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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Prze łom mie sią ca to jak zwy kle czas na ko lej ny nu mer Nu -

ras.in fo, jed nak tym ra zem to tak że już, a mo że do pie ro, po ło wa
wa ka cji. Trud no nie za uwa żyć wzmo żo ne go ru chu na wciąż in ten -
syw nie udo sko na la nych dro gach. Koń czą cy tur nus mkną po szo -
sach w stro nę do mu, mi ja jąc pę dzą ce w prze ciw ną stro nę
zmę czo ne „bla de twa rze”, bez li to śnie ci sną ce pe dał ga zu w po -
go ni za przy go dą. Nie by ło im ła two wy trzy mać za biur kiem, gdy
ro dzi na i zna jo mi, ku ucie sze ope ra to rów sie ci ko mór ko wych, wy -
sy łali a to raj skie pla że, a to co ład niej sze pla żo wicz ki lub za cho -
dy słoń ca – z go rą cy mi po zdro wie nia mi oczy wi ście –
dra ma tycz nie nisz cząc przy tym reszt ki kon cen tra cji, któ re zo sta -
ły po ca łym ro ku wy tę żo nej pra cy. W związ ku z nie pew ną sy tu -
acją w na szym nur ko wym ra ju – Egip cie, te go rocz ne sło necz ne
po zdro wie nia pły nę ły z wie lu no wych kie run ków. Dość czę sto by -
ła to Chor wa cja. To bar dzo pięk ny kraj, jed nak nasz za przy jaź -
nio ny po dróż nik za pro po nu je Wam du żo szer szy wa chlarz miejsc,
któ re war to od wie dzić pod czas wa ka cyj nych wo ja ży. W tym nu -
me rze za bie rze my Was mię dzy in ny mi do Tur cji, na Sy cy lię i na
Mal tę, a gdy by tam by ło Wam ciut za cie pło, dla ochło dy za ser -
wu je my re la cję z nur ko wo - że glar skiej wy pra wy na Spits ber gen.
Zaj rzy my tak że do naj dłuż szej w Eu ro pie i jed nej z naj pięk niej -
szych fran cu skich ja skiń – So ur ce du Co ly. Sta łym punk tem pro -
gra mu więk szo ści wy praw i wy cie czek jest od wie dza nie mniej lub
bar dziej in te re su ją cych mu ze ów.

Po za urlo pa mi, po dró ża mi i wy po czyn kiem, wa ka cje – zwłasz -
cza sier pień – to tra dy cyj nie okres wstę po wa nia w związ ki mał -
żeń skie. Po noć jed nym z naj istot niej szych ele men tów trwa ło ści
związ ku jest wspól na pa sja. Nie za brak nie jej z pew no ścią pa rze,
któ ra już w sierp niu za mie rza po wie dzieć sa kra men tal ne „tak”
pod wo dą, w zna nej ba zie nur ko wej – Ko par ki. Za ślu bi ny po łą -
czo ne bę dą z bi ciem Re kor du Gu in nes sa w naj więk szej ilo ści
świad ków pod wod ne go ślu bu. W imie niu or ga ni za to rów za pra sza -
my wszyst kich nur ków do udzia łu w tym wy da rze niu. Rów nież w
sierp niu zo sta nie pod ję ta pró ba po bi cia re kor du świa ta w głę bo -
ko ści nur ko wa nia. Da rek Wi la mow ski „Mio dzio” już za koń czył przy -
go to wa nia do te go nie co dzien ne go wy da rze nia. Co zdra dził nam
je den z uczest ni ków Pro jek tu 335 – do wie cie się po lek tu rze.

Ser decz nie wi ta my w gro nie na szych Czy tel ni ków świe żo upie -
czo nych nur ków, któ rzy wła śnie w te wa ka cje zo stali po trak to wa -
ni płe twą nie zgod nie z jej wła ści wym prze zna cze niem i tym
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sa mym roz po częli swo ją przy go dę z wiel kim błę ki tem. Spe cjal nie
dla Was przy go to wa li śmy ma ły po rad nik od cze go za cząć kom -
ple to wa nie wła sne go sprzę tu i jak to zro bić z gło wą, nie da jąc się
po nieść emo cjom. Przy oka zji pod po wie my wszyst kim, tak że tym,
któ rzy ma ją w pla nach tyl ko uzu peł nie nie swo je go wy po sa że nia,
ko lej ny kurs czy mo że dla od mia ny chrap kę na kosz tow ne sa fa ri
nur ko we, że już mo że cie py tać w skle pach, ba zach i wszę dzie
gdzie tyl ko tra fi cie w po szu ki wa niu pod wod nych wra żeń o kar tę ra -
ba to wą Part ner Nur ko wy. Dzię ki niej bę dzie Was stać na wię cej!

Nie ste ty, mi mo wa ka cyj ne go na stro ju nie mo że my nie wspo -
mnieć o tra ge diach, ja kie wy da rzy ły się ostat nio w Ro sji. Sta tek
„ Buł ga ria”, wraz z któ rym za to nę ło w Woł dze po nad 120 osób,
oraz ma ły sta tek tu ry stycz ny na rze ce Mo skwa są okrut ną prze -
stro gą dla wszyst kich, któ rzy w ja ki kol wiek spo sób są od po wie -
dzial ni za ludz kie ży cie. Tam, gdzie w grę wcho dzi bez pie czeń stwo
in nych osób nie ma miej sca na naj mniej sze uchy bie nia, od stęp -
stwa czy po błaż li wość. Pa mię taj cie o tym za rów no pod czas nur -
ko wa nia, po dró ży, jak i w co dzien nym ży ciu.

Re dak cja
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Wy pra wa za czę ła się od zbiór ki na lot ni sku
Okę cie w War sza wie. Ja dąc na miej sce spo tka -
nia, do sta łem in for ma cję, że na jach cie jest sta -
now czo za ma ło ba la stu i praw do po dob nie
bę dzie my się bo ry kali z pro ble mem „nie do wa -
że nia” w gru pie nur ko wej. Jak wia do mo, za so -
le nie te go ob sza ru wód jest bar dzo wy so kie,
więc i wy por ność nur ka za nu rzo ne go w tej że
wo dzie bę dzie do syć spo ra. Do da jąc do te go
gru be, zi mo we ocie pla cze i wy por ność bu tli alu -
mi nio wych, nasz ba last po wi nien być więk szy
o ja kieś 6- 10 ki lo gra mów w po rów na niu z ba -
la stem uży wa nym do nur ko wa nia na wo dach
słod kich. Tak więc przy sied mio oso bo wej gru -
pie trze ba by ło użyć oko ło 100- 140 ki lo gra mów
do „za to pie nia” na szych sza now nych ciał w let -
nich wo dach Ark ty ki. Rze czy wi stość jed nak sta -
wia ła nam nie po ko ją ce wy zwa nie – na ło dzi jest
tyl ko 50 ki lo gra mów oło wiu, co przy sprzy ja ją -
cych wia trach po zwoli na nur ko wa nie co naj wy -
żej trzech osób.

Spitsbergen
wyprawa żeglarsko-nurkowa

Po sta no wi łem wo bec te go prze my cić tro chę oło wiu
przez gra ni cę, ale jak to zro bić, aby nie za pła cić za du żo
za ta ki nad ba gaż??? Z po mo cą przy szedł mi Pio trek, któ -
ry za pro po no wał, aby śmy za bra li ołów ze so bą, za pię ty
w pa sie, na pa sach ba la sto wych.

Tak więc za bra łem wszyst ko, co mia łem w mo im sa -
mo cho dzie, by ło to 47 ki lo gra mów prze róż nych oło wia -
nych ka fel ków oraz 6 pa sów fir my Oce an Pro. Za ło ży-
li śmy to wszyst ko na ubra nie i dziel nie po szli śmy na spo -
tka nie z cel ni ka mi. Tu taj, w za leż no ści na ko go się tra fi -
ło, al bo oby ło się bez prze szkód, al bo wręcz prze ciw nie.
Aż przy kro by ło mi wi dzieć za kło po ta nie cel ni ków, któ -
rzy pierw szy raz wi dzie li, że by ktoś prze wo ził ba last nur -
ko wy przez gra ni cę. I tu taj za czę ła się dys ku sja, czy
wol no, czy nie, a dla cze go nie, czy dla cze go wol no...
W koń cu sta nę ło na tym, że są to na sze pa ski do spodni,
i że bez nich nam spodnie po spa da ją, a że cięż kie, to nie
na sza wi na. I tak po go dzi nie od od pra wy, i za ku pach
w je dy nym skle pi ku al ko ho lo wym na lot ni sku, wy lą do -
wa li śmy w na szych fo te lach, na wy zna czo nych miej scach
w sa mo lo cie. Wy star to wa li śmy. 
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Lot do Oslo – na szej pierw szej ba zy prze siad ko wej
– od był się bez ja kich kol wiek pro ble mów. Wy lą do wa li -
śmy mięk ko na nor we skiej zie mi, gdzie cze kał nas na -
stęp ny krok – do stać się do sa mo lo tu do Trom so.
Spró bo wa li śmy znów na sze go pa ten tu z za pię ty mi pa sa -
mi przy spodniach. Tym ra zem nie po szło tak gład ko.
W dwóch na trzy okien kach za trzy ma no nas i ka za no
nadać ołów ja ko ba gaż nie stan dar do wy, za do dat ko wą
opła tą. Tak więc pu ści li śmy ob ciąż ni ki ja ko do dat ko we
pa kun ki, pła cąc 40 ko ron za każ dy z nich. Ma rek miał
fart, do je go pa ska nikt nie miał żad nych za strze żeń i on
ja ko je dy ny prze ma sze ro wał przez bram kę bez ja kich kol -
wiek pro ble mów. Lot do Trom so trwał nie ca łe 2 go dzi ny.
Na miej scu mie li śmy sie dem go dzin do od lo tu na Spits -
ber gen. Po sta no wi li śmy nadać na sze ba ga że i pójść
do mia sta. Z in for ma cji, któ re do sta li śmy w okien ku, trze -
ba by ło pła cić 20 ko ron (10 zł) za każ dy ki lo gram do dat -
ko we go ba ga żu. Tro chę nas to prze ra zi ło, bo to mo gło
skoń czyć się do dat ko wy mi set ka mi zło tych za prze wo -
żo ne pa sy i ołów. Po kil ku mi nu to wej mi łej roz mo wie
z pa nią cel nicz ką pu ści li śmy więk szość ba ga żu pod ręcz -
ne go, wraz z cię żar ka mi, bez do dat ko wych opłat. Pa ni
oka za ła się za pa lo nym nur kiem i po chwi li roz mo wy sa -
ma pro po no wa ła, że by śmy do da wa li do dat ko we pa czusz -
ki do na sze go ba ga żu. Tak więc dzię ki nur ko we mu
cha rak te ro wi na szej wy ciecz ki, i uro ko wi uczest ni ków
wy pra wy, uda ło się „prze my cić” 47 ki lo gra mów ba ga żu
do ark tycz nej kra iny. Tak mi nę ła przy go da z ba ga żem
i prze wo zem ob cią że nia dla na szej wy pra wy.

W Trom so po wi ta ła nas sło necz na let nia po go da. La -
to tu taj trwa ca ły dzień, gdyż jest to te ren po ło żo ny po za
krę giem ark tycz nym, czy li słoń ce nie za cho dzi za ho ry -
zont przez kil ka mie się cy. Po tem ro bi miej sce ark tycz nej

no cy, gdzie z ko lei noc spo wi ja nie bo trze ma mie sią ca mi
ciem no ści. W Trom so po sta no wi li śmy zjeść coś cie płe go.
Uda li śmy się do mia stecz ka w po szu ki wa niu otwar tej
knaj py. Z po cząt ku nasz spa cer prze bie gał w złym kie -
run ku, po szli śmy na most, gdzie zro bi li śmy kil ka faj nych
zdjęć, a po tem z po wro tem do cen trum Trom so. Nasz
spa cer za most za jął nam oko ło go dzi ny, więc po sta no wi -
li śmy skró cić so bie dro gę do cen trum, ja dąc au to bu sem.

W sa mym mia stecz ku ule głem wra że niu, jak by ży cie
bie gło kil ka ra zy wol niej niż w Pol sce. Lu dzi by ło jak
na le kar stwo, czę sto wy grze wa li się na słoń cu, śpiąc
na tra wie w pro mie niach cie płe go słoń ca. Od cza su
do cza su prze ta czał się sa mot ny sa mo chód. Czę ściej wi -
dać by ło ro we rzy stów z ka ska mi ochron ny mi na gło wach.
Nie wiem, czy ten bez ruch był spo wo do wa ny po rą dnia,
czy tym, że by ła nie dzie la, ale at mos fe ra spra wia ła wra -
że nie jak by nikt tu taj nie pra co wał, a miesz kań cy w więk -
szo ści gdzieś się po cho wa li. Z obo la ły mi no ga mi
i pu sty mi brzu cha mi prze mie rza li śmy więc tę wy lud nio -
ną kra inę w po szu ki wa niu ja kiejś cie płej mi chy. Po kil ku
kur sach w tę i z po wro tem na mie rzy li śmy ja kiś pół -pod -
ły lo ka lik, z za dy mio ną at mos fe rą, ale za to z ta ra sem
na da chu do mu, gdzie moż na by ło usiąść i spo koj nie coś
prze ką sić. Za mó wi li śmy coś, co spra wia ło wra że nie ja -
dal ne go, skon su mo wa li śmy i po szli śmy z po wro tem
na lot ni sko, po cze kać tam na nasz sa mo lot. Dro gę po ko -
na li śmy na pie cho tę, po dzi wia jąc po dro dze pięk ne wi -
docz ki.

Spits ber gen
Sa mo lot wy star to wał o cza sie i o pierw szej trzy dzie -

ści wy lą do wa li śmy w Lon gy er be an. Tam po wi tał nas dal -
szy ciąg dnia ark tycz ne go, z za chmu rzo nym nie bem
i tem pe ra tu rą lek ko po wy żej ze ra. Po ode bra niu ba ga ży
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za pa ko wa li śmy się do tak sów ki – je dy nej jak się oka zu -
je sie ci tak só wek – Ma xi Ta xi. Pod je cha li śmy 3 ki lo me try
do por tu. Ra chu nek wy niósł je dy ne 176 ko ron.... Tu taj
spo tka li śmy się z na szy mi ka pi ta na mi – Piotr kiem Kuź -
nia rem i Krzy siem Ja si cą, wil ka mi mor ski mi, któ rzy
po po wi tal nych uści skach i śmi chach -chi chach po mo gli
nam za pa ko wać się na jacht. Do sta li śmy od nich kar tę
do po bli skie go bu dyn ku, gdzie mo gli śmy po raz ostat ni
przed wy pły nię ciem wziąć prysz nic i wy grzać się w cie -
płej wo dzie... Tak też uczy ni li śmy...

Pro blem z dniem ark tycz nym po le ga na tym, że nie
wia do mo, kie dy jest czas na sen i jak się czło wiek za po -
mni, to mo że tak prze we ge to wać kil ka dzie siąt go dzin
w bło gim prze ko na niu, że to jesz cze nie po ra. Po tem jak
już pa da na twarz i po ło ży się w koń cu, nie wie kie dy ten
sen ma się skoń czyć. Jak za szyb ko, to funk cjo no wa nie
jest sta now czo utrud nio ne przez to ny pia sku w oczach
i cią gły stan lek kie go wy koń cze nia, je śli sen trwa za dłu -
go, to cho dzi się jak na ka cu. Po za tym noc mie sza się
z dniem i dzień z no cą, a nor mal ny rytm dnia ule ga po -
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waż ne mu roz re gu lo wa niu. Nie dzi wią więc śnia da nia
o pierw szej w no cy czy ko la cje o trzy na stej. Wszyst ko,
jak się oka zu je, mo że być rze czą względ ną.

Po krót kiej drzem ce, ka pi tan roz pla no wał na sze wach -
ty. Ru szy li śmy z por tu, z wia trem w twarz i fa lą
pod dziób. Pierw sze ofia ry cho ro by mor skiej po ja wi ły się
nie ba wem, zna cząc czer wo ny ka dłub SEL MY bia ły mi
za cie ka mi. Ogól nie by ło we so ło i na wet w tak cięż kich
chwi lach nikt nie tra cił hu mo ru – w koń cu nikt nie mó wił,
że ma być ła two...

Pierw szy dzień (a w za sa dzie pierw sza do ba) wy pra -
wy to by ło że glo wa nie. Po dwu dzie stu go dzi nach do tar -
li śmy do przy ląd ka, gdzie zo ba czy li śmy sta do mor sów
drze mią cych na pla ży. Tu taj spo tka ła nas mi ła nie spo -
dzian ka, u wy brze ży te goż przy ląd ka że ro wał mło dy
hum bak, po ka zu jąc nam raz po raz swój ogon i wy rzu ca -
jąc fon tan nę wo dy na kil ka me trów do gó ry. Zmę cze nie
mi nę ło i po mi mo dziw nej po ry – by ła trze cia nad ra nem
– ze szli śmy na ląd zro bić kil ka fo to gra fii mor som i roz -
pro sto wać ko ści. Se sję fo to gra ficz ną prze ry wa ły nam kil -
ka krot nie ata ki ptasz ków, któ re dzio biąc na sze gło wy,
chcia ły skło nić nas do odej ścia. W ten spo sób od ga nia ły
nas ze swo je go te re nu, chro niąc swo je gniaz da i przy szłe
po tom stwo przed po ten cjal nym za gro że niem. Po wi zy cie
w świe cie mor sów po pły nę li śmy da lej. Mi nę li śmy Mag -
da len fjord po pra wej i po sta no wi li śmy pod pły nąć
pod czo ło po bli skie go lo dow ca. By ła go dzi na 24 – jak
zwy kle słoń ce świe ci ło na ho ry zon cie... 
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Ka pi tan wpły nął w pak lo do wy, zbli ża jąc się na kil ka
me trów do trzy dzie sto me tro wej wy so ko ści lo dow ca. Ma -
rek odło wił kil ka gru dek lo du do drin ków, zro bi li śmy so -

bie se sje fo to gra ficz ne i po pły nę li śmy da lej. W tym miej -
scu wiatr nie był za sil ny, więc dro gę po ko ny wa li śmy
na sil nicz ku.
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Tej do by słoń ce oka za ło się ła ska we i nie za cho dzi ło
za chmu ry do póź nych go dzin wie czor nych. Wy ko rzy -
sta li śmy to, od da jąc w tym dniu pierw sze go nur ka tej wy -
pra wy, ale za nim to uczy ni li śmy, Ma rek wraz z Anią
przy go to wa li nam uro czy ste go drin ka. Ma rek bo wiem
wy bie rał się w te oko li ce już od po nad dwu dzie stu lat.
Jak sam po wie dział, cze kał ty le cza su, aby w na szym to -
wa rzy stwie wresz cie zejść tu taj pod wo dę. Dla te go też
po sta no wił uczcić ten szcze gól ny dzień w szcze gól ny
spo sób. Pie czo ło wi cie przy go to wał lód z mi nię te go kil ka
go dzin wcze śniej lo dow ca. Lód ten po dob no li czył kil ka
ty się cy lat. Po wrzu ce niu do szkla necz ki z al ko ho lem wy -
da wał cha rak te ry stycz ne dźwię ki, sy czał i roz pusz czał
się, strze la jąc raz po raz. Drin ki by ły przy go to wa ne z te -
goż oto lo du, świe żej mię ty, przy wie zio nej w ter mo sie,
spe cjal nie z my ślą o tej oka zji. To wszyst ko zo sta ło za la -
ne ru mem Ba car di i roz la ne do spe cjal nych szkla ne czek.
To ast wznie śli śmy na po kła dzie jach tu, za na sze zdro wie
i po myśl ność na szej wy pra wy. Hu mo ry mu sia ły nam do -
pi sy wać, cze goż trze ba wię cej, aby mieć do bry na strój.
Na wet słoń ce nie chcia ło scho wać się za chmu ra mi,
a nasz po kła do wy ter mo metr po ka zy wał pięt na ście kre -
sek po wy żej ze ra. Po wy pi ciu drin ków roz po czę li śmy
przy go to wa nia do pierw sze go nu recz ka. Za miej sce
do na sze go za nu rze nia wy bra li śmy oko li cę, w któ rej nie -
ja ki An dree po nad 200 lat te mu pró bo wał prze le cieć ba -
lo nem nad bie gu nem. Miej sce star tu je go ba lo nu by ło
od da lo ne od na szej ło dzi o ja kieś dwie ście me trów.

Do dnia dzi siej sze go są tam po zo sta ło ści osa dy, moż na
też zna leźć po zo sta ło ści po pa mięt nym star cie. Miej sce
to jest też miej scem chro nio nym na Spits ber ge nie, po trze -
ba spe cjal ne go gu ber na tor skie go po zwo le nia, aby móc
zejść na ląd. My ta kie po zwo le nie zdo by li śmy, więc le -
gal nie mo gli śmy zwie dzać te oko li ce. Na sze pierw sze
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zej ście na ląd od by ło się bez ja kich kol wiek trud no ści.
Uzbro je ni w strzel bę i ra kiet ni ce wy pa ko wa li śmy nasz
ekwi pu nek na brzeg.

Strzel by i ra kiet nic uży wa się na tym zim nym lą dzie
w oba wie przed ata ka mi niedź wie dzi po lar nych, któ re za -
miesz ku ją te te re ny. Niedź wie dzie, jak wia do mo, są
wspa nia ły mi pły wa ka mi i czę sto prze miesz cza ją się, po -
ko nu jąc fior dy. Moż na je spo tkać prak tycz nie wszę dzie.
Do dat ko wo na pół no cy Spits ber ge nu, gdzie obec nie się
znaj do wa li śmy, po pu la cja tych ssa ków jest do syć licz na
i praw do po do bień stwo bli skie go spo tka nia by ło o wie le
więk sze niż w oko li cach Lon gy er be an. Niedź wiedź po -
lar ny jest obec nie pod ochro ną, a je go po pu la cja jest wni -
kli wie li czo na. Ty po we jest spo ty ka nie osob ni ków te go
ga tun ku z cy fra mi wy ma lo wa ny mi na grzbie cie ja skra -
wym spray em. Niedź wiedź po lar ny z na tu ry nie ata ku je
lu dzi, choć tak na praw dę tu taj je ste śmy na tu ral nym ogni -
wem łań cu cha po kar mo we go. Czło wiek za ata ko wa ny
przez mi sia nie miał by żad nych szans na prze ży cie. Nie -
ste ty, miś tak że. Gdy by do szło do ta kie go in cy den tu,
niedź wiedź mógł by za cząć trak to wać czło wie ka ja ko po -
ten cjal ne po ży wie nie i w przy szło ści mógł by urzą dzać
so bie po lo wa nia na lu dzi. Dla te go osob nik, któ ry po żarł -
by ja kie goś tu ry stę, z pew no ścią mu siał by być od strze lo -
ny, aby nie po wie lać swo je go za cho wa nia. Je śli nie wia -
do mo by by ło, któ ry kon kret nie osob nik był spraw cą po -
żar cia, od strze lo na by zo sta ła ca ła po pu la cja tych ssa ków
w pro mie niu kil ku dzie się ciu ki lo me trów. Był by to smut -
ny fi nał jed no ra zo we go ob żar stwa, za rów no dla ludz kiej
ofia ry, jak i na je dzo ne go mi sia. Dla te go też uży wa się flar
i ra kiet nic, sta ra jąc się za ich po mo cą prze stra szyć i od -

go nić te dra pież ni ki. Sta nę li śmy więc na brze gu z na szą
bro nią i z ekwi pun kiem do nur ko wa nia. Cześć z nas po -
szła na wy pra wę po lą dzie, a część roz po czę ła przy go to -
wa nia do zej ścia pod wo dę. Przy go to wa li śmy się
do nur ka na brze gu, wy wa ży li śmy się i ze szli śmy
pod wo dę. Lek kim za sko cze niem dla nas by ła nie zwy kła
wy por ność, któ rej do świad czy li śmy. Mu sie li śmy za nu -
rzać się ma jąc na so bie mię dzy 18 a 20 ki lo gra mów oło -
wiu na oso bę. Po sta no wi li śmy się za nu rzać w dwóch
gru pach, po 3-5 osób każ da. W pierw szej gru pie nur ko -
wej zna la złem się ja, Ka sia i Ma rek. Dru ga gru pa by ła
bar dziej licz na, za nu rza łem się z Mo ni ką, Ra fa łem, Paw -
łem i Piotr kiem.

Pod wo dą po wi ta ły nas łą ki li stow nic, bru nat nic i in -
nych ro ślin wod nych, na któ rych że ro wa ły licz ne śli ma -
ki i in ne ga tun ki zwie rząt. Po mię dzy ro śli na mi by ło wie le
przed sta wi cie li ga tun ków plank to nu, a na dnie moż na by -
ło do strzec kra by i kre wet ki. Prze szka dza ło mi zim no
i lek kie nie do wa że nie, na ko lej ne go nur ka po sta no wi łem
za brać do dat ko we dwa ki lo gra my. Uda ło mi się upo lo -
wać za po mo cą mo je go apa ra tu śli ma ka na go skrzel ne go,
po dob ne go do mi nia tur ki ja kie goś bia łe go je ży ka.
Po trzy dzie stu pię ciu mi nu tach nur ko wa nia zmar z ły mi
rę ce, a mój peł ny pę cherz do dał mi sił do jak naj szyb sze -
go opusz cze nia wo dy i mo je go su che go ska fan dra. Nu -
rek z dru gą gru pą był dla mnie mniej przy jem ny. Mu -
sia łem wal czyć z nie do wa że niem, jak się po tem oka za ło,
nie tyl ko ja. Mo ni ka naj pierw mia ła pro blem z prze tka -
niem uszu, po tem wal czy ła z si łą wy po ru. To sa mo spo -
tka ło Ra fa ła, któ ry nie dość, że zgu bił je den z cię żar ków,
to jesz cze miał nie rów no mier nie roz ło żo ny ba last. Je go
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pierw szy nur w tych oko li cach oka zał się wal ką o prze -
trwa nie i jak naj dłuż sze prze by wa nie pod wo dą. Pa weł
– Ru dy miał wię cej szczę ścia, wy wa żył się do brze i nie
miał żad nych pro ble mów. Piotr nur ko wał w za sa dzie so -
lo, ma jąc – ja ko je dy ny z nas – twin set na grzbie cie.

Nur ko wa nie za koń czy li śmy po oko ło 30 mi nu tach,
z mie sza ny mi uczu cia mi. Kło po ty sprzę to we po tra fią ze -
psuć na wet naj faj niej sze go nur ka. Na po wierzch ni zo ba -
czy li śmy, że obok za cu mo wa ła łódź nor we skiej po li cji
wod nej ze Spits ber ge nu. Jak się do wie dzia łem, w cza sie
kie dy by li śmy pod wo dą, przy cu mo wa ły tu taj dwie straż -
nicz ki par ku i uda ły się na in spek cję po lą dzie. Ich za da -
niem jest pil no wa nie, by tu ry ści nie za śmie ca li zie mi
Spits ber ge nu, nie de wa sto wa li miejsc hi sto rycz nych
i usza no wa li dzi ki cha rak ter te go miej sca. Za opa trzo ne
w ra kiet ni ce i gi we ry po szły na zwiad w głąb lą du. Krzy -
siek i Piotr -ka pi tan za pro si li uro cze straż nicz ki na obia -
dek na po kład na sze go jach tu. Po za koń czo nej in spek cji
nor we skie bia ło gło wy od wie dzi ły nas, zo sta ły ugosz czo -
ne jak na le ży. Zja dły naj pierw zup kę z to reb ki, a po tem
wraz z resz tą za ło gi le czo. Na je dzo ne za ba wia ły nas opo -
wie ścia mi o ich pra cy, o bli skich spo tka niach z niedź wie -
dzia mi i pro ble mach z nie okrze sa ny mi tu ry sta mi. 

Na po że gna nie Krzyś po da ro wał na szym go ściom
po kil ka ki siel ków w to reb kach i po dwie ta blicz ki cze ko -

la dy – niech wie dzą, co do bre i czym ży wi się za ło ga pol -
skie go jach tu. Tak mi nę ła dru ga do ba na Sel mie. Trze ci
dzień roz po czął się trans fe rem w na stęp ne miej sce nur -
ko wo -lą do we. Za cu mo wa li śmy w po bli żu daw nej osa dy
wie lo ryb ni czej – Sme ren burg – gdzie przez set ki lat opra -
wia no za mor do wa ne zwie rzę ta. Ze szli śmy tu taj na ląd,
w ce lu po szu ki wań śla dów daw nej cy wi li za cji. Ku na sze -
mu za sko cze niu, czas za tarł pra wie wszyst kie śla dy za -
mierz chłych cza sów. Po za zwa ła mi sta re go drew na
i kil ku ku pek ka mie ni, oraz kil ku ta blic z wy ry ty mi na pi -
sa mi, nie zna leź li śmy żad nych śla dów byt no ści czło wie -
ka. Aż dziw bie rze, jak szyb ko na tu ra po ra dzi ła so bie
z upo rząd ko wa niem śro do wi ska, po nie wąt pli wie wy nisz -
cza ją cej byt no ści czło wie ka. Po sta no wi li śmy za nur ko wać
w po bli żu, li cząc na od na le zie nie szcząt ków wie lo ry bów,
gdzieś w od mę tach ark tycz nych wód. W tym ce lu prze -
sta wi li śmy łódź o mi lę na po łu dnie. Tu taj do strze gli śmy
ja kieś reszt ki lą do wych kon struk cji. By ły to po zo sta ło ści
po pie cach do wy pa la nia tłusz czu wie lo ry bie go oraz za -
rys kil ku bu dyn ków. Część z nas ze szła na ląd, zaś ja, Ra -
fał (zio mal) i Ma rek po szli śmy pod wo dę, spraw dzić co
tam się cie ka we go znaj du je. Za cu mo wa li śmy przy po -
cząt ku sil ne go spad ku i w kil ka chwil ze szli śmy na 20
me trów. Da lej nie by ło sen su z uwa gi na kiep ską przej -
rzy stość wo dy, co raz gor sze świa tło i brak per spek tyw
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na od kry cie cze goś spek ta ku lar ne go. Po krę ci li śmy się
trosz kę wśród li stow nic i in nych ro ślin wod nych,
po czym wy nu rzy li śmy się na po wierzch nię. Ja zma ga -
łem się przez ca ły czas z pro ble ma mi tech nicz ny mi z ka -
me rą, nur ko wa nie więc mia ło dla mnie lek ko wner wia-
ją cy cha rak ter. Hu mor ra dy kal nie po pra wi ła mi ostat nia
na krę co na sce na, otóż tuż pod po wierzch nią wo dy na -
tkną łem się na ma łe stad ko nur ku ją cych pta ków. Ni gdy
nie wie dzia łem jak po ru sza ją się one pod czas nur ko wa -

nia, oka zu je się, że za cho wu ją się jak by nor mal nie fru -
wa ły. Ma ją roz ło żo ne skrzy dła i po ru sza ją ni mi jak w po -
wie trzu. Uda ło mi się sfil mo wać kil ka osob ni ków fru ną -
cych w od mę tach wód. Ta krót ka sce na wy na gro dzi ła mi
nie do god no ści ca łe go nur ko wa nia. Tym cza sem gru pa lą -
do wa po wra ca ła z dwu go dzin nej wy ciecz ki. Jak się oka -
za ło, ta część przy ląd ka mia ła wię cej do za ofe ro wa nia niż
po przed nia, zwie dza na kil ka go dzin wcze śniej. Jak na pi -
sa łem po wy żej, na tknę li się oni na po zo sta ło ści pie ców
i bu dow li, a po tem, pod czas dłu giej wy ciecz ki na szczyt
po bli skiej gó ry, zo ba czy li dwa re ni fe ry i li sa po lar ne go.
Od na leź li rów nież kil ka ko ści wie lo ry bów po zo sta wio -
nych nie opo dal. Gru pa nur ko wa po zaz dro ści ła trosz kę
tych wi docz ków, efek tem cze go by ła dru ga wy ciecz ka lą -
do wa w tym miej scu. Po zwie dza niu po wró ci li śmy
na jacht. A tu taj kil ka mi łych nie spo dzia nek. Ru dy, ja ko
tech nicz na część wach ty kam bu zo wej na pra wił ki be lek,
zaś Ma rek i Ania ugo to wa li kró lew ski obiad. By ły ka wał -
ki du szo ne go mię sa w so sie grzy bo wym, ra zem z ziem -
niacz ka mi pu ree, tar ty mi bu racz ka mi na cie pło i dwie ma
sa łat ka mi. Na de ser do sta li śmy sa łat kę owo co wą... Nie bo
w gę bie! Nie by ło koń ca cmo ka niom i od gło som za chwy -
tu nad tak wy kwint nym je dze niem. Aż nie chcia ło się od -
cho dzić od sto łu.

Po obiad ku ma ła drzem ka i już o go dzi nie 24 ru szy li -
śmy w dal szą po dróż. Tra sę po ko na li śmy na sil nicz ku,
uda jąc się do Mag da len fjord. Po dro dze od bi li śmy
pod czo ło lo dow ca – jed ne go z więk szych w tej oko li cy.
Sta nę li śmy po środ ku pa ku lo do we go, gdzie wy pi li śmy
dwie bu tel ki whi skey z dwu ty sięcz no let nim lo dem. Ca ły
ob rzą dek zo stał skrzęt nie ob fo to gra fo wa ny i uwiecz nio -
ny na wszyst kich do stęp nych ka me rach na jach cie. Do -
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dat ko wo ka pi tan oparł dziób SEL MY na ma łej gór ce lo -
do wej, o cha rak te ry stycz nym nie bie skim od cie niu. Tam
po sta li śmy chwi lę, zro bi li śmy ma łą se sję fo to gra ficz ną
i po im pre zo wa li śmy w szam pań skich na stro jach. Ja ko że
by ła go dzi na póź na, po wy pi ciu ostat niej kro pel ki whi -

skey z lo dem, po szli śmy grzecz nie spać, zaś wach ta po -
kła do wa pro wa dzi ła nasz jacht w dal szą po dróż. Po kil ku
mi lach za cu mo wa li śmy w są sia du ją cym ma łym fior dzie,
gdzie na tknę li śmy się na obóz ba daw czy pol skich or ni to -
lo gów.
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Od wie dzi li śmy ich więc, zaś go spo da rze mi ło nas
ugo ści li. Je den z or ni to lo gów za pro wa dził nas do ko lo nii
al czy ków, znaj du ją cej się na po bli skim wzgó rzu. Ca ły
dzień, jak się póź niej oka za ło, roz piesz czał nas bez-
chmur nym nie bem, a słoń ce ogrze wa ło, do da jąc sił
po ostat nim zim nym i wietrz nym dniu. Po dro dze
na grzbiet wznie sie nia wi dzie li śmy kil ka na ście ga tun ków
miej sco wych kwia tów, wierz bę kar ło wa tą i in ne tra wy
i ziel ska, a co bar dziej wraż li wi na te go ty pu prze ja wy
ży cia fo to gra fo wa li te obiek ty, nie szczę dząc klisz w swo -
ich cy fro wych apa ra tach. Przed zej ściem z gó ry zo ba czy -
li śmy ro dzi nę re ni fe rów prze cha dza ją cą się na po bli skiej
ła sze śnie gu i znów apa ra ty po szły w ruch. Na ko niec na -
szej wy ciecz ki lą do wej po że gna li śmy się z eki pą na ukow -
ców i od pły nę li śmy pon to nem na jacht. Po tem uda li śmy
się w dal szą po dróż. Na stęp ny etap po dró ży prze biegł
pod zna kiem prze miesz cza nia się w kie run ku po wrot nym.
Wiatr nie ste ty mie li śmy w dziób i nasz rejs mu siał od by -
wać się sze ro ki mi hal sa mi – od lą du i z po wro tem. Spa -
dła tem pe ra tu ra z 13-15 stop ni do 5, w po łą cze niu z du żą
wil got no ścią po wie trza spo wo do wa ło to więk sze od czu -
wa nie chło du w na szej eki pie. Spo re fa lo wa nie da ło się
we zna ki, tak więc znów kil ka osób oglą da ło bur tę z ze -
wnątrz. Po tem po wo li po szli śmy spać, bo i co tu ro bić bę -
dąc kil ka na ście mil od lą du i pły nąc po roz fa lo wa nym
mo rzu. Tak wszy scy prze spa li do póź nych przed po łu -
dnio wych go dzin dnia na stęp ne go, a był to już pią ty dzień
na szej wy pra wy. Ra nek oka zał się być kon ty nu acją że -

glu gi. Wiatr ca ły czas nie był nam po myśl ny i zyg za kiem
po su wa li śmy się w za da nym przez ka pi ta na kie run ku.
Po kil ku na stu go dzi nach do syć mo no ton nej że glu gi do -
tar li śmy pod czo ło ko lej ne go lo dow ca. Tu taj ze szli śmy
na ląd, ma jąc w rę kach na ła do wa ne ra kiet ni ce, strzel bę
oraz przy go to wa ne apa ra ty fo to gra ficz ne. Tu taj bo wiem,
jak za pew niał ka pi tan, mie li śmy zo ba czyć fo ki. Na po -
cząt ku oko li ca wy da wa ła się zu peł nie opusz czo na przez
wszel kie go zwie rza. Je dy nie raz po raz moż na by ło zo ba -
czyć ma łą gro mad kę pta ków. Po dą ża li śmy pod czo ło lo -
dow ca, gdzie w pew nym mo men cie uj rze li śmy po le
lo do we, na któ rym wy le gi wa ło się kil ka fok. Po le to by -
ło nie do stęp ne dla stwo rzeń ty po wo lą do wych, od dzie lał
je od nas pas pół roz to pio ne go lo du, po któ rym wę dro -
wa nie mo gło by oka zać się nie moż li we. Do te go po la pro -
wa dził wą ski prze smyk wo dy, łą czą cy się z fior dem. 
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Tu też za cza ili śmy się z apa ra ta mi li cząc, że w koń cu
ja kaś focz ka ze chce się z na mi przy wi tać. Po kil ku mi nu -
tach fak tycz nie za uwa ży li śmy kil ka fok, po dą ża ją cych
w kie run ku prze smy ku. Za mar li śmy więc w bez ru chu,
wie dząc, że te stwo rze nia są wy jąt ko wo pło chli we i nie -
uf ne. Po kil ku mi nu tach nad pły nę ła pierw sza fo ka. Uda -
ło nam się zro bić kil ka zdjęć. Po tem po ja wi ła się dru ga,
któ ra ku na sze mu za sko cze niu urzą dzi ła so bie se sję zdję -
cio wą. Pod pły nę ła do sta no wi ska, na któ rym stał Piotr.
Wy nu rza ła się kil ka me trów od nie go, da jąc so bie ro bić
zdję cia i wdzię cząc się przed obiek ty wem. Za zdrość nas
roz sa dza ła, bo każ dy chciał być jak naj bli żej tych mi łych
stwo rzeń, że by zro bić jak naj lep sze uję cie. Po dwu dzie -
stu mi nu tach zdjęć i emo cji usły sze li śmy w krót ko fa lów -
ce sło wa na sze go ka pi ta na, na wo łu ją ce nas do po wro tu
na po kład jach tu. Zo sta ło nam już nie wie le cza su i waż -
ne by ło, aby śmy o cza sie zdą ży li do por tu.

Tak więc roz po czę li śmy po wrót. Kil ka go dzin że glu -
gi i by li śmy w por cie. Ka pi tan za cu mo wał nie da le ko po -

mo stu, za rzą dził pa ko wa nie. Po dzie li li śmy się na gru py.
W cza sie gdy część z nas się pa ko wa ła, resz ta mo gła po -
pły nąć pon to nem na brzeg i umyć się pod por to wym
prysz ni cem z cie płą wo dą. Gdy już się spa ko wa li śmy
i do bie gła koń ca na sza to a le ta, po że gna li śmy się z ka pi -
ta nem i opu ści li śmy jacht, za ta cza jąc kół ka pon to nem.
Jesz cze tyl ko zła pać tak sów kę i na lot ni sko. Po wrót oka -
zał się ła twiej szy niż dro ga na Spits ber gen. Wra ca li śmy
wszak bez zbęd ne go ba la stu, zmę cze ni ty go dniem że glu -
gi w cza sie nie koń czą ce go się dnia. Na sze gło wy za prząt -
nię te by ły mi ły mi wspo mnie nia mi i tę sk no tą
przed drzem ką we wła snych łóż kach w do mu...

Konrad Stachowicz
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Fe thiye to mia sto po ło żo ne w po łu dnio wej
czę ści Tur cji, w pro win cji Mu gla. Li czy oko ło 80
ty się cy miesz kań ców. Mia sto le ży w po bli żu
gór Tau rus, nad Mo rzem Śród ziem nym. Znaj -
du je się 12 ki lo me trów od Ölüde niz i 50 km
od lot ni ska w Da la man. Zo sta ło ono zbu do wa -
ne na miej scu Tel mes sos, wcze śniej sze go Ana -
sto po lis. W cen trum mia sta zo stał od ko pa ny
sta ro żyt ny hel leń ski te atr. W pół noc nej czę ści
znaj du ją się wy ku te w stro mej ścia nie gro bow -
ce skal ne, któ rych po wsta nie da tu je się na VI -
- IV w p.n.e. Naj więk szy ze wszyst kich
znaj du ją cych się gro bow ców jest gro bo wiec
Amyn ta sa. Obec nie mia sto utrzy mu je się głów -
nie z tu ry sty ki i han dlu. Fe thiye jest rów nież
pręż nym ośrod kiem wy do by cia rud chro mu.

Fethiye
kolejne oblicze Turcji

Kiedy za oknem sypał gęsty śnieg a okryty białym
puchem termometr pokazywał ujemną temperaturę,
pomyślałem, że należy powoli planować zimowe ferie w
ciepłych krajach... Choć był dopiero początek grudnia,
czułem, że to ostatni dzwonek, aby wybrać dobry i
niedrogi hotel. Od dawna planowałem nurkowania z
Juniorem. Egipt, a już z pewnością ulokowane na
południu Marsa Alam, zapewni nam słońce i ciepło,
nawet w lutym. Ku mojemu zdziwieniu szybko znalazło
się prawie 20 osób spragnionych lata. Wszystko
dogadane, zamówione i opłacone, pozostało jedynie
cierpliwie czekać...

Niestety, w związku ze styczniowymi zamieszkami w
Egipcie i niepewną sytuacją w pierwszych dniach lutego,
musieliśmy zrezygnować z wyjazdu. Nasze biuro dało
nam możliwość zmiany miejsca wakacji. Wybór był dość
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prosty... Podczas spotkania w nurkowym Pubie SZAFA
w Olsztynie szybko wybraliśmy Turcję. Byłem w tym
kraju wiele razy, szczególnie polubiłem Kas. Problem
polegał jednak na tym, że większość naszych rodaków
masowo wycofywała się z wycieczek do Egiptu i Tunezji,
brali zatem w ciemno wszystko. Dla nas wybór
alternatywnego miejsca mocno się w związku z tym
ograniczał. W końcu udało nam się znaleźć miejsce w
jednym hotelu i w jednym czasie dla całej naszej ekipy.
Skazani zostaliśmy na odległy, czerwcowy, termin oraz
miejsce, które zupełnie nic mi nie mówiło... Fethiye
kojarzyłem jedynie z podróży - z lotniska w Dalaman do
Kas. Miasto leżało po drodze, dokładnie 109 km od
mojego ukochanego miejsca. W sumie pocieszaliśmy się,
że najważniejsza jest tak naprawdę ekipa, a mniej istotny
hotel, jego standard i miejsce... Wycieczka zaklepana,
znów zatem rozpoczęliśmy długie oczekiwanie... W mię-
dzyczasie miałem sporo czasu na zorganizowanie
nurkowań. Podczas kwietniowego pobytu
w Kas po-prosiłem Jusufa - mojego tu-
reckiego przyjaciela - o pomoc. Zadzwonił
do kolegi z Fethiye i błyskawicznie wszy-
stko nam zorganizował.

Pierwszy dzień spędziliśmy na zwie-
dzaniu okolic naszego hotelu. Jak się oka-
zało, Calis - hotelowa dziel-nica Fethiye -
znajdowała się kilka kilometrów od cen-
trum miasta i na kolana raczej nie powa-
lała. Zwykła dzielnica, składająca się z
samych hoteli i pensjonatów. Im bliżej
morza, tym lepszy standard i wyższe ceny.
Nasz hotel, położony ok. 200 metrów od
morza, też nie robił wrażenia, ale przecież
my, nastawieni na inne atrakcje, potrze-
bowaliśmy jedynie noclegów i śniadań;
niczego więcej. Od razu rzuciła mi się w
oczy różnica, która dzieliła Fethiye i nasze
ukochane Kas. Tu widać było jak na dłoni
dużą turystyczną i skomercjalizowaną
machinę turystyczną, więcej sklepów i
sklepików z chińskimi pierdołami dostę-
pnymi na całym świecie. Handlujący lu-
dzie przypominali trochę sprzedawców
egipskich, ochoczo namawiając na zakupy
i to w kilku językach (nawet po polsku).

Trzeba jednak przyznać, że to rozcią-
gnięte wzdłuż linii brzegowej miasto oto-
czone było malowniczymi, pokrytymi so-
czystą zielenią szczytami. Góry Taurus
mogą się pochwalić wysokością docho-
dzącą nawet do 3000 metrów, dającą w

większej części roku (poza oczywiście okresem letnim)
możliwość szusowania na nartach. W Fethiye i okolicach,
dzięki wysokim szczytom, można latać na paraglajtach,
upra-wiać turystykę górską i rowerową, organizować
spływy ka-jakowe, pontonowe i całą masę innych akty-
wności. Jak się szybko okazało, nurkowania też mogą być
inte-resujące. W pierwszym dniu Yasar (po naszemu
JASIA) - szef, właściciel bazy nurkowej - od razu
uprzedził wszystkich o charakterze nurkowań w Morzu
Śródzie-mnym. Powiedział, że nie będzie rafy, tylu ryb i
kolorów co np. słynnym Morzu Czerwonym. Jedno-
cześnie obiecał, że pokaże nam kilka miejsc nurkowych,
które na pewno bardzo nam się spodobają. Zawsze byłem
przeci-wnikiem porównywania miejsc nurkowych i takiej
kon-kluzji, że w Egipcie jest lepiej, bo... Walcząc z tym,
zawsze mówię najuczciwiej jak się tylko da, że w Egipcie
jest inaczej niż w Turcji czy w polskim jeziorze, Bałtyku
czy innym akwenie. Dla mnie pasją jest kolekcjonowanie
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wrażeń z nurkowań w różnych warunkach. Mam w pa-
mięci fantastyczne nurkowania z całym bogactwem ryb i
roślin w „zwykłym” jeziorze, gdzie np. długi czas obser-
wuję sobie ataki szczupaków na mniejsze ryby. Jeśli ktoś
pierwszy raz zanurzy się w wodach Morza Egejskiego,
zazwyczaj jest zaskoczony doskonałą przejrzystością
wody. Jeśli ostatnio nurkował na egipskiej rafie, może
być niemiło rozczarowany dużo mniejszą ilością ryb i
podwodnego życia. Ale za to zaskoczą go kamienie,
formacje skalne nierzadko kryjące kaniony, jaskinie,
tunele i najróżniejsze tworzące piękną panoramę twory
natury. Wyposażeni w latarki, wiedząc gdzie skierować
strumień światła, szybko odkryjemy bogactwo kolorów
dyskretnie wyłaniających się z szarych na pozór skał.
Jeśli szerzej otworzymy oczy i będziemy czujni, zobaczy-
my też i ryby. Nie jest ich dużo, ale twierdzenie, że pod
wodą jest pustynia, to duże nadużycie. 

W Kas widziałem sporo żółwi, barakud, ławice
jackfisów, a w Fethiye podczas powrotu do portu towa-
rzyszyły nam delfiny. Na plażach Fethiye – Calis, o
długości 4 kilometrów, żółwie wodne składają rokrocznie
jaja. Pod wodą, pod niemal każdym kamieniem,
znajdziemy mnóstwo barwnych kro-cionogów i
wężowideł. Miłośnicy ślimaków nagoskrzel-nych na
pewno wypatrzą kilku przedstawicieli tych niesamo-
witych stworzeń. Musimy tylko być czujni i wiedzieć
gdzie patrzeć, gdzie szukać…; jak na grzybach.
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Czas pomiędzy nurkowaniami i zajęciami z kursan-
tami poświęcałem na ciekawe rozmowy z Yasarem.
Opowiadał mi on o projekcie, jaki opracowuje wraz z
rządem tureckim. Ma on niebawem wdrożyć program
mający na celu odtworzenie fauny i flory u wybrzeży
Turcji, poprzez wprowadzenie zakazu połowów ryb,
wędkowania, pływania z kuszą itd. na terenach miejsc
nurkowych. Dodatkowo skupieniu w jednym miejscu
większej ilości ryb i innych mieszkańców morza ma
służyć zatapianie wraków, czyli tworzenie tzw. sztucznej
rafy. Plany planami, a ja chętnie projekt ten będę
sprawdzał i oceniał, będąc oczywiście jego wielkim
kibicem i zwolennikiem. W Kas już kilka miesięcy po
zatopieniu Dakoty pojawili się stali mieszkańcy wraku, a
niedaleko samolotu bardzo często przebywa spora ławica
barakud. Nasz dzień nurkowy był długi, tak naprawdę
każdy mógł nurkować bez ograniczeń. Zanurzałem się
nawet cztery razy dziennie. Większość czasu spędzaliśmy
w spokojnych i bajecznych zatokach. Jedna była
piękniejsza od drugiej, a wszystkie umożliwiały
beztroską sjestę po lunchu, pływanie z maską czy
opalanie na pokładzie. Liczne zatoczki zapewniały nam
relaks i odpoczynek w scenerii skał, pięknej zieleni i
spokojnych kamienistych plaż. Codziennie wszystko tak
się przeciągało, że czasami mieliśmy problem z
dotarciem do hotelu na kolację, która kończyła się o godz.
22. Yasar i ekipa bardzo starali się zapewnić nam idealne
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wa ka cje. Nasz go spo darz był wspa nia łym prze wod ni -
-kiem, du żo opo wia dał o mie ście, po ka zy wał oko li cę i
naj cie kaw sze atrak cje, któ rych próż no szu kać w prze wo -
-dni kach. Za brał na wet ki lu śmiał ków do łaź ni tu rec kiej
w eks klu zyw nym ho te lu w ce nie, któ ra dla nas by ła by
nor mal nie du żo wyż sza. Ni gdy do tąd, bę dąc w Tur cji
mnó stwo ra zy, nie spo tka łem się z pro ble ma mi or ga -ni -
za cyj ny mi czy fi nan so wy mi. Za wsze je ste śmy ob słu -gi -
wa ni pro fe sjo nal nie, z du żym za an ga żo wa niem, na wet
przy jaź nią. Re la cje - ja kie mam wy pra co wa ne w Kas po
wie lo let nich wi zy tach - w Fe thiye nie by ły gor sze. By li -
śmy na praw dę trak to wa ni bar dzo do brze, tak od ser ca i
czę sto bez in te re sow nie. Nie ma tu po czu cia, że ka sa któ -
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rą przy wio złeś jest naj waż niej sza, a tak prze cież czę sto
się zda rza... Mo że to wszyst ko dzię ki lu dziom, któ rzy
wcho dzą w skład każ dej eki py. By ło nas co praw da du żo,
ale pro ble mów nie stwa rza li śmy.

Na za koń cze nie na szych nur ko wań mo gli śmy ucie -
szyć się dniem wol nym. Część z nas zo sta ła na miej scu,
resz ta wy na ję tym za nie wiel ką kwo tę bu sem ru szy ła
ocho czo na zwie dza nie. Wszyst kie miej sca z pla nu wy -
ciecz ki zna łem do sko na le. Wie dząc o ich atrak cyj no ści,
tro chę na si łę wy sła łem tych nie do koń ca zde cy do wa -
nych na wy jazd. Wie czo rem, po po wro cie do ho te lu,
prze krzy ki wa li się w re la cjach i opo wia da niach. Wró ci li
za chwy ce ni tym, co wi dzie li. Ölüde niz, ka nion w Sa kli -
kent i ogrom na ilość pia chu na pla ży Pa ta ra, po ło żo nej

nie opo dal za byt ków po zo sta łych po
sta ro żyt nym Xan tos, da ły wszyst kim
mnó stwo sa tys fak cji.

Dzi siaj, pi sząc te sło wa, pew nie
tro chę dzię ki ma sie zdjęć, któ re zro -
bi łem, ca ły czas mam w gło wie nur -
ko wa nie w miej scu zwa nym Af ku le.
Praw do po dob nie jest to jed no z naj -
lep szych nur ko wań w Mo rzu Śród -
ziem nym - na mnie zro bi ło nie sa -
mo wi te wra że nie. Pio no wa ścia na,
gdzie za czy na się nur ko wa nie, jest
bar dzo ko lo ro wa, da je du że moż li -
wo ści pod wod nym fo to gra fom, na -
wet w ska li ma kro, bo wi dzia łem na
niej kil ka śli ma ków. Za raz na po -
cząt ku nur ko wa nia, na do le ścia ny,
na głę bo ko ści prze kra cza ją cej 30
me trów znaj du je się ogrom na ja ski -
nia z nie zli czo ną ilo ścią kre we tek i
pięk ny mi ko lo ra mi uzy ska ny mi pod
wpły wem świa tła z la ta rek. Po zwie -
dze niu ja ski ni roz po czy na my po wol -
ne wy nu rza nie wzdłuż pio no wej jak
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blok miesz kal ny ścia ny. Gdy ścian ka już się koń czy, na -
szym oczom uka zu ją się ogrom ne ka mie nie i ska ły w
kształ cie wy so kich trój kąt nych wież. Przej rzy stość po -
wa la na ko la na – jest mi ni mum 40 me trów! Spo glą dam
do gó ry i wi dzę w ide al nie przej rzy stej wo dzie prze bi ja -
ją ce się słoń ce i na szą łódź, spo koj nie ocze ku ją cą na nasz
po wrót. Ale to jesz cze nie mo że być ko niec. Nie sa mo wi -
te for ma cje skal ne, gła zy i ka mie nie na tle nie bie skiej wo -
dy pro wa dzą nas do ogrom nej pie cza ry. Wi dok był ta ki,
że aż się chcia ło wyć z za chwy tu. Słoń ce wpa da ją ce do
ja ski ni po przez otwór na skle pie niu pie cza ry spo wo do -
wa ło, że wo da mia ła kil ka od cie ni. Oko re je stro wa ło to
wszyst ko, ale pięk no zja wi ska i at mos fe ra tej pod wod nej
ja ski ni nie da ły mi się sku pić na fo to gra fo wa niu. Uczu cie
ta kie zda rza mi się dość rzad ko, ale te raz na praw dę mnie
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pra wie spa ra li żo wa ło. Nie za uwa ży łem
na wet, że mo ja part ner ka nur ko wa mia ła
wy jąt ko wo wiel kie oczy. Koń ców ka nur -
ko wa nia by ła ta kim ma lut kim Mek sy -
kiem, słyn nym ce no tem, tak mi się to
miej sce od ra zu ko ja rzy ło. Żal by ło wy -
cho dzić. Je stem jed nak pe wien, że za nur -
ku ję w Af ku le jesz cze nie raz. Chcie li śmy
oczy wi ście tam wró cić, bo nur ko wa nie to
wy ko na li śmy trze cie go dnia, ale nie ste ty
na sze pla ny po krzy żo wał wiatr i fa le.

Mo że to i do brze, bo już za rok wra cam
tam na praw dzi we nur ko we sa fa ri!

Mi łosz Dą brow ski
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W każ dym nur ko wa niu ma my ja kiś cel. Pod -
no si my umie jęt no ści, ćwi czy my, po zna je my no -
we lo ka li za cje, eks plo ru je my wra ki i ja ski nie lub
po pro stu się od prę ża my. Czy na sze pod wod -
ne wo ja że moż na po łą czyć z prze ka zem spo -
łecz nym? Oka zu je się, że tak. Wy star czy do bry
po mysł, by za po mo cą sztu ki wspie rać eko lo -
gię. Ja son de Ca ires Tay lor po ka zał, że pod wo -
dą moż na zro bić coś cie ka we go, a za ra zem
po ży tecz ne go dla wszyst kich. 

W 2009 r. po wsta ło no wo cze sne pod wod ne mu zeum
sztu ki MU SA (Mu seo de Ar te Sub a cuáti co) w Na tio nal
Ma ri ne Park w Mek sy ku. Jest to naj bar dziej am bit ny pro -
jekt pod wod ny. Mu zeum skła da się z po nad 403 za to pio -
nych rzeźb, na tu ral nej wiel ko ści, two rzą cych sztucz ną
ra fę ko ra lo wą. Jest to dzie ło trzech au to rów: Ja ime’ie go
Gon za lez Ca no, Ro ber to Diaz i Ja son’a de Ca ires Tay -
lor’a. In sta la cja pro mu je po ten cjał na rzecz zrów no wa żo -
nej przy szło ści. Po przez sztu kę zwra ca uwa gę na si łę
znisz cze nia, ja kie go do ko nu je czło wiek i po wa gę pro ble -
mu nisz cze nia raf ko ra lo wych. Po ka zu je moż li wość in te -
rak cji mię dzy sztu ką i ochro ną śro do wi ska. To miej sce
uświa da mia, jak waż ną ro lę mo że ode grać sztu ka w pro -
mo wa niu świa do mo ści za gad nień ochro ny śro do wi ska.

Na tio nal Ma ri ne Park Can cun przy cią ga po nad 750 ty -
się cy tu ry stów rocz nie, co ogrom nie od bi ja się na ist nie -
ją cych ra fach. Hu ra ga ny, tro pi kal ne bu rze i lu dzie
przy czy ni li się do wy mie ra nia ra fy i wszel kie go ży cia w

Podwodne Muzeum Sztuki

MUSA

tym re jo nie. Na ukow cy prze wi du ją wy mar cie 80% ra fy
do 2050 ro ku. To szo ku ją ce da ne, dla te go Tay lor po sta -
no wił od cią gnąć ruch tu ry stycz ny od na tu ral nych raf, co
po zwo li im zre ge ne ro wać się i roz wi nąć. Mu zeum jest
zlo ka li zo wa ne w ja snych, płyt kich wo dach, gdzie dno po -
kry wał je dy nie pia sek. Ta kie umiej sco wie nie po zwa la na
po dzi wia nie pod wod nych eks po na tów nie tyl ko przez
płe two nur ków, ale tak że nur ków ko rzy sta ją cych z ABC.
Oso by, któ re nie chcą się mo czyć, mo gą po dzi wiać
wszyst ko z po kła du ło dzi wy po sa żo nych w szkla ne dno.

Po mysł szyb ko oka zał się suk ce sem. Ilość tu ry stów
od wie dza ją cych pod wod ne mu zeum prze kro czy ła naj -
śmiel sze ocze ki wa nia. W nie speł na 4 mie sią ce od za to -
pie nia rzeźb pu ste do tej po ry oko li ce wy peł ni ło ok. 4000
ko lo nii ryb, w tym du że ła wi ce rzad ko spo ty ka nych
„Gray An gel”.

MU SA skła da się z kil ku osob nych in sta la cji te ma -
tycz nych. Naj więk szą z nich sta no wi „The Si lent Evo lu -
tion”. Jest to 400 rzeźb przed sta wia ją cych sze ro ki prze-
krój spo łe czeń stwa. Wszyst kie po sta cie od zwier cie dla ją
praw dzi wych miesz kań ców Mek sy ku. Mo że my zo ba czyć
sta rą za kon ni cę, trzy let nie go chłop ca, księ go we go, do -
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zor cę, ko bie tę w cią ży, in struk to ra jo gi, ry ba ka, stu den ta,
akro bat kę, sto la rza czy mo dlą cą się mło dą dziew czy nę.
Mia ło to po ka zać praw dzi we, prze cięt ne oko licz ne śro -
do wi sko sku pia ją ce się na przy szło ści. Pra ca mia ła za za -
da nie po ka za nie na dziei na to, że wspól ny mi si ła mi

roz wią że my pro ble my. Ca ła in sta la cja zaj mu je 420 m˛ i
wa ży 180 ton.

„Ogród na dziei” to opty mi stycz na pre zen ta cja przed -
sta wia ją ca mło dą dziew czy nę pa trzą cą z na dzie ją na
ogród utwo rzo ny z ko ra li po sa dzo nych w do ni cach. Ma to
być przy kład dla mło dych tu ry stów. Miej sce zo sta ło tak
za pro jek to wa ne, by dać schro nie nie wie lu mor skim stwo -
rze niom. A do ku men ta cja zdję cio wa po ka zu je szyb ki
wzrost ko ra li umiesz czo nych w do ni cach.

„Czło wiek w ogniu” przed sta wia męż czy znę tra wio -
ne go przez ogień z ko ra li. W rzeź bie wy wier co no 75
otwo rów, w któ rych umiesz czo no ko ra le two rzą ce wra że -
nie pło mie ni. Męż czy zna jest nie świa do my swo jej sy tu -
acji. Ma to wi dzo wi uświa do mić na szą za leż ność od
nad mier ne go zu ży cia ogra ni czo nych za so bów na tu ral -
nych.

W mu zeum mo że my tak że zo ba czyć „Ar chi wum ma -
rzeń”, w któ rym re je stra tor prze cho wu je ma rze nia lu dzi
z ca łe go świa ta za mknię te w bu tel kach lub za pi sa ne w
księ gach. Za my ślo ny, sku pio ny na pra cy męż czy zna jest
łącz ni kiem prze szło ści z te raź niej szo ścią. Ta rzeź ba ma
skła niać do sta ra nia się o ochro nę ma rzeń przy szłych po -
ko leń do ty czą cych moż li wo ści po dzi wia nia nie na ru szo -
nej pod wod nej na tu ry.

Cią gle przy by wa ją no we eks po na ty. Do ostat nich na -
le ży oty ły męż czy zna z ham bur ge rem i fryt ka mi roz po -
star ty na ka na pie przed te le wi zo rem i dziec ko le żą ce na
ma sce gar bu sa. Wszyst kie te rzeź by zmu sza ją czło wie ka
do ana li zy prze sła nia sztu ki. Po ka zu ją dy le ma ty, na dzie -
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je i smut ki. Ma ją za za da nie wy mu sze nie na od wie dza ją -
cych my śle nia o wpły wie te raź niej szych dzia łań na na -
szą przy szłość.

Pod wod ne mu zeum jest wy peł nio ne spe cjal ny mi rzeź -
ba mi, któ re są bez piecz ne dla śro do wi ska i sta no wią do -

sko na łą ba zę do wzro stu sztucz nej ra fy. Wy ko na no je z
be to nu o neu tral nym pH (mie szan ka ce men tu, pia sku i
mi kro -krze mion ki), wzmoc nio no spe cjal nym obo jęt nym
włók nem szkla nym. Nie któ re rzeź by po sia da ją do dat ko -
we ele men ty, ta kie jak płyt ki ce ra micz ne lub szkla ne.
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Wszyst kie ma te ria ły by ły te sto wa ne przed uży ciem.
Rzeź by znaj du ją się na piasz czy stych ob sza rach pod ło -
ża, któ re nie po wo du ją szko dy dla ist nie ją cych eko sys te -
mów. Do po sta ci zo sta ły przy twier dzo ne sa dzon ki
ży wych ko ra low ców z ob sza rów sys te mu na tu ral nej ra fy
ko ra lo wej, gdzie zo sta ły uszko dzo ne przez bu rze lub
dzia łal ność czło wie ka. Tech ni ka ta ra tu je uszko dzo ne
frag men ty po przez za pew nie nie im od po wied nie go no -
we go pod ło ża. Nie wiel ka część ko ra low ców zo sta ła rów -
nież sztucz nie wy ho do wa na.

By przy cią gnąć ży cie, w każ dej in sta la cji za pew nio no
naj lep sze wa run ki do tar ła. Utwo rzo no otwo ry o okre ślo -
nym kształ cie, śred ni cy i tek stu rze. To sztucz ne do my
speł nia ją ce wy ma ga nia wie lu cie ka wych ga tun ków pod -
wod nych zwie rząt. 

Każ de miej sce mo że dać schro nie nie in nym ga tun -
kom. Po my śla no o do sto so wa niu głę bo ko ści, lo ka li za cji
i wiel ko ści jam dla okre ślo nych stwo rzeń. Na lo ka to rów
dłu go nie trze ba by ło cze kać. Prze strzeń mię dzy in sta la -
cja mi wy peł ni ły róż ne ga tun ki ryb i sko ru pia ków. Tem -
po ada pta cji no wej prze strze ni za sko czy ło wszyst kich, a
eks po na ty szyb ko wto pi ły się w tło.

Je śli bę dzie cie chcie li zo ba czyć te pod wod ne atrak cje
pa mię taj cie, że każ dej wi zy cie w mu zeum mu si to wa rzy -
szyć za re je stro wa ny prze wod nik. Obo wią zu je tam bez -
względ ny za kaz do ty ka nia cze go kol wiek. Mi mo du że go
za in te re so wa nia tu ry stów, nie na ru szal ność eks po na tów
jest ści śle kon tro lo wa na. Wszel kie po trzeb ne in for ma cje

mo że cie uzy skać ze stro ny in ter ne to wej http://www.mu -
sa can cun.com.

„Po przez utwo rze nie sztucz nej ra fy z rzeźb, osta tecz -
nym ce lem pro jek tu jest stwo rze nie plat for my do pro mo -
wa nia re ge ne ra cji ży cia mor skie go i wy ko rzy sta nia
rzeź by ja ko no śni ka na dziei i świa do mo ści eko lo gicz nej.”
Są to sło wa Ja son’a de Ca ires Tay lor’a. Sło wa, któ re po -
ka zu ją nam jak nie wiel kim kosz tem mo że my za dbać o
na szą przy szłość, przy jem ność po dzi wia nia pod wod ne -
go pięk na i sta bil ny eko sys tem. Bar dzo po dzi wiam po -
sta wy pro eko lo gicz ne. Ja son zro bił na mnie ogrom ne
wra że nie. Mi ło jest wie dzieć, że dla nie któ rych lu dzi lo -
sy przy ro dy są war te za cho du. Do brze by by ło, gdy by na -
sze śro do wi sko po my śla ło o przy szło ści, za nim znisz czy
to, co nas fa scy nu je. MU SA to cu dow na ini cja ty wa nio -
są ca za so bą nie wia ry god ne ko rzy ści. A po łą cze nie sztu -
ki z nur ko wa niem jest śmia łą mie szan ką tra fia ją cą w
gu sta na szej spo łecz no ści. Pa trząc choć by na ilość chęt -
nych do po dzi wia nia za to pio nych skar bów w na szych je -
zio rach, moż na po wie dzieć, że lu bi my oglą dać ta kie
rze czy. Kto wie – mo że kie dyś i u nas ktoś zor ga ni zu je
pod wod ne mu zeum z prze ka zem eko lo gicz nym. Wi docz -
no ścią co praw da nie da się do rów nać wo dom oka la ją -
cym Can cun, ale mo że dzię ki ta kiej ak cji je zio ra prze-
sta ły by słu żyć za śmiet ni ki. Te go so bie i Wam ży czę.

An na Cud na – Zbro żek

in fo@scu ba di ver.pl

http://www.musacancun.com
http://www.musacancun.com
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– Excu se me, whe re can we buy fer ry tic kets?
– Che co sa?
– Fer ry tic kets.
– Non ca pi sco.
– What?
Tak mniej wię cej wy glą da ły pró by uzy ska nia

w Pa ler mo po mo cy w zna le zie niu ka sy sprze -
da ją cej bi le ty pro mo we na Usti ce. Sy tu acja, w
któ rej nikt wo ko ło nie mó wi po an giel sku jest
na Sy cy lii – a my ślę, że i na ca łym po łu dniu
Włoch – rze czą ab so lut nie nor mal ną i po -
wszech ną. 

Nasz wo do lot, zwa ny tu taj z ja kichś przy czyn hy dro -
fi lem, od pły wał za nie ca łą go dzi nę, a my co raz bar dziej
ner wo wo usi ło wa li śmy zlo ka li zo wać, skąd od pły nie i
gdzie ma my ku pić bi le ty. Po kil ku mi nu to wym – wspól -
nym z por to wym po li cjan tem – ma cha niu rę ka mi, w koń -
cu usta li li śmy, że aby je ku pić, na le ży wyjść z por tu i w
dru gim bu dyn ku po prze ciw nej stro nie uli cy zna leźć biu -
ro li nii Si re mar. Zgod nie z otrzy ma ny mi wska zów ka mi
prze sze dłem tam i z po wro tem ze czte ry ra zy, ale ni cze -
go co przy po mi na ło by ta kie biu ro nie zna la złem. Szyld
wpraw dzie wi siał, ale wszyst ko wo kół za mknię te by ło na
przy sło wio we czte ry spu sty. Do pie ro na pół go dzi ny
przed od pły nię ciem pro mu mi ły pan nie spiesz nie uchy lił
okien ka, ka zał wy pi sać na kart ce na sze imio na i na zwi -
ska, po czym mo zol nie, jed nym pal cem, wy stu ki wać je
za czął na bi le cie. W koń cu, z bi le tem w gar ści, pę dzę co
sił z po wro tem do por tu. Jak się oka zu je zu peł nie nie po -
trzeb nie, aż tak się spie szę, bo pro mu nie wi dać, ani na -
wet nie sły chać. Na ucz ka, że tu taj ży cie to czy się swo im
nie spiesz nym ryt mem. Trze ba się z tym po go dzić, bo pró -
bo wać co kol wiek zmie niać nie ma naj mniej sze go sen su.

Viva il Ustica!
W koń cu po ja wia się i nasz wo do lot. „Błę kit ny Grom” to
z pew no ścią nie jest i cza sy mło do ści ma już daw no za
so bą. Gdy by śmy by li w Pol sce, dał bym so bie rę kę uciąć,
że pa mię ta on jesz cze cza sy to wa rzy sza Edwar da. Wbrew
po zo rom i oba wom, po go dzi nie, spraw nie i bez zbęd -
nych emo cji za wi ja my do por tu na Usti cy. An to nel la –
prze sym pa tycz ny ru dzie lec z ba zy Or ca – cze ka tu już na
nas, wraz z miej sco wym tak sów ka rzem Pip po. Naj pierw
za wo zi my swo je rze czy do apar ta men tu, po tem sprzęt
nur ko wy do ba zy. Krót ki od po czy nek, ma łe śnia dan ko i
czas na pierw sze nur ko wa nie. Krót ka, kil ku mi nu to wa za -
le d wie prze jażdż ka pon to nem i je ste śmy na miej scu.
„Pun ta Ga le ra” to miej sce w sam raz na check di ve. Scho -
dzą ce co raz ni żej stro me zbo cze jest ca łe zie lo ne. Pięk nie
po ro śnię te wy so ką tra wą two rzy ro dzaj pod wod nej łą ki,
na któ rej pa sie się ogrom na licz ba ma lut kich ciem nych
ry bek. Przej rzy stość wo dy jest wię cej niż do bra. Na dnie,
w tra wie, po ukry wa ły się licz ne kra by, a w jed nej ze skal -
nych szcze lin cał kiem spo ra ośmior ni ca, któ ra przy kry -
wa jąc się zbie ra ny mi na pręd ce ka my ka mi, usi ło wa ła
ukryć się przed na mi. Tem pe ra tu ra wo dy przy po wierzch -
ni – 24 stop nie, po ni żej 15 me tra spa da już do 19 – 20. 
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Jak się póź niej oka za ło, wy stę pu je tu taj po dwój na ter -
mo kli na, po ni żej 40 me trów wo da ma już tyl ko 15 stop -
ni. Wie czor kiem ru sza my w mia sto, o ile tak moż na
na zwać pla cyk z ko ścio łem w tle i kil ka od cho dzą cych
od nie go ulic. At mos fe ra te go miej sca jest ka pi tal na. Po -
roz sta wia ne wo kół ka wiar nia ne sto li ki, ła wecz ki, na któ -
rych moż na na chwil kę przy siąść. Wszy scy tu taj zna ją się
do sko na le i po zdra wia ją na każ dym kro ku. Po ja wia się
też i Pip po. No, ten z pew no ścią zna na wy spie wszyst -
kich. Ro bi my za ku py na ju trzej sze śnia da nie: pie czy wo,
moz za rel la, prze pysz nie pach ną ca ba zy lia i oczy wi ście
po mi do ry. Po wy peł nie niu obo wiąz ków czas na przy jem -
no ści. Lo dy! Cze goś ta kie go w ży ciu nie ja dłem, choć
miej sco wy zwy czaj je dze nia lo dów w… buł ce nie od ra -
zu mnie prze ko nał. Cze ko la do we i cy try no we, ku po wa ne
w ba rze Cen tro, pod ko ścio łem czy Gra nit ta Pi sta cio w
Sa bri nie, nie ma ją chy ba so bie rów nych na ca łym świe -
cie. Praw dzi we do lce vi ta. 

Usti ca to ta ka nie wiel ka krop ka na ma pie Włoch. Od -
da lo na 50 km od pół noc nych brze gów Sy cy lii jest ma łą,
wul ka nicz ne go po cho dze nia wy sep ką, wy ra sta ją cą nad
po wierzch nię wo dy z po nad 2000 me trów mor skich głę -
bin. W paź dzier ni ku, kie dy koń czy się tu taj se zon i wy -
jeż dża ją ostat ni tu ry ści, na wy spie po zo sta je za le d wie 800

osób. Usti ca oży wa po now nie wraz z pierw szy mi cie plej -
szy mi dnia mi ma ja. Ca ła wy spa ży je z tu ry sty ki i z nur -
ko wa nia, a w za sa dzie z tu ry sty ki nur ko wej. Nic więc
dziw ne go, że dzia ła tu taj aż 10 cen trów nur ko wych. Spo -
śród nich wy bra li śmy ba zę „Or ca”, któ rej wła ści cie la mi
są Ma rio i Fran ce sca Per ri co ne. Swój biz nes pro wa dzą
oni w spo sób da le ko od bie ga ją cy od ste reo ty pu by cia i
funk cjo no wa nia bez tro skie go, wy lu zo wa ne go miesz kań -
ca po łu dnia Eu ro py. W ba zie wszyst ko po za pi na ne jest
na ostat ni gu zik a naj waż niej szą spra wą jest bez pie czeń -
stwo w nur ko wa niu. Ma rio był kie dyś woj sko wym in -
struk to rem spa do chro no wym. Stan dar dy bez pie czeń stwa
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ma chy ba za ko do wa ne ge ne tycz nie. Jak mó wi je go żo na
Fran ce sca, trud no to cza sem wy trzy mać. Pod wo dą nie
prze kła da się to jed nak zu peł nie na wpro wa dza nie ja kichś
bez sen sow nych ry go rów i ogra ni czeń. Nikt nie ro bi nam
z nur ko wa nia ko lo nii kar nej czy obo zu har cer skie go. Pły -
wa my w sze ścio oso bo wej grup ce, pro wa dzi Gior gio lub
Ma nu ela, z ty łu za wsze jest ktoś, kto za my ka. Bez wzglę -
du na głę bo kość nur ko wa nia, pod ło dzią za wsze pod wie -
sza na jest bu tla de po zy to wa. „Sec ca Del la Co lom ba ra”
to jed no z faj niej szych nur ko wań, ja kie uda ło nam się tu -
taj zro bić. Głów ną je go atrak cją jest wrak du że go stat ku
trans por to we go. Jak gło si plot ka, pan ka pi tan po spo ży ciu
za pro wa dził sta tek na ra fę i tam go uto pił. Sam wrak nie
jest jed nak spe cjal nie atrak cyj ny. Prze ła ma ny na pół, le -
ży so bie spo koj nie opar ty o dno. Na sze nur ko wa nie za -
czę ło się od prze pły nię cia kil ku na stu me trów w kie run ku
prze ła ma nia ścia ny i spek ta ku lar ne go swo bod ne go lo tu
w dół na głę bo kość 25 – 27 m. Pły nie my da lej, po pra wej
ma jąc pięk ną pio no wą ścia nę. Gdzieś po ni żej, na dnie,
wi dać po roz rzu ca ne i po ro śnię te już ka wał ki blach. Przej -
rzy stość wo dy jest ta ka, że to co le ży 20 m pod na mi, wy -
da je się być na wy cią gnię cie rę ki. Pięk ne stad ko
kil ku dzie się ciu ba ra kud krą ży kil ka me trów od nas. Gior -
gio po wo li na pły wa pod nie. Ba ra ku dy, chy ba przy zwy -

cza jo ne już do obec no ści nur ków, zu peł nie nie re agu ją na
je go obec ność. Jed na z nich pod pły wa na wet do nie go i
po zwa la się gła skać. Je stem zdu mio ny i za chwy co ny za -
ra zem. Też chciał bym spró bo wać! Przez ca łe nur ko wa -
nie to wa rzy szy nam kil ka cał kiem spo rych gru pe rów. Na
za koń cze nie, kie dy ro bi my już przy sta nek bez pie czeń -
stwa, zo sta je my ob da ro wa ni przez ła ska wy los spo tka -
niem z prze ślicz ną hisz pan ką. Śli ma ki te za wsze ro bią
wiel kie wra że nie. Ten ja kiś wy jąt ko wo to wa rzy ski, pły -
wał so bie wo kół nas przez dłuż szą chwi lę.

Dru gie z nur ko wań te go dnia to ist ny ser szwaj car ski,
zwa ny tu taj „Sco glio Del Me di co”. Jest to ulu bio na miej -
sców ka na sze go prze wod ni ka Ga briel le. Ma low ni cze ka -
nio ny, licz ne gro ty i dziu ry, w któ rych za wsze moż na coś
cie ka we go wy pa trzeć. Wą skie prze smy ki i tu ne le two rzą
pod wod ny kra jo braz, ozdo bio ny do dat ko wo cał kiem spo -
rą ilo ścią du żych ryb. Jed nym sło wem, miej sce wprost
ide al ne dla tych, któ rzy lu bią so bie pod wo dą włą czyć
szwend cza. 

Każ de po po łu dnie i wie czór to ko lej ne por cje lo dów i
ko la cja w jed nej z miej sco wych knaj pek. Naj więk szy
pro blem jest za wsze z wy bo rem po traw, bo rzad ko uda je
się prze czy tać coś, co nie jest po wło sku. Na wet ujaw nio -
ne wśród nas si ły fa cho we, wła da ją ce bie gle wło skim,
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ma ją cza sem pro ble my z roz szy fro wa niem
nazw miej sco wych po traw. Na szczę ście,
co by nie wy brać, za wsze jest smacz nie,
acz kol wiek chy ba nie do koń ca w zgo dzie
z ka no na mi zdro we go i die te tycz ne go od -
ży wia nia. Car pac cio z wę dzo ne go miecz -
ni ka, wszel kie go ro dza ju pa sty z owo ca mi
mo rza, kal ma ry, kre wet ki i oczy wi ście piz -
za, to tyl ko nie wiel ka prób ka te go, co moż -
na tu taj zjeść.

Po ru chu w ba zie wi dać, że zbli ża się
week end. Usti ca nie jest de sty na cją zbyt
po pu lar ną w Eu ro pie i świe cie. We Wło -
szech cie szy się na to miast opi nią naj lep -
sze go w kra ju miej sca nur ko we go. Do
na szej ba zy przy je cha ło na week en do we
nur ko wa nia kil ka na ście osób, w związ ku z
czym zro bi ło się lek kie za mie sza nie. Bły ska wicz nie jed -
nak sy tu acja zo sta ła opa no wa na. Po wstał no wy, skon stru -
owa ny przez An to nel le i An dre plan awa ryj ny, z
po dzia łem na pro wa dzą cych i ło dzie. Do ko na no te go nie
bez po mo cy in nych baz, któ rych ło dzie wy ko rzy sty wa li -
śmy do na szych nur ko wań. Po mi mo du żej kon ku ren cji
na miej sco wym ryn ku nur ko wym, we wza jem nych re la -
cjach nie wi dać oznak nie chę ci, wro go ści czy agre syw nej
ry wa li za cji. Wszy scy wy da ją się żyć w zgo dzie i przy ja -
ciel skiej at mos fe rze, po ma ga jąc so bie w ra zie po trze by.
Obo wią zu je za sa da: dziś po mo gę ja To bie, a ju tro być
mo że sam o po moc po pro szę. 

Ma ły na jazd Wło chów zbu rzył tro chę nasz upo rząd -
ko wa ny plan nur ko wań. Nie że by śmy do tych czas sta li w
ko lej ce pod bra mą ba zy już na 5 mi nut przed jej otwar -
ciem, ale do tych czas wszyst ko by ło na czas. I my i ba za
prze strze ga li śmy usta lo nych go dzin. Te raz za czę ło to wy -

glą dać trosz kę ina czej. W nasz ma ły świa tek wdar ła się
nut ka wa ka cyj ne go lu zu, gdzie po ję cie cza su na bie ra zgo -
ła in nej war to ści. Pierw sze nur ko wa nie An to nel la za pla -
no wa ła na go dzi nę 9.00. Po mi mo wcze snej po ry słoń ce
sma ży już nie na żar ty. My ubra ni w pian ki, sprzęt skla -
ro wa ny, cze ka w peł nej go to wo ści pięk nie po ukła da ny w
pon to nie. I co? Nic, ci sza. Nie wi dać i nie sły chać ni ko -
go. Do pie ro pół go dzi ny póź niej za czy na ją się scho dzić
po zo sta li. Spo koj ne ru chy, pe łen re laks i opa no wa nie.
An to nel la bez rad nie roz kła da rę ce, no cóż, tak to tu taj by -
wa. Na ucze ni do świad cze niem, ko lej ne go dnia za czy na -
my się ubie rać do pie ro w chwi li, gdy wszy scy in ni są już
go to wi. W na gro dę, za to cze ka nie chy ba, pły nie my dziś
do „Grot ta Dei Gam be ri”, czy li słyn nej kre wet ko wej gro -
ty. Na czy ta łem się o tym miej scu już wcze śniej i te raz z
nie cier pli wo ścią cze kam na po twier dze nie wszyst kich
wy czy ta nych ochów i achów. 

Wska ku je my do wo dy i pły nie my w kie run ku gro ty.
Coś chy ba jest jed nak nie tak, gro ta wpraw dzie jest i to
cał kiem sym pa tycz na, kre wet ki też, ale resz ta nam się nie
zga dza. Wej ście mia ło być zde cy do wa nie głę biej, a sa ma
gro ta du żo więk sza. Po za tym, ktoś już nie ste ty zdą żył
na mie szać we wnątrz tak, że w wo dzie fru wa mnó stwo
ku rzu i wi docz ność po zo sta wia wie le do ży cze nia. Po mi -
mo te go w po szu ki wa niu kre we tek za glą da my w każ dy
za ka ma rek. Po stro pie ja ski ni spa ce ru je so bie spo koj nie
cał kiem po kaź nych roz mia rów lan gu sta, a przy wyj ściu z
ja ski ni spo ty ka my wiel ką ka ła mar ni cę. Z mie sza ny mi
uczu cia mi koń czy my to nur ko wa nie. Ab so lut nie nie czu -
je się nim roz cza ro wa ny, ale ocze ki wa łem cze goś, po -
wiedz my, w więk szej ska li. Po wy nu rze niu roz ma wiam z
Ma nu el la:

– It was Gro ta Del Gam be ri?
– Si, Gam be ri nu me ro due.
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– Nu me ro due? And what abo ut nu me ro uno?
– Do ma ni.
Do ma ni? To chy ba zna czy, że ju tro. Tak więc naj -

więk sze nur ko we emo cje prze no si my na ju trzej szy, ostat -
ni dzień na sze go tu taj po by tu. Zgod nie z obiet ni cą
Ma nu el li, z sa me go ra na od pa la my na Gam be ri uno. Te -
raz już wszyst ko jest jak w opi sie. Wpły wa my wej ściem
na 42 me trach i od ra zu lek ko skrę ca my, trzy ma jąc się
ścia ny po swo jej le wej. Ze wzglę du na głę bo kość i dłu -
gość ja ski ni jest nas tyl ko dwóch. Pro wa dzi Gior gio. Nur -
ko wa nie z tym mło dym, za le d wie dwu dzie stocz te ro-
let nim, chło pa kiem spra wi ło mi du żą przy jem ność. Zna
do sko na le miej sca nur ko we, pły wa nie spiesz nie, da jąc
czas na po za glą da nie we wszyst kie moż li we dziu ry i za -
ka mar ki. 

Po ma łu od pły wa my
od wej ścia, we wnątrz
ro bi się co raz ciem niej.
Wo da ma ide al ną wręcz
przej rzy stość i trosz kę
mniej ide al ną tem pe ra tu -
rę. Nie czuć jed nak zim -
na, to chy ba azot za czy-
na już po ma łu dzia łać.
Na ścia nach, stro pie i w
licz nych za ka mar kach
wi dać ty sią ce świe cą -
cych po ma rań czo wych
punk ci ków. Kre wet ko -
wy po tok su nie w róż -
nych płasz czy znach i
kie run kach, ni czym ogro-
m ne pod wod ne mro wi -
sko, po dą ża ją ce tyl ko
so bie zna ny mi ścież ka -
mi. Jest obłęd nie. Ta ki
kre wet ko wy za wrót gło -
wy. Moż na by tu taj na -

krę cić ja kiś od ci nek nie złe go hor ro ru. Po wo lut ku prze -
miesz cza my się da lej, li mi ty bez de kom pre syj ne daw no
już zo sta ły za na mi. Co ja kiś czas nie wiel ka ilość świa tła,
prze ni ka ją ca przez szcze li ny i otwo ry w stro pie, wpa da
do wnę trza ja ski ni. Po wo du je to nie sa mo wi te efek ty
świetl ne po ja wia ją ce się na ścia nach. 

Głę bo ko ścio mierz po ka zu je 32 me try – znak, że po -
ma łu zbli ża my się do wyj ścia. Jest ono sa mo w so bie ma -
low ni czym uzu peł nie niem i za koń cze niem te go pięk ne go
nur ko wa nia. Pły nie my po ma łu w kie run ku ło dzi, gu biąc
po dro dze kil ku na sto mi nu to wą de kom pre sję, dla do bre go
zdro wia i spo ko ju su mie nia po zo sta jąc jesz cze dłuż szą
chwi lę na kil ku me trach. Po zo sta ło nam już tyl ko nur ko -
wa nie w miej scu o wdzięcz nej na zwie Paz tiz za. Jest to
uro kli wa grot ka, z ko mo rą po wietrz ną, w któ rej po sta -
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wio no ma łą fi gur kę św. Bar tło mie ja, pa tro na wy spy.
Z grot ki pro wa dzi po rę czów ka do dru giej ko mo ry, ale
Gior gio ja koś nie bar dzo ma ocho tę nas tam za brać. Trud -
no, wra żeń na dziś ma my i tak pod do stat kiem.

Jest wie czór. Sie dzi my w ja kieś sym pa tycz nej knaj -
pie, umi la jąc so bie ostat nie chwi le po by tu na na szej wy -
sep ce są cze niem miej sco we go wi na. Przez te kil ka dni
zdą ży li śmy się już na Usti ce za do mo wić i za przy jaź nić.
Spę dzi li śmy tu taj kil ka na praw dę uro kli wych chwil za -

rów no pod, jak i nad wo dą. Jest to bo wiem jed no z tych
z miejsc, gdzie nie trze ba na wet wrzu cać do fon tan ny pie -
niąż ka, aby chcieć tu po wró cić. Po wró cić do uro kli wych,
sen nych trosz kę uli czek, lo dów, któ re na wet w buł ce sma -
ku ją wspa nia le, do grot z kre wet ka mi i ba ra kud, któ re po -
zwa la ją się gła skać. Vi va il Usti ca!

Grze gorz Zie liń ski

grze gorz.dib@gma il.com

zdję cia pod wod ne M. Per ri co ne

TURYSTYKA NURKOWA
Wraki Laguny - Truk 27.10.2011 - 11.11.2011
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nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć    ww  nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy

kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

http://nuras.info/index.php?reklama,18
http://www.dalekoiblisko.eu
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Środek wakacji szkolnych właśnie mija, a w
środowisku nurkowym oblicza się, że o wiele
mniej osób decyduje się na wyjazdy nurkowe
do Egiptu czy Tunezji. Niektórzy mówią nawet
o 50% regresie… Prasa nurkowa z czerwca
pisała dużo o miejscach nurkowych Morza
Śródziemnego. Nurkowanie puściło kilka
artykułów (niekoniecznie polskich autorów) o
Chorwacji, a Wielki Błękit w tekście „Co z tymi
wakacjami” pokrótce opisał kilka miejsc- państw.

Dla większości z nas liczą się koszty podróży, nocle-
gu, ceny jedzenia w sklepach, no i oczywiście opłaty za
nurkowania. Cała europejska część Morza Śródziemnego
jest oczywiście droższa, porównując ją do cen „all inclu-
sive” w Egipcie, jednak różnice te nie są oszałamiające,
a miejsc nurkowych jest rzeczywiście całe mnóstwo.

Trzeba jeszcze spojrzeć na preferencje nurków, jeśli
będzie to typowe podziwianie rybek, dużych i małych,
przy świetnej widoczności, to trudno będzie konkurować
z Morzem Czerwonym. Chyba, że w szranki staną Filipi-
ny czy Indonezja!

Wracając jednak do naszej wspaniałej Unii Europej-
skiej – i nie tylko! – na pewno będzie bezpieczniej, higie-
niczniej („zemsta faraona”) i – nazwijmy to –
„historyczniej” (możliwość zwiedzania w miejscu poby-
tu, dla np. osób towarzyszących).

Italia
Nurkując we Włoszech, od Lazurowego Wybrzeża,

okrążając but, po granicę ze Słowenią, dodając do tego
liczne wyspy, takie jak Sardynia, Elba, Sycylia czy po-
mniejsze, jak np. Ustica, możemy połączyć piękne z po-
żytecznym. Nurkowania należą do bardzo sympaty-
cznych, baz nurkowych jest dużo na każdym odcinku wy-
brzeża. Przeszukując Internet można znaleźć większość z
nich, choć niestety niektóre bywają tylko w języku wło-
skim. Sam wielokrotnie korzystałem ze znalezionych tu,
czasem nawet przypadkowo, baz. Pomocna będzie strona:
www.101scubadiving.com/directory/- italydivingcen-
ters.html, gdzie jest z czego wybierać. Wody Italii kryją
groty i jaskinie, wraki i zwierzęta. Wokół Sycylii zdarza
się nawet napotkać delfiny. Po chwili odpoczynku, na lą-
dzie czeka na nas wiele zabytków. Zarówno z czasów
rzymskich, wzniesionych jeszcze przed Chrystusem, jak
i tych bardziej nowożytnych. Do tego wyśmienita kuch-
nia, często zaskakująca regionalnymi rarytasami, skora

Nie tylko Chorwacja
zaspokoić najbardziej wyszukane gusta. Dziś mówi się o
kryzysie, mogącym za chwilę wywrócić Włochy. Myślę
jednak, że w najmniejszym stopniu dotknie to (jeśli nastą-
pi) turystykę, a w tym nurkowanie. Ważne jest, że ceny są
tu umiarkowane, niższe niż np. w Chorwacji, tak oblega-
nej przez polskich wczasowiczów.

Francja
Wybrzeże lazurowe Francji (+ kawałeczek Księstwa

Monako), wraz z Korsyką i mniejszymi wyspami, to rów-
nież wiele miejsc nurkowych i to na całej rozciągłości li-
nii brzegowej od Włoch po Hiszpanię (bo jest jeszcze
część od Oceanu Atlantyckiego). Ceny niestety zatrwa-
żające, chyba najwyższe w UE, jeśli mówimy o urlopie z
nurkowaniem. Tu proponuję stronę: http://www.dive-di-
rectory.com/dive/france/, która pomoże w szukaniu, pod-
czas planowania urlopu. Typowe dla Morza Śródzie-
mnego ukształtowanie terenu, bogate w skałki, jaskinie,
dopełnia kuchnia francuska i wino równie dobre jak we
Włoszech. Miasta gotowe do zwiedzania zapraszają do
poznania architektury i bogatej historii kraju.

http://www.dive-directory.com/dive/france/
http://www.dive-directory.com/dive/france/
http://www.101scubadiving.com/directory/italydivingcenters.html
http://www.101scubadiving.com/directory/italydivingcenters.html
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Hisz pa nia
O Hisz pa nii pi sa łem nie daw no w Nu ras.in fo. Wy brze -

że cią gnie się ki lo me tra mi, ro biąc so bie prze rwę w Gi -
bral ta rze – gdzie war to po nur ko wać na wra kach! – i da lej
już, gra ni cząc z Atlan ty kiem, znów prze ry wa się na gra -
ni cy z Por tu ga lią, by za koń czyć się przy Fran cji, mię dzy
mia stecz ka mi Irun i Hen daye. Rze czy wi ście nur ko wa nia
w oko li cy lą du sta łe go nie na le żą do bar dzo fa scy nu ją -
cych, bo skał ki, ła ty pia sku mo gą się znu dzić. Jest tu jed -
nak du żo gło wo no gów, a w An da lu zjii w okre sie
je sien nym moż na spo tkać Sun fish (Mo la mo la). Jest też
tro chę wra ków. Hisz pa nia to rów nież wie le wysp. Nur ko -
wa nia wo kół np. Ba le arów mo gą do star czyć nie la da wra -
żeń. Ibi za, zna na mo że bar dziej ja ko dys ko te ko-
wo -im pre zo we cen trum Eu ro py, w cza sie la ta peł na tu -
ry stów, wio sną i póź ną je sie nią jest bar dzo uro kli wa i
spo koj na. Miej sce nur ko we San ta Mar ge ri ta, peł ne „dziu -
ra wych” tu ne li, do świe tla nych przez słoń ce pod róż nym
ką tem, prze cho dzą cych przez kil ka ja skiń, ko mi nów i
otwo rów (ty pu okno czy łuk) za pie ra dech w pier si i jest
jed nym z naj lep szych miejsc, w ja kich da ne mi by ło nur -
ko wać. Hisz pa nia to kraj zna ny ze swo jej wy szu ka nej
kuch ni, do bre go wi na i so czy stych owo ców. Jest gdzie
od po cząć, na pić się pi wa i jest co po zwie dzać. Tu nie zna -
la złem jed nej stro ny wy mie nia ją cej cen tra nur ko we, ale
war to wpi sać kom bi na cję słów: „Di ving Cen ters Hisz pa -
nia” i wy sko czy nam te go tro chę.

Mal ta
Oso bi ście lu bię wy spy, więc przy szedł czas na Mal tę

i ar chi pe lag jej wysp. My ślę, że jest jed nym z lep szych
miejsc nur ko wych Mo rza Śród ziem ne go i to z kil ku
wzglę dów. Nur ko wać moż na w za kre sie 0 – 100 m i głę -
biej. Dla nur ków tech nicz nych i wra ko wych wo dy ob le -
wa ją ce wy spy są ra jem peł nym róż nych, wie ko wych już
wra ków, tych z II woj ny świa to wej lub spe cjal nie za to -
pio nych – ja ko sztucz na ra fa – atrak cja dla nur ków. Są tu
za rów no stat ki wo jen ne, okrę ty pod wod ne, stat ki trans -
por to we, ku try, jak i sa mo lo ty. W za leż no ści od po zio mu
za awan so wa nia i upodo bań ma my do wy bo ru du żo grot
i ja skiń, są far my tuń czy ków, w któ rych też moż na za -
nur ko wać, a tak że bo ga to ukształ to wa ne rę ką Stwór cy
dno. Są za tem ścian ki, pół ki skal ne, łu ki (na wet po dwój -
ne) itp. Je śli ktoś pra gnie po być w ci szy, z da la od gło -
śnych dys ko tek i sku pisk tu ry stów, po le cam Go zo. Raj
dla lu bią cych fau nę i flo rę, tu ne le i gro ty. Naj le piej wte -
dy do ga dać się z ba zą na miej scu i zo stać tam na ty dzień,
ob jeż dża jąc wy spę. Na po wierzch ni jest nie mniej cie ka -
wie. Sta re za byt ki oraz mie szan ka kul tu ro wa z po wie wem
afry kań skim, sta re bu dow le sprzed bli sko 7000 lat przed
Chry stu sem (naj star sze na świe cie uczy nio ne rę ką ludz -
ką), a tak że przy jem na kuch nia, czy nią Mal tę miej scem,
do któ re go war to się wy brać. Jest tu po nad 40 cen trów
nur ko wych, jak na ta ki ma ły kraj to du żo, sta ra ją się więc
mię dzy so bą kon ku ro wać o po ten cjal ne go klien ta. 

Ibiza

Gibraltar

Gozo

Fifla na Malcie
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Ce ny za pa kie ty nur ko we – bio rąc pod uwa gę, że to
UE – są tu chy ba jed ne z naj niż szych. Po moc na bę dzie
stro na: http://www.di ve -cen ters.net/di ve_cen ters -mal ta -
-52.html. Przy za ku pie pa kie tu pod sta wo we go (10 za nu -
rzeń z prze wod ni kiem) i z gru pą ko le gów/ko le ża nek
moż na wy ne go cjo wać ce ny na wet po ni żej 200 eu ro.

Gre cja
Wciąż jesz cze na le żą ca do UE, wal czą ca z kry zy sem

i otrzy mu ją ca spo re „dat ki” od więk szych „bra ci” sto wa -
rzy sze nia państw człon kow skich Gre cja, ma rów nież wie -
le do za ofe ro wa nia. Ty po wa sa łat ka grec ka sma ku je tam
ina czej, a fe ta owcza po kru szo na i zmie sza na z oliw ką z
oli wek… aż zgłod nia łem. Wie lość miejsc sta łe go lą du
oraz wysp sta no wi cie ka wy ką sek na li ście miejsc nur ko -
wych. Nie któ rzy mó wią, że jak i na Cy prze, jest tu mo no -
ton nie i ry by ma łe, ale jed nak są i wra ki (np.. na
Za kyn tos), i cie ka we for ma cje skal ne –  i do te go w tej
chwi li ta nio! War to się za sta no wić nad po dró żą na kon -
ty nent i uatrak cyj nie niem po by tu przez zwie dza nie, bo

na gle mo że się oka zać, że jest de mon stra cja po łą czo na ze
straj kiem i uli ce to tal nie nie prze jezd ne. Dla te go, je że li
Gre cja, to ra czej wy spy, gdzie pa nu je spo kój i luz. Ko le -
ga wró cił w ze szłym ro ku z jed nej z wysp, to do pie ro w
Pol sce do wie dział się, że na kon ty nen cie by ły straj ki, roz -
bo je, nie dzia ła ła ko mu ni ka cja miej ska, nie by ło pa li wa
na sta cjach ben zy no wych. Sa mo ży cie…W po szu ki wa -
niach do god nych wa run ków dla za nu rzeń wg wła sne go
pla nu po móc mo że: http://trans la te.go ogle.pl/trans la -
te?hl=pl&lang pa ir=en|pl&u=http://www.gre eki -
sland.co.uk/gre eks/gre ek -di ving.htm

Tur cja
Pań stwo to zlo ka li zo wa ne na gra ni cy kon ty nen tów,

pre ten du ją ce do człon kow stwa w Unii, nie daw no dość
moc no re kla mo wa ło się w na szej te le wi zji i pra sie. Ma
się czym chwa lić, bo ma i ka wał hi sto rii do sprze da nia, i
cie ka wą ar chi tek tu rę, i wy jąt ko we cu da Na tu ry (Pa muk -
ka le, Ka pa do cja), i wresz cie wła sną kuch nię (w tym ka -
wę po „tu rec ku”). Nie ste ty są też po waż ne na dziś
mi nu sy. Sy tu acja z za gro że niem ter ro ry stycz nym i za -
miesz ka mi we wnątrz kra ju oraz są siedz two z pań stwa mi,
z na pię tą sy tu acją, gro żą cą „czymś” mię dzy Egip tem a
Li bią. Wy brze że od stro ny Mo rza Śród ziem ne go (bo jest
jesz cze od stro ny Mo rza Czar ne go) ma do za ofe ro wa nia
wie le ki lo me trów plaż bie gną cych za rów no w ob rę bie
Mo rza Egej skie go, jak i Mo rza Mar ma ra. Tur cja ma do
za nur ko wa nia rów nież wie le wysp. Co do miejsc nur ko -
wych, je śli już zde cy du je my się na Tur cję, to jest z cze -
go wy bie rać. Jak przy sta ło na dość za so lo ne zbior ni ki
wod ne, nie moż na tu zo ba czyć zbyt wie lu ro ślin, a spo -
tka nie du żych zwie rząt mor skich też na le ży do rzad ko -
ści. Jed nak war to sku sić się i zo ba czyć na wła sne oczy
pod wod ne ja ski nie, wra ki za to pio nych stat ków, al bo na -
wet za to pio ne mia sto (oko li ce wy spy Ke ko va). Baz jest
du żo, bo tu ry sty ka z ro ku na rok roz wi ja się dy na micz nie.
Prak tycz nie w ob rę bie każ dej miej sco wo ści nad Mo rzem
Śród ziem nym znaj du je się przy naj mniej kil ka baz nur ko -
wych. Po moc na bę dzie stro na: http://trans la te.go -
ogle.pl/trans la te?hl=pl&lang pa ir=en|pl&u=http://www.1
01scu ba di ving.com/di rec to ry/tur key di ving cen ters.html

Bał ka ny – Chor wa cja, Czar no gó ra, Al ba nia
Chor wa cji nie trze ba za bar dzo za chwa lać, bo wie lu z

nas już tam tra fi ło, al bo wła śnie ta pla się w wo dach Ad -
ria ty ku. La da chwi la to pięk ne pań stwo znaj dzie się w
sze re gach UE, ale jak na ra zie cie szy się wol no ścią po
ostat niej woj nie, któ rej wi docz nych śla dów jest co raz
mniej. Pla że głów nie ka mie ni ste, ale nie tyl ko. Mno gość
wysp, do któ rych do pły wa my licz ny mi pro ma mi lub jach -
ta mi. Te ostat nie są czę stym środ kiem po dróż ni czym po
bar dzo cie ka wie ukształ to wa nym pa sie przy brzeż nym
mo rza. Co tu du żo mó wić, wspo mnę tyl ko VIS, czy Hvar.

http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://www.101scubadiving.com/directory/turkeydivingcenters.html
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://www.101scubadiving.com/directory/turkeydivingcenters.html
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://www.101scubadiving.com/directory/turkeydivingcenters.html
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://www.greekisland.co.uk/greeks/greek-diving.htm
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://www.greekisland.co.uk/greeks/greek-diving.htm
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://www.greekisland.co.uk/greeks/greek-diving.htm
http://www.dive-centers.net/dive_centers-malta-52.html
http://www.dive-centers.net/dive_centers-malta-52.html
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Nur ko wa nia od pły ciut kich, prze zna czo nych dla po cząt -
ku ją cych, po głę bo kie nur ko wa nia tech nicz ne. Co kto lu -
bi! Wra ki i ja ski nie cze ka ją, a np. w oko li cach wy spy
Cio vo (Tro gir) na wet spo koj ne i wy lu zo wa ne ko ni ki mor -
skie. Nie ste ty, nie wia do mo dla cze go, Chor wa cja sta je
się dro ga i je śli ten den cja ta się utrzy ma, na si ro da cy po -
ja dą tro chę da lej, do Czar no gó ry i Al ba nii, gdzie już dziś
czę sto sły chać ję zyk pol ski, za rów no na uli cach, w pu -
bach, jak i ło dziach nur ko wych. Mó wiąc o Chor wa cji,
ma my du że po le do po pi su, by wy brać ba zę nur ko wą, z
któ rą zwią że my się na czas na sze go po by tu. Prze glą da jąc
cho ciaż by stro nę: http://trans la te.go ogle.pl/trans la -
te?hl=pl&lang pa ir=en|pl&u=http://www.di ve -cen -
ters.net/di ving -cro atia -46.html, znaj dzie my ich po nad
130. Bio rąc zaś pod uwa gę Czar no gó rę, baz jest już tyl -
ko kil ka i pew nie w naj bliż szych la tach po wsta nie ich
wię cej. Żad na ze stron nie po ka zu je ze sta wie nia, trze ba
so bie szu kać me to dą, jak pi sa łem wy żej przy Hisz pa nii.
W Al ba nii ist nie je prak tycz nie tyl ko jed na ba za nur ko wa
(dzia ła ją ca se zo no wo). Tak jak wy brze że Chor wa cji jest
sto sun ko wo do brze po zna ne, tak Czar no gó ra wy da je się
być od kry wa na, a Al ba nia nie od kry ta. O tej ostat niej pi -
sa łem osob ny ar ty kuł w Nu ras.in fo. Bał ka ny są spo koj ne,
cie płe, peł ne bar dzo uro kli wych mia ste czek i prze pięk -
nych wi do ków. W Czar no gó rze nie spo sób zo ba czyć ni -
zi nę, któ rej nie to wa rzy szy ły by gó ry. Na wet ogrom ne
Je zio ro Szko der skie ogra ni cza ją gó ry, czy to czar no gór -

skie, czy to al bań skie. Sa me za nu rze nia są cie ka we i uroz -
ma ico ne. Być mo że ba zy nie są przy go to wa ne lo gi stycz -
nie tak do brze jak w Chor wa cji, ale za to bro nią je miej sca
nur ko we, peł ne bar dzo cie ka wych grot, wra ków czy
wresz cie ścia nek ze śli ma ka mi, lan gu sta mi i gło wo no ga -
mi. 

Sło we nia
Że by nie prze sa dzić z ki lo me tra mi za kie row ni cą sa -

mo cho du, wra ca jąc do do mu, moż na za trzy mać się w
Sło we nii, któ ra rów nież po sia da do stęp do Mo rza Ad ria -
tyc kie go. Prze szu ku jąc In ter net, znaj dzie się kil ka cen -
trów nur ko wych. Co praw da pod wo dą jest tu taj chy ba
naj bar dziej mi zer nie, bio rąc pod uwa gę bał kań ską stro nę
Ad ria ty ku, to jed nak dla sa mej przy go dy, raz kie dyś war -
to. Więk szość za nu rzeń oscy lu je w gra ni cach kil ku, kil -
ku na stu me trów głę bo ko ści. Po dzi wia się głów nie
ka mie nie, mi ni ścian ki i piasz czy ste dno. Wra żeń do star -
czy ło mi nur ko wa nie noc ne, gdzie w cią gu go dzi ny spo -
tka li śmy wie lo krot nie aż 5 róż nych ga tun ków kra bów.
Sa ma Sło we nia jest za dba na i dro ga, za to za nu rze nia
kosz tu ją od 20 do 25 eu ro za 1 nur ka już przy mi ni pa kie -
cie np. 4 za nu rzeń.

W każ dym ra zie jest z cze go wy bie rać, a do więk szo -
ści miejsc la ta ją ta ni, pod nieb ni prze woź ni cy. Oso bi ście
za chę cam do spon ta nicz nych wy jaz dów na je den lub kil -
ka sa mo cho dów, bez więk szych kon kret nych pla nów. Jak
mó wi Woj ciech Cej row ski, pla ny ma ją to do sie bie, że
coś tam za wsze nie wyj dzie, a jak nie pla nu je my, to
wszyst ko wy cho dzi, a jest jesz cze do dat ko wo nie spo -
dzian ką dnia.

Woj ciech Zgo ła

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

Czarnogóra

Chorwacja

Autor

http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://www.dive-centers.net/diving-croatia-46.html
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://www.dive-centers.net/diving-croatia-46.html
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://www.dive-centers.net/diving-croatia-46.html
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Roz mo wa Rad ka Bi zo nia z Ada mem „Zio ło” Paw li -
kiem.

RB: Skąd wziął się po mysł na ta kie nur ko wa nie?
AP: Któ re goś dnia za dzwo nił do na sze go klu bu Ju rek

Sa dow ski – re dak tor pro wa dzą cy w mie sięcz ni ku „Od -
kryw ca” dział For ty fi ka cje oraz nasz do bry zna jo my – i
za pro po no wał wspól ną ak cję zba da nia za la nej czę ści
MRU. Te mat wy dał się cie ka wy, więc bez wa ha nia wsko -
czy li śmy w sa mo cho dy i po je cha li śmy w re jon Mię dzy rze -
cza.

RB: Ja kie by ło prze zna cze nie MRU i przed czym
mia ło chro nić?

Międzyrzecki Rejon Umocniony
nurkowanie w zalanych korytarzach

AP: Niem cy, pla nu jąc atak na Fran cję, oba wia li się
Po la ków, że mo gą wkro czyć na ich te ry to rium. Wy bu do -
wa no więc wzdłuż gra ni cy ciąg for ty fi ka cji, któ ry miał by
chro nić przed ta ką ewen tu al no ścią. Zmie nio no jed nak
pla ny i za ata ko wa no naj pierw Pol skę. For ty fi ka cje tak
na praw dę ni gdy nie zo sta ły ukoń czo ne, a w cza sie woj ny
zo sta ły za adap to wa ne ja ko za kła dy re mon to we sil ni ków
do sa mo lo tów. Gdy front II woj ny prze miesz czał się ze
wscho du na za chód, Niem cy nie zdą ży li za sie dlić woj -
skiem MRU, więc za ję cie tych for ty fi ka cji za ję ło Ro sja -
nom dwa dni.

RB: Ile ko ry ta rzy spraw dza li ście?
AP: Za pierw szym ra zem nur ko wa łem w jed nym ko -

ry ta rzu, w re jo nie Pz.W.732, kil ka ty go dni póź niej w dru -
gim, w re jo nie NORD POL.

RB: Zna leź li ście coś cie ka we go?
AP: Nie ste ty nie. Po woj nie sta cjo no wa li tam czer wo -

no ar mi ści i do pie ro opusz cza jąc MRU, ja kieś 12 - 15 lat
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po II woj nie, wy sa dzi li ka na ły od wad nia ją ce. Jak nie trud -
no się do my ślić, wszyst ko co by ło, zo sta ło wy wie zio ne do
Związ ku Ra dziec kie go. Znisz czy li rów nież pra wie wszyst -
kie na ziem ne czę ści for ty fi ka cji, wy sa dza jąc je ma te ria ła -
mi wy bu cho wy mi.

RB: Ja ki więc był cel te go nur ko wa nia?
AP: Nie by ło pew no ści co do rze czy wi ste go prze bie gu

chod ni ków, więc na szym za da niem by ło wy ko na nie szki -
ców i po rów na nie ich póź niej z do stęp ną do ku men ta cją.
Na sza ak cja by ła czę ścią zor ga ni zo wa nej na du żą ska lę
„For tecz nej Wio sny na MRU 2011 – ope ra cja Nord pol”.
Więk szość im pre zy od by wa ła się w su chych czę ściach tej
for ty fi ka cji. 

Licz ne gru py wo lon ta riu szy i pa sjo na tów MRU
oczysz cza ło za rów no za wa li ska, jak i śmie ci po zo sta wio -
ne przez „pseu do bun krow ców”.

RB: Z ma py wy ni ka, że to ka wał dro gi. Jak roz -
wią za li ście ca łą ak cję lo gi stycz nie?

AP: W ak cji ze stro ny na sze go klu bu Blu eFin wzię ły
udział czte ry oso by: Da rek „Franc” de Lorm, Ra fał „Ma -
ryś” Ku bicz, Da rek „Pa lec” Pa lusz czak i ja. Za pa ko wa -
li śmy gra ty na wóz ki dwu ko ło we i za cią gnę li śmy na
miej sce. Mi mo iż od le głość jest dość znacz na, bo aż 7 km,
dro ga nie dłu ży ła się z po wo du du że go uroz ma ice nia i
pew nej mi tycz no ści te go miej sca.

RB: Co cie ka we go kry ło się pod wo dą?
A: Ko ry tarz przy Pz.W.732 jest pro stym chod ni kiem,

o dłu go ści nie co po nad 100 m, bez żad nych do stęp nych
roz wi dleń, z kil ko ma za mu ro wa ny mi odej ścia mi na bo ki.
Koń czy się ce gla ną ścia ną z in te re su ją cą ko twą. Głę bo -
kość słu pa wo dy to za le d wie 3, 5 m. Wi docz ność re we la -
cyj na, tem pe ra tu ra 8o C. Znacz nie bar dziej in te re su ją cy
oka zał się ko ry tarz przy dwor cu Nord Pol, w któ rym nur -
ko wa łem za dru gim ra zem. Pod czas na sze go pierw sze go
nur ko wa nia przy Pz.W.732, przy Nord Pol nur ko wa ła eki -
pa Piotr ka Kar da sza, Ku ba Kon cy to wicz i gru pa Mi cha -
ła Wa sil kie wi cza. Z te go nur ko wa nia rów nież po wstał
szkic. Po ja wił się jed nak nie do syt nie skar to wa nej czę ści
„ze scho da mi” i wąt pli wość do ty czą ca jed ne go „pu ste go
po miesz cze nia”. Po pro szo no nas o wy ja śnie nie tych
dwóch kwe stii. Mie siąc póź niej by li śmy na miej scu go to -
wi do dzia łań. Po nie waż ko ry ta rze by ły wcze śniej skar -
to wa ne, nie mu sia łem już te go ro bić, co znacz nie uła twi ło
mi za da nie. Fak tycz nie po miesz cze nie w pra wym ko ry ta -
rzu oka za ło się roz po czę tym chod ni kiem, któ ry miał naj -
praw do po dob niej w przy szło ści pro wa dzić do bun kra
Pz.W.729. Co wię cej, na roz wi dle niu jest ma ła nie sy me -
trycz na ko mo ra, po trzeb na do uło że nia szyn ko lej ki wą -
sko to ro wej. Naj więk szym jed nak za sko cze niem i mi łą
nie spo dzian ką oka za ło się po miesz cze nie na koń cu le we -
go ko ry ta rza. Za sta lo wym wła zem, przez któ ry wpły ną -
łem, na po tka łem me ta lo we scho dy scho dzą ce w dół.
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Pro wa dzi ły one do nie du że go po miesz cze nia, z któ re go
od cho dził jesz cze je den ko ry tarz. W stro pie te go ko ry ta -
rza za uwa ży łem dość spo re pęk nię cie i znacz ną de for ma -
cję prze kro ju chod ni ka. Przez owo pęk nię cie wsy pał się
pia sek, cał ko wi cie za ty ka jąc je go droż ność. Pod czas wie -
czor nej dys ku sji z Jur kiem na ten te mat do wie dzie li śmy
się, że w tym miej scu na po wierzch ni jest lej po wy bu chu.
Jed no znacz nie moż na więc stwier dzić, że zna leź li śmy
miej sce za to ru, któ ry spo wo do wał za la nie czę ści for ty fi -
ka cji MRU. Na le ży wspo mnieć, że for ty fi ka cje te go ty pu
by ły bu do wa ne w ta ki spo sób, by się sa me od wad nia ły
gra wi ta cyj nie. Jest to wła śnie ta ki chod nik od wad nia ją -
cy, naj praw do po dob niej po łą czo ny z ka na ła mi od wad -
nia ją cy mi przy Pz.W.732., ale to na dal zo sta je ta jem ni cą.

RB: Ja ka by ła dłu gość ko ry ta rzy dru gie go nur ko -
wa nia?

AP: Nie mie rzy łem te go do kład nie, gdyż zro bi li to nur -
ko wie w cza sie trwa nia „Ope ra cji Nord pol”. Jed nak ilość
zu ży tych prze ze mnie ko ło wrot ków po kry wa się z wcze -
śniej szy mi da ny mi z po przed nie go nur ko wa nia i za my ka
się w ok. 500 m.

RB: To spo ro, ile mia łeś ga zu i ja ką kon fi gu ra cję
wy bra łeś?

AP: Dzię ki re la cji ko le gów wie dzia łem mniej wię cej,

co mnie cze ka, więc za bra łem dwie bu tle S8 0 z po wie -
trzem w kon fi gu ra cji si de mo unt. Spo ro świa tła, trzy 200
m ko ło wrot ki i re je stra tor na ka sku.

RB: Czy pla nu jesz tam wró cić?
AP: Na ra zie nie pla nu ję, ma my spo ro pra cy z for ty -

fi ka cja mi „Po zy cji Po mor skiej”, ale kto wie, co los przy -
nie sie.

RB: Dzię ku je za roz mo wę i cze kam na re la cję z
„Po zy cji Po mor skiej”

AP: Dzię ku je rów nież, oczy wi ście jak za mknie my te -
mat, po dzie li my się wra że nia mi z Czy tel ni ka mi Nu ras.in -
fo. Po zdra wiam.
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JACKET BARE BLACKWINGS
Uni kal ny de sign, naj lep sze kom po nen ty i

do sko na ła kon struk cja to ce chy wy róż nia -
ją ce BA RE na ryn ku. Po tym, jak za pro jek -
to wa li w BA RE pierw szy i je dy ny do stęp ny
na ryn ku ska fan der trój wy mia ro wy, za -
pew nia ją cy nie spo ty ka ną do tąd ela stycz -
ność i kom fort, przy szedł czas na za pro-
jek to wa nie no wo cze snych jac ke tów, speł -
nia ją cych wy so kie stan dar dy BA RE. Przed -
sta wia my za awan so wa ne jac ke ty ty pu
skrzy dło BLACK WING , za pro jek to wa ne
tak aby za pew nić naj lep sze do pa so wa nie
do syl wet ki , od po wied nie roz miesz cze nie
kie sze ni, wy god ne za pię cia i wie le in nych
de ta li, któ re z pew no ścią do ce ni każ dy
nu rek. Jac ket wy stę pu je w dwóch wer -
sjach mę ski 48lbs  i dam ski  CU RVE 38 lbs. 

Wię cej in for ma cji na www.ba re.pl

MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo
ppoobbiieerraannyy  jjeesstt  

śśrreeddnniioo  ww  6600000000  eeggzz..,,  
nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć    ww
nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy

kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

http://nuras.info/index.php?reklama,18
http://kursyinstruktorskie.pl
http://www.bare.pl


44

nuras.info 8/2011

Po krót kiej prze rwie wra ca my do opo wie ści
o słyn nych ja ski niach. Tym ra zem te ma tem bę -
dzie naj dłuż sza eu ro pej ska ja ski nia – So ur ce
du Co ly. Obec nie jej dłu gość wy no si pra wie 6
ki lo me trów. Ale za cznij my od po cząt ku. Jak
więk szość du żych eu ro pej skich wy wie rzysk,
rów nież Co ly wzbu dza ła za in te re so wa nie od
bar dzo daw na. 

Du że je zior ko wy wie rzy ska, przej rzy sta wo da, do god -
na lo ka li za cja (bli sko dro gi) – wszyst ko to spra wia ło, że
nur ko wie in te re so wa li się i chęt nie za glą da li do tej ja ski -
ni. Już w 1956 ro ku Cro qu is Y.-H. Du fo ur w ma ga zy nie
„Spe leo Do rdo gne” opu bli ko wał plan frag men tu ja ski ni,
w któ rym nur ko wał. Uda ło mu się do ko nać eks plo ra cji
na od le głość 55 m od otwo ru, przy głę bo ko ści 9 me trów.
Zwa ża jąc na sprzęt do stęp ny w tam tych cza sach, był to
wy czyn god ny uwiecz nie nia na kar tach hi sto rii. 

Dzie sięć lat póź niej eks plo ra cja zo sta ła wzno wio na
przez Pier re -Je ana De bra sa, któ ry osią gnął po czą tek stud -
ni znaj du ją cej się 270 m od wej ścia i wresz cie w 1969 ro -
ku jej dno na 59 me trach, znaj du ją ce się 365 me trów od
otwo ru. Na wiel kie od kry cia i wiel kie eks plo ra cje ja ski -
nia jed nak mu sia ła jesz cze tro chę za cze kać. Praw dzi we
wy zwa nie pod ję li w la tach 80. Clau de Man gin i Oli vier
Is ler – jed ni z naj więk szych „na pie ra czy” tam tych cza -
sów. Naj pierw Man gin w 1981 ro ku za nur ko wał 1500 m

Słynne jaskinie

Source du Coly
od otwo ru, na stęp nie Is ler w 1983 ro ku osią gnął 2100 m
od otwo ru. Na owe cza sy by ły to osią gnię cia świa to wej
kla sy. Przez na stęp ne la ta ja ski nia by ła suk ce syw nie prze -
dłu ża na do 3 a po tem 4 ki lo me trów, któ re zo sta ły osią -
gnię te w 1991 ro ku przez Oli vie ra Is le ra. 

Osta tecz nie Is ler, w 1998 ro ku, prze dłu żył ja ski nię do
4250 me trów od otwo ru! W tych la tach eks plo ra cją za in -
te re so wa ła się eki pa EKPP (Eu ro pa in Karst Pla in Pro -

ject). Mia ła wy so kie aspi ra cje oraz na rzę dzia do pod ję cia
te go dzia ła nia. Uży wa li no wo cze sne go, ame ry kań skie go,
sty lu nur ko wa nia Ho gar thian. Nur ko wa li w ze spo łach
nur ko wych (by ły to pierw sze ze spo ło we nur ko wa nia eks -
plo ra cyj ne w tej ja ski ni). Uży wa li no wo cze snych stra te -
gii de kom pre syj nych i no wo cze sne go sprzę tu. Już w 2001
ro ku nur ko wie eks plo ra cyj ni EKPP Re in hard Bu cha ly i
Mi cha el Wald bren ner do tar li na od le głość 5000 m od
otwo ru. 

Rok póź niej do tar li na przo dek 5675 m, usta na wia jąc
tym sa mym re kord świa ta w pe ne tra cji ja ski ni, a Do ux de
Co ly – naj dłuż szą ja ski nią na świe cie. Chwi lę póź niej
jesz cze da lej po pły nę ła eki pa WKPP w ja ski ni Wa ku la
Spring w USA. Co ly po zo sta ła jed nak naj dłuż szą eu ro -
pej ską ja ski nią. Te naj dal sze pe ne tra cje (za rów no Is le ra,
jak i du etu Bu cha ly/Wald bren ner) zo sta ły wy ko na ne z
wy ko rzy sta niem urzą dzeń o obie gu za mknię tym oraz
sku te rów. Więk sza część de kom pre sji od by ła się w pod -
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wod nych ha bi ta tach (su chych „dzwo nach”) we względ nie
kom for to wych wa run kach, z moż li wo ścią zdję cia cięż -
kie go sprzę tu, je dze nia, pi cia oraz roz ma wia nia. Nur ko -
wa nia by ły wy czer pu ją co dłu gie, trwa ły po kil ka na ście
go dzin. 

Na le ży pa mię tać, że od by wa ły się w zim nej wo dzie,
któ ra mi mo elek trycz ne go ogrze wa nia w su chych ska fan -
drach bo le śnie da wa ła się we zna ki eks plo ra to rom. Ja ski -
nia ta urze ka, wręcz onie śmie la, swo ją uro dą i ogro mem.
Przez więk szość ro ku pa nu je w niej do sko na ła kil ku dzie -
się cio me tro wa wi docz ność, pa saż jest du ży, miej sca mi
bar dzo du ży, spo koj nie po zwa la ją cy pły nąć obok sie bie
dwóm a na wet trzem nur kom. 

Szaft (stud nia), do któ re go do cie ra się po oko ło 20 mi -
nu tach pły nię cia (270 m od otwo ru) jest praw dzi wym cu -
dem na tu ry. Aż szko da, że dziś nur ko wa nie w So ur ce du
Co ly nie jest do zwo lo ne. 

Mi mo nie obec no ści wła ści cie la po se sji, na któ rej znaj -
du je się wej ście, oko licz ni miesz kań cy za zdro śnie strze -
gą jej ta jem ni czej uro dy. Być mo że, gdy na resz cie
na sta nie przy ja zny nur kom no wy wła ści ciel, znów bę dzie
moż na po dzi wiać tę naj dłuż szą w Eu ro pie i jed ną z naj -
pięk niej szych fran cu skich ja skiń. Cze go wszyst kim nur -
kom ja ski nio wym, w tym so bie sa me mu, szcze rze ży czę.

”Maj ki” Mi chał Wi nek



46

nuras.info 8/2011

Pa ler mo, Tra pa ni
Ra no oka zu je się, że w kuch ni bra ku je ro -

ga li ków. Nie jest na ty le wcze śnie, że by ich
jesz cze nie by ło. Nie moż li we, że by wła ści cie le
ich nie da li, za tem za kła da my, że po pro stu
nie ma ich JUŻ. Co ozna cza, że za czy na my
źle my śleć o na szych ro da kach, bo tak się
skła da, że ni ko go in ne go na na szym pię trze
nie ma. Zbie ra my za baw ki i wę dru je my na
dwo rzec au to bu so wy przez targ owo co wo -
wa rzyw ny. 

Wresz cie tra fia my na ów – opi sa ny w prze wod ni ku –
targ ryb ny, któ ry wca le nie znaj du je się na Piaz za del Du -
omo, tyl ko na ma łym pla cy ku przy le ga ją cym do Piaz za.
Wi dok jest moc no nie sa mo wi ty, wszę dzie sto ją sto iska
skła da ją ce się z pla sti ko wych skrzy nek, usta wio nych pod
ką tem, pre zen tu ją cych ryb ną lub sko ru pia ko wą za war -
tość. Becz ki, wan ny, wia dra peł ne są po two rów z wą sa -
mi, mac ka mi, czuł ka mi, nie któ re się jesz cze ru sza ją.
Ob ser wu je my, jak dziw ne stwo rze nia, pod ska ku jąc, sta -
cza ją się do niż szych skrzyń i mie sza ją z in ny mi po two -
ra mi. Uzbro jo ny w rę ka wi ce sprze daw ca ła pie po jed nym
ta kim i wrzu ca na je go miej sce. Brrrr!

Dziś wra ca my do Pa ler mo, bo ju tro ra no ma my lot do
Rzy mu. Nie ste ty, nie z lot ni ska przy Pa ler mo, tyl ko z te -
go przy Tra pa ni, za tem praw do po dob nie naj bliż szą noc
spę dzi my jed nak w Tra pa ni, ale po dro dze mo że my zwie -
dzić Pa ler mo. Do cie ra my tam przed po łu dniem. Znaj du -
je my tym ra zem in for ma cję tu ry stycz ną (to ma łe, zie lo ne
bud ki, roz sia ne po ca łym mie ście, więk szość czyn na), do -
sta je my ma pę mia sta i idzie my na re ko ne sans. Głów ne
uli ce w mie ście to Via Ma qu eda i Via Ro ma, łą czą ce się
– oczy wi ście – z cor so Vit to rio Ema nu ele (każ de sza nu -
ją ce się mia sto, prócz del Du omo, mu si mieć coś Ema -
nu ele). Idzie my więc uli cą Ma qu eda, tra fia my na
ka wiar nię i lą du je my w niej na tych miast. Bo ja koś nam
się nie chce. Pi je my ka wę, oglą da my plan mia sta, za sta -
na wia my się nad dal szym cią giem. A dal szy ciąg jest lek -
ko prze pla ta ny desz czy kiem. Idzie my oglą dać naj wa -
żniej sze za byt ki w re jo nie Piaz za Qu at tro Can ti. Fon tan -
ny, pla ce, pa ła ce i oczy wi ście ko ścio ły – jak to na Sy cy -
lii – wci śnię te wszę dzie, wręcz mię dzy miej skie

Słoneczna Italia,
czyli miłe złego początki cz. 3

ka mie ni ce. Idziesz so bie uli cą, ka mie ni ca, ka mie ni ca, ko -
ściół, ka mie ni ca, fa sa dy po dob ne, ze ro prze strze ni po mię -
dzy. Nie tak jak u nas, gdzie ko ściół jest osob nym
bu dyn kiem, sto ją cym sa mot nie. Tu taj jest to ta ki sam bu -
dy nek jak in ne miesz kal ne. Tra fia my do ko ścio ła La Mar -
to ra na i tro chę nas za ty ka. Jest nie wia ry god nie pięk ny w
środ ku. Pra ca nad zdo bie nia mi mu sia ła trwać la ta. Ory gi -
nal ne, zło te mo zai ki, któ ry mi wy ło żo ny jest ca ły ko ściół,
ro bią ogrom ne wra że nie. Sia da my i ga pi my się w su fit z
roz dzia wio ny mi gę ba mi. Tak nam się po do ba, że na wet
wrzu ca my ja kieś drob ne eu ro pie niąż ki w ra mach dat ków
na ko ściół. Tuż obok stoi in ny ko ściół, do któ re go wstęp
jest płat ny, wzgar dza my za tem i wę dru je my da lej. Przy
nie przy zwo itej fon tan nie na Piaz za Pre to ria (fon tan na jest
su per, wiel ka, zbyt wiel ka dla te go pla cu) za czy na coś de -
li kat nie kro pić, ale je ste śmy twar dzi i idzie my da lej. Piaz -
za Qu at tro Can ti wy róż nia się tym, że jest to po pro stu
skrzy żo wa nie dwóch ulic, w do dat ku wca le nie ta kie du -
że, ot wy mi ną się dwa sa mo cho dy. Jed nak ro gi bu dyn ków
nie ist nie ją, stąd plac ma kształt ośmio ką ta, a każ dy z czte -
rech bu dyn ków za koń czo ny jest fon tan ną z pła sko rzeź bą.
Uro cze, do praw dy. Skrę ca jąc w bok, że by przejść obok
Chie sa del Ge su, tra fia my na ja kieś szem ra ne oko li ce i od
ra zu wi dać, że tu nor mal nie to czy się ży cie. Prze cho dzi my
wą ski mi ulicz ka mi na ty łach cze goś, do cie ra my do pla cu
z ja kimś urzę dem i mnó stwem za par ko wa nych mo to ry -
nek i w koń cu tra fia my na park, gdzie jest nie wia ry god nie
uro czo i zie lo no. Oczy wi ście co i rusz tra fia my na fon tan -
nę. Wę dru je my da lej, w kie run ku ka ta kumb, któ re nasz
prze wod nik po trak to wał mar gi nal nie, mniej wię cej pi sząc,
gdzie one są. Na szczę ście na sza ma pa mó wi nam wię cej.
Oka zu je się, że na pie cho tę to na praw dę da le ko. Ale twar -
do idzie my. Skrę ci li śmy w Via Da ni sin ni, z ma py wy ni -
ka, że bez pro ble mu do trze my nią do Piaz za Cap puc ci ni,
gdzie jest wej ście na ów cmen tarz Ka pu cy nów. Po dro dze
za trzy mu je nas ba bu leń ka i za czy na do py ty wać się o coś
w jej tyl ko zna nym ję zy ku. Wil czy wy wnio sko wał z tej
roz mo wy, że ka ta kum by są za mknię te, że w ogó le ich nie
ma i nie ma my tam po co iść.

– Jak ty to zro zu mia łeś – do py tu ję się z krzy wym
uśmie chem – sko ro w ogó le nie wia do mo, o czym ona
mó wi ła, bo je dy ne sło wo, któ re da ło się zro zu mieć, to
Ka pu cy ni?



47

nuras.info 8/2011

– No wła śnie nie je stem pe wien, czy do brze zro zu -
mia łem – przy zna je się zmar twio ny Wil czy i w tym mo -
men cie po ja wia się ja kiś prze cho dzień mó wią cy po
an giel sku. Oka zu je się, że cho dzi ło ge ne ral nie o to, że tę -
dy do Ka pu cy nów nie doj dzie my, bo uli ca jest za mknię -
ta. Aha. Cu dow nie... No to wra ca my, za krę ca my i
idzie my po bo że mu Via Cap puc ci ni. Kie dy wcho dzi my
na schod ki do wej ścia do ka ta kumb, ja kiś czło wiek wła -
śnie prze krę ca klucz w kłód ce za my ka ją cej wej ście. Ta -
blicz ka na mu rze gło si, że ka ta kum by czyn ne są do 14 i
ani mi nu ty dłu żej. Cu dow nie.

– Ten prze wod nik do ni cze go się nie na da je – ko men -
tu ję zre zy gno wa na wy da rze nie. – Ani sło wa w nim nie
by ło w ogó le o ja kichś go dzi nach otwar cia!

Wra ca my Cor so Ema nu ele, przy glą da my się po dro -
dze bra mie, przez któ rą idzie ca ły ruch, przy czym jak
zwy kle pie si są na stra co nej po zy cji, bo chod ni ki nie ist -
nie ją, więc trze ba przejść przez bra mę uli cą, uwa ża jąc,
że by nie zo stać roz je cha nym przez sza le ją ce au to bu sy,
sa mo cho dy i sku ter ki. Uda je nam się to. Do cie ra my do
ka te dry – jest wiel ka – wcho dzi my do środ ka. Tam przy -
naj mniej jest na czym usiąść. Cho ciaż na chwi lę...

W drzwiach na ty ka my się oczy wi ście na ja kie goś go -
ścia, któ ry usi łu je nas ob sę pić z pie nię dzy, więc od po -
wia dam mu uprzej mym to nem, że je ste śmy bied ny mi
stu den ta mi i ra czej nic od nas nie uzy ska. I już sia da my
i ga pi my się w prze strzeń. Nie chce nam się ru szać, ale
w koń cu idzie my w stro nę dwor ca, by na być bi let do
Tra pa ni (8,60 euro). Ob cho dzi my w ko ło au to bus z Lu -
bli na, wy da je nam się ta ki swoj ski. Po tem wę dru je my
jesz cze rzu cić okiem na mo rze, wi dzi my las masz tów –
aha, ma ri na –  i znów tra fia my na ja kieś ru iny. Je dy ne, na
co jesz cze ma my si łę, to ku pić ja kieś bu ły, że by za pchać
ni mi na sze ję czą ce żo łąd ki i od po czy wa my już w au to -
bu sie.

Bi let Pa ler mo – Tra pa ni

W Tra pa ni je ste śmy już no cą. No, jest ko ło 20, ale za
to jest ciem no. Wy cią gam map kę z za zna czo ny mi ho ste -
la mi i wę dru je my do pierw sze go z nich. Sta je my przed
bra mą – z do mo fo nem, jak wszyst kie tu taj – i nie wie my,
co da lej. Przy żad nym z przy ci sków nie ma na pi su „ho -
stel”, są w ogó le przy ci ski z nu me ra mi pię ter, o co cho -
dzi? Dzwo ni my po ko lei, w koń cu nie jest jesz cze tak
strasz nie póź no, mo że my chy ba so bie na to po zwo lić...
Przy trze cim przy ci sku z ko lei za trzy mu je się za na mi sa -
mo chód i gość za kie row ni cą py ta, czy szu ka my noc le gu.

– Tak, szu ka my – od po wia da my za sko cze ni.
A, to su per, już nam wszyst ko po ka zu je, za pra sza na

gó rę. Jak już po zbie ra li śmy szczę ki z chod ni ka to po wę -
dro wa li śmy za nim na gó rę. Do wie dzie li śmy się, że noc -
leg kosz tu je 40 euro za ca łe miesz ka nie. Usta li li śmy, że
po trze bu je my tyl ko na jed ną noc, bo ra no ma my sa mo lot,
i już by li śmy na gó rze a gość po ka zy wał nam miesz ka nie.
Apar ta ment ca ły! Tu sy pial nia, tu ła zien ka, tu kuch nia,
mo że my się rzą dzić, tyl ko on je den pasz port by po pro sił.

Ka te dra w Pa ler mo
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Bi let Tra pa ni – lot ni sko
Spi sał so bie nu mer

pasz por tu Wil cze go do
ko mór ki, zo sta wił nam
nu mer te le fo nu, usta lił
gdzie na le ży zo sta wić
klucz i już go nie by ło.
Usie dli śmy z wra że nia.
Pięk na cha ta, ze sko sa -
mi co praw da, ale zu peł -
nie przy zwo ita, świe żo
w y  r e  m o n  t o  w a  n a ,
wszyst ko pach ną ce no -
wo ścią. No i ca ła dla
nas! Zo sta wi li śmy gra ty
i po szli śmy w mia sto,
trze ba się zo rien to wać,
gdzie jest ten przy sta nek
au to bu su na lot ni sko.
Przy sta nek zo stał zna le -
zio ny, a ra zem z nim in -
for ma cja tu ry stycz na i
biu ro po dró ży, w któ -
rym – jak się oka za ło –

moż na by ło ku pić bi le ty na au to bus (4,50 euro). Więc ku -
pi li śmy je od ra zu, słusz nie za kła da jąc, że o 4:40 to tu
żad ne biu ro nie bę dzie czyn ne. Po czym po szli śmy zwie -
dzać mia sto.

– Jak bym się zna lazł w in nym świe cie – stwier dził
Wil czy po przej ściu kil ku kro ków po hi sto rycz nym cen -
trum. – Ja koś tu tak... czy sto, po rząd nie. Ina czej niż na
po łu dniu...

Fak tycz nie, Tra pa ni – przy naj mniej cen trum le żą ce na
cy plu – wy glą dem moc no od sta je od resz ty Sy cy lii. Rze -
czy wi ście bu dyn ki są tu za dba ne, a nie zruj no wa ne, a
ulicz ki czy ste i wy koń czo ne chod ni ka mi. Spa ce ru jąc po -
szli śmy po pa trzeć na mo rze i roz bi ja ją ce się fa le, a w koń -
cu wró ci li śmy do piz ze rii na jed nym z pla ców, gdzie na
pię ter ku, przy te le wi zji, zje dli śmy piz zę i po pi li śmy pi -
wem. Ża ło wa li śmy, że do Tra pa ni do tar li śmy tak póź no
i nie da my ra dy obej rzeć – po noć pięk ne go – Eri ce, któ -
re jest po ło żo ne na wzgó rzu nad Tra pa ni. Trud no, mo że
kie dyś wró ci my na Sy cy lię? A tym cza sem na praw dę na -
le ży iść spać, gdyż bu dzi ki za czną dzwo nić o be stial skiej
go dzi nie: 3:50!

Rzym: Co los seum
Bu dzi ki rze czy wi ście za dzwo ni ły o tej go dzi nie i nie

by ło zmi łuj. Ze bra li śmy się do ku py i ru szy li śmy na przy -
sta nek, drzwi za my ka jąc przez za trza śnię cie. Nie da ło się
za bar dzo ina czej. Oka zu je się, że drzwi tam nie ma ją kla -
mek od stro ny ze wnętrz nej... Na dwo rze przy wi tał nas

deszcz oraz wiatr i ge ne ral nie oka za ło się, że jest okrop -
nie, pa skud nie, strasz nie i chce my z po wro tem do cie płe -
go łóż ka! Nic z te go. Po wę dro wa li śmy przez ka łu że do
pod cie ni przy biu rze i cze ka li śmy na au to bus. Przy je chał
od stro ny mia sta, po je chał gdzieś da lej, kie dy już stra ci -
li śmy na dzie ję, wró cił i po zwo lił się scho wać w su chym
wnę trzu. Ob je chał po tem jesz cze ja kiś in ny pu sty przy sta -
nek i po je chał na lot ni sko. Lot ni sko jest nie wiel kie, ale
ko lej ki do od pra wy cel nej pil no wa ły dwie oso by, któ re
wy ła py wa ły co więk sze ba ga że pod ręcz ne i nie prze pusz -
cza ły da lej, pó ki nie uda ło się ba ga żu prze pchnąć przez
klat kę Ry ana ira. Na nas znów na wet nie spoj rze li... Wy -
szło na to, że my na ty dzień bie rze my mniej, niż Ry ana -
ir za kła da ja ko ba gaż pod ręcz ny, a prze cież ma my ze
so bą ku pę sprzę tu (bo apa ra ty, ła do war ki, dysk itd.) no i
kil ka zmian ciu chów. Do te go stos pa pie rów, bo prze -
wod ni ki swo je wa żą. Za bram ką za chcia ło się śnia da nia,
na szczę ście to lot ni sko jest cy wi li zo wa ne i do stęp ny dla
tu ry stów jest ba rek z bu ła mi, ka wą i – co cie ka we – świe -
żo wy ci ska nym so kiem z po ma rań czy.

Bi let lot ni sko Ciam pi no – sta cja me tra Ana gni na
W sa mo lo cie żad nych

atrak cji nie by ło, prze spa -
łam więk szość lo tu. Wy -
lą do wa li śmy na Ciam pi -
no, któ re oka za ło się być
bar dziej ba ra kiem niż lot -
ni skiem, ale in for ma cja
dzia ła ła i na wet sprze da -
wa ła bi le ty. Ku pi li śmy za -
tem bi le ty na au to bus,
któ ry do wie zie nas do
koń co wej sta cji me tra
Ana gni na (1,20 euro) oraz
dzia ła ją cy przez 3 dni bi -
let BTI (Bi gliet to Tu ri sti -
co In te gra to) na ca łą ko -
mu ni ka cję miej ską (11
euro). Do wy bo ru mie li -
śmy jesz cze Ro ma Pass – w bi le cie jest wej ście do dwóch
mu ze ów, ale nie by li śmy pew ni do któ rych i czy dar mo we,
czy tyl ko ze zniż ką, więc od pu ści li śmy so bie ten te mat.

Bi let BTI
Wy cho dząc z lot ni ska, zgar nę li śmy jesz cze ja kieś bez -

płat ne ga zet ki (ty pu „Me tro”) i we pchnę li śmy się pod
wia tę na przy stan ku au to bu so wym, mię dzy tłum cze ka ją -
cych lu dzi, bo wła śnie za czy na ło pa dać. Po mstu jąc na
deszcz cze ka li śmy, któ ry ze sto ją cych au to bu sów zde cy -
du je się nas za brać do me tra, bo nie by ło to ta kie oczy wi -
ste. W koń cu je den z nich się zde cy do wał i za czął
wpusz czać lu dzi, aku rat w naj więk szą ule wę, uro czo. Ja -
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kiś czas póź niej wsie dli śmy do me tra, któ rym do je cha li -
śmy do cen trum, czy li do Ro ma Ter mi ni, dwor ca ko le jo -
we go, któ ry jest wiel ki jak na szych 6 Cen tral nych
chy ba... Tam, po dość dłu gim klu cze niu, uda ło nam się
wyjść na gó rę i za czę li śmy szu kać in for ma cji tu ry stycz -
nej. Zna leź li śmy, ale in for ma cję ko le jo wą. 

No do brze, do pad -
nij my ho stel, po zbądź -
my się ba ga ży i rusz my
w mia sto! Pro ble mów
ze zna le zie niem ho ste lu
tym ra zem nie mie li -
śmy. Vol tur no Ho use
jest nie da le ko Ter mi ni,
w ka mie ni cy przy uli cy
Vol tur no, na dru gim
pię trze. Drzwi ze wnę-
trz ne by ły otwar te, za -
tem we szli śmy. Oka za-
ło się, że to jest miesz -
ka nie z trze ma po ko ja -
mi, kuch nią i ła zien ką,

każ dy po kój jest wy naj mo wa ny, za my ka ny na wła sny
klucz i już. Re cep cji na sta łe nie ma, dla te go tak waż ne
jest okre śle nie go dzi ny przy jaz du. Nie po zo sta ło nam nic
in ne go, jak za dzwo nić pod nu mer kon tak to wy. Kil ka mi -
nut póź niej przy był chło pak, któ ry się tym wszyst kim
opie ko wał. Za mel do wał nas (tym ra zem po trzeb ne by ły
oba pasz por ty), wszyst ko po ka zał, dał klucz do po ko ju,
ka zał uwa żać na kie szon kow ców i ży czył mi łe go dnia.
Wró ci li śmy na Ter mi ni w upar tym po szu ki wa niu in for -
ma cji tu ry stycz nej. Wil czy od czu wa strasz ną nie chęć
przed py ta niem lu dzi o ta kie pod sta wo we rze czy i tro chę
tą nie chę cią za ra ża, ale kie dy od kry li śmy, że ta blicz ki kie -
ru ją ce do in for ma cji tu ry stycz nej kie ru ją głów nie na sie -
bie na wza jem, to już nie wy trzy ma łam i za py ta łam la skę
z ja kiejś pro mo cji o to urist in for ma tion. La ska po czu ła
się tyl ko lek ko za gu bio na i wska za ła nam dro gę do in for -

ma cji. Ko le jo wej. Nie by ło sen su z tym wal czyć. Uzna -
łam, że in for ma cja ko le jo wa po win na znać swój dwo rzec
i mo że oni oka żą się po moc ni i mia łam ra cję. Pan po in -
stru ował nas, że ma my iść na pe ron o ja kimś mon stru al -
nie wiel kim nu me rze i tam bę dzie po szu ki wa na przez nas
in for ma cja tu ry stycz na.

– To oni tu ma ją ty le pe ro nów? – zdzi wił się Wil czy.
Tra fi li śmy wresz cie do in for ma cji! Hur ra! Z in for ma -

cji wy rwa li śmy siat kę po łą czeń au to bu so wych – mniej
wię cej obej mu ją cą ca łe cen trum i ja kieś frag men ci ki po -
za. Wy dru ko wa na by ła ja ko wkład ka do ja kie goś fol der -
ka re kla mo we go, w do dat ku mi krych roz mia rów, ale to
by ło je dy ne, co nam za pro po no wa no. No do bra. A, i
czym ma my do je chać do Piaz za Ve ne zia? Za opa trze ni w
ta kie in for ma cje, po wę dro wa li śmy na Piaz za dei Ci nqu -
ecen to, po szu kać au to bu su (bo w Rzy mie ma ją dwie li nie
me tra, ja kieś po je dyn cze li nie tram wa jo we i ca ła ko mu -
ni ka cja opie ra się na au to bu sach) i tu nas przy sto po wa ło
dość ra dy kal nie. Otóż oka za ło się, że z nie ba le cą hek to -
li try wo dy na wy ści gi. Po pro stu obe rwa nie chmu ry w
wy da niu wło skim, czy li wię cej, gło śniej i awan tur niej.
Za trzy ma li śmy się za tem pod wiel kim, sze ro kim da chem
przed wej ściem do Ter mi ni, ra zem z ty sią cem in nych lu -
dzi, i na tych miast za czę li nas ata ko wać sprze daw cy pa ra -
so lek. Pierw sze mu po wie dzia łam uprzej mie: „No,
thanks”, dru gie mu jesz cze też, ale przy szó stym nie wy -
trzy ma łam, wpa dłam w sło wo tok i za czę łam na wi jać po
pol sku:

– Czy ja wy glą dam, jak bym po trze bo wa ła pa ra sol ki?
Nie wi dać, że mam kurt kę prze ciw desz czo wą? Weź cie
się wszy scy ode mnie od czep cie, nie ku pię żad ne go wa -
sze go ba dzie wia, któ re i tak się pew nie za chwi lę roz wa -
li, gdzieś mam te wa sze pa ra sol ki, wy no cha!

Nie wiem czy po skut ko wa ło, bo prze sta ło pa dać i mo -
gli śmy pójść do au to bu su. Wil czy twier dził, że jesz cze
je den przy sta nek i tak –  za miast na Piaz za Ve ne zia –  wy -
lą do wa li śmy na Lar go di Tor re Ar gen ti na. Oka za ło się, że
przed na mi są ja kieś ru iny, więc – sko ro już tu je ste śmy
– to po szli śmy je po oglą dać. Jesz cze wów czas nie wie -
dzie li śmy, że w Rzy mie co 15 me trów znaj du je się ja kieś
sku pi sko za byt ko wych gru zów. Oka za ło się, że to ru iny
czte rech świą tyń oraz ulu bio ne miej sce rzym skich ko tów,
co da ło się za uwa żyć, bo po mię dzy przed wiecz ny mi ko -
lum na mi co i rusz prze cha dzał się ja kiś ogon. No do brze,
ale wróć my do po cząt ku ide al nie pro stej uli cy, Via dei
Fo ri Im pe ria li, zbu do wa nej na ży cze nie Mus so li nie go, a
bie gną cej od Piaz za Ve ne zia do Piaz za del Co los seo. Naj -
le piej wró cić tam au to bu sem, ja koś nie mia łam za bar dzo
si ły na szwen da nie się na pie cho tę, jesz cze się na cho dzę.
Naj pierw obej rze li śmy za tem Oł tarz Oj czy zny, czy li
wiel ki bu dy nek – po mnik Vit to rio Ema nu ele II. Coś jak
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nasz po mnik Nie zna ne go Żoł nie rza, też stoi war ta i pil nu -
je, tyl ko na si pil nu ją kil ku ko lu mie nek, a ci tu taj ca łe go
gma szy ska. A przed ni mi wiel kie scho dy, na któ rych
ochro na nie po zwa la sia dać, bo to pew nie ozna ka bra ku
sza cun ku do Vit to rio Ema nu ele II. Na na stęp ny rzut idą
fo ra ce sar skie, ja ko roz grzew ka przed Fo rum Ro ma num.
Ru iny, zna czy. Wil czy wsią ka, przy glą da się gru zom z
na tchnio nym wy ra zem twa rzy i wy glą da na szczę śli we go.
Hmmm. Mnie tam jest nie wy raź nie, cho ciaż na wet chwi -
la mi ja kieś słoń ce wy peł za zza chmur. No do bra, do tar li -
śmy do Fo rum Ro ma num, na by li śmy bi le ty wspól ne na
Fo rum Ro ma num i Co los seum (waż ne jesz cze na stęp ne -
go dnia) za 12 euro, ska so wa li śmy je so bie sa mi i wleź -
li śmy do śro decz ka. Mię dzy za byt ko we ka wał ki ka mul -
ców. I ka łu że. I reszt ki mar mu ru, rzeźb, ko lu mie nek i dia -
bli wie dzą, cze go jesz cze.

Pa no ra ma Fo rum Ro ma num
Ta kie nie gdy siej sze cen trum mia sta, ze świą ty nia mi,

łu ka mi trium fal ny mi, sta dio nem, in ny mi świą ty nia mi,
jesz cze in ny mi świą ty nia mi, do mem we sta lek, ko lej ny -
mi świą ty nia mi... Tu od by wa ły się kie dyś ze bra nia lu du,
tar gi, pew nie pu blicz ne eg ze ku cje też. Tro chę zo sta ło to
znisz czo ne przez trzę sie nie zie mi, a tro chę to ro ze bra li
póź niej, że by uzy skać bu du lec na no we bu dyn ki. Prze -
szli śmy się do łem, obok ba zy li ki Emi liu sza, świą ty ni An -
to niu sza i Fau sty ny, Ku rii, ko lum ny Fo ka sa i Łu ku
Sep ty miu sza Se we ra. Po tem po wę dro wa li śmy obok ba -
zy li ki Ju lia i świą ty ni Ka sto ra i Pol luk sa do to a le ty. Wró -
ci li śmy oglą dać frag men ty po we stal kach i w koń cu
na wet wleź li śmy na wzgó rze Pa la tyn, a tam się oka za ło,
że ma my jesz cze ca łą ma sę ru in do oglą da nia. Sta dion,
Dom Li wii, świą ty nia Ro mu lu sa, pa łac Do mi cja na... I na -
wet przez chwi lę wi dzie li śmy Wa ty kan. Po wo li za czy na -
łam mieć ser decz nie dość cho dze nia gdzie kol wiek,
ma rzy łam o tym, że by usiąść w cie płym i przy jem nym
miej scu i tak so bie zo stać. Ru szy li śmy się za tem z Fo rum
Ro ma num, Ko lo seum zo sta wia jąc so bie na ju tro, i tra fi -
li śmy do ma lut kiej knajp ki, pro wa dzo nej przez sko śno -
okich, wą skiej i dłu giej. Za ję li śmy je den z dwóch

wol nych sto li ków, przy po zo sta łych sie dzia ła gru pa Hisz -
pa nów, któ rzy ewi dent nie by li na wa ka cjach: ro bi li du żo
ha ła su, du żo pi li i cią gle ro bi li so bie zdję cia. Za mó wi li -
śmy ze staw z re kla my na po ty ka czu: spa ghet ti car bo na ra
i na pój za 7 �. A ja za czę łam opa dać z sił. Zro bi ło mi się
na gle bar dzo go rą co i po czu łam dra pa nie w gar dle. Uro -
sło we mnie prze ko na nie, że wła śnie ro bię się cho ra... Na -
tych miast też zro bi łam się wście kła, bo prze cież do pie ro
za czy na my nad gry zać Rzym, a ja co? Mam po nim z go -
rącz ką cho dzić??? Kie dy Hisz pa nie skoń czy li ucztę, zro -
bi ła się awan tu ra. Ktoś nie za pła cił, al bo kel ner ka te go
nie za uwa ży ła, i w re zul ta cie w ma lut kim lo ka lu wy bu -
chła praw dzi wa, wiel ka woj na z po ka zy wa niem so bie, ile
się ma pie nię dzy i wy li cza niem ile kto wy pił. Re zul tat
był ta ki, że mło da kel ner ka do sta ła fu rii, a po tem się po -
pła ka ła, my sie dzie li śmy ci chut ko w ką ci ku i uda wa li -
śmy, że nas tu nie ma, aż Hisz pa nie wy szli. At mos fe ra
tro chę się oczy ści ła i mo głam za pła cić. Na stęp nie po sta -
no wi li śmy zwie dzić Kwi ry nał, gdyż z nie go już bli sko do
do mu, a czu łam się co raz bar dziej pod le. I tak, obok Pa -
ła cu Wy staw prze szli śmy przez oko li ce Pa ła cu Kwi ry nal -
skie go (ład ny wi dok) do Piaz za Bar be ri ni, gdzie naj pierw
na ro gu od kry li śmy ap te kę i na by li śmy wło ską aspi ry nę,
a po tem obej rze li śmy fon tan nę Try to na. A po tem utknę -
li śmy przy ban ko ma cie... Wia do mo, ka sa się koń czy, nie
wie dzieć cze mu, za tem trze ba grzeb nąć w ścia nie. Po ja -
wił się ban ko mat z dwo ma schod ka mi, co praw da za śmie -
co ny, ale tu jest wszyst ko za śmie co ne i ga ze ty wa la ją się
wszę dzie, więc co za róż ni ca. Po de szli śmy. Wy glą dał
nor mal nie, ty le że za miast ma lut kiej kla wia tu ry nu me -
rycz nej i strza łek miał wiel ką kla wia tu rę kom pu te ro wą.
Ale już ta kie wi dzie li śmy. Wil czy na wet z ta kiej ko rzy -
stał, więc do dzie ła. We pchnę łam mu w pasz czę swo ją
kar tę. Ban ko mat, jak to wło ski ban ko mat, za czął się za -
sta na wiać nad fi lo zo fią ży cio wą. Cze ka my za tem. Bo ka -
że cze kać. Cze ka my. Cze ka my... Zro bi ło się lek ko
ner wo wo. Mi nę ło kil ka dzie siąt se kund, a ban ko mat trzy -
ma kar tę w swo ich trze wiach i na dal ka że cze kać. To już
nie jest śmiesz ne. Za la ła mnie fa la go rą ca. Nie dość, że je -
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stem cho ra, to jesz cze ja kiś pa skud ny, po psu ty sprzęt ze -
żarł mi kar tę! Je dy ną, ja ką mam! Szlag! Za czę li śmy wci -
skać „Can cel” z na dzie ją, że mo że prze sta nie my śleć i od da
kar tę, ale nie, my ślał so bie na dal, jak gdy by ni gdy nic. Wil -
czy wci snął jesz cze ja kieś in ne przy ci ski, nic. Ze ro re zul -
ta tu. No za wie sił się i ko niec, więc te raz ni gdy już nie od da
kar ty i mam prze rą ba ne, bo w ża den spo sób nie wy cią gnę
ka sy, w do dat ku jesz cze za gra ni cą. Su per po pro stu. W
tym mo men cie ban ko mat prze stał my śleć i za py tał mnie
wresz cie – mi nę ło z pół to rej mi nu ty! – co chcę zro bić.

– Od daj mi kar tę, ban dy to! – za war cza łam na nie go i
wy jąt ko wo po słu chał. Kar tę od dał dość szyb ko, wy rwa -
łam ją mu z py ska i od su nę łam się na bez piecz ną od le -
głość. Co za po twór! Oka za ło się, że po dru giej stro nie
ban ko ma tu był bank, cho ciaż to pew nie i tak by w ni czym
nie po mo gło, ale mo że jed nak uła twi ło by kon takt ze służ -
ba mi ban ko ma to wy mi. Tym cza sem jed nak nie pró bo wa -

li śmy dru gi raz bu jać się z tym ban ko ma tem, po szli śmy
da lej, gdzie ban ko ma ty by ły we wnątrz ban ku, wy glą da -
ły przy zwo icie i dzia ła ły na pew no, bo przed na mi ko rzy -
sta li z nich miej sco wi. Ko lej na pró ba wy dar cia pie nię dzy
ze ścia ny prze bie gła za tem bez więk szych pro ble mów,
na wet ban ko mat nie za sta na wiał się tak dłu go nad mo ją
kar tą. Uff, uda ło się... Po tem, przez fon tan nę Moj że sza
(ład nie oświe tlo na) i Ter my Dio kle cja na (mu zeum oto -
czo ne pło tem, ale gru zy by ło wi dać z ze wnątrz) wró ci li -
śmy – przez sklep z je dze niem – do do mu, gdzie pa dłam.
Wil czy po słusz nie przy go to wał mi aspi ry nę w szklan ce
lo do wa tej wo dy, do padł mnie ka tar i od pły nę łam w łóż -
ku w nie byt. To zna czy, ka za łam mu czy tać prze wod nik
na głos, że by się cho ciaż do wie dzieć, cze go nie zo ba czę!

Beata Ciszewska 

beata.ciszewska@gmail.com

Bezpieczna Hańcza +1%
Mi ło nam po in for mo wać, że „Nu ras.In fo”

ob jął pa tro na tem me dial nym pro jekt re ali -
zo wa ny przez Sa fe Wa ter As so cia tion
(SWA) „Bez piecz na Hań cza +1%”.

Pro jekt „Bez piecz na Hań cza +1%” ma na
ce lu prze ka za nie do wy bra nej ba zy nad je -
zio rem Hań cza sprzę tu pierw szej po mo cy
do wy ko rzy sta nia w sy tu acji wy pad ku nur -
ko we go na akwe nie. Sprzęt bę dzie do stęp -
ny dla wszyst kich za in te re so wa nych –
nie za leż nie od or ga ni za cji, klu bu czy miej -
sca za kwa te ro wa nia w cza sie nur ko wań.
Sprzęt za ku pio ny zo sta nie przez SWA ze
środ ków zgro ma dzo nych w ra mach 1% po -
dat ku od osób fi zycz nych za rok 2010.  

War to w tym miej scu za zna czyć, że jest to
ko lej ne dzia ła nie SWA w za kre sie po pra wy
bez pie czeń stwa i edu ka cji w za kre sie pierw -
szej po mo cy - ze środ ków ze bra nych w ra -
mach 1% po dat ku od osób fi zycz nych za
rok 2009, SWA za ku pi ło i prze ka za ło wy so kiej
kla sy de fi bry la tor do ba zy Cra zy Shark nad j.
Bia łym k/Go sty ni na. Za kup zo stał zre ali zo wa -
ny dzię ki wspar ciu fir my Phi lips Pol ska.

O za ku pie sprzę tu, ter mi nie je go prze ka -
za nia oraz o wszel kich cie ka wost kach zwią -
za nych z pro jek tem bę dzie my in for mo wać
na ła mach na sze go pi sma. Za pra sza my
rów nież na stro nę Sa fe Wa ter As so cia tion –
www.swa.org.pl

http://xdivers.pl
http://www.swa.org.pl
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Prze szu ku jąc sieć, tra fiam na zdję cia wy brze -
ża al bań skie go, zro bio ne przez sa te li ty w 2003
ro ku. Szu ka jąc za tok war tych za nur ko wa nia,
prze mie rzam ma pę. Z Ksa mil do Sa ran dy pły nę
szla kiem ścież ki zna czo nej kur so rem w „go -
ogle świe cie” i wi dzę te wszyst kie miej sca. Na
cy fro wo... Po dróż ta ka, nie wy ma ga ją ca wy sił ku i
fa ty gi, wy dać się mo że cał ko wi cie bez owoc ną.
Sła ba ja kość ob ra zu, sła by rys wy brze ża. Nie -
wpraw ne oko nie do strze że tam nic szcze gól -
ne go, jed nak uważ ny ob ser wa tor mo że czuć się
jak Krzysz tof Ko lumb, pa trzą cy na Ame ry kę...

Oto na wy so ko ści Hun de e Ku qe, miej sca zwa ne go od
ko lo ru skał „czer wo nym no sem”, ma ja czy kształt zgo ła
nie przy po mi na ją cy ska li ste go wy brze ża. Za pa lam pa pie -
ro sa – wte dy jesz cze pa li łem – i przy glą dam się uważ -
nie... Nie moż li we, aby w ten spo sób da ło się od kryć
hi sto rię. Był to w rok 2009, sier pień! Ju tro, gdy na pi szę
ostat nie zda nie, bę dzie 16 czerw ca 2011 ro ku! Wzdłuż
wy brze ża prze bie ga czy tel ny kształt, ob rys przy po mi na -
ją cy nie mniej i nie wię cej tyl ko – La ta ją ce go w mo jej
wy obraź ni Ho len dra! Wi docz ne nie wy raź nie „dro bia zgi”
przy po mi na ją sa mo cho dy sto ją ce na po kła dzie... Nie, nie -

Krótki kurs odnajdywania tego,
co dawno przepadło
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moż li we! Dzwo nię do Mar ci na, kie run ko wy 00355... Jest
te raz w Sa ran de, nie da le ko!

– Ha lo!
– Ha aalo!!!
– Słu chaj, jest spra wa!!!
La to 2009 ro ku nie roz pie ści ło nas nad mia rem tu ry -

stów czy go ści. Re zy dent nu rek i po szu ki wacz tyl ko cze -
ka na grat kę, ja ką mo że być – no wy na miar! Mar cin
pro wa dzi w Al ba nii je dy ną ba zę nur ko wą. Pol ską Ba zę
Nur ko wą! Jest pre kur so rem dzia łal no ści pod wod nej w
tym kra ju i chy ba ja ko je dy ny prze szu ku je w spo sób za -

pla no wa ny al bań skie wy brze że. Pla nów dnia nie da się
jed nak zmie nić ot tak so bie i pierw sza wy pra wa w oko li -
ce Hun de e Ku qe [czyt: hun de e ku će] od bę dzie się do pie -
ro po mie sią cu.

Trud no jest do pły nąć do miej sca, w któ rym spo dzie -
wa my się zna leźć szcząt ki nie zna ne go nam stat ku. Z za -
to ki Mo na sti ri (Gji ri Mo na sti ri) to prze szło ki lo metr „z
płe twy”, spo ry wy si łek na wet dla do świad czo ne go nur ka,
czy li nie ma mo wy o głę bo kim nur ko wa niu. Pierw sze na -
sze za nu rze nie mia ło miej sce we wrze śniu 2009 ro ku, w
od le gło ści 150 me trów od ja ski ni, tam gdzie spo dzie wa -
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my się zna leźć „TO”... Gwał tow ny spa dek! Ob ser wa cja
wy brze ża w tym miej scu skła nia do po dej rzeń, że głę bo -
kość w ob sza rze po szu ki wań mo że być znacz na... I oto
po kil ku na stu me trach od brze gu je ste śmy już na 18 me -
trach głę bo ko ści. Szyb ko, głę bo ko i nad wy raz ja sno
jest... Azy mut do kład nie na pół noc! Je dzie my! Ale po
dro dze „NIC” wi dać! Mi ja ją ko lej ne me try, mi ja czas i
nad cho dzi nie mi ły mo ment, gdy do gło wy przy cho dzi
myśl o zmar no wa nym cza sie, dniu, wy sił ku... I nie chce
się dłu żej pły nąć!

Wy gię te bla szy sko mo że po cho dzić nie z te go świa ta!
Ba da nie nie trwa dłu go! Wy krę co ny frag ment cze goś, z
wi docz ny mi ni ta mi i spa wem, aż nad to po bu dza wy -
obraź nię. Jest to ten znak, o któ ry cho dzi! To są drzwi do
„AN TO NIOS”, do wie dzia łem się póź niej od Mar ci na...
Rzut oka na oko li cę. Przy wi docz no ści 10 – 12 me trów
„oko li ca” kur czy się do wy mia rów przy droż ne go ba ru.
Nie wy raź ne kształ ty, któ re mo gą być czym kol wiek, bar -
dzo pa su ją do zmę czo ne go wspo mnie nia miejsc z kra ju,
od da lo ne go te raz o 1800 km i te 18 me trów głę bo ko ści...
Po wo li do pły wa my do pierw sze go obiek tu! Au to! Wy -
glą da, że cze ka na pa sa że ra. Mer ce des 300, stoi na ko -
łach i... mam wra że nie, że sil nik wciąż pra cu je, na
wol nych ob ro tach. Z ru ry wy de cho wej uno si się mgieł ka

mu łu, któ ry z po wo dze niem mo że za stą pić spa li ny... uno -
szą ce się wprost w kie run ku mo jej wy obraź ni. Ko lej no
za par ko wa ne zo sta ły: Sko da Octa via i chy ba Re nault La -
gu na, ty le że do gó ry ko ła mi... Ach to wspo mnie nie z ba -
ru... Wszyst ko nam wy wra ca! Na ma skach po jaz dów nie
ma już wi docz nych zna ków czy ma rek... Tyl ko Mer ce -
des za cho wał swą gwiaz dę i przy świe ca nią spo mię dzy
kę py mor skiej tra wy. Je ste śmy na miej scu ka ta stro fy!
Wo bec ta kie go ob ro tu spra wy war to prze my śleć głęb sze
po szu ki wa nia. Po ki lo me tro wym spa ce rze wy czer pa nie
da je się jed nak we zna ki. Mar cin za rzą dza od wrót! Ką tem
oka do strze gam jesz cze łań cuch le żą cy w po przek na szej
tra sy. To za chę ta do po zo sta nia na miej scu zda rze nia! Od -
pły wa my jed nak...

Czer wiec 2011 ro ku, ko lej na pró ba „upo lo wa nia”
wra ku w Hun de a Ku qe... Tym ra zem moc niej si o świe -
ży skład, no wą łódź, pro fe sjo nal ny sprzęt po szu ki waw -
czy i świa tła, do pły wa my do ska ły. Ko lej ni uczest ni cy
eks pe dy cji skła da ją wy po sa że nie, Da wid Jóź wiak i Ra -
fał Gó rec ki mon tu ją ka me ry i oświe tle nie. Za mie rza my
do kład nie prze cze sać ca ły re jon, w któ rym od prze szło
ro ku ukry wa się nasz wrak. Gru pa w wo dzie, ja zo sta ję na
ło dzi... Szko da, ale łódź wy ma ga ob sa dy. Oko li ca „nie ku -
niecz na”, brzeg – pe łen za dar tych i wy sta ją cych skał –
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mo że oka zać się zdra dli wy dla na szej łaj by... Pod wo dą
zni ka pierw sza gru pa po szu ki waw cza: Pio trek Ko smal -
ski w pa rze z Bart kiem Gryn dą, Emil Za krzew ski wraz z
Ro ber tem Ber liń skim... To oni ma ją dać znak ope ra to -
rom, gdy znaj dą wrak. Po trzy dzie stu, mo że czter dzie stu,
mi nu tach wciąż nie ma zna ku... Tro chę dłu go to trwa. Da -
wid i Ra fał scho dzą sa mi, aby wspo móc do dat ko wy mi
ocza mi i świa tłem... Mar cin po dą ża za ni mi, aby ubez -
pie czyć ich swo im po dwój nym ze sta wem. Nu rek tech -
nicz ny i ope ra tor dru giej ka me ry, Ra fał Gó rec ki, po szedł
wprost za „swo im no sem” za wo do we go wy kry wa cza
szla chet nych szkie le tów... Po ko lej nych czter dzie stu mi -
nu tach od swo je go za nu rze nia, czy li nie mal go dzi nie i
trzy dzie stu mi nu tach, przy niósł nam to... Zdję cie i film z
wra ku! Prom sa mo cho do wy „An to nios” za to nął w 2003
ro ku, po awa rii sil ni ka i zde rze niu z przy brzeż ny mi ska -
ła mi! To ja go wy pa trzy łem, hi sto rię zba dał Mar cin, a Ra -
fał go do stał... Zna leź ne do sta ło się zna laz cy, a
po szu ki wa czom chwa ła! Wszy scy prze ży li śmy przy go -
dę, któ ra z cza sem sta nie się przy czyn kiem do dzia łal no -
ści pol skich płe two nur ków... Tym ra zem w Al ba nii.

G. Deręgowski

http://beuchat.pl
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Mi nę ło 16 lat od chwi li, gdy za czą łem nur -
ko wać w mal tań skich wo dach. Tam, na do le,
czu ję się jak u sie bie, wszyst ko jest ta kie zna -
jo me, bli skie mo je mu ser cu... Nur ko wa nie sta ło
się mo ją pa sją w mo men cie, gdy w wie ku
dziewiętnaście lat po raz pierw szy te go spró -
bo wa łem. W tym cza sie pra co wa łem u To nie go,
ja ko me cha nik, u któ re go ser wi so wa ne by ły sa -
mo cho dy uży wa ne przez cen tra nur ko we. Pa -
trzy łem na nie, na pra wia łem i… ma rzy łem o
po zna niu pod wod ne go świa ta. Ja ko stu dent pra -
cu ją cy na pół eta tu mo głem tyl ko ma rzyć o zo -
sta niu nur kiem. 

Wraki Malty

P31
Ca ły sprzęt i tre ning wy da wał się zbyt kosz tow ny. Mi -

mo to bar dzo chcia łem spró bo wać, więc po sta no wi łem
zna leźć spo sób, by odło żyć pie nią dze na pierw szy kurs.
Po szko le bie głem do pra cy, pie nią dze, któ re za ro bi łem
od kła da łem na mo ją wy ma rzo ną przy go dę z nur ko wa -
niem. Grosz do gro sza i uda ło mi się uzbie rać po trzeb ną
su mę. Za pi sa łem się na Open Wa ter kurs, któ ry zda łem
,,śpie wa ją co”. Jed no cze śnie uświa do mi łem so bie, że KO -
CHAM TO. Kil ka mie się cy póź niej zro bi łem Ad van ced
i po my śla łem o kup nie wła sne go sprzę tu. Mu sia łem po -
ży czyć pie nią dze od ro dzi ców. Uda ło mi się zwró cić je po
2 mie sią cach. Do tej po ry uży wam mo ich pierw szych
płetw! Ni gdy nie my śla łem, że hob by sta nie się mo ją pra -
cą. I ja kież by ło zdzi wie nie ro dzi ców i przy ja ciół, gdy
ogło si łem, że rzu cam pra cę me cha ni ka, aby zo stać in -
struk to rem nur ko wa nia! Przez la ta zdo by wa łem do świad -
cze nie. Znam wszyst kie miej sca do nur ko wa nia na Mal cie
jak pal ce wła snej rę ki. Je stem dum ny ze swo je go zmo ty -
wo wa ne go i pro fe sjo nal ne go ze spo łu (wli cza jąc pol skie -
go di ve ma ste ra). Ja ko wiel bi ciel wra ków chciał bym
przy bli żyć Wam kil ka z nich. Wo kół trzech mal tań skich

wysp ma my po nad 30 wra ków. Oto pierw szy z nich.
P31 za to pio no 24 sierp nia 2009 ro ku, przy wy spie

Ca mi no. W jed nej chwi li wrak był na ustach więk szo -
ści nur ku ją cych. Wraz z gru pą 20 nur ków, klien tów i
przy ja ciół, zor ga ni zo wa łem wy pra wę, by zo ba czyć za -
to pie nie i za nur ko wać do no wej atrak cji. P31 to
wschod nio nie miec ki pa tro lo wy Kon dor I Class, zbu -
do wa ny w 1969 ro ku w stocz ni Wol gast. Wszedł do
służ by ja ko tra ło wiec, ale wy ko rzy sty wa ny był tak że
do ochro ny wód te ry to rial nych i gra nic DDR. Póź niej
zo stał za ku pio ny przez rząd Mal ty i prze trans fe ro wa ny,
Ar med For ces of Mal ta wcie lił go do służ by na te ry to -
rium Mal ty. P31 był an ga żo wa ny w wie le mi sji pa tro -
lo wych, ra tun ko wych oraz w wal kę z prze myt ni ka mi.
Po po nad de ka dzie służ by okręt stał się prze sta rza ły, a
na pra wy zbyt dro gie, więc po sta no wio no wy co fać go
ze służ by. Pro jekt za to pie nia zo stał prze for so wa ny
przez Mal ta Ma ri ti me Fo un da tion, lo kal ny NGO, któ -
ry jest pro mo to rem nur ko wa nia wo kół wysp mal tań -
skich. Mal ta To urism Au tho ri ty za pew ni ło tech nicz ne
i fi nan so we wspar cie pro jek tu oraz trans fer P31 do
miej sca za to pie nia. W związ ku z prze pi sa mi UE prze -
pro wa dzo no po waż ne pra ce na okrę cie, usu nię to wszel -
kie śla dy ole ju i sma rów oraz tok sycz nych ma te ria łów,
któ re mo gły by być nie bez piecz ne dla śro do wi ska na -
tu ral ne go. Wie rzę, że za to pie nie ta kie go stat ku by ło ko -
rzyst niej sze eko no micz nie niż zło mo wa nie.

Oko ło po łu dnia sta tek był już pod wo dą, po zo sta -
wia jąc po so bie du żą ilość bą bel ków po wie trza. W
tym mo men cie du ża licz ba nur ków w po śpie chu ru szy -
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ła do wo dy, by zo ba czyć naj now szy z mal tań skich wra -
ków. P31 jest ozna czo ny spe cjal ną bo ją, aby moż na go
by ło ła two zna leźć i aby in ne stat ki omi ja ły to miej sce,
gdy nur ko wie są pod wo dą. Naj lep szą me to dą by do trzeć
do wra ku jest za ko twi cze nie łód ki i uży cie li ny do zej ścia.

Tra ło wiec ma 52 me try dłu go ści i 7 sze ro ko ści, le ży
na 19 me trach na bia łym pia sku, czy niąc to miej sce wy -
śmie ni tym za rów no dla po cząt ku ją cych, jak i za awan so -
wa nych nur ków. Wi docz ność do cho dzi tu do 50 me trów.
Wrak moż na tak że po dzi wiać z po wierzch ni wo dy, ma jąc
ma skę z faj ką. Pod czas nur ko wa nia za le ca my, aby naj -
pierw obej rzeć go z ze wnątrz. Drzwi wra ku zo sta ły usu -

nię te i więk szość wła zów po więk szo na dla uła twie nia do -
stę pu i zwięk sze nia bez pie czeń stwa pod czas pe ne tra cji.

P3 1 stał się jak by ma tecz ni kiem, w któ rym do ra sta ją
ma łe ryb ki, no wa sztucz na ra fa za chę ca do osie dla nia się
mor skie ży cie. Gar bik błę kit ny, li zard fish, mu re na, si lver
bre am to tyl ko nie któ re z ryb, ja kie moż na po dzi wiać w
tym miej scu. Po nie waż wrak le ży dość płyt ko, moż na
spę dzić na nim du żo cza su bez ko niecz no ści de kom pre -
sji. Dzi siaj, po 2 la tach, mo gę po wie dzieć, że P31 zaj mu -
je waż ne miej sce po śród in nych mal tań skich wra ków.

Hubert Borg

http://www.scubadiver.pl
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Fe de ri co Ma na – re kor dzi sta Włoch we fre edi vin gu w
kon ku ren cjach głę bo kich, in struk tor fre edi vin gu i jo gi.
Po zna li śmy się na kur sie u Pe liz za rie go, pod czas któ re go
Fe de pro wa dził za ję cia od de cho we, z tech nik wy rów ny -
wa nia ci śnie nia oraz stret chin gu. Spo tka li śmy się po now -
nie pod czas warsz ta tów od de cho wych w Pra dze. Za wsze
uśmiech nię ty i pe łen ener gii, za ra ża in nych pa sją do nur -
ko wa nia i za głę bia nia się w sie bie. Przez pra wie 15 lat
ob co wa nia z fre edi vin giem prze szedł wie le wzlo tów i
upad ków ka rie ry za wod ni czej, aby osta tecz nie wy pra co -
wać wła sną stra te gię… Mo rze sta ło się je go Mi strzem,
zaś Fe de ri co ca ły czas kro czy ścież ką ko lej nych re kor -
dów pro sto w Wiel ki Błę kit…

Agata Bogusz: Cze mu za czą łeś zaj mo wać się fre -
edi vin giem?

Fe de ri co Ma na: Od za wsze spę dza łem wa ka cje nad
wo dą. Gdy mia łem 12 lat, pod czas jed ne go z ta kich wy -
jaz dów, ta ta po da ro wał mi ku szę do strze lec twa pod wod -
ne go. Od te go dnia ra dość, ja ką czer pa łem z po by tu w
wo dzie sta ła się jesz cze więk sza. Po tem, nie ste ty do pie ro
bę dąc na stu diach, od kry łem, że we Wło szech ist nie je cał -
kiem du ża spo łecz ność fre edi ver ska. Na stęp nie w 1998 r.
ukoń czy łem swój pierw szy kurs fre edi vin gu w szko le Ap -
nea Aca de my.

AB: Co na po cząt ku by ło Two im ce lem we fre edi -
vin gu?

FM: Po kur sie dla po cząt ku ją cych za czą łem in ten syw -
nie tre no wać, aby po pra wić swo je osią gnię cia w sta ty ce,
dy na mi ce i oczy wi ście zwięk szyć osią ga ne prze ze mnie
głę bo ko ści. W tym okre sie bra łem rów nież udział w za -

Freediving od ... wnętrza
wo dach. Na po cząt ku ła two by ło osią gać pro gres i co raz
lep sze wy ni ki, ale po dłuż szym cza sie sta ło się to trud niej -
sze. W 2002 r. mo je wy ni ki by ły wy star cza ją ce, aby za -
kwa li fi ko wać się na kurs in struk tor ski i w ten spo sób w
czerw cu 2002 r. sta łem się in struk to rem Ap nea Aca de my.
W 2003 r. by łem tak skon cen tro wa ny na za wo dach, że za -
czą łem tra cić ra dość pły ną cą z fre edi vin gu. W ten spo -
sób nur ko wa nie na za trzy ma nym od de chu sta ło się czymś
w ro dza ju przy kre go obo wiąz ku. Pew ne go dnia doj rza -
łem w koń cu do te go, aby po wie dzieć so bie „dość” i prze -
stać star to wać w za wo dach. Po sta no wi łem skon cen tro -
wać się wy łącz nie na czer pa niu z fre edi vin gu przy jem no -
ści oraz ucze niu in nych. Pod ko niec 2003 r. opu ści łem
Wło chy i uda łem się do Sharm El She ikh, by roz po cząć
współ pra cę z Ap nea Aca de my Red Sea.

AB: Czy Two je po dej ście do fre edi vin gu zmie ni ło
się w cią gu tych wszyst kich lat?

FM: Jak naj bar dziej! Do 2003 r. by łem fre edi ve rem
na sta wio nym wy łącz nie na wy ni ki. O iro nio – wy ni ki za -
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czę ły przy cho dzić, gdy prze sta łem star to wać w za wo -
dach… Czer piąc ra dość z sa me go po by tu w wo dzie, za -
czą łem wsłu chi wać się w sie bie i pró bo wać wy czuć, co
mo je cia ło pró bu je mi prze ka zać. Je że li ca łą swo ją uwa -
gę po świę cisz wy łącz nie zdo by wa niu wy ni ków, stra cisz
ta ką „men tal ną ener gię” po zwa la ją cą od czu wać rów no -
cze śnie cia ło, umysł i śro do wi sko wo kół cie bie. Gdy wy -
nik scho dzi na dal szy plan, na gle sta jesz się czę ścią mo rza
i mo rze uczy Cię wie lu rze czy o To bie sa mym.

Pew ne go dnia w 2007 r. po czu łem, że je stem go to wy,
aby po now nie wziąć udział w za wo dach, tym ra zem z zu -
peł nie in nym po dej ściem do te ma tu… Te raz rów no cze -
śnie star tu ję w za wo dach i czer pię ra dość z po by tu w
wo dzie – pod czas se sji tre nin go wych, za wo dów i in dy wi -
du al nych prób bi cia re kor dów.

AB: Co by ło dla Cie bie naj trud niej szą czę ścią tre -
nin gu nur ko we go? Da łeś so bie z tym ra dę?

FM: Gdy za czy na łem tre nin gi w Sharm el She ikh, z
po cząt ku my śla łem, że to bę dzie ide al ne miej sce do ćwi -
czeń – ze wzglę du na mo rze, tem pe ra tu rę po wie trza i wo -
dy, ogól nie su per wa run ki. Po kil ku mie sią cach oka za ło
się, że by łem w błę dzie. Nie by ło wca le ła two tam tre no -
wać! Naj więk szym pro ble mem oka za ło się to, że w 2003
i 2004 ro ku by łem tam je dy nym in struk to rem fre edi vin -
gu! Sam w ca łym Sharm! In ną spra wą był fakt, że mu sia -
łem stać się swo im wła snym tre ne rem. To był naj cięż szy
tre ning… Osta tecz nie jed nak chy ba wła śnie to po zwo li ło

mi uczy nić tak ol brzy mi pro gres je że li cho dzi o sa mo świa -
do mość i roz wój men tal ny. Za nim za czą łem po now nie tre -
no wać, wró ci łem do Włoch, aby po roz ma wiać z Umber to
Pe liz za ri o je go me to dach tre nin go wych, spo tka łem się z
wie lo ma spe cja li sta mi oraz tre ne ra mi, aby zro zu mieć, jak
po wi nie nem pro wa dzić tre nin gi po za wo dą. Na stęp nie
po skła da łem wszyst kie uzy ska ne in for ma cje i stwo rzy łem
swo ją wła sną stra te gię. Pod czas tre nin gów w Sharm mu -
sia łem zna leźć w so bie mo ty wa cję do co dzien nych ćwi -
czeń, je stem pe wien, że ten okres po mógł mi stać się
sil niej szym psy chicz nie.

Dziś mo gę stwier dzić, że 2004 rok był dla mnie naj -
cięż szym ro kiem tre nin go wym i to on uczy nił ze mnie oso -
bę, któ rą je stem dziś.

AB: Czy upra wiasz ja kiś spe cjal ny men tal ny tre ning?
FM: W prze szło ści ćwi czy łem swój umysł bar dzo czę -

sto, te raz ro bię to w zu peł nie in ny spo sób. Gdy za czy na -
łem upra wiać jo gę, miesz ka łem w Me dio la nie i przez
kil ka lat co dzien nie me dy to wa łem wie czo ra mi. Po tem
zmie ni łem swój styl ży cia i za czą łem spę dzać mnó stwo
cza su w wo dzie. Te raz wła śnie tam pro wa dzę mój tre ning
men tal ny. Wo da jest dla mnie czymś w sty lu men tal ne go
lu stra – bę dąc w niej z ła two ścią mo gę zro zu mieć swo je
emo cje i po pra co wać nad ni mi w bar dzo (dla mnie) kom -
for to wych wa run kach.
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AB: Co fre edi ving zmie nił w Two im ży ciu?
FM: Hmmm… my ślę, że fre -

edi ving po mógł mi zro zu mieć mo -
ją praw dzi wą na tu rę. Za każ dym
ra zem, gdy by łem w mo rzu, czu -
łem się jak w do mu oraz ogar nia -
ło mnie uczu cie spo ko ju i
szczę ścia. To spra wi ło, że po sta -
no wi łem zmie nić ca łe swo je ży cie.
Opu ści łem dom, ro dzi nę, pra cę i
pod ją łem de cy zję, że chcę zo stać
„za wo do wym fre edi ve rem”. Tak
wła ści wie to ta de cy zja nie by ła
trud na, bo by ła zgod na z mo ją
na tu rą. Dziś bu dzę się co dzien nie
ra no z my ślą, że ro bię to co ko -
cham… i mo rze sta ło się mo im
Mi strzem.

AB: Co z re kor da mi – nie są
one w sprzecz no ści z ideą wol -
no ści we fre edi vin gu?

FM: My ślę, że pró by bi cia re -
kor dów nie są sprzecz ne z ideą

fre edi vin gu, je dy nie lu dzie dą żą cy do zdo by cia re kor dów
czę sto ro bią to w nie wła ści wy spo sób. Fre edi ving jest
dys cy pli ną, z któ rej lu dzie mu szą czer pać przy jem ność,
nie ste ty cza sem nur ko wie za po mi na ją o tym. Ja prze sta -
łem star to wać w za wo dach, po nie waż sku pia łem się wy -
łącz nie na swo ich wy ni kach i w pew nym mo men cie to
spo wo do wa ło, że nie by łem w sta nie ich da lej po pra wiać.
Te raz nur ku ję dla przy jem no ści i wy ni ki przy cho dzą sa -
me. Dla mnie re kord nie jest ce lem sam w so bie, ra czej
kon se kwen cją wspa nia łe go sa mo po czu cia, któ re od naj -
du ję w wo dzie.

AB: A co fre edi ving ozna cza dla Cie bie te raz?
FM: Któ re goś dnia, gdy spa ce ro wa łem z mo im Gu ru,

roz ma wia li śmy o szczę ściu.
Usły sza łem od nie go je go de -
fi ni cję szczę ścia: Lu dzie znaj -
du ją szczę ście, gdy
zro zu mie ją swo ją na tu rę i
kro czą ścież ką ży cia, któ rą
pro - wa dzi ich pra gnie nie
ser ca.

Fre edi ving dla mnie re -
pre zen tu je wła śnie mój na tu -
ral ny spo sób ży cia.

AB: Dzię ki za roz mo wę,
gra tu lu ję jesz cze raz zdo by -
cia no we go re kor du Włoch
(65 m bez płetw). Do zo ba -
cze nia w li sto pa dzie w War -
sza wie na warsz ta tach z
tech nik od decho wych i re -
lak sa cyj nych.

FM: Dzię ki! Bar dzo się
cie szę na je sien ną wi zy tę w
Pol sce. Do zo ba cze nia!
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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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Lu mi ne scen cja jest to zja wi sko fi zycz ne,
któ re po le ga na emi sji pro mie nio wa nia elek tro -
ma gne tycz ne go o więk szym na tę że niu niż pro -
mie nio wa nie ciepl ne w da nej tem pe ra tu rze. W
za leż no ści od spo so bu wzbu dza nia ta kie go
pro mie nio wa nia, moż na wy róż nić wie le ro dza -
jów lu mi ne scen cji, np.: fo to lu mi ne scen cję, che -
mi lu mi ne scen cję, bio lu mi ne scen cję, ter mo lu mi -
ne scen cję, ra dio lu mi ne scen cję. 

Naj wcze śniej po zna nym i zba da nym zja wi skiem jest
jed nak że bio lu mi ne scen cja. Spo ty ka na jest głów nie u
bak te rii. Wie le or ga ni zmów wyż szych do pro duk cji świa -
tła wy ko rzy stu je zdol no ści bak te rii osia dłych na nie któ -
rych frag men tach ich cia ła. Bak te rie bio lu mi ne scen cyj ne
za miesz ku ją wo dy sło ne (mo rza i oce any), ich ko lo nie
wy stę pu ją głów nie na cie le ryb mor skich za miesz ku ją -
cych przede wszyst kim głę bi ny. Bak te rie te by tu ją w na -
rzą dach świetl nych ryb, da jąc im jed no cze śnie zdol ność
świe ce nia, któ ra jest po trzeb na na znacz nych głę bo ko -
ściach, gdzie pa nu ją ol brzy mie ciem no ści.

Pod ło żem, na któ rym bar dzo czę sto wy ra sta ją or ga ni -
zmy bio lu mi ne scen cyj ne są mar twe ry by. Je śli wa run ki
śro do wi ska są od po wied nie, ta kie bak te rie two rzą bar dzo
licz ne ko lo nie, po wo du jąc świe ce nie. Owe stwo rzon ka
lu bią też za gnież dżać się w ra nach, ule ga ją cych w ten
spo sób za in fe ko wa niu. Cza sa mi na po kła dach stat ków
du że za nie po ko je nie bu dzi zie lo ne świa tło, któ re po ja wia
się w cza sie spłu ki wa nia to a let. Ta kie zja wi sko wy wo ła -
ne jest przez bak te rie, któ re roz wi ja ją się w zgro ma dzo -
nej do spłu ki wa nia wo dzie. Naj czę ściej wy ko rzy stu je się
wo dę mor ską.

Bu do wa i funk cjo no wa nie bak te rii świe cą cych.

Świecące bakterie
Pod wzglę dem bu do wy bak te rie lu mi ne scen cyj ne po -

dob ne są do bak te rii je li to wych. Moż na je ob ser wo wać
na wet w tra dy cyj nym mi kro sko pie świetl nym. Struk tu ry
ko mór ko we tych bak te rii są jed nak wi docz ne do pie ro po
za sto so wa niu róż nych me tod bar wie nia.

Bak te rie świe cą ce na le żą prze waż nie do bak te rii
Gram - ujem nych. Struk tu rą umoż li wia ją cą im ruch są
rzę ski lub wi ci.

Struk tu ry te mo że okry wać cza sem bło na ko mór ko -
wa. U ro dza jów Vi brio rzę ski ota cza ją osłon ki, bę dą ce
prze dłu że niem bło ny ko mór ko wej ze wnętrz nej. U Pho -
to bac te rium rzę ski nie są ni czym osło nię te. Rzę ski mo gą
być roz miesz czo ne na ko mór ce bak te rii w bar dzo róż ny
spo sób. U Pho to bac te rium pho spho reum rzę ski roz miesz -
czo ne są na ko mór ce bie gu no wo. Dzię ki nim ga tu nek ten
wy ka zu je zdol ność do po ru sza nia się w płyn nym śro do -
wi sku.

Świe ce nie ko mó rek bak te ryj nych za le ży bar dzo ści -
śle od za war to ści pod ło ża. Do wy twa rza nia świa tła nie -
zbęd ny jest tlen. Lu mi ne scen cja, czy li świe ce nie, sta no wi
bo wiem pro ces za leż ny od od dy cha nia. Ce chą bak te rii
świe cą cych jest brak zdol no ści do sil ne go świe ce nia, je -
śli wy stę pu ją one w po je dyn kę. Świe ce nie ob ser wu je się,
gdy znaj du ją się w ko lo niach al bo w za wie si nach, tzn.
wów czas, kie dy ich za gęsz cze nie jest du że. Bak te rie
świe cą ce pro du ku ją tzw. au to in duk tor – zwią zek che -
micz ny po bu dza ją cy lu mi ne scen cję. Je śli w śro do wi sku
jest du żo ko mó rek bak te ryj nych, to du że jest tak że stę że -
nie au to in duk to ra, co po bu dza ko mór ki do świe ce nia. Po -
dob nie jest w przy pad ku bak te rii za sie dla ją cych na rzą dy
świetl ne zwie rząt – ilość ko mó rek bak te ryj nych w jed -
nym mi li li trze mo że tam osią gnąć 1010 co spra wia, że
stę że nie au to in duk to ra w ta kich na rzą dach jest wy star -
cza ją ce, aby efek tyw nie po bu dzać bak te rie do świe ce nia.

Ro dza je świe cą cych bak te rii:

a – ko mór ka bak te ryj na, b – rzę ski

Pho to bac te rium
pho spho reum
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Jed nym z ga tun ków ryb ży ją cych w sym bio zie z bak -
te ria mi bio lu mi ne scen cyj ny mi są Bu ła wi ko wa te (ry by
dor szo kształt ne). Ga tun ki głę bo ko wod ne ma ją pod skó rą
na brzu chu na rzą dy świetl ne w po sta ci gru czo łów z bak -
te ria mi.

Agniesz ka Wiatr

eden sport.pl

Pho to bac te rium
lu ci fe rum

Vi brio fi sche ri

Vi brio ha rveyi

SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...

CIEBIE NIE MOŻE TAM ZABRAKNĄĆ

http://buddy.pl
http://forum-nuras.info
http://www.balijskie-hamaki.pl


64

nuras.info 8/2011

Za czy na jąc swo ją przy go dę w pod wod nym
świe cie, każ dy z nas sta nął przed ko niecz no -
ścią zor ga ni zo wa nia so bie ekwi pun ku. Pły wa nie
w wy po ży czo nym sprzę cie w pew nym mo men -
cie sta nie się uciąż li we, tak więc nur ku jąc re -
gu lar nie, po win ni śmy po wo li go kom ple to wać.
Prze glą da jąc stro ny in ter ne to we klu bów czy
skle pów oraz od wie dza jąc fo ra nur ko we moż na
w krót kim cza sie ze brać pod sta wo we in for ma -
cje – w ja kiej ko lej no ści i ja ki sprzęt ku po wać.
Jed nak tro chę go rzej idzie ze bra nie wia do mo ści
na te mat wy ma gań, któ re po wi nien on speł niać.
Są ta bel ki, ze sta wie nia i po rów na nia, ale zwy -
kle oso bom nie do świad czo nym mó wią one nie -
wie le… 

Moż na też spo tkać się ze skraj nie
róż ny mi opi nia mi, co w ogó le po wo -
du je to tal ny za męt. W tej sy tu acji sa mi
mu si my ze sta wiać ofer -
ty i do ko ny wać wy bo -
rów. Mam
na dzie ję, że ten
tekst po zwo li Wam unik -
nąć błę dów i mar no wa nia
pie nię dzy.

Przede wszyst kim z de -
cy zją o za ku pie nie na le ży
się spie szyć. Do brze jest
na brać nur ko we go do -
świad cze nia, opły wać
się na róż nym sprzę cie,
spraw dzić co nas in te re -
su je pod wo dą, ja kie nur ko wa -
nia w przy szło ści ma my
za miar wy ko ny wać… Nie
ma sen su prze cież cią gać ze
so bą po dwój ne go ze sta wu
bu tlo we go (twi na) i ogrom -
ne go wor ka z pły tą, je śli in te -
re su je nas płyt kie i re kre acyj ne
nur ko wa nie. Oczy wi ście waż ne jest to

Dylematy sprzętowe
młodego nurka 

jak zo sta li śmy wy szko le ni i co prze ka zał w kwe stii sprzę -
tu in struk tor. Nie mam nic prze ciw ko in struk to rom sprze -
da ją cym sprzęt nur ko wy, ale też my ślę, że każ dy ma swój
ro zum i za nim zde cy du je, co kon kret nie ma ku pić, po wi -
nien wszyst ko prze my śleć. Na pew no do brze jest mieć ko -
goś do świad czo ne go (to mo że być oczy wi ście in struk tor),
ko mu mo że my za ufać, a on po mo że nam do ko nać wy bo -
ru. Wy bierać jest z cze go. Neo fi ta za wa łu mo że do stać od
ilo ści ofert na ryn ku. Wszy scy chcą sprze dać, i to oczy wi -
ście jak naj wię cej. My śleć trze ba jed nak trzeź wo i nie dać
się oma mić.

Typy nurkowań, budżet, serwis i gwarancja.
Je śli ma my za miar nur ko wać w cie płych wo dach, du -

żo po dró żo wać, war to zwró cić uwa gę na cię żar i wy trzy -
ma łość oraz nie za wod ność na sze go

sprzę tu. Je śli wie -
my, że ra czej
zo  s t a  n i e  my
nur kiem je -
zio ro wym i
być mo że w

n i e  d a  l e  k i e j
przy szło ści tech -

nicz nym, to też prze cież zu peł nie in na baj ka,
in ny sprzęt. Że by spra wę jesz cze bar dziej za gma twać,

mu szę nad mie nić, iż za kres in te re su ją cych nas nur -
ko wań mo że się zmie nić. Po za ku pie sprzę tu re -

kre acyj ne go i
kil ku

zej ściach chce my się jed nak szko lić i być tech -
nicz nym, głę bo kim, nur kiem. Cięż ko ku pić
sprzęt uni wer sal ny. Czę sto bę dzie my mu sie li
zo stać po sia da cza mi lek kie go ja cek tu
do nur ko wań pod czas wy -
jaz dów i ol -

b r z y  m i e  g o
wor ka z pły tą do nur ko wań w
Hań czy. Obok sprzę tu do re -

kre acji po wie si my i po sta wi my
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groź nie wy glą da ją cy ekwi pu nek tech nicz ny. Naj waż niej -
sze – że by nie prze sa dzić! Po co wy da wać pie nią dze na
sprzęt, z któ re go wa lo rów nie sko rzy sta my?

Po rów nu jąc ry nek sprzę tu nur ko we go do świa ta mo -
to ry za cji, czę sto po da ję ta ki przy kład: nikt ni ko mu nie za -
bro ni za ku pić cięż kie go te re no we go Hum me ra do jaz dy
raz w ty go dniu w nie dzie lę do ko ścio ła czy cen trum han -
dlo we go. Ta ki styl i co tam… Tak sa mo nikt nie za bro ni
nam kil ka ra zy w ro ku (bo brak cza su, pra ca, ro dzi na,
zdro wie – nie my lić z ka cem…) wtar gnąć la tem do je zio -
ra z twi nem, sta gem, dwo ma la tar ka mi – w su chym ska -
fan drze i gru bym ocie pla czu na nur ko wa nie pod lo do we.
Czas nur ko wa nia 30 mi nut, głę bo kość 10 me trów. I tak
pa cjent ro bi 3 nur ko wa nia w ro ku. Za nim ogar nie pły wal -
ność w swo im wy pa sio nym i cięż kim ze sta wie – przez kil -
ka dni wo da jest zmą co na jak w gór skim rwą cym po to ku
po bu rzy… Nikt z mo dą i tren da mi jesz cze nie wy grał!

Uwierz cie, iż zna jąc ry nek sprzę tu nur ko we go do sko -
na le wiem, że nie tra cąc na ja ko ści sprzę tu, moż na ku pić
pew ne ele men ty na sze go ekwi pun ku ta niej. Z dru giej
stro ny, cza sa mi na praw dę war to nie co do ło żyć, że by mieć
sprzęt wy ko na ny sta ran niej i z do bre go ma te ria łu. Nie
wszyst ko zło to, co się świe ci – cza sa mi to war jest z te go
sa me go ma te ria łu, na do da tek ma łe dzie ci zro bi ły go w tej
sa mej fa bry ce, a ce na za le ży tyl ko od lo go, któ re bę dzie
na nim wy ma lo wa ne czy na kle jo ne.

Gwa ran cja i ser wis… To mo że być pro blem, je śli zde -
cy du je my się na ma ło zna ny sprzęt, czy też ta ni sklep in -
ter ne to wy, któ ry po krót kim cza sie prze sta nie ist nieć!
Trud no po tem wy eg ze kwo wać pra wa kon su menc kie.
Moż na po szu kać sprzę tu zro bio ne go nie w Azji, a w Eu -
ro pie czy w USA, gdzie jed nak nor my ja ko ści są wyż sze.
Sprzęt po wi nien wte dy być bar dziej trwa ły. Mo że ist nie -
je na ryn ku sprzęt, któ ry moż na ser wi so wać (oczy wi ście
zgod nie z in struk cją) rza dziej niż in ny? Mo że ist nie je
elek tro ni ka nur ko wa z na pi sem MA DE IN JA PAN a nie
MA DE IN CHI NA???

Za sta no wić się trze ba tak że czy sprzęt ku pio ny po za
kra jem w su per ce nie bę dzie pod le gać gwa ran cji w Pol -
sce? Wta jem ni cze ni wie dzą, że – tak jak w przy pad ku in -
nych pro duk tów – czę sto jed na fa bry ka ro bi ten sam
sprzęt dla kil ku firm, na koń cu ozna cza jąc go in nym lo -
go, co wła śnie wpły wa na je go ce nę.

Wiem, że w tej chwi li za miast roz wie wać wąt pli wo ści
tyl ko je zwięk szam, ale głów nym ce lem te go tek stu ma
być skło nie nie do my śle nia i uni ka nia błę dów, któ re po
pro stu kosz tu ją.

Wie dząc, że cze ka ją Was w przy szło ści więk sze wy -
dat ki na sprzęt, nie na le ży jed nak oszczę dzać na po cząt -
ku… Oczy wi ście nasz nur ko wy ekwi pu nek po win ni śmy
za cząć ku po wać od ma ski, faj ki i płetw, czy li ABC. Nie -

dro ga, ale efek tow nie wy glą da ją ca ma ska to czę sto praw -
dzi we za prze cze nie praw fi zy ki. Pa ru je za wsze, nie za leż -
nie od oko licz no ści. Nie po ma ga ją żad ne me to dy:
za plu wa nie, po le ro wa nie pa stą, na ma cza nie w Co ca -Co -
li, my cie Lu dwi kiem, spe cjal ne że le, za klę cia czy wi zy -
ty u sprze daw cy. W wo dzie pa ru je za wsze, a naj le piej
dzia ła w szu fla dzie… Chcąc nie chcąc, bę dzie cie mu sie -
li ku pić dru gą… Po przed ni za kup po trak to wać moż na ja -
ko wy pa dek przy pra cy. No wa ma ska nie pa ru je, jest
su per, ale tro chę prze cie ka, do te go ci śnie w nos, jest nie -
wy god na. Na zdję ciu w skle pie in ter ne to wym wy glą da ła
su per, no i by ła w pro mo cji! W koń cu, po ży czo na ma ska
ko le gi – dro ga jak dia bli – ani nie pa ru je, ani się nie za -
le wa, no i jest wy god na. Dzia ła jak ma ska, do te go mniej
znie kształ ca ob raz. Jest dro ga, ale i tak kosz tu je mniej niż
dwie nie uda ne, ku pio ne bez spraw dze nia. Oszczęd ność
oka za ła się być ilu zo rycz na. Szko da, że przed za ku pem
czę sto nie pro si my o ra dę, nie mie rzy my, nie te stu je my.
Ta kie moż li wo ści ma my za wsze, trze ba się tyl ko tro chę
po sta rać. Do bry in struk tor na uczy Was jak wy brać ma -
skę – jak zwró cić uwa gę na do pa so wa nie, po le wi dze nia,
pa ro wa nie itd. Przy za ku pie płetw pa mię taj my, że te ta nie
ka lo szo we nie przy da dzą się zbyt czę sto, mo że le piej
więc od ra zu ku pić bu ty i płe twy na pa sek. Nie wy bie raj -
my płetw twar dych, je śli na sze mię śnie nóg nie da dzą ra -
dy ich na pę dzić. Z ko lei zbyt mięk kie płe twy nie speł nią
swo je go za da nia pod czas pły wa nia w prą dach. No i jak
wi dać, znów wra ca my do naj waż niej sze go. Sed no spra wy
– gdzie i jak ma cie za miar nur ko wać? Być mo że z cza sem
bę dzie cie mu sie li zo stać szczę śli wym po sia da czem trzech
par płetw. Ka lo szo wych – do pły wa nia w ba se nie czy też
za bra nia w po dróż na wo dy tro pi kal ne, pa sko wych „nor -
mal nych” – do ska fan dra mo kre go oraz bu tów nur ko -
wych, no i w koń cu krót kich gu mo wych płetw ty pu „jet”
– ide al nych do pły wa nia w su chym ska fan drze. Trze cie
płe twy czę sto są ku po wa ne, bo but w su chym ska fan drze
oka zu je się zbyt du ży do sta rych. War to rów nież roz wa -
żyć wy mia nę zwy kłych pa sków na sprę ży ny. Mu szą one
być jed nak do bre ja ko ścio wo – bez oba wy, że za raz pęk -
ną al bo się roz cią gną – ła twiej wów czas i spraw niej za -
kła dać bę dzie my na sze płe twy. Ory gi nal ne pa ski i klam ry
sta no wić wte dy mo gą po pro stu za pas.

Na szym ko lej nym ce lem po wi nien być wła śnie ska -
fan der. Pro dukt oso bi sty, ma ją cy bez po śred ni kon takt z
na szym cia łem. Pod sta wo we za sa dy hi gie ny mó wią, że
le piej mieć wła sny, bo ni gdy nie wie my, kto pły wał przed
na mi w tym uży wa nym, czy był on kie dy kol wiek pra ny,
od ka ża ny, płu ka ny itd. Wy bór ska fan dra nur ko we go po -
wi nien być uza leż nio ny w szcze gól no ści od te go, w ja -
kich wo dach ma my za miar się za nu rzać. Krój ska fan dra
i je go po szcze gól nych ele men tów (do cie placz, kap tur)
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mo że dać nam moż li wość wy ko rzy sta nia pian ki do in -
nych spor tów wod nych – że glo wa nia, wind sur fin gu czy
in nych ak tyw no ści. Mo że też być wy ko rzy sta ny w róż -
nych wo dach. Na cie płe, tro pi kal ne, nur ko wa nia za pa ku -
je my tyl ko krót ką część, a je sie nią na nur ko wa nie w
Pol sce za ło ży my ska fan der, ocie placz oraz ewen tu al nie
od dziel nie sto so wa ny kap tur. Bę dzie uni wer sal nie, cie -
pło i wy god nie.

Gru bość ska fan dra bę dzie waż ną spra wą, ale tak na -
praw dę naj waż niej sza jest je go ela stycz ność (ro dzaj neo -
pre nu) i do pa so wa nie. Wy da je mi się, że cięż ko
do pa so wać roz miar przez in ter net, ale z dru giej stro ny pa -
mię taj my, że w cią gu 10 dni mo że my zwró cić to war.
Stra ci my tyl ko nie co cza su i pie nię dzy na prze sył ki. Cza -
sa mi je dy nym roz wią za niem bę dzie uszy cie ska fan dra na
mia rę. Część osób nie pa su je do stan dar do wej roz mia -
rów ki, na wet przez nie któ rych pro du cen tów moc no roz -
bu do wa nej, z roz mia ra mi dla osób wy so kich a przy oka zji
szczu płych lub np. niż szych i tęż szych od stan dar dów…
Złe do pa so wa nie ska fan dra spra wi prze le wa nie się wo dy
i nie sku tecz ne dzia ła nie ska fan dra mo kre go. Na wet naj -
droż szy i naj lep szy ubiór nie ochro ni nas przed zmar z -
nię ciem. Je śli zo sta nie my ama to rem nur ko wań w
je zio rach, czy też sta nie my się – tak bar dzo po pu lar nym
obec nie – nur kiem tech nicz nym, szyb ko oka że się, że nie -
zbęd nym za ku pem bę dzie su chy ska fan der. Ten wy bór
też ła twy nie bę dzie. 

Kil ka róż nych ma te ria łów, bar dzo wie lu pro du cen tów
i spo ry prze dział ce no wy. Znów naj lep szym do rad cą bę -
dzie spo kój, ob ser wa cja i zbie ra nie wszel kich opi nii. Mo -
że uda Wam się za nur ko wać w róż nych ska fan drach
ko le gów i oso bi ście spraw dzić, co Wam pa su je. Nie za -
po mi naj my, że wy bór sprzę tu i do pa so wa nie go oraz póź -
niej sza kon fi gu ra cja to czę sto kwe stia oso bi stych
upodo bań, przy zwy cza jeń i wy go dy. No, chy ba że jest
się wy znaw cą DIR… Przy wy bo rze ska fan dra su che go
zwró cił bym szcze gól ną uwa gę na kwe stię gwa ran cji i do -
stęp ne go ser wi su (czę sto dys try bu tor po sia da w ofer cie
usłu gi ser wi su i na pra wy po gwa ran cyj nej). Ska fan der bę -
dzie się prze cież zu ży wał…

Au to mat, jak wia do mo, bę dzie to ko lej ny spo ry wy da -
tek. Do ra dza ją cych jest wie lu, głów nie wy znaw cy jed ne -
go pro du cen ta, ni by an giel skie go, ale ro bio ne go w
Chi nach. Ale kto o tym tak na praw dę wie… Tech nicz ni
nie uży wa ją in nych, naj le piej ukła da ją się wę że i te go ty -
pu hi sto rie. Ale ja do te go chciał bym ta nio. Au kcja, emo -
cje i mam to cu do. Nie zbyt moc no eks plo ato wa ny
au to mat, tro chę le żał nie uży wa ny. Ce na su per, w sam raz
dla mnie. No pra wie, bo ser wis kosz to wał dru gie ty le. Do
wy mia ny prak tycz nie wszyst ko. Ni by te raz wszyst ko w
po rząd ku, ale kosz to wał w su mie ty le co no wy, a za chwi -

lę na stęp ne wy dat ki, bo mi ja rok. Na tym mógł bym za -
koń czyć, ale zi mą do sta łem do te stu au to mat ro dem z
USA. Pro du cent nie wsty dzi się swo ich wy ro bów, co po -
twier dza gwa ran cja i ser wis co dwa la ta. Au to mat te sto -
wa ny na Hań czy pod lo dem po da je po wie trze bar dzo
mięk ko i za wsze ty le ile po trze ba. Su biek tyw nie ma du -
żo niż sze opo ry od de cho we i lep szy ust nik niż więk szość
po pu lar nych au to ma tów. Ta kich sprzę tów, al ter na tyw -
nych dla jed ne go – wio dą ce go na na szym ryn ku – jest co
naj mniej kil ka. W in nej fir mie – na pierw szą li te rę al fa -
be tu – je den z niż szych mo de li ma te sa me pa ra me try i
pierw szy sto pień co ten naj wyż szy i naj droż szy mo del.
Tyl ko kto Wam to po wie? Prze cież im droż szy sprzęt,
tym więk sza mar ża dla sprze da ją ce go. „Mo je przy go dy
wy ni kły z bra ku do świad cze nia i prze moż nej chę ci
oszczę dza nia na za ku pach” – to sły szę czę sto od nie cier -
pli wych uczniów, któ rych sku si ła ta nia ofer ta w in ter ne -
cie… Dla nur ków po dróż ni ków nie bę dzie naj waż niej -
szym aspek tem kwe stia nor my EN 250, waż nej przy nur -
ko wa niach w zim nych wo dach (po ni żej 10 stop ni). Tym
głów nym ar gu men tem bę dzie wa ga na sze go sprzę tu.
Obec nie cyrk z nad ba ga żem jest na każ dym prak tycz nie
lot ni sku, więc mniej sza wa ga na sze go sprzę tu to pod sta -
wa. Nie mu si my wy ci skać pa sty do zę bów, kro ić my dła
na pół, za ka zy wać żo nie za bie ra nia że laz ka czy ogra ni -
czać na szej gar de ro by. Wy star czy otwo rzyć oczy i wy -
brać lżej szy – no i oczy wi ście mniej szy – au to mat. Przy
wy bo rze au to ma tu po myśl my też o ser wi sie, któ ry dla
więk szo ści sprzę tu za le ca ny jest raz w ro ku. Je śli w Wa -
szej oko li cy nie znaj dzie cie moż li wo ści wy ko na nia ta kiej
usłu gi, na le ży się li czyć – po za kosz tem ser wi su – z opła -
ce niem dwóch prze sy łek i wy dłu żo nym okre sem usłu gi.
Do brym po my słem, je śli jest ta ka moż li wość, bę dzie po -
pro sze nie o ra dę oso bę zaj mu ją cą się ser wi sem sprzę tu
nur ko we go, któ ra naj le piej wie, co mie ści się w środ ku
każ de go re duk to ra.

Jac ket czy wo rek z pły tą? No wła śnie, co ku pić na po -
cząt ku? Je że li przed za ku pem po pły wa my w róż nych jac -
ke tach, spró bu je my za nu rzyć się w wor ku i pły cie,
któ rych też jest ogrom na ryn ku, bę dzie nam du żo ła twiej
do ko nać pra wi dło we go wy bo ru. Znów bę dzie się li czy ła
wa ga sprzę tu. Ostat nio za ku pi łem so bie pro sty, ale wy -
god ny i wy ko na ny z po rząd nych ma te ria łów, jac ket wa -
żą cy 2 kg. Po przed ni wa żył po nad dwa ra zy wię cej,
zaj mo wał też dwa ra zy wię cej miej sca… Pro du cent, my -
śląc o bez pie czeń stwie, wy ko nał gwiz dek w klam rze przy
pa sku pier sio wym. Pro ste i sku tecz ne roz wią za nie, na do -
da tek spo ry luz w ba ga żu. Jac ket lub wo rek/pły ta, po za
peł ną kon tro lą pły wal no ści, mu szą za pew nić nam kom -
fort i do brą po zy cję pod wo dą (zwróć cie uwa gę na po ło -
że nie i wy go dę ob słu gi in fla to ra). Wo rek z pły tą czy też
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jac ket mu szą być ide al nie do pa so wa ne oraz za pew niać
do bre i sku tecz ne trzy ma nie bu tli. Do brą ce chą współ cze -
snych urzą dzeń do kon tro li pły wal no ści bę dzie moż li -
wość ulo ko wa nia ba la stu w spe cjal nych kie sze niach
umoż li wia ją cych szyb kie wy rzu ce nie oło wiu (nie po win -
ni śmy umiesz czać ba la stu w kie sze niach, z któ rych nie
da my ra dy go szyb ko wy jąć). 

Ma te riał, z któ re go wy ko na ny jest wo rek de ter mi nu je
je go ży wot. Wor ki po wietrz ne u nie któ rych pro du cen tów
da ją się wy mie niać, po dob nie bę dzie z in fla to rem. Nie -
któ re fir my sto su ją nie ty po wą i ma ło po pu lar ną śred ni cę,
co po wo du je póź niej, że nie sko rzy sta my z in ne go in fla -
to ra. Ko lej na rzecz to sys tem mo co wa nia i bu do wa na -
szej ka mi zel ki. Ła mią cy się no szak mo że być
utra pie niem… Kla sycz ny i pro sty jac ket ADV, skrzy dło
czy też wo rek z pły tą (je śli tak, to któ ry wo rek, ja ka pły -
ta?) – to na praw dę nie ła twa de cy zja.

Kom pu ter nur ko wy po wi nien mieć pol ską in struk cję,
a po sia dacz/użyt kow nik po wi nien ją znać tak, aby wie -
dział, ja kie ko mu ni ka ty wy świe tla je go kom pu ter. Nie ste -
ty na praw dę rzad ko tak jest, część osób in struk cji na wet
nie otwie ra! Wy bór kom pu te ra nur ko we go, tak jak każ -
de go in ne go sprzę tu, mu si być świa do my i prze my śla ny.
Przede wszyst kim mu si my za cząć od te go czy po trze bu -
je my tyl ko urzą dze nia na nur ko wa nie, czy też nie ma my
ze gar ka i chce my po łą czyć zwy kły cza so mierz z kom pu -
te rem nur ko wym. Za po mi nal scy pew nie zde cy du ją się na
ta ki ma newr, a mo że na wet pój dą da lej – za ku pią kom pu -
ter mon to wa ny w kon so li do au to ma tu. Cięż ko go wte dy
za po mnieć czy też zgu bić… 

Dla nie któ rych cie ka wym roz wią za niem bę dzie po łą -
cze nie kom pu te ra z na daj ni kiem, dzię ki cze mu moż na bar -
dzo do kład nie kon tro lo wać zu ży cie ga zu i wie dzieć
pre cy zyj nie na ile nam go jesz cze wy star czy. Są też ta kie
moż li wo ści, że in struk tor czy prze wod nik kon tro lu je za -
pas mie szan ki od de cho wej u kur san ta, dzię ki za mon to wa -
ne mu dru gie mu na daj ni ko wi w je go au to ma cie. Dla
fo to gra fów czy fil mow ców przy dat nym mógł by się oka -
zać kom pu ter wbu do wa ny w ma skę. Po mysł ro dem z ma -
ry nar ki wo jen nej po wo du je, że nie mu si my od ry wać rąk
od apa ra tu czy ka me ry, tyl ko prze sta wić w dół na sze oko
i do ko nać po trzeb ne go od czy tu! Kto wie, mo że i Wam ta -
ki pa tent by pa so wał. 

Kom pu te ry nur ko we pra cu ją na róż nych al go ryt mach
a pro gra my, na pod sta wie któ rych po ka zu ją one da ne
wpły wa ją bez po śred nio na na sze bez pie czeń stwo. War to
za tem do kład nie spraw dzić jak to się ma w przy pad ku wy -
bra ne go przez nas kom pu te ra. Ko lej na istot na rzecz to
kwe stia wy mia ny ba te rii. Moż li wość sa mo dziel nej wy -
mia ny to spo ra oszczęd ność no i peł na nie za leż ność od
ser wi su.

Nie za leż nie od do ko na ne go wy bo ru jed na ce cha jest
wspól na dla wszyst kich kom pu te rów – nie za stą pią one
wie dzy, my śle nia, pla no wa nia nur ko wań zgod nie w za sa -
da mi i re gu ła mi bez pie czeń stwa.

Uwa żam, że na le ży zwró cić uwa gę na uży wa ne przez
pro du cen tów ma te ria ły, ja kość wy koń cze nia, ce nę, bo
cza sa mi za kil ka lub kil ka na ście zło tych wię cej ma my
rzecz, za któ rej ja kość pro du cent nie mu si się wsty dzić.
Mu si my za sta no wić się, czy w ogó le np. ku po wać bu tlę
nur ko wą? Wy da tek ten mo że być zby tecz ny, je śli oka że
się, że nie da le ko w cen trum nur ko wym moż na za nie wiel -
kie pie nią dze wy po ży czyć bu tlę/bu tle o róż nych po jem -
no ściach. Nie mu si my się mar twić wte dy o ba da nie
okre so we te go że la stwa – obec nie w Pol sce i w UE wy -
ko ny wa ne co 2 la ta.

Używany sprzęt nurkowy
Nie na le ży pod cho dzić do za ku pów sprzę tu uży wa ne -

go jak do skle pu z uży wa ną odzie żą. To nie wstyd czy
po wód do skry wa nia te go fak tu w ta jem ni cy. Pro blem po -
le ga tyl ko na tym, że na ryn ku wtór nym le piej od naj dzie
się oso ba z do świad cze niem i zna jo mo ścią sprzę tu niż
kla sycz ny po cząt ku ją cy, któ ry mo że na dziać się na praw -
dzi wą mi nę. Tu taj nie ma re gu ły, bo na praw dę cza sa mi
war to ku pić coś uży wa ne go. Ce na ta kie go sprzę tu mo że
być nie do prze bi cia, a śla dy użyt ko wa nia zni ko me. Moż -
na zna leźć ofer ty sprzę tu pra wie no we go, któ ry po pro stu
oka zał się nie do bry dla wła ści cie la… Ta ni ska fan der, ale
o 2 roz mia ry za du ży, no i klops… Ład ne zdję cie, do bra
ce na, a po roz pa ko wa niu dra mat. Dla te go je śli już chce -
cie sko rzy stać z ofer ty i ku pić uży wa ny ekwi pu nek – py -
taj cie, spraw dzaj cie i bądź cie otwar ci na zwrot to wa ru,
bo ku pu jąc w In ter ne cie, ma cie ta kie pra wo.

Podsumowanie
Sprzęt nur ko wy bę dzie tyl ko uzu peł nie niem na szych

umie jęt no ści. Na wet ten naj droż szy za nas pły wać nie bę -
dzie… Na po cząt ku ka rie ry nur ka pro po nu ję sku pić się
na pod no sze niu wła snych umie jęt no ści i zna leźć ko le -
gę/ko le żan kę, in struk to ra, sprze daw cę czy po pro stu ko -
goś do świad czo ne go, kto nas do brze po kie ru je i po mo że
nie zgu bić się w na szych za ku pach. Pa mię ta jąc, że eks cy -
ta cja i pod nie ce nie świe że go nur ka po wo du je błę dy,
uczmy i prze strze gaj my na szych młod szych ko le gów
przed nie ra cjo nal ny mi za ku pa mi. Tak jak w świe cie sa -
mo cho dów. Naj po pu lar niej sze – Sko dy czy VW to nie je -
dy ne au ta na ryn ku. Jest wie le in nych. Nie któ rzy chcą się
wy róż nić, mieć coś in ne go, cza sa mi droż sze go w za ku -
pie, ale nie za wod ne go, przez co tak na praw dę tań sze go
w eks plo ata cji. Wresz cie jed ne mu bę dzie wy god nie na
fo te lu w du żej li mu zy nie, in ne mu w raj do wym ku ble.
Pro po nu ję po pro stu my śleć, spraw dzać, pod pa try wać, te -
sto wać i nie dać się zwa rio wać. Gdzie kon kret nie do ko -
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nać za ku pu to już spra wa in dy wi du al na, bo moż li wo ści
jest na praw dę wie le.

Do bre ra dy do świad czo nych:
myśl, te stuj i pod pa truj in nych, wy ra bia jąc swo je zda -

nie i upodo ba nia;
je śli masz wąt pli wo ści co do swo je go wy bo ru, nie

spiesz się;
nie ku puj bez pa ra go nu, gwa ran cji i in struk cji;
oznacz no wo za ku pio ny sprzęt i za pisz so bie nr se ryj -

ne, co w przy pad ku kra dzie ży czy za gu bie nia po mo że zi -
den ty fi ko wać i od na leźć Two ją wła sność;

nie daj się na mó wić na sprzęt, któ ry nie jest Ci po -
trzeb ny;

sta ran nie do pa suj sprzęt, bo tyl ko wte dy speł ni swo je
funk cje i nie uprzy krzy nur ko wa nia;

zdaj so bie spra wę, że róż ni ce w ce nie wy ni ka ją czę sto
z ja ko ści uży tych ma te ria łów, co mo że mieć wpływ na
czas użyt ko wa nia;

ucz się, nur kuj i zdo by waj do świad cze nie, bo tyl ko
wte dy Two ja wie dza o sprzę cie wzro śnie.

Po wo dze nia
Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl

http://partnernurkowy.pl
http://www.atomicaquatics.pl
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Przez Atlantyk
Już 9 sierp nia 2011 r. gru pa ośmiu en tu zja stów że glo wa nia, oraz tro chę mniej sza nur ko wa -

nia, wy la tu je z Pol ski, by 10 sierp nia prze jąć pol ski jacht „Po lo nus”. Chcą po pły nąć przez ca -
ły Oce an Atlan tyc ki śla da mi „Śmia łe go”, któ ry do ko nał te go ja ko pierw szy jacht ża glo wy
pol skiej wy pra wy oce anicz nej. (http://www.krzysz to fba ra now ski.pl/ar tic le_27.php).

Ma rze nia się speł nia ją. Jed nym z ta kich ma rzeń jest wła śnie ten rejs. Tra sa pro wa dzi od
Wy spy Sal w Ar chi pe la gu Wysp Zie lo ne go Przy ląd ka do Na tal w Bra zy lii. Po dro dze pla no -
wa ny jest po stój na prze pięk nym ar chi pe la gu Wysp Fer nan do de No ron ha.

Rejs ten jest tyl ko jed nym z po nad 20 eta pów wy pra wy (http://www.pa gaj.pl/?po mysl -rej -
su,1), któ ra wy star to wa ła ze Świ no uj ścia, by opły nąć Ame ry kę Po łu dnio wą, wzo rem Śmia łe -
go „od Hor nu do Hor nu”.

Ogólne dane jachtu:
wymiary: Lc = 13,4 m, B = 3,9 m, T = 1,8 m;
ożaglowanie: kecz, powierzchnia pomiarowa 80 m2;
kadłub: stalowy;
rok budowy 1991;
ilość koi: 8 plus dostawka w mesie przy stole (w czasie wyprawy jedną koję zajmować

będzie bosman);
silnik: Leyland, 78,4 kM;
zbiornik wody/paliwa: 1200/450 litrów.

Wy ru sza my z Sal 13 sierp nia 2011 ro ku i za mie rza my do pły nąć do Na tal na prze ło mie
sierp nia i wrze śnia. Zo ba czy my, jak ła ska wy bę dzie dla nas oce an…

Skład załogi:
Jarosław Gabryelski – Jachtowy Sternik Morski – skiper (nurek)
Krzysztof Kwapiszewski – Kapitan Jachtowy
Wojciech Jarosz – Sternik Jachtowy (nurek)
Maciej Wilski – Sternik Jachtowy
Tomisław Stefaniak – Sternik Jachtowy
Arkadiusz Kubacki – Żeglarz Jachtowy
Przemysław Gil – Bosman / przedstawiciel armatora
Wojciech Zgoła – Żeglarz Jachtowy (nurek)
Cyfrowy Magazyn Nurkowy Nuras.info przyjął Patronat Medialny nad tą częścią wyprawy!

ODWIEDŹ NAS KONIECZNIE

http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://www.bluego.pl
http://www.pagaj.pl/?pomysl-rejsu,1
http://www.pagaj.pl/?pomysl-rejsu,1
http://www.krzysztofbaranowski.pl/article_27.php
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1 mar ca 2011 r. wy star to wał Pro jekt 335. Jesz cze nie
zdą ży li śmy ochło nąć po re kor do wym nur ko wa niu na 264
me try, a Da rek Wi la mow ski po now nie wy ru sza w głę bi -
ny... Tym ra zem na praw dę bar dzo głę bo ko. 

Re kord Pol ski to zbyt ma ło, po ra za nu rzyć się po ni żej
300 me trów i zmie rzyć się z Re kor dem Świa ta! Etap
przy go to wań, któ ry na bie żą co Wam re la cjo no wa li śmy,
zo stał za koń czo ny. O je go prze bie gu roz ma wia my z jed -
nym z uczest ni ków te go nie zwy kłe go wy da rze nia – Ka -
ro lem Su sic kim.

Da riusz Smo sar ski: Wi taj! Wiel ki dzień już wkrót -
ce, za cznij my jed nak od po cząt ku. Od kie dy roz po czę -
ła się Two ja przy go da z nur ko wa niem?

Ka rol Su sic ki: Nur ku ję od 2003 ro ku, wte dy zro bi łem
kurs OWD. Szyb ko sta ło się to mo ją naj więk szą pa sją i
już wkrót ce mia łem na kon cie po nad 100 nur ko wań. In -
te re so wa łem się – ma ło jesz cze wte dy po pu lar ną w Pol -
sce – kon fi gu ra cją DIR i nur ko wa nia mi tech nicz ny mi.
In struk to rów nur ko wa nia tech nicz ne go by ło u nas wte dy
jak na le kar stwo, a w In ter ne cie je dy nie strzęp ki in for ma -
cji. W 2004 ro ku mia łem szczę ście tra fić na Ro ber ta Kle -
ina, któ ry miał du ży wpływ na to, w ja ki spo sób póź niej
nur ko wa łem. W 2005 ukoń czy łem kurs in struk tor ski w
SSI, od 2007 je stem in struk to rem try mik so wym.

Projekt 335 - ostatni etap
DS: Czym się zaj mu jesz za wo do wo?
KS: Pro wa dzę szko le nia biz ne so we. Mam tak że dwie

fir my: Divezone.pl, czy li sklep nur ko wy i cen trum nur ko -
we, oraz dys try bu cję la kie rów sa mo cho do wych.

DS: Co skło ni ło Cię do pod ję cia współ pra cy przy
Pro jek cie 335?

KS: Na mó wi ła mnie do te go mo ja żo na – Syl wia –
rów nież in struk tor płe two nur ko wa nia SSI oraz IANTD.
Da rek Wi la mow ski przy je chał do nas kie dyś nie zo bo wią -
zu ją co po roz ma wiać o współ pra cy przy tym pro jek cie.
Syl wii po mysł się spodo bał, choć ja by łem na po cząt ku
dość scep tycz nie na sta wio ny. Obec nie, po tym jak po zna -
łem „Mio dzia” bli żej i mia łem oka zję z nim tro chę po -
nur ko wać, wy da je mi się ide al nym kan dy da tem do te go
wy zwa nia.

DS: Kie dy i gdzie od bę dzie się re kor do we nur ko -
wa nie?

KS: Re kor do we nur ko wa nie ma się od być po mię dzy 4
a 12 sierp nia w Da hab, w ba zie 2de ep. Ja do łą czam do
eki py wła śnie 4 sierp nia.

DS: Ja ka jest Two ja ro la w ca łym przed się wzię ciu?
KS: Mo ja ro la roz po czę ła się w mar cu te go ro ku, kie -
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dy zde cy do wa łem się na udzie le nie wspar cia, ja ko wła -
ści ciel fir my DI VE ZO NE.PL oraz ja ko nu rek wspo ma ga -
ją cy re kor do we nur ko wa nie. W tym też mie sią cu
spę dzi łem po nad ty dzień z „Mio dziem” w Da hab na
wspól nych nur ko wa niach przy go to wu ją cych do re kor du.

DS: Jak wy glą da ły te wspól ne nur ko wa nia, czy coś
szcze gól nie zwró ci ło Two ją uwa gę?

KS: Przy nur ko wa niach, któ re ra zem ro bi li śmy by ło
spo ro przy go to wań. Każ dy nasz dzień wy glą dał tak sa mo,
za czy na li śmy o 8:30 w ba zie, spraw dza jąc ga zy i skrę ca -
jąc sprzęt. Bio rąc pod uwa gę ilość bu tli i au to ma tów, zaj -
mo wa ło to tro chę cza su. Po nie waż wszyst kie nur ko wa nia
wy ko na li śmy na Ka nio nie (Da hab), trans port z ba zy 2de -
ep to za le d wie 5 mi nut. Po do tar ciu na miej sce trze ba
wszyst kie bu tle, sta ge za nieść do wo dy, co dzię ki po mo cy
ob słu gi nie zaj mo wa ło wie le cza su. Da rek pod czas przy -
go to wy wa nia sprzę tu i roz miesz cza nia bu tli pra cu je bar -
dzo szyb ko. Mam wra że nie, jak by nie mógł do cze kać się
nur ko wa nia… Każ dy ele ment sprzę tu spraw dza jed nak
do kład nie i za każ dym ra zem w ten sam spo sób. Pod czas
nur ko wa nia jest nie sa mo wi cie spo koj ny i opa no wa ny. Po
po łu dniu obiad i pla no wa nie nur ko wa nia. Tu każ dy ele -
ment Da rek spraw dza dwu krot nie, a gaz pla nu je z du żym
za pa sem. Ten du ży za pas ga zu to jed na z rze czy, któ rą
prze ją łem od nie go i prze ka zu ję da lej. Jed ne mu z mo ich
ko le gów zda rzy ło się już raz sko rzy stać z te go przy nur ko -
wa niu na 100 m, kie dy przez uszko dzo ny za wór stra cił ca -

ły gaz z bu tli. Tak ele ganc ko i czy tel nie roz pi sa nych pla -
nów nur ko wych jak u Dar ka nie wi dzia łem wcze śniej.

DS: Czy mo żesz coś po wie dzieć na te mat za bez pie -
cze nia te go wy jąt ko we go nur ko wa nia?

KS: Uwa żam, że jest to naj bar dziej prze my śla ne i za -
pla no wa ne re kor do we nur ko wa nie, o ja kim sły sza łem.
Da rek każ de swo je nur ko wa nie pla nu je tak, aby nie po -
trze bo wać wspar cia i być sa mo wy star czal nym. Dla te go
na sza obec ność bę dzie do dat ko wym, ko lej nym, za bez pie -
cze niem na wy pa dek awa rii, któ rej wy stą pie nia nie by li -
by śmy w sta nie prze wi dzieć... Bę dzie my rów nież
od po wie dzial ni za przy go to wa nie ga zów (tu głów ny od -
po wie dzial ny to Ro bert Kal chert), do ku men ta cję fo to i vi -
deo oraz za bez pie cze nie w ga zy i sprzęt pod czas
de kom pre sji. Trze ba bę dzie rów nież do star czać pi cie i je -
dze nie pod czas wie lo go dzin nej de kom pre sji.

DS: Czy przed re kor do wym nur ko wa niem za rów -
no Da rek, jak i wszy scy za bez pie cza ją cy przej dą
szcze gó ło we ba da nia le kar skie?

KS: Mo gę od po wia dać tyl ko za sie bie (tak zresz tą jest
w ca łej eki pie, każ dy od po wia da za sie bie). Ja prze cho dzę
ba da nia le kar skie stan dar do wo raz w ro ku i nie wi dzę po -
wo du, aby w tym przy pad ku spe cjal nie się ba dać.

DS: Czy mo żesz opi sać ca ły plan re kor do we go nur -
ko wa nia?

Karol Susicki z Dariuszem Wilamowskim w trakcie jednego z treningowych zanurzeń
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KS: Pla nu jesz cze nie ma. Szcze gó ły bę dzie my jesz cze
do gry wać na miej scu.

DS: Re kord świa ta to bar dzo po waż ne wy zwa nie.
Jak po po myśl nym nur ko wa niu zo sta nie udo wod nio ne
je go po bi cie, że by roz wiać wąt pli wo ści nie do wiar ków?

KS: Roz ma wia łem na ten te mat z „Mio dziem”, po nie -
waż mia łem już ta kie py ta nia. Da rek bę dzie miał ze so bą
kil ka kom pu te rów nur ko wych, z któ rych zo sta ną od czy ta ne
pa ra me try nur ko wa nia. Nie bę dzie my się sta rać za wszel -
ką ce nę „udo wad niać” nie do wiar kom, że ta kie nur ko wa -

nie mia ło miej sce. Da rek ro bi to nur ko wa nie dla sie bie,
bar dzo dłu go się do nie go przy go to wy wał. Dla mnie to plus
od czy ty z kom pu te rów są wy star cza ją cym „do wo dem”.

DS: Cze go Wam ży czyć?
KS: Dla mnie naj waż niej sze jest to, aby Da rek szczę -

śli wie się wy nu rzył i te go bym so bie ży czył.

DS: Te go wła śnie Dar ko wi i ca łej eki pie ży czę.
Trzy mam kciu ki za po wo dze nie Pro jek tu 335. Dzię -
ku ję za roz mo wę.

Chcesz opisać niezwykłe nurkowanie?
Chcesz się podzielić ciekawymi informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

wwwwww..bbaallaassttnnuurrkkoowwyy..yyooyyoo..ppll

http://www.balastnurkowy.yoyo.pl
mailto:redakcja@nuras.info
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Czym jest dla Cie bie?
Ko lej nym wra kiem, któ ry za to nął pod czas II woj ny

świa to wej?
Po wtór nym nur ko wa niem w Blue Ho le w Da hab?
Po szu ki wa niem gra ni cy ży cia i śmier ci?
Za li cza niem ko lej nych me trów w głąb, w stro nę dna?
Ode rwa niem się od szyb ko bie gną ce go świa ta lą du?
Uciecz ką od ro dzi ny?
Speł nie niem ma rzeń?
Wol no ścią, po rów ny wal ną z lo tem pta ka w prze stwo rzach?
Wal ką z wła sny mi sła bo ścia mi?
Re lak sem, za ba wą, po my słem na wol ny czas?
Ko lej nym od kry tym miej scem na ma pie ku li ziem skiej?
Po lo wa niem na wę go rze?
Od kry wa niem hi sto rii, skar bów?
Ci szą?
Ob co wa niem z Na tu rą?
Sma ko wa niem?
Pra cą?
Do sko na le niem umie jęt no ści?
Ja ski nią, gro tą, za ka mar kiem?
Czymś „tren dy”?
A mo że uko je niem, na ła do wa niem aku mu la to rów

wła snej ener gii?
Oka zją do pi jac kiej „de kom pre sji”?
Cie ka wo ścią?
Ta jem ni cą?
Jed nym ze spor tów ja kie upra wiasz?
Fa scy na cją? Pa sją?
Głu po tą?
Ry zy kiem?
Daw ką ad re na li ny?
Re ha bi li ta cją zszar ga nych ner wów?
Szu ka niem sie bie, szu ka niem przy ja ciół?
Cza so prze strze nią?
Mo cą wra żeń?
Za sta no wie niem?
Spoj rze niem na świat i sie bie z in nej per spek ty wy?
Ra do ścią ży cia?
Sen sem ży cia?
Ma sa żem mię śni?
Pod pa try wa niem ży ją tek?
Ob co wa niem z Bo giem?
Te sto wa niem ga dże tów?
Mi ło ścią?
Sza ro ścią?
Eko sys te mem?
Śmie cio wi skiem?

Podwodna Rzeczywistość
Musz lą klo ze to wą?
Na tchnie niem?
Po ezją?
Sa mot no ścią?
Łącz ni kiem?
Ma ga zy nem żyw no ści?
Eks pe ry men tem?
Oce anem wspo mnień?
Bursz ty nem?
… 
W każ dym ra zie, tyl ko na czas po wie trza, któ re ma my

ze so bą…
Wa cław Drom

http://bare.pl
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Czło wiek, jak wie my, skła da się głów nie z
wo dy i nie wiel kiej czę ści ciał sta łych. W spo -
rym uprosz cze niu mo że my przy jąć, że śred ni
cię żar wła ści wy cia ła czło wie ka – z uwzględ nie -
niem róż nic osob ni czych – jest zbli żo ny do cię -
ża ru wła ści we go wo dy, nie znacz nie ją prze-
kra cza jąc. Dla te go w wo dzie je zior nej lub na
ba se nie roz luź nio ne mu pły wa ko wi zwy kle bar dzo
ła two jest utrzy mać się na po wierzch ni. W za -
sa dzie, gdy nie sta ra my się wy nieść czę ści cia -
ła po nad po wierzch nię wo dy, to mo że my
swo bod nie le żeć w bez ru chu. W sło nej wo dzie
przy cho dzi nam to jesz cze ła twiej. Jest to za -
słu ga soli zwięk sza ją cej gę stość wo dy. 

Z do świad czeń po za nur ko wych za pew ne wie my tak -
że, że jed ne oso by ma ją z pły wal no ścią spo ry pro blem –
to ną jak ka mień, a in ne wprost prze ciw nie – pły wa ją po
po wierzch ni nie mal że jak kacz ki. W tym mo men cie już
ujaw nia się je den z waż nych czyn ni ków wpły wa ją cych
na na szą osob ni czą pły wal ność w wo dzie. Efek tem tych
i in nych róż nic osob ni czych oraz kon fi gu ra cyj nych jest
czę ste po rów ny wa nie wa gi ba la stu do na szych ko le gów
nur ko wych. Moż na wów czas usły szeć zda nia ty pu: „Mój
part nur wa ży ty le co ja, ma my ta kie sa me kla mo ty, on
bie rze 3 kg ba la stu, a ja mu szę wziąć 10, bo ina czej się nie
za nu rzę!” W prak ty ce, np. ba se no wej, gdy za kła da my
sprzęt SCU BA na go łe cia ło, to ob ser wu je my, że nie mu -
si my za kła dać ba la stu w ogó le, bo wy star cza ją cą wa gę
ujem ną da ją nam bu tle po wietrz ne, któ re ma my na ple -
cach. Nie ste ty baj ka się zmie nia, gdy wcho dząc do zim -
nej wo dy, mor skiej lub je zior nej, mu si my się cie pło ubrać
w gru be kom bi ne zo ny, su che lub mo kre. 

Za kła da my wte dy ja kąś ilość ba la stu, któ re go za da -
niem jest uto pić na sze ubran ko nur ko we, a przy oka zji i
nas wcią gnąć pod wo dę. 

„Nu rek, aby być nur kiem, naj pierw mu si się za to pić”
Za tem uprasz cza jąc, praw dą jest stwier dze nie, że ba -

last słu ży nur ko wi głów nie do te go, aby za to pić do dat nio
pły wal ny ska fan der nur ko wy. Po mi ja jąc czyn ni ki zwią za -
ne z tech ni ką nur ko wa nia SCU BA, dość czę sto wpły wa -
ją ce na pro blem po praw ne go do bo ru ba la stu, spró bu ję
opi sać za wi ło ści zwią za ne z po praw nym do bo rem wa gi
ba la stu oraz je go roz miesz cze niem na nur ku swo bod nym.
Być mo że kie dyś bę dzie mi da ne na pi sać kil ka słów na te -
mat tech nik nur ko wych wpły wa ją cych z ko lei na swo bo-
d ne prze by wa nie w wo dzie. Jed nak mu si my pa mię tać, że

Balastowanie nie jest trudne
aby mó wić o tech ni kach, np. kon tro li pły wal no ści, OOG,
part ner stwie, tech ni kach po ru sza nia się i ma new ro wa nia
itd., naj pierw mu si my mieć po rzą dek z na szym ba la stem.

Wy wa że nie płe two nur ka zmie nia ło się wraz z roz wo -
jem sprzę tu nur ko we go, na rów ni z ro sną cy mi po trze ba -
mi nur ków na co raz swo bod niej sze prze by wa nie w
wo dzie. Na pod sta wie wła snych ob ser wa cji mo gę po dzie -
lić roz wój my śle nia o wy wa ża niu się płe two nur ków na
dwa za sad ni cze okre sy. Pierw szy to okres przed roz po -
wszech nie niem się kom pen sa to rów pły wal no ści. Dru gi
to współ cze sność, w któ rej brak te go źró dła wy po ru jest
już nie do po my śle nia w nur ko wa niu re kre acyj nym. 

Jed no cze śnie ten nasz współ cze sny okres dzie li się na
daw niej szy gdy kom pen sa to ry pły wal no ści zdo by wa ły
ryn ki i ser ca nur ków, z dość cha rak te ry stycz nym my śle -
niem ty pu: „prze cież mam wiel ki jac ket, to mo gę wziąć
ty le ka fli, ile ze chcę”.

Wresz cie naj bar dziej współ cze sny, z po dej ściem – to -
ru ją cym so bie dro gę pod „strze chy” – któ re swo je źró dła
wzię ło po czę ści z daw nych spo so bów my śle nia o ilo ści
ba la stu (do bór wa gi do głę bo ko ści nur ko wa nia = uni ka nie
„oło wi cy), a po czę ści jest to my śle nie o ilo ści i ja ko ści
wy wa ża nia się uwzględ nia ją ce go po trze by bar dzo po waż -
nych nur ko wań od by wa nych w ra mach nur tu nur ko wa nia
tzw. tech nicz ne go. Któ re zmie nia na sze my śle nie o nur ko -
wa niu re kre acyj nym tak że w sfe rze do bo ru ba la stu.

W pierw szym okre sie, przed kom pen sa cją pły wal no -
ści źró dła mi wy po ru, w pla nie nur ko wym wy wa że nie się
nur ków mu sia ło uwzględ nić spa dek wy por no ści pian ki
neo pre no wej (to oczy wi ście ma dal sze kon se kwen cje dla
nur ka i tech ni ki nur ko wa nia, ale to już ra czej wy kra cza
po za ra my te go ar ty ku łu). Z mo je go do świad cze nia te sto -
we go (wy ko na ne go z Mar ci nem P. kil ka lat te mu) wy ni -
ka cie ka wy i dość za ska ku ją cy jed nak wnio sek. Oka zu je
się, że na pierw szych 10 m spa dek wy por no ści pian ki w
prak ty ce jest zgod ny z dzia ła niem pra wa Boy le’a. Pian -
ka tra ci w przy bli że niu po ło wę swo jej pier wot nej wy por -
no ści po wierzch nio wej. 

Za tem prak ty ka daw nych nur ków, po le ga ją ca na do -
bo rze wa gi ba la stu do głę bo ko ści nur ko wa nia, ma te sa -
me pod sta wy fi zycz ne zja wisk zwią za nych ze sprę ży sto-
ścią ga zu w sprzę cie nur ko wym co i te raz. Ów nu rek,
sprzed po wiedz my 30 lat, chcąc w mia rę swo bod nie pły -
nąć po nad dnem, mu siał wziąć mniej ba la stu  ale ty le że -
by na do ce lo wej głę bo ko ści uzy skać pły wal ność neu -
tral ną, uży wać tech ni ki od dy cha nia gór nym i dol nym od -
de chem i od po wied nio po ma gać so bie płe twa mi. 
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Pra ca płe twa mi, sko ro już o tym wspo mnia łem, mia -
ła tak że dru gi cel. By ło to try mo wa nie ak tyw ne nur ka,
czy li usta wia nie się do po zio mu nie za leż nie od roz kła du
wek to rów si ły cią że nia i si ły wy po ru. Sił, jak wie my,
prze ciw staw nych so bie i two rzą cych mo men ty skrę ca ją -
ce nur ka w to ni wod nej. Ta ak tyw na for ma usta wia nia
po zy cji wy ni ka ła głów nie z bra ku po my słów na roz kła da -
nie ba la stu i w znacz nej czę ści z pro ce su szko le nia. W
któ rym wy dol ność fi zycz na nur ka, osią ga na na kur sach
nur ko wych, po zwa la ła na tak du że stra ty ener ge tycz ne
bez istot nych kon se kwen cji fi zjo lo gicz nych. Ca łe szczę -
ście, że te raz jest tro chę in ne po dej ście do re kre acji nur -
ko wej. Jed nak wciąż, jak wszę dzie, po trzeb ny jest zło ty
śro dek.

Ile nu rek ma mieć ba la stu? 
Naj ogól niej rzecz uj mu jąc, jest to mi ni mal ny cię żar

ba la stu, po zwa la ją cy na swo bod ny za wis w to ni wod nej
pod ko niec nur ko wa nia, z pra wie pu sty mi bu tla mi, z pu -
stą ka mi zel ką i su chym ska fan drem, na głę bo ko ści ostat -
nie go przy stan ku de sa tu ra cyj ne go (zwy kle oko ło 5 – 6 m,
mo że to być przy sta nek de kom pre syj ny lub bez pie czeń -
stwa).

Pa mię taj my, każ dy nu rek ma in ną wa gę na leż ne go ba -
la stu. Za le ży to od wie lu czyn ni ków de cy du ją cych o skut -
kach dzia ła nia w wo dzie pra wa Ar chi me de sa i jed ne go z
nur ko wych praw ga zo wych Boy le’a Ma riot te’a.

Co de cy du je o ma sie ba la stu za bie ra ne go przez
nur ka? 

Wa ga ba la stu za le ży od wie lu czyn ni ków, wśród nich
głów nie od:

– wa gi nur ka i osob ni czych wła ści wo ści cia ła nur ka
(jest to chy ba, ze sta łych, naj bar dziej zmien ny czyn nik
osob ni czy);

– wy po ru ska fan dra – czy li gru bo ści ocie pla cza, ilo -
ści ga zu w ska fan drze lub gru bo ści neo pre nu (przy ska -
fan drach o zmien nej ob ję to ści - głę bo ko ści uży cia);

– ma sy net to bu tli nur ko wych, ilo ści ga zu w bu tli
(bo po wie trze wa ży, a za gęsz czo ne w bu tli jak by tro chę
wię cej);

– gę sto ści wo dy – za so le nia wo dy, czy li od jej gę sto -
ści. Faj nie to wy my ślił Ar chi me des, jak to wa ży wy par -
ta wo da i ile to tra ci nu rek, ale po zor nie na wy par tej
wo dzie;

– tech ni ki od dy cha nia i za cho wa nia się w wo dzie
(ten ele ment mo że fał szo wać fak ty do ty czą ce wy wa że nia
się – patrz de fi ni cja swo bod ne go za wi su w to ni wod nej,
po da na w na stęp nych czę ściach, oraz wie dza do ty czą ca
tech ni ki od dy cha nia);

– po trzeb try mo wa nia wte dy, gdy wy so kość usta -
wie nia bu tli bę dzie nie od po wied nia (ro zu mie my tu, że
nie od po wied nia do try mo wa nia, od po wied nia do in nych

ce lów, np. spraw ne go po słu gi wa nia się za wo ra mi pod
wo dą, wy go dy uży cia ze sta wu, nie ugnia ta nia po ty li cy
za wo ra mi, czy li niu an se kon fi gu ra cyj ne itp.)

Przy po mnij my prak ty kę wy zna cza nia mi ni mal nej
ma sy ba la stu. 

Wa gę ba la stu wpraw dzie da się teo re tycz nie wy li czyć,
pod wa run kiem po sia da nia wszyst kich da nych, jed nak
prak tycz nie tych da nych nie ma lub ich uzy ska nie wy ma -
ga spo ro za cho du. Dla te go na po czą tek znacz nie pro ściej
jest oprzeć się na za le ce niach prak tycz nych i te za ło że -
nia zwe ry fi ko wać w wo dzie. Od cze goś prze cież trze ba
za cząć do bór wa gi ba la stu.

Pod sta wą, na po czą tek prak ty ki wy wa ża nia, jest za sa -
da mó wią ca – na pierw sze nur ko wa nie wy wa ża ją ce za -
kła da my ba last o wa dze 10% ma sy cia ła nur ka, np. nu rek
o wa dze 100 kg bie rze 10 kg ba la stu, wa żą cy 70 kg bie -
rze 7 kg ba la stu. Pa mię taj my, że ogól na za sa da wy ma ga
prak tycz nej we ry fi ka cji w wo dzie ze wzglę du na czyn ni -
ki zmie nia ją ce wy por ność nur ka wy mie nio ne wy żej! 

Jak we ry fi ku je my do bór cię ża ru ba la stu?
Nu rek w kom plet nym sprzę cie nur ko wym, na nie wiel -

kiej głę bo ko ści (ta czyn ność mo że od by wać się na ba se -
nie, bo wy star cza już oko ło 1, 5 m), wy pusz cza ca łe
po wie trze ze źró deł wy po ru (ka mi zel ka, ska fan der su -
chy). Oce nia my stan pły wal no ści:

– nie mo że my się za nu rzyć, wy rzu ca nas; ak cja –
do bie ra my ba la stu o wa dze 1 kg!

– opa da my na dno, wdech nie uno si nas; ak cja – uj -
mu je my ba la stu o wa dze 1 kg!

Oce nia my stan pły wal no ści i do da je my lub uj mu je my
wa gę ba la stu po oko ło 1 kg, do cza su uzy ska nia sta nu
pły wal no ści neu tral nej. Pa mię taj my, że źró dła wy po ru
ma ją być pu ste! Mam na dzie ję, że każ dy nu rek już wie,
co to jest za ta jem ny stan pły wal no ści neu tral nej!? Mi mo
to przy po mnij my, że jest to sy tu acja, przy któ rej wdech
uno si nur ka ku gó rze, a przy wy de chu nu rek opa da głę -
biej lub przy krót kich fa zach od de chu stoi nie ru cho mo w
to ni wod nej na nie wiel kiej głę bo ko ści. Nie któ re fe de ra cje
sto su ją in ną de fi ni cję pły wal no ści neu tral nej i opie ra się
ona na tym, że nu rek na po wierzch ni wo dy na wde chu
jest za nu rzo ny do wy so ko ści oczu, a na wy de chu opa da
na dno. Jed nak ja wo lę tą, któ rą tu taj przy to czy łem.

Po wiedz my, że na ba se nie, me to dą prób i błę dów, wy -
cho dząc od na szej 10% pod sta wy, ba last neu tral ny usta -
li li śmy na 8 kg oło wiu.

Zwy kle mó wi się o tym, że nu rek ma mieć ta ką wa gę
ba la stu, któ ra po zwo li mu na uzy ska nie pły wal no ści neu -
tral nej z pra wie pu sty mi bu tla mi i pra wie pu sty mi źró dła -
mi wy po ru. War to wy ja śnić, co ozna cza uży te sło wo
„pra wie”. Jak wie my z re kla my TV, „pra wie ro bi wiel ką
róż ni cę” . Dla te go uści ślij my to po ję cie.
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Po ję cie „pra wie pu ste”  źró dła wy po ru.
Przyj mu je się, że w od nie sie niu do ska fan dra su che go

ozna cza to mi ni mal ną ilość ga zu w ska fan drze po zwa la -
ją cą na uzy ska nie kom for tu pre syj ne go – już nie ob ci ska,
ale jesz cze za nad to się nie prze le wa (gra ni ca dość in dy -
wi du al na).W od nie sie niu do bu tli nur ko wych, dla ma łych
bu tli 10 – 18 l mo że my przy jąć 50 bar i jest to zgod ne z
re zer wą czyn ni ka od de cho we go w bu tli pod czas nur ko -
wań tzw. re kre acyj nych. Dla ze sta wów o więk szej po -
jem no ści mo że my przy jąć mniej sze ci śnie nie i uzna ną
war to ścią jest 30 bar. Po ję cie re zer wy czyn ni ka od de cho -
we go jest tro chę bar dziej skom pli ko wa ne i oma wia nie te -
go wy kra cza już po za ra my te go ar ty ku łu. W tym miej scu
mó wi my nie o re zer wie, a o mi ni mum ga zu w bu tlach do
ce lów wy wa ża nia się.

Tro chę aryt me ty ki nur ko wej
Czy mu si my cze kać do koń ca nur ko wa nia al bo wy -

pusz czać po wie trze z bu tli, aby zwe ry fi ko wać po praw -
ność do bo ru wa gi ba la stu? Oczy wi ście, że nie!!! Do te go
słu żą pro ste ob li cze nia opar te na pra wie Ar chi me de sa.
Nie bę dę tu taj wy kła dał fi zy ki i roz wi jał wzo rów, a po
pro stu za sto su ję pe wien lo gicz ny ciąg ob li czeń, któ ry po -
zwo li zro zu mieć po ko lei, co od cze go za le ży. 

Mu si my znać: po jem ność na szej bu tli – w li trach oraz
ci śnie nie w niej – w ba rach, cię żar 1000 li trów ga zu – po -
wie trza = 1, 3 kg.

Za łóż my so bie, że na ple cach w trak cie wy wa ża nia
ma my 12-li tro wą bu tlę na peł nio ną do 200 bar. (oczy wi -
ście je ste śmy w wo dzie, w peł ni wy ekwi po wa ni w kom -
plet sprzę tu, ja kie go bę dzie my uży wać w re al nych
nur ko wa niach). 

Jak to li czy my?
A – Naj pierw ob licz my cię żar ga zu, któ re go ubę dzie

z bu tli w trak cie nur ko wa nia:
Wzór: ci śnie nie w bu tli, przy któ rym uzy ska no po -

praw ne wy wa że nie, ci śnie nie re zer wy 50 bar x po jem -
ność bu tli: 1000 l x 1, 3 kg. 

No to li czy my:
200 bar - 50 bar = 150 bar
150 bar x 12 l = 1800 l
1800 l : 1000 l x 1,3 kg = 2, 34 kg. wa ży zu ży ty gaz

w bu tli.
Nu rek w wy ni ku zu ży cia po wie trza z bu tli zmniej szy

swo ją wa gę pod ko niec nur ko wa nia o 2, 34 kg. Czy li
zgod nie z pra wem Ar chi me de sa je go wy por ność wzro sła
o 2, 34 kg. dla słod kiej wo dy. Aby utrzy mać pa ry tet pły -
wal no ści, w miej sce uzy ska ne go wy po ru do dat nie go mu -
si my do brać do dat ko wy cię żar ba la stu.

B – Te raz su mu je my cię żar ba la stu z wy wa ża nia z
ubyt kiem cię ża ru ga zu z bu tli i otrzy mu je my cię żar ba la -
stu, któ ry nu rek po wi nien za brać na nur ko wa nie, aby go

nie wy rzu ca ło pod ko niec nur ko wa nia z pra wie pu sty mi
flasz ka mi. 8 kg + 2, 34 kg = 10, 34 kg. Spo koj nie mo że -
my za okrą glić do 10,5 kg

Praw da, że pro ste? 

Jak to w ży ciu by wa, odejdź my od ide al nych za ło żeń.
Pew nie każ dy za uwa ży, że ob li czy li śmy stan, któ ry ma
miej sce na sa mym po cząt ku nur ko wa nia, gdy ma my peł -
ną flasz kę. Jed nak my wy wa ża my się zwy kle przy mniej -
szej ilo ści po wie trza w bu tli, bo go w trak cie wy wa ża nia
lub nur ko wa nia już tro chę zu ży li śmy. Przyj mij my za tem,
że stan pły wal no ści neu tral nej uzy ska li śmy z bu tlą czę -
ścio wo opróż nio ną, np. do 115 bar. 

Jak to uwzględ nić? 

Po nie waż nur ko wa nie za czy na my z peł ny mi bu tla mi,
to za wsze ma my (w su mie mu si my mieć) nad miar cię ża -
ru, któ ry uzu peł nia my wy po rem „kom pen sa to ra pły wal -
no ści”, czy li tro chę na peł nia my ka mi zel kę nur ko wą. Aby
wy nik wy szedł po praw ny, mu si my do me to dy ob li czeń
– któ rą zro bi li śmy wy żej – wpro wa dzić po praw kę. Ma my
dwie dro gi do dys po zy cji. Pierw sza po le ga na ope ro wa -
niu na ci śnie niach w bu tli, dru ga na wa dze ga zu w bu tli.
Wy bierz my nie co trud niej szą me to dę – ope ro wa nie na
wa dze ga zu – ze wzglę du na bar dziej me to dycz ne po ka -
za nie jak to dzia ła. 

Nasz hi po te tycz ny nu rek przy 115 ba rach w swo jej
12- li tro wej bu tli wy wa żył się neu tral nie ba la stem o wa -
dze 9, 33 kg (tu tro chę Was oszu ka łem, po nie waż nie jest
to fak tycz ne wy wa że nie uzy ska nie w prak ty ce w wo dzie,
a wy łącz nie kal ku la cja. Dla te go mu sia łem so bie wcze -
śniej po li czyć, ile nasz nu rek mu siał mieć ba la stu, aby
uzy skać „neu tral” przy 115 bar. Wszyst ko po to, aby za -
cho wać lo gicz ny i praw dzi wy ciąg wy wo du). 

No to li czy my: 
115 bar - 50 bar re zer wy = 65 bar 
65 bar x 12 l = 780 l
780 l : 1000 l x 1, 3 kg = 1, 014 kg
Nu rek w trak cie te go nur ko wa nia jesz cze stra ci wa gę

ga zu = 1, 014 kg. Czy li je go wy pór w słod kiej wo dzie
wzro śnie do kład nie o tę war tość, a to trze ba zrów no wa -
żyć do dat ko wym ba la stem. W za sa dzie już wie my, ile
osta tecz nie nu rek wi nien za brać ba la stu. Jest to su ma
ma sy ba la stu z wy wa że nia i ma sy tra co nej w dal szym
cza sie nur ko wa nia do osią gnię cia ci śnie nia re zer wy, tu
wy zna czo ne go na 50 bar. 

No to li czy my:
9, 33 kg + 1, 014 kg = 10, 344 kg
Za tem nie za leż nie od te go ile ma my ga zu w bu tli w

chwi li uzy ska nia pły wal no ści neu tral nej, za wsze przy po -
praw nej me to dzie kal ku la cji bę dzie my po tra fi li osza co -
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wać, z du żym przy bli że niem, cię żar cał ko wi ty na sze go
ba la stu. Sy tu acja nie co się zmie nia, gdy ze chce my ap te -
kar sko uwzględ nić spa dek no śno ści na przy ję tej głę bo -
ko ści ostat nie go przy stan ku de sa tu ra cyj ne go, gdy
nur ku je my w ska fan drach „o zmien nej ob ję to ści = pły -
wal no ści” – czy li na szych po czci wych ska fan drach mo -
krych – neo pre no wych. Nie wiel ka róż ni ca w cię ża rze
ba la stu wyj dzie, gdy pły wal ność usta la li śmy płyt ko. Nie
bę dzie błę du, gdy tą pły wal ność usta li my dla głę bo ko ści
ostat nie go przy stan ku np. bez pie czeń stwa na 3 – 6 m.

Nie mniej jed nak, na wet w skraj nych przy pad kach, róż ni -
ca ta jest ma ło istot na - bo ap te kar ska – i za wsze do skom -
pen so wa nia przez ka mi zel kę nur ko wą. Bo prze cież war to
choć zdro wą odro bi nę sko rzy stać z do świad czeń na szych
ko le gów z pierw szej czę ści okre su sto so wa nia kom pen sa -
to rów pły wal no ści. 

Też pro ste, praw da? 
A jak to jest w sło nej wo dzie z tym na szym ba la stem?

Aby Was nie za nu dzić to mi skiem opi sów, te mat ten i in -
ne po zwo lę so bie roz wi nąć w na stęp nym ar ty ku le, do któ -
re go prze czy ta nia za pra szam.

Dzię ku ję za po świę co ną uwa gę 
Wło dzi mierz Ko łacz

instr CMAS, PA DI

div100@pocz ta.onet.pl

http://bare.pl/content/suche-skafandry
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Każ dy z nas ja koś za czy nał lub chce za cząć
nur ko wać. Chęć zo ba cze nia te go co kry ją głę -
bi ny jest nie zwy kle sil na. Chce my tam zo stać
zde cy do wa nie dłu żej niż kil ka na ście se kund na
bez de chu. Pra gnie my po czuć się wol ni, za wi -
snąć w to ni jak astro nau ta na or bi cie i po dzi -
wiać wszyst ko co nie zwy kłe, ob ser wo wać ry by,
ko ra low ce, do sko na lić swo je umie jęt no ści, cie -
szyć się każ dą chwi lą, nie ko niecz nie scho dząc
na du że głę bo ko ści, gdzie nie do cie ra świa tło
i ro bi się smut no i ciem no.

Nur ko wa nie to sport uzna wa ny przez wie lu za cięż ki
i eks tre mal ny, lecz ja ni gdy go w tej ka te go rii nie roz pa -
try wa łem. Dla mnie jest to chwi la z sa mym so bą i ota -
cza ją cym mnie pod wod nym pięk nem. To tak że re laks,
spo tka nia ze zna jo my mi, wspól ne wy pa dy i róż ne wy jaz -
dy, czy li wszyst ko co jest po trzeb ne czło wie ko wi, by ode -
tchnął na chwi lę od ży cia co dzien ne go, od cią głej po go ni
za swo imi ce la mi. Czas spę dzo ny pod wo dą to czas, gdy
czło wiek na ci ska ma gicz ny przy cisk i choć na chwi lę wy -

Odkurzone marzenia
łą cza my śle nie o ca łej resz cie, któ ra jest nad wo dą. To
chwi la, gdy nie ma przy so bie te le fo nu, kom pu te ra i in -
nych osób po za part ne rem. Ja ko sport nie wy ma ga od nas
nad zwy czaj nych pre dys po zy cji fi zycz nych. Mo że go
spró bo wać każ dy, w do wol nym wie ku, a czy bę dzie
chciał kon ty nu ować pod wod ną przy go dę, za le ży tyl ko od
nie go. Mo gę jed nak za gwa ran to wać, że to co zo ba czy
pod wo dą, za trzy ma go tam na dłu żej niż kil ka mi nut.

Mo ja przy go da z nur ko wa niem za czę ła się w czerw -
cu czte ry la ta te mu, gdy skoń czy łem upra wiać nar ciar -
stwo, z któ rym by łem zży ty przez po nad 10 lat.
Wcze śniej, ma jąc na ście lat, tyl ko raz „nur ko wa łem” na
ba se nie przez 30 min. Wte dy nie wie dzia łem, że jest to
tak na praw dę okro jo ny pro gram DSD – Od kryj Nur ko -
wa nie. Cząst ka te go do świad cze nia zo sta ła we mnie do
dziś... Od tam te go cza su wie dzia łem, że to jest to, co kie -
dyś bę dę chciał kon ty nu ować, gdy już skoń czę jeź dzić na
nar tach i cho dzić do szko ły. La ta mi ja ły, a ja ni gdy nie
mia łem oka zji wró cić do te ma tu, głów nie z bra ku cza su.
Po mysł zo stał więc odło żo ny i przez la ta po krył się gru -
bą war stwą ku rzu. Wszyst ko się zmie ni ło, gdy mój przy -
ja ciel opo wie dział mi o pew nej za przy jaź nio nej szko le
nur ko wa nia i jej wła ści cie lu – Jac ku. Oso bi ście po zna -
łem go kil ka mie się cy póź niej na we se lu ów przy ja cie la.
Ja cek to tak na praw dę oso ba, przy któ rej nie spo sób się
nu dzić. Za ra ża wszyst kich swo im po zy tyw nym hu mo -
rem, a przede wszyst kim ogrom ną wie dzą na te mat nur -
ko wa nia oraz sprzę tu. Opo wie dział mi po krót ce, co i jak,
o co cho dzi w nur ko wa niu, o pro fe sjo nal nych kur sach
PA DI. Za chę cił mnie do od wie dze nia go w Kra ko wie i
nie zo bo wią zu ją cej po ga dan ki – tym ra zem już w szer szej
ska li – na te mat te go spor tu, a ra czej… sty lu ży cia. Wie -
dza, ja ką mi za pre zen to wał na tym spo tka niu zro bi ła na
mnie ogrom ne wra że nie. Po ka zał zdję cia ze swo ich wy -
jaz dów, opo wie dział ma sę róż nych hi sto rii, to jak po zna -
wał cie ka wych lu dzi. Po kil ku go dzi nach, gdy bez
naj mniej sze go zmru że nia oka słu cha łem je go opo wia dań,
de cy zja mo gła być tyl ko jed na – za czy nam kurs Open
Wa ter Di ver, czy li Nu rek Wód Otwar tych. Kurs ten jest
pod sta wo wą for mą szko le nia, któ rą moż na prze pro wa -
dzić już z dzie się cio let ni mi dzieć mi i po zwa la nam nur -
ko wać z part ne rem do 18 m. Ob ra zu je to jak pro stym i
nie wy ma ga ją cym spor tem jest nur ko wa nie. Opusz cza jąc
Kra ków, w gło wie mia łem tyl ko jed no – jak naj szyb ciej
zro bić kurs OWD i po je chać na naj lep sze wa ka cje po łą -
czo ne z kil ku dnio wym nur ko wa niem w cie płych wo dach
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Egip tu. Jesz cze te go sa me go wie czo ru za bra łem się za
czy ta nie pod ręcz ni ka, któ ry po chło nął mnie jak naj lep sze
książ ki i kil ka dni póź niej wró ci łem na pierw sze wy kła -
dy. By ły to 3 se sje po kil ka go dzin. Jesz cze ni gdy nie
wchła nia łem wie dzy w ta kim tem pie. Spo sób, w ja ki Ja -
cek pod cho dzi do kur san tów i pro ble mów to hi sto ria na
osob ną książ kę. Na wszyst kie za da ne py ta nia uzy ska łem
wy czer pu ją ce od po wie dzi. 

Po tych trzech se sjach wy kła do wych na pi sa nie pierw -
sze go eg za mi nu z nur ko wa nia by ło for mal no ścią. Koń -
co wy eg za min za li czo ny na pra wie 100%. Ty le by ło
teo rii. Pierw sze za ję cia ba se no we to by ło to! Ma sa prak -
ty ki, po zna wa nie no wych umie jęt no ści i za cho wań w
kon kret nych sy tu acjach, kil ka krot ne ich po wta rza ne w
ce lu utrwa le nia – aby nie by ły za sko cze niem, gdy by się
przy tra fi ły pod czas zwy kłe go nur ko wa nia – i ko lej na
daw ka opo wia dań Jac ka od no śnie róż nych sy tu acji i jak
so bie z ni mi ra dzić.

Czas na wo dy otwar te. Pierw sze nur ko wa nie o go dzi -
nie 7 ra no w so bo tę! Nie ma to jak za cząć dzień od nur -
ko wa nia na akwe nie, gdzie znaj du je my się sa mi. Sta ran ne
omó wie nie akwe nu, przed sta wie nie „pla nu gry” i czas
przy go to wać sprzęt. Pierw sze nur ko wa nie to oswo je nie
z wo dą, no wym śro do wi skiem i ży ciem pod wod nym. Po
kil ku na stu mi nu tach w wo dzie czas na prze rwę i omó -
wie nie te go co trze ba prze ro bić na za li cze nie. Po wtór ka
za jęć z ba se nu na głę bo ko ści ok. 6m. Wszyst ko szło bez
pro ble mu do cza su ścią gnię cia i za ło że nia ma ski. O ile
na ba se nie mo głem prze pły nąć pod wo dą kil ka ba se nów,
tak bez niej na wo dach otwar tych mia łem pro blem z opa -
no wa niem stre su. Wkro czył Ja cek z ko lej ną por cją opo -
wia dań i hi sto rii na ten te mat. Chwi la od po czyn ku i czas

pod jąć ko lej ną pró bę. Tym ra zem się uda ło opa no wać
stres i wy ko nać po praw nie ćwi cze nie oraz po wtó rzyć je
pa ro krot nie. Resz ta ćwi czeń prze bie gła wg wcze śniej za -
pla no wa ne go pla nu i bez więk szych pro ble mów. Ca ły
kurs OWD za jął mi ok. 7 dni. Kil ka dni po za koń cze niu
wy je cha łem na wa ka cje do Egip tu. Tam utwier dzi łem się
w prze ko na niu, że nur ko wa nie to je den z tych spor tów,
gdzie przy mi ni mal nym wy sił ku fi zycz nym mo że my od -
po cząć, po dzi wiać nie zwy kły pod wod ny świat i że Nu -
rek Wód Otwar tych to tyl ko wstęp do dal szej przy go dy z
nur ko wa niem.

Tak za czą łem pierw szy wspa nia ły roz dział swo jej
przy go dy z nur ko wa niem, któ ra trwa nie prze rwa nie do
dziś i roz wi ja się w dal szym cią gu. Pi sząc ten ar ty kuł, od -
li czam dni, któ re po zo sta ły mi do roz po czę cia kur su in -
struk tor skie go. Tak, tak  – in struk tor skie go, po nie waż w
mię dzy cza sie zdą ży łem już dojść do stop nia Di ve ma ste -
ra. W naj bliż szym cza sie po sta ram się prze lać na pa pier
i po dzie lić wra że nia mi z każ de go ko lej ne go zdo by te go
stop nia i kil ku wy jaz dów, pod czas któ rych do sko na li łem
swo je tech ni ki i zdo by wa łem roz ma ite spe cja li za cje.

Mi chał Róg

Di ve ma ster PA DI (jesz cze)

http://www.seashell-divecove.com
http://aquasklep.pl
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Za wsze bra ku je słów, by opi sać tra ge dię,
szcze gól nie ta ką, jak ta, któ ra mia ła miej sce 10
lip ca na naj dłuż szej rze ce w Eu ro pie. Na dwu -
po kła do wym stat ku mo to ro wym „Buł ga ria”, wy -
bu do wa nym w 1955 ro ku w Cze cho sło wa cji,
pły nę ło 208 pa sa że rów. Do pusz czal na ilość
osób, ja ką mógł za brać, wy no si ła 140 (wg in -
nych źró deł 120). Oprócz te go, że był po waż -
nie prze ła do wa ny (wie le osób nie mia ło w ogó le
bi le tów), sta tek praw do po dob nie nie był od lat
re mon to wa ny i po sia dał po waż ne uster ki tech -
nicz ne. Mó wi się cho ciaż by o cał ko wi cie nie -
spraw nym le wym sil ni ku…

Rze ka Woł ga wy pły wa ze wzgórz Wał daj i osią ga jąc
dłu gość po nad trzy i pół ty sią ca km (źró dła po da ją róż ne
dłu go ści: 3531 km, 3690 km), wpa da do Je zio ra Ka spij -
skie go, two rząc naj więk szą w Eu ro pie del tę o po wierzch -
ni oko ło 13 ty się cy km2. Jest bar dzo waż ną ar te rią w
Ro sji. Oprócz te go, że łą czy się ka na łem z Mo skwą, ma
po łą cze nia z Bał ty kiem, Mo rzem Bia łym, Azow skim i
Czar nym. Prócz lu dzi prze wo zi się nią naj czę ściej ro pę,
drew no, zbo ża i ma te ria ły bu dow la ne.

Tragedia na Wołdze
Sta tek wra cał do Ka za nia, sto li cy re gio nu, był bli sko

wsi Su kie je wo, gdy po szedł szyb ko na dno. Wie le osób
nie mia ło szan sy za ło żyć ka po ka, z wia do mych wzglę -
dów by ło ich oczy wi ście za ma ło. Świad ko wie twier dzą,
że sta tek prze chy lał się na pra wą bur tę, a otwar te ilu mi -
na to ry mo gły przy czy nić się do tak szyb kie go za to nię cia
„Buł ga rii”. Na do miar złe go sza la ła bu rza i pa dał sil ny
deszcz. Po ło że nie też by ło nie szczę śli we, bo głę bo kość
rze ki w tym miej scu wy no si ła oko ło 20 me trów, zaś do
brze gu by ło oko ło 3 km. Wia do mo też, że ra tu ją cym się
wpław prze szka dzał wart ki nurt. 79 pa sa że rów zo sta ło
pod ję tych i ura to wa nych dzię ki te mu, że nie da le ko znaj -
do wał się sta tek Ara bel la. Wg da nych na dzień 15 lip ca,
wy do by to 114 ciał, w tym nie ste ty wie le dzie ci (kil ka -
dzie siąt ciał dzie ci by ło w sa li za baw). 175 nur ków – przy
wi docz no ści oko ło 50 cm – prze cze sa ło za rów no dno w
po bli żu wra ku stat ku, jak i sam sta tek. Od kry to w nim
mię dzy in ny mi do dat ko we ka bi ny w po miesz cze niach
tech nicz nych, gdzie znaj do wa ły się cia ła „nad licz bo -
wych” pa sa że rów. Na si ko le dzy – pod wod nia cy - wy ko -
na li ogrom pra cy dla ro dzin cze ka ją cych na cia ła
naj bliż szych. Nie za zdrosz czę im tych ob ra zów, któ re
pew nie do koń ca ży cia bę dą się im przy po mi nać w róż -
nych mo men tach ży cia.

Naj smut niej sze jest to, że dwie jed nost ki, któ re prze -
pły wa ły w po bli żu i wi dzia ły dra mat „Buł ga rii”, nie za -
trzy ma ły się i nie udzie li ły ja kiej kol wiek po mo cy. Nie
ura to wa li by wszyst kich, ale li czy się prze cież każ de ży -
cie. Jak do no szą me dia, wła dze Ro sji wy sto so wa ły list
goń czy za oby dwo ma ka pi ta na mi stat ków, któ re od pły -
nę ły w go dzi nie tra ge dii. Są ni mi Ju rij Tu szy now, ka pi -
tan stat ku „Ar bat” oraz Alek sandr Je go row, ka pi tan
dru giej jed nost ki „Du naj ski 66”.

Już po ty go dniu pod ję to pró by pod nie sie nia stat ku i
usta wie nia go do pio nu. Nur ko wie na pra co wa li się, bo
mu sie li prze cią gnąć pod ka dłu bem sta lo we li ny, któ re
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Na stat ku znaj do wa ło się szes na ście osób z czego
dziewięć zginęło. Sta tek zo stał wy na ję ty do zor ga ni zo -
wa nia przy ję cia uro dzi no we go. Więk szość pa sa że rów
sta no wi li cu dzo ziem cy, głów nie Ame ry ka nie i Tur cy.
Jesz cze dziś za pla no wa ne jest wy do by cie stat ku za po -
mo cą dźwi gów.

W niedzielę po południu sprowadzony na miejsce
dźwig pływający wydobył wrak z dna rzeki, głębokiej w
tym miejscu na trzy metry.

red.

roz miesz czo ne w od po wied ni spo sób, zo sta ły pod cze pio -
ne do wiel kich 350 to no wych pły wa ją cych dźwi gów.
Oka za ło się bo wiem, że „Buł ga ria” mo że wa żyć 700 ton.

Do pie ro 21 lip ca pró ba wy do by cia przy nio sła efekt,
bo po zwo li ła na czę ścio we wy nu rze nie stat ku. Na stęp nie
trze ba by ło uszczel nić sta tek, wy pom po wać z nie go wo -
dę i muł, by cał ko wi cie zna lazł się na po wierzch ni. Eki -
py wciąż po szu ki wa ły ciał osób uzna nych za za gi nio ne.
Po pod nie sie niu „Buł ga rii” od na le zio no ko lej ne. Tym sa -
mym licz ba ofiar tra ge dii wzro sła do 122, jak po da ła 25
lip ca agen cja RIA No vo sti.

Osta tecz nie wrak pod nie sio no z wo dy 22 lip ca, a dnia
na stęp ne go od ho lo wa no na mie li znę, 12 km od miej sca
za to nię cia, ce lem do kład ne go zba da nia i okre śle nia przy -
czyn ka ta stro fy.

W związ ku ze spra wą, oprócz wy mie nio nych wy żej, o
za nie dba nie obo wiąz ków służ bo wych oskar żo no ko lej ne
oso by. Są ni mi sze fo wa fir my ar ma to ra Swie tła na In ja -
ki na oraz in spek tor nad zo ru tech nicz ne go Yakow Iwa -
show.

Po zo sta je nam wie rzyć, że ko lej na tra ge dia, w któ rej
win ni są wy łącz nie lu dzie, umoż li wi do pusz cza nie do że -
glu gi tyl ko ta kie stat ki wy ciecz ko we, któ re bę dą się nada -
wa ły tech nicz nie w 100%. Po zo sta je nam mieć na dzie ję,
że wła ści cie le jed no stek bę dą za bie ra li na po kład tyl ko
do zwo lo ną ilość pa sa że rów, z któ rych ni ko mu nie za brak -
nie ka mi zel ki ra tun ko wej. Wresz cie po zo sta je nam ufać,
że nie spo tka my na swo jej dro dze tak dur nych igno ran -
tów jak ka pi ta no wie dwóch stat ków, któ rzy prze pły nę li
bo kiem…

Ci, któ rzy mo gą i Ci, któ rzy po tra fią oraz Ci z nas,
któ rzy chcą – niech się po mo dlą za du sze zmar łych w tra -
ge dii na Woł dze.

Woj ciech Zgo ła

Do ko lej nej tra ge dii do szło w no cy z 30 na 31 lip ca
oko ło 1:00 cza su miej sco we go na wy so ko ści kom plek su
spor to we go na Łuż ni kach na rze ce Mo skwa gdzie tu ry -
stycz ny sta tek zde rzył się z bar ką i po kil ku mi nu tach w
wy ni ku po nie sio nych uszko dzeń za to nął. Głów ną przy -
czy ną za to nię cia było przeciążenie i zły stan tech nicz ny
jed nost ki i. Ko mi tet Śled czy Fe de ra cji Ro syj skiej usta lił,
że ka pi tan jed nost ki zła mał za sa dy bez pie czeń stwa. We -
dług świad ków pły nął z nad mier ną pręd ko ścią w miej -
scu, w któ rym cu mu ją i wy ko nu ją ma new ry za wra ca nia
du ża licz ba jed no stek. We dług najnowszych in for ma cji
ka pi tan ło dzi (któ ry rów nież zgi nął) był wie lo krot nie ka -
ra ny za za bie ra nie zbyt wie lu tu ry stów na po kład. W tym
przy pad ku rów nież na ło dzi znaj do wa ło się wię cej osób
niż do pusz cza ją prze pi sy. 

TURYSTYKA
NURKOWA

ANDAMANY
PAPUA

MALEDIWY
wwwwww..ddaalleekkooiibblliisskkoo..eeuu

Reklama

http://bare.pl/content/suche-skafandry
http://www.dalekoiblisko.eu
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Cen trum Nur ko we TI CA DA zo sta ło wy róż nio -
ne przez Aqu alung Pol ska ja ko „Naj lep sze Cen -
trum Part ner skie 2010 ro ku”. W ra mach te go
wy róż nie nia zo sta li śmy za pro sze ni do Car ros we
Fran cji, do sie dzi by fir my. W ostat nich dniach
czerw ca, wraz z kil ko ma oso ba mi z in nych cen -
trów, od by li śmy krót ką, ale bar dzo in ten syw ną
wy ciecz kę na Ri wie rę Fran cu ską. 

Nasz przy jazd roz po czął się od za kwa te ro wa nia w
uro czym ho te li ku, nad sa mym mo rzem, w miej sco wo ści
Ca gnes -sun -Mer. Chwi lę po tem je cha li śmy już do fa bry -
ki Aqu alung, w któ rej po wsta ją głów nie au to ma ty, gdzie
cze kał na nas Ma nu el Ce bre re (Mar ke ting Ma na ger), nasz
opie kun i prze wod nik. Ra zem z Ma nu elem mie li śmy
moż li wość prze śle dze nia pro ce su pro duk cji i kon tro li au -
to ma tów oraz in nych pro duk tów Aqu alung. 

Ko lej ny dzień roz po czę li śmy nur ko wa nia mi, tym ra -
zem pod opie ką Fre de ri ca Ja co met (Export Sa les Ma na -
ger). Wy pły nę li śmy z miej sco wo ści An ti bes i – ku
na sze mu zdzi wie niu – za le d wie po 10 mi nu tach by li śmy
już na miej scu nur ko wym. Fre de ric przy go to wał dla nas

Wizyta w Aqualung
sprzęt do te sto wa nia: jac ke ty Lo tus i Di men sion z sys te -
mem i3 a tak że naj now szy pro dukt z gru py su chych ska -
fan drów – Whi tes Fu sion Sport. Mię dzy jed nym
nur ko wa niem a dru gim za wi nę li śmy do por tu, gdzie – za -
pro sze ni przez Fre de ri ca – zje dli śmy pysz ny lunch w ma -
low ni czej sce ne rii fran cu skie go wy brze ża. Ko lej ne
nur ko wa nie od by ło się rów nież nie da le ko brze gu, ale
miej sce oka za ło się cie ka we. Pod wo dą spo ro ży cia: ogro -

dy gor go nii, skor pe ny, lan gu sty, śli ma ki na go skrzel ne,
kra by a co naj faj niej sze – mi nia tu ro we mia stecz ko z cen -
tral nym punk tem w po sta ci am fi te atru. Bę dąc na La zu ro -
wym Wy brze żu nie mo gli śmy so bie od mó wić krót kiej
wy ciecz ki do Can nes i oczy wi ście Mon te Car lo. Wi zy ta
w Aqu alung we Fran cji by ła dla nas, ja ko Cen trum Part -
ner skie go, bar dzo cen nym do świad cze niem. Chcie li by -
śmy szcze gól nie po dzię ko wać wła ści cie lom fir my Oce an
Pro, Mo ni ce i Lesz ko wi Ma tu szew skim, któ rzy da li nam
ta ką moż li wość.

Monika Borek

biuro@ticada.pl



83

nuras.info 8/2011

MO DROK to no wa, ca ło rocz na ba za nur ko -
wa w oko li cy Trój mia sta. Po ło żo na jest w ma -
low ni czym miej scu nad Je zio rem Ra duń skim,
za le d wie 50 km od Gdy ni. Nie prze sa dzę, je -
śli po wiem, że jest to jed na z le piej przy go -
to wa nych baz w Pol sce. Mie ści się na przy sta-
ni po ło żo nej oko ło 10 m od je zio ra. 

Bu dy nek jest pod każ dym wzglę dem przy sto so wa ny
dla nur ków. Na pię trze mie ści się ba za noc le go wa dla 21
osób, któ re ma ją do dys po zy cji po ko je trzy oso bo we, dwie
wspól ne ła zien ki z prysz ni ca mi oraz kom plet nie wy po -
sa żo ną kuch nię. Miesz kań cy ba zy nie wy cho dząc z bu -
dyn ku mo gą do stać się do po miesz czeń nur ko wych na
par te rze. A tam znaj du ją się: sprę żar kow nia, ma ga zyn ga -
zów, szat nia z szaf ka mi za my ka ny mi na klucz, po miesz -
cze nie mo kre z moż li wo ścią wy płu ka nia sprzę tu oraz
na try ski. Do ce lo wo prze wi dzia na jest rów nież sau na. Par -
ter to ka wia ren ka z ba rem i ko min kiem, zna ko mi te miej -
sce za rów no do pro wa dze nia teo re tycz nych za jęć
nur ko wych, jak i wie czor nej in te gra cji. Ośro dek wy po -
sa żo ny jest w ka ja ki, ża glów ki, ro we ry wod ne i ką pie li -
sko. To wszyst ko spra wia, że jest to do sko na łe miej sce
wy po czyn ku dla ca łych ro dzin. Ist nie je moż li wość za -
kwa te ro wa nia w pa wi lo nach lub dom kach o zróż ni co wa -
nym stan dar dzie. Je zio ro stwa rza ide al ne wa run ki do
ce lów szko le nio wych, szcze gól nie dla po cząt ku ją cych,
ze wzglę du na ła god ne zej ście do wo dy i nie wiel ką głę -
bo kość przy sa mej przy sta ni. Na głę bo ko ści 5 m umiesz -
czo na zo sta ła plat for ma, w po bli żu któ rej

Nowa baza nurkowa na Kaszubach

płe two nur ko wie mo gą tra fić na sta no wi sko biu ro we –
biur ko z kom pu te rem, dru kar ką, te le fo nem i lamp ką, nie -
ste ty… bez pod łą cze nia do In ter ne tu. Jest tak że za to pio -
na sza lu pa z MS Ba to ry oraz jacht ka bi no wy. W pla nach
ko lej ne pod wod ne atrak cje. Cie ka wym miej scem jest mo -
lo, pod któ rym pły wa ją ła wi ce oko ni i szczu pa ki, któ re
moż na spo tkać w gru pach po 3 – 4 sztu ki, co sta no wi nie
la da grat kę dla fo to gra fów.

Za rów no szko le nia nur ko we, jak i sprzęt za bez pie cza
Cen trum Nur ko wa nia i Tu ry sty ki Ak tyw nej TI CA DA z
Gdy ni. Re zer wa cji noc le gów i sprzę tu moż na do ko nać
wy sy ła jąc ma il na ad res biu ro@ti ca da.pl lub te le fo nicz nie
pod nr 58 629 48 46.

Moż na też kon tak to wać się bez po śred nio z ba zą Mo -
drok: e -ma il:nur ko wa nie@mo drok.pl,

tel. 58 684 60 60, 601 191 537. Wię cej in for ma cji i
zdjęć znaj dzie cie na stro nach www.mo drok.pl oraz
www.szko la -nur ko wa.pl.

http://www.szkola-nurkowa.pl
mailto:nurkowanie@modrok.pl
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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.

Zapraszamy do współpracy
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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Z fauną i florą za pan brat
Zło wro gie SI NI CE
Co ja kiś czas ro bi się gło śno o za kwi cie wód. Za rów no

nad mo rzem, jak i w je zio rach. Od po wied nie służ by za my -
ka ją ką pie li ska, a „od waż ni” ła mią cy za kaz na ra ża ją się na
uczu le nia, mdło ści, a na wet za tru cia po kar mo we. Oka zu je
się na wet, że wy star czy za chły snąć się wo dą za wie ra ją cą si -
ni ce, a je ste śmy na ra że ni na bie gun kę, wy mio ty, bó le brzu -
cha czy na wet przy kurcz mię śni. Pew nie, że ża den z tych
ob ja wów mo że nie wy stą pić, bo za wsze za le ży to od stę że -
nia tok syn, wła ści wo ści osob ni czych czło wie ka i je go od -
por no ści. Jed nak le piej dmu chać na zim ne i nie ry zy ko wać.

Ja ko bak te rie (daw niej za li cza ne do ro ślin) na le żą do gro -
ma dy or ga ni zmów sa mo żyw nych. Choć na ukow cy róż nie
je sys te ma ty zu ją, we dług now szej tak so no mii za li cza się je
do Pro ca ry ota – kró le stwa bak te rii. Si ni ce ma ją zdol ność do
fo to syn te zy, bo wy stę pu je u nich chlo ro fil (po do bień stwo
do wspo mnia nych już ro ślin), a ich ska mie nia ło ści po cho -
dzą ce sprzed 3 mi liar dów lat świad czą o tym, że na le żą do
naj prost szych i jed no cze śnie naj star szych or ga ni zmów na
świe cie. Nie któ re z nich po tra fią asy mi lo wać azot at mos fe -
rycz ny, przez co mo gą stać się or ga ni zma mi pio nier ski mi. 

Cie ka wost ką jest fakt, że si ni ce (na zwa tra dy cyj na to cy -
ano phy ta, a ła ciń ska Cy ano bac te ria) spo ty ka my prak tycz nie
wszę dzie, za rów no w wo dach słod kich, jak i sło nych. Nie -
któ re ży ją w go rą cych źró dłach, in ne w śro do wi skach sil nie
za sa do wych (pH 11) lub bar dzo kwa śnych (pH 0,5). Je dy -
nie nie trzy ma ją się w rze kach z wart kim nur tem. Za to są
też obec ne na lą dzie. Spo ty ka się je na na gich ska łach, pu -
sty niach i lo dow cach, a na wet w fu trze niedź wie dzia po lar -
ne go czy na wil got nych do nicz kach. Zna nych jest oko ło
200 ga tun ków si nic, któ re przy pi su je się do róż nych rzę -
dów, czy ro dzin. Kla sy fi ka cję szcze gó ło wą moż na zna leźć
w In ter ne cie. Waż ne jest ra czej to, że mo gą wy stę po wać

po je dyn czo, ale licz ne z nich two rzą ko lo nie w po sta ci sku -
pień lub ni ci. Si ni ce roz mna ża ją się wy łącz nie przez po dział
ko mór ki (we ge ta tyw nie). Ma ją bu do wę pro ka rio tycz ną, a
prócz zie lo ne go chlo ro fi lu wy stę pu ją w nich in ne barw ni -
ki: żół ty ka ro ten, czer wo na fi ko ery try na i nie bie ska fi ko cy -
ja ni na i wła śnie stąd si no -zie lo ne za bar wie nie si nic. Czę sto
wcho dzą w sym bio zę z in ny mi or ga ni zma mi, ta ki mi jak po -
ro sty, grzy by, pa pro cie a na wet zwie rzę ta. Zna ne nam nur -
kom mą twy i nie któ re ry by głę bi no we świe cą w no cy
wła śnie dzię ki bio lu mi ne scen cji si nic.

Za czą łem nie przy jem nie, bo o tok sycz nym dzia ła niu si -
nic i za kwi cie akwe nów. Na le ży jed nak pa mię tać, że za -
wdzię cza my im du żą za war tość tle nu w at mos fe rze,
po nie waż si ni ce w wy ni ku fo to syn te zy do star cza ją tlen.
Ma ją też zna cze nie np. w upra wie ry żu, bo wzbo ga ca jąc
gle bę w związ ki azo to we, pod no szą plon o oko ło 20%.

A jak wy glą da wo da, w któ rej si ni ce do brze się ma ją i
gdy upa ły po ma ga ją w roz mna ża niu? Po cząt ko wo przy bie -
ra ko lor tur ku so wy, by zmie nić się w cuch ną cą si no -zie lo -
ną bre ję. Wła śnie bia ła pia na, zbie ra ją ca się na brze gu
akwe nu, jest cha rak te ry stycz na dla obec no ści si nic.

Sys te ma ty ka 
Kró le stwo bak te rie
Typ si ni ce
Na zwa sys te ma tycz na Cy ano bac te ria
Sy no ni my: Cy ano phy ta, Schi zo phy ta

WuZet

Cy ano bac te ria

Kolonie słodkowodnej
sinicy w postaci

galaretowatych kul
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Ato mic Aqu -
atics Fra me less.

Jak za wsze pro -
duk ty Ato mic
Aqu atics wy ko na -
ne ze szcze gól na
pre cy zja i z naj -
lep szych ma te ria łów. Fir ma nie idzie na ża -
den kom pro mis zwią za ny z ja ko ścią i
funk cjo nal no ścią swo ich pro duk tów. Ma -
ska bez ra my jest ide al nym po łą cze niem
do pa so wa nia, kom for tu i wi docz no ści. Du -
ża, po je dyn cza so czew ka i szczel nie przy -
le ga ją ca obu do wa da ją ra zem
praw do po dob nie naj szer szy kąt wi dze nia
wśród bez ra mo wych ma sek, kie dy kol wiek
do stęp nych na ryn ku. Kształt so czew ki zo -
stał kom pu te ro wo za pro jek to wa ny w ta ki
spo sób, aby mak sy ma li zo wać wi zję we
wszyst kich kie run kach, a brak ze wnętrz nej
ra my spra wia, że ca ła po wierzch nia so -
czew ki jest wy ko rzy sta na. Wy jąt ko wo ła -
twa w ob słu dze re gu la cja dłu go ści pa ska
jest scho wa na za so czew ką, tak by za -
pew nić jak naj lep sze wła sno ści hy dro dy -
na micz ne. W kom ple cie wy po sa żo na w
bar dzo ele ganc kie pu deł ko. Wię cej in for -
ma cji na www.ato mi ca qu atics.pl

http://bare.pl/content/suche-skafandry
http://divezone.pl
www.atomicaquatics.pl
http://orkasa.pl/aktualnoci/62-aktualnoci-ogolne/192-slub-nurkowy-na-bazie-i-bicie-rekordu-guinnessa.html
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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

moja pierwsza "setka"

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 22.08.2011
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 20

