czy li wpi su -
je my kon tak ty ja ko: ICE1, ICE2, ICE3 itd.

Kar tę ICE moż na wy ko nać sa me mu. Na kar cie wiel -
ko ści wi zy tów ki wpisz imię, na zwi sko i nu mer kon tak -
to wy naj bliż szych osób. Kar tę po win no no sić się ca ły
czas przy so bie, naj le piej w port fe lu.

Pro mo wa nie sys te mu I.C.E. jest do bro wol ną ak cją
spo łecz ną, któ ra mo że przy czy nić się do ura to wa nia ży -
cia wie lu oso bom.

In struk tor Tre ner DAN

Mar cin Dą brow ski
Wpis I.C.E. w te le fo nie ko mór ko wym

Kar ta I.C.E.
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Listopadowy piątek -  dzień wy jaz du do
Bruk se li. Ce lem wy pra wy jest naj głęb szy ba sen
na świe cie -  Ne mo 33. O go dzi nie 17 zbiór ka
na Okę ciu. Więk szość osób jest zmę czo na ca -
ło ty go dnio wą pra cą, ale wszy scy cie ka wi te go,
co ma my przed so bą. Jed nak ży cie cza sa mi
spra wia, że nie wszyst ko da się prze wi dzieć i
pierw szy pro blem za sta je mnie już na lot ni sku.
Przy re zer wa cji bi le tu dwu krot nie wpi sa łem wła -
sne na zwi sko, po mi ja jąc Piotr ka … No cóż,
trze ba prze bu ko wać bi let. Odro bi na za mie sza nia
i nie po trzeb nych ner wów, ale co tam, prze cież
je dzie my nur ko wać i nic nie po psu je nam hu -
mo rów.

Nie ste ty był to do pie ro po czą tek dzi siej szych pro ble -
mów.

Sam lot mi nął przy jem nie, no wiut ki Air bus li nii Wiz -
zA ir, mi ła ob słu ga i roz mo wy o tym co nas cze ka spra wi -
ły, że czas upły wał bar dzo szyb ko. Jed nak już na lot ni sku
w Bruk se li ko lej ny zim ny prysz nic - ob słu ga ode rwa ła
kie szeń z mo jej wa liz ki. W su mie stra ta nie wiel ka, ale …
by ły tam wszyst kie na sze do ku men ty, po twier dze nia wy -
po ży cze nia sa mo cho dów, na mia ry na ho tel i sam ba sen.
Szyb ko zło żo na re kla ma cja da ła efekt w po sta ci od na le -
zie nia nie szczę snej kie sze ni z do ku men ta mi, jed nak jak
się za chwi lę oka za ło, nie wszyst ki mi. W kie sze ni nie by -
ło vo uche rów na wy na jem sa mo cho dów. Ko lej ny pro -
blem stał się fak tem. Na szczę ście nasz klub pra cu je do
póź nych go dzin, więc za po śred nic twem In ter ne tu wy sła -
no mi jesz cze raz vo uche ry i po go dzin nych for mal no -
ściach (my śla łem, że biu ro kra cja to pol ska spe cjal ność)
wsie dli śmy do sa mo cho dów. Nie mniej jed nak znie cier -
pli wie nie na szej gru py osią gnę ło nie bez piecz ny pu łap.

Po nie ca łej go dzi nie do tar li śmy do ho te lu Era sme.
Chwi la na za mel do wa nie i spo ty ka my się w ho te lo wej re -

Nemo 33

stau ra cji. Tu jed nak spo ty ka nas ko lej ne roz cza ro wa nie,
o tej po rze już nic nie ser wu ją. So bie tyl ko zna nym spo -
so bem To mek za ła twia, że by zro bi li nam przy naj mniej
ka nap ki, zaś część gru py wy ru sza na mia sto w po szu ki -
wa niu ja kiejś piz ze rii. Nie ste ty, po mi mo te go że Bruk se -
la jest cen trum eu ro pej skim, zna le zie nie ja kiej kol wiek
re stau ra cji czyn nej po godz. 23 sta no wi nie la da wy czyn
i nie któ rzy pój dą dziś spać z pu sty mi żo łąd ka mi, no mo -
że nie do koń ca…

So bo ta 21 li sto pa da przy wi ta ła nas upal ną jak na tę po -
rę ro ku po go dą. Bli sko 20 stop ni w li sto pa dzie to ra czej nie -
spo ty ka na w na szych wa run kach tem pe ra tu ra. Śnia da nie i
ru sza my na mia sto, w koń cu je ste śmy tu na wy ciecz ce.

Wy jazd na ba sen za pla no wa li śmy na godz. 13 i po kil -
ku na stu mi nu tach od naj du je my cel na szej wy pra wy. Z
ze wnątrz bu dy nek nie bu dzi en tu zja zmu, spo dzie wa li śmy
się cze goś zde cy do wa nie bar dziej oka za łe go. Jed nak róż -
no rod ność ta blic re je stra cyj nych sa mo cho dów z ca łej Eu -
ro py utwier dza nas w prze ko na niu, że tra fi li śmy we
wła ści we miej sce. O godz. 14 wcho dzi my na ba sen. W
środ ku ko lej ne roz cza ro wa nie. Wy obra ża li śmy so bie
obiekt nie co ina czej zbu do wa ny, bar dziej roz le gły, oka -
za ło się jed nak, że ba sen ma ok. 25 m dłu go ści i 15 m
sze ro ko ści. Jest nas 17 osób. Gru pa wcho dzą ca z na mi
jest li czeb nie po dob na, bę dzie cia sno… Po chwi li ubie ra -
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my sprzęt. Po mi mo peł ne go za ufa nia tyl ko do wła snej
kon fi gu ra cji (w Ne mo nie wol no nur ko wać we wła snym
sprzę cie) ze spo ko jem do bie ram so bie ko lej ne ele men ty
wy po sa że nia. Jac ket Black Dia mond, au to mat Le gend - w
su mie na tym sa mym nur ku ję w na szych zim nych wo -
dach. Wska ku je my do wo dy, krót kie za po zna nie z to po -

gra fią ba se nu i scho dzi my w dół głę bo kiej na 33 me try
stud ni, jed nak wo da jest tak „ga zo wa na”, że mój bud dy
re zy gnu je z zej ścia na sa mo dno, nie wi dząc nic po za
mną. Za czy na my więc zwie dzać wy żej po ło żo ne miej sca,
zresz tą rów nie cie ka we. Po 45 mi nu tach wy cho dzi my,
lek ki nie do syt po zo stał, ale nic to, za 3 go dzi ny nur ku je -
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my jesz cze raz. W prze rwie ma my za pla no wa ny lunch,
jed nak że by nie by ło zbyt gład ko, ktoś gdzieś zgu bił na -
szą re zer wa cję i wraz z Ra fa łem spo ro się na gim na sty ko -
wa li śmy, że by prze ko nać ob słu gę do na szych ra cji. W
koń cu sie dzi my przy sto le. W me nu dwa da nia taj skie i
dwa chiń skie, zresz tą na praw dę bar dzo smacz ne, więc
pró bu je my wszyst kie go. I tak mi ja prze rwa po mię dzy na -
szy mi nur ko wa nia mi. O godz. 17 po now nie mel du je my
się w wo dzie. Wraz ze swo im part ne rem pę dzi my szyb -
ko do stud ni, aby tym ra zem nic nie za kłó ci ło na sze go
nur ko wa nia. Na dnie je ste śmy pierw si, spoj rze nie na
kom pu ter - 34, 3 m – do pa dła mnie nar ko za azo to wa, czy
też po miar głę bo ko ści nie jest pre cy zyj ny, nie istot ne w
tej chwi li - wy nu rza my się. Chwi lę pły wa my po za ka mar -
kach ba se nu i po ra wyjść. Na brze gu py tam wszyst kich,
ja kie głę bo ko ści no to wa li na dnie, oka zu je się, że ba sen
ma od 33, 7 do 35 m głę bo ko ści. No to już wiem, że to nie
nar ko za, tyl ko ka li bra cja kom pu te rów. Po wo li wra ca my
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do ho te lu i szy ku je my się do wyj ścia na sta rów kę. Zo sta -
wia my sa mo cho dy i je dzie my me trem. Sa ma sta rów ka
ro bi du że wra że nie, spo sób w ja ki świa tła uwy pu kla ją jej
pięk no jest god ny po dzi wu, na to miast czy stość… nie mu -
si my wsty dzić się War sza wy. Ko la cję je my we wło skiej
re stau ra cji, po czym wra ca my do ho te lu, trze ba kie dyś
od po cząć, w koń cu ju tro też jest dzień z du żą por cją
atrak cji.

Nie dzie la 22 li sto pa da. Po śnia da niu wy ru sza my do
An twer pii - świa to we go cen trum han dlu dia men ta mi.
Jed nak nie jest nam da ne zo ba czyć nic z tych bo gactw.
Po pro stu w nie dzie lę Bel go wie od po czy wa ją i po za kil -
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ko ma re stau ra cja mi wszyst ko in ne jest po za my ka ne. Czas
spę dza my więc na sta rym mie ście, spa ce ru jąc i oglą da -
jąc tu tej sze za byt ki. Po obie dzie ru sza my pod Wa ter loo -
miej sce klę ski Na po le ona. Nie ste ty fa tal na po go da sku -
tecz nie znie chę ca nas do wej ścia na ko piec usy pa ny na

pa miąt kę tej bi twy, więc „oku pu je my” sklep z pa miąt ka -
mi i lo kal ny pub. Po wo li zbli ża się czas po wro tu. W cią -
gu pół go dzi ny je ste śmy na lot ni sku, gdzie od da je my
sa mo cho dy i ru sza my do od pra wy ba ga żo wej. Nie ste ty
nasz sa mo lot jest opóź nio ny i w War sza wie mel du je my
się ko ło pół no cy.

Pod su mo wu jąc wy jazd uwa żam, że war to zo ba czyć
ten ba sen. Dwa nur ko wa nia to ilość w sam raz, że by się
nim na sy cić i wró cić w do brych na stro jach.

Konrad Stachowicz

konrad@buddy.pl

http://www.bluego.pl
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Czte ry wra ki w jed nym miej scu, jed nej za to -
ce, bli sko sie bie. Rzad ko spo ty ka na grat ka dla
wra kow ców. Pa ro wiec car go „Ti ha ny”, 400 me -
trów da lej ju go sło wiań ski tor pe do wiec „Go le sni -
ca” i obok, w od le gło ści 300 me trów, ju go sło -
wiań ski pa tro lo wiec „PBR 512”. I głów ne da nie
– stu me tro wy krą żow nik Franc Jo zef Ka iser.

Wszyst ko to u wej ścia do słyn nej Za to ki Bo ka ko tor -
skiej, któ rej wej ścia strze gły dzia ła trzech twierdz na pół -
wy spie Arza, wy spie Ma mu la i pół wy spie Pre vla ka
(te ry to rium dzi siej szej Chor wa cji). Do dat ko we go smacz -
ku te mu miej scu do da je fakt, że przez śro dek wej ścia do
za to ki prze cho dzi wod na li nia gra nicz na po mię dzy Chor -
wa cją i Czar no gó rą, li nia ta jest do dziś kwe stią spor ną
mię dzy ty mi dwo ma pań stwa mi. I tu po ja wia się pro blem
– otóż wspo mnia na wcze śniej pe reł ka, czy li krą żow nik

Nurkowanie wrakowe
w Czarnogórze

Franc Jo zef Ka iser, le ży wła śnie na wod nej li nii gra nicz -
nej. Aby tam za nur ko wać, na le ży za ła twić od po wied nio
wcze śniej spe cjal ne ze zwo le nia od rzą dów Re pu bli ki
Chor wa cji i Czar no gó ry. Wrak wciąż owia ny jest ta jem -
ni cą, nur ko wa ło tam bar dzo ma ło osób. Krą żow nik le ży
na głę bo ko ści 42 me trów, je go naj wyż szy punkt znaj du -
je się na 28 me trach. Wszy scy cze ka ją, aż te dwa pań stwa

do ga da ją się w spra wie krą żow ni ka i bę dzie tam moż na
swo bod nie nur ko wać bez spe cjal nych po zwo leń.

Dziś nur kom pro po nu je się dzień wra ko wy, na któ ry
skła da ją się przede wszyst kim dwa naj cie kaw sze nur ko -
wa nia - pierw sze na „Ti ha ny”, dru gie na pa tro low cu.
Wło ski pa ro wiec, któ ry słu żył ja ko car go przy wy brze żu
czar no gór skim, wy bu do wa ny zo stał w Trie ście w 1908
ro ku. Pły wał je dy nie 8 lat. W 1917 ro ku, w dro dze z Ba -
ru do Ko to ru, za to nął przy wej ściu do za to ki w wy ni ku
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błę du na wi ga cyj ne go. Pró bo wa no go ra to wać, jed nak
osta tecz nie osiadł tuż przy wy spie Ma mu la, na głę bo ko -
ści 39 me trów. Na po kła dzie prze wo ził olej i wę giel.
Wrak ma dłu gość 45 me trów i 6 me trów sze ro ko ści. Po -

kład znaj du je się na 34 me trach. Cięż ko go na mie rzyć na -
wet przy po mo cy GPS i so na ru, po nie waż śród o krę cie
jest za pad nię te, a po kład na ca łej swo jej dłu go ści ma du -
że dziu ry, przez któ re moż na za glą dać do środ ka wra ku.
Na so na rze wy glą da to tak, jak by głę bo kość dna w cią gu
se kun dy zwięk sza ła się i zmniej sza ła o 5 me trów. Ca ły
wrak ob ro śnię ty jest ko lo ro wy mi ko ra la mi. Naj więk szą
atrak cją jest ma net ka, spe cjal nie po zo sta wio na dla nur -
ków w po zy cji ca ła na przód, któ rą do dziś moż na prze kła -
dać po zu jąc do zdjęć. Wrak stoi na stęp ce, prze chy lo ny
lek ko na pra wo. Scho dząc na wrak po za li ną ko twicz ną,
mo cu je my li nę opu sto wą do „pro sia ka” ze wzglę du na
piasz czy ste dno.

Cie ka wost ką jest fakt, iż w Chor wa cji jest rów nież za -
to pio ny wrak „Ti ha ny”. Z te go po wo du trwał spór mię dzy
Chor wa ta mi i Czar no gór ca mi, kto ma „wła ści wy” wrak.

Tihany
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Wszel kie wąt pli wo ści i roz wa ża nia ucię li w koń cu
płe two nur ko wie z Her ceg No vi, któ rzy zna leź li na wra ku
dzwon okrę to wy z na pi sem Ti ha ny. Dziś ten pięk ny eks -
po nat moż na zo ba czyć w klu bie czar no gór skich od kryw -
ców.

Dru gą atrak cją dnia wra ko we go jest Pa tro lac PBR 512
- czy li ju go sło wiań ski pa tro lo wiec za to pio ny w 1983 ro -
ku, przy pięk nej pla ży Zan jic, pod czas ma new rów ma ry -
nar ki wo jen nej. Okręt po słu żył ja ko cel ostrza łu
ra kie to we go. Na szczę ście wy star czy ła jed na tor pe da do
je go za to pie nia, dla te go jest świet nie za cho wa ny. W środ -
ko wej czę ści wi dać wiel ką dziu rę, przez któ rą mo że prze -
pły nąć ko lej no ca ła gru pa płe two nur ków. Jest to
naj czę ściej od wie dza ny wrak, po nie waż jest teo re tycz nie
w za się gu każ de go nur ka, na wet z pod sta wo wy mi upraw -
nie nia mi. Pa tro lo wiec le ży rów no na stęp ce na 24 me -
trach, je go gór ny po kład na 17 me trach. Po sia da rów nież
dwa wy so kie masz ty „wzbi ja ją ce” się na 12 me trów pod
po wierzch nią wo dy. Dłu gość wra ku to 40 me trów. Ze -
wnętrz ne bur ty po kry te są ko lo ro wy mi gąb ka mi, a wo kół
wra ku co chwi lę prze pły wa ją ła wi ce ma łych ryb. Czę sto
moż na we wnę trzu spo tkać mu re nę i wiel kie skor pe ny.

Trze cim wra kiem jest tor pe do wiec Go le sni ca – 76T
za to pio ny w 1959 ro ku przy pla ży Zan jic, rów nież pod -
czas ma new rów ma ry nar ki wo jen nej. Jest to dłu gi (60 m)

i wą ski wrak (5,5 m.), czę ścio wo za grze ba ny w dnie. Le -
ży na głę bo ko ści 32 me trów i ze wzglę du na swój kształt
sta no wi naj więk sze wy zwa nie do na mie rze nia dla ster ni -
ka ło dzi nur ko wej.

Dzień wra ko wy jest rów nież atrak cją dla osób to wa -
rzy szą cych płe two nur kom. Pla że Zan ji ce i po ło żo na w
po bli żu Mi ri ste to jed ne z naj pięk niej szych miejsc w ca -
łej Czar no gó rze. Po wa la ją cy wi dok twier dzy na wy spie
Ma mu la na tle błę kit ne go mo rza, w od da li brzeg chor -
wac kie go pół wy spu Pre vla ka, miej sce z wie lo ma ta wer -
na mi, gdzie moż na spró bo wać do sko na łych mor skich
spe cja łów oraz czar no gór skie go wi na. Przej rzy stość wo -
dy w tym miej scu jest urze ka ją ca, wy star czą mi ny za -
chwy co nych tu ry stów, któ rzy tra fia ją tu pierw szy raz.
Pierw sze o czym my ślą, to aby jak naj szyb ciej wsko czyć
do te go la zu ru. Co dzien nie z miej sco wej kei od pły wa ją
ma łe wy ciecz ko we sta tecz ki do po bli skiej Błę kit nej Gro -
ty, któ ra jest tu wiel ką atrak cją. W dro dze po wrot nej wy -
ciecz ki za wi ja ją na wy spę Ma mu la, na któ rej moż na
zwie dzić sta rą twier dzę, w któ rej przez wie le lat by ło pro -
wa dzo ne cięż kie wię zie nie au stro wę gier skie. Kie dy płe -
two nur ko wie pe ne tru ją po bli skie pod wod ne wra ki, ich
ro dzi ny i zna jo mi mo gą ko rzy stać z wie lu atrak cji Zan jic.
Po nur ko wa niach na wra kach ro dzi ny łą czą się ze swo imi
płe two nur ka mi i wszy scy idą do miej sco wej ta wer ny na

Patrolowiec PBR 512, głębokość 24 m fot. Marcin Marszołek
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wspól ny wiel ki obiad, na któ ry naj czę ściej skła da się ryb -
na zu pa i świe ża mor ska ry ba z rusz tu.

Oskar

Au tor dzię ku je za po moc i zdję cia Ru die mu Stan kie -
wi czo wi i Mar ci no wi Mar szoł ko wi.

Ar ty kuł uka zał się na ła mach Ma ga zy nu H2 O.

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://bare.pl/content/suche-skafandry
http://beuchat.pl
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Et na -  bi let Ca ta nia -  Ri fu gio Sa pien za. Bu -
dzi ki znów za dzwo ni ły o go dzi nie, któ ra nie po -
win na ist nieć. Ze rwa li śmy się, szyb kie śnia da nie
i ka wa. Po tem spa cer, przez targ owo co wo -
- wa rzyw ny na ty łach Piaz za del Du omo i pie -
kar nię, na dwo rzec, gdzie roz po czę li śmy szu ka-
nie wła ści we go au to bu su. 

Za opa trze ni w kart kę z in for ma cji tu ry stycz nej po pro -
stu pod su wa li śmy tę kart kę lu dziom pod nos. Za czę li śmy
od bud ki przy dwor cu ko le jo wym, gdzie pró bo wa li śmy
się cze goś do wie dzieć już wczo raj, ale by ły kło po ty. Dziś
rów nież oka za ło się, że je dy nym ję zy kiem, w ja kim mo -
że my so bie po roz ma wiać, jest wło ski (lub wręcz sy cy lij -
ski), a pan z upo rem ma chał rę ką w dru gą stro nę pla cu.
No do bra. Po szli śmy za tem na dru gą stro nę i tra fi li śmy na
ko lej ne, wcze śniej przez nas nie od kry te, sku pi sko au to bu -
sów - tak, to tu taj! Zna leź li śmy au to bus. Stoi. Faj nie. No
to skąd się bie rze bi le ty? Przy uli cy stał kiosk z ga ze ta mi,
ide al ny punkt in for ma cyj ny, po de tknę łam pa nu w kio sku
kart kę pod nos i za py ta łam o tic ke ty. Pan skie ro wał nas na
dru gą stro nę uli cy, do ba ru... Na wią za li śmy zna jo mość z
ja kimś An gli kiem, któ ry też wy bie rał się na Et nę, w re -
zul ta cie wszy scy tro je po wę dro wa li śmy do ba ru, gdzie
fak tycz nie sprze da wa no bi le ty fir my AST. Z jed nej stro -
ny ka nap ki i bu ły oraz ka wa, z dru giej - sło dy cze bar dziej
trwa łe, ja kieś dro bia zgi i bi le ty. Cu dow nie! Na by li śmy
bi le ty po wrot ne i wró ci li śmy pil no wać au to bu su oraz ob -
ser wo wać scen ki ro dza jo we. W koń cu do tarł pan kie row -
ca, ra zem z dzie wo ją, z któ rą się wy lew nie po że gnał tuż
przy drzwiach au to bu su.

- Aha, to dla te go się spóź nił - sko men to wa li śmy i po
chwi li już mknę li śmy w stro nę Et ny. Po wy je cha niu z
mia sta dro ga wi ła się ser pen ty na mi po zbo czu gó ry, bar -
dzo to by ło ma low ni cze. Co ja kiś czas wi dzie li śmy ja kiś
za sy pa ny la wą bu dy nek, wy sta wał tyl ko dach. Po dro dze
był po stój na ka wę. Wresz cie wy sie dli śmy w Ri fu gio Sa -
pien za (1910 m n.p.m.), ro zej rze li śmy się po oko li cy,
mnó stwo skle pów z pa miąt ka mi, kil ka knajp i dol na sta -
cja ko lej ki li no wej. No to idzie my. 

Bi let na ko lej kę li no wą na Et nę. Za trzy mu je nas ko lej -
ka do dwóch okie nek, gdzie każ dy spę dza mnó stwo cza -
su. Nie ro zu mie my, co skom pli ko wa ne go jest w kup nie

Słoneczna Italia,
czyli miłe złego początki cz. 2

bi le tu na ko lej kę li no wą? Po po dej ściu do okien ka do wia -
du je my się. Otóż do Kra te ru Fi lo zo fów (Tor re del Fi lo so -
fo, 2920 m n.p.m.) moż na do stać się na kil ka róż nych
spo so bów. Moż na od ra zu, już stąd, iść na pie cho tę dro -
gą. Dzię ku je my, ki lo metr pod gó rę prze kra cza mo je moż -
li wo ści, nie na wi dzę wcho dzić pod gór kę. Moż na pójść
na ła twi znę i wje chać ko lej ką li no wą do ter mi na lu, któ ry
znaj du je się na 2500 m n.p.m., a po tem prze siąść się w
au to bus, któ ry za wie zie nas pod sam kra ter. Zwie dza nie
jest ła twe! Koszt: 52 euro od oso by. Tru chle je my. Zda je
się, że dzię ki te mu zo sta li by śmy bez gro sza... Jest jesz cze
opcja trze cia. Moż na wje chać ko lej ką na owe 2500 m
n.p.m., a resz tę przejść na wła snych no gach. Za wsze to
pół ki lo me tra do gó ry, nie ki lo metr. De cy du je my się na tę
opcję. W ten spo sób ku pu je my bi le ty na naj droż szą ko lej -
kę li no wą świa ta: 27,5 euro od oso by. I idzie my do wa -
go ni ków. W wa go ni kach trze ba sia dać tak, aby
ob cią że nie by ło rów ne, za tem sia da my na prze ciw ko sie -
bie, po środ ku. Wsia da się do nich w bie gu, ten bieg jest
co praw da po wol ny, ale nie ma mo men tu cał ko wi te go za -
trzy ma nia. Star si lu dzie nie jeż dżą za pew ne na ta kie wy -
ciecz ki. Je dzie my so bie pod gó rę, ob ser wu jąc oko li cę. Na
ra zie jesz cze nie ma śnie gu, co naj wy żej ja kieś ma leń kie
za po wie dzi, jest też na dal dość cie pło. Wy sia da my na
2500 m n.p.m., prze cho dzi my przez skle pik, re stau ra cję,
to a le ty, oglą da my wy po sa że nie, któ re moż na tu wy po ży -
czyć - kurt ki, bu ty zi mo we... i, igno ru jąc au to bu sy, cze -
ka ją ce na nas przy wyj ściu ze sta cji, idzie my schod ka mi
na gó rę, na dro gę. Od te go mo men tu bę dzie mor der cza
dro ga w gó rę. Dla więk szo ści lu dzi za pew ne atrak cyj na,
ja po 100 me trach do sta ję pia ny na ustach i w gó rę pcha
mnie już tyl ko złość.

Pa no ra ma po dro dze na Et nę
- Wil czy - char czę po ja kimś cza sie, kie dy on jest za -

chwy co ny do okol ny mi gór ka mi, 3 cen ty me tra mi ule ża -
ne go śnie gu i w ogó le oko licz no ścia mi przy ro dy, tyl ko
mu tro chę ple cak prze szka dza, bo mu za go rą co. - Obie -
caj mi coś. Kup ta kie wiel kie, po rząd ne kaj dan ki. Nie w
seks -sho pie. Mu szą być po rząd ne. I je śli kie dy kol wiek
wpad nę na ja kiś kre tyń ski po mysł, że by pchać się pod
gór kę, ja ką kol wiek, to weź te kaj dan ki i przy kuj mnie do
ka lo ry fe ra, al bo cze go kol wiek in ne go, do pó ki mi nie
przej dzie. Pro oooszę...
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Na prze mian jest mi go rą co i zim no, jak wy cho dzi my
na otwar tą prze strzeń, to hu la tam wiatr, jak się cho wa my
za zwa ły la wy, to ro bi się upal nie. Nie wia do mo, ubie rać
się, roz bie rać, na gło wie wy lą do wa ła czap ka, na dło niach
rę ka wicz ki. Co ja kiś czas mi ja ją nas au to bu sy z tu ry sta -
mi, wte dy uda je my ta kich twar dzie li, co to po pro stu zdo -
by wa ją szczy ty ot tak, a nie dla te go, że ich nie stać na
au to bus. W pew nym mo men cie prze sta je my iść dro gą,
któ ra bie gnie za ko la mi i ser pen ty na mi, i skrę ca my w bok,
na bez dro że po kry te śnie giem, któ re dość zna czą co skra -
ca dro gę, jed no cze śnie mo że bę dąc odro bi nę bar dziej pod
gór kę. Nie je ste śmy je dy ny mi, któ rzy wcho dzą na pie -
cho tę, acz pew nie je dy ny mi, któ rzy ro bią to z po wo dów
fi nan so wych. W po ło wie dro gi włą czam GPS Log ge ra,
któ ry tro chę się gu bi, ale w re zul ta cie po ka zu je pra wie
do brze na szą dro gę (po mi ja jąc ja kieś ostre sko ki w bok,
to je go po mył ki). 

Po dro dze rze czy wi ście jest ład nie. Świe ci słoń ce, od -
bi ja się od śnie gu, czar ne ka mie nie przy kry te bia ły mi cza -
pa mi wy glą da ją pięk nie, a do te go co chwi la spo ty ka my
bie dron ki. Co i rusz, na ka mie niach, na śnie gu - ma ła bie -
dro necz ka. Wy glą da ją na tro chę przy mu lo ne, nie chce im
się la tać? I skąd ich się ty le tu taj wzię ło? Nie mar z ną im
nóż ki od te go śnie gu? O co tu w ogó le cho dzi? Kie row -
cy au to bu sów mu szą nas nie lu bić, w koń cu przez ta kich,
jak my, fir ma mniej za ra bia. Ale prócz pie szych wę drow -
ców na dro dze na szczyt po ja wia ją się lu dzie na ro we -
rach, a po tem tak że na nar tach, cią gnio nych przez
skrzy dło do ki te skiin gu. O, tak to bym mo gła pod tę gór -
kę... Wi dzi my wy do by wa ją cy się dym z in ne go kra te ru,
tam nie ste ty nie doj dzie my, ale dym ro bi wra że nie.
Wresz cie do cie ra my do po sto ju au to bu sów przy Kra te rze
Fi lo zo fów. Stąd już tyl ko krót ki spa ce rek ścież ką obok
kom plet nie za sy pa ne go schro ni ska na szczyt kra te ru.
Wresz cie!

Pa no ra ma z Kra te rem Fi lo zo fów. Po środ ku doł ka ma -
leń ka dziur ka, z któ rej coś się bar dzo de li kat nie dy mi,
cza sa mi dym wręcz za ni ka. Do oko ła kra te ru ścież ka peł -

na lu dzi, pcha my się i my. Na szczy cie wy cią ga my buł -
ki, naj wyż szy czas na dru gie śnia da nie. Te le fo ny po gu bi -
ły za sięg, cho ciaż przed chwi lą nie mia ły z za się giem
pro ble mów. Jest pięk nie. Ob cho dzi my dziu rę w ko ło,
jesz cze kil ka zdjęć i wra ca my, nic tu po nas. Te raz jest
już ła two, bo jest z gór ki. A z gór ki to ja mo gę. Scho dzi -
my so bie ra do śnie, prze ci na jąc co i rusz dro gę, bo idzie -
my na prze łaj oczy wi ście. Dość szyb ko do cie ra my do
gór nej sta cji ko lej ki li no wej, ku pu je my ma łą na lew kę cy -
try no wą (dla zdro wia) i roz pi ja my ją w wa go ni ku. Go -
rzej się ro bi na do le, bo do au to bu su jesz cze ma my
mnó stwo cza su, umrze my z nu dów w ocze ki wa niu, idzie -
my za tem po szu kać cze goś do je dze nia. W ba rze po ka zu -
je my pal cem, co by śmy chcie li zjeść, pła ci my
mon stru al ną ilość pie nię dzy, sia da my przy sto li ku i oka -
zu je się, że do sta li śmy coś kom plet nie nie ja dal ne go. No
tak, obia dek pod Et ną. Po tem ob cho dzi my wszyst kie
skle py z pa miąt ka mi, wszę dzie są fi gur ki z la wy, po nie -
któ rych cho dzą bie dron ki. Le d wo się już ru sza my, więc
opa da my z sił przy w mia rę pła skich po wierzch niach i
tak so bie cze ka my na ten au to bus, cze ka my... Wresz cie –
jest! Zaj mu je my miej sca i ja - jak zwy kle w środ kach ja -
kiej kol wiek lo ko mo cji - przy sy piam, bo je stem na tym
urlo pie cią gle nie wy spa na. Do cie ra my do Ca ta nii i mo im
ma rze niem na gle sta je się świe żo wy ci ska ny sok z po ma -
rań czy. Wę dru jąc za tem po wo li w kie run ku ho ste lu py ta -
my po dro dze wszę dzie o ta ki sok i wszę dzie od sy ła ją nas
z kwit kiem. Je stem obu rzo na i nie kry ję te go, i wła śnie
wte dy - na Piaz za dell’Uni ver si ta - tra fia my na knajp kę,
w któ rej pa ni mó wi: nie ma pro ble mu, ja sne, sok po ma -
rań czy, już się ro bi! Je stem szczę śli wa. Wy pi ja my po
dwie por cje ta kie go so ku, jest ge nial ny, prze pi ja my to
szklan ką wo dy. Nie chce nam się ru szać, ale w koń cu
idzie my przez ład ne oko li ce - i ke ba ba dla Wil cze go - do
do mu. Oka zu je się, że pra nie nam nie wy schło. No, mo -
że jest tro chę bar dziej su che niż wczo raj, ale że by by ło
ja koś spe cjal nie czuć róż ni cę, to nie. Nie jest do brze. Po -
sta na wia my wy wie sić je na dwo rze, wzdłuż dłu gie go na



60

nuras.info 7/2011

ca łą ścia nę (3 po ko je, kuch nia i ła zien ka) bal ko nu wi szą
też sznu ry i na wet jest kil ka spi na czy do bie li zny. Wie sza -
my pie czo ło wi cie wszyst ko, po czym wy cho dzi my w
mia sto, bo te raz ja się zro bi łam głod na. Ja koś nic mi nie
pod cho dzi, w koń cu ku pu je my ba na ny u ciem no skó re go
chłop ca, któ ry mó wi wy łącz nie po wło sku i nie mo że my
się do ga dać, ile ma my za pła cić. W re zul ta cie wy cią ga ze
mnie 2 euro i po chwi li wra ca z resz tą. Przy zwo ity, a
mógł by tej resz ty nie od dać, prze cież ja nie mia łam po ję -
cia, ile trze ba za pła cić. W do mu bie rze my prysz nic i nie -
wia ry god nie zmę cze ni lą du je my wresz cie spać. Ju tro
nasz ostat ni dzień w Ca ta nii.

Tao r mi na
Au to bus do Tao r mi ny ma my sza le nie póź no, bo do -

pie ro o 9, za tem bu dzi ki po zwa la ją nam spać aż do 7. Sza -
leń stwo! Ma ca my pra nie, pra wie su che, je śli je
zo sta wi my tu na resz tę dnia, bę dzie czy ste i pach ną ce do
wie czo ra bez pro ble mu. Zo sta wia my za tem. Ro bi my ka -
wę, zja da my po ro ga li ku i idzie my obej rzeć ta ras, któ ry
po noć ma my na gó rze, a z któ re go wi dać za mek. Ta ras
jest na da chu ka mie ni cy, od stro ny na szej uli cy wi dać na -
wet jak by frag men cik Et ny. Wła ści ciel po ka zu je nam jed -
nak, że by śmy po szli na dru gą stro nę ta ra su, więc idzie my.
I na szym oczom po ka zu je się - fak tycz nie - za mek w ca -
łej oka za ło ści! Ma my go tuż przed no sem, od dzie la nas
od nie go wą ska ulicz ka i już! No, no… A jak się pój dzie
w trze ci róg ta ra su, to wi dać i Et nę. Fak tycz nie, ta ras jest
su per.

Bi let Ca ta nia – Tao r mi na. Wę dru je my do au to bu su.
Wil czy po dro dze fo to gra fu je za kład pro duk cji tru mien,
mo że na wet za kład po grze bo wy. Dzia ła ca łą do bę, kie dy
nie prze cho dzi my, za wsze otwar te, a w środ ku wy sta wio -
ne naj róż niej sze trum ny. Ostat ni krzyk mo dy to trum na
ma lo wa na, na wie ku, prócz ko lo ro wych ma zia jów, jest
na ma lo wa ne ewi dent nie nie bo, z któ re go wy ła nia się Je -
zus. Bi le ty (po wrot ny: 7,70 euro) na by wa my w biu rze,
już umie my tam tra fić, je ste śmy co raz lep si w po ru sza niu
się po Ca ta nii, ty le że cza sem jesz cze stre su je my się przy
prze cho dze niu przez uli cę. W au to bu sie jak zwy kle przy -
sy piam, aż do jeż dża my i wów czas roz glą dam się i chło -
nę wi do ki. O, tam na do le to ta wy spa, na któ rą moż na
przejść pra wie su chą sto pą, wy glą da atrak cyj nie! Au to -
bus za trzy mu je się na czymś w ro dza ju lo kal ne go dwor -
ca. Tao r mi na jest zbu do wa na na zbo czu gó ry, z pła ski mi
te re na mi tu cięż ko, to też du ży, pła ski plac, ja kim jest
dwo rzec, nie co dzi wi. Spraw dza my od jaz dy do do mu i
idzie my pod gór kę, zna leźć cen trum i śnia da nie. Roz glą -
da my się za in for ma cją tu ry stycz ną, we dług map ki w
prze wod ni ku po win na być do kład nie tu, gdzie te raz sto -
imy. Oczy wi ście jej nie ma. Roz glą da my się zdez o rien to -

wa ni, idzie my ka wa łek pod gór kę, ka wa łek w bok, w
koń cu tra fia my do skle pu, gdzie ku pu je my śnia da nie: buł -
ki, se rek i ka ba no sy. Sia da my ty łem do ko lej nych za byt -
ko wych ru in w ro gu pla cy ku i od da je my się śnia da niu.
Po tem ru sza my na pod bój mia sta. Bi let do te atru grec kie -
go w Tao r mi nie. Naj pierw do Te atro Gre co - sko ro nie
wi dzie li śmy te go w Sy ra ku zach, to obej rzyj my cho ciaż
tu taj. Wstęp: 8 euro. Z bó lem ser ca pła ci my i idzie my
zwie dzić to a le tę. Tuż obok ru in jest ho tel z re stau ra cją,
po dro dze do ki bel ka czu je my wy zie wy z kuch ni, pach -
nie tak in ten syw nie buł ka mi z cze ko la dą, że na praw dę
ma my kło po ty ze śli no to kiem.. Uch, no do bra, idzie my
oglą dać ru iny, do któ rych jest - nie ste ty - znów pod gór -
kę! Ale trze ba przy znać, że tu taj opła ca ło się wspi nać. Po
przej ściu się wi dow nią i wle zie niu na naj wyż szy moż li -
wy punkt, wy cho dzi my po za ob ręb mu rów, tra fia my na
za ro śnię ty drze wa mi i kak tu sa mi ta ras z wi do kiem na mo -
rze - re we la cja! Gdzieś tam jest Afry ka... Nie ste ty, za -
uwa ża my nie po ko ją cą rzecz - nad wy spą zbie ra ją się
chmu ry! No nic, pó ki co cią gle jesz cze świe ci słoń ce,
idzie my za tem zwie dzać da lej. Przy ulicz ce pro wa dzą cej
do te atru - mnó stwo skle pi ków z pa miąt ka mi, tak że ja -
kieś ta jem ni cze scho dy z wa za mi co kil ka stop ni. Na prze -
ciw ko nas - gru pa tu ry stów, któ rzy ro bią zdję cia tym
scho dom. Oczy wi ście mnó stwo ko tów, miesz ka ją cych w
skle pach z ce ra mi ką, po zu ją cych do zdjęć. Znaj du je my
też in for ma cję tu ry stycz ną, któ ra jest nie czyn na w dni
świą tecz ne, so bo ty i nie dzie le (bo jak wia do mo, po rząd -
ni tu ry ści wów czas sie dzą w do mu, a nie plą czą się i chcą
zwie dzać, ba sta!). Spa ce ru je my da lej głów ną uli cą mia -
sta, oglą da my mnó stwo de ko ra cji ce ra micz nych, tra fia -
my na sklep ze sło dy cza mi i ty mi słyn ny mi ozdo ba mi z
mar ce pa nu, tu taj na wy sta wie le żą nie tyl ko mar ce pa no -
we owo ce, ale tak że... upie czo ny kur czak! Oczy wi ście z
kur cza kiem nie ma on nic wspól ne go, po za kształ tem i
ko lo rem. Jest za chwy ca ją cy. Wcho dzi my do skle pu i ku -
pu je my ka wa łek słod kie go, kosz tu je to 4 � i jest ab so lut -
nie pysz ne, roz pły wa się w ustach. Na Piaz za 9 Apri le
otwie ra się znów wi dok na mo rze - plac za bu do wa ny z
trzech stron, z czwar tej oto czo ny jest ba rier ka mi i ław ka -
mi. A na ba rier kach - znów te kłód ki! Zbie ra ją się co raz
czar niej sze chmu ry. Zbie ra my się i my. Jesz cze rzut oka
na San Do me ni co Pa la ce de Tao r mi na i szu ka my miej sca
na obiad. Ale nie ta kie go obrzy dli we go, jak wczo raj. Tym
spo so bem tra fia my do bar dzo po rząd nej re stau ra cji z kel -
ne ra mi. Pierw szy raz do obia du bie rze my wi no, któ re po
pierw szym ły ku prze sta je mi wcho dzić i opróż niam kie -
li szek wy łącz nie z przy zwy cza je nia. Piz za jest smacz na,
kel ne rzy mi li, to a le ta czy sta, a kie dy wy cho dzi my, jesz -
cze nie pa da. Mo że się ro zej dzie? Bi let na ko lej kę li no wą
w Tao r mi nie. Wra ca my po wo li w stro nę au to bu su, kie dy
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za czy na po mnie cho dzić ko lej ka li no wa. Ja chcę na tę wy -
spę! Tę, na któ rą moż na przejść pra wie su chą no gą z lą du.

- Ta wy spa jest strasz nie da le ko stąd - mó wi Wil czy,
usi łu jąc od cią gnąć mnie od sza lo ne go po my słu zjeż dża -
nia ko lej ką li no wą na dół.

- Nie wie my, gdzie ona jest, nie ma my po rząd nej ma -
py, bo in for ma cja tu ry stycz na ro bi so bie ja ja z tu ry stów
- od po wia dam złym gło sem i cią gnę go w kie run ku ko lej -
ki. Spraw dza my czas. Na upar te go zdą ży my zje chać, po -
być na do le 10 mi nut i wje chać, i jesz cze zdą ży my do biec
do au to bu su. Chy ba...

No to prze są dzo ne - ku pu je my bi let (3,50 euro po wrot -
ny) i pa ku je my się do wa go ni ka, zu peł nym przy pad kiem
wy bie ra jąc wa go nik pierw szy, więc ma my re we la cyj ny
wi dok. Nie ma jak usiąść, za tem przy le ga my do szy by i
prze jeż dża my nad bo iskiem pił kar skim, gdzie wła śnie roz -
gry wa się mecz! In te re su ją cy po mysł. Na do le oka zu je się,
że oczy wi ście jest jesz cze je den ta ki cy pel -wy spa, ale nie
ma my żad nych szans, że by się na nią do stać. Za bu do wa
wzdłuż uli cy jest zwar ta i wszę dzie wła sność pry wat na,
więc po krót kim spa ce rze bie gnie my z po wro tem do ko -
lej ki na gó rę. Zdą ża my w ostat niej chwi li, chy ba tym ra -
zem ob słu ga po spie szy ła się o mi nut kę, ale uda je się i już
je dzie my na gó rę. Chy ba wła śnie za czy na pa dać... Do au -
to bu su wsia da my, jak już kro pi. Na ra zie nie zbyt moc no,
ale jed nak. My ślę o na szym, nie mal już su chym ra no pra -
niu, o tym, że mam tyl ko jed ną czy stą ko szul kę i za pas
bie li zny na je den dzień, a resz ta jest al bo brud na, al bo mo -
kra i my ślę też bar dzo du żo brzyd kich wy ra zów. Wil czy
mó wi, że do Ca ta nii pew nie jesz cze nie do szło, bo szło z
dru giej stro ny. Je dzie my w stru gach desz czu. Wy sia da my
w Ca ta nii, tu nie pa da, co za szczę ście, jest szan sa, że na -
sze ubra nia są jed nak su che. Wę dru je my spo koj nie w stro -
nę ho ste lu, kie dy za czy na do ga niać nas deszcz i ta kie

po wol ne kap, kap, kap spra wia, że za czy na my iść co raz
szyb ciej, nie zwa ża jąc na zmę cze nie. Wczo raj sza Et na da -
ła nam po pa lić, dziś ma my ma ło si ły i no gi nas bo lą. Jed -
nak im szyb ciej idzie my, tym bar dziej pa da.Wresz cie
do pa da my wej ścia i le ci my na bal kon, ścią gać ciu chy. No,
mo że i są tro chę bar dziej su che niż ra no, ale bez prze sa dy.
Zdą ży ły zmok nąć, na szczę ście de li kat nie, do ra na po win -
ny wy schnąć na wet w po ko ju.. Idzie my do oko licz ne go
skle pu po szu kać je dze nia na ko la cję i śnia da nie. Ku pu je -
my buł ki, ser doj rze wa ją cy i coś w za stęp stwie wę dli ny i
tę uro czą ko la cję je my w po ko ju, ko rzy sta jąc z na szych
pla sti ko wych sztuć ców, kom plet nie za po mi na jąc, że prze -
cież ma my do dys po zy cji wy po sa żo ną kuch nię! No, ale
te raz przy naj mniej nie mu si my zmy wać. Pa ku je my się
mniej wię cej, że by nie zo sta wiać te go na ra no. W po ko ju
za ła zien ką za miesz ka ło dwóch Po la ków, po zna je my ich
w bra mie, kie dy z jed ne go z nich wy ry wa się so czy ste pol -
skie prze kleń stwo na te mat po go dy. Ma my tyl ko na dzie -
ję, że nie bę dą ha ła so wać.

Beata Ciszewska

mailto:beata.ciszewska@gmail.com
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www.nurkowanie-czarnogora.com.pl
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Nur ko wa nie w War sza wie? Ktoś mógł by po -
stu kać się w gło wę. A jed nak jest to moż li -
we. I to nie tyl ko na kry tym ba se nie, gdy na
dwo rze zim no. Moż na też la tem, gdy słoń ce
pra ży, a nie bo wa chlu je się chmu ra mi.

Na wio snę na sze Cen trum Nur ko we Scu ba Di ver otrzy -
ma ło od kie row nic twa skle pu De ca th lon - Tar gó wek pro -
po zy cję zor ga ni zo wa nia cy klu even tów po świę co nych
nur ko wa niu. Po mysł wy dał nam się bar dzo in te re su ją cy,
zwłasz cza że nur ko wa nia mia ły od być się w du żym ba se -
nie usta wio nym na bo isku przed De ca th lo nem. Przy go to -
wa nia ru szy ły peł ną pa rą. Usta li li śmy trzy czerw co we

Weekend z nurkowaniem
w Warszawie

ter mi ny i mo dli li śmy się o ład ną po go dę. Na si go spo da rze
przy go to wa li dla nas sztucz ny akwen o so lid nych wy mia -
rach. Z wy prze dze niem wy peł ni li go wo dą, da jąc nam
kom fort pra cy w 21 stop niach Cel sju sza. Udo stęp ni li asor -
ty ment nur ko wy do te sto wa nia i przy go to wa li do god ne
wa run ki dla nur ków. Każ dy chęt ny miał do dys po zy cji
kom plet ny sprzęt do nur ko wa nia wraz z pian ką, by móc w
peł ni po znać, jak to jest od dy chać pod wo dą. Im pre za by -
ła skie ro wa na głów nie do osób, któ re nie mia ły stycz no -
ści z nur ko wa niem. Mie li śmy jed nak oka zję spo tkać wie lu
li cen cjo no wa nych en tu zja stów nur ko wa nia, któ rzy przy -
szli schło dzić swo je cia ła, prze te sto wać no wy sprzęt, po -
pa trzeć na zma ga nia no wi cju szy lub po znać in nych
pa sjo na tów nur ko wa nia. Wie lu sko rzy sta ło z oka zji zro -
bie nia dar mo we go in tro nur ko we go dla ro dzi ny i zna jo -
mych. I choć ilość za in te re so wa nych wy ma ga ła usta-
wia nia się w ko lej ce, to czas szyb ko mi jał na wspól nych
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roz mo wach o na szej pa sji, pod wod nych cu dach i zna le zi -
skach oraz pla no wa nych po dró żach. Nie bra ko wa ło tak że
wspo mnień na szych star szych ko le gów o ich zma ga niach
z bra ka mi sprzę to wy mi i ko rzy sta niu z pro wi zo rycz nych
roz wią zań uzy ska nych me to dą do mo wą. Trze ba przy znać,
że dziś ma my ogrom ną wy go dę w nur ko wa niu, a hi sto -
rycz ne opo wie ści po zwa la ją nam do ce nić roz wój nur ko -
wa nia. One tak że two rzą nie po wta rzal ny kli mat na
spo tka niach te go ty pu. U nas te go nie za bra kło, za co ser -
decz nie dzię ku je my wszyst kim, któ rzy nas w te dni od -
wie dzi li.

Po mysł na or ga ni za cję nur ko wa nia w War sza wie oka -
zał się strza łem w dzie siąt kę. Na si in struk to rzy mie li oka -

zję go ścić w ba se nie ok. 300 osób. Nie jed no za nu rze nie
zwia stu je praw dzi wą pa sję. Po zna li śmy wie lu fan ta stycz -
nych lu dzi lu bią cych ak tyw ny wy po czy nek, któ rym
otwo rzy li śmy drzwi do pod wod ne go świa ta. Ma my na -
dzie ję, że każ de mu po za zdję cia mi po zo sta ną nie za po -
mnia ne wspo mnie nia. A Ci, któ rzy tym ra zem nie zdą ży li
do trzeć nie mu szą się mar twić. Choć ten event był ostat -
nim z cy klu, nie zna czy, że to się już nie po wtó rzy. Wraz
ze skle pem De ca th lon - Tar gó wek pla nu je my ko lej ne im -
pre zy te go ty pu, na któ re z gó ry ser decz nie za pra sza my.

An na Cud na - Zbro żek

in fo@scu ba di ver.pl 
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Bę dąc w Bosz ko wie na spo tka niu Fo rum -Nu ras po -
zna łem Pio tra Czer ni ka, wła ści cie la fir my xDe ep, pro du -
ku ją ce go m. in. wor ki i uprzę że wg wła sne go pro jek tu.
Za cie ka wi ło mnie to, po nie waż pierw szy raz spo tka łem
się z pol ską "my ślą tech nicz ną", ma ło te go, by ła moż li -
wość prze te sto wa nia wszyst kich moż li wych kon fi gu ra cji
sprzę to wych.

Da riusz Smo sar ski: Wi taj, Two ja fir ma po ja wi ła
się na ryn ku zu peł nie nie spo dzie wa nie i bez żad nej za -
po wie dzi. Do te go w ofer cie od ra zu zna la zły się czte -
ry mo de le wor ków i uprzę że. Skąd w ogó le po mysł, by
za jąć się pro duk cją te go ty pu sprzę tu?

Piotr Czer nik: Fak tycz nie dla wie lu osób po ja wie nie
się xDE EP na ryn ku by ło za sko cze niem: po ja wia się ja -
kiś fa cet zu peł nie spo za bran ży i star tu je z pro duk cją
sprzę tu nur ko we go. Nic w tym dziw ne go, bo sta ra łem się
nie ro bić wo kół te go zbyt du że go szu mu i w za sa dzie tyl -
ko kil ka wta jem ni czo nych osób wie dzia ło, że gdzieś w
Kra ko wie opra co wu je my no we mo de le wor ków.

DS: A po za pro duk cją sprzę tu, czym się zaj mu jesz
za wo do wo?

PC: Od kil ku na stu lat je stem zwią za ny z bran żą no -
wych tech no lo gii, czy li elek tro ni ką, IT, te le ko mu ni ka cją.
Obec nie zaj mu ję się głów nie ba da nia mi i roz wo jem, czy -
li two rze niem kon cep cji no wych pro duk tów, pro jek to wa -
niem a na stęp nie wdro że niem do pro duk cji.

DS: Czy te go ty pu do świad cze nie po mo gło przy
two rze niu pro jek tów wor ków?

PC: Przy sa mych pro jek tach geo me trii skrzy deł pra co -
wa ło w za sa dzie kil ka osób, któ rych opi nie i spo strze że -
nia wie le wnio sły. Mo je do świad cze nie w przy go to wy wa-
niu i wdra ża niu no wych pro duk tów oka za ło się być bar -
dzo po moc ne w sa mym pro ce sie „upro duk to wie nia” pro -
jek tu, czy li wdro że niu te go, co wspól nie wy my śli li śmy, do
pro duk cji. Efek tem jest ta ki po ziom opty ma li za cji kosz -
tów pro duk cji, że mi mo uży cia bar dzo do brych ma te ria -
łów, ce na de ta licz na jest 20% niż sza niż w przy pad ku
po rów ny wal nych pro duk tów.

DS: Dłu go już nur ku jesz?
PC: Od do brych kil ku lat. Kie dyś nur ko wa łem bar dzo

in ten syw nie i w se zo nie nie mal co dzien nie, bo na Za krzó -
wek mam przy sło wio wy „rzut be re tem”. W tej chwi li nie -

ste ty nie mam już tak wie le cza -
su. Tym nie mniej sta ram się
ro bić 80 nur ko wań w se zo nie.

DS: Kie dy po raz pierw szy ze tkną łeś się w ogó le ze
skrzy dła mi?

PC: Tak na praw dę uży wam skrzy dła od sa me go po -
cząt ku, czy li od pierw sze go nur ko wa nia po kur sie OWD.
Mo im pierw szym za ku pem po OWD był ze staw z pły tą i
wor kiem. Wte dy jesz cze czę sto mó wi ło się, że skrzy dło jest
„trud niej sze” od jac ke tu i po cząt ku ją cy po win ni uży wać
jac ke tów. Te raz ta kie opi nie są na szczę ście zde cy do wa -
nie rzad sze i nic w tym dziw ne go, sko ro na wet bar dzo po -
cząt ku ją cy nur ko wie do sko na le ra dzą so bie z ob słu gą
skrzy dła i po tra fią czer pać przy jem ność z kom for tu, któ -
re da je do brze wy try mo wa ny ze staw.

DS: Skąd w ogó le po mysł na pol skie skrzy dło?
PC: Naj bar dziej zna ne na ryn ku mo de le skrzy deł to

kon struk cje sprzed kil ku, a na wet kil ku na stu lat. Gdy za -
py tasz użyt kow ni ka ta kie go skrzy dła o opi nię na je go te -
mat, z re gu ły otrzy masz od po wiedź, że jest to świet ny
pro dukt. Z dru giej stro ny, gdy pa da py ta nie, czy coś by w
tym skrzy dle zmie nił, bar dzo czę sto od po wiedź jest twier -
dzą ca, a na stęp nie po ja wia się ca ła li sta ży czeń, głów nie
zwią za na z geo me trią wor ka.

DS: Czy li brak zmian w wor kach nie wy ni ka Two -
im zda niem z te go, że są to kon struk cje do sko na łe?

PC: Do kład nie. Prak tycz ny brak ewo lu cji w skrzy -
dłach wy ni ka po pro stu z te go, że w cza sach po wszech ne -
go prze no sze nia pro duk cji na Da le ki Wschód
opra co wa nie i wdro że nie no we go mo de lu jest po pierw -
sze kosz tow ne, a po dru gie sam pro ces pro to ty po wa nia
zaj mu je zde cy do wa nie wię cej cza su. Jed nym sło wem, po
co zmie niać coś, co się do brze sprze da je? Opra co wa nie
no we go mo de lu wor ka, ma jąc pro duk cję ulo ko wa ną tu taj
na miej scu, jest zde cy do wa nie szyb sze i ła twiej sze, niż
gdy by śmy pro duk cję zle ca li wy ko naw com w Azji. Mam
na dzie ję, że ta prze wa ga po zwo li nam na zde cy do wa nie
więk szą ela stycz ność w po rów na niu z kon ku ren cją.

DS: Ja kie wor ki ma cie w ofer cie?
PC: W tej chwi li do stęp ne są dwa wor ki do po je dyn -

czej bu tli i dwa do ze sta wów dwu bu tlo wych. ZE OS do po -
je dyn czej bu tli do stęp ny jest w wer sjach 13 oraz 17 li trów

Polacy nie gęsi ...
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(28 oraz 38 lbs). Na to miast HY DROS, czy li wo rek do
twin se tu, do stęp ny jest na chwi lę obec ną w wer sjach 18
oraz 22 li try (40 i 50 lbs). Do pro duk cji przy go to wa na też
jest wer sja wor ka HY DROS o wy por no ści 26 li trów (60
lbs), któ ra po ja wi się naj praw do po dob niej na prze ło mie
ro ku.

DS: Ja kie atu ty skrzy dła wy mie nisz, by po ka zać,
że war to spró bo wać wła śnie Two je go po my słu na wo -
rek wy por no ścio wy?

PC: HY DROS zo stał za pro jek to wa ny do ze sta wu 2 x
12 li trów i do sko na le z nim współ pra cu je. Ze wzglę du na
ni sko po ło żo ny śro dek wy po ru utrzy mu je wy so ką po zy cję
na po wierzch ni. Prze krój wor ka w oko li cy za wo rów zo -
stał tak do bra ny, by za pew nić bez pro ble mo wy do stęp do
za wo rów. HY DROS jest w tym miej scu o 30 mm węż szy
niż skrzy dła uzna wa ne za naj lep sze na ryn ku. Ob rys wor -
ka zo stał za pro jek to wa ny w ten spo sób, by w po zy cji po -
zio mej wspo ma gać pra wi dło wy trym po przez wy mu sze nie
prze pły wu po wie trza w od po wied nie miej sce. Sze ro kość
wor ka zo sta ła tak do bra na, by zmniej szyć opór hy dro dy -
na micz ny i za pew nić bez pro ble mo wą pra cę in fla to ra.
Sze ro kość wor ka po pro stu nie mo że być ani zbyt ma ła,
ani zbyt du ża. Istot ną spra wą jest też to, że wie le skrzy deł
po za in sta lo wa niu na twin se cie tra ci znacz ną część swo -
jej wy por no ści, ze wzglę du na uci ska nie wor ka przez pły -
tę czy bu tle. W przy pad ku wor ka HY DROS wy mia ry
we wnętrz nej mar twej stre fy zo sta ły tak do bra ne, by róż -
ni ca po mię dzy wy por no ścią rze czy wi stą a no mi nal ną by -
ła mi ni mal na. Po dob nie w przy pad ku skrzy dła ZE OS,
któ re świet nie współ pra cu je z po je dyn czą bu tlą: tu taj
mar twa stre fa rów nież zo sta ła zmi ni ma li zo wa na, śro dek
wy po ru prze su nię ty w dół, a geo me tria za pew nia bar dzo
wy so ką sta bil ność try mu – tak wy so ką, że kur san ci OWD
w pian kach po tra fią w nim za wi snąć w wo dzie z ide al -
nym try mem. Za rów no HY DROS, jak i ZE OS są wy ko na -
ne z bar dzo do brych ma te ria łów, po cho dzą cych
wy łącz nie z USA i Nie miec. Ze wnętrz na po wło ka z cor du -
ry gwa ran tu je du żą od por ność, a uży ty in fla tor jest pro -
duk tem spraw dzo nym, wy trzy ma łym i nie za wod nym – jest
sto so wa ny przez wio dą cych pro du cen tów sprzę tu nur ko -
we go. Trze cim atu tem są też bar dzo do bre wa run ki gwa -
ran cji: dwa la ta na ca ły pro dukt i do ży wot nia gwa ran cja
na zgrze wy pę che rza ze wnętrz ne go. Zresz tą każ de go za -
pra szam do in dy wi du al ne go prze te sto wa nia wor ków
xDE EP – bez żad nych zo bo wią zań moż na po ży czyć wo rek
na te sty i sa me mu prze ko nać się o je go za le tach.

DS: Gdzie moż na prze te sto wać wor ki?
PC: W chwi li obec nej skrzy dła do te stów moż na ode -

brać w Kra ko wie i War sza wie, a nie dłu go doj dą ko lej ne

punk ty. Do dat ko wo uczest ni czy my w im pre zach De mo
Days, pod czas któ rych rów nież moż na prze te sto wać
skrzy dła, a na wet „na go rą co” po rów nać je z pro duk ta -
mi kon ku ren cji.

DS: xDE EP po ja wił się na ryn ku, na któ rym ist nie -
je ogrom na kon ku ren cja. Mi mo do brych pro duk tów
nie jest Wam cięż ko się prze bić?

PC: Ry nek te go ty pu sprzę tu rze czy wi ście jest bar dzo
kon ku ren cyj ny a klien ci bar dzo kon ser wa tyw ni i czę sto
przy wią za ni do kon kret nej mar ki. Wszy scy po wta rza li, że
bę dzie nam bar dzo cięż ko się prze bić, więc po cząt ko we
pla ny by ły bar dzo ostroż ne i za kła da ły sprze daż pięć dzie -
się ciu skrzy deł w pierw szym se zo nie. Oka za ło się jed nak,
że licz bę tę prze kro czy li śmy już po czte rech ty go dniach.

DS: To rze czy wi ście spo ro. Skąd ta ki wy nik?
PC: My ślę, że skła da się na to kil ka czyn ni ków. Po

pierw sze wor ki xDE EP są po pro stu bar dzo do bry mi pro -
duk ta mi – nikt nie ku pił by skrzy dła, któ re nie by ło by w
ja kiś spo sób lep sze od obec nie do stęp nych na ryn ku.
Trze ba przy tym pa mię tać, że więk szość z na szych do tych -
cza so wych klien tów zde cy do wa ło się na za kup po prze te -
sto wa niu skrzy dła w wo dzie.

Po dru gie, klien tów prze ko nu je też wi zu al na ja kość
wy ko na nia, uży te ma te ria ły i dłu gi okres gwa ran cji. Do -
kła da jąc do te go kon ku ren cyj ną ce nę, ła two zro zu mieć
skąd ten wy nik. Zresz tą wy star czy po szu kać wy po wie dzi
na szych klien tów na fo rach in ter ne to wych i ła two zro zu -
mieć, co prze ko na ło ich do wy bra nia pro duk tów xDE EP.

DS: Czy ja kieś cen tra nur ko we lub skle py pod ję ły
z To bą współ pra cę i czy gdzieś w Pol sce moż na już ku -
pić skrzy dła xDE EP?

PC: W tej chwi li bu du je my sieć dys try bu cji i ma my kil -
ku part ne rów han dlo wych, któ rzy sprze da ją nasz sprzęt –
ich li sta już nie ba wem po ja wi się na na szej stro nie in ter -
ne to wej. Bu do wa sie ci dys try bu cyj nej wy ma ga nie ste ty
cza su, gdyż wła ści cie le skle pów czy cen trów nur ko wych
chcą z re gu ły oso bi ście prze te sto wać sprzęt. Dla te go też
na chwi lę obec ną pro wa dzi my jesz cze sprze daż de ta licz -
ną dla klien tów in dy wi du al nych, lecz do ce lo wo sprze daż
bę dzie re ali zo wa na wy łącz nie przez part ne rów han dlo -
wych. Skrzy dła sprze da ją się cał kiem nie źle, więc na pew -
no po win no być to za chę tą dla skle pów, by pod jąć z na mi
współ pra cę.

DS: Na ryn ku jest wie le firm, któ re pro du ku ją
wor ki wy por no ścio we, któ re z nich po rów nał byś ja -
ko ścio wo do pro du ko wa nych przez xDE EP?

PC: Na fi nal ną ja kość każ de go pro duk tu skła da ją się
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trzy czyn ni ki: pro jekt, ma te ria ły i wy ko na nie. Nie chciał -
bym tu się od no sić do kon kret nych ma rek, ale w przy pad -
ku wor ków xDE EP za rów no pro jekt, jak i uży te ma te ria ły
mo gą bez pro ble mu kon ku ro wać z naj lep szy mi mar ka mi
z USA. Pro jekt, a wła ści wie geo me tria wor ków, jest bar -
dzo wy so ko oce nia ny przez użyt kow ni ków, o czym moż na
prze czy tać na fo rach in ter ne to wych, w tym na fo rum - nu -
ras. Ma te ria ły to wy łącz nie mar ko we pro duk ty po cho dzą -
ce od wio dą cych do staw ców z USA i Nie miec. Na to miast
ja kość wy ko na nia każ dy mo że oce nić sam: po trój ne,
wzmoc nio ne szwy na ob wo dzie wor ka, la mów ka na każ -
dym szwie we wnętrz nym, pre cy zja zgrze wa nia – te ele -
men ty są wi docz ne dla każ de go użyt kow ni ka. Są też
pew ne szcze gó ły tech no lo gicz ne, któ re są uni kal ne, jak
np. po wło ka an ty bak te ryj na w pę che rzu we wnętrz nym. To
wszyst ko skła da się na pro dukt, któ ry śmia ło moż na po -
sta wić w jed nym sze re gu z naj bar dziej uzna ny mi świa to -
wy mi pro du cen ta mi.

DS: O co cho dzi z tą po wło ką an ty bak te ryj ną?
PC: Po wło ka an ty bak te ryj na w skrzy dłach nur ko wych

jest zde cy do wa nie no wo ścią wśród te go ty pu pro duk tów.
Za bez pie cza ona wnę trze skrzy dła przed roz wo jem bak te -
rii i grzy bów we wnątrz pę che rza wy por no ścio we go. Do -
tych czas prak tycz nie nikt nie zwra cał uwa gi na to, co tam
so bie ży je we wnę trzu wor ka. A nie ste ty wil got ne i ciem -
ne wnę trze pę che rza jest ide al nym śro do wi skiem dla roz -
wo ju roz ma itych bak te rii i grzy bów, któ re prze do sta ją się
wraz z po wie trzem do dróg od de cho wych, np. pod czas
pom po wa nia skrzy dła usta mi. A po tem dzi wi my się, skąd
tak czę ste u płe two nur ków pro ble my z za to ka mi. Na
szczę ście świa do mość nur ków ro śnie i ostat nio co raz wię -
cej osób za czy na na to zwra cać uwa gę. Zresz tą ja kiś czas
te mu był o tym ar ty kuł w Nu ras.in fo i na pew no war to się
z nim za po znać.

DS: Cie ka wi mnie, jak wy glą da pro ces pro duk cyj -
ny skrzy dła? Mo żesz o tym opo wie dzieć?

PC: Pro duk cja kom po nen tów, np. szy cie po wło ki ze -
wnętrz nej czy zgrze wa nie pę che rza, zle ca my fir mom o
bar dzo du żym do świad cze niu na tym po lu. W na szej fir -
mie prze pro wa dza ny jest mon taż koń co wy i fi nal ne te sty
go to we go pro duk tu. Waż nym aspek tem jest kon tro la ja ko -
ści: prócz fi nal nej kon tro li ja ko ści kom plet ne go skrzy dła,
ja kość ele men tów spraw dza na jest wła ści wie na każ dym
eta pie pro duk cji. Pro ces kon tro li ja ko ści obej mu je aż je -
de na ście punk tów kon tro l nych. Ca ły pro ces zo stał oczy -
wi ście przed sta wio ny do oce ny jed no st ce no ty fi ko wa nej
pod czas cer ty fi ka cji. Fir ma z USA, któ ra do star cza ma te -
riał na pę che rze we wnętrz ne rów nież ma bar dzo wy so kie
stan dar dy ja ko ścio we i każ da par tia ma te ria łu prze cho -

dzi te sty la bo ra to ryj ne, pod czas któ rych ba da na jest mię -
dzy in ny mi wy trzy ma łość ma te ria łu i przy le ga nie po wło -
ki. Wy ni ki ba dań są do star cza ne wraz z każ dą za mó wio ną
rol ką.

DS: Czy nu rek de cy du ją cy się na za kup no we go na
ryn ku pro duk tu bę dzie tak sa mo za do wo lo ny po set -
ce nur ko wań jak na po cząt ku?

PC: Po wło ki ze wnętrz ne na szych skrzy deł wy ko na ne
są z cor du ry, o któ rej za le tach czy wy trzy ma ło ści ni ko go
nie trze ba chy ba prze ko ny wać. Ten ma te riał wy trzy mu je
na praw dę dłu gi okres eks plo ata cji. Wie lu po cząt ku ją cych
nur ków są dzi, że nie po trze bu ją „aż tak moc ne go” sprzę -
tu, bo nur ku ją wy łącz nie re kre acyj nie na nie wiel kie głę -
bo ko ści. A praw da jest ta ka, że naj więk szą za le tą cor du ry
jest od por ność na ście ra nie, co do ce ni każ dy użyt kow nik
nie za leż nie od te go, ja kie nur ko wa nia re ali zu je. Po pro -
stu skrzy dło wy ko na ne z cor du ry już po stu czy dwu stu
nur ko wa niach bę dzie w zde cy do wa nie lep szym sta nie niż
skrzy dła wy ko na ne z ny lo nu.

Po dob nie wy glą da spra wa ni ci. Te, któ re sto su je my,
są zde cy do wa nie naj lep szym pro duk tem na ryn ku i po -
wsta ły spe cjal nie z my ślą o eks tre mal nych wa run kach
mor skich – ich głów nym prze zna cze niem są szwy w ża -
glach re ga to wych, w któ rych są na ra żo ne na ogrom ne
ob cią że nie wy ni ka ją ce z tar cia, na prę żeń i pro mie nio wa -
nia UV. Je śli więc ni ci te do sko na le spraw dza ją się w tak
eks tre mal nych wa run kach, to w sprzę cie nur ko wym rów -
nież spraw dzą się zna ko mi cie.

Ja kiś czas te mu prze ka za łem nie ozna ko wa ne jesz cze
skrzy dła do te stów in struk to rom, któ rzy uży wa li ich do
szko leń. Skrzy dła te ob słu ży ły gru bo po nad set kę nur ko -
wań i na dal wy glą da ją jak no we, co po twier dza wy so ką
ja kość uży tych ma te ria łów. To był do sko na ły test dłu go -
dy stan so wy.

DS: Je śli cho dzi o bar dziej eks tre mal ne nur ko wa -
nia, to na ja kich głę bo ko ściach skrzy dło by ło już uży -
wa ne?

PC: Skrzy dła HY DROS 50 uży wa ne są mię dzy in ny mi
do szko leń Tri mix’owych. Z te go co mi wia do mo, by ły wy -
ko rzy sty wa ne w nur ko wa niach na głę bo kość po wy żej 100
m i do sko na le się spraw dzi ły. Ze wnętrz na po wło ka wy ko -
na na jest z cor du ry, co wręcz pre de sty nu je je do uży wa -
nia na wra kach. Na ostat nich De mo Days, na je zio rze
Pi łak no, HY DROS 40 był też te sto wa ny z re bre athe rem i
rów nież zo stał bar dzo do brze oce nio ny. Jest to o ty le cen -
ne, że te stu ją cy na le ży do osób nie uzna ją cych żad nych
kom pro mi sów w dzie dzi nie try mu czy kom for tu ob słu gi.
Jak wi dać, jest to skrzy dło bar dzo uni wer sal ne i mo że być
uży wa ne do każ de go ro dza ju nur ko wań.
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DS: Ja kie ma cie pla ny na przy szłość? Kie dy w
ofer cie po ja wią się no we pro duk ty?

PC: Kil ka no wych pro duk tów po win no po ja wić się
jesz cze w tym ro ku. Do ty czy to głów nie ak ce so riów, w tym
ze sta wu nie kom pre su ją cych się wy śció łek. Ich te sty zo -
sta ły już za koń czo ne i w tej chwi li wdra ża ne są do pro -
duk cji. Obec nie trwa ją też pra ce nad dwo ma no wy mi
ze sta wa mi wy por no ścio wy mi, jed nym skie ro wa nym do
nur ków re kre acyj nych i dru gim - bar dziej ni szo wym.
Oby dwa po win ny po ja wić się na ryn ku w przy szłym se -
zo nie.

DS: Ostat nio mod ny sta je się si de mo unt. Czy jed -
nym z tych no wych pro duk tów bę dzie uprząż do ta -
kiej kon fi gu ra cji?

PC: Rze czy wi ście, ko lej ni pro du cen ci pre zen tu ją no we
uprzę że si de mo unt. Słu cha jąc jed nak ich użyt kow ni ków,
moż na od nieść wra że nie, że na dal na ryn ku nie ma do -
bre go skrzy dła do ta kiej kon fi gu ra cji. Kla sycz ne skrzy dła
są wy ni kiem wie lu lat ewo lu cji, na to miast w dzie dzi nie
wor ków do si de mo unt’a po ja wia się na ryn ku wie le
skraj nie róż nych roz wią zań, czę sto sto ją cych w sprzecz -
no ści z ideą SM. 

Pro jekt ze sta wu si de mo unt xDE EP jest opra co wy wa -
ny od kil ku mie się cy. Kon struk cja skrzy dła, a zwłasz cza
spo sób je go sta bi li za cji, jest uni ka to wy. W chwi li obec nej
trwa ją pra ce nad opty ma li za cją geo me trii i prze pły wu ga -
zu we wnątrz skrzy dła.

DS: A ten dru gi pro dukt?
PC: Na ra zie nie chcę zbyt wie le pi sać o szcze gó łach,

ale bę dzie to pro dukt łą czą cy naj lep sze ce chy skrzy deł
tech nicz nych i jak ce tów, dla te go też po wi nien sku sić za -
rów no nur ków ty po wo re kre acyj nych, jak i płe two nur ków
tech nicz nych, któ rzy uży wa ją po je dyn czych bu tli, np. pod -
czas wa ka cji. 

W od róż nie niu
od ty po wych hy bryd
bę dzie miał kon -
struk cję mo du ło wą
a geo me tria bę dzie
za pew nia ła bar dzo
wy so ką sta bil ność.

DS: A co z płcią
pięk ną? Bę dzie cie
pro du ko wa li wor ki
w ko lo rze ró żo -
wym?

PC: Cor du ra
pro du ko wa na jest w

wie lu ko lo rach, więc wy pro du ko wa nie wor ka w ko lo rze
ró żo wym nie sta no wi żad ne go pro ble mu. Tym bar dziej, że
po wło ki szy te są na miej scu w Kra ko wie. Kto wie? Mo że
w przy szłym ro ku bę dzie moż na za mó wić do wol ny ko lor
skrzy dła i pły ty?

DS: Wi dzę, że pla ny są am bit ne. Na ko niec, je dy ne
co mi po zo sta je, to ży czyć dal szych suk ce sów i de ter -
mi na cji w ich re ali za cji.

PC: Dzię ku ję.

Korzystając z okazji zgrupowania, gdzie byli również
posiadacze omawianych skrzydeł pozwoliłem sobie
zapytać ich jako użytkowników, ponieważ mając już
kilkadziesiąt nurkowań na skrzydle mogą wydać bardziej
miarodajną opinię aniżeli ktoś, kto w ramach testu
wykona 1-2 nurkowania.

Od trzech mie się cy uży wam Hy -
dro sa 40. Zro bi łem na nim kil ka dzie -
siąt nur ko wań i mu szę stwier dzić, że
to skrzy dło jest naj bar dziej do pra co -
wa ne ze wszyst kich, z ja ki mi nur ko -
wa łem. Żad ne go zbęd ne go ma te ria łu
w oko li cy ma ni fol du, żad nych ko li zji z
wę ża mi, nic nie wy sta je po nad bu tle,
a do te go bar dzo do brze się try mu je.

To pro dukt z gór nej pół ki, a ce na jest bar dzo przy stęp na.
Mar cin Ka miń ski, AOWD

Po kur sie AOWD sta ną łem przed
ko niecz no ścią za ku pu wła sne go
sprzę tu. Te sto wa łem skrzy dła kil ku
róż nych pro du cen tów. Gdy pierw szy
raz za nur ko wa łem z Ze osem 38, by -
łem za sko czo ny je go er go no mią. Nie
mam mo że za du że go do świad cze nia,
ale to skrzy ło po pro stu pa so wa ło mi
jak żad ne in ne. Dłu go nie mu sia łem

się za sta na wiać i ku pi łem ca ły ze staw.
Hu bert Ohar, AOWD

By łam jed ną z pierw szych osób,
któ re sku si ły się na za kup skrzy dła ZE -
OS 28. Mia łam tro chę obaw, bo to no -
wa mar ka, a do te go wcze śniej ni gdy
nie nur ko wa łam ze skrzy dłem, ale do -
kład ne oglę dzi ny i nur ko wa nia te sto we
roz wia ły mo je wąt pli wo ści. Skrzy dło
spi su je się na praw dę świet nie.

Mo ni ka Pio trow ska, AOWD
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Pro po zy cja wy jaz du nad je zio ro Do mi nic kie
wy szła przy oka zji usta la nia ter mi nu spo tka nia
z de san tem z Ka na dy. Cze mu nie, po my śla łam
so bie, za wsze moż na spró bo wać wy rwać się z
pra cy, a w Bosz ko wie mnie jesz cze nie by ło. W
ten spo sób w piąt ko wy po ra nek sie dzia łam w
nu ro wo zie Wil cze go i ob ser wo wa łam ma ło la ta,
tan ku ją ce go sku te rek z dys try bu tor ka obok. Ma -
ło lat ru szył ze sta cji, wkrót ce jed nak do go ni li -
śmy go na dro dze do Zgie rza.

- O, znów ten Mi ster Bia łe Skar pet ki - sko men to wał
Wil czy, sta ra jąc się go po zbyć. Kor ki spra wi ły, że Mi ster
Bia łe Skar pet ki mi nął nas bo kiem i po je chał przed sie bie,
a my utknę li śmy obok woj sko we go au ta ewi dent nie te re -
no we go, któ re mu za czę li śmy oka zy wać nie zdro we za in -
te re so wa nie. Bo miał róż ne wy sta ją ce co sie, któ re słu ży ły
do nie wia do mo cze go. Wresz cie jed nak ko rek, zwień -
czo ny pa skud nym i roz ko pa nym skrzy żo wa niem, skoń -
czył się i mo gli śmy po je chać da lej, po Mar ci na13 736.
Chło pa ki zro bi li prze me blo wa nie w ba gaż ni ku, upchnę li
wszyst ko i ru szy li śmy na au to stra dę. Głod nie jąc z każ dą
chwi lą bar dziej... 

Wash&go, czyli dwa w jednym
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Bram ki na au to stra dach opróż nia ły na sze kie sze nie po
13 zł za każ dym ra zem, sta cja ben zy no wa z hot -do ga mi
i ka wą opróż ni ła wię cej, a przy sta nek w Po zna niu zruj no -
wał mnie fi nan so wo, no ale cza sa mi tak już by wa, jak się
ma kosz tow ne hob by.

Wresz cie, po sił ku jąc się GPSa mi z te le fo nów, do tar -
li śmy na miej sce i przy po mo cy Dar kaS ulo ko wa li śmy
się w dom kach w ośrod ku wy po czyn ko wym Ku ra to rium
Oświa ty. Ośro dek ma ta kie re lik ty jak Sa la Te le wi zyj na
na przy kład, ale też bar dzo przy zwo itą i mi łą ob słu gę,
więc idzie z du chem cza su.

Wil czy:
Po sze dłem sam od ha czyć nas na li ście uczest ni ków.

Da rek wy dał na sze iden ty fi ka to ry (dwu stron ne, bar dzo
faj ny po mysł) i py ta:

- A „psy che” to kto?
- Yy yy... - zba ra nia łem - Ko bie ta...
- Do bra. To mi wy star czy.

Mu sia łem mieć bar dzo mą dry wy raz twa rzy.
- Wiesz, cho dzi mi tyl ko o za kwa te ro wa nie.

Ja sne. I tak do sta li śmy klu cze do na sze go apar ta men -
tu de lux. Miał na wet umy wal kę z zim ną wo dą, a co! Po

ko la cji spo tka li śmy się wszy scy przy ba rze, każ dy przy -
ssał się do ja kie goś piw ka, któ re na bie żą co pań stwo z ba -
ru upy cha li do lo dó wek, po ja wi ły się gi tar ki i im pre za się
roz po czę ła. Głów ny mi bar da mi oka za li się Do mi nik z ze -
spo łu Mo ha dick oraz An drzej, pierw szy tro chę w kie run -
ku szant, dru gi w kie run ku Dże mu, śpie wa li pra wie
wszy scy (cza sa mi nie ste ty), mnie tra fi ło się cia sto do po -
kro je nia, od cza su do cza su po ja wia ło się no we pi wo i
do cie ra li na miej sce no wi przy jezd ni i tak nam uro czo mi -
nął czas do... no, do póź na. Do po rząd nej so bo ty.

Wil czy:
Roz śpie wa na im prez ka trwa ła w naj lep sze, kie dy ktoś

za sta no wił się gło śno:
- Czy kto kol wiek w ogó le się wy brał dzi siaj na noc ne

nur ko wa nie?
- No jak to? Po pi wie? - obu rzył się ktoś in ny.
- Eeee - par sk nął Da rekS - Na trzeź wo to każ dy po tra fi!
W so bo tę oka za ło się, że trze ba wstać, bo śnia da nie.

A w do dat ku spa li śmy przy otwar tym oknie, a mi mo to
nic nas nie zja dło. Nad ro bi ło no cy na stęp nej...

Po śnia dan ku sil na gru pa pod we zwa niem prze nio sła się
do ba ru, gdzie przy ka wie i in nych przy jem no ściach roz po -
czę ła się ak cja Sprzą ta nie Je zio ra Do mi nic kie go. Spo tka -
nie fo rum by ło tyl ko czę ścią więk szej im pre zy, za tem do
ośrod ka przy by ły tłu my, żąd ne re je stra cji i bie ga nia po
krza kach, tu dzież nur ko wa nia w po szu ki wa niu zło mu, pu -



70

nuras.info 7/2011

szek, opon, pla sti ku i wszel kich in nych śmie ci, któ ry mi po -
kry ta by ła oko li ca. Po wsta wa ły gru py wod ne i lą do we. Jed -
ni wska ki wa li w pian ki i ca łą resz tę rynsz tun ku i by li
wie zie ni ło dzią mo to ro wą w kon kret ne ob sza ry je zio ra, któ -
re mie li eks plo ro wać. In ni zbie ra li się z prze wod ni ka mi w
oko li cach sce ny na pla ży i wy ru sza li na pod bój brze gów je -
zio ra. Ze sce ny co i rusz Do mi nik in for mo wał o ko lej nych
gru pach, wy ru sza ją cych w po szu ki wa niu śmie ci. Na pla żę
co ja kiś czas wjeż dżał trak to rek, cią gną cy plat for mę ze
sprzę tem nur ko wym na stęp nych grup. Ogni sko z gril lem
by ło już przy go to wa ne. Spon so rzy hoj nie ob da ro wy wa li
wszyst kich na po ja mi, sto sy kieł ba sek i ka szan ki wska ki wa -
ły na gril la, tłum się prze wa lał, słoń ce raz świe ci ło, raz cho -
wa ło się za chmu ra mi, zry wał się wiatr, ko lej ne ufo lud ki w
nur ko wych ubran kach wska ki wa ły do wo dy, a po środ ku te -
go wszyst kie go ro sła gó ra śmie ci...

Wil czy - mo cze nie dzien ne:
Pon ton dość szyb ko do wiózł na szą gru pę w oko li ce

pla ży po dru giej stro nie je zio ra. Skok na ple cy do wo dy
i już prze cze su je my dno w po szu ki wa niu śmie ci. Oka zu -
je się, że nie tak ła two je zna leźć, chy ba tra fił nam się nie -
zbyt za śmie co ny od ci nek. Po za tym pusz kom po pi wie
(tych jest naj wię cej) co raz le piej wy cho dzi cho wa nie się
wśród wo do ro stów. Jest cie pło, bar dzo płyt ko i le ni wie.
Po umó wio nych 45 mi nu tach wta ra ba nia my się z Mar ci -
nem137 36 na pon ton, cze ka my jesz cze chwi lę na dru gą
pa rę i już ra zem wra ca my do ośrod ka.

Sta ty sty ki ze stro ny http://www.lesz no24.pl/ twier dzą,
że nad je zio rem zja wi ło się 300 osób i ze bra no 21 me -
trów sze ścien nych śmie ci. Nie zły wy nik, nie? Bio rąc pod
uwa gę, że ktoś te śmie ci wcze śniej tam zo sta wił...
Wstydź cie się, lu dzie!

Śmie ci zo sta ły za bra ne, ak cja za koń czy ła się wspól -
nym zdję ciem, kon cer tem or kie stry dę tej oraz szan to we -
go ze spo łu Mo ha dick. Ogni sko pod gril lem, roz pa la ne
przy po mo cy po wie trza z bu tli (bo drew no by ło mo kre),
mia ło ogrom ne po wo dze nie, na kieł ba skę czy ka szan kę
za ła pał się każ dy, a naj więk sze wzię cie mia ła musz tar da.
I wte dy ob ja wi ła się jOr ka ra zem z po lar kiem dla mnie,
czym ura to wa ła mi wie czor ne ży cie to wa rzy skie. Swo ją
dro gą, mi ło jest się spo tkać po la tach.

Do kieł ba ski moż na by ło na pić się pi wa. To zna czy -
kto mógł, ten mógł, spo ra część ban dy nur ko wej pla no -
wa ła noc ne nur ko wa nie, na wet po mi mo te go że śred nia
głę bo kość nur ko wa nia w dzień wy nio sła... 1 metr. Te raz
za to był czas na oglą da nie ofer ty skle pów i te sto wa nie
róż nych sprzę tów, Wil czy przy ssał się do skrzy dła i po -
ży czył je na noc ne zej ście, po czym - bar dzo szczę śli wy
- oglą dał je, ma cał, przy pi nał do świe żo na ła do wa nej bu -
tli i ba wił się tym wszyst kim ze dwie go dzi ny. Przez ten
czas ja pi łam pi wo. JOr ka też. Po wo li za cho dzi ło słoń ce,
ze spół koń czył wy stęp, nur ko wie za czę li się zbie rać pod
wo dę, resz ta sta bi li zo wa ła się do oko ła ogni ska z gril lem.
Ktoś od krył ki szo ne ogór ki i smal czyk, spon so rzy roz da -
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wa li reszt ki za pa sów - na przy kład uro cze cza pecz ki w
ko lo rze bia łym i czar nym. Cięż ko się zde cy do wać. Pa ni
w ba rze na wi dok wcho dzą cych wie dzia ła już, ja kie pi wo
ma wy cią gać z lo dów ki. Grill miał cią głe wzię cie do koń -
ca im pre zy, zresz tą po za kieł ba ska mi i ka szan ką po ja wi -
ła się kar kó wecz ka. Je dy nie krę cą cy wiatr spra wiał, że
ła wecz ki po usta wia ne do oko ła gril la cza sa mi gdzieś wę -
dro wa ły, jed nak krąg się za cie śniał w mia rę spa da nia tem -
pe ra tu ry. Po ja kimś cza sie przy ogni sku zo sta ła
spraw dzo na eki pa plus dwie gi ta ry i Do mi nik stwier dził,
że je dzie my re per tu arem z dnia po przed nie go, czy li to,
co wszy scy do brze zna ją i ko cha ją, i bę dą śpie wać. No i
tak tro chę na wet śpie wa li. Jed na ko woż wi zja śnia da nia o
9 ra no wy mio tła mnie sprzed ogni ska przed 2, więc nie
wiem, jak za koń czy ła się im pre za - ale chy ba strat w lu -
dziach nie by ło...

Wil czy - mo cze nie noc ne:
Na resz cie dłu go ocze ki wa ny „noc nik”! Wy bie ra my

się na nie go ra zem z Go sią (zwa ną „ar kac123”) i Ar kiem
(zwa nym „Mę żem”, tu dzież „+1”), a w ostat niej chwi li
do łą cza tak że Ania. Je zio ro w oko li cach ośrod ka jest płyt -
kie, stąd pły wa my głów nie na głę bo ko ści 2-3 me try, ale
dzię ki te mu prak tycz nie non stop wi dzi my ja kieś ry by.
Ład nie wy glą dał szczu pak, któ ry wku rzo ny tym, że na
nie go z czte rech stron świe ci my, od pły nął - ale nie jak
za zwy czaj w bok, tyl ko do gó ry po nad nas. Cwa na sztu -
ka, mo że już się na uczył, że nu ry mo że i cza sem go nią
ry by nad dnem, ale już nie w gó rę. Kie dy po tem wy pa -
trzy łem jesz cze, ba wią ce go się w mu re nę, wę go rza po -

my śla łem: „Aha, psy che zro bi mi póź niej bu rę, że ry by
zno wu tyl ko oglą dam, za miast wy tar gać z wo dy i wrzu -
cić na pa tel nię”. Sma żo ne ry by to nie sa mo wi cie smacz -
na rzecz. Jed nak te z je zio ra wo lę zo sta wić nie ru szo ne -
niech ro sną wzdłuż i wszerz, a pod czas na stęp ne go nur -
ko wa nia po ja wią się tłum nie, ra zem z dzieć mi, żo na mi,
szwa gra mi i są sia da mi…

Nie dzie la po cząt ko wo by ła jesz cze le ni wa, część osób
zbie ra ła się za nur ko wać jesz cze gdzieś da lej, część zbie -
ra ła za baw ki, jesz cze ja kaś ka wa, jesz cze ja kieś opo wie -
ści, usta le nia, co da lej. „To co te raz sprzą ta my?, To kie dy
na stęp ne spo tka nie?” I w koń cu: „To do zo ba cze nia!” I
tak opu ści li śmy go ścin ne Bosz ko wo, ma jąc w pa mię ci
su per im pre zę i no we twa rze. Po dzię ko wa nia dla or ga ni -
za to rów i... co się mó wi nur ko wi? Bo prze cież nie „Sto -
py wo dy pod ki lem!”

Be ata Ci szew ska

fot. Jacek Biernacki
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Eks tre mal ne prze ży cia, księ ży co we kra jo bra -
zy, szy bo wa nie w krysz ta ło wej wo dzie, do zna -
nia do stęp ne ma łej gru pie śmiał ków – o tym
17 czerw ca opo wia dał Ro bert Kle in. 

Spo tka nie od by ło się w Klu bie Nur ko wym Na uti ca
Po znań, przy uli cy Pił sud skie go 100. Ro bert opo wie dział
nam o po go ni za ma rze niem i ścież ce, ja ką prze był pod -
czas je go re ali za cji. Opo wie dział jak przy pad kiem zo stał
nur kiem re kre acyj nym i póź niej in ny przy pa dek za de cy -
do wał o tym, iż ob rał za cel nur ko wa nie w ja ski niach.
Opo wieść o swo ich do świad cze niach nasz gość zo bra zo -
wał zdję cia mi, pla na mi ja skiń oraz fil ma mi z nur ko wań w
ja ski niach Flo ry dy. Nie bę dzie my zdra dzać szcze gó łów,
gdyż to jest po dróż i opo wieść Ro ber ta, któ rą na le ży wy -
słu chać z je go ust. 

Nad mie nić na le ży, że Ro bert opo wia da nie zwy kle cie -
ka wie, do star cza jąc rów nież in for ma cji zwią za nych z za -

Gdzie diabeł mówi „dzień dobry”
ple czem i or ga ni za cją nur ko wa nia. Dru gim go ściem był
przy ja ciel Ro ber ta, part ner w eks plo ra cji ja skiń, nu rek ja -
ski nio wy ze ści słej czo łów ki świa to wej – Alex War ren. I
tu nie spo dzian ka – oka za ło się, że Alex jest Po la kiem i
to ro do wi tym po zna nia kiem. 

Po ofi cjal nym spo tka niu tra dy cyj nie od by ło się mniej
ofi cjal ne, na któ rym Ale xem i Ro bert od po wia da li na py -
ta nia uczest ni ków spo tka nia.

Ser decz ne po dzię ko wa nia dla Ro ber ta i Ale xa za po -
świę co ny nam czas i wspa nia łe spo tka nie!

Wię cej in for ma cji o na szych go ściach mo że cie zna -
leźć na po da nych po ni żej stro nach:

Ro bert Kle in: http://www.ca ve adven tu res.pl/
Alex War ren: http://www.youtu be.com/user/aqu adi ve1
Klub Nur ko wy Na uti ca Po znań: http://klub.na uti -

ca.po znan.pl/
Tekst i foto: Kamil 

kamil@redlizard.eu

Chcesz opisać wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić ciekawymi informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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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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Mi nął rok i znów je ste śmy w Gie war to wie,
tym ra zem już na II Zlo cie Fre edi ve rek! Zlot
miał się od być w dniach 25 i 26 czerw ca, ale
część z nas, w tym rów nież na sza „gu ru” Aga -
ta, przy by ła wcze śniej ko rzy sta jąc z dłu gie go
week en du. Nie któ re przy je cha ły z ko le żan ka mi
fre edi ver ka mi, in ne z ro dzi na mi, dzieć mi, psa mi,
a na wet ko tem! Miej sce jest prze pięk ne – w
ser cu Wiel ko pol ski, nad Je zio rem Po widz kim,
znaj du je się nie wiel ka miej sco wość Gie war tów,
do brze zna na nur kom i ama to rom spor tów
wod nych, jak i mi ło śni kom wy cie czek ro we ro -
wych. Noc le gi, po dob nie jak w ze szłym ro ku,
do sta ły śmy w po ko jach go ścin nych Ośrod ka
„Pa ła cyk”, tuż obok na szej za przy jaź nio nej ba -
zy nur ko wej NE MO.

So bot ni po ra nek był umiar ko wa nie sło necz ny, jed nak
wy star cza ją co przy jem ny, by wszyst kie wpro wa dzić w
obie cu ją cy i za cie ka wio ny na strój. Ob sia dły śmy żół ty
ław ko -stół i po chwi li każ da z nas da ła się po znać po zo -
sta łym, po dzie li ła się swo imi do świad cze nia mi z nur ko -
wa niem, czy to scu ba, czy to free. Każ da z nas wy ja wi ła

II Zlot Freediverek
tak że swo je ocze ki wa nia wzglę dem sy ren ko we go week -
en du. A by ło ich mnó stwo! Chcia ły śmy spraw dzić się w
eks tre mal nych (jak nam się wy da wa ło) oko licz no ściach,
wy ci szyć się, od kryć sa me sie bie i in ny świat lub też in -
ne spoj rze nie na świat już zna ny, np. z nur ko wa nia z bu -
tlą. No i naj waż niej sze na ko niec – ko szul ki – obiekt
po żą da nia! Za czę ło się dys kret ne prze bie ra nie nóż ka mi,
by le tyl ko szyb ciej je na sie bie za ło żyć…Odzia ne w no -
we „mun dur ki” po wę dro wa ły śmy na se sję od de cho wą.

Dla mnie – pi sze Ane ta – to uspo ko je nie i nie sa mo -
wi ty re laks. Oprócz te go, że przy go to wu je do nu ra, to po -
zwa la wsłu chać się w sie bie, wy ci szyć. Po ma ga w
prze ję ciu kon tro li nad swo im cia łem i od de chem. No wo -
ścią dla nie któ rych uczest ni czek by ło na pew no po sia da -
nie i dzia ła nie prze po ny. W ćwi cze niach du żą ro lę
od gry wał głos Aga ty, któ ry ma nie wia ry god ną moc uspo -
ka ja nia.

Bar dziej na sta wio na na nur ko wa nie w głąb – opo wia -
da Mał go sia – uzna łam sta ty kę za część nud ną, ale…
wbrew po zo rom oka za ło się, że da ją cą du żą świa do mość
wła sne go cia ła za nu rzo ne go w wo dzie i po zna nie skur -
czy prze po ny. Zo sta ły śmy po dzie lo ne na pa ry, każ da z
dziew czyn mia ła wy ko nać po trzy sta ty ki. Dwie mi nu ty
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przy go to wa nia, pod czas któ rych re lak so wa ły śmy się, wy -
ko nu jąc głę bo kie wde chy i dwa ra zy dłuż sze wy de chy,
na ko niec kil ka płyt kich od de chów i ten je den klu czo wy

wdech da ją cy si łę na prze trwa nie… Od li cza nie 10, 9, 8,
…, 1… ZA NU RZE NIE… Pierw sze se kun dy wy jąt ko wo
się dłu ży ły, gdy nie cier pli wie cze ka ły śmy na in for ma cję
od part ne ra, że już wła śnie mi nę ło 30 se kund... Na gle, z
każ dą ko lej ną se kun dą, czas prze sta wał mieć zna cze nie,
a cia ło za czy na ło za nu rzać się w „nie byt”, osią ga jąc bło -
gi spo kój. To, co dzia ło się na po wierzch ni, prze sta ło
mieć zna cze nie…

Wy głod nia łe po od dy cha niu, a po tem nie -od dy cha niu,
po le cia ły śmy na ma łe co nie co i wy kład. By ło pa rę słów
o sprzę cie do fre edi vin gu, tech ni kach od de cho wych oraz
ogól nie o tym, czym fre edi ving mo że być dla każ dej z
nas. Na ko niec po zna ły śmy kil ka pod sta wo wych za sad
nur ko wa nia w głąb. Wresz cie przy szedł czas na wbi cie
się pian ki i spró bo wa nie swo ich sił w je zio rze.

– Prze mar z nię ta po po ran nej sta ty ce, na któ rej drża łam
jak osi ka, po szłam do ba zy nur ko wej NE MO wy że brać ja -
kieś ocie ple nie – wspo mi na Ka sia. Sym pa tycz ny Ja nusz
nie po zo sta wił żad nej sy ren ki w po trze bie i z uśmie chem
uzbro ił nas w gru be pian ki i ocie ple nia. Te raz moż na by ło
przy stą pić do ubra nia resz ty sprzę tu. Gdy sta wi ły śmy się
na zbiór ce przy po mo ście, po go da za czę ła gwał tow nie się
zmie niać, z mi nu ty na mi nu tę chmu ry sta wa ły się co raz
bar dziej czar ne, deszcz przy bie rał na si le, a fa le ko ły sa ły
jak osza la łe. Cóż by ło ro bić, scho wa ły śmy się pod da szek
i po sta no wi ły śmy chwi lę za cze kać. Boj ki, na któ rych mia -
ły śmy ćwi czyć, by ły znacz nie od da lo ne od brze gu, więc
pró ba do tar cia tam przy tak wzbu rzo nej wo dzie wy da wa -
ła się nie bez piecz na. Ca łe szczę ście, że Opatrz ność nad na -
mi czu wa ła i w mo men cie, gdy Aga ta z Olą zde cy do wa ły,
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że nie ma na co cze kać, wcho dzi my do wo dy i zo sta je my
na płyt kiej wo dzie – za czę ło się prze ja śniać. Wte dy więk -
szość sy re nek od waż nie zde cy do wa ła się po pły nąć do boj -
ki i peł ne en tu zja zmu wy ru szy ły śmy na śro dek je zio ra. W
rze czy-  wi sto ści oka za ło się, że boj ki znaj du ją się da lej niż
nam się wy da wa ło. Ob cią żo ne pa sa mi ba la sto wy mi oraz
nec ka mi dziel nie po ko ny wa ły śmy dy stans. Zmę czo ne, ale
szczę śli we do tar ły śmy na miej sce. Po dzie li ły śmy się na
czte ry gru py przy roz sta wio nych boj kach. I tak nad szedł
czas na chwi lę praw dy. Po krót kim in struk ta żu za czę ły śmy
po ko lei scho dzić w dół wzdłuż li ny opu sto wej. Jak się
oka za ło, spra wa wy rów na nia ci śnie nia wca le nie jest ta ka
pro sta jak wte dy, gdy ćwi czy ły śmy „na su cho”. Ale po nie -
waż fre edi ver ki ni gdy się nie pod da ją, dziel nie wal czy ły -
śmy ze swo imi sła bo ścia mi. Z każ dym ko lej nym nur kiem
by ło le piej: 3 m, 5 m, 8 m, ter mo kli na – zim no strasz nie, 10
m, 13 m... Dwu go dzin ny tre ning mi nął nam wszyst kim
bar dzo szyb ko i na wet nie by ło zim no! Emo cje i bi cie swo -
ich ży cio wych re kor dów roz grza ły każ dą sy ren kę. Część z
nas po zo sta ła na płyt kiej wo dzie, aby tu przy plat for mach
spró bo wać swo ich sił. Pró bo wa ły śmy pły wa nia w płe -
twach (dy na mi ki), scy zo ry ków, wy rów ny wa nia ci śnie nia
przy li nie scho dząc gło wą do do łu lub do gó ry. By ło fan -
ta stycz nie! To wa rzy szy ła nam na sza ba se no wa mi strzy ni
Ola, spo koj nie tłu ma cząc wszyst kie nie zbęd ne ele men ty
nur ko wa nia. Cu dow nie by ło ob co wać z ryb ka mi, za nu rza -
jąc się co raz ni żej i ni żej… Po ca łym dniu wod nych atrak -

cji, za do wo lo ne z sie bie Sy ren ki w koń cu mo gły coś kon -
kret ne go zjeść. Przy szedł czas na wie czor ne gril lo wa nie,
wza jem ne „po zna nie się” (już bez ma sek, pia nek i kap tu -
rów, nie by ło to ta kie trud ne), wy mie nia nie się wra że nia -
mi i czas na dal sze ćwi cze nia od de cho we za po mo cą faj ki
mlecz nej (hit se zo nu – szi sza ma li bu!). Na zie lo nej ła wecz -
ce, w to wa rzy stwie przy ja ciół, ro dzi ny, dzie ci, psów i ko -
ta, fre edi ver ki spę dzi ły mi ły wie czór, pa mię ta jąc jed nak,
że cze ka je po ran na jo ga, grzecz nie po ło ży ły się w mia rę
wcze śnie spać…

Nie dzie la… W pro gra mie Zlo tu nie mo gło za brak nąć
istot ne go ele men tu, ja kim w nur ko wa nia na za trzy ma nym
od de chu jest re lak sa cja. Sam Ja cqu es May ol, czło wiek -
del fin i gu ru fre edi ve rów twier dził, że klu czem do suk ce -
su jest nie ty le kon dy cja sa me go cia ła, co tre ning umy słu.
Zgod nie z tą teo rią i sto so wa ną od lat prak ty ką, że to jo ga
jest naj lep szym spo so bem na ćwi cze nie umie jęt no ści pa -
no wa nia nad swo im cia łem i umy słem, na sze gro no pod -
da ło się po nad go dzin nej se sji ćwi czeń na ło nie na tu ry.
Aby prze isto czyć się w sy re ny, ko lej no przy bie ra ły śmy
po zy cje psów z gło wą w dół i do gó ry, wę ży, wiel błą dów,
a na wet ki jów… Pod okiem na sze go zlo to we go jo go we -
go gu ru – Oli – wy ko na ły śmy ze staw asan, któ re po zwa -
la ją bar dzo do brze na tle nić krew oraz roz luź nić mię śnie,
a na stęp nie uspo ko ić or ga nizm i ob ni żyć tęt no.

Za raz po za ję ciach jo gi, ru szy ły śmy do wo dy. To był
naj bar dziej wy cze ki wa ny punkt pro gra mu! Po nie waż po
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so bot nim za nu rze niu mo gły śmy osza co wać swo je si ły,
zo sta ły śmy po dzie lo ne na dwie gru py – jed na zo sta ła przy
brze gu na głę bo ko ści do 10 me trów i dru ga (więk sza!)
uda ła się na śro dek je zio ra. Za ję cia na plat for mach pro -
wa dzi ła tym ra zem Aga Sa wicz, któ ra z wiel kim za an ga -
żo wa niem i zna jo mo ścią te ma tu tłu ma czy ła na szej gru pie
(ok. 7 dziew cząt), jak wy rów ny wać ci śnie nie, aby za nur -
ko wać nie co ni żej. Wszyst kie bar dzo przy kła da ły śmy się
do ćwi czeń, sto so wa ły śmy się do prze ka zy wa nych nam
uwag, co po zwo li ło nie któ rym z nas osią gnąć wy ma rzo -
ny cel – plat for mę – lub na wet zaj rzeć pod nią. Do ro ta
tak wspo mi na tę se sję: – Prze dmu cha nie uszu, ostat ni
wdech i w dół…. Po wo li, po wo li, po wo li w ot chłań wo -
dy. Na wet nie wiesz, kie dy prze sta jesz mar twić się, prze -
sta jesz my śleć, prze sta jesz być fi zycz nie, ma te rial nie. Nie

ma cia ła, je steś Ty…. praw dzi wa, pier wot na, na tu ral na.
Czu jesz ci szę, głu chą ci szę i głu chy spo kój. Czu jesz też
sie bie. Nie w gło wie, nie w no gach, nie w dło niach…,
gdzieś pul su ją cą w oko li cy klat ki pier sio wej. Tak jak by
tam by ła Two ja du sza, a Ty do ty kasz ją bar dzo de li kat nie.
Do pły nę łam na dół, na drew nia ną plat for mę. Roz glą dam
się wol no na bo ki i do gó ry. Ja nie chcę wra cać, chcę zo -
stać i czuć sie bie. Usia dłam na plat for mie i przy po mnia -
ło mi się, że Aga na boj ce mó wi ła, że bym zro bi ła na do le
krót ką sta ty kę i wra ca ła do gó ry. Nie chcia łam te go.
Chcia łam wy cią gnąć rę ce do gó ry, za mknąć oczy i po -
zwo lić wo dzie mną za wład nąć. W koń cu je stem jej czę -
ścią. Na gle od wró ci łam gło wę i zo ba czy łam py ta ją cą
Agę, czy wszyst ko ok.? Od po wie dzia łam, że tak, po li -
czy łam do dzie się ciu i po pły nę łam do gó ry. Chcia łam być
sa ma jak naj dłu żej. W cza sie tej se sji by łam na do le 6 ra -
zy. To, co się czu je tam na do le, uza leż nia. Te raz, kie dy
to pi szę, też chcę tam być… i czuć.

Dru ga gru pa uda ła się na głę bo ką wo dę. W łód ce to wa -
rzy szy ła nam jo gin ka Ola i nasz fil mo wiec Lo ic z Po la -
Films. Nur ko wa ły śmy przy trzech boj kach, z któ rych
zwi sa ły li ny usta wio ne na 15 i 20 me trów. Wszyst kie za -
nu rze nia od by wa ły się pod czuj nym okiem Aga ty, Oli
Wojt ka i Tom ka. Po roz grzew ce, skła da ją cej się z trzech
co raz głęb szych nur ko wań, pró bo wa ły śmy swych sił w
jak naj głęb szym za nu rze niu. – Oso bi ście naj mi lej wspo -
mi nam te za ję cia – mó wi Asia – po nie waż uda ło mi się
do trzeć po raz pierw szy do 20 me trów. Da ło mi to du żo ra -
do ści, sa tys fak cji i chę ci do dal sze go upra wia nia te go
pięk ne go spor tu. Scho dzi ły śmy w dół, pod cią ga jąc się na
li nie lub pły nąc w płe twach. Ko lej no za nu rza ły śmy się,
po 11 me trach na po ty ka ły śmy ter mo kli nę, moż na by po -
wie dzieć, że zim no za pie ra ło dech w pier si, gdy by śmy
mo gły od dy chać. Na stęp ne 8 me trów – by ło zu peł nie
ciem no – na koń cu po dró ży cze kał bo nus: la tar ka za wie -
szo na na koń cu li ny, na 20 me trach! Świa teł ko w tu ne lu.
Je że li ko muś wy star czy ło po wie trza, moż na by ło ro zej -
rzeć się i w od da li zo ba czyć świa teł ka pod wie szo ne do in -
nych lin. Ja ką ulgą by ło ode tchnąć po po wrot nej po dró ży!
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– Sa mo do pły nię cie do bo jek to był dla mnie nie la da
wy czyn! – twier dzi Pau li na. – Zgo dzę się z tym, że to jest
„in ny świat”. Choć mo je osią gnię cie to tyl ko 15 m, da ło
mi wiel ką ra dość, po wie dzia ła bym też, że lep sze oby cie
z wo dą i tym sa mym więk sze po czu cie bez pie czeń stwa.
Nur ku jąc w Pol skich wo dach zde rza my się z trze ma rze -
cza mi: naj pierw ter mo kli ną, po tem ciem no ścią, a na stęp -
nie z wła sną oso bą. Mo że nie do słow nie, ale po raz
pierw szy zo sta je my sa mi ze so bą, bez świa ta, któ ry zna -
my i je go ha ła sów.

Nie chęt nie, ale wró ci ły śmy na ląd. Nad szedł czas na
ostat ni wy kład. Za sta na wia ły śmy, ja kich na stęp nych cie -
ka wo stek się do wie my. Wy kła dy z fre edi vin gu ma ją się
ni jak do po wszech nie ko ja rzo nych mo no lo gów na uczel -
ni, więc po gna ły śmy spra gnio ne wie dzy. Aga ta z Olą
opo wie dzia ły o skut kach nie pra wi dło we go od dy cha nia i
zbyt dłu gie go nie od dy cha nia, czy li o hi per wen ty la cji i hi -
po kap ni oraz hi pok sji i hi per kap ni. Tym sa mym świa do -
mość te go, co i jak ro bi my, zmie ni ła się dia me tral nie.
Zo ba czy ły śmy, czym jest blac ko ut oraz jak wy glą da ta -
niec fre edi ve rów, słyn na sam ba. Wy glą da ło śmiesz nie,
ale wo la ły by śmy w przy szło ści te go uni kać. Wszyst kie
bra ku ją ce ele men ty ukła dan ki uło ży ły się w ca łość, zro -
zu mia ły śmy, że tre no wać mu si my za wsze z part ne rem
oraz jak dbać o sie bie, by roz wi jać wła sne umie jęt no ści i
bez piecz nie po zna wać moż li wo ści.

Po wy kła dzie na stą pi ła uro czy sta chwi la przy zna nia
cer ty fi ka tów. Od tej chwi li ofi cjal nie sta ły śmy się fre edi -
ver ka mi peł ną pier sią! Du ma mie sza ła się z ra do ścią po -
zna nia cze goś no we go i... cią głym nie do sy tem. Do tąd
za chwy ca jąc się fil mi ka mi z Egip tu czy z za wo dów ba se -
no wych, nie zda wa ły śmy so bie spra wy z te go, ile wię cej

kry je się w tym spo rcie. Wie dza i moż li wość jej wy ko rzy -
sta nia pod okiem Aga ty i Oli da ły nam wia rę, że mo że my
wię cej! Po ja wi ła się też pew ność, że wie my co ro bi my, że
tyl ko z ugrun to wa ną wie dzą mo że my nur ko wać bez -
piecz nie. To za pew nia spo kój, tak waż ny we fre edi vin -
gu. Te raz po zo sta je uga sić pra gnie nie dal szej przy go dy i
do wie dzieć się oraz na uczyć jesz cze wię cej. Ko niecz nie
na ko lej nym kur sie AIDA z Aga tą!

Tak jak w ze szłym ro ku, tak i w tym, nie za wiódł nas
nasz głów ny sprzy mie rze niec – Cen trum Nur ko we NE -
MO z Ja nu szem R. na cze le. Zo sta ły śmy wy po sa żo ne w
ołów i pa sy ba la sto we, nie za bra kło też ska fan drów, a dla
po cząt ku ją cych Sy re nek, któ re za po mnia ły lub nie mia ły
kom plet ne go ABC, zna la zły się rów nież faj ki i ma ski.
NE MO uży czy ło nam rów nież ło dzi, któ ra oka za ła się
nie zbęd na dla na sze go fil mow ca oraz ze wzglę dów bez -
pie czeń stwa. W tym ro ku praw dzi wą fu ro rę zro bi ły no we
ko szul ki „zlo to we”, któ re przy go to wał nasz ko lej ny spon -
sor KAS SA i spi sał się na me dal. Je ste śmy prze szczę śli -
we, że na wią za ły śmy tę współ pra cę, a ko szul ki bę dzie my
no si ły z du mą jesz cze wie le lat. Bar dzo Wam ser decz nie
dzię ku je my za po moc. Dzię ku je my rów nież pa tro nom
me dial nym: Tar gom Nur ko wym Pod wod na Przy go da,
mie sięcz ni ko wi Nu ras.in fo, ma ga zy nom Wiel ki Błę kit i
Pod wod ny Świat oraz por ta lom nur ko wym Di vers24.pl
oraz Di verc lub.org, dzię ki któ rym tak wie le dziew czyn
do wie dzia ło się o Zlo cie i mo gło wziąć w nim udział.

I w ten oto spo sób nasz II wo man’s free week end do -
biegł koń ca… Mo że i w trak cie trwa nia zlo tu deszcz pró -
bo wał nas znie chę cić, wiatr prze go nić z po wro tem do
do mu, ale na fre edi ver ki nie ma moc nych: do trwa ły śmy
do koń ca, plan zo stał zre ali zo wa ny w 101%, a nie dziel -
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ne słoń ce by ło w peł ni za słu żo ną na gro dą. Jesz cze na ko -
niec pa miąt ko we zdję cie gru po we, wśród tych sa mych
sto kro tek co przed ro kiem, i czas na po że gna nia, uści ski.
Opusz cza my Gie war tów wie dząc, że za rok wró ci my tu
po now nie, by pod jąć no we wy zwa nia, prze zwy cię żyć ko -
lej ne oba wy, le piej po znać sa me sie bie i przy tym wszyst -
kim do sko na le się ba wić. Na sze te go rocz ne spo tka nie jest

do wo dem na to, że gro no „czyn nych” fre edi ve rek ro śnie
z ro ku na rok, a i „bier nych” sym pa ty ków/sym pa ty czek
bez de chu jest co raz wię cej. Za pał i ra dość, ja kie po ja wi -
ły się na pierw szym, ze szło rocz nym, zlo cie prze trwa ły i
z pew no ścią już nie znik ną! Do zo ba cze nia za rok!

Freediverki

autor zdjęć: Ilona Kerger

http://xdeep.pl
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Cen trum Nur ko we Se ashell to w 100% mal -
tań ska, ro dzin na fir ma, któ ra zo sta ła za ło żo na
w mar cu 2004 ro ku. Wła ści cie lem, a tak że
sze fem dzia łu nur ko wań jest Hu bert Borg – in -
struk tor SSI i PA DI. Hu bert nur ku je na mal tań -
skich wo dach od po nad 16 lat i uwa ża ny jest
za jed ne go z naj bar dziej do świad czo nych in -
struk to rów na wy spie. 70% na szych klien tów to
lu dzie, któ rzy nur ku ją z na mi rok po ro ku i są
na szą du mą ja ko stali człon ko wie na szej zwar -
tej eki py. Za pra sza my do od wie dze nia Mal ty i
spraw dze nia na wła sne oczy, dla cze go więk -
szość z na szych klien tów wra ca tak ocho czo,
za każ dym ra zem.

Se ashell Di ving Cen tre jest usy tu owa ne na jed nej z
naj pięk niej szych piasz czy stych wysp Mal ty – Mel lie ha
Bay – na kra wę dzi wód, je dy nie kil ka mi nut od cen trum

Cen trum Nur ko we Se ashell
wysp Mel lie ha. Je ste śmy bar dzo za an ga żo wa ną ba zą nur -
ko wą, ro bią cą wszyst ko co w na szej mo cy, aby pro wa -
dzić naj wyż szej ja ko ści nur ko wa nia oraz szko le nia.
Szko le nia pro wa dzi my dla wszyst kich chęt nych, za rów -
no dla no wi cju szy, jak i nur ków Tech ni cal Tri mix. Na -
ucza my w dwóch fe de ra cjach nur ko wych: SSI i PA DI.
Fe de ra cje te są naj bar dziej zna ne i roz po zna wal ne na ca -
łym świe cie. Ucząc nur ko wa nia, zwra ca my szcze gól ną
uwa gę rów no cze śnie na ja kość oraz bez pie czeń stwo.
Cen trum Se ashell ob słu gu je nie tyl ko du że gru py, ale
rów nież ma łe. Chcąc za pew nić naj bar dziej fa scy nu ją cą
pod wod ną przy go dę, je ste śmy go to wi przy go to wać
wszyst ko co nie zbęd ne do tre nin gu na ogra ni czo nej prze -
strze ni wod nej. Cen trum jest w peł ni wy po sa żo ne w no -
wo cze sny sprzęt, re gu lar nie ser wi so wa ny i kon ser wo -
wa ny, co za pew nia bez pie czeń stwo. Na sze cen trum ma
w po sia da niu no wy, 8 m Rib craft z sil ni kiem 300 kon -
nym oraz peł ny do stęp do na brze ża, miesz czą ce go się kil -
ka kro ków od na szej ba zy. To za osz czę dza nam wie le
cza su, któ ry mo że my prze zna czyć na nur ko wa nia, eli mi -
nu jąc po trze bę za ma wia nia ło dzi. Dzię ki cze mu nie tra ci -
my cza su, tyl ko od ra zu uda je my się na eks cy tu ją ce
wy pa dy nur ko we. Na si in struk to rzy są nie tyl ko w peł ni
wy kwa li fi ko wa ni, ale rów nież ostroż ni, przy ja ciel scy i
do sko na le zna ją cy miej sca nur ko we. Se aShell za pew nia
kur sy w wie lu ję zy kach, na to miast an giel ski uży wa ny jest
przez wszyst kich w cen trum.

5 naj lep szych miejsc do nur ko wa nia
Im pe rial Event – daw ny prom znaj du ją cy się mię dzy

Mal tą a Go zo. Jest ide al nym miej scem do nur ko wa nia,
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le ży je dy nie kil ka mi nut od ba zy. Obok wra ku, na głę bo -
ko ści 25 m, znaj du je się spek ta ku lar na sta tua Chry stu sa.
Bar dzo czę sto spo tkać tu moż na du że ilo ści ba ra kud.

Lan tern Po int (Co mi no) – za czy na my tu nur ko wać,
wcho dząc w ko min, a wy cho dzi my na głę bo ko ści 18 m.
Tu nel jest wy star cza ją co sze ro ki, aby prze pły wa jąc przez
nie go, nie do tknąć ścian. Ten spo sób nur ko wa nia jest bar -
dzo eks cy tu ją cy. Do sko na łe miej sce dla tych, któ rzy do -
ce nia ją do brą przy go dę.

SS Po ly ne sien (Mar sa ska la) – wrak o dłu go ści 152
m, zo stał za to pio ny przez tor pe dę w 1918 ro ku. Jest wciąż
nie na ru szo ny. Ogrom ny wrak do od kry cia i zdo by cia w
tak krót kim cza sie to wspa nia ła za ba wa dla nur ków tech -
nicz nych.

Rozi (Cir kew wa) – zo stał za to pio ny w 1992 ro ku, ja -
ko pod wod na atrak cja, po 20 la tach pra cy w Grand Har -
bor. Wrak znaj du je się je dy nie 150 m od punk tu wej ścia
do wo dy, w trak cie zbli ża nia się do nie go moż na po dzi -
wiać naj ład niej szą ra fę wo kół wra ków.

Um El Fa ro und – wi docz ność jest do sko na ła a wrak
eks cy tu ją cy, pe łen pod wod ne go ży cia, co za pie ra dech
nur ku ją cym… Per fek cyj ne miej sce dla lu bią cych pe ne -
tra cję wód.

Za pra sza my!!!

http://www.scubadiver.pl
http://buddy.pl
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Ośmior ni ca
Je śli ktoś po tra fi, to mo że wy ty po wać na wet zwy cięz cę

Mun dia lu. Tak zro bi ła osmiornica o wdzięcznym imieniu
Paul w ze szłym ro ku i Hisz pa nia zo sta ła Mi strzem! Naj cie -
kaw sze jest to, że owa Pau la to gło wo nóg – sław na na ca ły
świat ośmior ni ca (Octo pa da)!

Zwie rzę ta te za miesz ku ją mo rza i oce any o wy so kim
za so le niu, tzw. peł no sło ne. Naj czę ściej spo ty ka ne wśród
raf ko ra lo wych i ak tyw ne głów nie no cą, za dnia szu ka ją
schro nie nia w za ka mar kach za rów no na tu ral nych, jak i
„wrzu co nych” przez czło wie ka, czy to w for mie śmie ci
(np. opo ny), czy w for mie wiel kie go wra ku. By wa, że
nur ku jąc wśród barw nych ko ra li, ukwia łów i ry bek, nie
za uwa ża my mi ja nej ośmior ni cy, gdyż dzię ki umie jęt no -
ści zmia ny bar wy cia ła, świet nie po tra fi się ka mu flo wać.
Choć naj czę ściej spo ty ka my dość ma łe lub śred nie osob -
ni ki, gło wo nóg ten po tra fi do ra stać na wet do 200 - 300
kg ma sy cia ła, przy roz pię to ści ra mion do 10 i wię cej me -
trów. Jest dra pież ni kiem wy po sa żo nym w środ ki obro ny.
Pew nie nie je den z nas wi dział, jak po tra fi przy spie szyć
i na gle znik nąć. Wy ko rzy stu je tu za rów no pręd kość, jak

i wy rzu ce nie „atra men tu” – barw ni ka zwa ne go se pią (wy -
twa rza ny przez gru czoł czer ni dło wy). Szyb kie i ak tyw ne
pły wa nie uzy sku je sto su jąc ruch od rzu to wy (wy rzu ca
wo dę z ja my płasz czo wej przez umię śnio ny le jek). O ka -
mu fla żu już wspo mnia łem, ale ten spryt ny gło wo nóg dys -
po nu je jesz cze ja dem wy twa rza nym przez gru czo ły
ję zy ka, na któ rym znaj du ją się zę by. Ośmior ni ca po sia da
dwie ro go we szczę ki, któ ry mi z po wo dze niem roz gry za
po wło ki mię cza ków. Po sia da osiem ra mion po łą czo nych
bło ną i za opa trzo nych w wi docz ne przy ssaw ki. Cie ka -
wost ką jest, że każ da z przy ssa wek po sia da mię śnie, któ -
re po zwa la ją jej na ob rót na wet o 360O wzglę dem
ra mie nia. Te sym pa tycz ne gło wo no gi nie ma ją sztyw ne -
go szkie le tu, dzię ki cze mu ich wła ści wie nie ogra ni czo na
ela stycz ność po zwa la, prócz rze czy oczy wi stych jak pły -
wa nie i po lo wa nie, rów nież na czoł ga nie, prze ci ska nie się
przez bar dzo wą skie szcze li ny, tak że na seks. Jak do no -
szą na ukow cy z Uni wer sy te tu He braj skie go w Je ro zo li -
mie, ośmior ni ca po tra fi po ru szać ce lo wo jed nym ra mie -

Z fauną i florą za pan brat

Ośmiornica olbrzymia         fot. Kirt L. Onthank

Paul
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niem (bez udzia łu po zo sta łych). Kon stru ując la bi rynt z
trze ma moż li wo ścia mi wy bo ru, po karm po ło ży li tyl ko na
koń cu jed ne go z wą skich ko ry ta rzy. Nie do syć, że zmu -
si ło to gło wo no ga do ko rzy sta nia tyl ko z jed ne go ra mie -
nia, to jesz cze po ka za ło, że po tra fi je i roz cią gnąć, i nim
ma new ro wać. Co wię cej, ba da na ośmior ni ca za pa mię ta -
ła, gdzie znaj du je się sma ko łyk i po wtó rzy ła za da nie jesz -
cze kil ka ra zy. Układ ner wo wy ośmior nic jest sil nie
scen tra li zo wa ny, jed nak po za zwo ja mi ner wo wy mi ra -
mie nia, przy ssaw ki rów nież je po sia da ją, a to umoż li wia
im pra cę czę ścio wo nie za leż ną od mó zgu, któ ry swo ją
spraw no ścią do rów nu je mó zgom nie któ rych ssa ków i
pta ków. Te wy jąt ko we gło wo no gi dzię ki te mu, że swo je
mó zgi ma ją du że i szyb ko się uczą, mo gą po łą czyć in te -
lekt ze spraw no ścią, co w ży ciu co dzien nym dra pież ni ka
i ofia ry da je nie zwy kłe ko rzy ści. War to jesz cze wspo -
mnieć, że zwie rzę to, za li cza ne do gło wo no gów dwu -
skrzel nych, po sia da jed no ser ce głów ne (w wor ku
osier dzio wym) i dwa ser ca skrze lo we, któ re po ma ga ją
wtło czyć krew do skrze li. Ośmior ni ce są roz dziel no pł cio -
we i jak więk szość gło wo no gów roz mna ża ją się tyl ko raz
w ży ciu. Gi ną po pierw szym okre sie roz ro du. Jed nak mo -
ment za plem nie nia jest bar dzo wi do wi sko wy, bo po prze -
dzo ny tań ca mi i peł ną pre zen ta cją barw go do wych!
Sa mi ce skła da ją ja ja w musz lach, szcze li nach skal nych i

in nych za ka mar kach. Dla nie któ rych nie ste ty, a dla nie -
któ rych „ste ty”, ośmior ni ce na le żą do przy sma ków wie -
lu kuch ni mor skich (szcze gól nie w ba se nie Pa cy fi ku), a
barw nik, któ ry wy twa rza ją, wy ko rzy sty wa ny jest przy
pro duk cji farb ma lar skich.

Oso bi ście wo lę ją fo to gra fo wać niż jeść.

Sys te ma ty ka 
Do me na eu ka rion ty 
Kró le stwo zwie rzę ta 
Typ mię cza ki 
Pod typ sko ru pow ce 
Gro ma da gło wo no gi 
Pod gro ma da płasz czo obro słe
Rząd ośmior ni ce
Na zwa sys te ma tycz na Octo po da

Wu Zet
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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

Reklama

http://bare.pl
mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=moj pierwszy raz
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Ponownie zamieszczamy trudniejszą krzyżówkę nie związaną z nurkowaniem po to abyście się
troszkę wysilili. Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesyłać do 22.07.2011 
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 19

