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Zdjęcie okładki: Dawid Jóźwiak

OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Po ło wa wa ka cji już za na mi, ale sier pień, dla nie któ rych rów nież wrze sień, wciąż da je szan sę i ku -

si nie zwy kły mi wy zwa nia mi, przy go da mi, wy pra wa mi… Na tu ra fi glar nie pu ści ła do nas oko, ser wu jąc tro -
pi kal ne kli ma ty w na szej nie zbyt upal nej sze ro ko ści geo gra ficz nej. W związ ku z tym wie lu z Was mo że
mieć chwi lo wy pro blem z lek tu rą naj now sze go nu me ru. Praw do po dob nie, tak jak my, wy cho dzi cie
na ląd tyl ko wte dy, kie dy już na praw dę nie ma cie wy bo ru – brak czyn ni ka od de cho we go, brak po -
kar mu, ewen tu al nie zbio ro wy pro test współ to wa rzy szy ży cia. Do sko na le ro zu mie my, że nie ma to jak
nie ziem ska ci sza i orzeź wia ją cy chłód zwłasz cza na szych ro dzi mych zbior ni ków, praw da? 

Aby nie sta wiać Was przed wy jąt ko wo trud nym dy le ma tem – po grą żyć się w lek tu rze Nu ras. in fo
czy się za nu rzyć a po tem po dzie lić się wra że nia mi i fo to gra fia mi na na szych ła mach – wa ka cyj ne nu -
me ry pro po nu je my w wer sji li ght. Re dak cja i ca łe gro no na szych współ pra cow ni ków rów nież da ło się
po nieść na ra sta ją cej po trze bie zdo by wa nia ko lej nych stop ni pod wod ne go wta jem ni cze nia, od kry wa nia
no wych zbior ni ków i od wie dza nia tych ulu bio nych. 

Ak tu al nie zbie ra my si ły i nie ustan nie zdo by wa my ko lej ne do świad cze nia, by już od wrze śnia za sko -
czyć Was no wy mi po my sła mi oraz roz sze rzo ną te ma ty ką. Cze ka my rów nież na uwa gi i wska zów ki na -
szych Czy tel ni ków. Wa sze opi nie są dla nas naj lep szym wy znacz ni kiem, czy po dą ża my w do brym
kie run ku. Za pra sza my do lek tu ry, mo że zdą ży cie za nim po now nie ukry je cie się przed świa tem po dru -
giej stro nie lu stra.
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Wro cław, 5 ma ja, za oknem chla pa, le je
deszcz, chłod no. Spo ty ka my się u nas w Cen -
trum. Oglą da jąc zdję cia z nur ko wań, pla nu -
je my ko lej ne wy jaz dy. Roz ma wia my
o pla nach szko le nio wo -nur ko wych na zbli -
ża ją ce się la to. Pa da ha sło „wy jazd do Chor -
wa cji”. Pod wzglę dem kli ma tu kon ty nen tal -
na część Chor wa cji jest po dob na do Pol ski,
na to miast na wy brze żu pa nu je kli mat ty po -

wo śród ziem no mor ski. La tem tem pe ra tu ra w
dzień wa ha się od 27 do 38OC, w no cy nie -
znacz nie spa da. Wie le osób uwa ża prze łom
la ta i je sie ni za naj pięk niej szy okres na chor -
wac kim wy brze żu. Słoń ce już nie do ku cza,
a cią gle jest cie pło, cie pła jest ta kże jesz cze
wo da w mo rzu. Więc – ko niec sierp nia.

Wro cław, 15 ma ja, dzi siaj pięk nie za
oknem. Wy dłu ża ją ce się cze ka nie uroz ma -

icam so bie prze glą da niem prze wod ni ka. No tu -
ję naj wa żniej sze cie ka we miej sca Chor wa cji. 

1. Pli twic kie Je ze ra – ka ska dy rze ki Ko ra -
ny, peł ne kry sta licz nie czy stej wo dy, two -
rzą prze pięk ne wi do ki;

2. Wo do spa dy rze ki Krka – głów ną atrak -
cję sta no wi sie dem ma low ni czych wo do -
spa dów o łącz nej wy so ko ści po nad 45 m;

3. Park Na ro do wy Kor na ty – naj więk szą
atrak cją są kli fy znaj du ją ce się w sze re gu
wysp na le żą cych do Kor na tów Dol nych;

4. Split – hi sto ria Spli tu za czę ła się za pa -
no wa nia ce sa rza Dio kle cja na, któ ry oko ło
ro ku 300 n. e. wzniósł tu wa row ny pa łac,
peł nią cy ro lę let niej re zy den cji;

5. Ri wie ra Ma kar ska – je den z naj pięk -
niej szych za kąt ków Chor wa cji, gdzie wy so -

Mój Hvar…
dziennik z podroży

Dzien nik (dia riusz, dy ariusz) – ga tu nek au to bio gra ficz ny, za pi ski bie żą ce,
spo rzą dza ne dla po trzeb wła snych lub w cha rak te rze twór czo ści li te rac kiej
(pu bli ko wa nej na bie żą co lub póź niej w po sta ci zbior czej). Skła da się z co -
dzien nych wpi sów, któ re mo gą być opa trzo ne da tą i in for ma cją o miej scu
po wsta nia. Ter min „dzien nik” wy wo dzi się od ła ciń skie go wy ra zu dia rium,
ozna cza ją ce go po cząt ko wo co dzien ne por cje po kar mu, roz da wa ne np. żoł -
nie rzom. Póź niej sło wo to za czę ło ozna czać rów nież za pi ski co dzien ne.



Nuras.info 8/2013

5

kie gó ry scho dzą nie mal do sa me go mo rza.
Cią gnie się na od cin ku oko ło 60 km. Na ca -
łej dłu go ści wy stę pu je ciąg żwi ro wych plaż,
miej sca mi prze cho dzą cych w drob ny pia -
sek;

6. Wy spa Brac – chor wac ka gó rzy sta wy -
spa przy brze żna na Ad ria ty ku, na le żą ca do
środ ko wej Dal ma cji;

7. Wy spa Istria – mię dzy Za to ką Trie steń -
ską oraz Kvar ner ską po ło żo ny jest ka wa łek
lą du, otu lo ny błę kit ny mi wo da mi Ad ria ty ku
– smak mo rza, słoń ca i wi na;

8. Wy spa Hvar – Hvar przez wie le osób
uwa ża ny jest za naj pięk niej szą spo śród po -
nad ty sią ca chor wac kich wysp, a mie sięcz -
nik Tra ve ler za li czył ją do dzie się ciu
naj pięk niej szych wysp świa ta;

9. Wy spa Vis – dzie wią ta co do wiel ko ści
chor wac ka wy spa na Ad ria ty ku, po ło żo -
na na po łu dnio wy za chód od wy spy Hvar.

Na spo tka niu go dzi nę póź niej wszy scy
za de cy do wa li – Hvar.

Wro cław, 15 czerw ca – la to wkro czy ło
ca łą sze ro ko ścią błę kit ne go nie ba. Plan wy -
jaz du na bie ra szcze gó łów. Wy jazd na szym
bu sem i in ny mi sa mo cho da mi na ko niec
sierp nia, tra sa wie dzie po przez Cze chy, Au -
strię, Sło wa cję, w Spli cie na prom.

Wro cław, 12 lip ca – upał da je się we
zna ki. Kon kre ty zu je się plan nur ko wy. Wo -
dy wo kół Hva ru ce chu je bar dzo do bra
przej rzy stość i bo gac two pod wod ne go ży -
cia. Na ka żdym nur ko wa niu spo ty ka się
przed sta wi cie li więk szo ści śród ziem no mor -
skich zwie rząt mor skich, po czy na jąc od gą -
bek, ko ra low ców, śli ma ków, sko ru pia ków,

szkar łup ni a na wie lu ga tun kach ryb koń -
cząc. Głę bo ko ści do 30-50 m. Miej sce oto -
czo ne jest przez nie zwy kle cie ka we for my
skal ne z in te re su ją cą rzeź bą. Plan bę dzie
obej mo wał za koń cze nie kur sów za awan so -
wa nych AOWD oraz spe cja li za cji – w tym
fo to gra fii pod wod nej i przy rod ni czej.

Wro cław, 20 sierp nia – cie pło, krót kie
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i ob fi te opa dy desz czu. Go to wi do wy jaz -
du. Ru sza my póź nym po po łu dniem.

Brno, 20 sierp nia – pięk na księ ży co wa
noc. Pierw sza zmia na kie row cy.

Wie deń, 21 sierp nia – ka wa na sta cji BP.
Ma ri bor, 21 sierp nia – prze lot ny deszcz,

dru ga zmia na przy kie row ni cy.
Za grzeb, 21 sierp nia – już świ ta. Je dzie -

my da lej, mi ja my zjazd na Kar lo vac, Park
Na ro do wy Pli tvic kie Je zio ra, Si be nik.

Split, 21 sierp nia – wła śnie… od pły nął
nasz prom. Ka wa, śnia da nie i zwie dza nie
pa ła cu Dio kle cja na. Po zo sta ło ści pa ła cu są
do dziś jed ną z naj więk szych atrak cji mia -
sta.

Brać/Sol ta – wą ski prze smyk, Ad ria tyk 21
sierp nia – pły nie my pro mem, wy grze wa my
się na po kła dzie.

Hvar, Sta ri Grad, 21 sierp nia – je ste śmy
na wy spie. Je dzie my uro czą dro gą z cu dow -
ny mi wi do ka mi. Tu ne lem skra ca ją cym
i uła twia ją cym pod roż – mi ja jąc Za ra ce,
Mil ną – do cie ra my do szczy tu wzgó rza,
z któ re go wi dzi my per łę śród ziem no mor -
skiej ar chi tek tu ry – Hvar. Miej sco wo ści do -
da je uro ku wi docz ny przed na mi, od dzie-
lo ny kil ku set me tro wym pa sem mo rza, ma -
low ni czy ar chi pe lag nie za miesz ka łych

Wysp Pie kiel nych. Bę dzie on ce lem co -
dzien nych nur ko wych eks pe dy cji. Licz ne
upra wy la wen dy, la sy pi nio we i buj na śród -
ziem no mor ska ro ślin ność spra wia ją, że wy -
spa wprost odu rza swym za pa chem.

Hvar, 21 sierp nia, cie pło, flau ta. Współ -
pra cu ją ca z na mi ba za nur ko wa po ło żo -
na jest w sa mym mie ście Hvar, w du żym,

wy god nym do mu z apar ta men ta mi, w któ -
rych się kwa te ru je my. Do mo wa, ro dzin -
na at mos fe ra i po czę stu nek wi nem spra-
wia ją, że już czu je my się tu taj do brze. Za -
kwa te ro wa nie, roz pa ko wa nie, czas na
przej rze nie i in spek cję sprzę tu. Do bra oka -
zja do za ak cen to wa nia istot nych ele men -
tów pro gra mu szko le nio we go. Za ję cia
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Ad van ced an ga żu ją uczest ni ków kur su w
ró żno rod ne pod wod ne za da nia, któ re
zwięk sza ją ich świa do mość eko lo gicz ną,
jak rów nież roz wi ja ją umie jęt no ści nur ko -
we. Za po wia da się cie ka wy nur ko wo ty -
dzień.

Hvar 21 sierp nia, wie czór – wy ru sza my
w po szu ki wa niu miej sca na dzi siej szą ko la -
cję. Idzie my wzdłuż Za to ki Križna Lu ka, mi -
ja my „pil nu ją cy” za to ki Klasz tor Fran ci-
sz ka nów z XV wie ku. Ob ser wu je my jak
wie czo rem mia sto za czy na tęt nić ży ciem.
Oży wia ją się re stau ra cje, ta wer ny przy pro -
me na dzie i te ukry te w la bi ryn cie krę tych
uli czek prze cho dzą cych czę sto w scho dy.
W po wie trzu uno szą się za pa chy świe żo
sma żo nych ryb i owo ców mo rza. Sia da my
w jed nym z licz nych lo ka li przy kie li chu
do bre go, miej sco we go wi na. W Baun ty Rest
po dob no są naj lep sze kal ma ry. Pięk ny wi -
dok na naj więk szy w Dal ma cji ry nek za my -
ka ka te dra św. Ste fa na, z bo ku zaś ogra-
ni cza Pa łac Bi sku pi. Po ob fi tym po sił ku,
z nie do koń czo nym wi nem, zmie nia my
miej sce, by po sie dzieć na kul to wym mur ku
za my ka ją cym ry nek od stro ny Za to ki
Križna Lu ka. Sam Hvar dzię ki go tyc kim pa -
ła com i mar mu ro wym alej kom ko ja rzy się

wie lu z We ne cją. Jest to pięk ne, na stro jo we
miej sce. Mia sto po tra fi urzec ka żde go.

Hvar 22 sierp nia, ra nek – pierw szy dzień
nur ko wy. Miej sca nur ko we wo kół Hva ru
po ło żo ne są głów nie w re jo nie ar chi pe la gu
Wysp Pie kiel nych oraz wzdłuż ska li ste go
wy brze ża wy spy. Nur ko wa nia tu taj to nie -
zwy kle atrak cyj na przy go da. Od by wa ją się

przy ścia nach, wą wo zach, igli cach skal -
nych, we wnątrz pod wod nych tu ne li skal -
nych i ja skiń. Czas do pły nię cia ło dzią do
naj lep szych miejsc nur ko wych nie prze kra -
cza 15-30 mi nut. Po pu lar ność nur ko wa nia
z ło dzi ma wie le prak tycz nych po wo dów,
ale w rów nym stop niu mo żna po pro stu po -
wie dzieć, że jest to atrak cyj ne i ła twiej sze.
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Uni kasz prze pły wa nia przez fa le przy bo ju,
bro dze nia z brze gu i ucią żli we go no sze nia
sprzę tu z i do sa mo cho du. Pod czas nur ko -
wa nia z ło dzi, gdy wa run ki nie są zbyt cie -
ka we, za wsze ist nie je mo żli wość prze pły -
nię cia w in ne miej sce. Wy pły wa my na szą
ło dzią na wspo mnia ne już bez lud ne wy sep -
ki Pa kle ni Oto ci. Choć dwie pierw sze z
nich Je ro lim i Sti pan ska prze zna czo ne są
wy łącz nie dla na tu ry stów, a po ło żo na nie -
co da lej Pal mi ża na po sia da wy dzie lo ną
stre fę na tu ry stycz ną, spo koj nie znaj du je my
miej sce nie da le ko brze gu na za trzy ma nie
oraz wy ko na nie nur ko wań spraw dza ją cych
i ada ptu ją cych. Jest to pro wa dzo na przez
prze wod ni ka pod wod na wy ciecz ka któ ra
ma na ce lu:

– przy po mnie nie i wpro wa dze nie w nur -
ko wa nie osób, któ re przez dłu ższy czas nie
nur ko wa ły;

– przed sta wie nie lo kal nych miejsc, wa -
run ków nur ko wych tym, któ rzy nie nur ko -
wa li w tym akwe nie.

Jed nak głów ny na cisk pod czas nur ko wań
kła dzie my na od po wied nie wy wa że nie się
i umie jęt no ści kon tro li pły wal no ści. Pod -
czas tych nur ko wań ma my czas, by prze -
ćwi czyć te umie jęt no ści do stop nia, któ ry

po zwo li na spo koj ne pla no wa nie na stęp -
nych dni. Spraw dza my i do sko na li my
– oczysz cza nie ma ski, sy gna li za cje itd.
W prze wie mię dzy nur ko wa niem nasz ster -
nik go ści nas ob fi tym cie płym po sił kiem, tak
bę dzie ka żde go dnia. Pod czas dru gie go
nur ko wa nia kon cen tru je my się na ćwi cze -
niach na wi ga cyj nych. Na wi ga cja pod wod -

na jest wa żna dla ka żde go ty pu nur ko wa -
nia, ale dla nie któ rych wręcz nie odzow na.
Na przy kład, ła twiej ulec dez orien ta cji
w męt nej wo dzie pod czas noc ne go nur ko -
wa nia; pro ściej na to miast jest zna leźć za gu -
bio ne przed mio ty pod czas nur ko wa nia ty pu
po szu ki wa nie i od zy ski wa nie, kie dy wiesz
do kład nie, w któ rych miej scach już szu ka -
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łeś, a w któ rych jesz cze nie. Opa no wa nie
umie jęt ność po wo du je: zmniej sza nie iry ta -
cji i nie po ko ju, unik na nie dłu gie go pły wa -
nia po po wierzch ni, zwięk sza nie efek ty-
w no ści pla no wa nia nur ko wań, uni ka nie
roz dzie le nia z part ne rem, oszczęd ność po -
wie trza.

Hvar, 22 sierp nia, wie czór – Hvar oka la -
ją bie gną ce ku gó rze mu ry obron ne twier -
dzy wznie sio nej przez Hisz pa nów w
XVI wie ku. Wie czor ny spa cer po twier dzy
koń czy my spek ta klem w wol nym od ru chu
ko ło we go cen trum.

Hvar, 23 sierp nia, cie pły po ra nek. Miej -
sce nur ko we: Ve la Garška. Czas pły nię -
cia 20 min. Efek tow na pio no wa ścia na
zde cy do wa nie opa da ją ca z głę bo ko ści
ok. 6 m do 30-35 m przy za chod nim na ro -
żni ku za to ki Ve la Garška. Ścia nę po ra sta ją
wspa nia łe ko lo nie gą bek, mszy wio łów i ko -
ra low ców. Czę sto spo ty ka się rów nież wie -
le ro dza jów śli ma ków na go skrzel nych.
Oko ło 80 m od uj ścia za to ki, na głę bo ko -
ści 7 m, otwie ra się du że, owal ne okno gro -
ty pro wa dzą ce do 20-me tro we go ko ry ta rza
za krę ca ją ce go w po ło wie dłu go ści pod ką -
tem pro stym. Na dnie gro ty, w ob rę bie
świa tła dzien ne go, ży ją du że, pięk nie ubar -

wio ne szorst ni ki. Max głę bo kość 35 m.
Hvar, 24 sierp nia, jak zwy kle cie pło.

Miej sce nur ko we: Pe trov Bok, dziś nur ko -
wa nie głę bo kie do AOWD. „Scho dze nie
w dół” to atrak cja, pod eks cy to wa nie i ta -
jem ni czość. Po cząt ku ją cy, któ rzy nur ku ją
do głę bo ko ści 18 me trów chcą wie dzieć,
jak to jest tam w do le. Bar dziej do świad cze -
ni nur ko wie, któ rzy by li tro chę głę biej dys -
ku tu ją w pod nie ce niu. Na to miast ci, któ rzy
są wy kwa li fi ko wa ni do osią gnię cia 40 me -
trów – naj więk szej za le ca nej głę bo ko ści dla
nur ko wa nia re kre acyj ne go – ta kże po ka zu -
ją en tu zjazm, ale ogra ni czo ny przez re spekt
i sza cu nek do po wa żniej szej na tu ry nur ko -
wa nia głę bo kie go. Czas pły nię cia 35 min.
Płyt ka i ma low ni cza za tocz ka. Tra wia ste
dno opa da lej ko wa tym, piasz czy stym ka -
nio nem do głę bo ko ści 40 m. Pięk ne są sied -
nie ścia ny na więk szej głę bo ko ści po ro-
śnię te są gru pa mi żół tych gor go nii, a pły cej
gę stym dy wa nem alg, na któ rych roz wi ja ją
się ko lo nie szkli stych osło nic. Na głę bo ko -
ści 30-35 m, w otwo rach skal nych, ży ją lan -
gu sty i kra by. Mak sy mal na głę bo kość to
oko ło 30 m. Po prze rwie na wy śmie ni ty po -
si łek i od po czy nek, po wrót do wo dy i nur -
ko wa nie – Mo ci Gu zi ca. Czas pły nię cia

oko ło 20 mi nut. Cy pel le żą cy przy nie wiel -
kiej za to ce Za glav, ko ło wy spy Gla vi ca,
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w ar chi pe la gu Pa kle ni Oto ci, usia ny jest
pro ga mi i nie wiel ki mi skał ka mi. Dno prze -
cho dzi stop nio wo w pięk ną ścia nę o dłu go -
ści oko ło 100 me trów i opa da ją cą
do głę bo ko ści po nad 40 me trów. Miej sce

jest ide al ne do nur ko wań przy rod ni czych.
Ścia nę po ra sta ją du że ilo ści ko lo ro wych gą -
bek i ko ra low ce – gor go nie. Za chod ni ko -
niec wy spy wień czy ogrom ny, prze wie szo-
ny fi lar skal ny. Da lej wpły wa my do cha rak -

te ry stycz ne go pod wod ne go żle bu. Mak sy -
mal na głę bo kość to 30 m. Wró ci my tu wie -
czo rem na nur ko wa nie noc ne. Bę dzie
szan sa stwier dzić, że na sze zna jo me miej -
sce oka że się jak by cał kiem… in ne. Za nu -
rza jąc się w wo dzie pod czas ciem nej no cy,
po czu je my nie po kój, jed nak póź niej zwy -
cię ży cie ka wość i pod nie ce nie nur ko wa -
niem. Bę dzie to wstęp do no wej pod wod nej
przy go dy ze spe cy ficz ny mi wy ma ga nia mi
wo bec nur ków i sprzę tu. Nur ko wa nie za po -
wia da się cu dow nie, ma wiać Bu rin – wiatr
wie ją cy no cą z pół no cy lub pół noc ne go -
-wscho du, wró ży sta bil ną po go dę przez kil -
ka dni.

Hvar, 25 sierp nia, po ran ny upał ła go dzi
wiatr Ma estral. Wie je z pół noc ne go za cho -
du. Oprócz ma estra la w Chor wa cji wie ją
in ne wia try, naj czę ściej wspo mnia ny Bu rin
i Bo ra – pół noc no -wschod ni, wie je z gór
w kie run ku mo rza, jest po ry wi sty i su chy.
Bo ra przy no si nie zwy kłą przej rzy stość po -
wie trza, ale też wy so kie fa le, dla te go po kil -
ku dniach wia nia bo ry wa run ki nur ko we są
trud ne. Tra mon ta na jest wia trem po dob -
nym, lecz wil got niej szym. Ju go to wiatr
z po łu dnia, znad Afry ki. Jest cie pły i bar dzo
wil got ny. Na mo rzu two rzy dłu gie fa le, za -
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zwy czaj przy no si opa dy desz czu. To nie -
przy ja zny wiatr dla ster ni ków. Gdy jest ju go
wie le osób czu je roz dra żnie nie…

Dzi siej szy ma estral za po wia da mi ły
dzień. Pły nie my na Czer wo ne Ścia ny. Miej -
sce oto czo ne jest przez nie zwy kle cie ka we
for my skal ne z in te re su ją cą rzeź bą, ide al ne

na nur ko wa nie z wszech stron ną spe cja li za -
cją nur ko wą, tzn. pod wod ną fo to gra fią.
Wła śnie fo to gra fia pod wod na ide al nie pa -
su je do wszyst kich in nych spe cja li za cji
i po zwa la płe two nur ko wi po dzie lić się swo -
imi wra że nia mi i ob ser wa cja mi z ty mi, któ -
rzy nie nur ku ją. Pod po wierzch nią spo ty-

ka my przed sta wi cie li więk szo ści śród ziem -
no mor skich zwie rząt po czy na jąc od gą bek,
ko ra low ców, śli ma ków, sko ru pia ków,
szkar łup ni, na wie lu ga tun kach ryb koń -
cząc. Sta ra my się utrwa lić te wi do ki, za pa -
mię tu jąc je na kar cie SD apa ra tu. Jesz cze
nie tak daw no te mu pod wod na fo to gra fia
by ła uwa ża na za trud ną umie jęt ność za re -
zer wo wa ną dla osób cier pli wych, z do głęb -
ną wie dzą fo to gra ficz ną i z ogrom ny mi
kwo ta mi pie nię dzy, któ re mo gły być za in -
we sto wa ne w skom pli ko wa ny oraz wy szu -
ka ny sprzęt. Dzi siaj jed nak fo to gra fia
pod wod na jest w za się gu rę ki ka żde go nur -
ka, któ ry się nią za in te re su je. Współ cze sne
apa ra ty fo to gra ficz ne są bar dziej do stęp ne
i wy po sa żo ne w tech no lo gie po zwa la ją ce
na wy ko na nie ostrych, do brze skom po no -
wa nych zdjęć w bar dzo pro sty spo sób. Jed -
nym z pod sta wo wych pro ble mów dla
fo to gra fu ją cych pod wo dą jest po pierw sze
ko ro zja sprzę tu fo to gra ficz ne go, a po dru -
gie czą stecz ki za wie si ny uno szą cej się
w wo dzie. Jak so bie ra dzić, omó wi li śmy
w czę ści teo re tycz nej, jesz cze w kra ju. Czas
pły nię cia 40 min. Nur ko wa nie roz po czy -
na się przy wy pły ca niu za ma łą za to ką. Za -
nu rza my się przy ścia nie opa da ją cej



Nuras.info 8/2013

12

do 40 m i pły nie my na głę bo ko ści 30 m
na wschód (ma jąc ścia nę po le wej stro nie),
nie sie ni prą dem, któ re go obec ność za pew -
nia ob fi tość po kar mu i do bre wa run ki roz -
wo ju dla wy stę pu ją cych tu or ga ni zmów.
Ścia nę po ra sta ją roz le głe ko lo nie żół te go
ko ra low ca, wy bu ja łe gąb ki i żół te gor go nie.

W to ni uno szą się ła wi ce chro mi sów, ama -
re le i ob la dy. Ścia na prze cho dzi w stro my
stok, wzdłuż któ re go pły nie my w wy raź nie
słab ną cym prą dzie, mi ja jąc wci na ją ce się
w brzeg nie wiel kie za to ki. Po 10-15 mi nu -
tach do pły wa my do Czer wo nych Ścian, głę -
bo ko wcię tej wą skiej za tocz ki, nad któ rą

na wie sza ją się po tę żne rdza wo czer wo ne
ska ły. U ich pod sta wy, na pły ciź nie, peł no
jest pęk nięć i jam, do któ rych mo żna wpły -
nąć oglą da jąc za miesz ku ją ce je skor pe ny
i kra by. Mak sy mal na głę bo kość to 40 m. Jest
to jed no z naj ład niej szych miejsc przy ścia -
nach cią gną cych się na wschód od mia sta
Hvar. Obo jęt nie czy nur ku jesz przy tak uro -
czym i fo to ge nicz nym miej scu, pod lo dem,
na wy so ko ści czy we wra kach, pa mię taj
– weź apa rat, za wsze bę dzie coś cie ka we go
do zo ba cze nia, a tym sa mym do sfo to gra fo -
wa nia.

Hvar, 26 sierp nia. Miej sce nur ko we:
Je’Ka men. Czas pły nię cia do jed ne go z naj -
bar dziej uro kli wych miejsc w oko li cach
Hva ru to oko ło 35 min. Skał ka wy sta ją ca
za le d wie dwa me try nad po wierzch nię, tuż
przy sa mym brze gu mi kro sko pij nej za tocz -
ki, jest wierz choł kiem pod wod nej, smu kłej
ska ły opa da ją cej w po sta ci ko lum ny do głę -
bo ko ści 44 me trów. Do głę bo ko ści 2-3 m
mo żna ją opły nąć, ale po ni żej skal na basz -
ta przy ra sta do ścia ny i na głę bo ko ści 35-
40 m cał ko wi cie się w nią wta pia. Miej sce
to ob fi tu je w bo gac two pod wod ne go ży cia.
Na prze strze ni pierw szych 10 m pod po -
wierzch nią spo ty ka my nie wiel kie, fio le to -
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we, żół te lub bia łe śli ma ki na go skrzel ne, że -
ru ją ce i skła da ją cych ja jecz ka na ko lo nij -
nych stuł bio pła wach po ra sta ją cych ścia nę.
Sil nie po dziu ra wio na ska ła do 15 m głę bo -
ko ści za pew nia schro nie nie śli zgom, ma łym
mu re nom i skor pe nom. Po ni żej 20 me tra
roz cią ga się świat gą bek i gor go nii, na któ -
rych za wie szo ne są jaj ka re kin ków psich,
a 10 m głę biej pra wie z ka żde go otwo ru
w ska le wy sta ją czuł ki lan gu sty. Jed nak
praw dzi wą nie spo dzian kę kry je Je” Ka men
w swo im wnę trzu. Na głę bo ko ści 16 m,
od wschod niej stro ny znaj du je się do syć
wą skie, pio no we wej ście do pie cza ry sta no -
wią cej wnę trze basz ty. Kil ka me trów
za wlo tem ko ry tarz po sze rza się i za krę ca
w le wo. Znaj du je my się po środ ku wy so kiej
ko mo ry, się ga ją cej pra wie do wierz choł ka
Je’Ka me na i opa da ją cej w dół do 28-30 m
w kie run ku sze ro kie go wy lo tu, od ci na ją ce -
go się in ten syw nym błę ki tem od ciem nych
ścian. Wnę trze roz świe tla ne jest przez
otwo ry znaj du ją ce się w su fi cie oraz przez
po świa tę otwo ru wej ścio we go i wyj ścio we -
go. Urok i pięk no te go miej sca wzra sta
po od pa le niu la ta rek trzy ma nych w rę ku.
Bo gac two sza ty po ro sto wej: ko ra low ców,
gą bek, mszy wio łów, osło nic nie znaj du je

so bie rów nych. Spo ty ka się rów nież po -
wszech nie ra ki ło pa cia rze i lan gu sty wę dru -
ją ce w ciem no ści po ścia nach kom na ty.
Pod czas prze pły wa nia przez Je’Ka men po -
ru sza my się bar dzo uwa żnie, aby nie uszko -
dzić or ga ni zmów po ra sta ją cych ścia ny.
Ostro żna, cha rak te ry stycz na dla nur ków ja -

ski nio wych pra ca płetw – mo dy fi ko wa -
na żab ka – a przy naj mniej jej pró ba. Ta ki
ruch płetw nie po wo du je też pod nie sie nia
za wie si ny i spad ku przej rzy sto ści. Jest to
jed nak je dy ne utrud nie nie wy stę pu ją ce
pod czas te go nur ko wa nia. Miej sce to jest
ide al ne dla pod su mo wa nia szko le nia po -
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zio mu Ad van ced Scu ba Di ver. Max głę bo -
kość 40 m, dla nas 30 m.

Hvar, 27 sierp nia wie czór. PAR TY TI ME,
FE EST im pre za pod su mo wu ją ca, fie sta, tań -
ce, itp. Pro gram szko le nia nur ko wa nia re -
ak cyj ne go za koń czo ny. Bar mu zycz ny
Na uti ka, mi ła mu zy ka i drin ki ze wszyst kich

stron świa ta. To wa rzy stwo rów nież ję zy ko -
wo bar dzo uroz ma ico ne. Wie ża Ba bel, peł -
na życz li wość, uśmiech, za ba wa. Dla
bar dziej za awan so wa nych nur ków wie czór
koń czy się wcze śniej, bo ju tro pla nu je my
coś eks tra –nie osią gal ne go dla wszyst kich
nur ków.

Hvar, 27 sierp nia, jak zwy kle pięk nie.
Po oko ło 55 mi nu tach pły nię cia, mi ja jąc
Vod niak, ostat nią wy spę w ar chi pe la gu
Wysp Pie kiel nych, do pły wa my do nur ko -
we go Nu me ru Je den w re jo nie Hva ru
– pod wod nej igli cy – strze li stej ska ły wy ra -
sta ją cej z piasz czy ste go dna na głę bo ko -
ści 55-60 m i koń czą cej się lek ko
na chy lo nym pła skim wierz choł kiem na głę -
bo ko ści 11 m. Cam pa nel la to po wło sku
dzwon ni ca i na zwa ta od da je w peł ni cha -
rak ter te go miej sca. Prą dy, czę sto wy stę pu -
ją ce na Cam pa nel li, tra dy cyj nie kom pli ku ją
nam nur ko wa nie. Jed nak po za nu rze niu
wzdłuż li ny opu sto wej na wierz cho łek igli -
cy, są już sła bo wy czu wal ne. Jak przy sta ło
na mor ską oa zę, mo że my zo ba czyć tu
na nie wiel kiej prze strze ni praw dzi we bo -
gac two ży cia. Czer wo ne gor go nie (Pa ra mu -
ri cea cla va ta) po ra sta ją ce gę sto wszyst kie
ścia ny Cam pa nel li, od głę bo ko ści 17-18 m,
da ją schro nie nie kra bom, skor pe nom, osia -
dłym i wol no ży ją cym wie losz cze tom, osło -
ni com i ukwia łom. Z pół noc ną ścia ną
Cam pa nel li są sia du je ma ła Cam pa nel la,
któ rej wierz cho łek znaj du je się na głę bo ko -
ści 28 m, od więk szej sio stry od dzie la ją
wą wóz na głę bo ko ści 40 m. Okrą ża jąc
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głów ny wierz cho łek na głę bo ko ści 31 m,
do pły wa my do tu ne lu o 4-me tro wej śred ni -
cy i dłu go ści 5-7 me trów, któ ry prze ci na po -
tę żny fi lar opa da ją cy z wierz choł ka
w kie run ku po łu dnio wo -za chod nim.

Hvar, 27 sierp nia, wie czór po że gnal ny
z Hva rem, bar Ki WA. Ko lo ro wa dys ko te ka
peł na ró żno ję zycz nej wy mia ny wy krzy ki -
wa nych my śli czy ha seł. Mu zy ka wpa da ją -
ca do ucha i na stra ja ją ca po zy tyw nie
i ro man tycz nie. We wnętrz ne go rą co serc
i ciał w po łą cze niu z tań ca mi i szwan ku ją -
cą wen ty la cją pod no si jesz cze tem pe ra tu rę.
Na ze wnątrz jed nak przy jem ny chłód za -
pew nia ma estral. Ze wzglę du na re gu lar -
ność (to bry za dzien na) i przy jem ny chłód,
ma estral wpły nął na układ ulic w an tycz -
nych mia stach Dal ma cji. Za zwy czaj prze -
bie ga ją one wzdłuż je go kie run ku, aby
świe ża bry za mo gła oczy ścić po wie trze
w mie ście i przy nieść uko je nie la tem w go -
dzi nach po po łu dnio wych. Tak jest i tu taj.

Hvar, 28 sierp nia, wcze sny ra nek, wie je
Yugo. Je że li wiatr ten wie je ze znacz ną si łą
przed 2-3 dni, po nim (czy li po przej ściu ni -
żu) nad cho dzi bu ra lub tra mon ta na. Nie
przej mu jąc się zmia ną po go dy – wra ca my.
Wcze sna po bud ka, prze jazd na prom, Split,

na au to stra dę, mi ja my Si be nik – mia sto por -
to we od le głe o 25 km od Mur te ru. Nie ma -
my cza su, by po dzi wiać port, targ czy
sta rów kę. Po dob no war to zo ba czyć pa no -
ra mę mia sta, któ ra roz cią ga się z twier dzy
gó ru ją cej nad mia stem. Da lej au to stra dą,
kie ru nek Za grzeb. Na po si łek za trzy mu je -
my się przy zjeź dzie na Wo do spa dy rze ki
KRKA. Za ja da my pysz ną su szo ną szyn kę
pršut. Chor wa ci za wdzię cza ją ją po dob no
wia tro wi Bo ra. W ja ki spo sób? Mo że na -
stęp nym ra zem „roz ki gu je my” i ten te mat.
Po po sił ku czas na zwie dza nie. Krka – Park
Na ro do wy o po wierzch ni 109 km2 utwo -
rzo ny w 1985 r. Obej mu je dol ny bieg rze ki
Krka, od miej sco wo ści Tro senj i Ne cven aż
do Si be ni ka. Głów ną atrak cję sta no wi sie -
dem ma low ni czych wo do spa dów o łącz nej
wy so ko ści po nad 45 m. W pół noc nej czę ści
par ku wy ra sta z wo dy wy sep ka Vi so vac
z klasz to rem Fran cisz ka nów, a w po łu dnio -
wej roz le wa się sze ro ko Pro kl jan sko je zio -
ro.

Pli twi ce, 28 sierp nia, wie czór. Od po czy -
wa my w miej sco wym mo te lu – ju tro dzień
za czy na my od tu ry sty ki pie szej.

Pli twi ce 29 sierp nia, lek ko wie je, sło -
necz ko gdzieś scho wa ne za chmu ra mi. Do -

bra po go da na spa cer, a jest gdzie! Park Na -
ro do wy Pli tvic kie Je zio ra od 1979 ro ku
znaj du je się na li ście świa to we go dzie dzic -
twa na tu ral ne go UNE SCO i wart jest od wie -
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dzenia ze względu na unikatowe walory
przyrodnicze. Wody rzeki Korany, powodu-
jąc erozję wapiennych skał, utworzyły
w naturalny sposób zespół wielu połączo-
nych jezior, z których każde znajduje się
na innym poziomie. Niezliczone kaskady
krystalicznie czystej wody tworzą przepięk-
ne widoki. Wapienne osady na dnie jezior
nadają wodzie błękitny odcień, a pływają-
ce ryby wydają się być zawieszone w nie-
widocznej cieczy.

Dwieście hektarów jezior znajduje się
w otoczeniu lasów o charakterze pierwot-
nej puszczy. Poruszanie się po tym „raju
na ziemi” możliwe jest dzięki drewnianym
kładkom, które pozwalają na stąpanie
nad przepływającymi wodami. Cały kom-

pleks posiada oznaczone szlaki, które
w większości przemierza się pieszo, ale nie-
które odcinki trzeba pokonać statkiem czy
też nietypowym pojazdem terenowym
z dwoma przyczepami. Po czterogodzinnej
wycieczce, pełni wrażeń, zaczynamy ostat-
nią fazę naszej peregrynacji. Przez Słowe-
nię, Austrię, Czechy do kraju.

Wrocław, 30 sierpnia, złota polska
przedwczesna jesień, wyciągamy polary,
zakładamy skarpety, czapki, sandały do tor-
by… i tak już zostanie do następnej wypra-
wy. Oglądając zdjęcia w domowych
pieleszach, będziemy planować kolejny
wyjazd jak najszybciej…

RMH

fot. Piotr Stós

Romek Hłobaż – nurek zawodowy i techniczny, instruktor nurkowania wielu federacji, wydał
ponad 1440 certyfikatów, wyszkolił 59 instruktorów oraz wielu znanych polskich nurków tech-
nicznych. Wyróżniony za osiągnięcia dydaktyczno/wy- chowawcze państwowym odznacze-
niem – Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Odbył w swojej karierze 4300 nurkowań na akwenach całego świata, uczestniczył jako kon-
sultant i nurek zabezpieczający w rekordzie głębokości Polski i innych cieka- wych projektach
nurkowych. Mając świadomość ryzyka i respekt niezagłuszony rutyną, głębokość 100 m prze-
kraczał kilkadziesiąt razy a jego wiedza, spokój i opanowanie wielu pozwoliła na bezpieczny
powrót z tej głębokości. Autor filmowych zdjęć specjalnych – www.filmpolski.pl

http://www.facebook.com/pages/Hola-Teneryfa/367871753335003
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http://www.gozodive.pl
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Zi ma ode szła, a my z nie cier pli wo -
ścią cze ka li śmy na za pla no wa ny mar -
co wy wy jazd na Born holm. Wszy scy
by li śmy pod eks cy to wa ni per spek ty wą
zo ba cze nia cze goś wię cej niż lód,
któ ry go ścił na je zio rach od pa ru
mie się cy. Po za tym wra ki, oj wra ki.
Lu bu je my się we wra kach, a te le -
żą ce w oko li cach Born hol mu są wy -
jąt ko we. 

Ani ni ska tem pe ra tu ra, ja ka pa no wa ła
w mar cu, ani nic in ne go nie mo gło nas
znie chę cić do wy pra wy, ale… po go da do -
szczęt nie po psu ła nasz plan. Wiatr i fa le
roz sza la ły się po Bał ty ku, de fi ni tyw nie
sprze ci wia jąc się na sze mu wy pły nię ciu.
Z ży wio łem nie wy grasz, więc wy jazd zo -
stał od wo ła ny. Nie da ło się ukryć na sze go
roz cza ro wa nia, ale nie ste ty by ło to nie za le -
żne od nas. Za tem nie po zo sta ło nic in ne go,
jak za pla no wać ten wy jazd w póź niej szym

okre sie. Wspól nie usta li li śmy ter min 15 lip -
ca. Wte dy jest cie pło i za zwy czaj mo rze jest
spo koj ne, więc li piec wy da wał nam się ide -
al nym cza sem. By li śmy prze ko na ni, że tym
ra zem już nic nie mo że się wy da rzyć. Prze -
cież nie mo żna mieć ta kie go pe cha. Z ta -

kim też prze ko na niem oraz po dwój ną nie -
cier pli wo ścią od li cza li śmy czas do na sze go
wy jaz du. Im bli żej by ło ter mi nu, tym bar -
dziej by li śmy pod eks cy to wa ni.

W koń cu nad szedł li piec i zo sta ło nam
kil ka dni do wy jaz du. Do pi na li śmy wszyst -

Bornholm
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kie spra wy na ostat ni gu zik. Trze ba by ło
spa ko wać sprzęt, na bić ga zy, wszyst ko
przy go to wać, by ni cze go nie za po mnieć.
Nie któ rzy na bi ja li sa me twi ny, nie któ rzy
do dat ko wo po trze bo wa li też sta ge’e z ga za -
mi de co, a nie któ rzy zde cy do wa li się wziąć
tri mix na słyn ne go Fu Shan Hai. W so bo -
tę 14 lip ca wszy scy by li śmy go to wi do dłu -
go wy cze ki wa nej wy pra wy na Born holm,
od któ rej dzie lił nas już tyl ko je den dzień.

Okrę to wa nie mia ło od być się 15 lip ca, czy -
li w nie dzie lę wie czo rem. W so bo tę o go -
dzi nie 15:00 Pa weł do stał te le fon od
ka pi ta na, że bar dzo wie je i na Bał ty ku są
trzy me tro we fa le. Mo rze jak to mo rze,
wszyst ko się zmie nia w mgnie niu oka, więc
Pa weł umó wił się z ka pi ta nem na te le fon
i po twier dze nie pro gno zy o 21: 00. W mię -
dzy cza sie spraw dzi li śmy po go dę na duń -
skich stro nach i fak tycz nie by ło tak, jak

mó wił ka pi tan, bar dzo wia ło. Łódź nie mo -
gła w ta kich wa run kach opu ścić por tu i po -
pły nąć na otwar te mo rze. Po raz dru gi nasz
wy jazd stał pod zna kiem za py ta nia. By ły
dwie opcje. Al bo bę dzie opóź nie nie jak
wiatr sią dzie, al bo wy jazd prze kła da my. Jak
to się mó wi, do trzech ra zy sztu ka. Jed nak
ża den z nas nie mógł w to uwie rzyć, ca ły
czas mie li śmy na dzie ję. Te sześć go dzin
w ocze ki wa niu na te le fon od ka pi ta na wy -
da wa ło się wiecz no ścią. Ale tak jak wcze -
śniej, tak i tym ra zem by ło to od nas
nie za le żne.

Wy bi ła go dzi na 21: 00, czy li czas na roz -
mo wę z ka pi ta nem. Dziw ne to by ło uczu -
cie, cze ka nie, zde ner wo wa nie i mi lion
my śli w gło wie… Po chwi li oka za ło się, że
pły nie my! Na sza ra dość się ga ła ze ni tu. Co
praw da mie li śmy mieć kil ku go dzin ne opóź -
nie nie, ale naj wa żniej sze by ło, że wy jazd
doj dzie do skut ku. W nie dzie lę ra no ze bra -
li śmy się, spa ko wa li śmy do na szych nur ko -
wo zów i ru szy li śmy w tra sę nad mo rze.
„Ahoj przy go do, pły nie my na Born holm”,
ka żdy z nas po wta rzał gło śno. Do bry hu mor
nie opusz czał nas przez ca łą dro gę do Dar -
łów ka, skąd mie li śmy pły nąć. Kil ka po sto -
jów, kil ka go dzin jaz dy i do tar li śmy na
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miej sce. Łódź Ni trox cze ka ła na nas w por -
cie. Wy ła do wa li śmy sprzęt, za kwa te ro wa li -
śmy się na ło dzi i po szli śmy wszy scy
na ko la cję, by de li kat nie uczcić po czą tek
na szej mor skiej przy go dy. Tej no cy spa li -
śmy już na ło dzi, a w po nie dzia łek ra no,
po śnia da niu, mie li śmy opu ścić port.

Dzień I
Zgod nie z pla nem, łódź M/Y Ni trox o go -

dzi nie 8: 00 opu ści ła port w Dar łów ku. Zje -

dli śmy śnia da nie i sto jąc na po kła dzie pa -
trzy li śmy, jak sta ły ląd zni ka nam z oczu.
By ło pięk nie, bry za mor ska i wiatr orzeź -
wia ją co mu ska ły na sze twa rze. Im bar dziej
od da la li śmy się od brze gu, tym wiatr sta wał
się sil niej szy. Nie da wał za wy gra ną. Mi mo
iż uspo ko ił się na ty le, że mo gli śmy wy pły -
nąć, to jed nak sza lał po mo rzu, po wo du jąc
spo re fa le. Za czę ło bu jać ło dzią, fa le bru -
tal nie wbi ja ły się na po kład. Bu tle by ły po -

rząd nie przy mo co wa ne, że by nie la ta ły
po po kła dzie, ale jak to po wie dział Do mel
„cze mu nikt nie przy mo co wał fa li”? Tak
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wy glą dał nasz rejs na Born holm w to wa rzy -
stwie fal i nie ustan ne go bu ja nia. Cho ro ba
mor ska nie ste ty nie omi nę ła pra wie ni ko go
z nas. Je dy nie Pa weł i Do mel oka za li się
praw dzi wy mi wil ka mi mor ski mi. Po kil ku
go dzi nach że glu gi bu ja nie lek ko usta ło.
Oka za ło się, że je ste śmy za wy spą i pły nie -
my na po zy cję. Mo żna by ło wyjść na po -
kład i przy go to wać sprzęt. W koń cu szko da
by ło tra cić czas – wra ki na nas cze ka ły! Te -

go dnia mie li śmy za nur ko wać na Af fa ire.
Jed nak nie wszy scy zde cy do wa li się wejść
do wo dy po tak cię żkiej pod ró ży. Na pew -
no po tem ża ło wa li, gdy słu cha li na szych
opo wie ści z te go nur ko wa nia.

Af fa ire to prze pięk ny XIX -wiecz ny wrak
ża glow ca, spo czy wa ją cy na 42 me trach.
Jest ca ły drew nia ny i le ży prze chy lo ny
na le wej bur cie. Nie po sia da masz tów, zo -
sta ły one usu nię te z po wo du za gro że nia dla

sie ci ry bac kich. Wrak po mi mo swo ich po -
nad stu lat jest prze pięk nie za cho wa ny. Za -
rów no sam Af fa ire, jak i wi docz ność na nim
pa nu ją ca zro bi ły na nas ogrom ne wra że nie.
Nie sa mo wi ty wi dok uka zał się, gdy wy łą -
czy li śmy la tar ki. Wi dzie li śmy do sko na le ca -
ły wrak. Pew nie ka żdy z nas pod czas te go
nur ko wa nia my ślał o tym sa mym – war to
by ło cze kać, by to prze żyć. A to do pie ro
po czą tek. Po nur ko wa niu przy go to wa li śmy
bu tle do bi cia, zje dli śmy obiad i po pły nę li -
śmy do por tu. Te go dnia zro bi li śmy tyl ko
jed no nur ko wa nie.

Dzień II
Po śnia da niu wy ru szy li śmy na ko lej ną

po zy cję. Tym ra zem był to dwu masz to wiec
Wil low na 36 m. Bar dzo ład ny wrak trans -
por tow ca. Mo żna by ło prze pły nąć ga le ryj -
ką, a w kil ku miej scach na wet do stać się
do środ ka. Wi zu ra ca ły czas nas roz piesz -
cza ła, się ga ła na wet 20 me trów. Dru gie
nur ko wa nie te go dnia zro bi li śmy na ku trze
ry bac kim le żą cym na 24 m. Nie był du ży,
ale bar dzo cie ka wy. Po sia dał du żo miejsc
umo żli wia ją cych pe ne tra cję. To by ły dwa
cie ka we nur ko wa nia, lecz trak to wa li śmy je
ja ko przy staw kę. Da niem głów nym, a na -
wet de se rem był dla nas „chiń czyk”, czy li
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słyn ny Fu Shan Hai. Na sa mym po cząt ku
stał pod wiel kim zna kiem za py ta nia ze
wzglę du na kiep ską po go dę. W koń cu prze -
padł nam He we liusz. Jed nak wszyst ko zo -
sta ło po twier dzo ne i chiń czy ka mie li śmy
zo ba czyć już na stęp ne go dnia.

Dzień III
Wi sien ka na tor cie, czy li Fu Shan Hai.

Dłu go cze ka li śmy na to nur ko wa nie. To gi -
gan tycz ny chiń ski ma so wiec o dłu go -
ści 240 m. Za to nął 10 lat te mu po zde rze niu
z du żo mniej szą jed nost ką MS Gdy nia. Spo -
czy wa na głę bo ko ści 70 m, a mo stek za czy -
na się już na 30 m. Ka żdy, zgod nie
z po sia da ny mi upraw nie nia mi, znaj dzie tu
coś dla sie bie. To nur ko wa nie by ło bez a pe -
la cyj nie fan ta stycz ne. Część z nas nur ko wa -
ła do 40 m, nie któ rzy ro bi li śród o krę cie
na 55 m, a część po szła na tri mi xie po dzi -
wiać śru bę na 65 m. „Chiń czyk” jest tak
ogrom ny, że nie jest się w sta nie go zo ba -
czyć na wet pod czas kil ku nur ko wań. My
od wie dzi li śmy go dwu krot nie. Naj bar dziej
god na uwa gi jest nad bu dów ka, do któ rej
mo żna wpły wać. Znaj du je się tam wie le
po miesz czeń i klat ki scho do we. Mo żna od -
nieść wra że nie, że sta tek za to nął nie da lej
niż ty dzień te mu. Wi dzie li śmy sa lon, ka ju -

tę ka pi tań ską, ła zien ki, ksią żki w ję zy ku
chiń skim i ku na sze mu za sko cze niu – do -
nicz ko wy kwia tek. Na wet upo rczy we żył ki,
któ rych by ło mnó stwo nie by ły w sta nie ze -
psuć nam te go nur ko wa nia. Na pew no wró -
ci my na Born holm spe cjal nie, by zno wu
po dzi wiać Fu Shan Hai.

Dzień IV
Ostat ni dzień na szej że glu gi i ostat nie

nur ko wa nia. Kie ru jąc się w stro nę Dar łów -
ka, po pły nę li śmy na wrak zwa ny „Prze wró -
co ny”. Jest to wrak pa row ca po sia da ją cy
drew nia ną kon struk cję, le żą cy na 45 m. Ro -
bi wra że nie i jest na praw dę bar dzo pięk ny.
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Szcze gól nie na szą uwa gę zwró cił świet nie
za cho wa ny te le graf. Po wy nu rze niu oka za -
ło się, że bar dzo fa lu je. Wyj ście z wo dy
oka za ło się ucią żli we. By ło to ostat nie na -
sze nur ko wa nie pod czas te go wy jaz du.
Oko ło go dzi ny 16: 00 do tar li śmy do por tu
w Dar łów ku. To był już ko niec na szej wy -
pra wy.

Wy jazd na Born holm ob fi to wał we wspa -
nia łe prze ży cia. Za rów no nur ko we, jak
i po wierzch nio we. At mos fe ra pa nu ją ca
na ło dzi i ca ła wy pra wa na dłu go po zo sta -
ną w na szej pa mię ci. Jed nak trud ne wa run -

ki, ja kie pa no wa ły na mo rzu pod czas te go
wy jaz du na uczy ły nas po ko ry i uświa do mi -
ły, jak ma łą jed nost ką jest czło wiek w ob li -
czu ży wio łu. Nur ko wa nia by ły wy jąt ko wo
uda ne ze wzglę du na prze pięk ną wi docz -
ność. Przez ca łą wy pra wę się ga ła ona 20
me trów. Wra ki w oko li cach Born holm na le -
żą do jed nych z pięk niej szych, któ re spo -
czy wa ją w Mo rzu Bał tyc kim i bez
wąt pie nia war to je od wie dzić. My na pew -
no tam wró ci my, by po raz ko lej ny prze żyć
tę przy go dę.

Eki pa Di ve Pro ject

TECHNICAL DIVING 
EQUIPMENT

Dystrybutor: Scubatech Sp. z o.o. 
ul. Derdowskiego 8, Szczecin  Tel/fax +48 91 453 00 17

TECLINE.COM.PL \ SCUBATECH.PL
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Le gen da gło si, że Te ne ry fa wraz
z po zo sta ły mi wy spa mi ar chi pe la gu
oraz z nie tak da le ki mi Azo ra mi,
Ma de rą i Wy spa mi Zie lo ne go Przy -
ląd ka to po zo sta ło ści za to pio nej
przez oce an An tlan ty dy. 

Atlan ty da, mi tycz na kra ina opi sa na m.in.
przez Pla to na, po ło żo na by ła na za chód
od Cie śni ny Gi bral tar skiej. By ła lą dem bo -
ga tym we wszel kie krusz ce, ży zne po la
i zwie rzę ta. Oto czo na prze pięk nym pa -
smem gór skim, cha rak te ry zo wa ła się cie -
płym, przy ja znym kli ma tem. Ro sły tam
pal my ko ko so we i in ne tro pi kal ne ro śli ny.
By ło to cu dow ne i cza ru ją ce miej sce. Nie -
ste ty w IX ty siąc le ciu przed na szą erą Atlan -

ty dę spo tkał okrut ny los – „przy szły strasz ne
trzę sie nia zie mi i po to py, a Atlan ty da za nu -
rzy ła się pod po wierzch nią oce anu i znik -
nę ła”.

Nie któ rzy mó wią, że w le gen dach za -
war te jest ziar no praw dy…

Te ne ry fa to naj więk sza (80 x 40 km) wy -
spa u za chod nich wy brze ży Afry ki, wcho -
dzą ca w skład ar chi pe la gu Wysp Ka na ryj-
skich. We dług mnie – naj cie kaw sza. Naj wy -
ższy szczyt to Pi co del Te ide – 3718 m n. p.
m. Wy spa li czy po nad 700 tys. sta łych
miesz kań ców, z któ rych 1/3 miesz ka w sto -
li cy San ta Cruz. Pa nu je tam kli mat pod -
zwrot ni ko wy o ce chach mor skich, na zy-
wa ny „wiecz ną wio sną” z uwa gi na cią gły
de li kat ny wiatr znad Atlan ty ku. Przez ca ły

rok tem pe ra tu ra po wie trza mie ści się
w prze dzia le od 20-28OC, tem pe ra tu ra wo -
dy 18-23OC. Wy so ki ma syw wul ka nu dzie -
li Te ne ry fę na dwa za sad ni czo ró żnią ce się
ob sza ry: na po łu dniu wy brze że wy spy jest
upal ne i su che, gdyż do cie ra tam po wie trze
z Afry ki, po stro nie pół noc no -za chod niej
jest wil got no i nie co chłod niej, co sprzy ja
wy stę po wa niu buj nej ro ślin no ści. Ja ko cie -
ka wost kę na le ży do dać, że do naj bli ższej
wy spy, La Go me ry, jest nie speł na 38 km,
jed na kże głę bo kość oce anu po mię dzy ty mi
dwo ma wy spa mi do cho dzi na wet do 4000
metrów. Po mi mo du żej ilo ści cen trów nur -
ko wych i do sko na łych wa run ków Te ne ry fa
na dal nie jest zbyt po pu lar ną de sty na cją dla
ro dzi mych pa sjo na tów nur ko wa nia.

Teneryfa
wy spa i nur ko wa nia owia ne ta jem ni cą
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Skon cen tru je my się na po łu dnio wej czę -
ści wy spy – jest to ide al ny wy bór, je śli cho -
dzi o nur ko wa nie po łą czo ne z wy po czyn -
kiem. Na wy brze żu po mię dzy Los Abri gos
a Los Gi gan te sma my do dys po zy cji jest po -
nad 50 miejsc nur ko wych. Cen tra są przy -
go to wa ne za rów no dla nur ków re kre acyj-
nych, jak i tech nicz nych, w kil ku z nich do -
stęp ne są do wol ne mie szan ki oraz re bre -
athe ry. Nur ko wa nia od by wa ją się głów nie
z ło dzi ty pu RIB przy sto so wa nych do prze -
wo że nia od 12 do 16 osób. Du ża ilość naj -
cie kaw szych miejsc nur ko wych jest zlo ka li-
zo wa na do 20 mi nut pły nię cia od ma low -
ni cze go por tu w Las Gal le tas. Wie le cen -
trów nur ko wych wła śnie tu taj cu mu je swo je
łód ki. Sto jąc na por to wym na brze żu i przy -
go to wu jąc sprzęt mo że my po dzi wiać pięk -
ny i ma je sta tycz ny szczyt wul ka nu Pi co del
Te ide. Ce ny nur ko wań za czy na ją się
od oko ło 35/40 eu ro za jed no nur ko wa nie
do oko ło 280/320 eu ro za pa kiet 10 nur ko -
wań. W ce nie za zwy czaj za war ty jest trans -
fer z i do ho te lu, prze wod nik, ba last oraz
bu tla. Więk szość cen trów roz po czy na
pierw sze nur ko wa nie oko ło 9: 30. Na Wy -
spach Ka na ryj skich wy ma ga ne jest ubez pie -
cze nie nur ko we. Je śli ktoś go nie po sia da,

to w ka żdym cen trum nur ko wym mo że je
wy ku pić, koszt oko ło 5/7 eu ro na dzień
lub 10/15 eu ro na ty dzień. Ok, do syć for -
mal no ści, cie ka wi za pew ne je ste ście, co
mo że my zo ba czyć w wo dach ota cza ją cych
Te ne ry fę? Oglą da nie wie lo ry bów i del fi nów
w Eu ro pie jest ak tyw no ścią ty po wo let nią,

zwy kle od ma ja do paź dzier ni ka, ale
na Wy spach Ka na ryj skich mo że my je po -
dzi wiać przez ca ły rok. Del fi ny bu tlo no se
i co naj mniej czte ry sta wie lo ry bów pi lo tów
są sta ły mi re zy den ta mi oce anu na po łu dnie
od Te ne ry fy. Po nad jed na trze cia wszyst -
kich ga tun ków wie lo ry bów i del fi nów za -
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miesz ku je lub cza sem od wie dza wo dy wo -
kół Wysp Ka na ryj skich. Tu ry ści mo gą po -
dzi wiać del fi ny bu tlo no se i wie lo ry by pi lo ty
z po kła du wie lu łó dek or ga ni zu ją cych rej sy
ob ser wa cyj ne.

Do po wsze dnich na le ży oglą da nie del fi -
nów na po wierzch ni pod czas pły nię cia

na nie któ re miej sca nur ko we, pod wo dą
ma my nie co mniej sze szan se, cho ciaż zda -
rza ją się spo tka nia z del fi na mi, re ki na mi,
wie lo ry ba mi oraz man ta mi. Do bar dzo czę -
stych na to miast na le żą spo tka nia z żół wia -
mi, ogrom ny mi płaszcz ka mi, an gel shar-
ka mi, ośmior ni ca mi, ko ni ka mi mor ski mi,
śli ma ka mi na go skrzel ny mi a ta kże ogrom -
ny mi ła wi ca mi ron ca do res, tuń czy ków czy

sar dy nek. Je śli do ło ży my do te go nie sa mo -
wi te for ma cje skal ne, tu ne le wy drą żo ne
przez spły wa ją cą la wę, ja ski nie, wra ki, stro -
mo opa da ją ce kli fy, sta je się pew ne, że ka -
żdy nu rek, nie za le żnie od do świad cze nia,
znaj dzie coś dla sie bie. Oczy wi ste jest też,
że oso by lu bią ce fo to gra fię lub vi de ofil mo -
wa nie pod wod ne na pew no nie bę dą roz -
cza ro wa ne. Chciał bym przed sta wić kil ka
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atrak cji za rów no na lą dzie, jak też i pod po -
wierzch nią oce anu ota cza ją ce go Te ne ry fę,
a ta kże uchy lić rąb ka ta jem ni cy do ty czą cej
tej tro pi kal nej wy spy. Zacz nij my od naj cie -
kaw szych miejsc nur ko wych, któ re po wi -
nien od wie dzić ka żdy nu rek.

Los Chu chos – czas pły nię cia z Las Gal -
le tas to oko ło 3 mi nu ty, głę bo kość: 10-
22 m, po ziom pod sta wo wy. RIB zrzu ca nas
oko ło 500 me trów od brze gu, w miej scu
gdzie dno znaj du je się na 14/16 me trach.
Na dnie znaj dzie my 12-me tro wy wrak ło -
dzi ry bac kiej, któ ra sta ła się do mem dla
ośmior ni cy. Pły wa jąc do oko ła wra ku uj rzy -
my set ki ma łych mu ren sie dzą cych w piasz -
czy stym dnie, spo tka my ma je sta tycz ne
płaszcz ki, krę cą ce się tu ogrom ne stin graye
o dłu go ści prze kra cza ją cej dwa me try. Nie -
za wod nym „re zy den tem” te go miej sca jest
żółw, któ ry uwiel bia to wa rzy szyć nur kom.
Wska za ne za bra nie apa ra tów fo to gra ficz -
nych oraz ka mer, ide al ne miej sce na pierw -
sze nur ko wa nie na Te ne ry fie.

Mon ta na Ama ril la – czas pły nię cia z Las
Gal le tas to oko ło 7 mi nut, głę bo kość:
od 13-35 m, po ziom: pod sta wo wy/za awan -
so wa ny. RIB z re gu ły cu mu je oko ło 50 me -
trów od brze gu, głę bo kość pod ło dzią 8/10

me trów. Roz po czy na my nur ko wa nie wśród
wie lu cie ka wych for ma cji skal nych, w któ -
rych ukry wa ją się mą twy, ośmior ni ce, kre -
wet ki oraz gru pe ry. Kil ka ka nio nów oraz
ogrom ny, nie do koń ca za mknię ty łuk skal -
ny, pro wa dzi nas do piasz czy ste go dna,
na któ rym mo że my ob ser wo wać płaszcz ki
oraz set ki ma łych mu ren.

El Con de si to – do pły nie my tu z Las Gal -
le tas w oko ło 15 mi nut, głę bo kość: 10-

18 m, po ziom pod sta wo wy/za awan so wa ny.
El Con de si to to cie ka wy wrak trans por to wy
(ce men to wiec), któ ry w 1970 ro ku ude rzył
w wy brze że na naj bar dziej wy su nię tym
na po łu dnie krań cu Te ne ry fy. To bar dzo ła -
twe nur ko wa nie dla po cząt ku ją cych nur -
ków. Wnę trze wra ku, dłu go ści ok 30
me trów, za miesz ku je wie le ga tun ków ryb,
mu ren oraz ośmior nic. Na to miast do oko ła
nie go bar dzo czę sto mo że my spo tkać ła wi -
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cę sar dy nek skła da ją cą się z kil ku ty się cy
osob ni ków – nie sa mo wi te wra że nie. Bar -
dzo eks cy tu ją ce miej sce. Dla nur ków za -
awan so wa nych god na po le ce nia jest tra sa
wzdłuż prze pięk nych ka nio nów, roz cią ga -
ją cych się obok wra ku, gdzie na oko ło 30
me trach mo że my zo ba czyć sie dli ska czar -
ne go ko ra low ca, kil ka ma łych ja skiń, a ta -
kże po dzi wiać stro me ścia ny opa da ją ce

do po nad 60 me trów. Świet na wi zu ra po -
wo du je, że wi do ki po zo sta ją w pa mię ci
na dłu go.

(art. Con de si to mg, art. Con de si to1 mg,
art. Con de si to2 mg)

El Pu er ti to – za to ka żół wi –jed no z nie -
wie lu miejsc nur ko wych na Te ne ry fie osią -
gal ne z brze gu, głę bo kość: 8-18 m, po ziom
pod sta wo wy. Usy tu owa ne jest w spo koj nej

za to ce ma łej ka na ryj skiej wio ski o wdzięcz -
nej na zwie El Pu er ti to (czy li por cik). To ide -
al ne miej sce szko le nio we, ale nie daj cie się
zwieść nie wiel ką głę bo ko ścią, na wet je śli
je steś bar dzo do świad czo nym nur kiem, nie
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bę dziesz za wie dzio ny. Ma ła głę bo kość po -
wo du je, że pod wo dą mo że my zo stać bar -
dzo dłu go. To miej sce jest ide al ne do fo to -
gra fii pod wod nej, znaj dzie cie tu wie le przy -
ja znych ży ją tek mor skich, któ re bę dą dla
was po zo wać. Jed nak głów ną atrak cją jest
tu ro dzi na żół wi, któ re na 99% po ja wią się,
bę dą to wa rzy szyć i wdzięcz nie do ma gać
się zdjęć. Oprócz żół wi spo tkać tu mo żna

ta kże płaszcz ki, ośmior ni ce, mą twy, ko ni ki
mor skie. Do sko na ły przy kład płyt kie go nur -
ko wa nia z du żym zró żni co wa niem ży cia
mor skie go!

Prze rwij my te raz na chwi lę pod wod ną
eks plo ra cję i przejdź my do atrak cji, któ re
wy spa ma nam do za ofe ro wa nia po wy żej
po zio mu oce anu. Naj bar dziej zna ną jest
oczy wi ście wul kan Pi co del Te ide oraz roz -

cią ga ją cy się wo kół Park Na ro do wy. Wa żna
rzecz – mak sy mal na wy so kość wul ka nu to
po nad 3700 m, a do po zio mu 2200 m mo -
że my do je chać sa mo cho dem, zwróć cie
więc na to uwa gę pod czas pla no wa nia nur -
ko wań! Od po zio mu 2200 m do 3550 m
wje żdża my ko lej ką, czas wjaz du to 8 mi -
nut. Pa mię taj cie o za bra niu cie plej szych
ubrań, na tej wy so ko ści wie je dość moc no
i jest chłod niej niż na po zio mie oce anu.
Ostat ni od ci nek na szczyt po ko nu je my pie -
szo. Wcze śniej mu si my jed nak uzy skać po -
zwo le nie, apli ka cja do stęp na jest
na ofi cjal nej stro nie in ter ne to wej par ku na -
ro do we go – wy peł nia my, dru ku je my i je ste -
śmy go to wi na zdo by cie szczy tu. Do brze
jest po sta rać się o po zwo le nie co naj mniej
mie siąc przed pla no wa nym przy jaz dem,
po nie waż dzien nie szczyt mo że od wie dzić
tyl ko 200 osób. Czas wej ścia za le ży od kon -
dy cji (śred nio oko ło 30/45 mi nut). Pa mię taj -
my, że star tu je my z 3550 me trów!
Po po ko na niu oko ło 167 me trów wy so ko -
ści i do tar ciu na szczyt, je śli przej rzy stość
po wie trza na to po zwo li, cze ka nas do dat -
ko wa na gro da – mo że my zo ba czyć wszyst -
kie po zo sta łe wy spy ka na ryj skie. Gwa ran tu-
ję, że wi dok jest war ty na sze go wy sił ku.
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Wszyst kim lu bią cym ak tyw nie spę dzać
wol ny czas, a w szcze gól no ści eks plo ro wać
gór skie szla ki, po le cam wą wóz Ma sca. Naj -
le piej do je chać do Los Gi gan tes, zo sta wić
sa mo chód w oko li cy por tu, w por cie za ku -
pić bi let po wrot ny na rejs stat kiem wzdłuż
kli fów Los Gi gan tes (ce na 10 eu ro/oso ba)
i wziąć tak sów kę do wio ski Ma sca – koszt
oko ło 25 eu ro. Już sam do jazd do ma lut kiej

wio ski po ło żo nej na wy so ko ści 600 m do -
star cza nie sa mo wi tych wra żeń. Dro ga wi je
się ser pen ty na mi wy ku ty mi w ska łach, a wi -
do ki za pie ra ją dech w pier si. Sa ma wio ska,
z któ rej star tu je my jest po ło żo na bar dzo
uro kli wie, wśród wi do ków przy po mi na ją -
cych Ma chu Pic chu. Jest tu kil ka re stau ra cji
oraz ba rów, w któ rych mo żna ku pić lo kal -
ne spe cjal no ści, jak np. ko zi ser, miód, do -
mo we cia sto. Do brym po my słem przed
roz po czę ciem wę drów ki w dół wą wo zu jest
za trzy ma nie się na do sko na łą tu tej szą ka wę
bar ra ki to. Czę sto w po bli żu wio ski Ma sca,
po mię dzy stro my mi ska ła mi wą wo zu, za -
wie szo ne są ciem ne chmu ry, któ re w mia rę
scho dze nia roz my wa ne są przez wiatr, uka -
zu jąc nam błę kit ne nie bo. Pięk ny spek takl
po tę gi i pięk na mat ki na tu ry. Zej ście wą wo -
zem za bie ra oko ło 3 go dzi ny. Po le cam za -
bra nie od po wied nie go obu wia, klap ki lub
ja pon ki to na praw dę nie jest do bry po mysł.
Po do tar ciu do nie wiel kiej, ka mie ni stej pla -
ży cze ka my na łód kę, któ ra za bie rze nas
do por tu, pły nąc wzdłuż wy nu rza ją cych się
z oce anu i pną cych pio no wo do wy so ko ści
po nad 600 me trów kli fów Los Gi gan tes.
Gwa ran to wa ne ko lej ne nie sa mo wi te wi do -
ki. Pod czas ta kie go rej su ma my też szan sę

zo ba czyć del fi ny oraz wie lo ry by.
Ko lej ną atrak cją, o któ rej na le ży wspo -

mnieć jest Lo ro Park. Jest to ogrom ny ogród
zoo lo gicz ny, jed nak pro wa dzo ny w spo sób
zu peł nie od mien ny od tra dy cyj nych ogro -
dów zoo lo gicz nych. Po le cam wi zy tę na wet
oso bom, któ re nie prze pa da ją za oglą da -
niem zwie rza ków w ich nie na tu ral nym śro -



Nuras.info 8/2013

do wi sku. Na kład pra cy, środ ków i dba łość
o zwie rzę ta ro bi na praw dę ko lo sal ne wra -
że nie. Przy par ku funk cjo nu je fun da cja oraz
ośro dek ba daw czy, któ ry po ma ga zwie rzę -
tom na ca łym świe cie. W ro ku 2012 Lo ro
Park ob cho dził swo je 40 uro dzi ny! Oprócz
fau ny i flo ry mo żna tu obej rzeć po ka zy del -
fi nów, orek, lwów mor skich oraz pa pug,
pod czas któ rych prze my ca ne są bar dzo
war to ścio we wia do mo ści zwią za ne z dba -
niem o zwie rzę ta i na szą pla ne tę. Lo ro Park
znaj du je się w Pu er to de la Cruz po ło żo -
nym oko ło 70 mi nut jaz dy sa mo cho dem
od Playa de Las Ame ri cas. Jest to do sko na -

łe miej sce na cie ka we spę dze nie ca łe go
dnia, rów nież z dzie cia ka mi.

Dla pra gną cych moc niej szych wra żeń
i lu bią cych za ba wy zwią za ne z wo dą obo -
wiąz ko wym miej scem do za li cze nia bę dzie
Siam Park – ogrom ny park wod ny skla sy fi -
ko wa ny ja ko nu mer 2 w Eu ro pie i 10
na świe cie. Atrak cje są po dzie lo ne na trzy
ka te go rie: fa mi lij na – świet na dla dzie cia -
ków, re laks – po le ca na dla osób chcą cych
od po czy wać w spo sób le ni wy i spo koj ny,
oraz ad re na li na – czy li naj bar dziej eks cy tu -
ją ce atrak cje do stęp ne w Siam Park. War to
wy mie nić dwie, któ re ka żde mu gwa ran tu ją

pod wy ższo ny puls. DRA GON – zje żdża jąc
pon to nem 4-oso bo wym w ogrom nej za -
mknię tej ru rze, po ko nu je my kil ka za krę tów
i kil ku me tro wy stro my uskok, po czym wpa -
da my do ryn ny w kształ cie le ja, bez po śred -
nio pod gi gan tycz nym smo kiem. Koń czy my
rajd w ba se nie o głę bo ko ści ok. 1 m. Pierw -
szy zjazd wy zwa la du żo emo cji! TO WER
OF PO WER to gi gan tycz na wie ża, na szczy -
cie któ rej roz po czy na my zjazd trwa ją cy 6-
7 se kund. Z im pe tem prze la tu je my przez
ogrom ne akwa rium i wpa da my do ma łe go,
płyt kie go ba se nu. Zje żdżal nia dla lu bią cych
wy so ki po ziom ad re na li ny!

W dru giej czę ści ar ty ku łu przed sta wię
miej sca nur ko we oraz in ne atrak cje owia ne
ty tu ło wą nut ką ta jem ni cy…

Do zo ba cze nia w na stęp nym nu me rze.
Wszyst kie fo to gra fie pod wod ne zo sta ły

wy ko na ne w opi sy wa nych miej scach, je śli
chce cie zo ba czyć wię cej, to po le cam stro -
nę za przy jaź nio nej fo to graf Mont se Gril lo,
któ ra udo stęp ni ła część swo ich nie sa mo wi -
tych zdjęć do te go ar ty ku łu.

http://www.flickr.com

Mi chał M.

amo tyll@tlen.pl

http://www.flickr.com/photos/76700471@N07/with/9301721721/
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La to w peł ni. Już dziś z wy pie ka -
mi na twa rzach dzie li my się wra że -
nia mi z te go rocz nych pod ró ży. Nie -
któ rzy jed nak wa ka cje ma ją do pie ro
przed so bą. Mo że więc za nim ru szy -
my w wir no wych przy gód, war to
po wspo mi nać?

Ostat ni urlop spę dzi łem w pod wod nej
pra cy, jed nak mo je my śli upar cie po dą ża ją
na Kre tę, pod su wa jąc ob ra zy z nie sa mo wi -
tych grec kich nur ko wań. Spro wo ko wał
mnie do te go te le fon ko le gi, któ ry wła śnie
w tym ro ku tam nur ko wał.

Mo ja przy go da z Kre tą mia ła miej sce kil -
ka lat te mu. Ta ma gicz na wy spa przy cią -
gnę ła mnie głów nie sta ro żyt ny mi mi ta mi.
Kre ta to hi sto rycz ne kró le stwo kró la Mi no -

Może Atlantyda...
na pewno Messerschmitt
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sa, a le gen da la bi ryn tu Mi no tau ra po bu dza
wy obraź nię. Mo że wła śnie ta wy spa by ła
mi tycz ną Atlan ty dą? Ba da nia ar che olo gicz -
ne roz po czę te na po cząt ku XX wie ku ja sno
po twier dzi ły, że mi noj ska Kre ta by ła sta ro -

żyt ną cy wi li za cją, któ rą ce cho wa ło ba jecz -
ne bo gac two i po ziom roz wo ju wy prze da-
ją cy ów cze sne cza sy. Wspa nia łe za byt ki
w Knos sos, Gor ty nie i Faj stos są te go obec -
nie wi docz nym świa dec twem. Jak to się sta -
ło, że na tak ma łej wy spie roz wi nę ła się tak
du ża i bo ga ta cy wi li za cja, zwłasz cza w

okre sie sil ne go roz kwi tu pi rac twa na Mo rzu
Śród ziem nym? Mi noj skich miast i por tów
nie chro ni ły żad ne mu ry. Do te go Mi noj -
czy cy pro wa dzi li bar dzo roz le głe kon tak ty
han dlo we, zwłasz cza z Egip tem. Jak to mo -
żli we, że moc no roz wi nię ty re gion był aż
tak bez piecz ny? Od po wiedź jest wy jąt ko -
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wo pro sta. Kre ta po sia da ła w tam tym okre -
sie bar dzo du żą i sil ną flo tę, któ ra kon tro lo-
wa ła znacz ną część po łu dnio wej czę ści
Mo rza Śród ziem ne go. Jest to je den z ele -
men tów, któ ry po szu ki wa cze Atlan ty dy bio -
rą pod uwa gę, wska zu jąc Kre tę ja ko po ten-
cjal ne miej sce po ło że nia le gen dar nej kra -

iny. Być mo że śla dy ów cze snej świet no ści
Kre ty znaj du ją się pod wo dą?

Do dat ko wo bar dzo za cie ka wi ła mnie hi -
sto ria sta ro żyt ne go tsu na mi, któ re po dob no
do tknę ło Kre tę. Po wy bu chu wul ka nu w
1600 r. p. n. e., na wy spie Thi ra (obec na na -
zwa San to ri ni), po wsta ło po noć ogro- m ne

tsu na mi, któ re z ca łą si łą ude rzy ło w Kre tę,
za ta pia jąc znacz ną część wy spy i wie le za -
bu do wań por to wych. W wo dach Kre ty
na pew no kry je się wie le ta jem nic. Mo że
frag men ty z nich uda mi się sfil mo wać. Z ta -
ką na dzie ją za pi na łem pa sy w sa mo lo cie
i szy ko wa łem się do lą do wa nia na ma gicz -
nej wy spie.

Mia łem przed so bą dwa ty go dnie. Po -
dzie li łem je na nur ko wa nie, zwie dza nie
i je den, dwa dni od po czyn ku. Nur ko wa nia
roz po czą łem w Agia Pe la gia, ma łej miej -
sco wo ści, gdzie znaj du je się jed no z bar -
dziej po le ca nych w Pol sce cen trów nur ko-
wych.

Nur ko wa nia oka za ły się pro ste, ale pod
wo dą by ło ma ło ryb. Ogól nie w sierp niu, kie -
dy aku rat nur ko wa łem, ryb by ło jak na le kar -
stwo. Na pierw szy rzut oka, pod wo dą Kre ta
wy glą da jak wy spa zbu do wa na z kloc ków.
Im głę biej uda wa ło się za nu rzyć, tym bar -
dziej wi docz ne by ły – mi mo że ob ro śnię te
– cha rak te ry stycz ne blo ki skal ne. Wszyst ko
to spra wia ło dość faj ne wra że nie wi zu al ne.
Do dat ko wo kil ka ja skiń i ka nio nów two rzy ło
nie za po mnia ną at mos fe rę.

Kre ta to rów nież raj dla fo to gra fów ma -
kro. Nie miec ki nu rek Ralf Im mel po lo wał
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na ma leń kie śli ma ki. Pod wo dą wy glą dał
ko micz nie, po tra fił prze sie dzieć ca łe nur ko -
wa nie przy jed nym ka mie niu, ale efek ty ja -
kie de mon stro wał bu dzi ły za chwyt
wszyst kich na ło dzi.

W re jo nie Agia Pe la gia war to po le cić
zwłasz cza jed no miej sce zwa ne Wiel ką Ko -

twi cą. Na głę bo ko ści 25-27 me trów wy sta -
je z dna, na wy so kość 3 me trów, ogrom na,
bar dzo sta ra, po noć czte ry stu let nia ko twi -
ca. Do oko ła niej są po zo sta ło ści wra ku
i spo ro pły wa ją cych w oko li cy gra ni ków. Są
one na praw dę du że, ale nie zwy kle pło chli -
we, dla te go war to do nich pod pły wać bar -

dzo po wo li. Mo żna je za to spo koj nie po -
dzi wiać, pod czas mo je go nur ko wa nia wi -
docz ność się ga ła bo wiem po nad 20 me -
trów…
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Ko lej nym eta pem mo je go po my słu
na Kre tę by ły wra ki, dla te go prze nio słem
swo je nur ko wa nia do miej sco wo ści Ma lia.
W oko li cy tej tu ry stycz nej miej sco wo ści le -
ży po noć kil ka sta rych wra ków z am fo ra mi.

Bar dzo chcia łem je sfil mo wać. Za czą łem
jed nak od naj bar dziej re kla mo wa ne go wra -
ku, i to wca le nie sta ro żyt ne go. Cho dzi
o po ja wia ją cy się czę sto w In ter ne cie wrak
nie miec kie go sa mo lo tu my śliw skie go Mes -

ser sch mitt 109. Fil mo wa łem już sa mo lo ty
pod wo dą, ale Me ser sch mit ta nie, dla te go
ru szy łem na to nur ko wa nie bar dzo pod eks -
cy to wa ny.

Wrak sa mo lo tu spo czy wa na głę bo ko -
ści 24-30 me trów. Mi mo że jest dość moc -
no roz trza ska ny, zro bił na mnie du że
wra że nie. Le ży od wró co ny i moc no po ła -
ma ny, ale po zo sta ło ści kok pi tu i reszt ki
amu ni cji przy cią ga ją uwa gę. Od pa li łem ka -
me rę i za czą łem fil mo wać.

Nie ste ty mia łem pe cha. Nasz di ve ma ster
wpadł na ge nial ny po mysł i za brał do gru py
na to nur ko wa nie oso by po OWD, któ rym
po mi nu cie lub dwóch koń czy ło się po wie -
trze. Po dwóch mi nu tach na do le ogło sił
więc wy nu rze nie. Nie ste ty nie po słu cha łem
i spo koj nie da lej fil mo wa łem wrak, bo na -
praw dę był wspa nia ły. Do te go pod wo dą
w Agia Pe la gia sfil mo wa łem dwie bom by
lot ni cze i bar dzo mi to pa so wa ło do fil mu,
dla te go spo koj nie kon ty nu owa łem. Z te go
po wo du do szło pod wo dą do ma łej awan -
tu ry mię dzy mną i pa nem di ve ma ste rem.
Spór trwał krót ko. Ja zo sta łem z part ne rem
na wra ku, bo mia łem jesz cze ma sę po wie -
trza i ro bi łem swo je, a on mu siał wra cać, bo
je go gru pie OWD koń czy ło się po wie trze.
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Po mo im po wro cie na łód kę do szło
do awan tu ry nu mer dwa. Pan di ve ma ster
stwier dził, że nie wej dę na dru gie nur ko wa -
nie. Wy cią gną łem więc ka me rę z obu do wy

i po pro si łem, by zo ba czył zdję cia nur ków
OWD na 30 me trach oraz de li kat nie za su -
ge ro wa łem, by prze stał się wy głu piać i za -
brał mnie na sta ry wrak z am fo ra mi, bez

ma kiet dla tu ry stów. Obej rzał zdję cia w ka -
me rze i za py tał, czy to opu bli ku ję. Po wie -
dzia łem, że nie, je śli we źmie mnie na faj ny,
sta ry wrak. Uśmiech nął się tyl ko. Wszyst -
kie mu przy glą da ła się – po ma ga jąc w tłu -
ma cze niu – Po lka, któ ra wła śnie sta ra ła się
o za trud nie nie w tej ba zie. Ca ła sy tu acja by -
ła wy jąt ko wo ko micz na. Po da li śmy so bie
rę ce z di ve ma ste rem. Chwi lę póź niej zna -
leź li śmy się nad pły ci zną peł ną skał, gdzie
wy sko czy ła więk szość nur ków OWD. Mnie
ka za li cze kać. Po go dzi nie sta nę li śmy w in -
nym miej scu, gdzie ra zem z di ve ma ste rem
i jesz cze jed nym nur kiem ze szli śmy
pod wo dę. I oto mia łem swój sta ro żyt ny
wrak. Am fo ry zro śnię te z dnem wy glą da ły
na bar dzo sta re. Prak tycz nie po chło nę ło je
dno. Frag men ty na czyń by ły wi docz ne, ale
ca łość przy po mi na ła ska ły, z któ rych wy sta -
ją ja kieś le je, rącz ki. Bar dzo efek tow ne fil -
mo wo. Nur ko wa nie trwa ło dość dłu go,
wró ci łem z faj nym ma te ria łem fil mo wym.

Tak wy glą da ło mo je pierw sze po dej ście
do nur ko wa nia na Kre cie. Pierw sze, bo
mam za miar tam wró cić. My ślę, że ta wy -
spa ma bar dzo wie le do za ofe ro wa nia
pod wo dą i war to wszyst ko do kład nie
spraw dzić.
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Na po wierzch ni Kre ty, oglą da jąc bu dow -
le sta ro żyt ne go Faj stos czy Gor ty nę, czło -
wiek prze no si się w cza sie i czu je za pach
wi no gron, któ re daw no te mu po sa dzi li sta -

ro żyt ni Mi noj czy cy. Czy Kre ta to Atlan ty da?
To py ta nie po zo sta nie bez od po wie dzi jesz -
cze wie le lat. Resz tę zo ba czy cie w fil mie…

Da wid Jóź wiak

http://xdivers.pl
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Czy nie myślałeś 
o wypromowaniu się 
na łamach gazety?
Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja elek tro nicz na) po -
szu ku je au to rów ar ty ku łów. Je że li znasz się na
fo to gra fii pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę cie
nur ko wym, szko le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do nas. Twój ar ty kuł
mo że być opu bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za to ofe ru je my Ci
jed nak pro mo cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go zdję cia oraz da -
nych kon tak to wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad re sem 
http://nu ras.in fo/.

Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:

wydawnictwo@nuras.info

http://www.explorer.gdynia.pl
http://www.molamolawear.com
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://scubatech.pl
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Na Gozo
Wraki i rafa Ix-Xatt l-Ahmar, Red Bay

Tym ra zem za nur ku je my w miej scu
bę dą cym dla nie któ rych głów nym po -
wo dem od wie dze nia Go zo. Ix - Xatt l -
- Ah mar (szat la mar), do któ re go się
wy bie ra my, po ło żo ne jest na dro dze
łą czą cej port ze sto li cą i dla te go do -
jazd jest bar dzo pro sty, tym bar dziej
że z głów nej dro gi kie ru ją nas tu
dro go wska zy z na pi sa mi: Di ving
wrecks.

Do jazd do par kin gu jest as fal to wy, choć
w nie któ rych miej scach dość wą ski i stro -
my. Pa mię taj my, aby prze pu ścić sa mo cho -
dy wy je żdża ją ce pod gó rę. Sam par king jest
dość du ży, ale nie ste ty w związ ku z trze ma
wra ka mi znaj du ją cy mi się tu taj, zwy kle za -
peł nio ny do sa me go koń ca. Uła twie niem
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dla nur ków są usta wio ne tu wy so kie ław ki
do skła da nia sprzę tu, to a le ty, ła twe zej ście
do wo dy, dra bin ki i przy go to wa na przez tu -
tej szy sa mo rząd ma pa miej sca nur ko we go.
Kil ka po dob nych map spo tka my w in nych
miej scach: In land Sea, Blue Ho le, Xlen di
czy Xwej ni Bay.

Te raz tro chę hi sto rii na szych pod wod -
nych atrak cji, za czerp nię tej z ksią żki Ri -
char da Sal te ra pod ty tu łem: „20 Sho re
Di ving Maps Of Go zo”. Mal kon ten ci na rze -
ka ją na fakt, iż są to wra ki sztucz nie za to -
pio ne i nie wią że się z ni mi żad na hi sto ria,
ale prze cież ka żda jed nost ka, nie za le żnie

od te go jak się tam zna la zła, ma swo je
przej ścia.

Naj mniej sza z za to pio nych tu jed no stek
– MS Co mi no land – jest zbu do wa nym
w 1942 ro ku, dla Roy al Na vy, sta wia czem
min o po cząt ko wej na zwie M6. Przy dłu go -
ści ka dłu ba pra wie 35 me trów i sze ro ko -
ści 8 me trów wy po sa żo ny był w dwa
sze ścio cy lin dro we sil ni ki die se la i jed ną
śru bę. W ro ku 1966 zo stał sprze da ny
na Mal tę i prze mia no wa ny na Mi nor 6.
Dwa la ta póź niej prze bu do wa no go i przy -
sto so wa no do prze wo zu 400 pa sa że rów
oraz 10 sa mo cho dów i pra co wał ja ko prom
w por cie w Va let ta.

W 1976 ro ku, prze ję ty przez fir mę Go zo
Cha nel Li ne, otrzy mał no wą na zwę Mi nor
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Eagle. Pły wał da lej ja ko prom do ro ku 1980,
kie dy to po ko lej nej prze bu do wie i prze -
mia no wa niu na Jyl land II zo stał stat kiem
wy ciecz ko wym. Osta tecz ną na zwę uzy skał
w ro ku 1995. Swo ją słu żbę na mo rzu za -
koń czył w sierp niu 2006 ro ku, kie dy to
w ra mach pro jek tu re struk tu ry za cji UE zo -

stał za to pio ny ja ko atrak cja tu ry stycz na.
Spo czy wa sto jąc na stęp ce, na głę bo ko ści
oko ło 40 me trów, uło żo ny rów no le gle do li -
nii brze gu, w od le gło ści od nie go oko ło 70
me trów. Na wi ga cyj nym punk tem wyj ścio -
wym do wy ty cza nia kur su na wszyst kie trzy
wra ki są dwie dra bin ki bę dą ce miej scem

wej ścia/wyj ścia. Kurs, któ ry do pro wa dzi nas
do dzio bu MS Co mi no land wy no si 130
stop ni.

Na po cząt ku ka żde go se zo nu od po wied -
nie słu żby przy go to wu ją li ny opu sto we
z bo ja mi ozna cza ją cy mi po zy cje wra ków,
ale w związ ku z du żym za in te re so wa niem
i nie umie jęt nym ich wy ko rzy sta niem przez
nur ków bo je szyb ko ule ga ją znisz cze niu.
Je śli uda nam się tra fić na mo ment, kie dy
jesz cze funk cjo nu ją, mo że my dzię ki nim
wy dłu żyć czas po by tu na wra kach, scho -
dząc bez po śred nio po li nach na ich po kła -
dy. Je śli boi nie bę dzie, po zo sta nie nam
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pły nąć na kom pas, co przy kil ku dzie się cio -
me tro wej wi docz no ści nie po win no spra -
wić du że go kło po tu.

Kil ka słów o stre fie przy brze żnej te go
miej sca. Ka żde nur ko wa nie roz po czy na my
wcho dząc do wo dy w oko li cy dra bi nek.
Do brą opcją wej ścia są rów nież skal ne

stop nie kil ka me trów po pra wej stro nie
od dra bi nek. Kie dy nie ma fal, w dość ła twy
spo sób mo że my zejść tam na głę bo kość
oko ło 120-150 cen ty me trów. Część osób
ska cze z brze gu do wo dy, część scho dzi
po dra bin kach. Od na szych upodo bań za le -
ży ja ką stra te gię obie rze my.

Dno w tym miej scu ma oko ło 3-5 me -
trów. Je śli nur ko wa nie roz po czy na my
od brze gu, usta la my kie ru nek pły nię cia
przy dra bin kach i pły nie my przez oko ło 20-
30 me trów nad wol no opa da ją cą płasz czy -
zną tu tej szej ra fy. W pew nym mo men cie
za czy na się tra wa i ostry, pra wie pio no wy
spad do piasz czy ste go dna na oko ło 30 me -
trach.

Do brym po my słem jest do pły nię cie
do wra ku na 15-20 me trach, pły nąc w to ni.
Po kil ku mi nu tach wy ło ni się przed na mi
kształt, do któ re go zmie rza my. Po za koń -
czo nej eks plo ra cji wra ków naj częst szym
wy bo rem jest po wrót na 5-8 me tro wą głę -
bo kość i wy szu ki wa nie po mię dzy skal ny mi
szcze li na mi bar dzo czę sto wy stę pu ją cych
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tu ośmior nic, mu ren, śli ma ków czy na wet
ko ni ków mor skich. Ra fa wy glą da naj le piej
po mię dzy paź dzier ni kiem i koń cem czerw -
ca. W szczy cie se zo nu, kie dy tem pe ra tu ry
są wy so kie, ro śli ny pod wo dą sta ją się sza -
ro -brą zo we a spo ra część mor skiej fau ny
wy bie ra mniej uczęsz cza ne miej sca.

Wra ca jąc do wra ku, MS Co mi no land
spo czy wa skraj nie po le wej stro nie, uło żo -
ny dzio bem w pra wo, pa trząc z brze gu.
Naj le piej bę dzie roz po cząć zwie dza nie
od dzio bu, za nu rza jąc się do dna, wzdłuż
pra wej bur ty do pły nąć do śru by na oko -
ło 40 me trach, bacz nie ob ser wu jąc po dro -
dze bur tę stat ku. Jest to miej sce, gdzie kil ka-

krot nie spo tka łem pięk ne i du że oka zy nie -
bie skich Fla bel li na af fi nis. Po opły nię ciu ru -
fy, mo że my do stać się na po kład wej ściem
na le wej bur cie, na głę bo ko ści 34 me trów.

Wrak jest otwar ty i przy sto so wa ny do
zwie dza nia. Nie ma miejsc, gdzie mo żna
się zgu bić, choć bez od po wied nie go za bez -
pie cze nia nie po le cam wpły wa nia pod po -
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kład. Le wym bądź pra wym ko ry ta rzem pły -
nie my do dzio bu, skąd za wra ca my do nad -
bu dów ki, któ rej szczyt jest na 30 me trach.
Po za koń cze niu oglę dzin wra ca my do ra fy,
wy nu rza jąc się po stro mej ścia nie do 10-8

me trów, kie ru je my się do miej sca wyj ścia
przy dra bin kach.

Plan zwie dza nia ko lej nych wra ków zwy -
kle wy glą da po dob nie, je śli cho dzi o do pły -
nię cie do i od pły nię cie od wra ku. Zmie niać

się bę dzie oczy wi ście spe cy fi ka ko lej nej
jed nost ki oraz część pod wod nej rów ni ny,
któ rą bę dzie my „prze cze sy wać”.

W prze rwie po mię dzy nur ko wa nia mi go -
rą co po le cam wy po czy nek przy sym pa tycz -
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nej za tocz ce Red Bay, któ rą wi dać w trak cie
zjaz du z gó ry do par kin gu, po le wej stro nie,
u pod nó ża wzgó rza i zbu do wa ne go na nim
w 1760 ro ku Fort Cham bray.

Za to ka sa ma w so bie jest miej scem nur -
ko wym, choć w ogrom nej czę ści dość płyt -
kim (2-4 me try) i za ro śnię tym tra wą

Po sej do na. Naj bar dziej in te re su ją ca część
war ta zwie dze nia to wej ście do za to ki
od stro ny wra ku Co mi no land.

Na wy so ko ści prze ciw le głe go pół wy spu,
przy dnie, na głę bo ko ści oko ło 35 me trów,
znaj dzie my od stro ny mo rza dwie płyt kie
ja ski nie. Miej sce to mo żna po le cić oso bom

ką pią cym się, pły wa ją cym czy też lu bią cym
sko ki do wo dy.
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Przy brze gu na po tka my kil ka miejsc,
gdzie mo żna roz ło żyć się z lun chem, po -
opa lać się, wsko czyć czy wejść bez piecz -
nie do wo dy. Nad za tocz ką zo ba czy my
jesz cze świe cą cy pust ka mi bia ły, ka mien ny
bu dy nek, bę dą cy nie gdyś po ste run kiem
mor skiej po li cji.

Ko lej nym wra kiem, umiej sco wio nym po -
środ ku na wprost dra bi nek – kurs 170 stop -
ni – jest MV Kar we la. Jest to nie co młod sza
jed nost ka niż jej po przed nik, a ta kże nie co
więk sza. Dłu gość cał ko wi ta wra ku wy no -
si 50 me trów, sze ro kość 8,5 me tra.

Sta tek zo stał zbu do wa ny w 1957 ro ku,
w nie miec kiej stocz ni Mey er We rft, w Pa -



Nuras.info 8/2013

52

pen burg. Od ro ku 1978 – ja ko MV Nord pa -
lo ma – słu żył w por cie Lübeck w pół noc -
nych Niem czech. Po 11 la tach przy był
na Mal tę, gdzie po dob nie jak Co mi no land
pły wał ja ko prom pa sa żer ski, miesz czą -
cy 800 pa sa że rów.

Na dnie spo czął te go sa me go dnia co po -
przed nik, w 2006 ro ku. Kar we la stoi na
stęp ce, na głę bo ko ści oko ło 42 me trów mie -
rząc za ru fą stat ku. Wrak skie ro wa ny jest
pod sko sem, dzio bem w kie run ku Co mi no -
land i lek ko do brze gu. Po ło że nie to jest
cza sem my lą ce w trak cie od pły wa nia od
wra ku i dla te go do brze bę dzie mieć przy
so bie kom pas. Do dat ko wym zna kiem na wi -

ga cyj nym pod czas pły nię cia na Kar we lę jest
wy łom w ścia nie ra fy w kształ cie li te ry V.

Pły nąc na wprost od ścia ny, po chwi li uj -
rzy my im po nu ją cy kształt wy ła nia ją ce go się
wra ku. Bar dzo czę sto przej rzy stość wo dy
po zwa la nam zo ba czyć go w ca ło ści już kil -
ka na ście me trów od jed nost ki. Zwie dza nie
roz po czy na my wzdłuż le wej bur ty, pły nąc
do ru fy. Opa da my do dna, aby obej rzeć
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śru by stat ku oraz ukry wa ją ce się tu po kaź -
nych roz mia rów lan gu sty.

Je śli czu je my się na si łach, na 37 me trach
głę bo ko ści mo że my wpły nąć przez jed ne
z dwoj ga drzwi pro wa dzą cych z ru fy
do we wnątrz. Za rów no okna, jak i spe cjal -
nie wy cię te w su fi cie/gór nym po kła dzie du -

że otwo ry po zwa la ją w ka żdym mo men cie
bez piecz nie opu ścić wrak stat ku. Nie jed no -
krot nie w środ ku cza ić się bę dą mu re ny
i du żych roz mia rów scor pion fish.

Po dro dze pod po kład pro wa dzą sze ro -
kie scho dy, ale tam nie po le cam się za pę -
dzać bez od po wied nie go przy go to wa nia.

Kie dy do pły wa my do dzio bu, za wra ca my
po now nie w kie run ku ru fy i pły nąc gór nym
po kła dem zwie dza my mo stek ka pi tań ski
i oglą da my z ze wnątrz ca łą Kar we lę. W za -
le żno ści od za pa su po wie trza, czy ty pu nur -
ko wa nia, po kil ku na stu mi nu tach od pły wa -
my z le wej bur ty w stro nę brze gu.
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Ostat ni z wra ków le żą cych na dnie
przy Xatt l -Ah mar to Xlen di Fer ry. Gdy by
nie zda rze nie w trak cie je go za ta pia nia, był -
by tu taj naj więk szą atrak cją do słow nie
i w prze no śni. W li sto pa dzie 1999 ro ku,

kie dy to miał się stać pierw szą sztucz ną ra -
fą, spo czął na dnie do gó ry dnem, przez co
stra cił wie le ze swo je go uro ku. Ze wzglę du
na swo ją wiel kość, na wet bez mo żli wo ści
eks plo ra cji je go wnę trza, po zo sta je nie la -

da pod wod ną atrak cją, uka zu jąc swój oka -
za ły 80-me tro wy ka dłub i po kaź nych roz -
mia rów śru by, znaj du ją ce się na 34 me trach
głę bo ko ści, wień czą ce ka dłub z ka żdej ze
stron.

Sta tek po wstał w duń skiej stocz ni w Hel -
singřre w ro ku 1955. Od po cząt ku pra co -
wał ja ko prom, kil ka krot nie zmie nia jąc
wła ści cie la i na zwę. Po cząt ko wo na zy wał
się MV Hel sin gor, od 1987 ro ku MV Roy al
She eba, a rok póź niej już MV Borg shorn.
Za ku pio ny przez Go zo Chan nel Li ne w ro -
ku 1990 przy jął osta tecz ną na zwę MV Xlen -
di. W związ ku ze śmier tel ny mi wy pad ka mi
nur ków w tym miej scu, przy ka żdym wej -
ściu i do oko ła stat ku usta wio no zna ki za -
bra nia ją ce wpły wa nia do środ ka. Xlen di
Fer ry spo czy wa na 42 me trach, po pra wej
stro nie nur ko wi ska, uło żo ny rów no le gle
do brze gu, w jed nej li nii z po zo sta ły mi wra -
ka mi. Kurs pro wa dzą cy nas nad wrak wy -
no si 200 stop ni. Po nie waż jest to jed nost ka
naj rza dziej od wie dza na, li na opu sto wa
z bo ją utrzy mu je się tu naj dłu żej. Opcją do -
tar cia tu taj jest też do pły nię cie do wra ku
w trak cie po wro tu z MV Kar we la. Je śli od -
pły nie my od ru fy Kar we li pod ką tem 90
stop ni, do pły wa jąc do brze gu mi nie my je -
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den z dzio bów Xlen di Fer ry, na po ty ka jąc
po dro dze ogrom ny ba last z li ną i za to pio -
ny przy bli ższej bur cie wrak sa mo cho du.
Brzeg ra fy znaj du je się bli żej wra ku niż
w po zo sta łych miej scach i wspi na się ła -
god niej do oko ło 6 me trów. Wo ko ło znaj -
du je się ca ła ma sa ogrom nych gła zów,

gdzie czę sto schro nie nia szu ka ją du że ry by.
W trak cie eks plo ra cji tu tej sze go wra ko -

wi ska, pa mię taj my o na szych li mi tach. Czas
ucie ka tu bar dzo, bar dzo szyb ko.

cdn.
Piotr Ku ba Ja kub czak

Zdję cia: Ka rol Ołó wek, Chri sto phe Mi ge on
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http://diveproject.pl
http://www.gozodive.pl
http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
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Czy kie dy kol wiek w swo jej nur ko -
wej ka rie rze ba łeś się wejść do wo -
dy, nie wie dząc do kład nie co Cię
cze ka pod jej po wierzch nią? Nur,
któ ry spra wił, że trze ba się za sta no -
wić dwa ra zy – czy ja na pew no
chcę to zro bić? A mi mo te go pod -
eks cy to wa nie wraz z za strzy kiem ad -
re na li ny jak dla ko nia spo wo do wa ło,
że jed nak de cy zja o zej ściu w dół
zo sta ła pod ję ta. 

Re zul tat – jed no z tych nur ko wań, któ re
bę dzie się pa mię ta ło do koń ca ży cia. Ta kie
wła śnie do świad cze nie zdo by łem pod czas
spe cjal ne go nur ko wa nia z re ki na mi na Ali -
wal Sho al z nad mor skie go mia stecz ka
Umko ma as, go dzi nę dro gi na po łu dnie
od Dur ba nu w RPA.

O co cho dzi w tym „spe cjal nym” nur ko -
wa niu z re ki na mi? Jest to tzw. nur ko wa nie
nę co ne. Za zna czyć trze ba jed nak, że nie
jest „kar mio ne”. Re ki ny na do brą spra wę

nie do sta ją ani gra ma je dze nia. Tak, jest to
cią gle bar dzo in te re su ją ca i ak tyw na de ba -
ta, czy w koń cu mo żna kar mić te re ki ny,
czy nie mo żna? Jak to wpły nie na ich za -
cho wa nie w przy szło ści? Oso bi ście je stem
zwo len ni kiem nie wtrą ca nia się jak kol wiek
w pod mor ski świat, w myśl za sa dy „no TTT
– te asing, to uching or ta king” – czy li za kaz
dra żnie nia, do ty ka nia i bra nia cze go kol -
wiek spod wo dy. Kar mie nie re ki nów szcze -

gól nie do mnie nie prze ma wia, tym bar dziej
ma jąc na wzglę dzie in ny przy kład z przy -
ro dy, a mia no wi cie roz pusz czo ne nie -
dźwie dzie ka na dyj skie, któ re przy zwy cza-
jo ne do je dze nia od lu dzi, sta ją się dość kło -
po tli we, kie dy te go je dze nia za brak nie. Bu -
dzisz się na przy kład od po mru ki wań
nie dźwie dzia griz zly na we ran dzie, któ ry
prze trze bia ko sze na śmie ci. Nie wie le bar -
dziej ener ge ty zu ją cych po ran ków mo żna

Rekiny z Aliwal Shoal
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mieć w ży ciu… I jak tu wyjść do pra cy?
Wiem, bo by łem i na wła snej skó rze do -
świad czy łem. Więc kto wie, co to bę dzie
z ty mi kar mio ny mi re ki na mi, na tu ra nam
po ka że. Wra ca jąc więc do te ma tu, zo sta -
łem na mó wio ny do za nur ko wa nia ze
„sztucz nie” na pę dzo ny mi re ki na mi z gwa -
ran cją, że nie są kar mio ne. Bę dąc zresz tą
w RPA przez dłu ższy czas, trze ba te go spró -
bo wać, cho ciaż raz. Jak to się od by wa?
Wsta jesz bar dzo wcze śnie, po to że by
wyjść na mo rze przy sa mym wscho dzie

słoń ca. Ali wal Sho al to kom pleks ra fo wy
znaj du ją cy się za le d wie kil ka dzie siąt mi nut
dro gi od brze gu, nad któ rym zlo ka li zo wa -
ne jest mia sto Umko ma as. Nie któ rzy miesz -
kań cy ma ją na wet wi dok na ło dzie nur ko we
przez ca ły dzień. Tu tej sze ra fy są bar dzo
bo ga te w zró żni co wa ne pod wod ne or ga ni -
zmy. Nie jest to ra fa ko ra lo wa, wię cej tu alg
(glo nów) i tro chę mięk kich ko ra li, prak tycz -
nie nie ma żad nych twar dych ko ra li,
a wszyst ko ro śnie na pod wod nych ska łach.
Są tu też dwa spo rych roz mia rów wra ki i in -

ne cie ka wost ki, ale nie jest to te mat te go ar -
ty ku łu. Naj wa żniej sze jest to, że jest tu peł -
no re ki nów i to wie lu ga tun ków.
Na prze cięt nym zwy kłym nur ko wa niu
szan sa zo ba cze nia ja kie goś jest dość du ża,
a przy nę co nych – mo żna so bie wy obra -
zić...

Re ki ny przy cią ga ją tu prą dy mor skie,
tem pe ra tu ra wo dy mo że się wa hać na wet
o dzie sięć stop ni w za le żno ści od po ry ro -
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ku, dzię ki cze mu mo żna tu spo tkać za rów -
no re ki ny ty gry sie uwiel bia ją ce cie płą wo -
dę, któ re czę ściej mo żna zo ba czyć pod
ko niec tu tej sze go la ta (lu ty, ma rzec), ale ta -
kże re ki ny zim no lub ne, jak bron ze wha ler
czy sil ky shark, któ re przy pły wa ją tu w po -
ści gu za sar dyn ka mi w zi mie (czer wiec, li -
piec). Po za tym wi docz ność w tej czę ści
wy brze ża nie jest naj więk sza, by wa ją dni,
że mo że być pięk na, ale ge ne ral nie za kła da
się te 10-15 me trów prze cięt nej, co dla re -
ki nów jest też atu tem, gdyż mo gą nie po -

strze że nie ata ko wać swo je ofia ry. Po za tym
ist nie je ten den cja, że w zim niej szych wo -
dach – Ali wal do cho dzi do 25-26 stop ni,
ży je wię cej roz sąd nych roz mia rów ryb, któ -
re są źró dłem po ży wie nia dla tych dra pie -
żni ków. W związ ku z po wy ższym na
Ali wal mo żna spo tkać re ki ny ra fo we, ta kie
jak sza re re ki ny ra fo we czy czar no koń ców -
ko we re ki ny ra fo we – tych w szcze - gól no -
ści jest du żo. Wy stę pu ją tu ta kże re ki ny,
któ re ży ją nie tyl ko na ra fach i wę dru ją
wzdłuż wy brze ża oraz w głę bi ny oce anu:

re ki ny ty gry sie, re ki ny nie bie skie, bron ze
wha ler, sil ky shark, czy po pu lar nie zwa ne
bul l shar ki, któ re w Afry ce na zy wa się re ki -
na mi za mbe zi od na zwy rze ki w Afry ce,
gdzie mo żna je spo tkać. Ali wal sły nie rów -
nież z du żych kon gre ga cji pia sko wych re -
ki nów ty gry sich, nie groź nych, acz kol wiek
bar dzo agre syw nie wy glą da ją cych 2-3 me -
tro wych, z wiel ki mi zę bi ska mi wy sta ją cy mi
z pasz czy. Nie są one jed nak za in te re so wa -
ne „nę co ny mi” nur ko wa nia mi i mo żna je
spo strzec przy oka zji in nych za nu rzeń.

Po za ła do wa niu sprzę tu nur ko we go
na łódź, dzie się cio oso bo wy zo diak, na stę -
pu je pierw sza część przy go dy. Otóż wyj -
ście na oce an w Ali wal jest jed nym
z naj trud niej szych wyjść gdzie kol wiek.
Do oce anu wpły wa rze ka, z któ rej brze gu
się star tu je, a sam oce an rzad ko kie dy jest
spo koj ny i fa le ze zdwo jo ną si łą ude rza ją
na wyj ście ło dzi. Mó wi się, że ster ni cy
z Ali wal to naj lep si ster ni cy w Afry ce, a wie -
lu do świad czo nych jest za trud nia nych
na prze ró żnych wy pra wach nur ko wych
na świe cie. Je śli kil ka lat pra co wa łeś tu taj
ja ko ster nik i nie wy wró ci łeś ło dzi, zna czy
że wszę dzie dasz so bie ra dę. To miej sce
wy ma ga po sia da nia sil nych ner wów, gdyż
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cza sa mi mo że się wy da wać, że już łódź
wy wra ca się na fa li, a per spek ty wa roz bi ja -
nia się o ska ły w tej pral ce jest ma ło cie ka -
wa. Część przy go dy. Na oce anie już jest
przy jem niej, acz kol wiek cho ro ba mor ska
da je się wie lu we zna ki. Po wrót jest znacz -
nie ła twiej szy.

Po tym roz bu ja nym po cząt ku pod róż
na miej sce nie trwa ła już dłu go, za to na ga -
nia nie re ki nów tak. Nie wy glą da to tak, że
di ve ma ster wrzu ca ka wa łek ry by do wo dy
i re ki ny na gle się po ja wia ją. Jest to ca ły pro -
ces, któ ry mo że trwać go dzi nę, dwie. Jak
już wspo mnia łem, nie jest to kar mie nie re -
ki nów, więc ka wał ki ryb umiesz czo ne są
w spe cjal nym bęb nie, z ma ły mi dziu ra mi,
przez któ re wy do sta je się woń zwa bia ją ca
re ki ny. Naj pierw łódź cią gnie tę ku lę na li -
nie przez ki lo metr, ro biąc dwa kół ka, aby
zwa bić dra pie żni ki w jed no miej sce. Po tem
shark -han dler, czy li di ve ma ster ze spe cja li -
za cją na prze pro wa dza nie ta kich nur ko -
wań, wska ku je do wo dy bez sprzę tu
nur ko we go, mo cu je ku lę do boj ki i ob ser -
wu je na bez de chu, co się dzie je pod wo dą.
Nasz prze wod nik na le gał, że chce nam po -
ka zać re ki ny ty gry sie, a jak się oka zu je, nie
jest to ta kie pro ste. Po dob no je śli na po cząt -

ku przy cią gnie się tą „za nę tą” re ki ny ra fo -
we, to ty gry sie się już nie po ka zu ją. Jak to
ujął – „nie ba wią się ze szcze nia ka mi”. Mo -
żna za to li czyć na fe sti wal re ki nów ra fo -
wych do kil ku dzie się ciu sztuk na raz,
nie któ re wiel ko ści dwóch me trów. Wpa da -
ją wte dy w szał, swo isty zew krwi i na praw -
dę trze ba uwa żać. Obo wią zu je za kaz
uży wa nia bia łych i ja snych czę ści ekwi pun -
ku nur ko we go, któ re przy po mi na ją re ki nom
ry by. Nie mo żna też mieć nic od bi ja ją ce go
świa tło. Nur ko wa nie w czę ścio wym ska fan -
drze też nie jest naj lep szym po my słem.

Pod czas te go sza łu uwa żać trze ba na ka me -
ry, któ re jak to elek tro ni ka, emi tu ją wi bra -
cje i po bu dza ją re ki ny, któ re mo gą
pró bo wać je zła pać. Re ki ny za cho wu ją się
agre syw nie, wi dać że ma ją włą czo ną opcję
ata ku, szyb ko zmie nia ją kie ru nek, ro bią
ósem ki po ni żej, cza sa mi wpa da ją na nur -
ków. Di ve ma ster ma za za da nie pil no wać,
że by ni ko mu nic się nie sta ło i wi dać, kie dy
pły wa jak wa riat i ga nia te bied ne re ki ny,
gdy pod pły wa ją za bli sko. Więk szość cza su
wi si się na oko ło 10 me trach i spę dza się go
do oko ła tej ku li, któ ra jest pod cze pio na
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do boj ki na po wierzch ni. Do brze jest mieć
roz gar nię te go part ne ra i naj le piej trzy mać
się ple ca mi do sie bie, że by móc ob ser wo -
wać sy tu ację do oko ła. Ka żde nie spo koj ne
za cho wa nie się – prze ja wia nie sła bo ści czy
od pły nię cie od zwar tej gru py – mo że skut -
ko wać więk szym za in te re so wa niem re ki -
nów, coś przy po mi na ją ce go stra te gię dra-
pie żnych ko tów na sa wan nie. Oczy wi ście
sa me ata ki prak tycz nie się nie zda rza ją,
gdyż jak wie my, re ki ny nur ków nie je dzą,
ka wał gu my z cy lin drem na ple cach i ca łą

ma są bą bli nie mie ści się w ich me nu obia -
do wym, ale po co ry zy ko wać...

Mo je głów ne nur ko wa nie wy glą da ło tro -
chę ina czej, bo na sa mym po cząt ku po ja -
wi ły się re ki ny ty gry sie. A to ozna cza, że
ca ła resz ta „drob ni cy” trzy ma się z da le ka.
Ni gdy nie za po mnę, jak di ve ma ster wy nu -
rzył się z wo dy ko ło boj ki, kie dy my cze ka -
li śmy już w sprzę cie na ło dzi, i po wie dział:

– No do bra, są 4 re ki ny ty gry sie, dwa 3,5-
4 me tro we, dwa tro chę mniej sze, wska ku je -
my!!!

W tym mo men cie pierw sza myśl, to ta
z po cząt ku ar ty ku łu – czy ja na pew no chcę
to zro bić? Ad re na li na wy gry wa jed nak
z roz sąd kiem i wsko czy łem. Ra zem z dwo -
ma in ny mi nur ka mi za nu rzy li śmy się do 10
me trów i w gru pie za czę li śmy się roz glą -
dać. Naj pierw po ja wił się je den, po tem dru -
gi, trze ci i czwar ty. Oto czy ły nas i pły wa ły
do oko ła, w bez piecz nej od le gło ści, i wier -
ci ły nas swo im wzro kiem z wiel kich czar -
nych jak wę giel oczu. Po czą tek był dość
stre su ją cy, bo nie wie dzie li śmy, jak re ki ny
re agu ją na nur ków, ale po 10 mi nu tach zre -
lak so wa li śmy się. Pły wa ły z na mi przez naj -
bli ższe 40 mi nut, po tem je den po dru gim
od pły nę ły, po czym nie mal na tych mia sto -
wo po ja wi ły się in ne re ki ny, te mniej sze, ró -
żnych ga tun ków. Nie ro bi ły so bie nic
z od le gło ści i ata ko wa ły ku lę z przy nę tą,
mi ja ły nas o cen ty me try. Na li czy łem pew -
nie z 10-15 ró żnych re ki nów, któ re trzy ma -
ły się z na mi już do koń ca. Ca łe nur ko -
wa nie trwa ło oko ło 1,5 go dzi ny, po czym
wy nu rze nie też da ło to my śle nia. Bu ja nie
się na po wierzch ni, pod czas gdy pod To bą
krą ży sta do pod eks cy to wa nych re ki nów,
po wo du je pew ne wa ha nie, ale cóż zro bić,
po wie trze się koń czy, in nej opcji nie ma.
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Nie któ rzy wska ku ją w ca łym sprzę cie
na łódź, umie jęt ność ta w przy pad ku ło dzi
– zo dia ków jest dość im po nu ją ca. W mo im
przy pad ku naj wa żniej sza by ła oczy wi ście
ka me ra ze zła pa ny mi uję cia mi. Ja by łem
go to wy do po świę ce nia się i ewen tu al ne go
spa rin gu z re ki nem za wa dia ką.

Oczy wi ście na słu cha li śmy się w dro dze
po wrot nej hi sto rii nie z tej zie mi, jak to kie -
dyś na li czy li 8 czy 9 ró żnych ga tun ków re -
ki nów pod czas jed ne go ta kie go nur ko w-
a nia, jak to żar ła cze bia łe się też cza sa mi
in te re su ją tą ku lą, jak to re ki ny ty gry sie pró -

bu ją zjeść ca ły bę ben na raz itd. Z te go co
roz ma wia łem z nur ka mi z RPA, po ja wia się
ob raz prze ró żnych sy tu acji, któ re mo gą Cię
spo tkać pod czas ta kie go nę co ne go nur ko -
wa nia i to czę sto nie po wta rzal nych, je dy -
nych w swo im ro dza ju, a więc war to. Bę -
dzie co opo wia dać przy szłym po ko le niom.

Fil mik z ta kie go nur ko wa nia mo żesz zna -
leźć na mo jej NO WEJ stro nie in ter ne to wej
www.bar tlu ka sik.com, ra zem z in ny mi fil -
mi ka mi i fil ma mi w mo im wy ko na niu. Za -
pra szam do jej przej rze nia.

Bar tek

http://www.bartlukasik.com
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…za nu rzam się wzdłuż li ny po rę czo wej,
zer kam na ze gar wska zu ją cy głę bo -
kość 90 m, przede mną ru szył Ju rek z Ro -
ber tem pe ne tro wać głów ny ciąg ja ski ni
Sa bak Ha, zwa ny Balck Abyss (Czar na Ot -
chłań)… i na gle ogar nia mnie za nie po ko je -
nie, trzy mam w rę ku ko niec ze rwa nej li ny,
je dy ne go ele men tu wska zu ją ce go dro gę
do i z ja ski ni – Ho uston, ma my pro blem…

Zacz nij my jed nak od po cząt ku. Kil ka lat
te mu po ja wił się po mysł zro bie nia cie ka we -
go pro jek tu ja ski nio we go o cha rak te rze eks -
plo ra cyj nym. Po szu ki wa nia ce lu pro jek tu,
czy li głę bo kiej i nie zba da nej ja ski ni nie by -
ły ła twe. Eu ro pa kon tra Mek syk – pa dło
na Mek syk, czy li miej sce gdzie „wy cho wa -
li śmy” się z Jur kiem ja ski nio wo. Mek ka sza -
leń ców lu bią cych prze ci skać się przez
za la ne dziu ry. Pro blem jed nak sta no wił
fakt, że cho ciaż pół wy sep Ju ka tan jest na -
szpi ko wa ny cią ga mi ja skiń ni czym do bry
ser dziu ra mi, jed na kże w więk szo ści są to

bar dzo płyt kie (6-20 mm) ko ry ta rze. My po -
trze bo wa li śmy cze goś wię cej, po łą cze nia

no wej ja ski nio wej pa sji ze sta rą, czy li do -
brze – zna czy głę bo ko.

Podbój Czarnej Otchłani
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Ju rek pod czas swo jej ko lej nej wy pra wy
do Mek sy ku od był po wa żną roz mo wę
z Matt’em (An dre as W. Mat thes), wła ści cie -
lem ba zy Pro Tec i czło wie kiem, któ ry eks -
plo ro wał i ba dał przez ostat nie 20 lat
więk szość ja skiń na Ju ka ta nie. Pro po zy cja
pa dła na ce not Sa bak Ha. Dziu ra nie ma lże

na środ ku pół wy spu Ju ka tan, da le ko od mo -
rza, w środ ku mek sy kań skiej dżun gli. Wia -
do mo by ło jed no, że jest to ja ski nia scho -
dzą ca w za sa dzie pio no wo do głę bo ko -
ści 100 me trów a da lej ko ry ta rza mi co raz
głę biej…, zgod nie z le gen da mi Ma jów
do środ ka zie mi. Po ta kim wstę pie błysk

w oku Jur ka był na tych mia sto wy, chwi lę
póź niej od bi cie by ło wi dać ta kże w mo ich
źre ni cach. Pierw szy pro blem mógł sta no wić
fakt, że bę dzie to pro jekt wy so ko bu dże to -
wy (kosz ty lo gi sty ki na miej scu), ale
na szczę ście dla nas po ja wił się ta kże błysk
w oczach fir my In fo vi de -Ma trix, na sze go
pa tro na i spon so ra. Ma my zie lo ne świa tło,
ru sza my z te ma tem.

Po nie waż mie li śmy z Jur kiem krót ką
prze rwę we wspól nym nur ko wa niu,
a w szcze gól no ści ja ski nio wym, po sta no wi -
li śmy, że w grud niu po je dzie my ra zem
do Egip tu. Cel wy jaz du był pro sty, do pra co -
wać pro ce du ry ja ski nio we w na szym ze spo -
le i prze te sto wać no we ele men ty sprzę tu,
de dy ko wa ne spe cjal nie do na sze go pro jek -
tu: dwa kom pu te ry Li qu ivi sio nX1, je den
VR3 i je den VRX (z no wy mi al go ryt ma mi
VGN), głów ne oświe tle nie HID’y 14W fir -
my Am mo ni te Sys tem (ta kże LED do ka me -
ry) oraz la tar ki za pa so we In no be am UA5
i au to ma ty R5 TEC fir my Scu ba tech, na -
szych spon so rów sprzę to wych. W ra mach
te stów i przy go to wań wy ko na li śmy se rię
nur ko wań w ja ski niach Ras Mam lakh i Jack -
fish Ca ve, w prze dzia łach głę bo ko ści 100-
120 m. Cel zo stał zre ali zo wa ny, ze spół
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do gra ny, no we HI Dy Am mo ni te Sys tem ze
sku pie niem świa tła 6 st. (przy sto so wa ne
spe cjal nie do pro jek tu, w tym te sto wa ne
do głę bo ko ści po nad 200 m) prze ro sły na -
sze ocze ki wa nia, kom pu te ry zgra ne (Jur ka
X1 vs. mo je VRX), la tar ki za pa so we i au to -
ma ty Scu ba tech jak zwy kle nie za wio dły.
Tu cie ka wost ką mo gą być wła śnie la tar ki
za pa so we In no be am UA5, któ re choć da -
wa ły gwa ran cję dzia ła nia do 100 m, to
„prze szły” te sty w ko mo rze do głę bo ko -
ści 250 m!!!

Po gru dnio wych te stach w Egip cie i kil -
ku mie sięcz nych pra cach w kwe stii przy go -
to wa nia lo gi sty ki pro jek tu na miej scu (tu
po dzię ko wa nia dla Jur ka za je go „wo lę wal -
ki” w chwi lach kry zy so wych), wy da wa ło
się, że je ste śmy go to wi na pod bój Sa bak Ha
i ma my wszyst ko do pię te na ostat ni gu -
zik…. hm, tak się nam tyl ko wy da wa ło.

Mroź ny stycz nio wy po ra nek, Eu ro pa za -
sy pa na śnie giem a my wsia da my do sa mo -
lo tu i ru sza my na trzy ty go dnio wą wy pra wę
do „oj czy zny” Ma jów, zba dać ich świę te
miej sce. Po dłu gich lo tach sa mo lo tem do -
cie ra my do Can cun, w skła dzie Ju rek i ja
oraz dru ga część ze spo łu wspo ma ga ją ce go,
czy li Ro bert i Da rek. Oczy wi ście kło po ty

za czy na ją się nie ma lże pierw sze go dnia,
gdy oka zu je się, że ba gaż Dar ka nie do le -
ciał, w tym ca ły sprzęt nur ko wy. Pół dnia
prze py cha nek z Ame ri can Air li nes i do pie -
ro strajk oku pa cyj ny biu ra AA da je od po -
wied ni sku tek, czy li ktoś ła ska wie fa ty gu je
się spraw dzić, gdzie jest za gi nio ny ba gaż.

Wresz cie wszyst ko ma my, od bie ra my dwa
wy po ży czo ne po tę żne ame ry kań skie pic -
kup’y i ru sza my w dro gę. Naj pierw trzy dni
roz grzew ki w Playa del Car men, kon fi gu ra -
cje sprzę to we, w tym na sze ze sta wy dwu -
bu tlo we 2 x 21L, Ro ber ta i Dar ka 2 x 18L
plus oko ło 30 bu tli bocz nych. W mię dzy -
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cza sie do la tu je na sza eki pa fil mo wa, Ja cek
Szym czak i Piotr Gra wen der oraz pod wod -
ny ka me rzy sta Kon rad Du biel. Wszy scy go -
to wi, ru sza my do Me ri dy, mia sta w któ rym
ma my ba zę wy pa do wą i noc le go wą do na -
sze go pro jek tu (wcze śniej sze pro po zy cje
spa nia w dżun gli zo sta ły szyb ko i sku tecz -
nie przez nas stor pe do wa ne).

Zgod nie z na szym har mo no gra mem,

choć dro ga z Playa do Me ri dy to po -
nad 400 km, pierw sze roz po znaw cze nur -
ko wa nie ro bi my nie ma lże z mar szu,
przed roz pa ko wa niem się w mo te lu….. nikt
nie chciał cze kać.

Sa bak Ha jest po ło żo ny oko ło 60 km
od Me ri dy, z te go ostat nie 10-15 km jaz dy
przez krza ki i doł ki. Dro ga wpraw dzie jest
wy ty czo na, ale pręd kość 5-10 km/h prze ła -

do wa ny mi sa mo cho da mi i zgrzy ty ga łę zi
głasz czą cych na sze au ta sku tecz nie opóź -
nia ją na sze do tar cie do ce lu. Wcze śniej ma -
my jesz cze krót kie spo tka nie i ofi cjal ne
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po wi ta nie przed sta wi cie li De par ta men tu ds.
Eko lo gii Ju ka ta nu – to sku tek du że go lo kal -
ne go za in te re so wa nia na szym pro jek tem.

Wresz cie je ste śmy na miej scu. Na szym
oczom uka zu je się „oczko wod ne”, czy li
coś w sty lu ma łe go sta wu o śred ni cy
ok. 50 m, oto czo ne go ska ła mi wy so ki mi
na kil ka me trów. Szyb kie roz pa ko wa nie
i kla ro wa nie sprzę tu. Miej sco wi szer po wie
po ma ga ją nam spu ścić bu tle na li nach
na dół, czy li na ma łą pó łecz kę na wy so ko -
ści lu stra wo dy – je dy ne do god ne miej sce
do wej ścia. Ostat nie spraw dze nie sprzę tu
i chlup. Plan za kła dał nur ko wa nie do 60 m
i roz po zna nie nie daw no od kry te go ko ry ta -
rza na tej głę bo ko ści. Ga zy stan dar do we,
czy li w twi nach tri mix 20/30 plus ni tro x50
i tlen na de kom pre sje. Ze spo ły Ju rek i ja,
Da rek i Ro bert oraz sa mot ny Kon rad z ka -
me rą w rę ku.

Roz po czy na my za nu rze nie wzdłuż ścia -
ny, któ ra po cząt ko wo wy glą da jak słyn ny
da hab ski Blue Ho le, ale już na kil ku me -
trach głę bo ko ści za czy na prze cho dzić
w kształt bu tel ki, czy li ścia na za czy -
na „wcho dzić” w głąb lą du – jesz cze nie ja -
ski nia, ale już ca vern (wi dać świa tło
z po wierzch ni, ale nad gło wa mi ma my już

skal ny su fit). Pierw sze wra że nie – za sko cze -
nie. Wi docz ność jak na stan dard ce no tów
(70-80 m) ra czej kiep ska, bo tyl ko kil ka me -
trów (let ni stan dard na szych je zior). No cóż,
Sa bak Ha w tłu ma cze niu lo kal nym zna czy
Męt na Wo da. Wiel kość stud ni, roz sze rza ją -
cej się ku do ło wi, prze ra sta na sze ocze ki -
wa nia, choć przy tej wi docz no ści trud no to
wstęp nie oce nić. Po mi mo kiep skiej wi docz -
no ści, uda je nam się na mie rzyć głów ną li nę
ja ski nio wą, za czy na ją cą się na głę bo ko ści
oko ło 30 m, a na stęp nie od naj du je my wej -
ście do ko ry ta rza bocz ne go. Zgod nie z in -
for ma cja mi od Matt’a, po rę czów ka do te go
ko ry ta rza po win na być za raz na po cząt ku
i ge ne ral nie by ła, ale nie zgod nie z na szy mi
lo gicz ny mi ocze ki wa nia mi przy dnie… tyl -
ko na su fi cie. No cóż, mo żna i tak, ale stra -
ci li śmy po ło wę cza su den ne go na jej
po szu ki wa nie. Tak czy ina czej krót ka wy -
ciecz ka ko ry ta rzem zro bio na, roz po zna nie
wstęp ne te re nu za na mi – mo żna wra cać
na za słu żo ny od po czy nek do mo te lu.
Przed na mi przy go to wa nie ga zów i pierw -
sze głę bo kie roz po zna nie ko ry ta rza Black
Abyss – am bit ny plan 130-140 m, ni by nic
trud ne go. Men tal nie, fi zycz nie i me ry to -
rycz nie je ste śmy go to wi, cóż mo że nas za -

trzy mać? O tym już w na stęp nym od cin ku.

Cza rek Abra mow ski

SDI & TDI In struc tor 
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ORGANIZUJESZ SZKOLENIE, WARSZTATY, WYJAZD
NURKOWY SKORZYSTAJ Z KALENDARZA 

I DOPISZ TAM TERMIN ORGANIZOWANEJ IMPREZY 
NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ

forum-nuras.com/calendar.php

http://forum-nuras.com/calendar.php
http://www.wioskasos.org
http://bare.pl
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Snor ke ling, fre edi ving, płe two nur ko -
wa nie – re kre acyj ne, tech nicz ne, de -
kom pre syj ne, wra ko we, ja ski nio we,
ko mer cyj ne, sa tu ro wa ne. Ro dzaj,
ilość, spo so by re ali zo wa nia się
pod wo dą wy da ją się być nie skoń -
czo ne! Za naj pięk niej szy z nich uznać
mo żna nur ko wa nie przy rod ni cze. 

Ka żdy, kto ob ser wu je pod wod ną na tu rę,
jest w pew nym sen sie pod wod nym na tu ra -
li stą. Na kur sie spe cja li stycz nym, po za po -
głę bio ną wie dzą na te mat pod wod nych
ro ślin i zwie rząt, oma wia my też skut ki na -
sze go za cho wy wa nia się pod wo dą.

Tym ra zem je ste śmy w po bli żu Mar sa
Alam (ىسرم - Miej sco wo ści wy po czyn .(ملع
ko wej w po łu dnio wo -wschod niej czę ści
Egip tu, po ło żo nej nad Mo rzem Czer wo nym
(Ri wie ra Mo rza Czer wo ne go), 271 km
na po łu dnie od Hur gha dy. 60 km na pół noc
od miej sco wo ści znaj du je się port lot ni czy
Mar sa Alam, a 20 km na po łu dnie Park Na -

ro do wy Wa di Dżi mal. W oko li cy ma my
do wy bo ru wie le ho te li, a ko lej ne są bu do -
wa ne. W mie ście dzia ła dwo rzec au to bu so -
wy i po stój tak só wek oraz ma sie dzi bę Straż

Ochro ny Wy brze ża. Egip ska Ri wie ra zna na
jest z se tek raf ko ra lo wych z prze pięk ną fau -
ną i flo rą, osią gal nych za rów no z brze gu,
jak i z ło dzi. Ra fa jest schro nie niem i źró -

Nurkowania przyrodnicze
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dłem po kar mu dla licz nych, ró żno ra kich
pod wod nych stwo rzeń, jak choć by pięk ny
cho in ko wy wie losz czet (Spi ro bran chus gi -
gan teus) czy szcze cio ząb ma sko wy, bab ka,
pa pu go ry ba (ska ru so wa te), skrzy dli ca,
iglicz nia, ro ba ki -mio teł ki, ma łż ol brzy mi,
mor ski je żo wiec, ro gat ni ca Pi cas so, fi zy lier,

war gacz gar bo gło wy, ogó rek mor ski (strzy -
kwa), żab ni ca. Ten ma ły tyl ko wy ci nek
olśnie wa ją cej fau ny po łu dnia Egip tu mo żna
zo ba czyć bę dąc wy po sa żo nym je dy nie
w ma skę wraz z faj ką (snor ke ling). Jed nak
bo gac two pod wod ne go świa ta w peł ni do -
ce nić mo żna pod czas nur ko wań ze sprzę -

tem, kie dy to czas i głę bo kość nie ogra ni -
cza ją na szych po czy nań.

Pa mię tać przy tym za wsze mu si my o za -
sa dach bez pie czeń stwa. Za sa dy te to
przede wszyst kim re gu ły bez piecz ne go nur -
ko wa nia, sto so wa ne za rów no wo bec sie bie,
jak i in nych nur ku ją cych osób. Pa mię ta jąc
o ka żdej z osob na – sto su je my je wszyst kie
ra zem!

Nie za po mi naj my ta kże o miesz kań cach
te go cu dow ne go pod wod ne go świa ta. Je że -
li nie bę dzie my ich chro nić, to na stęp ne po -
ko le nia już ich nie zo ba czą. Te ma łe
i śred nie są to wa rzy sza mi pod czas wszyst -
kich nur ko wań! A je śli sprzy ja Ci szczę ście
– wy pa trzysz te więk sze, np. del fi na!
W szcze gól no ści je że li za nur ku jesz w Ras -
Sa ma dai (Do lphi ne ho use). Jak wska zu je na -
zwa, jest to miej sce, w któ rym miesz ka
spo ra ro dzi na del fi nów. Del fin – to ogól ne
okre śle nie wod nych, śred niej wiel ko ści ssa -
ków z rzę du wa le ni, cha rak te ry zu ją cych się
wy dłu żo nym py skiem i ce nio nych za in te li -
gen cję. Do stęp ne tyl ko z ło dzi nur ko wi sko
to peł na ży cia ra fa, w kształ cie pod ko wy,
z kil ko ma cie ka wy mi miej sca mi. Pierw sze
z nich to dość skom pli ko wa ny, po krę co ny
i za gma twa ny sys tem ja skiń, tu ne li i dziur
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wy rzeź bio nych w ra fie. Ko lej ne miej sce to
kil ka na ście wy sta ją cych z dna er gów, po -
śród któ rych, po za del fi na mi, czę sto pły wa -
ją mu re ny, gra ni ki czy ogoń cze.

By nie na ra zić się na po wa żne uszczerb -
ki na zdro wiu, i to już nur ku jąc na głę bo ko -
ści, któ re mo żna spo tkać w ba se nach,
pa mię tać na le ży, że to wła śnie na pierw -
szych me trach za nu rze nia do cho dzi do naj -
więk szych zmian ob ję to ści da nej ilo ści
po wie trza (do ty czy to w szcze gól no ści po -
wie trza za trzy ma ne go w płu cach).

Mar sa Ge bel Ro sas to bar dzo wą ska la -
gu na, któ ra po le wej stro nie, szcze gól nie
na nie wiel kiej głę bo ko ści, mie ni się pięk ną,
bo ga tą i ży wą ra fą. Mo żna tam spo tkać pół -
to ra me tro we go re ki na, żół wie, or le nie i ko -
ni ki mor skie oraz ma je sta tycz ne i groź ne
skrzy dli ce. Pły wa ją w gru pach, sto su jąc tak -
ty kę po dob ną do tak ty ki okrę tów pod wod -
nych. Ich kol ce ja do we są bar dzo groź ne
a atak bły ska wicz ny. Są rów nie nie bez -
piecz ne co pięk ne.

Pod czas za nu rza nia na le ży pa mię tać,
aby „prze dmu chi wać uszy”, np. po przez
wy dech przy za mknię tych ustach i uci śnię -
tych skrzy deł kach no sa (Pró ba Val sa lvy),
w ce lu wy rów na nia ci śnie nia w na tu ral nych

prze strze niach po wietrz nych w cie le ludz -
kim (ucho, za to ki). Ma newr ten na le ży po -
wta rzać mo żli wie czę sto – czę ściej niż
czu je my ucisk/dys kom fort w uszach. Nie -
prze strze ga nie te go mo że spo wo do wać

uraz ucha, aż do pęk nię cia bło ny bę ben ko -
wej.

Mar sa Egla to la gu na, któ rej dłu gi i wą ski
ję zyk la zu ro wej wo dy wgry za się w ląd.
Miej sce jest do stęp ne z piasz czy stej pla ży.
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Znaj du ją się tam do cho dzą ce do głę bo ko -
ści pra wie 30 me trów ścia ny ra fo we peł ne
pod wod ne go ży cia. Po le wej stro nie ra fy
mo żna spo tkać ogoń cze, kal ma ry, mu re ny
i in nych ty po wych miesz kań ców tej czę ści
Mo rza Czer wo ne go, np. po pu lar ne „ry by
klow ny”, bła zen ki – atrak cyj nie ubar wio ne
ry by mor skie, z ro dzi ny gar bi ko wa tych, ży -
ją ce w har mo nii z mor ski mi li lia mi i ane -
mo na mi. W za mian za do star cza ny im
po karm, ukwia ły te chro nią bła zen ka. Ra fa
po ło żo na po pra wej po sia da kil ka ma łych
ja skiń, któ re są cie ka wym miej scem pod -
wod nej eks plo ra cji.

Ni gdy nie nur kuj w po je dyn kę. Part ner
jest po trzeb ny w wie lu sy tu acjach
– od spraw dze nia sprzę tu przed za nu rze -
niem, we ry fi ka cji da nych, ja kie po da ją wła -
sne przy rzą dy po mia ro we, aż do sy tu acji
awa ryj nych – gdzie awa rii ule ga nasz wła -
sny sprzęt lub za wie dzie nasz or ga nizm.

Mar sa Asa laya to pięk na la gu na do stęp na
do nur ko wa nia z brze gu, do któ rej mo żna
się do stać pro sto z pla ży. Znaj du je my tam
dwie peł ne ży cia ra fy, któ re za czy na ją się
tuż pod po wierzch nią mo rza i koń czą
na piasz czy stym dnie. Po pia sku, dzię ki
skur czom mię śni i po mo cy czuł ków, któ re
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słu żą ta kże do zdo by wa nia po kar mu, wę -
dru je wy glą da ją ca jak wiel ki ro bak strzy kwa
(Ho lo thu ro idea), na zy wa na czę sto ogór -
kiem mor skim. Ma mięk kie i ela stycz ne cia -
ło o du żej zdol no ści przy cze pia nia się
do pod ło ża. Znaj dzie my tam rów nież ca łe
ma sy in nych miesz kań ców pod wod nych
raf. Po środ ku la gu ny, na tra wie mor skiej pa -
są się cza sa mi żół wie. Tuż za tra wą, w kie -
run ku otwar te go mo rza, stoi po kaź ny erg,
któ ry wy ra sta z po nad 40-me tro wej to ni.

Przy wy nu rza niu na le ży bez względ nie
pa mię tać, aby nie za trzy my wać od de chu.
Trze ba więc od dy chać spo koj nie i cią gle
wy dy chać po wie trze. Jak wia do mo, przy
wy nu rza niu zmniej sza się dzia ła ją ce na nas
ci śnie nie, dzie je się tak rów nież we wnątrz
na szych płuc. Wzię cie trzy li tro we go od de -
chu na 20 m po wo du je, że na po wierzch ni
by ło by to już 9 li trów – a to już prze kra cza
ob ję tość płuc i co za tym idzie – po wo du je
ura zy ci śnie nio we.

Sha’ab Sharm to okrą gła ra fa do stęp na
do nur ko wań tyl ko z ło dzi, ma ją ca po obu
stro nach pięk ne pla te au. W piasz czy stym
dnie mor skim, w zbu do wa nych sa mo dziel -
nie ru rach miesz kal nych, ży ją ko lo nie wę -
go rzy ogro do wych (He to ro con gri dae). Ry by

te, cał ko wi cie przy sto so wa ne do ży cia
w pia sku, ni gdy nie pły wa ją swo bod nie.
Przez ca łe ży cie są zwią za ne z dnem. Ich
ko lo nie przy po mi na ją po la, na któ rych ry -
by ko ły szą się ni czym źdź bła na wie trze.
Uno szą swe cia ło w gó rę i w po zy cji zna ku
za py ta nia fa lu ją w rytm prze pły wa ją cych
prą dów mor skich, ni czym ja kaś gru pa w ta -
necz nym ukła dzie. Prą dy nio są plank ton,
któ rym wę go rze się ży wią. W ra zie na głe -
go nie bez pie czeń stwa, na przy kład po lu ją -
cych na nie ma kre li lub kie dy nad pły wa
nu rek, bły ska wicz nie cho wa ją się w swo ich
utwar dzo nych ślu zem pia sko wych rur kach.
Nur ko wie znaj dą tam też dla sie bie du żo
cie ka wych za kąt ków bo ga tych w fau nę

i flo rę, m.in. re ki ny, żół wie, płaszcz ki, mu -
re ny, or le nie czy ko ni ki mor skie al bo żab ni -
ce wto pio ne w tło ko ra low ców, tak że tyl ko
wy traw ny nu rek mo że je doj rzeć. Te mi -
strzy nie ka mu fla żu mie nią się wszyst ki mi
ko lo ra mi: bie lą, żół cią, czer wie nią, zie le -
nią, czer nią. Spo tkać mo żna ta kże osob ni ki
cęt ko wa ne.

Nur ko wa nie za wsze po win no wy ko ny -
wać się przy naj mniej w pa rze z in nym nur -
kiem. Jest to wy móg za rów no for mal ny, jak
i wy ni ka ją cy ze zdro we go roz sąd ku. W nur -
ko wa niu re kre acyj nym nur ko wa nie z part -
ne rem (-ami) jest obo wiąz ko we. Pla nuj
ka żde nur ko wa nie i nur kuj zgod nie z tym
pla nem.

Mar sa Abu Dab bab. Miej sce nu mer je -
den dla nur ków przy je żdża ją cych do Mar -
sa Alam. Kul to we i je dy ne w swo im ro dza ju
ze wzglę du na sy re ny. Po za tym mo żna tam
zna leźć in nych miesz kań ców: kil ka na ście
żół wi, z któ rych naj więk szy ma po nad 1,2
me tra. Obok tych nie sa mo wi tych mor skich
stwo rzeń spo ty ka my tam, pa są cą się
na pod wod nej tra wie – na głę bo ko ściach
osią gal nych przez pły wa ków -wcza so wi -
czów po bli skie go ho te lu – kro wę mor ską.
Jest to nur ko wa nie z ab so lut nie naj bar dziej
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nie sa mo wi tym stwo rem Mo rza Czer wo ne -
go! Diu goń, du goń lub pier sio pław ka (Du -
gong du gon) – mor ski ssak za li cza ny
do rzę du sy ren, je dy ny współ cze śnie ży ją cy

przed sta wi ciel ro dzi ny diu go nio wa tych.
Diu go nie są ssa ka mi du ży mi, przy sto so wa -
ny mi do ży cia wod ne go i nie zdol ny mi
do po ru sza nia się na lą dzie. Do ro słe osob -

ni ki osią ga ją dłu gość rzę du 3 me trów,
przy ma sie cia ła oko ło 400 kg. Są ro śli no -
żer ca mi, je dzą przez ca ły dzień i odży wia -
ją się tra wą mor ską. Po pu la cje diu go ni
suk ce syw nie się zmniej sza ją. Współ cze sne
teo rie mó wią o tym, że Pro to si ren – przod -
ko wie diu go ni – by li spo krew nie ni z ssa ka -
mi ko pyt ny mi i przod ka mi sło ni że ru ją cy mi
w płyt kich wo dach w oce anie.

Ka żdy ro dzaj nur ko wa nia wy ma ga: okre -
śle nia sta nu zdro wia, od po wied nie go przy -
go to wa nia, wy szko le nia w or ga ni za cji
zaj mu ją cej się szko le niem nur ko wym.

Nur ku jąc no cą, masz szan sę za ob ser wo -
wać, jak mięk kie ko ra le ży wią się mi kro sko -
pij nym plank to nem. Wte dy do pie ro uśpio-
na pro mie nia mi sło necz ny mi część pod -
wod nej kra iny bu dzi się do ży cia.

Je śli zja wisz się w oko li cach Mar sa Alam
w czerw cu lub lip cu, mo żesz prze żyć spo -
tka nie z re ki nem wie lo ry bim. Ten ce le bry ta
ma fa nów po dą ża ją cych je go szla kiem mi -
gra cyj nym aż na pół noc, na wet do Za to ki
Aka ba. Mi mo swych po tę żnych roz mia rów
nie sta no wi za gro że nia dla czło wie ka.

Śro do wi sko pod wod ne to nie prze bra na
ga le ria ży cia, od mi kro or ga ni zmów (plank -
ton) po przez mie nią ce się ko lo ra mi ry by
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czy ta necz nie po ru sza ją ce się śli ma ki, ko -
ni ki mor skie, cie kaw skie del fi ny, groź nie
wy glą da ją ce re ki ny czy wiel kie, ma je sta -
tycz nie po ru sza ją ce się wa le nie.

Spe cja li stycz ny kurs nur ka -przy rod ni ka za -
po zna Cię z wy stę pu ją cy mi ga tun ka mi ryb.
Do wiesz się też wie lu rze czy na te mat mi tów
i za gro żeń do ty czą cych nie któ rych stwo rzeń
– zwie rzę ta (w od ró żnie niu od czło wie ka) nie
ata ku ją ze zło śli wo ści. To naj czę ściej obro -
na te ry to rium czy ochro na po tom stwa. Nie

mo żna im udo wod nić chę ci ze msty lub zło -
ści na czło wie ka, a nasz strach zwią za ny jest
z wy obra że nia mi opar ty mi na nie re ali stycz -
nych i prze ja skra wio nych pro duk tach „świa -
to wej ki ne ma to gra-  fii”.

Wie dzę kur so wą uzu peł nią za ję cia o:
– śro do wi sku lą do wym i wod nym – cha -

rak te ry sty ce fi zycz nej i struk tu ral nej;
– wy obra że niach czło wie ka o ży ciu pod

wo dą.
– for mach in te rak cji i tech ni kach nur ko -

wych słu żą cych ochro nie śro do wi ska.
Kurs ra dze nia so bie z ob ra że nia mi od po -

ten cjal nie nie bez piecz nych zwie rząt mor -
skich uzu peł ni Two ją wie dzę, by le piej
i peł niej być przy go to wa nym do po zna wa -
nia pod wod nej kra iny (DAN HMLI). Kurs
Nur ka Przy rod ni ka (Na tu ra list Di ver) do -
stęp ny jest w więk szo ści sys te mów szko leń.

Za pra sza my!
RMH & AMH

fot. Ire na Stan gier ska

http://www.facebook.com/pages/Hola-Teneryfa/367871753335003


http://aquadiver.pl
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„Na świe cie nie ma nic bar dziej
gięt kie go ani de li kat ne go niż
„Na świecie nie ma nic bardziej
giętkiego ani delikatnego niż woda;
a jednak nie ma też niczego, co
przewyższa ją twardością i siłą”

Lao- tse, chiński mistrz tao

El Wasseem
Mo no ton ny dźwięk ja kie goś tam agre ga -

tu, a ra czej agre ga -TU. Tuż za ścia ną… Raz
po raz wy ry wa mnie z roz kosz nych ob jęć
Mor fe usza. Lek ko po iry to wa na pró bu ję za -
snąć po now nie. Jesz cze nie wiem, jak bar -
dzo za brak nie mi te go dźwię ku ty dzień
póź niej. Po go dzin nej, prze ry wa nej drzem -
ce dźwięk sta je się co raz bar dziej mo no ton -
nym ele men tem tła, któ re z dnia na dzień
bę dzie co raz mniej do kucz li we. Za sy piam.

Bu dzi mnie na gły plusk wo dy. Jest ciem -
no i par no. Zry wam się na rów ne no gi – bu -
laj w ła zien ce zo stał otwar ty i pew nie le je
się wo da! Je den krok i już je stem w ma lut -

kiej ka bin ce z mi kro sko pij nym okien kiem
na wy so ko ści wzro ku, któ re wy ma cu ję
w gę stej ciem no ści. Su cho. Na szczę ście
nie to nie my. Chy ba wszyst ko w po rząd ku.
To tyl ko ja kieś moc no su ge styw ne mla śnię -
cie za spa nej fa li. Wy glą dam w ciem ność
i wdy cham przy jem nie sło ne po wie trze.
Roz pie ra mnie ra dość, że je stem wła śnie tu
i wła śnie te raz. Jest czwar ta ra no i wszech -
obec ny, ko ły szą cy spo kój. A jesz cze kil ka
go dzin te mu na war szaw skim ter mi na lu sta -
ra łam się bez ko li zyj nie uczest ni czyć
w prze py cha niu ba ga żu. Kil ka ty się cy ki lo -
me trów za mną po zo stał ca ły ten ludz ki
roz gar diasz. Te raz, w wą skich ka bi nach,
snem spo koj nych od dy cha dwu dzie stu Wy -
brań ców zgrab nej, dwu dzie sto dzie wię cio -
me tro wej El Was se em. Lu dzi, jak mnie -
mam, ko cha ją cych wo dę pod jej wszel ki mi
po sta cia mi. Sko ro zgo dzi li się zo stać
upchnię ci ni czym szprot ki w pu szecz kach
drew nia nych ka bin, to mu si tak być. Wra -
cam do koi. Agre gat mru czy co raz przy jaź -

niej. Łódź ko ły sze się, po skrzy pu jąc ostro-
żnie. Jak by nie chcia ła zbu dzić żad ne go
z no wo przy by łych lo ka to rów. To uprzej me.
Na wy so ko ści mo jej gło wy fa le roz bi ja ją się
o bur tę. Za sy piam.

Wi ta mnie dra żnią cy zgrzyt dwóch śrub
na pę dza ją cych tur bi ny. Ha łas prze szka dza -
ją cy w przed śnia da nio wej drzem ce bu rzy
spo kój no cy. Ale cóż to zna czy w po rów -
na niu z mo żli wo ścią prze bu dze nia się po -
ran kiem tak prze ni kli wie wy peł nio nym
osza ła mia ją cą ilo ścią świa tła sło necz ne go.
A nie ba wem prze cież znaj dę się Tam
– w naj pięk niej szej prze strze ni prze ja wu ist -
nie nia – La zu ro wej Wo dzie.

Dźwię czy do no śny, choć nie zbyt wiel ki
dzwon okrę to wy. Ulu bio ny sy gnał nur ków.
Spie szę w gó rę po stro mych schod kach i już

Safari Dive Story
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znaj du ję się w ogon ku lek ko za spa nych, ale
głod nych Wy brań ców. Spo ry wy bór nie -
kon wen cjo nal nie wy glą da ją cych po traw.
Wszyst kie go po trosz ku. Nie któ re za ska ku -
ją swoj skim sma kiem. Ukrad kiem przy pa -
tru ję się twa rzom, pró bu jąc roz po znać kto
jest kto. Nie znam ni ko go. A to śnia da nie to
prze cież tyl ko etap wstęp ny przed roz po -
czę ciem wspól nych pod wod nych pod ró -

ży. I pod ró ży w głę bi ny ludz kich serc. Jest
na wet no wa twarz, któ rej nie pa mię tam
z wczo raj szej pod ró ży. To pew nie nasz Lost
– za gu bio ny wczo raj w ba rze na lot ni sku.
Uży wa jąc so bie tyl ko zna nych spo so bów
po ja wił się w Shar mie za le d wie trzy go dzi -
ny po nas… Po chwi li na je dze ni i za cie ka -
wie ni nad cho dzą cym dniem sia da my
na pierw szy brie fing. Zo sta je my przy dzie le -

ni do trzech grup nur ko wych pod sil ny mi
rzą da mi Prze wod ni ków. Moc no zbu do wa -
ny i wło sko uśmiech nię ty Ham ma da, szczu -
plut ki Ghan di o hin du sko -pa ki stań skich
ry sach i ciem nej kar na cji i nasz Piotr.

Ras Kathy
17.10.2007
głę bo kość max 15,9 m
godz. za nu rze nia: 11: 36
czas nur ko wa nia: 49”
po wie trze
Za czę ło się śred nio cie ka wie. Po pierw -

szym kosz ma rze wcią ga nia sied mio mi li me -
tro wej pian ki i zdar tych ko stecz kach
u mnie, a opusz kach u Ba si – nie zdar nie za -
kłę bi li śmy się na ru fo wej plat for mie tuż
nad wo dą i hur tem chlup nę li śmy do szma -
rag do wej wo dy. Wi dok na go łe ścia ny skal -
ne z jed nej i łódź nur ko wą z dru giej był
rów nież śred nio eks cy tu ją cy. No wo ufor mo -
wa na gru pa Piotr ka, w skła dzie Go sia, ja,
Ba sia i Bar tek oraz dwa Wojt ki, po tul nie
cze ka ła na po wierzch ni na ostat nie bo dy -
-chec ki przed pierw szym za nu rze niem. In -
fla to ry po szły gó rę i... nikt, oprócz prze -
wod ni ka na tu ral nie, nie znik nął pod po -
wierzch nią. Gło wa na tych miast za czę ła
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pra co wać. Prze cież mu si być ja kiś in ny spo -
sób za nu rze nia, sko ro za zwy czaj wy star cza
mi 8 kg, aby znik nąć w od mę tach, a dziś
dźwi gam aż dwa na ście. Oczy wi ście! Scy -
zo ryk za dzia ła na pew no. Uda ło się… prze -
pły nąć kil ka me trów pod po wierzch nią.
Ca ła grup ka po kor nie pod pły nę ła do ło dzi,
że brząc o do dat ko wy ba last. Mnie przy pa -
dły w udzia le aż trzy ka fel ki. Po chwi li nie -
zbyt zgrab nie, ale przy naj mniej sku tecz nie,
zna leź li śmy się kil ka me trów pod po -
wierzch nią. Pierw sza rzecz, któ ra ude rzy ła
mnie pod wo dą, to mój dys kom fort z po wo -
du bra ku rę ka wi czek. Śmiesz ne do praw dy
– to po win no być ra czej ulgą, a nie ja kąś
nie do god no ścią… Po za tym nur ko wa nie
prze bie gło dość spo koj nie. Mo je za in te re -
so wa nie bu dził głów nie wła sny sprzęt i sa -
mo po czu cie pod wo dą. Póź niej ukrad ko wa
ob ser wa cja współ to wa rzy szy wy ciecz ki
i oce na te go, jak mo ja oso ba wy pa da na ich
tle. Na szczę ście, po za tym, uda ło mi się za -
ob ser wo wać kil ka in nych ży ją tek mor skich.
Na przy kład sma ko wi cie i słod ko wy glą da -
ją ce ry becz ki o rów nie lu kro wa nej na zwie
Half -and -Half Chro mis. Mord ki i do po ło -
wy brzusz ka uma cza ne w cze ko la do wym
so sie, na to miast od po ło wy po ostat nią płe -

tew kę ogon ka w lo dach wa ni lio wych. Na -
stęp nym obiek tem mo je go za in te re so wa nia
sta ła się pięk nie tań czą ca na bo ku wiel ka,
pla mia sto -brą zo wa Ro gat ni ca. Oczy wi ście
nie przy szło mi do gło wy, że to nie żad ne
po pi sy przed gru pą cie kaw skich nur ków,
ale ostrze gaw cze sy gna ły obron ne ry bie go
te ry to rium. Co cie ka we: Ro gat ni ca strze że

swo je go lo kum w pio nie. Ab so lut nie nie na -
le ży prze pły wać nad lub pod nią, bo na -
tych miast sta je się agre syw na i mo że
do tkli wie… ugryźć. Po spo koj nym nur ko -
wa niu na po kła dzie znów za kłę bi ło się
od płetw, ma sek, ru rek, po gu bio nych ręcz -
ni ków, ko stiu mów i tym po dob nych ak ce -
so riów, któ re zni ka ją nie ustan nie po mi mo
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przy na le- żno ści do po szcze gól nych skrzy -
nek po sia da czy li cen cji nur ko wych…
W ogon ku na wy cze ki wa ny po si łek zro bi -
łam ro ze zna nie na te mat sta żów po sia da -
nych przez po szcze gól ne ko le żan ki
i ko le gów. Z nie ma- łym zdzi wie niem
stwier dzi łam, że to wła śnie ja je stem żół to -
dzio bem. Fakt do wia do mo ści przy ję łam
z po ko rą. Ale już po chwi li za czę łam we -
so ło roz my ślać nad nie cnym pla nem go nie -

nia to wa rzy stwa, bo prze cież „nie o to cho -
dzi, że by zła pać kró licz ka, ale że by go go -
nić…!”

Jackfish Alley 
17.10.2007
głę bo kość max 19,1 m
godz. za nu rze nia: 15: 01
czas nur ko wa nia: 37”
po wie trze

Tym ra zem mo rze wy raź nie bro ni do stę -
pu do swo ich skar bów. Nie złe fa lo wa nie.
Kie dy łódź za trzy mu je sil ni ki, ro bi mi się
na praw dę sła bo. Pra wie nie mam si ły utrzy -
mać te go ca łe go sprzę tu na grzbie cie. Ale
am bi cja jest sil niej sza. Zwłasz cza am bi cja
żół to dzio ba, któ ry miał prze cież do ga niać
bar dziej do świad czo nych ko le gów. By le
prę dzej do wo dy. Ale wo da jest bar dzo nie -
spo koj na i łódź co chwi la zmie nia miej sce
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po ło że nia. Ba sia i ja nie zdą ża my wsko czyć
na tych miast za swo ją gru pą, i już po kil ku
se kun dach ma my do po ko na nia cał kiem
spo ry ka wa łek po po wierzch ni. Czę sto tli -
wość od de chu wzra sta la wi no wo. Oglą dam
się na Ba się, któ ra zda je się jesz cze go rzej
ra dzić so bie z po ko ny wa niem prze strze ni.
Cóż, za tem je stem ździe beł ko sil niej sza. Co
praw da nie zdo łam jej po móc, ale po sta ram
się cho ciaż nie ro bić do dat ko we go kło po -

tu. Szyb ka mo bi li za cja i za czy nam moc niej
ma chać płe twa mi. Dzia ła, choć mój żo łą -
dek na dal od ma wia zwy cza jo wej współ pra -
cy. Piotr spie szy na ra tu nek Ba si i po chwi li
wszy scy je ste śmy w nie co roz pro szo nej, ale
gro mad ce. Bła gam! Pod wo dę!!!

Kil ka mi nut póź niej cał ko wi cie za po mi -
nam o kosz ma rze na po wierzch ni. Cu dow -
na na gro da. Ob raz ki jak z mo ich uko cha-
nych di sney ow skich slaj dów o kró le stwie

Po sej do na. Prze pięk na, wy so ko skle pio -
na gro ta z ażu ro wą in kru sta cją na ro śli i bia -
łym pia skiem na dnie. Trój wy miar i ko smos.
Na tych miast mam ocho tę po ło żyć się i zo -
stać na tej pod wod nej pla ży w ocze ki wa niu
na sta le zmie nia ją cy się ob raz pod mor skie -
go ży cia. Za czy nam za sta na wiać się
nad nie spra wie dli wo ścią fak tu, że aby tu
zo stać mu sze trzy mać ja kieś ma ło sek sow -
ne urzą dze nie zę bach. To za dzi wia ją ce
i nie po ko ją co nie na tu ral ne. Przy naj mniej
jak dla mnie. W prze świ cie gro ty – szma -
ragd, a na je go tle za trzę sie nie wie lo barw -
nych ry bek. Po pra wej stro nie, w skal nym
za ka mar ku, ol brzy mi i pysz ny żół to -nie bie -
ski But ter fly fisch. Przed na mi sło necz nie
oświe tlo ny, nie zwy kle ra do sny i ru chli wy
bez miar wód…

The Alternatives
17.10.2007
głę bo kość max 13,6 m 
godz. za nu rze nia: 18: 34 
czas nur ko wa nia: 59”
po wie trze
To mo je dru gie w ży ciu nur ko wa nie noc -

ne. Pierw sze, w Łań skim, od cho ro wa łam
okrut nie. Dziś dla od mia ny czu ję tyl ko lek ki,
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ale na wet przy jem ny nie po kój. Pod wo dą je -
stem w mia rę swo bod na, choć z wy ko na -
niem po le ce nia w lek kim prą dzie „za trzy maj
się” mam nie wiel kie kło po ty. Wy łą cza my la -
tar ki. Nie sa mo wi te uczu cie. Wszyst ko, no…
pra wie wszyst ko wi dać. Je stem za sko czo na,
jak wie le mo żna do strzec przy sa mym tyl ko
bla sku księ ży ca. Oto cze nie na bie ra zu peł nie
in ne go i nie zwy kle cza ro dziej skie go wy mia -
ru. Pły nie my da lej. Na wet nie umiem opi sać
i wy ra zić sło wa mi te go, jak bar dzo je stem

za chwy co na. Po ję cia, że by to wy ra zić
po pro stu nie ist nie ją. Na raz ma lu sień ka, fio -
le to wo -gra na to wa ry becz ka sia da mi w za -
głę bie niu dło ni, trze po cząc płe tew ka mi
ni czym spło szo ny mo tyl. Czu ję jej de li kat ny
ruch. Mam wra że nie, że ba wi się ze mną
i w ogó le nie boi. Nie chce od pły nąć przez
do bre kil ka na ście se kund. 

Chwi lę póź niej na szym oczom uka zu je się
pięk na, choć nie tak ob szer na jak ta po przed -
nia gro ta. Mu szę wszyst ko do kład nie obej -

rzeć. Nie uwa żnie wa lę bu tlą w ścia nę
nad gło wą. Nie jest to przy jem ne uczu cie, ale
na szczę ście nie uszko dzi łam żad ne go ży jąt -
ka. Na nie da le kim ho ry zon cie prze pły wa ją
dwa pięk ne i ol brzy mie sta lo wo -gra fi to we
Pla ta xy. Pę dzi my ile sił w płe twach, że by je
do go nić i przyj rzeć im się z bli ska. Cze ka ją
dys kret nie i ła ska wie po zwa la ją się po dzi -
wiać. Po chwi li dys tyn go wa nie zni ka ją
za wid no krę giem świa tła la tar ki. Le d wie zdą -
żam na brać na stęp ny od dech, a już roz śmie -
sza mnie nie zwy kłe ryb ko -zwie rząt ko. Za -
ma sko wa na Na dym ka. Ma ak sa mit ną skór kę,
ni czym fu ter ko wy zwier za czek, na dą sa ny
pysz czek, śmiesz ne wa chla rzo wa te płe tew ki
i zbyt du żo roz ma za ne go ma ki ja żu w oko li -
cach oczu. Ni czym mo ja do bra i po czci wa
zna jo ma z te atru… Mi ja my ła wi cę wiel ko -
okich stra żac ko -cze row nych ryb noc nych
(Com mon Bi geye) i bo czą ce go się Uni cor na.
Jesz cze uro cze po że gna nie przez ła wi cę
Glass fi shy i… nie ste ty trze ba za czerp nąć po -
wie trza już bez au to ma tu od de cho we go. Za -
sy piam z bło gim uśmie chem i ma-  rze niem
o ju trzej szym po ran nym nur ko wa niu na mo -
im pierw szym wra ku Mo rza Czer wo ne go…

„Sy ren ka” Mar gi ta Śli zow ska

fot. K. Kolaczkowski, M. Szczepaniak
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Przy pa da ją ce na po czą tek ma ja
wol ne dni po sta no wi li śmy wy ko rzy -
stać tak, aby zmon to wać dłu ższy wy -
jazd i za nu rzyć się w kil ku ja ski niach.

Wy bór padł na Ser bię – są tam wa -
run ki sprzy ja ją ce na szej dzia łal no ści.
Ma my tam rów nież kil ka „te ma tów”
eks plo ra cyj nych z po przed nich lat. 

Bar dzo lu bi my ten re jon Eu ro py i kli mat
w nim pa nu ją cy – za rów no po go do wy, jak
i men tal ny. Ze bra li śmy więc ab sol wen tów
ostat nich Warsz ta tów Nur ko wa nia Ja ski nio -
we go, uczest ni ków kur su ca vern, by łych
kur san tów oraz kil ku in nych nur ków ja ski -
nio wych, po ro zu mie li śmy się ze zna jo my -
mi z Ser bii i 28 kwiet nia roz po czę li śmy
na szą przy go dę.

Wy jazd był eks tre mal nym po łą cze niem
do koń cze nia kur su ca vern, tu ry sty ki nur ko -
wo -ja ski nio wej oraz dzia łań eks plo ra cyj -
nych. Jak się oka za ło w trak cie wy jaz du
– w peł ni uda nym…

Pierw sze dni spę dzi li śmy oswa ja jąc po -
cząt ku ją cych nur ków ja ski nio wych ze śro -
do wi skiem za la nych ja skiń oraz ćwi cząc
ró żne sy tu acje awa ryj ne. Z ka żdym nur ko -
wa niem uczest ni cy by li co raz pew niej si sie -
bie i swo ich umie jęt no ści na by tych pod czas
Warsz ta tów Nur ko wa nia Ja ski nio we go
i kur su ca vern u Hon za. En tu zjazm nie słabł

Jaskiniowa majówka

nasza ekipa w Belgradzie                                                  fot. Marcin Malinowski
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na wet przy co dzien nym, wie lo go dzin nym
i mo no ton nym war ko cie sprę żar ki.

Nur ko wa nia od by wa ły się w nie zwy kle
ma low ni czej ja ski ni Vre lo Kru pa je. Tem pe -
ra tu ra 30 stop ni w po wie trzu oraz 10 stop -
ni pod wo dą spra wia ła, że nur ko wa nia by ły
przy jem ne i nie ob cią ża ły fi zycz nie. Lek ki
prąd wo dy tyl ko do da wał uro ku dzia łal no -
ści pod wod nej, a dość do bra wi docz ność
za pew nia ła po czu cie bez pie czeń stwa.

Po po zy tyw nym ukoń cze niu czę ści kur -
so wej, gru pa zo sta ła po dzie lo na. Za le ża ło
nam na tym, aby nur ko wie za czę li dzia łać
in dy wi du al nie, bez obec no ści in struk to ra.
Ce lem na szych szko leń jest wy cho wa nie
sa mo dziel nych nur ków ja ski nio wych,
w peł ni od po wie dzial nych za pla no wa nie
i prze pro wa dze nie ak cji nur ko wej w ja ski -
ni. Za czę li śmy dzia łać rów no le gle w kil ku
ja ski niach. „Świe że” eki py nur ko wa ły w

zna nych nam z wcze śniej szych wi zyt w
Ser bii ja ski niach, do sko na ląc umie jęt no ści
po rę czo wa nia i od naj dy wa nia dal szej dro -
gi w za la nych ko ry ta rzach. Na to miast te -
am’y do świad czo ne za ję ły się dzia łal no ścią
eks plo ra cyj ną w ja ski niach La za re va i Vre -
lo Crnog Ti mo ka. W wy wie rzy sku ja ski ni
La za re va, nasz serb ski ko le ga Uros po ło -
żył 75 m po rę czów ki, nur ku jąc do 15 m
głę bo ko ści, Hon zo do ło żył 10 m w in nym
cią gu o ak tyw nym prze pły wie, a Ho mer
jesz cze kil ka me trów w tym sa mym kie run -
ku. Prąd w La za re va jest bar dzo sil ny, dla te -
go w wą skim wej ściu mu sie li śmy chwi lę
po wal czyć, by ja ski nia wpu ści ła nas
do środ ka. To nur ko wa nie by ło ta kże do -
brym ćwi cze niem dla na szych młod szych
ko le gów.

Dość sła ba wi docz ność (do 1 me tra) nie
po zwo li ła, jak do tąd, na od na le zie nie dal -
szej dro gi, ale bę dzie my kon ty nu owa li eks -
plo ra cję w tym miej scu.

Ko lej ne go dnia ten kto miał chęć, mógł
do wie dzieć się od Ho me ra o tech ni kach li -
no wych wy ko rzy sty wa nych w ja ski niach.
Na szym ce lem jest wszech stron ne wy szko -
le nie nur ków ja ski nio wych, po tra fią cych
dzia łać w sy fo nach w głę bi ja skiń su chych,

polsko- serbska ekipa w j.Lazareva                                            fot. Uros Aksamovic
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stąd wpro wa dze nie te go ele men tu do szko -
le nia. Z pew no ścią je ste śmy je dy ny mi szko -
lą cy mi w ten spo sób w na szym kra ju,
a z te go co wiem ta kże da le ko po za je go
gra ni ca mi.

Po po łu dniu Uros za nur ko wał w sy fo nie
pierw szym, w głę bi ja ski ni La za re va i wy -
eks plo ro wał 150 m za la ne go ko ry ta rza o sil -

nym prą dzie, idą ce go w głąb ja ski ni, w kie -
run ku pół noc nym.

W tym cza sie Hon zo w ja ski ni Vre lo
Crnog Ti mo ka na pra wił swo ją sta rą po rę -
czów kę na ca łej dłu go ści, aż do przod ka.
Wy ko pał ją spod pia chu na nie sio ne go prą -
dem w ostat nich la tach oraz do ło żył 10 me -

pstrągi w Krupaje          fot. Jarek Malinowski

Homer Krupaje
fot. Andrzej Martin Kasiński

Crni Timok
fot. Uros Aksamovic
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trów no wej aria ny. Jed nak ka mie niem mi lo -
wym w eks plo ra cji tej ja ski ni by ło od na le -
zie nie obej ścia re stryk cji, któ ra wy mu sza ła
uży cie kon fi gu ra cji bocz nej. Od te go mo -
men tu mo żli we bę dzie ko rzy sta nie z kon fi -
gu ra cji ple co wej plus bu tli de po zy to wych
do cze pia nych w kon fi gu ra cji bocz nej, co
za pew ne wy dłu ży za kres przy szłych pe ne -
tra cji. Hon zo ska so wał ta kże kil ka do tych -

cza so wych zna ków za py ta nia po dro dze
– oka za ły się one ni sza mi ko ry ta rza głów ne -
go, a nie cią ga mi bocz ny mi, jak wcze śniej
przy pusz czał. By ło to mo żli we dzię ki lep -
szej przej rzy sto ści wo dy (ok. 2-3 m) i uży -
ciu sil niej sze go świa tła. Na stęp ne go dnia
Hon zo wró cił w to miej sce, by do ko nać dal -

Tomek Zapior w Mlave                                                fot. Andrzej Martin Kasiński

peleonurek w wywierzysku j. Lazareva
fot._Uros_Aksamovic

suche partie j. Lazareva       fot. Lukasz Korek

Tomek Zapior w Krupaje
fot. Andrzej Martin Kasiński
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szych eks plo ra cji. Po 18 mi nu tach pły nię cia
pod prąd (dość wy czu wal ny) zna lazł się
na przod ku, ja kieś 340 m od otwo ru. Za czął
eks plo ro wać da lej, aż do skoń cze nia lin ki
na ko ło wrot ku. Przo dek zo stał prze su nię ty
o 160 m i ak tu al nie znaj du je się na głę bo -
ko ści 13 m. W dro dze po wrot nej no we od -
kry cia zo sta ły skar to wa ne. Nur ko wa nie
trwa ło 1,5 go dzi ny, ale dzię ki no we mu
szczel ne mu ska fan dro wi i cie płej odzie ży
we wnętrz nej by ło zu peł nie kom for to we.

Po tych kil ku dniach, ob fi tych w prze ży -
cia, czas by ło opu ścić go ścin ną Ser bię. By -

li śmy tu w okre sie serb skich świąt, a więc
to wa rzy szył nam cha rak te ry stycz ny dla Bał -
ka nów kli mat lu zu i za ba wy oraz ich nie sa -
mo wi ta, skocz na mu zy ka.

Re asu mu jąc, uda ło się wy szko lić no -
wych nur ków ja ski nio wych i za ra zić ich
bak cy lem ta kiej dzia łal no ści, do ko nać cie -
ka wych od kryć i mi ło spę dzić czas. By ło
fan ta stycz nie, z pew no ścią wkrót ce uda my
się do Ser bii po now nie – z no wym kur sem
i ce lem dal szych eks plo ra cji.

W wy pa dzie bra li udział: Do mi nik Gra -
czyk „Hon zo” (SW) – kie row nik, Ja cek Strej -

czyk „Ho mer” (Aven), To masz Za piór, Ja rek
Ma li now ski, Mar tin Ka siń ski, Pa weł Wój cik,
Pa weł Za piór, Pa weł Mu sia ła, Łu kasz Ko -
rek, Mar cin Ma li now ski, Grze gorz Wi ciak,
Piotr Kar piń ski. Ze stro ny serb skiej: Uros,
Bo jan i Ne ma nia. Wspie ra li nas ta kże serb -
scy gro to ła zi, dzia ła ją cy w tym cza sie w su -
chych par tiach j. La za re va.

Hon zo wy ko rzy sty wał pod czas nur ko -
wań skrzy dło DIR Zo ne otrzy ma ne od CTN
Pió re wicz, oświe tle nie od Gral Ma ri ne, za -
bez pie cze nie tle no we dzię ki Kli ni ce Me -
dycz nej IBIS w War sza wie, sprę żar kę dzię ki
Spe le oklu bo wi War szaw skie mu. Dzię ku je -
my wspie ra ją cym nas fir mom!

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

honzo@o2.pl 

otwor Krupaje od dolu                                                fot. Andrzej Martin Kasiński Homer w wywierzysku Crnog Timoka 
fot. Uros Aksamovic
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Nur ko wie w ab so lut nej więk szo ści nur -
ku ją prze wa że ni. Dla cze go tak się dzie je?
Wy ni ka to z wy god nic twa na eta pie szko le -
nia pod sta wo we go oraz w trak cie nur ko -
wań „wa ka cyj nych”. Nu rek prze wa żo ny,
dla któ re go dno jest ele men tem nie zbęd -
nym do nur ko wa nia (bo mo żna np. na nim
uklęk nąć) jest „bez piecz niej szy” dla swo je -
go in struk to ra czy di ve ma ste ra, bo trud niej
mu uciec na po wierzch nię, jest więc mniej -
sze ry zy ko pa nicz ne go wy nu rze nia z za -
trzy ma nym od de chem i zwią za nej z tym
ba ro trau my. Zgo dzi cie się z ta kim ro zu mo -
wa niem? Ja zde cy do wa nie nie. Ja ki jest naj -

istot niej szy ne ga tyw ny efekt prze wa że nia
nur ka? Abs tra hu jąc od nie po trzeb ne go no -
sze nia cię ża rów i ob cią ża nia krę go słu pa
(wbrew po zo rom od czu wal ne go ta kże
pod wo dą), ka żdy zbęd ny ki lo gram ba la stu
to ko niecz ność do pom po wa nia o do dat ko -
wy litr ga zu źró dła wy po ru. Ni by nie pro -
blem. Ale ten gaz zmie nia swo ją ob ję tość
wraz ze zmia ną głę bo ko ści. W skraj nych
wy pad kach jest go tak du żo, że na głę bo ko -
ściach rzę du 2-3 m na wet zmia na o 20-
30 cm po wo du je tak du żą zmia nę ob ję to ści
ga zu w BCD i su chym ska fan drze, że ko -
niecz ne jest upusz cze nie lub do da nie

do nie go ga zu. Ja ka kol wiek kon tro la pły -
wal no ści jest wte dy nie mo żli wa. Ko lej na,
na szczę ście znacz nie rzad sza, ale za to
znacz nie groź niej sza spra wa, to nie mo -
żność osią gnię cia po wierzch ni na sku tek
prze wa że nia. Mo że to na stą pić w dwóch
sy tu acjach. Pierw sza, gdy nu rek jest na ty le
prze wa żo ny, że na więk szej głę bo ko ści
na sku tek kom pre sji pian ki (lub awa rii i za -
la nia su che go ska fan dra) pły wal ność sta nie
się tak bar dzo ujem na, że na peł nio ne cał -
ko wi cie BCD nie „udźwi gnie” nur ka i dru -
ga – awa ria BCD.

Ile za tem ba la stu po wi nien mieć nu rek?
Na ty le du żo, by z pra wie pu sty mi (tzn. za -
wie ra ją cy mi 30 bar ga zu) bu tla mi mógł bez
pro ble mu utrzy mać się w to ni na głę bo ko -
ści 3 m i na ty le du żo, by w przy pad ku awa -
rii BCD mógł bez pro ble mo wo osią gnąć
po wierzch nię.

Klu czem do zro zu mie nia wła ści we go
wy wa że nia jest uświa do mie nie so bie fak tu,

Widziane bez maski
Pa rę dni te mu był u mnie na warsz ta tach bar dzo sym pa tycz ny ko le ga. Pla -

nu je u mnie szko le nia, za czę li śmy więc od pod staw, że by usta lić na ja kim
jest po zio mie i co mu si my zro bić. Na po czą tek za bra łem mu 4 kg oło wiu.
Pierw sze dwa ki lo gra my od dał bez pro ble mu, ko lej nych dwóch nie chciał, ale
w trak cie na stęp ne go nur ko wa nia roz stał się ta kże z ni mi. Co wię cej, jak usu -
nie gum ki ścią ga ją ce wo rek (skrzy dło) lub za mie ni je na ta kie bez gu mek,
oka że się, że bez pro ble mu bę dzie mógł zre zy gno wać z na stęp nych 2 kg…
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że nu rek wraz z wła ści wie do bra nym sprzę -
tem sta no wi ca łość, któ rej pew ne ele men ty
są lżej sze, pew ne cię ższe, a pew ne zmie -
nia ją swo ją wa gę i wy por ność pod czas nur -
ko wa nia. Za sta nów my się za tem, co
ge ne ru je do dat nią lub ujem ną pły wal ność
w spo sób nie zmien ny, a co mo że zmie niać
się w trak cie nur ko wa nia. Do sprzę tu to ną -
ce go na le żą au to ma ty, pły ta, la tar ka, z re -
gu ły bu tle i ba last. Na pi sa łem z re gu ły
bu tle, bo bu tle alu mi nio we ma ją pły wal -
ność do dat nią, przy czym mam na my śli
bu tlę, a nie znaj du ją cy się w niej gaz. O ga -
zie, jak zresz tą o ba la ście, na pi szę póź niej.
Sta łą pły wal ność do dat nią ge ne ru je cia ło
nur ka (cia ło ludz kie ma pły wal ność de li kat -
nie do dat nią), pra wi dło wo ob słu gi wa ny su -
chy ska fan der po wło ko wy (pra wi dło wo,
czy li z mi ni mal ną ilo ścią ga zu w ska fan -
drze) i alu mi nio we pu ste bu tle. Zmien ną

pły wal ność ujem ną, zmniej sza ją cą się pod -
czas nur ko wa nia, ge ne ru je przede wszyst -
kim za pas ga zu w bu tlach – je den m3,
czy li 1000 li trów po wie trza (lub „zim ne go”
ni tro xu, np. EAN 32) to oko ło 1,3 kg. Za tem
bu tla o po jem no ści wod nej 12 li trów, na -
peł nio na do 200 bar za wie ra 2400 li trów,
czy li nie co po nad 3 kg ga zu, któ ry zu ży wa -
my pod czas nur ko wa nia. Zmien ną pły wal -
ność do dat nią (zmniej sza ją cą się pod czas
nur ko wa nia, a wła ści wie pod czas za nu rza -
nia) ge ne ru je pian ka.

Za tem na le ży dą żyć do te go, by nu rek
wraz ze wszyst ki mi ele men ta mi wy po sa że -
nia miał pły wal ność neu tral ną. Przy pra wi -
dło wym wy wa że niu je dy ne ele men ty, któ re
zmie nia ją pły wal ność i wy ma ga ją ko ry go -
wa nia BCD (jac ket lub skrzy dło) to gaz
w bu tlach, czy li z re gu ły oko ło 1 kg na ka -
żde 4 li try po jem no ści wod nej bu tli. Ozna -

cza to, że nu rek nur ku ją cy z bu tlą 12-li tro -
wą na po cząt ku nur ko wa nia po wi nien dla
wy rów na nia pły wal no ści do dać je dy nie 3-4
li try ga zu do swo je go BCD. Je śli mu si do -
dać wię cej, to naj praw do po dob niej jest
prze wa żo ny.

Ży czę bez piecz nych i cie ka wych nur ko wań.
Hu bert Urbań czyk

Au tor jest Nur kiem tech nicz nym i ja ski nio wym

GUE i TDI oraz In struk to rem tech nicz nym

TDI/SDI, pro wa dzą cym kur sy do stop nia TMX i

Asy sten ta In struk to ra włącz nie, róż ne go ro dza ju

spe cja li za cje łącz nie z kur sem sku te ro wym, jak

rów nież warsz ta ty przede wszyst kim z za kre su

try mu, pły wal no ści, tech nik po ru sza nia się, w tym

przy go to wu ją ce do kur su GUE Fun da men tals. Au -

to ra moż na zna leźć na Fa ce bo oku lub pod in ter -

ne to wym ad re sem: hu bert@io.gli wi ce.pl

ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD NURKOWY

SKORZYSTAJ Z KALENDARZA 
I DOPISZ TAM TERMIN

ORGANIZOWANEJ IMPREZY 
NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ

forum-nuras.com/calendar.php

DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://forum-nuras.info
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http://forum-nuras.com/calendar.php
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Je że li po wo dą po czu je my dziw ny
za pach lub smak czyn ni ka od de cho -
we go, na le ży się po pro stu wy nu -
rzyć. Ni cze go wię cej, ja ko pro ce du ry
awa ryj nej, oprócz ewen tu al nej po mo -
cy part ner skiej, nie spo sób za pro po -
no wać. 

Sprę żar kę na le ży od dać do ser wi su,
a z bu tli cał ko wi cie spu ścić po wie trze i po -
now nie je na ła do wać – ale spraw ną sprę -
żar ką. Je śli za nie czysz cze nia by ły tyl ko
ga zo we, a nie osia dły na we wnętrz nych
ścian kach bu tli, ta ka pro ce du ra wy star czy.
Kie dyś za le ca no na wet, by bu tle wy wie -
trzyć, czy li wy krę cić za wo ry i przez wło żo -
ny do wnę trza bu tli prze wód po wietrz ny
(z in nej, po da ją cej czy ste po wie trze sprę -
żar ki al bo z nie za nie czysz czo nej bu tli)
prze dmu chać bu tle du żą ilo ścią czy ste go
po wie trza. Bez wąt pie nia to nie za szko dzi,
są dzę jed nak, że aż ta ka pie czo ło wi tość jest

chy ba prze sa dą. Wie trze nie bu tli sto su je się
na to miast w in nym przy pad ku. Otóż sy tu -
acja mo że być po wa żniej sza, gdy sta ra, nie -
ser wi so wa na sprę żar ka pom pu je do bu tli
pa ry ole ju, któ rym jest sma ro wa na. Gdy by
ist nia ło po dej rze nie, że bu tle są za ole jo ne,
na le ży je we wnątrz umyć. Naj le piej zro bić
to roz two rem zwy kłe go my dła, po nie waż
nie któ re in ne środ ki, np. do my cia pod łóg,
ma ją ce od czyn kwa śny, mo gą nie kie dy
przy spie szać ko ro zję me ta lu. Umy tą bu tlę
na le ży ob fi cie i wie lo krot nie wy płu -
kać. I wte dy, rze czy wi ście, po da na pro ce -
du ra wie trze nia bu tli jest ko niecz na, ina czej
bo wiem nie spo sób usu nąć ze środ ka wil -
go ci. Do my cia mo żna użyć zwy kłej mięk -
kiej szczot ki do my cia bu te lek, za ło żo nej
na wier tar kę – tak, jak to zo sta ło po ka za ne
na zdję ciach. Trze ba tyl ko uwa żać, że by
wier tar ką nie uszko dzić gwin tu w szyj ce
bu tli. Naj le piej osło nić go zro lo wa nym ka -
wał kiem sa mo cho do wej dęt ki. Umy tą i sta -

Czyste powietrze

Mycie butli
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ran nie, wie lo krot nie wy płu ka ną bu tlę na le -
ży wy su szyć stru mie niem go rą ce go po wie -
trza ze spraw nej sprę żar ki. UWA GA! My cie
bu tli, po dob nie jak wszyst ko in ne, trze ba
ro bić z na le ży tą ostro żno ścią. Je śli je steś
człon kiem klu bu płe two nur ków i przy je -
cha łeś do klu bo wej ba zy, to oczy wi ście nie
ma pro ble mu, bo za wsze po mo gą bar dziej
do świad cze ni ko le dzy, któ rzy ro bią to nie
pierw szy raz, a po za tym za wsze jest
pod rę ką za wo do wy in struk tor. Je śli zaś nie
na le żysz do klu bu, to po pierw sze na tych -
miast się do ja kie goś za pisz, a po dru gie le -
piej osta tecz nie od dać bu tlę do ser wi su niż
na ro bić szko dy. Ty le tyl ko, że kosz tu je to
kil ka krot nie dro żej, wca le nie ma pew no -
ści, że bę dzie do brze zro bio ne, a naj gor sze,
że tra ci się bez cen ną oka zję do wspól nej
pra cy, któ ra bar dzo sprzy ja bu do wa niu ze -
spo łu.

Jed nak uwa żać trze ba. Za wo ry wy krę cać
i wkrę cać ostro żnie, ni gdy nie wy krę cać za -
wo ru z bu tli, z któ rej nie do koń ca opró -
żnio no po wie trze (bo za wór wy strze li
pod czas wy krę ca nia) oraz pa mię tać, że na -
rzę dzia i czę ści mu szą być pra wi dło we.

Zwłasz cza uwa żać na le ży przy wy mia -
nie ele men tu na in ny! Zna ne są przy pad ki,

gdy ktoś usi ło wał wkrę cić nor mal ny za wór,
tj. ma ją cy me trycz ny gwint M25, do bu tli
po dob nej (z wy glą du iden tycz nej), ale po -
cho dzą cej z An glii, czy li z gwin tem ca lo -
wym. Ta ki gwint w bu tli ma mi ni mal nie
więk szą śred ni cę niż ty po wy (me trycz ny)
gwint w za wo rze. Efekt jest ta ki, że na po -
cząt ku za wór wkrę ca się bar dzo luź no
(gwin ty się ła pią, ale tyl ko kra wę dzia mi).
W efek cie otrzy mu je my ar ma tę, z któ rej za -
wór jest wy strze li wa ny przy więk szym ci -
śnie niu – ści na ne są le d wo za cho dzą ce
na sie bie kra wę dzie gwin tu. Naj gor sze, że
za wór się jed nak wkrę ca, tyl ko jak gdy by
tro chę „za luź no” i tyl ko me cha nik ma ją cy
wy ćwi czo ną rę kę mo że to wy czuć. Je śli tra -
fi się ktoś nie do świad czo ny, kto ten za wór
wkrę ci, to gdy za wór jest już wkrę co ny, nie
ma jak te go za uwa żyć. Po pro stu stoi so bie
faj na bu tla (ku pio na np. w in ter ne cie)
z wkrę co nym za wo rem i go to wa do na bi -
cia, pod czas gdy tak na praw dę pod czas ła -
do wa nia w pew nym mo men cie (kie dy
ci śnie nie we wnątrz po ko na wy trzy ma łość
ma te ria łu) wy buch nie, w naj lep szym przy -
pad ku wy bi ja jąc za wo rem dziu rę w da chu
sprę żar kow ni. Mo że jed nak zro bić ko muś
krzyw dę.

Płukanie butli
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Ta kich i po dob nych kwe stii jest bar dzo
wie le, jed nak uczest ni cze nie w klu bie, gru -
pie war to ścio wych, do świad czo nych nur -
ków po zwa la za po bie gać pro ble mom.

Sa mot ność nie jest do bra dla nur ka, ani
w ogó le dla czło wie ka. Sa mot ne nur ko wa -
nie jest tak sa mo ża ło sne jak sa mot ne ży cie,
nie ste ty we współ cze snym świe cie ro śnie
ska la obu tych cho rych zja wisk.

To masz Stru gal ski

W tek ście wy ko rzy sta no frag men ty naj -
now szej ksią żki To ma sza Stru gal skie go
„Wszy scy mu szą wró cić – fi lo zo fia nur ko -
wa nia” oraz, jed nej z po przed nich, be st sel -
le ro wej „Wy pad ki nur ko we – ana li za
gorz kich do świad czeń”.

Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD NURKOWY

SKORZYSTAJ Z KALENDARZA 
I DOPISZ TAM TERMIN

ORGANIZOWANEJ IMPREZY 
NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ

forum-nuras.com/calendar.php

http://forum-nuras.com/calendar.php
http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
http://oceanx.pl
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Karta rabatowa, czy warto?
Wszyst kie fir my kie ru ją ce swo ją ofer tę do

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

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

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

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

my, za chę co ny ra ba tem z pew no ścią sko rzy -
sta z ofer ty na sze go Part ne ra, szcze gól nie w
przy pad ku, gdy kon ku ren cja nie bie rze
udzia łu w pro gra mie.

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

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

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

Pre zen ta cję wszyst kich Part ne rów ho no ru -
ją cych na szą Kar tę znaj dziesz na stro nie in -
ter ne to wej nu ras.in fo. Part ne ra mi pro jek tu są
wy łącz nie re no mo wa ne fir my, któ re zy ska ły

za ufa nie i uzna nie kon su men tów naj wyż szą
ja ko ścią ofe ro wa nych pro duk tów i usług. 

Wię cej na www.part ner nur ko wy.pl

Partnerzy programu

http://www.partnernurkowy.pl
http://orkasa.pl
http://Divezone.pl
http://sklep.ocn.pl
http://bare.pl
http://letsdive.pl
http://szkola-nurkowa.pl/
http://aquadiver.pl
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Pre mie ra – 22.07.2013
„…pa sje od mie nia ją lu dzi, ale głę bia ro bi

to wie lo krot nie szyb ciej…” – Ro mek Hło baż
„Do tknąć Głę bi” to nie jest ko lej ny pod ręcz -

nik o nur ko wa niu, lecz zbiór opo wie ści jed ne go
z naj bar dziej do świad czo nych nur ków w Pol sce.
Ro mu ald Hło baż w 20 roz dzia łach pod wod nych
opo wie ści wspo mi na wy jąt ko we miej sca, nie tu -
zin ko wych lu dzi i wy da rze nia, któ rych był świad -
kiem pod czas 40-let niej pra cy za wo do we go nur ka
i in struk to ra. Czy tel nik przyj rzy się naj po pu lar -
niej szym, a za ra zem naj cie kaw szym miej scom
nur ko wym znaj du ją cym się na te re nie Czar no gó -
ry, Chor wa cji, Egip tu oraz Pol ski. Nar ra cja cza -
sa mi przy po mi na wy dar te stro ny z pa mięt ni ka,
a chwi la mi zbli ża się do po wie ści przy go do wej.
Ksią żka jest wzbo ga co na nie po wta rzal ny mi fo to -
gra fia mi świa ta pod wod ne go au tor stwa Ire ny
Stan gier skiej oraz Alek san dra Hło ba ża, sy na au to -
ra, któ ry zde cy do wał się kon ty nu ować pa sję oj ca.
Czy tel ni cy „Do tknąć Głę bi” bę dą mo gli rów nież
obej rzeć do łą czo ne do wy daw nic twa trzy fil my,
dzię ki któ rym zwie dzą akwen Ad ria ty ku i Mo rza
Czer wo ne go. Ksią żka zo sta ła na pi sa na z my ślą

o nur kach pro fe sjo nal nych, re kre acyj nych, jak i lu -
dziach, któ rzy po pro stu in te re su ją się świa tem
pod wod nym i przy go dą.

Ro mek Hło baż o swo jej ksią żce:
„Hi sto rie o nur ko wa niach, uży tym sprzę cie,

po bi tych re kor dach i osią gnię tych głę bo ko -

ściach to opo wie ści na przy sło wio we zi mo we

wie czo ry. Nie są one jed nak te ma tem tej ksią -

żki. Za wie ra ona utrzy ma ne w oso bi stym to nie

tek sty, po wsta łe po cząw szy od 2000 ro ku. Lek -

kie, mam na dzie ję, w for mie, wy ra ża ją ce – czę -

sto skraj nie zło śli wie – mój oso bi sty punkt

wi dze nia. Cza sa mi su biek tyw ne i bar dzo oso -

bi ste wra że nia i uczu cia” Wstęp str. 5.

Opi nie o ksią żce:
„Ro mu ald Hło baż wy dał

bli sko 1500 cer ty fi ka tów nur -

ko wych, w tym kil ka mo ich,

za co je stem bar dzo wdzięcz -

na. Do nie daw na wie dzia -

łam, że jest świet nym in stru-

k to rem i ma za pał do te go,

że by bez piecz nie spro wa dzać pod wo dę ko lej nych

adep tów nur ko wa nia, ale przede wszyst kim – że -

by roz bu dzać w nich pa sję do po zna wa nia pod -

wod ne go świa ta. Te raz do wie dzia łam się ta kże, że

ma nie zwy kły dar do opi sy wa nia swo ich do świad -

czeń i przy gód. Na pi sał ksią żkę peł ną kon kret nych

po rad do ty czą cych nur ko wa nia, ale też ksią żkę

peł ną hu mo ru, dy stan su do sie bie i te ma tu. To po -

zy cja za rów no dla tych, któ rzy do pie ro ma ją za -

miar za nu rzyć się w Wiel ki Błę kit, jak i dla

pro fe sjo na li stów. Szcze gól ne uzna nie za wie le fak -

tów z hi sto rii nur ko wa nia po da nych w spo sób

przy stęp ny i zaj mu ją cy. Uwa ga, czy ta się jak po -

wieść, więc trud no się ode rwać. No i sie dząc w do -

mu znów przy po mnia łam so bie, że móc nurko -

wać... to jed nak wiel ki przy wi lej!” 

Mar ty na Woj cie chow ska

Po zna nie, pa sja, szu ka nie

od po wie dzi na py ta nie o gra -

ni ce wła snych mo żli wo ści,

czer pa nie sa tys fak cji z drob -

nych, cza sem ba nal nych

osią gnięć, ko lej ne oso by

i oso bo wo ści. Prze ży cia es te -

„Dotknąć głębi” Romuald Hłobaż
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tycz ne, ale nie z po wo du wy glą du ksią żki ja ko

przed mio tu, a za war to ści po etyc kiej, emo cjo nal -

nej i in te lek tu al nej. To wszyst ko i wie le, wie le in -

nych do znań spo tka Cię pod czas lek tu ry ksią żki

mo je go nur ko we go bud dy Rom ka Hło ba ża „Do -

tknąć głę bi”. 

Krzysz tof Ibisz

„Do tknąć głę bi” Rom ka

Hło ba ża to zde cy do wa nie in te -

re su ją cy eks pe ry ment. Chwi la

ode rwa nia od rze czy wi sto-  ści,

za po mnie nia o bie żą cych spra -

wach, a jed nak praw dzi wa, rze czy wi sta i kon kret -

na nar ra cja. Do bra ksią żka, czy ta jąc nie wie le

po trze ba, by móc przejść w in ny wy miar. Mo men -

ta mi sa mi uto żsa mia my się z głó-w ny mi bo ha te -

ra mi, stwo rzo ny mi przez au to ra w nie któ rych

tek stach. Mi mo że ksią żka na pi sa na jest bar dzo

pro stym i przy stęp nym ję zy kiem, za wie ra wie le fa -

cho wych in for ma cji. Wszyst ko w au re oli przy go dy,

od kry wa nia, po szu ki wa nia, na uki. 

Bry gi da Tu row ska

Za war tość CD ROM DVD – „Do tknąć głę bi”
WIEL KI BŁĘ KIT MOR ZA CZER WO NE GO
Film do ku men tal ny
Pro duk cja: Pol ska, rok prod. 2006

Da ne tech nicz ne: Barw ny. 21 min.

POD CI ŚNIE NIEM
Film do ku men tal ny
Pro duk cja: Pol ska, rok prod. 2008
Da ne tech nicz ne: Barw ny. 47 min.

In fo vi de -Ma trix Di ving Explo ra tion 2007 to
pod wod na wy pra wa zor ga ni zo wa na w czerw -
cu 2007 ro ku u wy brze ży pół wy spu Sy naj. Ce lem
pro jek tu by ła eks plo ra cja nie do stęp nych dla czło -
wie ka i jesz cze ni gdy nie od kry tych za kąt ków Mo -
rza Czer wo ne go. By zwe ry fi ko wać ukształ to wa nie
te re nu, Ju rek Błasz czyk do tarł na głę bo kość 231
me trów i tym sa mym po bił re kord Pol ski w nur -
ko wa niu głę bo kim. Ścia na w oko li cy The Bells jest
jed nym z naj cie kaw szych miejsc nur ko wych Mo -
rza Czer wo ne go. Do czerw ca 2007 ro ku wszel ka
wie dza na te mat te go miej sca koń czy ła się na 220
me trach. Film po ka zu je to wa rzy szą ce bo ha te rom
emo cje, opo wia da jak przy jaźń, cie ka wość świa ta,
zgra ny ze spół do pro wa dza ją do te go, że czło wiek
zdol ny jest po ko nać wła sne sła bo ści, prze kro czyć
gra ni ce, by zre ali zo wać swo je ma rze nia.

VIS NUR KO WA NIA GŁĘ BO KIE
Film do ku men tal ny
Pro duk cja: Pol ska, rok prod. 2007
Da ne tech nicz ne: Barw ny. 21 min.

Kon takt:
Ro mu ald Hło baż tel. 691390290,
biu ro@mdt.wroc law.pl

Alek san der Hło baż tel. 603999990,
biu ro@mdt.wroc law.pl
www.mdt.wroc law.pl,
www.do tknac gle bi.pl,
https://www. fa ce bo ok. com/Do tknac Gle bi 
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Po sta no wi łem ku pić no wą la tar kę
za roz sąd ne pie nią dze – bu dżet
usta li łem na mak si mum 1000 zł. Mia -
ła słu żyć ja ko głów ne świa tło, więc
bio rąc pod uwa gę trzy cy fro wą ce nę,
na pla cu bo ju po za dość sła bo (jak
mi się wy da wa ło) świe cą cy mi bac ku -
pa mi po zo sta ły Azo ny oraz Gral ma -
ri ne KX nar row. Utwo rzy łem od po-
wied ni wą tek na Fo rum - Nu ras i cier -
pli wie cze ka łem na ra dy fo ru mo wi -
czów. Nie wie dzia łem, że tym dzia-
ła niem otwo rzy łem pusz kę Pan do ry…

Szyb ko po ja wi ły się ró żne opi nie jak
i pro po zy cje no wych kan dy da tów do mia -
na „naj lep szej la tar ki po ni żej ty sią ca zło -
tych”. Oka za ło się, że w tej kwo cie mo żna
ku pić rów nież Li ght For Me 4XPG, Tec li ne
LED US15 (o jej ist nie niu wie dzia łem, ale
z uwa gi na roz miar i za si la nie nie bra łem
pod uwa gę). Po cząt ko wo mo im fa wo ry tem
był Azon – wa ha łem się po mię dzy wer -
sją 3000 a 7000/9000. Na ko rzyść mniej -

sze go prze ma wia ła wiel kość za sob ni ka (dla
wer sji 7000/9000 to już pra wie ma ły sta ge),
na ko rzyść więk sze go – znacz nie wię cej ka -
ta lo go wych lu me nów.

Nie ba wem po ja wi ła się mo żli wość wy -
po ży cze nia do te stu Azo na 3000 (od fo ru -
mo wi cza Mar ci na R.), trzech la ta rek Li ght

For Me (4XPG, Bac kup Mi ni Tec i Bac kup
Mi ni Tec XML) od sho p4di vers. pl oraz pię -
ciu la ta rek Gral ma ri ne (KX Spot, KX Nar -
row, KX Nar row Mil., KX Mi ni i K2 Mi ni)
od ich pro du cen ta. Do dat ko wo od fir my
Gral ma ri ne otrzy ma łem luk so mierz, dzię ki
któ re mu mo głem obiek tyw nie po rów nać

Subiektywny test latarek nurkowych

Latarki biorące udział w testach
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ilość świa tła ge ne ro wa ne go przez po szcze -
gól ne la tar ki. Nie mia łem in ne go wyj ścia
– mu sia łem zro bić „ofi cjal ny” test.

Część pierw sza – moc niej nie za wsze
zna czy le piej

Na pierw sze miej sce do pro wa dze nia te -
stów wy bra łem za la ny fort Zba rż znaj du ją -
cy się na war szaw skim Okę ciu. Prze pro-
wa dze nie po rów na nia w środ ku dnia uła -
twiał brak bez po śred nie go do stę pu świa tła
sło necz ne go. Przy zwo ita wi docz ność (w
dniu te stu oko ło 4 m, co w oko li cach War -
sza wy jest nie złym wy ni kiem) w po łą cze niu
z du żą ilo ścią ła twych do pod nie sie nia osa -
dów den nych po zwo li ły na za sy mu lo wa nie
zmien nych wa run ków nur ko wa nia. I wła -
śnie te zmien ne wa run ki by ły naj więk szym
wy zwa niem dla la ta rek.

Roz po czą łem od „roz pływ ki” z rów no -
cze śnie włą czo ny mi wszyst ki mi la tar ka mi.
Wra że nie nie za po mnia ne – jesz cze ni gdy
nie mia łem pod wo dą tak oso bli we go
oświe tle nia. Na stęp nie zna la złem kil ku me -
tro wy ko ry ta rzyk i tam przy stą pi łem do wi -
zu al nej oce ny dzia ła nia ka żdej z la ta rek.
Je śli cho dzi o ty po we bac ku py (K2 mi ni, KX
mi ni, LFM mi ni tec, LFM XML), to wszyst kie
da wa ły sku pio ne świa tło ze słab szą po świa -

tą – ró żni ły się mię dzy so bą przede wszyst -
kim ilo ścią i bar wą świa tła. Do brze nada -
wa ły się do ko mu ni ka cji. Do tej gru py
za li czył bym KX mil. (mi li ta ry) po mi mo ma -
ło bac ku po we go wy glą du. Nie ta kiej la tar -
ki szu ka łem dla sie bie, więc głów nym
punk tem pro gra mu mia ła być ry wa li za cja
la ta rek aspi ru ją cych do by cia al ter na ty wą

dla ty po wej la tar ki głów nej. W tej gru pie
bar dzo spodo ba ły mi się KX Nar row i KX
Spot (ta sa ma dio da, iden tycz na opty ka – ró -
żni ca tyl ko w ga ba ry tach i za si la niu) – da -
wa ły moc ny, sku pio ny punkt do sko na ły
do ko mu ni ka cji. Ich po świa ta by ła na ty le
rów na i moc na, że z po wo dze niem mo żna
w jej świe tle oglą dać pod wod ne zna le zi ska.

Zmontowany do testów pod wodą zestaw oświetleniowy
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Bar dzo po do bał mi się wy raź ny kształt po -
świa ty – wi dać by ło do kład ną gra ni cę mię -
dzy świa tłem a cie niem – nie by ło tu efek tu
po wol ne go za ni ka nia.

La tar ką LFM 4XPG na cie szy łem się dość
krót ko. W do brych wa run kach (w nie zmą -
co nej czę ści „po li go nu te sto we go”) da wa ła
jesz cze ra dę, w obec no ści ty po wej dla pod -
war szaw skich nur ko wań wi docz no ści wy -
wo ła ła po dob ny efekt do włą cze nia w sa -
mo cho dzie świa teł dro go wych pod czas gę -
stej mgły. Wi dać ja sność i nic wię cej. Po
dość krót kim cza sie la tar ka za mru ga ła i zga -
sła. Po jej wy łą cze niu i od cze ka niu kil ku
mi nut, po now ne włą cze nie da wa ło tyl ko
pa rę chwil świa tła, po czym 4XPG kom plet -
nie wy łą cza ła się.

Na ko niec mój fa wo ryt sprzed roz po czę -
cia te stu – Azon 3000. Bar dzo po do bał mi
się nie wiel kich roz mia rów za sob nik z aku -
mu la tor ka mi, na to miast kom plet nie nie wy -
god ny był znaj du ją cy się z ty łu gło wi cy
włącz nik la tar ki wy ko na ny z plek si. Azon
da wał du żą ilość świa tła o nie wiel kim sku -
pie niu i po dob nie jak 4XPG wy wo łał do -
kład nie ten sam efekt – przy na wet lek ko
zmą co nej wo dzie by ło wi dać, że świa tła
jest du żo i nic po za tym. Na nie ko rzyść
Azo na dzia ła ła rów nież bar wa je go świa tła
– znacz nie cie plej sza od po zo sta łych la ta -
rek, zwłasz cza w zie lon ka wych wo dach
for tu Zba rż.

Część dru ga – szkieł kiem i okiem
Dal szą część te stów sta no wi ły po mia ry

pa ra me trów po szcze gól nych la ta rek. Mie -
rzo na by ła ilość i kształt świa tła oraz czas
dzia ła nia na ba te riach. Fo to gra fie przed sta -
wia ją ce świa tło po szcze gól nych la ta rek by -
ły wy ko ny wa ne na ma nu al nych usta wie-
niach apa ra tu – ta kich sa mych dla ka żdej
se rii (od le głość la tar ki od ścia ny 0,5 m i 1
metr). Pod czas po mia rów wszyst kie la tar ki
uży wa ły ta kich sa mych aku mu la to rów
18650 Sam sun ga (ró żo wych) z wy jąt kiem
ba te ryj nej KX Spot. Po miar cza su świe ce nia

Testowane latarki pod wodą

Stanowisko pomiarowe

Ze sta wie nie wszyst kich świa teł na jed nej ilu stra cji
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dla KX nar row zo stał do dat ko wo prze pro -
wa dzo ny na aku mu la to rze Pa na so ni ca.

Jed nym z efek tów se sji fo to gra ficz nej jest ze -
sta wie nie po rów nu ją ce świa tło ka żdej z la ta rek.

Do ko na ne po mia ry po zwo li ły na ob li cze -
nie ką tów sku pie nia świa tła po szcze gól nych
la ta rek – oka za ły się one w du żej mie rze
zgod ne z de kla ra cja mi pro du cen tów.

Ozna cze nia w na wia sie ozna cza ją punkt
(1) oraz po świa tę (2). W nie któ rych la tar -
kach po świa ta skła da ła się z dwóch wy raź -
nie od dzie lo nych okrę gów – wów czas
po ja wia się po miar (3)

Ostat nim eta pem był po miar cza su świe -
ce nia. Ka żda z la ta rek zo sta ła umiesz czo -
na w wia drze z wo dą – pod czas trwa nia

te stu mie rzo ne by ło mak sy mal ne na tę że nie
świa tła w pew nych od stę pach cza so wych.
Zde cy do wa ny mi zwy cięz ca mi te go te stu
by ły la tar ki Gral ma ri ne K2 mi ni i KX Mil.
oraz Li ght For Me bac kup mi ni tec.

Część trze cia – szcze gó ło we wy ni ki
Gral ma ri ne K2 mi ni i KX mi ni
Te dwie la tar ki to ty po we bac ku py. Zew -

Stanowisko pomiarowe (plik stanowisko_testowe.jpg) 

Jednym  

 

 (plik 9razem.jpg) 

Do   
 

Nazwa latarki skupienia 
(stopnie) 

K2 mini (1) 11,42 
K2 mini (2) 90 
KX mini (1) 17,06 
KX mini (2) 108,92 
KX mil. (1) 4,58 
KX mil. (2) 18,18 
KX mil. (3) 83,97 
KX narrow (1) 6,87 
KX narrow (2) 77,32 
KX Spot(1) 8,01 
KX Spot (2) 77,32 
LFM Backup tec mini (1) 8,01 
LFM Backup tec mini (2) 48,46 
LFM Backup tec mini (3) 104,86 
LFM backup tec mini XML (1) 11,42 
LFM backup tec mini XML (1) 57,62 
LFM backup tec mini XML (1) 104,86 
LFM 4XPG 20,41 
Azon 3000 (1) 18,18 
Azon 3000 (2) 90 

   

 

O
 

c
Light For Me backup mini tec. 

 

Wyniki pomiaru  (plik czas swiecenia.jpg) 

 

  

Gralmarine K2 mini i KX mini 
Te dwie latarki to typowe 

 KX jest znacznie mocniejsza (dioda XM-L2

Wyniki pomiaru czasu świecenia
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nętrz nie nie mal iden tycz ne, po włą cze niu
od ra zu wi dać ró żni cę – KX jest znacz nie
moc niej sza (dio da XM -L2) od K2. Ta słab -
sza na to miast ma zde cy do wa nie dłu ższy
czas świe ce nia. Na uwa gę za słu gu ją nie -
wiel kie ga ba ry ty. Ce na ka żdej z nich – 420
zło tych (z aku mu la to rem i ła do war ką). Wy -
stę pu ją rów nież w wer sji vi deo (kąt sku pie -
nia 125 stop ni)

KX Mil (Mi la ta ry)
W pierw szym mo men cie są dzi łem, że ta

la tar ka bę dzie kon ku ro wać z „więk szy mi

la tar ka mi”, jed nak w trak cie te stów oka za ło
się, że dzia ła jak ty po wy bac kup. Słab sze
świa tło re kom pen su je bar dzo dłu gi czas
dzia ła nia. 

Uwa gę zwra ca rów nież ma syw ność kon -
struk cji – la tar ka spra wia wra że nie „pan cer -
nej”. Mo del ten nie jest ofe ro wa ny w nor -
mal nej sprze da ży, pro du ko wa ny jest na
spe cjal ne za mó wie nia dla woj ska.Gralmarine K2 mini i KX Mini

Gralmarine KX mini

Czas świecenia latarek K2 mini
i KX mini mierzony w minutach
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KX Nar row i KX Spot
Ko lej na, po K2 mi ni I KX mi ni, pa ra la ta -

rek w tym te ście. Tym ra zem dio da i opty ka
są iden tycz ne – ró żny jest spo sób za si la nia
– w KX spot są to 3 ba te rie R14, w KX Nar -
row – aku mu la tor 18650. Mo żna ją ku pić
w wer sji z uchwy tem ty pu go od man oraz

w no wej od mia nie „Con cor dia”, któ rą mo -
żna włą czać jed ną rę ką przy po mo cy ob ro -
to we go pier ście nia zlo ka li zo wa ne go w tyl-
nej czę ści la tar ki. 

KX Nar row ofe ro wa na jest rów nież ja ko
świa tło vi deo pod na zwą „KX WI DEO 1
LED”. Je dy ne co mi w niej prze szka dza ło,
to nie zbyt dłu gi czas świe ce nia na stan dar -
do wym aku mu la to rze. Roz wią za niem oka -
zał się aku mu la tor Pa na so ni ca o zwięk szo -
nej po jem no ści, co do brze wi dać na wy kre -
sie cza su świe ce nia tej la tar ki. Nie te sto wa -
łem cza su świe ce nia KX Spot ze wzglę du
na spo sób jej za si la nia.

Ce na KX Spot 420 zł (z ba te ria mi), KX
Nar row w pod sta wo wej wer sji – 760 zł
(z aku mu la to rem i ła do war ką).

Gralmarine KX military

Czas świecenia latarki
Gralmarine KX mil. mierzony
w minutach

Gralmarine KX Spot
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Gralmarine KX Spot

Gralmarine KX Narrow

Gralmarine KX Narrow z akumulatorem Panasonic

Czas świecenia latarki
Gralmarine KX narrow
mierzony w minutach
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Li ght For Me Bac kup Mi ni Tec

Nie wiel ki bac kup od Li ght For Me wy ró -
żniał się ni ską ce ną (250 zł bez aku mu la to -
ra i ła do war ki) oraz nie wiel ki mi ga ba ry ta mi

(choć nie tak ma ły mi, jak se ria mi ni Garl -
ma ri ne). Nie dro ga, wy god na, z dłu gim cza -
sem dzia ła nia – mo im zda niem zna ko mi cie
na da je się na la tar kę za pa so wą.

Li ght For Me Bac kup Mi ni XML
Ta la tar ka ni czym szcze gól nym mnie nie

za sko czy ła, choć trze ba przy znać, że jest
zu peł nie po praw na. Mi mo to na la tar kę

pod sta wo wą się nie na da je, a ja ko bac kup
wo lał bym LFM Bac kup tec mi ni lub któ rąś
z la ta rek Gral ma ri ne. Ce na 389 zł (bez aku -
mu la to ra i ła do war ki).

Light For Me Backup Mini Tec Czas świecenia latarki Light
For Me BackupMini Tec
mierzony w minutach

Light For Me Backup Mini XML
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Li ght For Me 4XPG
Z tą la tar ką mia łem naj wię cej pro ble -

mów. Spo ra dłu gość, sła by czas dzia ła nia
(pro du cent za le ca sto so wa nie wy łącz nie
ogniw naj wy ższej ja ko ści, te sty od by wa ły
się na aku mu la to rach Sam sun ga, któ re wi -
docz nie tych kry te riów nie speł nia ły), sła be
sku pie nie. To nie jest la tar ka dla mnie – mo -

im zda niem sła bo na da je się do nur ko wa -
nia w pol skich wo dach. Zu peł nie nie po do -
ba ło mi się au to ma tycz ne wy łą cza nie
la tar ki przy ni skim po zio mie na ła do wa nia
aku mu la to rów – po kil ku mi gnię ciach ga sła
cał ko wi cie (in ne la tar ki po pro stu świe ci ły

co raz sła biej). Nie wy klu czam na to miast jej
przy dat no ści w tro pi kal nych wo dach o du -
żej przej rzy sto ści. Ce na – 795 zł (bez aku -
mu la to rów i bez ła do war ki).

Azon 3000
Azon 3000 jest je dy ną dzie lo ną la tar ką

w ce nie po ni żej 1000 zł. W te ście bra ła
udział star sza wer sja Azo na zbu do wa -
na na 9 dio dach XPG. Ak tu al nie pro du cent
ofe ru je mo del opar ty na 3 dio dach MK -R,
po noć da ją cy 25% wię cej świa tła i nie co
lep sze sku pie nie.

Bez sprzecz nie spo śród te sto wa nych la ta -
rek Azon da wał naj wię cej świa tła, nie ste ty
za rów no je go kształt, jak i bar wa sku tecz -
nie znie chę ci ły mnie do niej. Nie po do bał
mi się też w Azo nie ob ro to wy włącz nik zro -
bio ny z ma te ria łu po dob ne go do plek si

Light For Me 4XPG
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– pre cy zja je go ob słu gi w rę ka wi cach po -
zo sta wia ła wie le do ży cze nia. Po do ba ła mi
się na to miast wiel kość za sob ni ka na aku -
mu la to ry. Nie ste ty po mysł umiesz cze nia
tam 12 ogniw AA po do bał mi się tyl ko
do mo men tu ko niecz no ści ich na ła do wa -
nia. Za rów no wkła da nie/wy cią ga nie aku -

mu la tor ków, jak rów nież spo sób za my ka -
nia za sob ni ka nie są dla mnie zbyt wy god -
nym roz wią za niem. Nie dzi wi mnie fakt, że
nie któ rzy jej użyt kow ni cy prze ra bia ją za si -
la nie na pa kie ty aku mu la to rów.

Ce na 640 zł (z aku mu la tor ka mi, bez ła -
do war ki, z uchwy tem go od man)

Epi log – mój wy bór
Mo im fa wo ry tem zo sta ła la tar ka Gral ma -

ri ne KX nar row. Nie tyl ko da wa ła naj lep sze
(we dług mo jej opi nii) świa tło, rów nież jej
ga ba ry ty są bar dzo „za do wa la ją ce”. Do sko -
na le spraw dzi ła się pod czas nur ko wa nia
w ró żnych wa run kach (np. noc ne go i na
wra kach), gdzie nie od sta wa ła od więk -
szych i znacz nie dro ższych la ta rek. Je dy -
nym jej mi nu sem jest czas świe ce nia, ale
i z tym mo żna so bie po ra dzić, za opa tru jąc
się w lep szy aku mu la tor. 

Ak tu al nie pro wa dzo ne są pró by z za si la -
niem la tar ki KX Nar row aku mu la tor ka mi ty -
pu 26650 o znacz nie zwięk szo nej po je-
m no ści (LFM 4XPG rów nież po zwa la
na sto so wa nie ta kich aku mu la to rów). We -
dług naj świe ższych in for ma cji z Gral ma ri -
ne, już w sierp niu la tar ka bę dzie ofe ro-
wa na z aku mu la to rem 26650 o po jem no -
ści 5 Ah i od po wied nią ła do war ką.

Dzię ku ję za wy po ży cze nie do te stów:
Mar ci no wi R. z Fo rum -Nu ras – Azon

3000,
Sho p4Di vers. eu – la tar ki Li ght For Me,
Gral ma ri ne – la tar ki wła snej pro duk cji

oraz luk so mie rza.
Pa weł Kacz mar ski (pmk)

Azon 3000

Czas świecenia latarki
Azon 3000 mierzony w
minutach – moc 100%
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Obec nie w pol skich skle pach ku pić mo -
że my kil ka dzie siąt te go ty pu pro duk tów,
jed nak gdy dzie li łem się ze zna jo my mi pla -
na mi zwią za ny mi z ni niej szym te stem i in -
for mo wa łem ich, że bę dę te sto wał ka me ry
spor to we, wie le osób mó wi ło: „…aaa ta kie
Go Pro”. Go Pro to mar ka ka mer spor to wych
stwo rzo na przez Ni cho la sa Wo od ma na,
któ re go fir ma nie ja ko prze cie ra ła szla ki
w tej bra nży. Jej pro duk ty sta ły się bar dzo
po pu lar ne i stąd prze świad cze nie, że ka me -
ry spor to we to wła śnie Go Pro. Oba wia my
się, że nie dłu go bę dzie my tu mie li sy tu ację

ta ką, jak w przy pad ku sa mo cho dów te re no -
wych, na któ re nie za le żnie od mar ki czę sto
mó wi my je ep, al bo bu tów spor to wych po -
tocz nie na zy wa nych adi da sa mi – po mi mo
że ni gdy nie wi dzia ły one fa bry ki fir my Adi -
das, a ku pi li śmy je np. w skle pie Ni ke.

Trze ba za tem wie dzieć, że na Go Pro
świat się nie koń czy i ka me ry spor to we ofe -
ru je ta kże wie lu in nych pro du cen tów.
W związ ku z tym, że by unik nąć sy tu acji,
w któ rej wszyst kie ka me ry spor to we bę dzie -
my na zy wać w Pol sce „goł pro”, po sta no wi -
li śmy przyj rzeć się bli żej, co w tej kwe stii

Kamery sportowe
ma ją do po wie dze nia in ne fir my. Spor ty
wod ne – nur ko wa nie

Kon ty nu ując cykl ar ty ku łów uła twia ją cy
orien ta cję w sze ro kiej ofer cie sprzę tu fo to -
gra ficz ne go, któ ry war to mieć przy so bie
pod wo dą, tym ra zem, na proś bę Czy tel ni -
ków, za pra sza my do za po zna nia się z te sta -
mi pod wod nych ka mer.

Wy bra li śmy się do Egip tu, za bie ra jąc ze
so bą ka me ry: Drift HD Ghost, Pa na so nic
HX -A100, Po la ro id XS100, Re dle af RD32II,
Rol lei HD Bul let 5S.

Gdy za koń czy li śmy pierw szy dzień nur -
ko wy i wró ci li śmy do po ko ju ho te lo we go,
aby przej rzeć pod wod ne fil my te sto we, spo -
tka ło nas dość nie mi łe za sko cze nie, bo wiem
wszyst kie kli py, z wy jąt kiem tych za re je stro -
wa nych ka me rą Re dle af, by ły nie ostre. Jak
się oka za ło, wi na le ży po stro nie por tów ko -
puł ko wych, w któ re wy po sa żo ne są czte ry
po zo sta łe urzą dze nia. Ka me ry spor to we po -
sia da ją obiek ty wy o bar dzo sze ro kim ką cie

Kil ka lat te mu na ryn ku po ja wi ły się nie wiel kie ka me ry spor to we tzw. „ac -
tion ca me ras”, któ re po zwa la ją uwiecz niać na sze wy czy ny we wszel kie go
ro dza ju spor tach eks tre mal nych i wie lu co dzien nych sy tu acjach. Od te go cza -
su do ser wi su YouTu be za czę to la wi no wo wgry wać fil my za re je stro wa ne
za po mo cą ka mer umiesz czo nych na ka skach, kie row ni cach ro we rów i mo -
to cy kli, na de skach roz dziel czych sa mo cho dów. Wie lu pro du cen tów szyb ko
za re ago wa ło na po trze by ryn ku i wpro wa dzi ło do swo ich ofert ka me ry spor -
to we do za dań spe cjal nych.
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wi dze nia, a więc aby unik nąć wi nie to wa nia,
a przez to ko niecz no ści sto so wa nia so czew -
ki o du żej śred ni cy, kon struk to rzy na po cząt -
ku ukła du optycz ne go sto su ją so czew kę
wy pu kłą, któ ra pod wo dą za cho wu je się jak
port ko puł ko wy obu do wy pod wod nej. Rów -
nież ta ki port zna lazł się na wo dosz czel nej
do 60 me trów obu do wie do Rol lei Bul let 5S.
Sto so wa nie w fo to gra fii pod wod nej por tu ko -
puł ko we go ma jed ną pod sta wo wą za le tę
– w prze ci wień stwie do por tu pła skie go nie
za wę ża on po la wi dze nia obiek ty wu. Gdy
ko rzy sta my z por tu pła skie go, mu si my li czyć
się z tym, że ze wzglę du na ró żne war to ści
współ czyn ni ków za ła ma nia świa tła w wo -
dzie i w po wie trzu, ogni sko wa obiek ty wu
pod wo dą wy dłu ży się o oko ło 1/3 i przez to
zmniej szy się je go kąt wi dze nia.

Ma jąc port ko puł ko wy nie mu si my się
tym mar twić, jed nak je go spe cy fi ka oraz
zwią za ne z tym pra wa fi zy ki spra wia ją, że
obiek tyw znaj du ją cy się za por tem ko puł -
ko wym nie ostrzy na fo to gra fo wa ny/fil mo -
wa ny obiekt, lecz na ob raz wir tu al ny, któ ry
znaj du je się za zwy czaj kil ka na ście bądź kil -
ka dzie siąt cen ty me trów od por tu. Od le głość
wir tu al ne go ob ra zu za le żna jest głów nie
od wiel ko ści por tu i mo żna w uprosz cze niu

przy jąć, że jest ona 1,5 ra za więk sza od je -
go śred ni cy. Za tem w przy pad ku na szych
ka mer, któ rych por ty ko puł ko we ma ją śred -
ni cę oko ło 2-3 cm, wir tu al ny ob raz po wsta -
je w od le gło ści nie więk szej niż 5 cm!

Nie ste ty obiek ty wy za sto so wa ne w ka -
me rach spor to wych, to w więk szo ści bar -
dzo pro ste kon struk cje po zba wio ne au to fo-
ku su. Ostrość jest w nich usta wio na na
sztyw no, a głę bia ostro ści obej mu je ob szar
znaj du ją cy się od kil ku dzie się ciu cen ty me -
trów od obiek ty wu do nie skoń czo no-  ści.
W re zul ta cie czte ry z te sto wa nych ka mer
da ją pod wo dą ob raz nie ostry. Wy jąt kiem
jest tu Re dle af, któ re go przed nia ścian ka nie
jest wy pu kła, więc w je go przy pad ku ma my
do czy nie nia z por tem pła skim. Za tem
zmniej sza się pod wo dą kąt wi dze nia ka me -
ry, jed nak re je stru je ona ob raz rze czy wi sty,
a nie wir tu al ny i stąd nie ma tu pro ble mów
z ostro ścią.

Że by nie być go ło słow nym, za chę ca my
do za po zna nia się z po ni ższym te stem prze -
pro wa dzo nym w ba se nie.

Na fil mach wi dać wy raź nie, jak po za nu -
rze niu ka me ry pod wo dę tra ci my ostrość.
Wy jąt kiem jest tu wspo mnia ny Re dle af, któ -
ry zo stał wy po sa żo ny w port pła ski.

Drift HD Ghost

Panasonic HX- A100

Polaroid XS100 

http://pliki.optyczne.pl/kamery2013/nurki/polaroid/ACTP0017.MOV
http://pliki.optyczne.pl/kamery2013/nurki/panas/S1110002.MP4
http://pliki.optyczne.pl/kamery2013/nurki/drift/VI000006.MP4
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W związ ku z tym za re je stro wa ne pod -
czas nur ko wa nia fil my nie przed sta wia ją się
zbyt cie ka wie, bo wiem 4 z nich w za sa dzie
do ni cze go się nie na da ją.

Z ka me ra mi Drift HD i Pa na so nic nur ko -
wa li śmy na po wierzch ni, bo wiem są one
wo dosz czel ne do głę bo ko ści od po wied nio 3
i 1,5 m, na to miast z po zo sta ły mi mo de la mi
ze szli śmy na głę bo kość oko ło 10-20 me trów,
w za le żno ści od li mi tów głę bo ko ści.

Na fil mach po now nie wi dać wspo mnia -
ną nie ostrość i znów wy ją tek sta no wi tu Re -
dle af, któ ry mo że po chwa lić się peł ną
uży tecz no ścią do głę bo ko ści 20 me trów.
Bio rąc pod uwa gę, iż jest to naj tań szy pro -
dukt w na szym te ście, to na le żą mu się
wiel kie bra wa.

W trak cie prze pro wa dza nia ni niej sze go
te stu w sprze da ży po ja wi ła się wo dosz czel -
na obu do wa do mo de lu Drift HD Ghost.

Redleaf RD32II 

Rollei HD Bullet 5S 

Drift HD Ghost Redleaf RD32II 

Rollei HD Bullet 5S Panasonic HX- A100

Polaroid XS100 

http://pliki.optyczne.pl/kamery2013/nurki/polaroid/ACTP0010.MOV
http://pliki.optyczne.pl/kamery2013/nurki/rollei/FILE0021.MOV
http://pliki.optyczne.pl/kamery2013/nurki/panas/S1090002.MP4
http://pliki.optyczne.pl/kamery2013/nurki/rollei/FILE0030.MOV
http://pliki.optyczne.pl/kamery2013/nurki/redleaf/MOVI0032.AVI
http://pliki.optyczne.pl/kamery2013/nurki/drift/VI000009.MP4
http://pliki.optyczne.pl/kamery2013/nurki/redleaf/MOVI0059.AVI
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Wzbu dzi ła ona na sze za in te re so wa nie, bo -
wiem zo sta ła wy po sa żo na w port pła ski, co
da wa ło na dzie ję, na za re je stro wa nie ka me -
rą fil mów pod wod nych, któ re nie są roz -
ogni sko wa ne.

Na sze przy pusz cze nia by ły słusz ne, co
po twier dza po ni ższy test ba se no wy.

Nie ste ty wi dać wy raź nie, że wsta wie nie
przed obiek tyw do dat ko wej pła skiej so -
czew ki wpły nę ło dość moc no na po gor -
sze nie ob ra zu na po wierzch ni, bo wiem
stał się on my dla ny i po zba wio ny szcze gó -
łów.

Mi mo to po sta no wi li śmy wy ko nać z Dri -
ftem kil ka nur ko wań, aby spraw dzić, jak
spi sze się on na głę bo ko ściach z prze dzia -
łu 10-25 me trów.

Po wy ższy film te sto wy po ka zu je, że po -
dob nie jak Re dle af ka me ra nie po wa la ko lo -
ra mi, bo wiem ob raz po sia da sil ną nie bie ską
do mi nan tę. Nie ste ty na obu do wie nie prze -
wi dzia no gwin tu na filtr mo gą cy po pra wić
od wzo ro wa nie barw pod wo dą. Do ostro -
ści ob ra zu oraz od wzo ro wa nia de ta li nie
po win ni śmy mieć za strze żeń, jed nak Re dle -
af wy da je się ra dzić so bie w tej kwe stii
znacz nie le piej. Tym bar dziej że w przy -
pad ku Gho sta za ob ser wo wa li śmy pew ną
nie do god ność, któ ra ob ja wia się od głę bo -
ko ści oko ło 15 me trów. Du żej śred ni cy pła -
ski port obu do wy ule ga ugię ciu w wy ni ku
dzia ła nia ci śnie nia wo dy i w cen tral nej czę -
ści za czy na do ty kać przed niej so czew ki
obiek ty wu. Nie ste ty ob ja wia się to na fil -
mach w po sta ci wy raź nie wi docz ne go po la

nie ostro ści w środ ku ka dru. Za sta na wia nas
na to miast jesz cze jed na rzecz. Sko ro już
na 15 me trach wy stę pu ją ta kie pro ble my, to
co się dzie je na głę bo ko ści 60 me trów
(na ty le wg spe cy fi ka cji mo że my zejść
z obu do wą), gdzie pa nu je nie mal 3 ra zy
więk sze ci śnie nie. Szcze rze po wie dziaw -
szy, w ta kiej sy tu acji nur ko wa nie na tak du -
żej głę bo ko ści wy da je się dość ry zy kow ne,
ze wzglę du na mo żli wość uszko dze nia
obiek ty wu ka me ry i por tu obu do wy.

Ka set ka wo do od por na do ka me ry DRIFT
HD GHOST

Bry tyj ski pro du cent DRIFT IN NO VA -
TION, któ ry z koń cem ze szłe go ro ku wpro -
wa dził do sprze da ży swój fla go wy mo del
ka me ry DRIFT HD GHOST, roz sze rzył wła -

Drift HD Ghost

Drift HD Ghost

http://pliki.optyczne.pl/kamery2013/nurki/drift/VI000051.MP4
http://pliki.optyczne.pl/kamery2013/nurki/drift/VI000038.MP4
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śnie ofer tę prze zna czo nych do niej ak ce so -
riów o wo do od por ną ka set kę.

AB SO LUT NE BEZ PIEC ZEŃ STWO
Me cha nizm za my ka ją cy dla za pew nie -

nia 100% bez pie czeń stwa jest po dwój ny,
w środ ku stan dar do wo umiesz czo ne wkła -
dy an ty pa ro we pod wy ższa ją kom fort pra cy.

PEŁ NA KON TRO LA
„Wy ję cie” wszyst kich przy ci sków ob słu -

gi na ze wnątrz ka set ki oraz do sko na le w ca -
ło ści wi docz ny ekran LCD umo żli wia ją
peł ną i swo bod ną kon tro lę nad ka me rą
GHOST, co wy jąt ko wo wa żne – bez ko -
niecz no ści wyj mo wa nia jej z ka set ki wo do -
od por nej. Co wię cej – dzię ki od po wied niej
kon struk cji ła two do strzec mo żna in for ma -
cyj ną dio dę LED, umiesz czo ną na gó rze ka -
me ry GHOST. Od po wied nie ko lo ry dio dy

za pew nią nas o ak tu al nym sta tu sie pra cy
ka me ry (zie lo ny – vi deo, czer wo ny – na gry -
wa nie, żół ty – fo to, fio le to wy – ti me lap se,
nie bie ski – fo to burst)

100% UŻYT KO WO ŚCI i ER GO NO MII
Ka set ka wy ko rzy stu je do mon ta żu stan -

dar do wy gwint fo to gra ficz ny 1/4 ca la, co
za pew nia swo bod ną pra cę nie tyl ko ze
wszyst ki mi mo co wa nia mi DRIFT, ale rów -
nież in ny mi, kom pa ty bil ny mi ze stan dar -

dem fo to. Po nad to no wa kon struk cja ka set -
ki wo do od por nej za cho wu je bar dzo wy so -
ką er go no mię ka me ry GHOST, nie po wo -
du jąc nad mier ne go od sta wa nia od po -
wierzch ni mon ta żu.

OSTRY OB RAZ
Pła ski, w peł ni wy mien ny przed ni pa nel

gwa ran tu je ży wy, ostry ob raz z ujęć pod -
wod nych.

Oceń my te raz przy dat ność te sto wa nych
ka mer w spor tach wod nych.

Drift HD Ghost – 4 pkt.

Gdy po sia da my ka me rę Drift HD Ghost
bez obu do wy, to pod czas nur ko wa nia zu -
peł nie nam się ona nie przy da. Chcąc wy -
ko rzy stać ją nad wo dą, mo że my naj wy żej
przy mo co wać ją do de ski sur fin go wej przy
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po mo cy pła skie go ada pte ra bez obaw, że
zo sta nie ona za la na, co gwa ran tu je jej wo -
dosz czel ność do 3 m. Nie ste ty, gdy tyl ko
ka me ra znaj dzie się pod po wierzch nią wo -
dy, mu si my li czyć się z tym, że za re je stro -
wa ne ob ra zy bę dą nie ostre.

Sy tu ację ra tu je za kup opcjo nal nej obu -
do wy pod wod nej, jed nak wią że się to z do -
dat ko wym wy dat kiem 179 zł. Po zwo li to
wy ko rzy sty wać Dri fta pod czas nur ko wań,
jed nak tyl ko nie zbyt głę bo kich, bo wiem po -
ni żej 15 me trów bę dą nam do skwie rać opi -
sa ne pro ble my z ugi na ją cym się por tem.

W trak cie nur ko wa nia ka me rę mo że my
przy mo co wać do pa ska od ma ski za po mo cą
do łą czo ne go w ze sta wie ada pte ra, bądź wy -
ko rzy stać znaj du ją cy się na obu do wie gwint
sta ty wo wy i użyć opcjo nal ne go ra mie nia. 

Na ko niec war to za zna czyć, że pod wod -
na obu do wa zo sta ła wy po sa żo na w 4 przy -
ci ski, któ re pod wo dą da ją nam do stęp
do wszyst kich usta wień ka me ry.

Pa na so nic HX -A100 – 1 pkt.
Z Pa na so ni kiem nie ma my mo żli wo ści

za nu rze nia się głę biej niż na 1,5 me tra.
A na wet gdy po go dzi my się z fak tem, iż
mo że my nur ko wać tyl ko po wierzch nio wo,
to nie uda nam się za re je stro wać nim

ostrych fil mów.
Sy tu ację po gar -

sza brak mo żli wo -
ści za mo co wa nia
urzą dze nia np. do
de ski sur fin go wej,
a więc pod czas
upra wia nia wod nych spor tów mu si my zdać
się je dy nie na re je stro wa nie ujęć nad po -
wierz- ch nią wo dy i z ka me rą przy mo co wa -
ną do gło wy za po mo cą uchwy tu uszne go.

Po la ro id XS100 – 2 pkt.

Po la ro id da je nam znacz nie wię cej mo -
żli wo ści mo co wań, co za pew nia gwint sta -
ty wo wy oraz szer szy wy bór do łą czo nych
w ze sta wie ak ce so riów.

Nie ste ty je ste śmy zda ni je dy nie na re je -
stro wa nie ujęć znad po wierzch ni wo dy, bo -
wiem pod nią ob raz sta je się nie ostry. Za tem

de kla ro wa ną przez pro du cen ta wo dosz czel -
ność obu do wy do 10 me trów mo żna uznać
za ty po wy chwyt mar ke tin go wy.

Re dle af RD32II – 5 pkt.

Re dle af jest czar nym ko niem ni niej szej
czę ści te stu. Naj tań sza z ka mer, do tej po ry
dość sła bo oce nia na w po zo sta łych ka te go -
riach, tym ra zem za słu gu je na naj wy ższą
no tę. Ja ko je dy na świet nie spraw dza się
pod czas nur ko wań i to bez ko niecz no ści
sto so wa nia do dat ko wych ak ce so riów. Da je
przy tym za do wa la ją cą ja kość ob ra zu, któ -
ra spra wia, że jest to zna ko mi te roz wią za -
nie dla ka żde go nur ka, któ ry nie chce
roz sta wać się ze zbyt du żą su mą pie nię dzy.

Mi ło śni cy in nych spor tów wod nych bę -
dą mu sie li wy po sa żyć się w do dat ko we ze -
sta wy ak ce so riów, aby od po wied nio móc
za mon to wać ka me rę do swo ich de sek czy
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sku te rów, jed nak pa mię taj my, że ich ce na
nie jest wy gó ro wa na.

Rol lei HD Bul let 5S – 3 pkt.

W przy pad ku Rol lei ma my po dob ny pro -
blem co z Po la ro idem. Pro du cent za sto so -
wał tu jesz cze lep szy chwyt mar ke tin go wy
de kla ru ją cy wo dosz czel ność obu do wy
do 45 me trów. Jed nak za raz pod po wierzch -
nią ob raz z ka me ry sta je się nie ostry.

Mi mo to, na szym zda niem, Bul let 5S za słu -
gu je na punkt wię cej od XS100, bo wiem oso -
by pły wa ją ce na nar tach wod nych, de skach,
czy sku te rach z pew no ścią do ce nią więk szą
licz bę ak ce so riów mon ta żo wych, a w szcze -
gól no ści do łą czo ne w ze sta wie szel ki.

W kolejnym numerze przedstawimy test
kamery GoClever DVR Sport Gold

Ro bert Olech

http://www.nemowkulce.pl
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