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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Od la tu ją ce w cie plej sze re jo ny skrzy dla te klu cze i co raz chłod niej sze wie czor ne po wie trze bez

wąt pie nia zwia stu ją na dej ście je sie ni. Na si naj młod si Czy tel ni cy po wra ca ją cy do szkol nych ła wek
po zba wia ją nas złu dzeń, to ko niec la ta. Więk szość z nas do ko lej ne go urlo pu ma już tyl ko nie -
ca ły… rok. Cie pło lub ni, spo glą da jąc na ter mo me try za oknem, wła śnie za czy na ją głę bo ko pa ko -
wać sprzęt nur ko wy, że by nie prze szka dzał im do wio sny. 

Spo re gro no tych, któ rzy nie po tra fią żyć wy łącz nie na po wierzch ni już dziś po woli za czy -
na przy go to wa nia do bar dziej eks tre mal nych nur ko wań pod lo do wych, ewen tu al nie prze glą da ofer -
ty biur pod ró ży, któ re po mo gą im się prze nieść w bar dziej przy ja zny kli mat, na przy kład w trak cie
fe rii zi mo wych. Ma my na dzie ję na szyb kie roz wią za nie pro ble mów w Egip cie, je śli jed nak to się
nie uda, z pew no ścią przez ca ły rok bę dzie my Wam pod po wia dali w ja kim kie run ku war to się
wy brać, aby bez piecz nie od da wać się na szej wspól nej pa sji. 

Z po dzi wem bę dzie my ta kże ki bi co wali tym, któ rym śnieg i lód nie strasz ny, do ra dza jąc oczy -
wi ście, jak się za bez pie czyć przed zim nem oraz przy po mi na jąc za sa dy bez piecz ne go nur ko wa nia.
Dzię ku jąc wszyst kim, że mi mo wie lu fa scy nu ją cych wa ka cyj nych nur ko wań, kur sów, pod ró ży i przy -
gód w naj dal szych re jo nach świa ta za glą da li ście na na sze ła my rów nie licz nie jak przez ca łą resz -
tę ro ku, za pra sza my do lek tu ry wrze śnio we go wy da nia. Oczy wi ście z ogrom nym za in te re so wa niem
cze ka my na Wa sze wspo mnie nia, pod wod ne osią gnię cia i fo to gra fie.
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W dzi siej szą pod róż uda my się
na ma łą, ka mien ną wy sep kę po ło żo -
ną po mię dzy Mal tą a Go zo, czyli Co -
mi no. Co mi no jest tak nie wiel kie, że
po sia da tyl ko czte rech sta łych miesz -
kań ców. Do oko ła ca łej wy spy znaj du -
ją się dzie siąt ki miejsc na da ją cych się
do nur ko wa nia, my jed nak zaj mie my
się tyl ko trze ma, naj bar dziej zna ny mi
i naj bar dziej atrak cyj ny mi.

Roz pocz nie my od naj głęb sze go miej sca,
któ rym jest Lan tern Po int. Cie ka wą na zwę
za wdzię cza ma łej la ta ren ce, bę dą cej zna -
kiem na wi ga cyj nym, umiej sco wio nej na cy -
plu wy su nię tym naj da lej w stro nę szla ku,
po któ rym prze pły wa ją pro my. Łódź ko twi -
czy zwy kle nad pod wod ną rów ni ną, gdzie

Na Gozo
Lantern Point, Blue Lagune, wrak P-31, Comino Caves
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głę bo kość się ga oko ło 4-8 me trów. Trzy ma -
jąc się ścia ny cy pla, pły nie my w stro nę
otwar te go mo rza.

Po chwi li na tknie my się na wej ście
do pod wod ne go tu ne lu, któ ry za czy na jąc

się pra wie pio no wym wej ściem na sied miu
me trach, koń czy się wyj ściem na osiem na -
stu me trach. Krót ka część tu ne lu jest dość
ciem na i wy ma ga do świe tle nia la tar ka mi.
Po czą tek i ko niec jest wy star cza ją co ja sny,

aby nie dać się po nieść ga lo pu ją cej wy -
obraź ni.

Tu nel jest na ty le sze ro ki, że zmiesz czą
się w nim dwie oso by obok sie bie. Po wy -
pły nię ciu z nie go, okrą ża my ogrom ną ska -
łę po le wej i po opły nię ciu oko li cy na oko ło
20 me trach, wra ca my tu ne lem na pły ci znę



Nuras.info 9/2013

6

pod ło dzią. Spra gnie ni głę bo ko ści mo gą po -
pły nąć w le wą stro nę wzdłuż pio no we go
urwi ska.

Do oko ła głę bo kość bę dzie się ga ła po -
nad 50 me trów. Jest to bar dzo pięk ne miej -
sce, po nie waż ścia ny nie są pła skie, ma ją
wie le za głę bień i wy brzu szeń, po mię dzy
któ ry mi spo tka my ukry wa ją ce się du że ry -
by i sko ru pia ki. Je śli na pły ciź nie po pły nie -
my w prze ciw nym kie run ku niż la tar nia,
do pły nie my do bar dzo ład nych for ma cji
skal nych do peł nia ją cych ra dość z nur ko wa -
nia tu taj.

Prze rwę w nur ko wa niu wy ko rzy sta my
na od po czy nek w na praw dę la zu ro wych
wo dach Blue La gu ne. Piasz czy sty prze smyk
z krysz ta ło wą wo dą po mię dzy Co mi no

i prze ciw le głą ska łą na zwa ną Co mi not to,
osło nię ty wy so ki mi kli fa mi, sta no wi naj -
pięk niej sze miej sce do wy po czyn ku, upra -
wia nia spor tów wod nych czy za cu mo wa nia
swo je go jach tu. W szczy cie se zo nu ca ły
prze smyk jest prze gro dzo ny pły wa ją cy mi li -
na mi, wy zna cza ją cy mi przy oka zji stre fę
dla ką pią cych się osób.

Na brze gach mo żna za ku pić coś do je -
dze nia, lo dy czy zim ne pi wo, wy po ży czyć
le ża ki z pa ra so la mi, wy brać się na prze ja -
żdżkę ba na nem czy su per szyb ką ło dzią,
wci ska ją cą mo cą swo ich sil ni ków w wy -
god ne, lot ni cze fo te le. Dla le niu chów po -
zo sta je ką piel z ło dzi i ocze ki wa nie na lo dy
z pły wa ją cych po la gu nie lo dziar ni. Z przy -
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sta ni na brze gu kur su je wie le ło dzi wy -
ciecz ko wych, któ re ofe ru ją zwie dza nie
pięk nych oko licz nych ja skiń i tu ne li, ota -
cza ją cych ca łe Co mi no.

Po za czte ro gwiazd ko wym ho te lem na
wy spie mo że my zna leźć ko lej ną wie żę ko -
mu ni ka cyj no -obron ną San ta Ma ri ja To wer,
wznie sio ną w 1618 ro ku. Wie ża sto ją ca
na osiem dzie się cio me tro wym kli fie, ma
dwa na ście me trów wy so ko ści, a gru bość
mu rów się ga sze ściu me trów. Po nie waż Co -
mi no mia ło stra te gicz nie bar dzo istot ne po -
ło że nie dla obro ny przed pi ra ta mi
i na jeźdź ca mi, do dat ko wo wy bu do wa no
tu taj mu ry obron ne z ba te rią ar mat, po ło żo -
ne na prze ciw ko wi docz ne go stąd wy raź nie
brze gu Mal ty.

Na stęp ny nur ko wy przy sta nek cze ka nas
nie da le ko wyj ścia z la gu ny. Kil ka dzie siąt
me trów od brze gu znaj dzie my znak na wi -
ga cyj ny in for mu ją cy nas o po ło że niu ko lej -
ne go wra ku. Tym ra zem bę dzie to sta ra
jed nost ka woj sko wa, pa tro lo wiec P -31.
Zbu do wa ny we Wschod nich Niem czech

w ro ku 1969 ja ko sta wiacz min kla sy Kon -
dor I, zo stał za ku pio ny w 1992 ro ku przez
Mal tań ską Straż Wy brze ża i do po sa żo ny
w 14,5-mi li me tro we, ob ro to we dział ko,
któ re mo żna obej rzeć jesz cze na sio strza -
nej jed no st ce P -29, za to pio nej przy por cie
w Cir kew wa.
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Ta sześć dzie się cio me tro wa jed nost ka
o sze ro ko ści 7 me trów, przy wa dze 351
ton, dwóch sil ni kach die se la i dwóch śru -
bach, mo gła roz wi jać pręd kość 20 wę złów.
Po za koń czo nej słu żbie, w sierp niu 2009,
okręt spo czął na głę bo ko ści 19 me trów,
na piasz czy stym dnie, w są siedz twie Co mi -
no. Do god ne po ło że nie po wo du je, że wrak
ten jest wy śmie ni tym obiek tem do roz po -

czę cia przy go dy z nur ko wa niem wra ko -
wym. Ło dzie nur ko we ko twi czą w naj bli -
ższym są siedz twie wra ku lub cu mu ją do boi
ozna cza ją cej je go po zy cję.

Wy ciecz kę po P -31 roz po czy na my
od opły nię cia go wzdłuż ni skich burt od ru -
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fy do dzio bu i z po wro tem. War to od pły nąć
nie co od wra ku przed je go dziób, aby uj -
rzeć pięk ny wi dok ca łej jed nost ki z per -
spek ty wy kil ku me trów. Przy ru fie
wpły wa my na tyl ny po kład i ewen tu al nie
pod nie go, do otwar tych prze strze ni kry ją -
cych kie dyś sil ni ki i in ne urzą dze nia.
Wszyst kie przej ścia są przy go to wa ne tak,
aby nie do świad czo ny nu rek nie mógł tu taj
utknąć. In sta la cje i nie bez piecz ne ele men -
ty wy po sa że nia zo sta ły usu nię te, przez co
wła ści wie ka żdy za ka ma rek wra ku jest do -
stęp ny do kom for to we go zwie dza nia.

W trak cie prze rwy przed ko lej nym nur -
ko wa niem prze miesz cza my się na prze ciw -
le gły brzeg wy spy, szczo drze ob da rzo nej
przez na tu rę ja ski nia mi wy sta ją cy mi po nad

wo dę. Bez za sta no wie nia wska zał bym to
wła śnie miej sce ja ko naj pięk niej sze, w któ -
rym nur ko wa łem w trak cie mo je go po by tu
na Go zo.

Oko li ca ta na zy wa się Co mi no Ca ves lub
San ta Ma ri ja Ca ves i przy cią ga tu ogrom ną
licz bę ło dzi wy ciecz ko wych i nur ko wych.
Część z tych ło dzi ma w zwy cza ju wpły wać
do uczęsz cza nych przez nur ków ja skiń
otwar tych nad wo dą, dla te go pod czas nur -
ko wa nia w nich na le ży zwra cać uwa gę
na to po ten cjal ne za gro że nie.

Jest jesz cze coś, co uwiel bia łem nur ku -
jąc w tym miej scu. Już pod czas ko twi cze -
nia ło dzi, w wy jąt ko wo przej rzy stej wo dzie,
za czy na ro bić się ciem no. Wy rzu co na

za bur tę krom ka chle ba wy ja śnia spra wę.
To ła wi ce ryb, przy zwy cza jo ne do kar mie -
nia przez nur ków i tu ry stów, zbie ra ją się
wo kół przy pły wa ją cych ło dzi. Jest to tak
nie sa mo wi te do świad cze nie, że wy bie ra jąc
się do Co mi no Ca ves ni gdy nie za po mi na -
łem o bo chen ku pie czy wa.

Nur ko wa nie roz po czy na my przy ło dzi,
scho dząc na piasz czy ste dno o głę bo ko ści
oko ło 8 me trów, w asy ście ocze ku ją cych
na prze ką skę ryb. Tu taj, je śli za bra li śmy ze
so bą coś dla nich, roz po czy na my kar mie -
nie. Ryb jest tak du żo, że czę sto cał ko wi cie
za sła nia ją oso bę kar mią cą, któ rej na przy -
kład chce my zro bić zdję cie w tej sce ne rii.
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Ry by są tak bar dzo oswo jo ne, że jed na
przed dru gą wy ry wa ją chleb z rę ki, chwy ta -
jąc cza sem bez bo le śnie za pal ce. Z wiel ki -
mi uśmie cha mi mo że my te raz roz po cząć
zwie dza nie ja skiń. Na po cząt ku wpły wa my
do pierw szej z nich, pa trząc od pra wej stro -
ny. Dla lep sze go sa mo po czu cia, bez pie -

czeń stwa i wi docz no ści, pro po nu ję za brać
la tar kę.

Ja ski nia roz po czy na się sze ro ką kom na -
tą na głę bo ko ści oko ło 3-4 me trów, za krę -
ca jąc lek ko w pra wo. Po kil ku me trach
pły nię cia uj rzy my ma ły, krót ki tu nel, wła -
ści wie otwór w ska le, pro wa dzą cy nas

do ko lej nych, otwar tych kom nat. Przed
wpły nię ciem w ko ry tarz, po le wej stro nie
wi dzi my stud nię, do któ rej mo że my się do -
stać po prze pły nię ciu na dru gą stro nę.

Jest to wręcz wska za ne, po nie waż w
miej scu tym spo tka my peł za ją ce po ścia -
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nach kre wet ki, a i wi dok nad po wierzch nią
jest war ty zo ba cze nia. Prze pły wa my przez
otwór i skrę ca my w le wo do stud ni. Da lej
wzdłuż le wej ścia ny wy pły wa my do prze -
stron nej kom na ty z dziu rą w skle pie niu,
przez któ rą wpa da ją pro mie nie sło necz ne.

Wy pły wa my na ze wnątrz na ma ły, pod -
wod ny dzie dzi niec po mię dzy ścia na mi
skał. Skrę ca my w le wo, ob ser wu jąc bacz -

nie szcze li ny, w któ rych miesz ka ją du że
ośmior ni ce. Za za krę tem przed na szy mi
ocza mi uka że się wy glą da ją ca jak znak Zor -
ro, Z -Ca ve.

Do tej po ry głę bo kość nie bę dzie prze -
kra czać 5-8 me trów. Prze pły wa my pod ska -
ła mi, któ re ufor mo wa ły ten za ska ku ją cy
sym bol i po wy pły nię ciu na ze wnątrz kie -
ru je my się na wprost do wiel kiej ska ły wy -
sta ją cej po nad po wierzch nię wo dy. War to
ją opły nąć ze wzglę du na bo gac two ryb za -
miesz ku ją cych do oko ła. Opły wa my ją pra -
wą stro ną na głę bo ko ści 12-15 me trów,
po czym wra ca my w oko li cę Z -Ca ve i pły -
nie my da lej wzdłuż ścian do wej ścia
do pierw szej ja ski ni. Zaj mie nam to oko -
ło 30 mi nut.
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Mi ja my pierw sze wej ście. Pły nąc
pod ścia ną, po kil ku me trach do pły wa my
do skal ne go łu ku pro wa dzą ce go nas do ko -
lej nej ja ski ni. Tym ra zem dno znaj du ją ce
się na 3-4 me trach, usy pa ne jest z bia łe go
pia sku. Pły nąc w głąb do pły wa my do głę -
bo ko ści oko ło me tra, gdzie pro sta do tej po -

ry ja ski nia skrę ca w le wo i gdzieś głę biej
do we wnątrz. Te go re jo nu już nie uda ło mi
się zwie dzić.

Zaw ra ca my pły nąc wzdłuż pra wej ścia -
ny, któ ra na ze wnątrz prze ista cza się
w mur, bie gną cy rów no le gle do ko lej nej ja -
ski ni. Mniej wię cej w po ło wie je go dłu go ści

na tra fia my na łuk skal ny, pod któ rym prze -
pły wa my do ja ski ni. Ma jąc ścia nę ca ły czas
po pra wej stro nie, do pły wa my do miej sca,
w któ rym się ona koń czy.

Gdy by śmy po pły nę li da lej, mo gli by śmy
zwie dzić jesz cze jed ną, naj więk szą tu taj ja -
ski nię, ale praw do po dob nie już w tym mo -
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men cie nasz kom pu ter bę dzie wska zy wał
sześć dzie sią tą mi nu tę nur ko wa nia. Zew -
nętrz ną stro ną skal ne go mu ru po wra ca my
do ło dzi, wi ta ni oczy wi ście już z da le ka

przez wiecz nie głod ne ob la dy. Wy cho dzi -
my na łódź i wra ca my do por tu w Mgarr.

Je śli nie opa dli śmy jesz cze z sił, mo że my
wy brać się na zwie dza nie gó ru ją ce go nad

por tem, go tyc kie go ko ścio ła pod we zwa -
niem Mat ki Bo żej z Lo ur des.
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Nie ma jąc już ocho ty na cho dze nie, mo -
że my wpaść na pin tę Ci ska w por to wym,
ry bac kim ba rze o na zwie Gle ne agles,
z cha rak te ry stycz nym ogrom nym miecz ni -
kiem nad wej ściem. Wnę trze ba ru jest na -
praw dę moc no kli ma tycz ne, za rów no je śli
cho dzi o lu dzi, jak i o wy strój. Wy głod nia -

łym po ca ło dnio wym nur ko wa niu po le cam
snack ba ry przy przy sta ni pro mo wej, ser wu -
ją ce szyb kie i smacz ne prze ką ski.

cdn.

Piotr Ku ba Ja kub czak

fot.: Ka rol Ołó wek, Ane ta Tre la, Chri sto phe Mi ge on

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo nawiąże

współpracę z au to rami 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/.
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Ka żdy czło wiek mo że za dać so bie
py ta nie – czy w cu krze jest 100%
cu kru. Ka żdy nu rek tech nicz ny mógł -
by za py tać, czy w bu tli z he lem jest
100% he lu... Tyl ko po co py tać? Ge -
ne ral nie tak wła śnie po win no być.
No, mo że stu pro cen to wa do kład ność
jest nie co przy sło wio wa, więc mo żna
nie co przy mknąć oko, jak to zro bił
nasz blen der Matt… Tak wła śnie za -
czę ły się przy sło wio we „scho dy”.

Na stęp ne go dnia, po wstęp nym nur ko -
wa niu na 60 m w Sa bak Ha Ale ją Śle pych
Ryb, Matt za bie ra się do mie sza nia na szych
ga zów, pod czas gdy my roz ko szu je my się
pięk nem Me ri dy. Nie wiel kie, jak się nam
wstęp nie błęd nie wy da wa ło, uro cze mia sto
– li czą ce po nad mi lion miesz kań ców – wi -
ta nas z uśmie chem. Przed na mi mnó stwo
za byt ków z cza sów hisz pań skich pod bo -
jów, ar chi tek tu ra miej sca mi nie ma lże żyw -
cem wzię ta z epo ki Fer dy nan da Cor te za,

słyn ne go hisz pań skie go kon kwi sta do ra
– po grom cy Az te ków. Jest co oglą dać, ale
mu si my wra cać do na sze go mo te lu. Czas
ana li zo wać ga zy. Pla ny na stęp ne go nur ko -
wa nia za kła da ły głę bo kość 130-140 m, czy -

li gaz den ny tri mix 10/70 (10% tle nu i 70%
he lu), na stęp nie tmx 12/60 itd. Ja kie by ło
na sze zdzi wie nie, kie dy za czę li śmy ana li -
zo wać bu tle, wie tyl ko ten, kto nas wi dział.
Wło sy na na szych pra wie ły sych gło wach

Podbój Czarnej Otchłani cz. 2
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się ga ły szczy tu dwu pię tro we go mo te lu.
Roz bie żno ści prze ro sły na szą buj ną ni czym
mek sy kań ska dżun gla wy obraź nię. W ga zie
den nym o 3-4% tle nu wię cej, tmx pod ró -
żny 12/60 za wie rał 18-20 pro cent tle nu,
czy li z ga zów na 130 i 100 m do sta li śmy
mie szan ki na 80-60 m. Tra ge dia. Matt dra -
pie się po gło wie, na wet dla nie do świad -
czo ne go blen de ra ta ka po mył ka to ka ta

stro fa. No nic, mu si my po cze kać do ra na,
mo że Mat to wi uda się coś zmie nić w na -
szych ga zach. Ca ły wie czór cho dzi nam
po gło wie, jak mo żli we jest po peł nie nie ta -
kie go błę du przez do świad czo ne go blen de -
ra? Mo że ana li za tor jest po psu ty? Mo że
wszech obec ne du chy przod ków Ma jów nas
nie chcą w Sa bak Ha? Ra no sy tu acja się wy -
ja śnia. W du żych, pięć dzie - się cio li tro wych

bu tlach z he lem, za mó wio nych wcze śniej
w hur tow ni ga zów, za miast he lu jest
mix: 70% he lu, 25% tle nu i 5% jesz cze cze -
goś. No ład nie. Do bi ja nas in for ma cja, że
fir ma do star cza ją ca ga zy by ła od po wie -
dzial na za śmierć pra wie 20 osób w po bli -
skim szpi ta lu... Po my li li do sta wę tle nu
z CO2. Nasz pro jekt jesz cze się do brze nie
za czął, a już się roz pa dał. Do dat ko wo do -
wia du je my się, że na stęp na do sta wa he lu
bę dzie za 4-5 dni. Roz pacz w ze spo le, już
wie my, że je den z na szych nur ków wspo -
ma ga ją cych, Da rek, już nas nie wes prze
w fi na ło wym ata ku na dno Sa bak Ha, bo ma
wcze śniej szy lot po wrot ny do Pol ski. Mo ra -
le sia da. Na stęp ne go dnia oka zu je się, że
jed nak Mat to wi uda je się coś na mie szać
i ma my ga zy, mo że nie ide al nie te za mó -
wio ne, ale po drob nych mo dy fi ka cjach pla -
nu głę bo kość 120 m sta je się re al na.
Po ko na nie dłu go ści pa sa żu wio dą ce go
do Black Abyss nie po win no spra wić nam
pro ble mu (zgod nie z nie pew ny mi opi sa mi
Mat ta to dro ga do prze pły nię cia w 5 mi nut).

Po chwi lach wiel kich ner wów, choć już
nie co póź na po ra, ła du je my bu tle i ru sza -
my. Za ła du nek trwa, 5 twin se tów i oko ło 30
bu tli de po zy to wych. Kie dy uśmie chy po wo -
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li wra ca ją na na sze twa rze, tym ra zem „ata -
ku je” nas miej sco wa po li cja za nie prze - pi -
so we par ko wa nie pod czas za ła dun ku.
Na nic się zda ją pró by wy ja śnie nia cię ża ru
bu tli, sen su pro jek tu wspie ra ne go przez lo -
kal ne wła dze, wzy wa nia wszyst kich zna -
nych mi lo kal nych bo żków, itd. Ta bli ca
re je stra cyj na z na sze go sa mo cho du „kon fi -
ska to”, za pra sza my na ko mi sa riat. Wspie ra -
ny lo kal nym po moc ni kiem, uda ję się nie -
śmia ło na ko mi sa riat. Kil ka pię ter, ileś od -
wie dzo nych po koi, ja kieś bank no ty prze -
cho dzą ce z rę ki do rę ki i spra wa za ła twio-
na. Wresz cie ru sza my!

Plan nur ko wa nia jest na stę pu ją cy, Ju rek
i ja oce nia my pa saż do Black Abyss, a Da -
rek z Ro ber tem eks plo ru ją no we ko ry ta rze
w Alei Śle pych Ryb. Ob ła do wa ni bu tla mi
za czy na my się za nu rzać, w pew nej od le -
gło ści od sie bie, aby ła twiej od na leźć po -
czą tek głów nej li ny ja ski nio wej. Na gle
spa da na mnie la wi na drob nych ska łek,
ogra ni cza jąc wi docz ność do przy sło wio we -
go koń ca ma ski. Że by by ło we se lej, w tym
sa mym mo men cie osią gam głę bo -
kość 60 m, czy li po ziom ha lo kli ny (gra ni ca
słod kiej i sło nej wo dy). Chwi lę zaj mu je mi
opa no wa nie sy tu acji. W przy pad ku nur ka

przy po mi na ją ce go wiel ko ścio wo ma ły ba -
ty skaf nie jest to pro ste. Wy cho dzę z la wi ny
i oka zu je się, że ha lo kli na od bi ła mnie ni -
czym po le si ło we w Star Trek’u i za miast się
za nu rzać, po dą żam ku gó rze. Oczy wi ście
efekt ha lo kli ny jest do sko na le zna ny nur -
kom ja ski nio wym (bar dziej do dat nia wy por -
ność w wo dzie sło nej niż słod kiej), jed nak
wpa da jąc we wcze śniej wspo mnia ną la wi -

nę, na wet nie za uwa ży łem, że osią gną łem
to zja wi sko. Nic to, jak po wie dzia ła Ba sia
Pa nu Wo ło dy jow skie mu, in fla tor w gó rę,
opró żniam wo rek wy por no ścio wy i wra cam
do gry. Nie ste ty mo ja przy go da spo wo do -
wa ła drob ne opóź nie nie, a Ju rek już od kil -
ku mi nut cze ka na mnie na 100 m, czas
le ci, ga zy zni ka ją ni czym kró lik w ka pe lu -
szu lo kal ne go ku gla rza. Za czy na my pły nąć
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w re gu lar nej ja ski ni, głę bo kość to już 3 cy -
fry. Fakt, że je ste śmy w ja ski ni po twier dza
tyl ko cał ko wi ta czerń wo kół nas i wspo -

mnie nie oglą da nych wcze śniej map. Nie
wi dać su fi tu, świa tło la ta rek nie się ga ścian
a przed na mi tyl ko li na po rę czo wa i sza ro -

-bru nat ne mu li ste dno z ka wał ka mi sta rych
ko na rów, nie ludz ko po wy gi na nych ni czym
ko na ją ce ludz kie cia ła… Dreszcz prze szedł
po mo im kar ku jak iskra po me ta lo wych
ele men tach. Wi dok i sy tu ację mo żna opi -
sać dwo ma sło wa mi – spa cer po cmen ta rzu.
No cóż, hor ro ry za wsze mnie krę ci ły, więc
tak ła two nie za wró cę. Pły nie my na przód,
mi ja ją mi nu ty, głę bo kość 105, 106, 107…
i mak sy mal nie 115 m. Koń ca ko ry ta rza nie
wi dać. Co naj gor sze, usko ku, któ ry na głę -
bo ko ści 120 m miał prze cho dzić w ostrą
po goń ku środ ko wi Zie mi – brak. Zgod nie
z ja ski nio wą za sa dą trzech czę ści (jed -
na do środ ka, jed na z po wro tem do do mu
i jed na to że la zna re zer wa), za wra ca nas je -
den z czyn ni ków – czas, choć ga zów jesz -
cze nam zo sta ło. Za sa dy ja ski nio we to nie
ogra ni cze nia pręd ko ści na dro dze, za ła ma -
nie ich ka ra jest bo le śniej sza niż kil ku set
zło to wy man dat i tro chę punk tów na kon -
cie. Czas do do mu.

Pierw sze głę bo kie nur ko wa nie po ka zu je
nam, że wstęp na oce na dro gi do Czar nej
Ot chła ni jest błęd na, nie ste ty od ci nek
do prze pły nię cia oka zał spo ro dłu ższy
– mu si my zmo dy fi ko wać pla ny. Póź nym
wie czo rem wra ca my do do mu (nur ko wa nie
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skoń czy li śmy już w ciem no ściach lo kal nej
dżun gli, za gry za ni przez ty sią ce dziw nych
owa dów), ma my kil ka dni prze rwy na pla -
no wa nie, ocze ku jąc na do sta wę ga zów.

Kil ka dni spę dzo nych w Me ri dzie i oko -
licz nych prze pięk nych sta no wi skach ar che -
olo gicz nych da je nam chwi lę od de chu
i czas na prze my śle nia. Od cza su do cza su
po ja wia się w mo te lu lo kal na te le wi zja (Az -
tec TV) lub pra sa – nasz pro jekt od kry cia ta -
jem nic ich świę te go miej sca Sa bak Ha
i pro mo wa nia re gio nu cie szy się ogrom nym
za in te re so wa niem lo kal nej lud no ści i władz
(nie wli cza jąc po li cji). Je ste śmy za ska ki wa -
ni nie ma lże co dzien nie, a to w skle pie ty pu
wa rzyw niak je stem za cze pia ny przez star -
szą pa nią mó wią cą „Sa bak Ha, bu seo” (bu -
seo – nur ko wa nie) czy na ryn ku przez
miej sco we go krzy czą ce go „Po la co, Sa bak
Ha” itp. Dni mi ja ją i nad cho dzi czas głów -
ne go nur ko wa nia, już bez Dar ka, któ ry mu -
siał wra cać. Plan ze wzglę du na czas, ilość
ga zów i na sze fun du sze mu sie li śmy nie co
zmo dy fi ko wać. Ju rek pró bu je ata ko wać
Black Abyss, choć już jest nie ma lże pew ne,
że głę bo kość 200 m le ży po za na szym za -
się giem, ale ga zy są – trze ba pró bo wać. Ju -
rek bie rze do po mo cy Ro ber ta, któ ry po mo-

że w trans por cie i roz kła da niu bu tli de po -
zy to wych wzdłuż pa sa żu, a ja tym cza sem
sa mot nie mam od sko czyć od głów nej li ny
(tzw. z ang. jump) na głę bo ko ści 120 m
i eks plo ro wać no we ko ry ta rze w bok z za -
się giem teo re tycz nym ga zów 150 m.

Pla ny go to we, ru sza my. Już na miej scu
oka zu je się, że w twin se cie Jur ka na wa lił
za wór… li pa. Za wo ry w bu tlach de po zy to -
wych są in ne i nie ma ich jak wy mie nić.
Zno wu kło da pod no ga mi… Mo że na praw -
dę bó stwo Ma jów opie ku ją ce się Sa bak Ha
nas tam nie chce. Mo że „Piw ni ce Dia bła”,
jak na zwa li śmy tę ja ski nię, są dla nas za -
mknię te i na wet sam dia beł tam nie scho -
dzi? Hm, nas nie tak ła two znie chę cić,
za gry za my war gi, pod wi ja my rę ka wy (prze -
no śnia, bo je ste śmy bez ko szu lek w czter -
dzie sto stop nio wym upa le) i za bie ra my się
do ro bo ty. I suk ces, Mat to wi ja koś uda je się
na pra wić za wór. Czas w dro gę, trze ba spró -
bo wać pod pro wa dzić kil ka we ków z za pa -
sów dia bła. Ju rek z Ro ber tem ru sza ją
pierw si, ja 5 mi nut póź niej, sa mot ny ni -
czym Ke vin Cost ner w „Tań czą cym z wil -
ka mi”. Za nu rzam się wzdłuż li ny po rę czo-
wej, na ze ga rze 70, 80, 90 m i na gle trzy -
mam w rę ku ko niec li ny. Ups… Ho uston,

ma my pro blem! Zna czy ja mniej, za wsze
mo gę wró cić do gó ry, ale Ju rek z Ro ber tem
mo gą nie zna leźć dro gi po wrot nej. Na tej
głę bo ko ści jest już re gu lar na ja ski nia, bez
do stę pu świa tła, a ob szar dna wiel ko ści nie -
ma lże (w na szej oce nie) bo iska pił kar skie -
go da je ma łe szan se na po szu ki wa nia dro gi
do do mu. Świe cę la tar ką po ni żej i wi dzę
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chło pa ków w od wro cie w zor ga ni zo wa nym
szy ku. Roz glą dam się jesz cze chwi lę i w
tym mo men cie do słow nie wpły wa na mnie
kil ka na ście me trów po skrę ca nej li ny (mia ła
do dat nią pły wal ność). No cóż, mi sja prze -
rwa na jest ta kże dla mnie. Za czy nam się wy -
nu rzać ob le pio ny ka wał ka mi li ny (mam
na so bie sześć bu tli, więc spo ro miejsc za -
cze pu) zwi sa ją cej ze mnie jak ma ka ron
z wi del ca. Na pierw szym głę bo kim przy -

stan ku na 60 m ru sza do ata ku mój nóż,
ciach, ciach i po zby wam się czę ści pa sa że -
ra na ga pę. Chwi lę póź niej po ja wia się obok
mnie Ju rek i na gle wi dzę błysk w je go
oczach i jed no cze śnie błysk ostrza. W tym
mo men cie przy po mi na ją mi się sła wet ne
sce ny szer mier ki z „Ogniem i mie czem”,
lek kie, zwin ne ru chy i po zby wam się ma ka -
ro nu. Czas do gó ry, mi sje prze rwa ne. Stra ty,
do bre 150 m li ny po rę czo wej utra co ne.

Za pew ne chcie li by ście wie dzieć, co się
sta ło na do le? Ja też wal czy łem z tą za gad -
ką pod czas ca łej de kom pre sji. Na po -
wierzch ni spra wa się wy ja śnia. Po rę czów ka
po ło żo na przez Mat ta w 1998 r. od te go
cza su nie by ła spraw dza na i na cią ga na.
Pod czas wcze śniej szych zwia dow czych
nur ko wań oglą da li śmy ją, lecz nie spraw -
dzi li śmy na cią gu na ca łej dłu go ści. Wsku -
tek pod cze pia nia do niej na szych bu tli
de po zy to wych li na praw do po dob nie po lu -
zo wa ła się. Po zde po no wa niu bu tli po raz
ko lej ny, Ju rek zgod nie z pla nem ru szył na -
szym pa sa żem, a Ro bert roz po czął od wrót
i w tej sa mej chwi li zo ba czył, że li na za czy -
na pły wać po ca łej ja ski ni wraz z bu tla mi.
Oczy wi ście jest to sy tu acja bar dzo nie bez -
piecz na, gdyż po rę czów ka mo że się za plą -

tać i utrud nić dro gę po wrot ną. Ist nia ło ta -
kże ry zy ko utra ty bu tli de kom pre syj nych,
czy li w za sa dzie brak mo żli wo ści ukoń cze -
nia nur ko wa nia. Ro bert słusz nie za alar mo -
wał Jur ka, ale w tej sa mej chwi li pły wa ją ca
wszę dzie li na go za ata ko wa ła. Pró by roz -
plą ta nia, na wet z po mo cą Jur ka, nie przy -
nio sły re zul ta tu (szcze gól nie na głę bo ko-
ści 100 m), więc trze ba by ło ciąć i prze rwać
nur ko wa nie. No cóż, zno wu przy go dy, ale
trze ba za ci snąć zę by i się nie pod da wać.

Przed na mi ostat nie nur ko wa nie, plan ta -
ki jak wcze śniej. Na szczę ście głów ne ga zy
w ze sta wach 2x21 li trów (naj dro ższe) nie
zo sta ły na ru szo ne pod czas wcze śniej sze go
nur ko wa nia, mu si my tyl ko do ro bić tri mix’y
pod ró żne. Szcze gó ły nur ko wa nia mu si my
nie co zmo dy fi ko wać, w pierw szej ko lej no -
ści na le ży od bu do wać sta rą i po ło żyć no wą
po rę czów kę. Do dat ko wo po ja wia się pro -
blem wspar cia. Da rek już wy je chał, a Ro -
bert mu siał wła śnie nas opusz czać.
Zo sta li śmy więc z Jur kiem sa mi, bez su por -
tu, tyl ko ze wspar ciem po wierzch nio wym
Mat ta i krę cą cą się cią gle do oko ła nas eki -
pą fil mo wą.

Dwa dni póź niej, po za słu żo nym wy po -
czyn ku, ru sza my po raz ostat ni do od da lo -
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ne go od Me ri dy o 60 km, ta jem ni cze go Sa -
bak Ha. Szyb kie przy go to wa nia sprzę tu.
Szer po wie spusz cza ją na li nach ze ska ły
na brzeg na sze bu tle, cze ka wspar cie me -
dycz ne lo kal nej jed nost ki ra tow ni czej,
przed sta wi cie le De par ta men tu. ds. Eko lo gii
Ju ka ta nu wraz z oko licz ny mi miesz kań ca -
mi ki bi cu ją z „ta ra su wi do ko we go”. My
z Jur kiem koń czy my ostat nie pla ny, me dy -
ta cje i… chlup do wo dy.

Za nu rza my się wzdłuż po rę czów ki, aby
chwi lę póź niej, na głę bo ko ści 50 m, do cze -
pić na szą i za cząć ją roz kła dać na no wo.
Osią ga my głę bo kość 100 m, ale ani śla du
sta rej li ny. Wi docz ność, jak wcze śniej, nie
naj lep sza, czerń i sza ro -bru nat ne dno nie -
ma lże wchła nia świa tło z na szych la ta rek
(brak ścian, od któ rych mo gło by się od bi jać
świa tło). Szu ka my da lej, jed no cze śnie pły -
nąc w głąb ja ski ni i wresz cie po kil ku mi -
nu tach znaj du je my sta rą li nę, ale już spo ro
głę biej. Przez przy pa dek skró ci li śmy dro gę
przez pa saż. Do cze pia my się do głów nej li -
ny, kła dzie my mar ke ry (strzał ki wska zu ją ce
wyj ście) i ru sza my da lej. Na głę bo ko -
ści 125 m, zgod nie z pla nem, roz dzie la my
się z Jur kiem. On po dą ża li ną w kie run ku
Black Abyss, a ja ro bię „przy sło wio wy”

skok w bok i za czy nam szu kać in nych ko ry -
ta rzy... Nie ste ty prak tycz nie w tej sa mej
chwi li na sze ma rze nia się koń czą – ma no -
me try po ka zu ją osią gnię tą jed ną trze cią
z ga zu – trze ba za wra cać. Chwi lę póź niej
spo ty ka my się z Jur kiem przy głów nej po rę -
czów ce i wra ca my już ra zem, w ku pie za -
wsze raź niej. Wi docz ność jesz cze się
po gar sza, a to wsku tek opa da ją ce go osa du

z nie wi dzial ne go su fi tu – pew nie od na -
szych bą bli. Czu je my się jak by śmy spa ce -
ro wa li u pod nó ży wul ka nu, któ ry wła śnie
wy buchł. Dal sza dro ga od by wa się bez
przy gód i wresz cie do cie ra my do płyt szych
czę ści, gdzie roz po czy na się dłu ga de kom -
pre sja. Oczy wi ście i ta nie oby ła się bez
nie spo dzia nek ty pu wiąz ka bu tli z ni tro -
xem 50, któ re po win ny się znaj do wać



Nuras.info 9/2013

23

na 21 m, są na 14 m i trze ba wy ko nać szyb -
ką win dę gó ra -dół (li na z bu tla mi zo sta ła

za płyt ko pod wie szo na, ale o ta kich przy -
go dach mo żna by dłu go ga dać, naj le piej
przy ko min ku z ku flem do bre go bro wa ru).
Tak czy ina czej przy wy kli śmy z Jur kiem
do cią głych nie spo dzia nek.

Pod su mo wu jąc, nur ko wa nie do głę bo ko -
ści 130 m z cza sem den nym w prze dzia -
le 100-130 m aż 30 mi nut, co skut ko wa ło
pra wie pię cio go dzin ną de kom pre sją. Wy -
nu rzy li śmy się już w ciem no ściach, przy wi -
ta ni okla ska mi lo kal nej lud no ści i noc ny mi
od gło sa mi dżun gli.

Co nam się uda ło osią gnąć pod czas te go
pro jek tu? W za sa dzie trzy ele men ty: zwe ry -
fi ko wać do tych cza so wą ma pę, któ rej da le -
ko by ło do pre cy zyj no ści, na mie rzyć
krót szą dro gę po przez po ło że nie no wej po -
rę czów ki do Black Abyss oraz zdo być du -
żo ma te ria łu zdję cio we go i fil mo we go z tej
ma gicz nej i po nu rej ja ski ni – Sa bak Ha.
Pod czas pro jek tu zo stał zre ali zo wa ny film
do ku men tal ny przez Jac ka Szym cza ka
„Piw ni ce dia bła”, któ ry mam na dzie ję, mo -
żna bę dzie zo ba czyć w te le wi zji, ser decz -
nie za pra szam.

Cza rek Abra mow ski

SDI & TDI In struc tor Tra iner

http://oceanx.pl
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„Na świe cie nie ma nic bar dziej
gięt kie go ani de li kat ne go niż wo da;

a jed nak nie ma też ni cze go, co
prze wy ższa ją twar do ścią i si łą”

Lao - tse, chiń ski mistrz tao

Za pra szam na dal szy ciąg Sa fa ri Di ve -
-Sto ry

KI MON M
18.10.2007
głę bo kość max 28,3 m
godz. za nu rze nia: 11: 04
czas nur ko wa nia: 34”
po wie trze
Od ra na do ku cza ją mi pierw sze ozna ki

cho ro by mor skiej. Usil nie sta ram się z ni mi
wal czyć, ale wy cho dzi to mi zer nie.
Pod wo dą – ulga na tych mia sto wa. Za tem
je stem bez wyj ścia – mu szę jesz cze bar -
dziej uwiel biać nur ko wa nie!

Ogrom na śru ba okrę to wa w oka mgnie -
niu od ry wa mnie od nie naj przy jem niej -
szych my śli po wierzch nio wych. Jest im po-

nu ją ca, choć po dob no by wa ją więk sze. Ja
w ka żdym ra zie nie wi dzia łam przed tem aż
tak du żej. Nie opo dal prze pły wa ma je sta -
tycz ny, ale i sub tel ny strzę piel księ ży co wy.
Czer wo ną sza tę ozda bia ją ja śniej sze cęt ki,
a wy cię ty ni czym mu zuł mań ski księ życ
ogon i koń ców ki smu kłych płetw ubar wia
in ten syw na żółć. Nie któ rzy uwiel bia ją
strzę pie le. W peł ni po dzie lam tę fa scy na cję.
To jed ne z pięk niej szych ryb. Mnie jed nak
bar dziej niż pięk no fa scy nu je nie zwy kła fe -
eria barw, a przede wszyst kim ory gi nal ność
prze cięt ne go na pierw szy rzut oka kształ tu
pa pu go ry by. Ni gdy nie wia do mo, czym
czło wie ka ta ka pa pu go ry ba za sko czy. Po łą -
cze nia ko lo rów są czę sto ry zy kow ne i moc -
no eks tre mal ne, a te za baw ne ry by w ogó le
się tym nie przej mu ją i na po tę gę wy my śla -
ją no we ze sta wie nia ko lo ry stycz ne swo ich
pió rek…

Bę dę asy sto wać przy strze la niu boj ki.
Bar dzo chęt nie, tyl ko wąt pię, czy wy peł nię
to za da nie jak na le ży. W ka żdym ra zie po -

sta ram się. Nie ste ty, mo ja nie wpraw na rę ka
po cząt ko wo zbyt moc no przy trzy mu je lin -
kę, póź niej szpul kę, spryt nie po chwy co ną
przez oso by za wie szo ne nie co ni żej mnie…
Sta ra łam się… Zbio ro we wy nu rza nie gru py
przy boj ce de kom pre syj nej jest jed nym
z naj za baw niej szych mo men tów koń czą -
cych ka żde nur ko wa nie. Po mi mo wie lo -
krot nych próśb prze wod ni ka, że by te go nie
ro bić – wszy scy wi szą do kład nie w tym sa -
mym miej scu, tło cząc się ni czym kiść doj -
rze wa ją cych wi no gron ucze pio nych kur -
czo wo żół tej lin ki, któ ra po win na słu żyć tyl -
ko do trzy ma nia pio nu, a nie za wi sa nia
na jej splo tach… Po za tym „po sta wa wi no -
gro no wa” nie zwy kle utrud nia zwi ja nie
szpul ki, a tym sa mym spraw ne wy nu rza nie
gru py. 

Safari Dive Story cz. 2
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Prze wod nik ma do dat ko wą pra cę w po -
sta ci od ry wa nia kur czo wo ucze pio nych
dło ni od cie niut kie go sznu recz ka. Wszy scy
wpa da ją na sie bie, ko pią po gło wach, a co
go rzej ma skach, kłę bią, szar pią i przy tym
wszyst kim wy twa rza ją nie zli czo ne mi lio ny
bą bli. Wi dok iście wit ka cow ski… Mi mo na -
szych wie lo krot nych obie- t nic, ka żde na -

stęp ne wy nu rze nie wy glą da w po dob ny
spo sób. Chy ba na tym przy kła dzie na le ży
uzmy sło wić so bie, jak sil nie za ko rze nio na
w na tu rze ludz kiej jest po trze ba prze by wa -
nia w sta dzie…

Cał ko wi ty na wrót cho ro by mor skiej, po -
ja wia ją cej się zwy kle kil ka mi nut po wy nu -
rze niu, zni we lo wa ła uprzej mość ster ni ka

zo dia ka, któ ry zgar nął płeć pięk ną z za pie -
nio nej po wierzch ni wo dy wraz z gru pą po -
przed nią. Po mógł ta kże ma gicz ny spe cy fik
Ham ma dy, któ ry wi dząc mo je kiep sko sko -
or dy no wa ne ru chy, po spie szył na ra tu nek
ze szkla necz ką li mon ki z cu krem czy mio -
dem i do brym sło wem…

GHIAN NIS D
18.10.2007
głę bo kość max 21,3 m
godz. za nu rze nia: 14: 01
czas nur ko wa nia: 42”
po wie trze
To naj więk szy wrak ja ki kie dy kol wiek

wi dzia łam… Grec ki sta tek han dlo wy prze -
wo żą cy ła du nek drew na. Olśnie wa ją co
pięk ny. Pra wie stu me tro wy. Świet nie za -
cho wa na i nie zwy kle fo to ge nicz na ru fa. Ol -
brzy mie masz ty wy rwa ne z dzio ba
le żą ce go na le wej bur cie. A ja ki gi gan tycz -
ny po kład dzio bo wy. Nie trud no wy obra zić
so bie te set ki lu dzi, któ re po nim cho dzi ły.
Wy star czy prze krę cić gło wę o 90 stop ni.
Wy cią gar ki do lin i szpu le ma ją ga ba ry ty ro -
słe go czło wie ka. I świet nie wi docz ny mo -
stek. Szko da, że nie wpły wa my do ma szy-
now ni. Nie wszyst kim wy star czy ło by po -
wie trza. Mi mo wszyst ko je stem roz cza ro -

fot. M. Szczepaniak
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wa na, bo wła śnie na to cze ka łam naj bar-
dziej. Na ser ce stat ku. Na stęp nym ra zem...
Na pew no!!! Pa lą cą cie ka wość zaj rze nia
do zie ją ce go czer nią otwo ru tym ra zem mu -
szę po skro mić i pły nąć da lej. Na po cie sze -
nie prze pły wa my po ma low ni czej ga le ryj ce
gór ne go po kła du. Też cał kiem przy jem nie,
choć bez dresz czy ku emo cji. Wy nu rza my
się. Uwa ga! Bę dę strze lać boj kę – tym ra -
zem bez opie ki nad szpul ką. Idzie mi na ra -
zie cał kiem nie źle. Naj pierw trosz kę na -
dmu chu ję, po tem sta ram się do peł na... Te -
raz spra wy to czą się bły ska wicz nie. Nic
mnie nie po cią gnę ło, nic nie zgu bi li śmy
i już ele ganc ka boj ka wy sta je nad po -
wierzch nię. Na wet uda je mi się zła pać spa -
da ją cą szpul kę (no… z nie wiel ką po mo cą)
i roz po czy nam na wi ja nie. Stop nio wo prze -
py cham w gó rę wi szą ce na świe żut ko za -
ku pio nej lin ce „wi no gro na” mo jej gru py.
Tym ra zem na po wierzch ni czu ję się świet -
nie i nie ko rzy stam z pro po zy cji wcze śniej -
szej prze ja żdżki zo dia kiem. Wo lę jesz cze
tro chę zo stać w wo dzie. Tym bar dziej, że
zo sta ła mi po nad stów ka, więc chęt nie po -
trzy mam gło wę pod wo dą. A nuż uda mi się
doj rzeć coś in te re su ją ce go… Re laks. Nie ro -
zu miem tyl ko cze mu Pio trek tak upo rczy -

wie ma cha płe twa mi??? Sko ro spra wia mu
to ra dość… Już na zo dia ku do wia du ję się,
że chciał po ka zać del fi ny, któ re są tu czę -
sty mi go ść mi. Je stem nie ma lże roz ża lo na,
że te go nie wie dzia łam. Prze cież też bym
ma cha ła!!! No cóż. Mo ją smut na wą mi nę
roz ch mu rza stad ko del fi nów prze pły wa ją -
ce nie opo dal zo dia ka….

GHIAN NIS D
18.10.2007
głę bo kość max 18,0 m
godz. za nu rze nia: 16: 42
czas nur ko wa nia: 46”
po wie trze
Sza rze ją ce wo kół po wie trze i jesz cze

szyb ciej tra cą ca na sy ce nie barw wo da. Zu -

fot. M. Szczepaniak
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peł nie in ne wy świe tle nie stat ku. Wzrok nie
obej mu je go już w ca ło ści. Nie wi dać po -
przed nie go ogro mu i po tę gi. Za to te raz ła -
twiej jest zwró cić uwa gę na po szcze gól ne
frag men ty. Z gęst nie ją cych prze stwo rzy wy -
chy la ją się co raz to cie kaw sze ry bie oka zy.
Dwa fi glu ją ce ze so bą ciem no nie bie skie
but -fi she nie po zwa la ją sku pić wzro ku

na ni czym in nym. Pra wie uśmie cha ją się
do sie bie. Ma szy now nia! Na resz cie! Szko da
tyl ko, że tak jak za wsze – w ogrom nym po -
śpie chu – że by wszyst kim wy star czy ło ży -
cio daj nej mie szan ki w bu tli. Sko śne ścia ny
i ukry te za ka mar ki roz świe tlo ne reszt ka mi
za cho dzą ce go słoń ca przed sta wia ją się nie -
zwy kle. Na nie wiel kiej bel ce przy cup nę ła

ślicz na lan gu sta z gra na to wo -fio le to wy mi
oczka mi i smu kły mi wą sa mi. Lan gu sta wy -
da je się być ro dza ju mę skie go. Po mi mo te -
go nie jest zbyt szczę śli wa z po wo du
świa tła mo jej la tar ki kie ro wa ne go w jej/je go
stro nę. Wy pły nię ciu z za ka mar ków wra ku
to wa rzy szy syn chro nicz ny ta niec glass fi shy.
Chwi lę póź niej do zna ję lek kie go szo ku.
Pod pły wa do mnie prze wod nik z mo im
kom pu te rem w rę ku i za pi na mi go na pu -
stym miej scu na nad garst ku. Tam, gdzie
wła śnie po wi nien się on znaj do wać… Oka -
za ło się, że so ko li wzrok Ba si do strzegł
kom pu ter opa da ją cy dys tyn go wa nie
na dno, tuż przy cie ka wie po nu me ro wa nej
dziob ni cy z me tro wą po dział ką… jak to do -
brze mieć ta ką czuj ną gru pę… Po wy nu rze -
niu dłu go cze ka my na zo diak, oświe tla jąc
boj kę la tar ką. Spo koj nie wi si my. Prze cież
ktoś mu si nas do strzec…

ABU NU HAS 
18.10.2007
głę bo kość max 19,2 m
godz. za nu rze nia: 20: 33
czas nur ko wa nia: 62”
po wie trze
Piasz czy ste, spo koj ne dno ra fy cie szą cej

się bar dzo złą re pu ta cją. W tej oko li cy roz -
fot. M. Szczepaniak
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bi ło się i za to nę ło kil ka du żych stat ków.
Na do bry po czą tek dwie pięk ne, choć nie
ol brzy mie hisz pań skie tan cer ki. Piotr usi łu -
je za pro sić je do tań ca, ale żad nym spo so -
bem nie chcą prze ko nać się do za pre zen to-
wa nia swo ich wdzię ków. Jed na od ma wia
na wet za pro sze nia „z bu tel ką”. Twar da
sztu ka! Chwi lę po tem za po mi na my o zlek -

ce wa że niu przez śli ma ki. Ma my no wą zna -
jo mą: bla do -tur ku so wą ośmior nicz kę. Se -
kun dy póź niej jest już tur ku so wo -ró żo wą
ośmior nicz ką, a po tem bor do wo -be żo wą.
W koń cu wy co fu je się ra kiem i od pły wa ja -
ko brą zo wa ośmior ni ca, roz wi ja jąc fa lu ją -
ce ra mio na na ca łą dłu gość. Chy ba nie źle
ją wku rzy li śmy. Mam na dzie ję, że za raz się
uspo koi, bo ner wy nie naj ko rzyst niej wpły -

wa ją na tra wie nie, a ona za pew ne by ła tuż
przed ko la cją. Od te go mo men tu ja oso bi -
ście od czu łam ze mstę ośmior ni cy (ewen tu -
al nie ze mstę Ham ma dy wle wa ją ce go
dziw ny płyn do wia der ka do płu ka nia
sprzę tu). Jak na pstryk nię cie – ma ska za czę -
ła mi kosz mar nie pa ro wać i na żad nym
z in te re su ją cych mnie szcze gó łów nie by -
łam w sta nie sku pić wzro ku. Po mię dzy jed -
nym a dru gim prze płu ki wa niem ma ski
zdo ła łam tyl ko doj rzeć bez gło wy frag ment
tur ku so wej mu re ny wple cio nej w ra fę. I nie -
ste ty nie wie le wię cej. Roz dra żnio na nie -
rów ną wal ką z pa ru ją cą szyb ką, po raz
pierw szy, bez ma ru dze nia wy szłam na łódź
z utę sk nie niem cze ka jąc ko la cji….

CAR NA TIC 
głę bo kość max 22,1 m
godz. za nu rze nia: 08: 23
czas nur ko wa nia: 50”
po wie trze
Tak ra no to ja kaś ma sa kra pły wać.

Zwłasz cza dla ko goś przy zwy cza jo ne go
do po bud ki oko ło po łu dnia. Trze ba być sza -
lo nym, że by zry wać się o siód mej i jesz cze
przed śnia da niem da wać nu ra. Wi docz nie
ja je stem. Pod tym wzglę dem oczy wi ście.
Z dnia na dzień sza leń stwo za nu rza nia się

fot. K. Kolaczkowski fot. M. Szczepaniak
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pod wo dę ogar nia mnie co raz sil niej. Aż
strach po my śleć, co bę dzie da lej… Prze cież
idea ka pi ta na Co uste au, że by osie dlać lu dzi
kil ka na ście me trów pod wo dą na szel fie
kon ty nen tal nym nie ste ty nie przy ję ła się.
Po mi mo za awan so wa nych i uda nych eks -
pe ry men tów w tym za kre sie…

Mam na dzie ję, że to ostat nie już nur ko -

wa nie z zo dia ka. Pod wo dą nie jest źle, ale
cze ka nie na po wierzch ni pra wie wszyst kim
da je się we zna ki. Zresz tą „zo diak” to
w ogó le ulu bio ne po ję cie ca łej gru py. Brrrr.

Car na tic prze wo ził ła du nek zło ta, wi na
i wo dy so do wej, więc mam na dzie ję na ja -
kieś sma ko wi te, ewen tu al nie błysz czą ce
zna le zi sko. Wpły wa my do wą skie go ko ry -

ta rzy ka z prze świ ta mi po pra wej stro nie.
W su fi cie wbi te ciem no zie lo ne i czar no brą -
zo we bu tel ki. Przy cze pio ne w ró żnych kon -
fi gu ra cjach two rzą nie zwy kłe wra że nie.
Dech w pier siach za pie ra wi dok „lu stra”
nad gło wą. Ze bra ne po wie trze pod su fi tem
utwo rzy ło gła dziut ką, srebr ną ta flę, w któ -
rej do kład nie mo żna się przej rzeć. Za ska -
ku ją cy efekt.

Bar dzo przy jem ne nur ko wa nie na drew -
nia nym Car na ti ku za koń czy ło się o wie le
mniej przy jem nie na po wierzch ni. By ło mi
tak sła bo, że po dzie się ciu mi nu tach po czu -
łam jak od pły wam. Ob raz roz my wał mi się
co raz bar dziej i mia łam wra że nie, że za raz
ze mdle je. Wdra py wa nie się na ska czą cy
po ogrom nych fa lach pon ton by ło jesz cze
gor sze… Wszyst ko za koń czy ło się po myśl -
nie, a je dy ną stra tą, któ rą po nio słam by ło
uto pie nie mo jej błę kit nej faj ki. Ham ma da
jak za wsze po spie szył z po mo cą ze swo im
nie śmier tel nym so kiem z li mon ki i wła sną,
rów nież błę kit ną faj ką…

W na stęp nym od cin ku za pra szam na eks -
cy tu ją ce przy go dy na Thi stle gor mie

„Sy ren ka” Mar gi ta Śli zow ska
fot. M. Szczepaniak
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Zgod nie z obiet ni cą, za war tą w za -
koń cze niu pierw szej czę ści ar ty ku łu,
dziś opo wiem o kil ku ta jem ni czych
miej scach. Mo że uzna cie, że war to je
kie dyś od wie dzić? Zacz nij my od tych
nam, nur kom, naj bli ższych, czyli zlo -
ka li zo wa nych pod wo dą…

Pierw sze miej sce to Cu eva del Palm -Mar,
czas pły nię cia z Las Gal le tas to oko ło 15
mi nut, głę bo kość: 15-30+ m, po ziom za -
awan so wa ny. RIB cu mu je oko ło 200 me -
trów od brze gu, głę bo kość pod ło dzią
wy no si 16 m. Po spły nię ciu w dół po ścia -
nie znaj dzie my się na 22 me trach, gdzie
spo tka my nie zli czo ną ilość mu ren – od ma -
łych, kil ku cen ty me tro wych, do po nad dwu -
me tro wych oka zów. Pły nąc ni żej,
do głę bo ko ści 30 me trów, na tra fi my na wej -

Teneryfa
wyspa i nurkowania owiane tajemnicą cz. 2
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ście do ja ski ni, któ ra do chwi li obec nej nie
zo sta ła jesz cze cał ko wi cie wy eks plo ro wa -
na. Jej ko ry ta rze cią gną się ki lo me tra mi
w głąb wy spy. Pod czas eks plo ra cji zgi nę ło
w niej kil ku nur ków, przy po mi na o tym
usta wio ny przed wej ściem do ja ski ni krzyż.
Pod czas nur ko wa nia re kre acyj ne go mo żna
wpły nąć na oko ło 20 me trów w głąb, w za -
le żno ści od po ry ro ku i wa run ków. Cza sem

wej ścia do dal szych ko ry ta rzy są nie wi -
docz ne, cał ko wi cie za sy pa ne przez na nie -
sio ny piach. Zwró cić na le ży ta kże uwa gę
na za le ga ją ce osa dy, któ re mo gą po gor szyć
wi docz ność. Nie opo dal wej ścia do ja ski ni,
na 33 me trach, znaj dzie my za to pio ną sta -
tu et kę Ma don ny, ma ją cą przy no sić szczę -
ście ry ba kom. To tu taj ma my szan sę
na spo tka nie an gel shar ków, del fi nów, pła-

sz czek oraz wie lo ry bów pi lo tów. Jesz cze
nie daw no, na głę bo ko ści 42 me trów, był
usta wio ny po stu ment del fi na upa mięt nia ją -
cy Ja cqu esa Co uste au, któ ry w tym miej scu
prze pro wa dzał ciąg ba dań na uko wych
zwią za nych m.in. z ja ski nią, pod czas któ -
rych bar dzo czę sto to wa rzy szy ły mu del fi -
ny. Nie ste ty w tej chwi li po stu men tu już nie
ma. Mo że i z tym zwią za na jest ja kaś ta jem -
ni cza hi sto ria?

Ko lej nym miej scem jest Cu eva de Ali Ba -
ba – czy li Ja ski nia Ali Ba by, czas pły nię cia
z Las Gal le tas to oko ło 15 mi nut, głę bo -
kość 40 m, po ziom za awan so wa ny. Za nu -
rza my się nad ka mien ną plat for mą, znaj-
du ją cą się na 30 me trach, po czym kon ty -
nu uje my za nu rze nie wzdłuż ścia ny opa da -
ją cej do znaj du ją ce go się na głę bo ko ści 38
me trów piasz czy ste go dna. Tu taj znaj dzie -
my wej ście do ja ski ni. To miej sce, gdzie
mo że my ob ser wo wać du że oka zy gru pe -
rów, bar ra kud, wie lo ry by pi lo ty oraz an gel -
shar ki. No tak, ale mia ło być o ta jem ni czym
miej scu, praw da? Otóż wśród lo kal nych
nur ków krą ży opo wieść o tym, jak pod czas
pierw szych nur ko wań w tym re jo nie,
w bez po śred nim są siedz twie ja ski ni, zna le -
zio no bo ga to zdo bio ny ka mie nia mi szla -
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chet ny mi oręż. Na po cząt ku są dzo no, że
po cho dzi naj praw do po dob niej z po kła du
okrę tu, któ ry aku rat prze pły wał w tym miej -
scu, jed na kże po emi sji w 1944 ro ku fil mu
Ali Ba ba i 40-stu roz bój ni ków, oso by któ re
wi dzia ły ten oręż bez po śred nio po wy cią -
gnię ciu go z oce anu, stwier dzi ły zgod nie,
że jest on prak tycz nie iden tycz ny z orę żem
Ali Ba by. Tak wła śnie na ro dzi ła się na zwa
ja ski ni, któ ra funk cjo nu je do dziś. Sa ma ja -
ski nia cią gnie się na oko ło 20 me trów
w głąb. Jest bez piecz na i mo żna do niej
wpły wać, jed nak ze wzglę du na głę bo kość
czas eks plo ra cji dla nur ków re kre acyj nych
jest nie zbyt dłu gi. We wnątrz ja ski ni ścia ny
usia ne są kre wet ka mi, któ re roz pierz cha ją
się po skie ro wa niu ku nim świa tła la ta rek.
Świet ne, lecz wy ma ga ją ce do świad cze nia
miej sce dla ama to rów fo to gra fii pod wod nej.

We dług mnie naj bar dziej ta jem ni czym
miej scem jest El Ba li to. Jest do stęp ne ta kże
z brze gu, znaj du je się w od le gło ści oko -
ło 35 mi nut pły nię cia z Las Gal le tas, głę bo -
kość 15-30+ m, po ziom pod sta wo wy/za -
awan so wa ny. Do jazd sa mo cho dem do star -
cza nam do dat ko wych atrak cji. Prze je żdża -
my przez znisz czo ną plan ta cję pla ta nów,
a sa mo wej ście do wo dy znaj du je się w za -

tocz ce, w któ rej wcze śniej, gdy plan ta cja
jesz cze funk cjo no wa ła, za po śred nic twem
ogrom ne go żu ra wia ła do wa no pla ta ny
na ło dzie. Nie sa mo wi te for ma cje skal ne
i ja ski nie by ły miej scem fil mo wa nia se rii
BBC „Wal king With Mon sters”. Ży cie tu taj
jest ukry te w cie niu stwo rzo nym przez gi -
gan tycz ne gła zy i szcze li ny, la tar ka jest
szcze gól nie przy dat na na tym nur ko wa niu.

Ane mo ny w ró żnych ko lo rach ży ją w har -
mo nii z kre wet ka mi, gąb ki mor skie po kry -
wa ją więk szość ja skiń i przy cią ga ją set ki
kre we tek, kra bów i ho ma rów. W tym miej -
scu ma my rów nież mo żli wość spo tka nia
mant, zwa nych ta kże dia bła mi mor ski mi.
Na 28 me trach znaj du je się tu nel – prze pły -
wa jąc nim mo żna ob ser wo wać śpią ce
płaszcz ki. Jed nak naj cie kaw szym punk tem
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te go nur ko wa nia jest du ża, ta jem ni cza ja -
ski nia z ko lej nym tu ne lem, któ ry do pro wa -
dzi nas do po ły sku ją ce go na tu ral nym świa-
tłem jac cuz zi. We dług le gend prze ka zy wa -
nych przez oko licz nych miesz kań ców,
gdzieś w tym miej scu zo sta ła ukry ta nie -
wiel ka skrzy nia z kosz tow no ścia mi, na le żą -
cy mi do jed nej z ro dzin osad ni ków za mie-
sz ku ją cych oko li cę na po cząt ku XX wie ku.

Po zwól cie, że po tych pod wod nych se -
kre tach zwró cę jesz cze uwa gę na miej sca
na lą dzie, któ re rów nież są owia ne au rą ta -
jem ni czo ści.

Re gion Cha co na na Te ne ry fie wciąż
ukry wa nie od kry te do tąd ta jem ni ce. W ob -
sza rze Gu imar znaj du je się sześć pi ra mid
schod ko wych o pro sto kąt nej pod sta wie,
do bu do wy któ rych wy ko rzy sta no ska ły

wul ka nicz ne, nie uży to na to miast żad ne go
ma te ria łu łą czą ce go. Ich struk tu ra przy po -
mi na pi ra mi dy bu do wa ne przez Ma jów
i Az te ków w Mek sy ku. Pierw sza ofi cjal -
na wzmian ka o pi ra mi dach znaj du je się
w do ku men cie umo wy o po dzia le te ry to -
rium z ro ku 1881. Wy ni ka z nie go, że pi ra -
mi dy mo gły słu żyć ja ko gra ni ce po mię dzy
te ry to rium upra wy ro ślin a ob sza rem ho -
dow li zwie rząt. Ba da nia do wo dzą, że plat -
for my pi ra mid są ce lo wo skie ro wa ne ku
wscho do wi słoń ca. Nie ste ty nie uda ło się
okre ślić ani wie ku tych za gad ko wych kon -
struk cji, ani ich bu dow ni czych. Uda ło się
na to miast stwier dzić, że Gu imar, przed hi-
sz pań skim pod bo jem Te ne ry fy w dru giej
po ło wie XV w., był sie dzi bą kró lów lu du
Gu an czów, pierw szych miesz kań ców
Wysp Ka na ryj skich. W ro ku 1998 ob szar,
na któ rym znaj du ją się pi ra mi dy zo stał
uzna ny za park et no lo gicz ny o po wierzch -
ni 65000 m2 i udo stęp nio no go zwie dza ją -
cym.

Nie wiem jak Wy, ale ja za wsze pod czas
zgłę bia nia ta jem nic ro bię się głod ny, dla te -
go w tym miej scu opo wiem o ostat nim już
miej scu god nym uwa gi – tym ra zem pro po -
nu ję coś dla cia ła.
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Gu achin che – ty po we ka na ryj skie ja dło -
daj nie, nie gdyś ży wią ce głów nie pra cow ni -
ków plan ta cji, z cza sem prze ro dzi ły się
w re stau ra cje bę dą ce sym bo lem kuch ni ka -
na ryj skiej. Jed ną z nich jest el Cor de ro (czy -
li ba ra nek) – ser wu ją ca ty po we po tra wy
kuch ni ka na ryj skiej. Znaj du je się przy dro -
dze pro wa dzą cej z Las Cha fi ras do Las Gal -
le tas, czy li w ide al nym miej scu dla gło-
d nych nur ków wra ca ją cych z por tu w Las
Gal le tas. Nie spo sób jej prze oczyć, po nie -

waż sym bol, wy cię ty z ogrom ne go fi ku sa
zie lo ny ba ra nek, sku tecz nie przy cią ga uwa -
gę. Zna na jest wśród Ka na ryj czy ków wła -
śnie z el Cor de ro – czy li ja gnię ci ny. Za de -
kla ro wa nym mię so żer com po le cam ja gnię -
ci nę (cor de ro) i że ber ka (co stil las), oso bom
nie je dzą cym mię sa pro po nu ję na to miast
gril lo wa ną ry bę z tu tej szym, pysz nym wy -
na laz kiem – „marsz czo ny mi ziem nia ka -
mi„(pa pa sar ru ga das), po da wa ny mi z tra dy -
cyj ny mi ka na ryj ski mi so sa mi (mo jo ro jo

i mo jo ver de). Ide al ny ze staw dla dwóch
osób – 1 litr wi na do mo we go, do wy bo ru
bia łe i czer wo ne, gril lo wa ne pa pry ki ja ko
przy staw ka, je den ta lerz ja gnię ci ny i je den
ta lerz że be rek. Gwa ran tu ję, że nie bę dzie -
cie mie li miej sca na de ser, a za ca łość za -
pła ci cie nie wię cej niż 30 eu ro. Do dat ko wo
ob słu ga, wraz z sze fem sze fów Pe pe na cze -
le, two rzy ta ki kli mat, że po chwi li po czu je -
cie się jak by ście je dli u przy ja ciół w do mu.
To miej sce też ma swój se kret – nie wiem,
jak oni to ro bią, ale za ka żdym ra zem, gdy
tam je stem, je dze nie ide al nie tra fia w mój
gust, a ob słu ga za wsze jest prze sym pa tycz -
na. I uwierz cie, to nie tyl ko mo ja opi nia.
Być mo że sa mi ze chce cie to spraw dzić
i roz wią zać tę za gad kę, wpa da jąc na ko la -
cję po eks cy tu ją cych nur ko wa niach, cze go
ży czę Wam z ca łe go ser ca. Ha sta lu ego!

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/


http://www.facebook.com/pages/Hola-Teneryfa/367871753335003
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W sta ran nie za pla no wa nym, pod czas
mroź nych lu to wych wie czo rów, pry wat -
nym roz kła dzie jaz dy obej mu ją cym te go -
rocz ne wa ka cje, w dru giej po ło wie lip ca
fi gu ro wa ła po zy cja Egipt. Stwier dzi łem, że
nad szedł już czas, aby po ka zać po cie chom
kraj fa ra onów, nasz nur ko wy raj… Nie ste ty,
w związ ku z pa nu ją cą tam sy tu acją by li śmy
zmu sze ni dość na gle zwe ry fi ko wać na sze
za mia ry. Po my słów by ło wie le, jed nak osta -
tecz nie sa mo lot, do któ re go zde cy do wa li -
śmy się wsiąść wy lą do wał na Mal cie.
Wy bór oka zał się traf ny, więc w prze rwach
po mię dzy nur ko wa nia mi nie mo głem od -
mó wić so bie za da nia kil ku py tań wła ści cie -
lo wi ba zy, w któ rej mi ło spę dzi li śmy czas.

Da rek Smo sar ski: Mark, co raz wię cej
miej sca w me diach po świę ca się po gar sza -

Którędy na wakacje?
Plan awaryjny…
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ją cej się sy tu acji w Egip cie. Czy wy spy mal -
tań skie są bez piecz nym kie run kiem dla
nur ków?

Mark Bu sut til: Z pew no ścią tak. Trud no
spo tkać się tu z ja ką kol wiek prze stęp czo -
ścią. Mal ta jest bar dzo przy ja znym kra jem
dla tu ry stów.

DS: Jak daw no po wsta ło Wa sze cen trum
nur ko we i dla cze go wła śnie tu taj?

MB: Cen trum nur ko we St. An drews zo -
sta ło za ło żo ne w 1989 ro ku. Zde cy do wa li -
śmy się otwo rzyć ba zę, po nie waż w tam tym
okre sie nie by ło żad ne go cen trum na Go zo.
Xlen di, miej sco wość w któ rej sta cjo nu je my,

jest po ło żo ne bar dzo bli sko naj pięk niej -
szych miejsc nur ko wych. Po bli ska za to ka
z piasz czy stym dnem i bo ga tym ży ciem
pod wod nym sprzy ja pro wa dze niu nur ko -
wań dla po cząt ku ją cych oraz kur sów pod -
sta wo wych. Dzię ki otwar ciu na sze go
cen trum, na Go zo za czę ło przy je żdżać
wię cej tu ry stów i roz wi nę ła się tu ry sty ka
nur ko wa.

DS: Jak wy glą da za ple cze ba zy? Jak du -
że gru py mo że cie przy jąć?

MB: Po nad 20 lat te mu, kie dy za czy na li -
śmy, sprzęt nur ko wy był dość pry mi tyw ny,
a ka mi zel ki do pie ro wcho dzi ły na ry nek.
Te raz mo że my kom plet nie wy po sa żyć 40
nur ków, po sia da my 200 bu tli, któ re na peł -
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nia ne są dwo ma bar dzo wy daj ny mi sprę -
żar ka mi. Ba za dys po nu je ośmio ma nur ko -
wy mi cię ża rów ka mi oraz szyb ką ło dzią mo -
gą cą za brać 20 osób. Do dys po zy cji na -
szych klien tów jest rów nież sklep nur ko wy,
ser wis sprzę tu a ta kże bo ga ta ba za noc le go -
wa. Dzię ki ta kie mu za ple czu mo że my przy -
jąć nie tyl ko oso by in dy wi du al ne, ale ta kże
du że, zor ga ni zo wa ne gru py.

DS: Czy du żo ma cie klien tów z Pol ski?
MB: Tak, ma my co raz wię cej klien tów

z Pol ski. Je ste śmy otwar ci na nur ków z ca -
łe go świa ta, dla te go za trud nia my wie lu za -
gra nicz nych in struk to rów. Od ze szłe go
ro ku pra cu ją u nas rów nież in struk to rzy
z Pol ski. W tym se zo nie współ pra cu je z na -
mi Agniesz ka, pol ska in struk tor ka MSDT.

Wcze śniej przez trzy la ta pra co wa ła w Pol -
sce, te raz jest tu z na mi. To do dat ko wy atut,
któ rym za chę ca my nur ków z wa sze go kra -
ju do przy jaz du do cen trum. Bar dzo du ży
wpływ na wzrost za in te re so wa nia pol skich
nur ków Mal tą, mia ło otwar cie bez po śred -
nich po łą czeń z Pol ski na Mal tę przez ta nie
li nie Ry ana ir. Obec nie pro po nu ją prze lo ty
z War sza wy lub Kra ko wa. Od te go ro ku
rów nież w okre sie zi mo wym. Mo żna sko -
rzy stać ta kże z po łą cze nia Air Mal ta z Frank -
fur tu.

DS: Co naj bar dziej przy cią ga za gra nicz -
nych nur ków na Mal tę?

MB: Przede wszyst kim kli mat, cie pła wo -
da ze świet ną wi docz no ścią (30-40 m) wła -

ści wie przez ca ły rok. Wa run ki i miej sca
nur ko we są przy sto so wa ne dla ka żde go po -
zio mu za awan so wa nia, od re kre acyj nych
nur ko wań dla nur ków OWD po bar dzo głę -
bo kie nur ko wa nia tech nicz ne. Do oko ła ca -
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łej wy spy mo żna zna leźć wspa nia łe miej -
sca z za dzi wia ją cy mi for ma cja mi skal ny mi,
ja ski nie, ka wer ny, tu ne le czy wra ki. Mo żna
rów nież za nur ko wać na fer mie tuń czy ków
wśród oko ło 1000 na praw dę wiel kich ryb.
Roz mia ry po je dyn czych sztuk do cho dzą
na wet do 300 kg.

DS: Czy dla osób nie nur ku ją cych znaj dą
się ja kieś atrak cje na wy spie? Czy ma cie ja -
kieś pro po zy cje dla dzie ci?

MB: Jak naj bar dziej. Dla osób pre fe ru ją -
cych zwie dza nie du żą atrak cją bę dą wi do -
ki kil ku set me tro wych kli fów, Azu re Win-
dow, Blue Ho le, In land Sea czy zło ta pla ża
nad Ram la Bay. Trze ba pa mię tać, że Mal ta
i Go zo ma ją bar dzo bo ga tą hi sto rię. Naj -
więk szą atrak cją hi sto rycz ną są jed ne z naj -
star szych na świe cie świą ty nie Ggan ti ja
w oko li cy miej sco wo ści Xa gh ra, gdzie znaj -
dzie my ta kże dwie ja ski nie w cen trum mia -
stecz ka. Do dat ko wo w wie lu miej scach
na wy spie mo żna sko rzy stać z wy cie czek
ło dzia mi, wy po ży czal ni ka ja ków, sku te rów,
ło dzi mo to ro wych czy węd ko wa nia. Nie
za po mi naj my rów nież o pięk nych za byt ko -
wych ko ścio łach w sto li cy Vic to rii czy oko -
licz nych mniej szych miej sco wo ściach. 
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Po le ca my rów nież smacz ną kuch nię
śród ziem no mor ską, ob fi tu ją cą w świe że
owo ce mo rza, w nie zli czo nych miej sco -
wych re stau ra cjach. Dzie ci mo gą ko rzy stać
z jaz dy na pły wa ją cych dmu chań cach,
ogra ni czo nej, płyt kiej stre fy dla osób ką pią -
cych się czy zor ga ni zo wa nych pla ców za -
baw w mia stecz kach. 
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Dla dzie ci od 10 ro ku ży cia pro po nu je -
my za po zna nie z nur ko wa niem, a dla
wszyst kich ma lu chów naj lep sze lo dy
na wy spie w miej sco wej lo dziar ni.

DS: Czy ko niec ro ku jest do brym okre -
sem na od wie dze nie wy spy? Ja kich wa run -
ków po win ni śmy się spo dzie wać?

MB: Tak, to do bry czas na przy lot na
Mal tę, po nie waż upa ły już nie są tak do -
kucz li we jak w lip cu i sierp niu. W paź dzier -
ni ku tem pe ra tu ra w dzień osią ga 22-25
stop ni. W tym sa mym cza sie tem pe ra tu ra
wo dy utrzy mu je się w gra ni cach 23-24
stop ni bez ter mo kli ny. W li sto pa dzie wo da
wy chła dza się do 20 stop ni, a w grud niu
do 18. Naj zim niej sza jest od stycz nia
do mar ca, w oko li cy 15 stop ni. Tu ry stów je -
sie nią jest mniej, więc wy bór miejsc noc le -
go wych jest du żo więk szy i ce ny są bar dziej
atrak cyj ne. Rów nież ce ny bi le tów lot ni -
czych bę dą nie co ni ższe. Dla tych, któ rzy
nie lu bią tło ku, to naj lep szy czas na wa ka -
cje na Mal cie. W tym okre sie spo rą atrak cją
dla nur ków jest du ża licz ba dra pie żnych,
po lu ją cych ryb, jak tuń czy ki czy am ber jac -
ki. Po mię dzy wy spa mi mo żna też spo tkać
del fi ny.

DS: Ja ki jest przy kła do wy koszt ty go -
dnio we go po by tu w paź dzier ni ku?

MB: W paź dzier ni ku koszt trans fe ru, pro -

mu, za kwa te ro wa nia i pa kie tu 10 nur ko wań
przy gru pie 6-oso bo wej to 325�  na oso bę.

DS: Czy są do stęp ne jesz cze miej sca
na ten rok w Wa szym cen trum?

MB: Tak, ma my jesz cze miej sca w tym
okre sie. Po byt mo żna re zer wo wać ko rzy sta -
jąc z na szej stro ny in ter ne to wej www.go zo -
di ve.com. W pol skiej wer sji stro ny in ter -
ne to wej znaj dzie my for mu larz zgło sze nio -
wy w za kład ce „pro mo cje” lub ema il oraz
nu mer te le fo nu w za kład ce „kon takt”. 

DS.: Za tem do zo ba cze nia je sie nią.
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Spe cy fi ka pra cy na pod wod nym
sta no wi sku ar che olo gicz nym zlo ka -
li zo wa nym w gó rach lub za la nych
pod zie miach – prze my śle nia wła sne

Lu dzie od za ra nia dzie jów za miesz ki wa li
ja ski nie. By ły one na tu ral nym schro nie niem
za rów no dla lu dzi, jak i ich dóbr. Ta jem ni cze
ja ski nie sta no wi ły ta kże miej sca kul tu i by ły
źró dłem roz ma itych le gend, w któ rych głów -
ną ro lę gra ły smo ki i dia bły. Lu dzie i zwie rzę -
ta za pusz cza ją ce się w ich re jon cza sem nie
wra ca li i to za pew ne po wo do wa ło po wsta -
wa nie mi tów o za miesz ku ją cych je be stiach.

Ja ski nie zwy kle znaj du ją się w te re nach
gó rzy stych lub gó rach. Wznie sie nia po sia -
da ją ce znacz ne wa lo ry obron ne i nie do -
stęp ne szczy ty łań cu chów wy so ko gór skich
czę sto sta wa ły się do brym miej scem do bu -
do wy for ty fi ka cji sza chu ją cych ewen tu al ne -
go na past ni ka i nie po zwa la ją cych mu
na żad ne ma new ry za czep ne w oko li cy.

W wy ni ku ró żnych pro ce sów geo lo gicz -
nych (jak np. trzę sie nia zie mi spo wo do wa ne
ru cha mi tek to nicz ny mi, za pa da nie się kon -

ty nen tów), wpły wów i zmian kli ma tycz nych,
wsku tek prze pły wu wo dy oraz tym po dob -
nych zja wisk na tu ral nych na stą pi ły wy pię -

Specyfika pracy
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trze nia gó ro two rów, osu nię cia zbo czy, wy -
two rzy ły się za pa dli ska kra so we, pod niósł się
po ziom wo dy na pew nych ob sza rach [1].
Z tych wzglę dów część tak zlo ka li zo wa nych
miejsc obec nie znaj du je się pod wo dą. Za to -
pio nych w ta kich miej scach mo że być wie -
le cie ka wych ar te fak tów mo gą cych po sze-

rzyć wie dzę ba da czy o cza sach, z ja kich po -
cho dzą, a któ re naj le piej ba dać w od po -
wied nim kon tek ście stra ty gra ficz nym, co
umo żli wia np. okre śle nie cza su po cho dze -
nia. W ja ski niach mo gą znaj do wać się pre hi -
sto rycz ne sie dli ska z ka mie nia mi pa le ni sko-
wy mi i ka mien ny mi na rzę dzia mi, gro bow ce,

ma lun ki na skal ne, w ce no tach ja ko miej -
scach świę tych źró deł mo gą znaj do wać się
przed mio ty, któ re wpa dły tam przy pad ko wo
bądź wrzu ca no je ce lo wo, gdyż np. by ły da -
ni ną dla bóstw, któ re chcia no w ten spo sób
prze bła gać. W je zio rach wy so ko gór skich
mo gą to być np. po zo sta ło ści daw nych for ty -
fi ka cji, któ re osu nę ły się do wo dy wraz ze
zbo czem, na któ rym by ły zbu do wa ne. Gdy
brak mo żli wo ści usu nię cia wo dy i ba da nia
me to da mi lą do wy mi, w ta kim miej scu mu si
po ja wić się ar che olog pod wod ny.

Ze wzglę du na śro do wi sko wy so ko gór -
skie lub prze strze nie za mknię te pra ca ar -
che olo ga pod wod ne go w ta kich miej scach
mo że od bie gać od ogól nie przy ję tych stan -
dar dów lub ge ne ro wać do dat ko we trud no -
ści w pro wa dze niu ba dań. Te do dat ko we
czyn ni ki na le ży wziąć pod uwa gę pla nu jąc
pra cę na tak zlo ka li zo wa nym pod wod nym
sta no wi sku ar che olo gicz nym.

Pod wod ne sta no wi sko zlo ka li zo wa ne
wy so ko w gó rach

Nur ko wa nie na du żych wy so ko ściach
pod wie lo ma wzglę da mi ró żni się od nur -
ko wa nia na wy so ko ściach zbli żo nych
do po zio mu mo rza. Ci śnie nie par cjal ne tle -
nu jest tam znacz nie mniej sze, co po wo du -
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je zwięk sze nie ry zy ka za rów no cho ro by de -
kom pre syj nej, jak i wy so ko ścio wej. Za po -
biec cho ro bie wy so ko ścio wej mo żna
po przez od po wied nią akli ma ty za cję, czy li
stop nio we przy sto so wa nie się or ga ni zmu
do wa run ków pa nu ją cych na du żych wy so -
ko ściach [2]. Hi sto ria nur ko wań wy so ko -
gór skich roz po czy na się w 1955 ro ku w
Mek sy ku [3]. Od te go cza su ich licz ba suk -
ce syw nie się po więk sza i obec nie wia do mo
na ja kie aspek ty te go ro dza ju nur ko wa nia
zwra cać szcze gól ną uwa gę. Na le ży za zna -
czyć iż nur ko wa nia wy so ko gór skie z re gu -
ły nie są nur ko wa nia mi głę bo ki mi – do
30 m [3], ale ta ka głę bo kość nur ko wa nia
na wy so ko ści ok. 5 tys. m n. p. m. od po wia -
da ok. 60 me trom na po zio mie mo rza [2].

Głów nym, ale nie je dy nym pro ble mem
nur ko wa nia wy so ko gór skie go jest ostry re -
żim de kom pre syj ny spo wo do wa ny ni ższym
ci śnie niem at mos fe rycz nym wy stę pu ją cym
na wy so ko ściach. Na le ży do kład nie roz po -
znać miej sce, głę bo ko ści i wy so kość bez -
względ ną lu stra wo dy oraz w opar ciu o te
in for ma cje przy go to wać pro fil nur ko wa nia,
za bez pie cza jąc od po wied nią ilość ga zów
do wy dłu żo nej de kom pre sji. Je śli to mo żli -
we, do nur ko wa nia i de kom pre sji na le ży

uży wać mie sza nek ni trok so wych oraz czy -
ste go tle nu, a tem po wy nu rza nia po win no
być wol niej sze niż na po zio mie mo rza i wy -
no sić ok. 5 m/min.

Przy pla no wa niu pro ce dur nur ko wa nia
na le ży brać pod uwa gę sze reg do dat ko -
wych ele men tów, zwłasz cza do ty czą cych

de kom pre sji po nur ko wa niu, ta kich jak za -
gęsz cze nie krwi, zwięk szo na krze pli wość
krwi, zmniej sze nie okien ka tle no we go, ni -
ska tem pe ra tu ra oto cze nia, wy si łek fi zycz -
ny, od wod nie nie [2].

In nym pro ble mem mo że być trans port
sprzę tu do miej sca nur ko wa nia. Nie jed no -
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krot nie nie mo żna li czyć na do star cze nie
cię żkie go sprzę tu żad nym po jaz dem, nie za -
wsze do dys po zy cji jest he li kop ter, muł czy
osioł i je dy ny mo żli wy spo sób do tar cia to
szlak pie szy. Na le ży więc za bez pie czyć od -
po wied nią ilość lu dzi do trans por tu, a sprzęt
zmo dy fi ko wać i ogra ni czyć do nie zbęd ne -
go mi ni mum. Człon ko wie ze spo łu nur ko we -
go oraz trans por to we go mu szą przejść
akli ma ty za cję wy so ko ścio wą do wa run ków

pa nu ją cych w da nym miej scu, by być jak
naj bar dziej efek tyw ny mi w dal szym dzia ła -
niu. Na wy so ko ści, po za aspek ta mi wy mie -
nio ny mi po wy żej, czło wiek na ra żo ny jest
na wpływ ni skich tem pe ra tur oraz cho ro by
spo wo do wa ne pro mie nio wa niem UV.
Człon ko wie ze spo łu dzia ła ją ce go w śro do -
wi sku wy so ko gór skim mu szą po sia dać
umie jęt no ści po ru sza nia się i sto so wa nia
sprzę tu od po wied nie go w ta kich wa run kach
oraz mu szą być za zna jo mie ni z tech ni ka mi
ase ku ra cyj ny mi sto so wa ny mi w al pi ni zmie
i hi ma la izmie. Sa ma me to dy ka pra cy ar che -
olo ga pod wod ne go nie od bie ga od pra cy
w in nych wo dach otwar tych.

Pod wod ne sta no wi sko zlo ka li zo wa ne
w prze strze ni za mknię tej

Nur ko wa nie w prze strze ni za mknię tej to
nur ko wa nie w ka żdym śro do wi sku, gdzie
nie ma mo żli wo ści swo bod ne go wy nu rze -
nia się na po wierzch nię. Za la ne pod zie mia
to nie tyl ko ja ski nie, ale ta kże ró żne go ro -
dza ju ko pal nie, sztol nie, piw ni ce, bun kry,
for ty, fa bry ki i in ne miej sca bę dą ce dzie łem
ludz kich rąk. Prze strze nie za mknię te to
rów nież wnę trza wra ków czy strop lo do wy.
Wa run ki nur ko wa nia w za la nych pod zie -
miach są od mien ne niż w wo dach otwar -

tych. Wy stę pu je tu strop unie mo żli wia ją cy
na tych mia sto we wy nu rze nie się do po -
wierzch ni, czę sto krę te ko ry ta rze i ca łe ich
la bi ryn ty, spe cy ficz ne prą dy, zmien na
przej rzy stość wo dy.

Ja ski nie mo gą być wy wie rzy sko we, tzn.
znaj du ją się one w miej scu, gdzie wo da wy -
pły wa z sys te mu ja ski nio we go na po -
wierzch nię. Po ło żo ne są za zwy czaj na
nie wiel kich wy so ko ściach, u pod nó ża gór.
Dru gi ro dzaj za la nych ko ry ta rzy ja skiń to
sy fo ny po ło żo ne w głę bi ja skiń su chych. Ja -
ski nie mo gą być o du żych lub ma łych prze -
kro jach ko ry ta rzy i to zwy kle na rzu ca
spo sób dzia ła nia od po wied ni do ro dza ju
i prze kro ju ja ski ni.

Sta no wi sko ar che olo gicz ne zlo ka li zo wa -
ne w ja ski ni su chej jest bar dziej wy ma ga ją -
ce niż pra ca na po wierzch ni ze wzglę du
na czę sto nie przy ja zne dla czło wie ka śro -
do wi sko. Jest to ciem ność, zim no, po czu cie
izo la cji oraz trud ny te ren: pro gi skal ne, za -
ci ski, osu wi ska, za wa li ska itd. Od czło wie -
ka dzia ła ją ce go w ta kich wa run kach
wy ma ga się umie jęt no ści po słu gi wa nia się
sprzę tem li no wym, tech ni ka mi wspi nacz ko -
wy mi, spe cja li stycz nym sprzę tem spe le olo -
gicz nym.
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Je że li pod wod ne sta no wi sko zlo ka li zo wa -
ne jest w sy fo nie znaj du ją cym się w głę bi ja -
ski ni, naj pierw trze ba ca ły nie zbęd ny sprzęt
prze trans por to wać przez ja ski nię su chą
do sy fo nu. Sprzęt do nur ko wa nia oraz do
pra cy na sta no wi sku na le ży za bez pie czyć
przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi, za la -
niem i in ny mi uszko dze nia mi mo gą cy mi po -

wstać pod czas trans por tu. Du żo mniej wy -
ma ga ją ce jest nur ko wa nie w zlo ka li zo wa -
nych zwy kle u pod nó ża gór wy wie rzy skach,
gdzie czę sto ist nie je mo żli wość do je cha nia
sa mo cho dem nie mal do lu stra wo dy lub in -
ne go ła twe go spo so bu trans por tu wszyst kich
nie zbęd nych do pra cy ele men tów wy po sa -
że nia nad je zior ko wy wie rzy sko we.

Po do tar ciu do sy fo nu, gdzie wcze śniej
zlo ka li zo wa no ar te fak ty wy ma ga ją ce zba -
da nia lub pod ję cia roz po czy na się wła ści -
wa ak cja. Nur ko wa nie w sy fo nach
i wy wie rzy skach wy ma ga od ar che olo ga
pod wod ne go umie jęt no ści nur ko wa nia
w prze strze niach za mknię tych. Z po wo du
bra ku mo żli wo ści wy nu rze nia się bez po -
śred nio do po wierzch ni wo dy wy ma ga -
na jest zna jo mość i re spek to wa nie ry go-
ry stycz nych za sad za rzą dza nia ga za mi,
tech nik au to ra tow ni czych i po słu gi wa nia
się zdu blo wa nym sprzę tem nur ko wym.
W za la nych ko ry ta rzach na le ży za cho wy -
wać się w ści śle okre ślo ny spo sób, tak aby
nie stwa rzać czy też nie zwięk szać ry zy ka
wy stą pie nia sy tu acji awa ryj nej. Bez wąt pie -
nia nu rek mu si być wy po sa żo ny w więk szą
ilość sprzę tu do nur ko wa nia, czę sto nie stan -
dar do we go, co na rzu ca śro do wi sko za -
mknię te oraz mu si po sia dać więk sze umie-
jęt no ści, gwa ran tu ją ce bez piecz ny prze bieg
i za koń cze nie nur ko wa nia na wet w sy tu acji
awa ryj nej.

Ar che olog pra gną cy ba dać sta no wi sko
zlo ka li zo wa ne w ta kim miej scu mu si być
od po wied nio wy szko lo ny do nur ko wań
w prze strze niach za mknię tych, co ozna cza
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nie tyl ko od by cie szko le nia w tym za kre sie,
ale ta kże prak ty kę nur ko wą w tym śro do wi -
sku, za pew nia ją cą kom fort nur ko wa nia
w ta kich miej scach i mo żli wość sku pie nia
się wy łącz nie na czyn no ściach ba daw -
czych. Rów nież me to dy ka pra cy w okre ślo -
nych aspek tach mu si być zmo dy fi ko wa-
na tak, aby by ła do sto so wa na do wy ma ga -
ją ce go śro do wi ska za la nych pod zie mi.

Nie za wsze wy stę pu je mo żli wość lub
wa run ki umo żli wia ją ce trans port i wy ko rzy -
sta nie stan dar do we go sprzę tu ba daw cze go.
W du żych ja ski niach wy wie rzy sko wych,
gdzie wo da nie mą ci się wca le lub ma ło,
gdzie jest mo żli wość prze trans por to wa nia
od po wied nie go sprzę tu ba daw cze go do lu -
stra wo dy, a ta kże pod wo dą do miej sca ba -
dań, me to dy ba daw cze mo gą nie od bie gać
od stan dar do wych, je śli tyl ko ar che olog jest
wy szko lo nym nur kiem ja ski nio wym. W ta -
kich ob szer nych ko ry ta rzach sys te mów ja -
ski nio wych z po wo dze niem mo żna uży wać
ty czek po mia ro wych, kra tow nic ja ko sia tek
po mia ro wych, wy kry wa cza me ta li, wież fo -
to gra ficz nych, a na wet lift -ba gów, eżek to -
rów i prą dow nic. Mo żna za sto so wać me to-
dę trian gu la cji za po mo cą taśm mier ni -
czych, je śli tyl ko jest na to czas, a na wet

wy ko rzy stać sto ły mier ni cze z ce low ni ka -
mi, je śli tyl ko za cho dzi ta ka po trze ba.

Na to miast gdy ma my do czy nie nia z ja -
ski nią o nie wiel kim prze kro ju ko ry ta rza
i np. nie wiel kim prze pły wie wo dy, gdzie
wo da znacz nie się mą ci, a sa ma ja ski nia
znaj du je się wy so ko w gó rach lub jest to sy -

fon w głę bi ja ski ni su chej, sy tu acja mo że
wy ma gać mo dy fi ka cji me tod pra cy. Do
trans por tu tyl ko pod sta wo we go sprzę tu nur -
ko we go i ba daw cze go po trze ba bar dzo do -
brej kon dy cji i tre nin gu oraz ze spo łu lu dzi.
Sprzęt za tem na le ży zmo dy fi ko wać i zmi ni -
ma li zo wać je go ga ba ry ty i cię żar. W ko ry ta -
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rzach o ma łych prze kro jach nie mo żna so -
bie po zwo lić na ko rzy sta nie z kla sycz ne go
sprzę tu ba daw cze go, czy to ze wzglę du
na ga ba ry ty czy bez pie czeń stwo nur ka. Po -
zo sta ją pod sta wo we na rzę dzia ta kie jak po -
rę czów ka ja ko ma gi stra la, ta śma mier ni cza

lub ska li bro wa na po rę czów ka na ko ło wrot -
ku, grab ki, mo ty ki, szpa chle, siat ki na ar te -
fak ty, młot ki, dłu ta. Zaw sze lek kie oraz
z gum ką za bez pie cza ją cą przed zgu bie -
niem. Nu rek mu si pa mię tać o za bra niu od -
po wied nie go oświe tle nia – da ją ce go mu

od po wied nią do pra cy i zgod ną z za sa da -
mi nur ko wa nia ja ski nio we go ilość świa tła,
ale nie za moc ne go w ma ło przej rzy stej wo -
dzie. Do wy ko na nia do ku men ta cji ry sun ko -
wej sta no wi ska wy ko rzy sta po za wy mie nio-
ny mi po wy żej po rę czów ką i ta śmą mier ni -
czą kom pas, głę bo ko ścio mierz i ta blicz kę
do pi sa nia. Bę dzie mie rzył ró żni ce wy so ko -
ści względ nej ba da nych miejsc od dna, bez
od nie sie nia do po zio mu wo dy, zmien ne go
prze cież. Wy ko na ta kże fo to gra fię miej sca
lub zna le zi ska. Nur ko wa nie bę dzie od by -
wa ło się w po je dyn kę, ze wzglę du na bez -
pie czeń stwo nur ku ją ce go. W cia snym
ko ry ta rzu bez wi docz no ści dru gi nu rek nie
po mo że, a je dy nie bę dzie prze szka dzał,
roz pra szał uwa gę i sta no wił do dat ko we za -
gro że nie po przez mo żli wość wplą ta nia się
w po rę czów kę, utknię cia w za ci sku, czy
do dat ko we go mą ce nia wo dy. Po je dyn czy
wy szko lo ny nu rek jest w sta nie sa mo dziel -
nie do ko nać po mia rów i kar to wa nia ja ski -
ni, wy ko nać do ku men ta cję sta no wi ska,
a ta kże pod jąć i prze trans por to wać mniej -
sze ar te fak ty. Mo że ta kże użyć pew nej mo -
dy fi ka cji eżek to ra po le ga ją cej na po sia-
da niu od cin ka ru ry i ma łej bu tli z wę żem,
ce lem usu nię cia czę ści osa du lub żwi ru.
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Gdy sta no wi sko znaj du je się da le ko
od wej ścia do sy fo nu, nu rek mu si za brać ze
so bą do dat ko we bu tle de po zy to we, bądź
też roz sta wić je pod czas wcze śniej szych
nur ko wań.

Je śli sy fon znaj du je się w głę bi ja ski ni,
po moc ne lub wręcz nie zbęd ne mo że oka -
zać się za ło że nie bi wa ku w do god nym
miej scu na od cin ku po mię dzy otwo rem ja -
ski ni a sy fo nem, gdzie nu rek bę dzie mógł
wy po cząć, ogrzać się, zjeść coś cie płe go,
wy spać się czy prze brać w su che ubra nie.
Bi wak za kła da się w sy tu acjach, gdzie
trans port do dat ko we go wy po sa że nia bi wa -
ko we go jest ko rzyst niej szy niż wyj ście
na po wierzch nię i po wrót do sy fo nu (np.
doj ście od otwo ru do sy fo nu wy ma ga 2 dni
lub wię cej).

Trans port wy do by tych ar te fak tów tak
pod wo dą, jak i przez su chą ja ski nię wy ma -
ga od po wied nie go za bez pie cze nia przed
uszko dze nia mi me cha nicz ny mi mo gą cy mi
po wstać w wy ni ku prze miesz cza nia się gro -
to ła za w kie run ku otwo ru ja ski ni. Na le ży
w tym ce lu uprzed nio przy go to wać od po -
wied nie po jem ni ki ochron ne.

W czę ści ja skiń pra ce mo gą oka zać się
wy łącz nie jed no se zo no wy mi, w na stęp nym
ro ku mo że nie być śla du po ar te fak tach, co
spo wo do wać mo gą wio sen ne roz to py i sil -
ne prą dy wo dy z tym zwią za ne, któ re zwy -
kle wio sną wy stę pu ją w więk szo ści ja skiń.

Nie zwy kle wa żna do opi sa nej po wy żej

dzia łal no ści jest prak ty ka, umie jęt no ści
i zna jo mość za sad nur ko wa nia na du żych
wy so ko ściach i w prze strze niach za mknię -
tych. Od ar che olo ga pod wod ne go dzia ła ją -
ce go w ta kich wa run kach wy ma gać na le ży
rów nież umie jęt no ści im pro wi za cji i dzia -
ła nia nie stan dar do we go, co po zwo li zre ali -
zo wać cel ba daw czy lub do ku men ta cyj ny.

Bi blio gra fia:
1. Szy ma now ski W.: Nur ko wa nie ja ski -

nio we. Skrypt we wnętrz ny Pod ko mi sji Nur -
ko wa nia Ja ski nio we go KTJ PZA, 2005

2. Braj ta M.: Nur ko wa nie w Hi ma la jach
na wy so ko ści 4919m n. p. m. – wy pra wa
„Ti li cho La ke and Pe ak 2007. Biu le tyn
PTMiTH nr 14, So pot 2008 

3. Iwan kie wicz K.: Nur ko wa nie nad po -
zio mem mo rza. Po lish Hy per ba ric Re se arch
nr 4 (33), Gdy nia 2010 

4. Bass G. F.: Ar che olo gia pod wo dą.
Wcze sne la ta. MTG Pu bli shing ltd, War sza -
wa -Lon dyn 2008 

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

Po wy ższy tekst jest pra cą dy plo mo wą au -
to ra na pi sa ną w In sty tu cie Ar che olo gii Uni -
wer sy te tu War szaw skie go
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Do ku ment o pa sji i mi ło ści. O
stra chu i pra gnie niu prze zwy cię ża nia
go za wszel ką ce nę. Jak wy so ką?
Ja nusz So larz, Co ur se Di rec tor NA UI,

in struk tor tech nicz ny, za pa lo ny nu rek
z wy bit ny mi osią gnię cia mi w stycz -
niu 2009 ro ku prze szedł bar dzo cię -
żki udar, ko niecz na by ła tre pa na cja. 

Efek tem te go jest czę ścio wy pa ra liż pra -
wej stro ny cia ła, afa zja. Utrud nio ny jest
kon takt słow ny. Dzię ki re ha bi li ta cji Ja nusz

Deep Love
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po ru sza się i co raz spraw niej funk cjo nu je.
Na dal jed nak ma po wa żne pro ble my z po -
ro zu mie wa niem się. Tym, co go na krę ca
i mo ty wu je do dal szej wal ki jest wiel kie ma -
rze nie – chce znów nur ko wać głę bo ko,
choć jest to po wa żne za gro że nie dla je go
zdro wia i ży cia. Od zy wa się w nim żą dza
po ko ny wa nia gra nic wła snych mo żli wo ści,

ty le że te raz ry zy ko jest nie po rów ny wal nie
więk sze. Le ka rze nie wy ra ża ją zgo dy na ta -
kie sza leń stwo, wie dzą, że z ta kiej da le kiej
pod ró ży przy swo im obec nym sta nie zdro -
wia mo że już nie wró cić. Ogrom ne wąt pli -
wo ści ma też part ner ka Ja nu sza. Ka żde go
dnia to czy wal kę z je go ogra ni cze nia mi,
po ma ga mu na no wo od na leźć się w świe -

cie, ale też nie chce go stra cić i ła two go -
dzić się na je go co raz bar dziej ry zy kow ne
pra gnie nia. Z dru giej stro ny wi dzi, jak wiel -
ką si łę da je mu kon takt z wo dą i pa sja nur -
ko wa nia, któ ra mi mo cię żkiej cho ro by
na dal w nim ży je i co wa żniej sze, przy wra -
ca go do ży cia. Sa ma jest in struk to rem nur -
ko wa nia, pro wa dzi kur sy HSA dla nur ków
nie peł no spraw nych, na co dzień pra cu je
w wo dzie z dzieć mi nie peł no spraw ny mi.
Dy le ma ty i roz ter ki ma ona, on wie, że mu -
si nur ko wać, głę bo ko. Czy uda mu się zre -
ali zo wać to sza lo ne ma rze nie? Już we
wrze śniu za pra sza my wszyst kich na pre -
mie rę fil mu opo wia da ją ce go tę nie zwy kłą
hi sto rię. Re ży se rem do ku men tu jest Jan P.
Ma tu szyń ski.

HB
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Jest to kon ty nu acja pew nej przy go dy,
roz po czę tej przez Scot ta Wil so na – go spo -
da rza oraz An dre Du pu is – fil mow ca wraz
z El li sem Em met tem – ich no wo ze landz kim
współ pro wa dzą cym. Ta eki pa ce lu je po za
ra my sied miu kon ty nen tów… w wiel ki błę -
kit. Za mie rza ją nie tyl ko nur ko wać w na -
szych oce anach, je zio rach i rze kach, lecz
rów nież od kry wać i po ka zy wać hi sto rie
ludz kich trium fów i tra ge dii zwią za nych
z wo dą. Na wła sne oczy ba da ją stan akwe -
nów na ca łym świe cie.

Ka żdy od ci nek to no we lo ka li za cje, fa -
scy nu ją ce kul tu ry i nie sa mo wi te kra jo bra zy

fil mo wa ne w miej scach cał kiem bli skich,
jak i w naj dal szych za kąt kach Zie mi. Czy to
spo tka jąc się z naj więk szy mi dra pie żni ka -
mi oce anów, eks plo ru jąc nie tknię te po zo -
sta ło ści zma gań wo jen nych, czy oglą da jąc
na ro dzi ny naj now szych cu dów na szej pla -
ne ty – Scott i El lis prze ka zu ją wi dzom mie -
szan kę emo cji, po czu cia hu mo ru i wie dzy.

W głę bi nach oce anu to mor ski se rial
przy go do wy dla no we go po ko le nia. Prze -
kra cza gra ni ce obec nej tech no lo gii cy fro -
wej i po ka zu je naj bar dziej nie sa mo wi te
pod wod ne zdję cia w hi sto rii. Daj cie z na -
mi nu ra!

El lis Em mett,
współ pro wa dzą cy

Dum ny No wo ze -
land czyk El lis to ty po -
wy Ki wi – pa sjo nat
przy gód i na tu ry.
Uwiel bia zma gać się
eks tre mal ny mi wy zwa -
nia mi – wspi nacz ki
na naj wy ższe szczy ty Alp lub pły wa nie z re -
ki na mi. Od po nad 20 lat El lis jest pa sjo na -
tem nur ko wa nia – je go kom fort w wo dzie
i kon takt z ży ją cy mi w niej stwo rze nia mi jest
wi docz ny w ka żdym uję ciu. El lis to wiecz ny
pod ró żnik. Je go pierw szy pro gram „Nie za -
po mnij pasz por tu” był emi to wa ny na ka na le
OLN. Nie za spo ko jo na po trze ba pod ró żo wa -
nia pcha go do co raz bar dziej nie bez piecz -
nych miejsc. Tym wy pra wom za wsze to wa-
rzy szą cie ka we przy go dy, z któ rych w so bie
tyl ko zna ny spo sób uda je mu się wy ka ra -

W głębinach oceanu
Pra wie trzy czwar te na szej pla ne ty to wo da. Nie wa żne jak wy so ki jest naj -

wy ższy szczyt, jak bez mier na naj więk sza pu sty nia czy jak nie go ścin ne są bie -
gu ny – to wszyst ko nic w po rów na niu z tym, co kry je się pod fa la mi.
W głę bi nach oce anu (13 x 60 min) to se rial do ku men tal ny, któ ry za bie rze
wi dzów na emo cjo nu ją cą przy go dę w świat głę bin, w któ rych zo ba czy my
miej sca i stwo rze nia do tąd wi dzia ne przez nie wie lu.

W gł�binach oceanu - kilka słów o programie 
 
Prawie trzy czwarte naszej planety to woda. Niewa�ne jak wysoki jest najwy�szy szczyt, jak bezmierna najwi�ksza pustynia czy jak niego�cinne s� bieguny – 
to wszystko nic w porównaniu z tym, co kryje si� pod falami. W gł�binach oceanu (13x60 min) to serial dokumentalny, który zabierze widzów na 
emocjonuj�c� przygod� w �wiat gł�bin, w których zobaczymy miejsca i stworzenia dot�d widziane przez niewielu. 
Jest to kontynuacja pewnej przygody, rozpocz�tej przez Scotta Wilsona - gospodarza oraz Andre Dupuis - filmowca wraz z Ellisem Emmettem - ich 
nowozelandzkim współprowadz�cym. Ta ekipa celuje poza ramy siedmiu kontynentów… w wielki bł�kit. Zamierzaj� nie tylko nurkowa� w naszych oceanach, 
jeziorach i rzekach, lecz równie� odkrywa� i pokazywa� historie ludzkich triumfów i tragedii zwi�zanych z wod�. Na własne oczy badaj� stan akwenów na 
całym �wiecie. 
Ka�dy odcinek to nowe lokalizacje, fascynuj�ce kultury i niesamowite krajobrazy filmowane w miejscach całkiem bliskich, jak i w najdalszych zak�tkach 
Ziemi. Czy to spotkaj�c si� z najwi�kszymi drapie�nikami oceanów, eksploruj�c nietkni�te pozostało�ci zmaga� wojennych, czy ogl�daj�c narodziny 
najnowszych cudów naszej planety - Scott i Ellis przekazuj� widzom mieszank� emocji, poczucia humoru i wiedzy. 
W gł�binach oceanu to morski serial przygodowy dla nowego pokolenia. Przekracza granice obecnej technologii cyfrowej i pokazuje najbardziej niesamowite 
podwodne zdj�cia w historii. Dajcie z nami nura! 
 

Ellis Emmett, współprowadz�cy 
 

Dumny Nowozelandczyk Ellis to typowy Kiwi – pasjonat przygód i natury. Uwielbia zmaga� si� ekstremalnymi wyzwaniami – 
wspinaczki na najwy�sze szczyty Alp lub pływanie z rekinami. Od ponad 20 lat Ellis jest pasjonatem nurkowania - jego komfort w 
wodzie i kontakt z �yj�cymi w niej stworzeniami jest widoczny w ka�dym uj�ciu. Ellis to wieczny podró�nik. Jego pierwszy program 
„Nie zapomnij paszportu” był emitowany na kanale OLN. Niezaspokojona potrzeba podró�owania pcha go do coraz bardziej 
niebezpiecznych miejsc. Tym wyprawom zawsze towarzysz� ciekawe przygody, z których w sobie tylko znany sposób udaje mu si� 
wykaraska�. Jego przygody to wspaniałe �ródło materiałów na seri� ksi��ek, któr� wła�nie pisze. 
Q: Co zach�ciło ci� do tego projektu? 
A: Jestem wielkim pasjonatem oceanów. Czego w nich nie kocha�? S� takie ró�norodne, maj� tyle historii, a przede wszystkim 
mnóstwo stworze�. Moje wczesne wspomnienia zwi�zane s� z ogl�daniem filmów francuskiego podró�nika Jacques’a Cousteau. To 
była prawdziwa inspiracja. Był pionierem filmów podwodnych. Wtedy narodziła si� moja pasja. Teraz koło si� dopełnia. Nie 
porównuj� si� absolutnie do Jacques’a Cousteau, ale chc� podj�� prób� i inspirowa� kolejne pokolenia. 

Q: Co było najwi�kszym wyzwaniem? 
A: Nurkowali�my przy wybrze�u Islandii, gdzie temperatura wody ledwo przekracza zero stopni. Zeszli�my pomi�dzy dwie płyty tektoniczne. Byli�my około 
40 metrów pod wod�. Pami�tam, jak płyn�łem w lodowatej wodzie przez szczelin� tak w�sk�, �e nie dałbym rady zawróci� i my�lałem: „Je�li co� pójdzie tu 
nie tak, to koniec. Nie wydostaniemy si�.” Kilka chwil pó�niej zdali�my sobie spraw�, �e Andre znikn�ł. Zamarzł mu automat i musiał zrobi� awaryjne 
wynurzenie z 30 metrów. Innym razem w Afryce Południowej zamarzł mi automat, gdy nurkowałem w sto�ku wulkanicznym wypełnionym wod� i te� 
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skać. Je go przy go dy to wspa nia łe źró dło ma -
te ria łów na se rię ksią żek, któ rą wła śnie pi -
sze.

Q: Co za chę ci ło cię do te go pro jek tu?
A: Je stem wiel kim pa sjo na tem oce anów.

Cze go w nich nie ko chać? Są ta kie ró żno -
rod ne, ma ją ty le hi sto rii, a przede wszyst -
kim mnó stwo stwo rzeń. Mo je wcze sne
wspo mnie nia zwią za ne są z oglą da niem fil -
mów fran cu skie go pod ró żni ka Ja cqu -
es’a Co uste au. To by ła praw dzi wa in spi ra -
cja. Był pio nie rem fil mów pod wod nych.
Wte dy na ro dzi ła się mo ja pa sja. Te raz ko ło
się do peł nia. Nie po rów nu ję się ab so lut nie
do Ja cqu es’a Co uste au, ale chcę pod jąć
pró bę i in spi ro wać ko lej ne po ko le nia.

Q: Co by ło naj więk szym wy zwa niem?
A: Nur ko wa li śmy przy wy brze żu Is lan dii,

gdzie tem pe ra tu ra wo dy le d wo prze kra cza
ze ro stop ni. Zesz li śmy po mię dzy dwie pły -
ty tek to nicz ne. By li śmy oko ło 40 me trów
pod wo dą. Pa mię tam, jak pły ną łem w lo do -
wa tej wo dzie przez szcze li nę tak wą ską, że
nie dał bym ra dy za wró cić i my śla łem: „Je śli
coś pój dzie tu nie tak, to ko niec. Nie wy do -
sta nie my się.” Kil ka chwil póź niej zda li śmy
so bie spra wę, że An dre znik nął. Za marzł

mu au to mat i mu siał zro bić awa ryj ne wy -
nu rze nie z 30 me trów. In nym ra zem w
Afry ce Po łu dnio wej za marzł mi au to mat,
gdy nur ko wa łem w sto żku wul ka nicz nym
wy peł nio nym wo dą i też mu sia łem wy nu -
rzyć się awa ryj nie. Gdy dzie je się coś ta kie -
go, jest du żo stra chu, ale jest to świet ny
ma te riał do te le wi zji. Kło po ty jed ne go to
roz ryw ka dru gie go!

Q: Ja kie to uczu cie spę dzać ty le cza su
pod wo dą?

A: Z po cząt ku trze ba prze zwy cię żyć
strach. In stynk tow nie oba wia my się wkła -
dać gło wę pod wo dę. Mu si my więc po ko -
nać wła sną pod świa do mość. Jak to się uda,
czło wiek za czy na się od prę żać i sta je my się
czę ścią fa scy nu ją ce go świa ta. Im wię cej się
nur ku je i im wię cej ró żnych miejsc się wi -
dzi, tym bar dziej ma się wra że nie, że nur -
ko wa nie w oce anie jest po dob ne do spa -
ce ru w ko smo sie, z tą ró żni cą, że jest du żo
ła twiej sze i szyb sze!

Q: Czy lu bisz in te rak cję ze stwo rze nia mi
pod wo dą?

A: Oczy wi ście. Ró żno rod ność ży cia
w oce anach jest wiel ka i nie sa mo wi ta.
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Wszy scy zna my stwo rze nia ta kie jak ho ma -
ry czy ośmior ni ce, ale i tak ob co wa nie z ni -
mi w ich śro do wi sku na tu ral nym jest czymś
po ru sza ją cym.

Q: Czy mo żesz dać nam ja kiś przy kład?
A: Tak. Mia łem nie sa mo wi te spo tka nie

z man tą w In do ne zji. Te zwie rzę ta mo gą
wa żyć na wet po nad to nę. To bar dziej ma łe
sa mo lo ty niż ry by. Gdy ze tknę li śmy się z ni -
mi po raz pierw szy, by ły nie śmia łe. Ale
pod czas trze cie go nur ko wa nia przy zwy cza -
iły się. Prze pły ną łem pod jed ną – uno si ła się
na de mną jak he li kop ter. Po tem mo je bą -
bel ki po ła sko ta ły jej pod brzu sze, co ewi -
dent nie jej się spodo ba ło. Ze szła więc

głę biej i wy lą do wa ła na mnie. Po nad to na
ry by – mo gła mnie zgnieść jak mu chę. Ale
wy lą do wa ła ła god nie i po zwo li ła się po gła -
skać. Nie sa mo wi te prze ży cie. Nie je stem
szcze gól nie udu cho wio ny, ale to by ła na -
praw dę wznio sła chwi la.

Q: Czy oce an jest miej scem prze żyć du -
cho wych?

A: Zde cy do wa nie. Ży cie to czy się we -
dług in nych za sad – trze ba się do nich do -
sto so wać. Lu dzie są aro gan ta mi – uwa ża my
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się za ostat nie ogni wo w łań cu chu po kar -
mo wym. Ale tam na do le je ste śmy ni czym,
na ła sce oto cze nia. To uczy po ko ry. Je śli to
nie jest prze ży cie du cho we, to nic nim nie
jest. Oce an jest mo im ko ścio łem.

Q: Czy mia łeś jesz cze ja kieś nie sa mo wi -
te spo tka nia ze zwie rzę ta mi?

A: Tak, w Afry ce Po łu dnio wej, szy ko wa -
li śmy się do nur ko wa nia z ucztu ją cy mi re ki -
na mi ra fo wy mi. By łem prze ra żo ny. Jak tyl ko
coś wle cia ło do wo dy, re ki ny od ra zu to

ata ko wa ły. Po my śla łem: „Jak wsko czę
do wo dy, to bę dę ja.” Ale od da łem się
pod opie kę miej sco wych i po sta no wi łem
dzia łać jak by nie by ło ju tra. Jak tyl ko wpa -
dłem do wo dy, spo dzie wa łem się ugry zie -
nia, ale za miast te go prze ży łem coś
nie zwy kłe go. 

Gdy wdar łem się do ich świa ta, za czą łem
je ro zu mieć. Wie dzia ły, że nie je stem ry bą
i się mną nie in te re so wa ły. To by ło po ru sza -
ją ce i in spi ru ją ce. Zmie ni łem po glą dy o 180
stop ni. Re ki ny są błęd nie po strze ga ne. Gdy -

by ktoś te raz zbie rał pod pi sy pod pe ty cją
prze ciw po ło wom re ki nów, pod pi szę się ja -
ko pierw szy.

Q: Cze go się na uczy łeś pod czas krę ce -
nia tej se rii?

A: Nie da się po je chać w od le głe miej sce
i spo tkać lo kal ną spo łecz ność bez za chwy -
ce nia się ni mi. Wi dzisz pro sto tę i głę bo ką
ra dość in nych kul tur, któ re nie ma ją na wet
set nej czę ści te go co ma my my. Pod ró żo -
wa nie jest praw dzi wą szko łą. Uczy li śmy się
ka żde go dnia.

Q: Czy „W głę bi nach oce anu” ma prze -
sła nie eko lo gicz ne?

A: Tak, ale bez fa na ty zmu. Jest ja sne, że
nisz czy my oce any na wie le spo so bów. Re -
gu la cje praw ne po ja wia ją się zbyt póź no
i nie idą do sta tecz nie da le ko. Wszę dzie wi -
dzie li śmy pro ble my, o któ rych ni gdy na wet
nie sły sze li śmy – od za kwa sze nia wód
przez wzrost tem pe ra tur, to pie nie lo dów do
prze no sze nia ga tun ków przez stat ki i za ni -
ka nia ca łych raf ko ra lo wych wsku tek ero zji.
Prze kaz eko lo gicz ny nie był na szym ce lem,
ale po wi nien po zo stać w pod świa do mo ści
wi dzów.
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Q: Ja kie są do tych cza so we re ak cje
na pro gram?

A: Na po cząt ku po ja wił się w Ame ry ce
Pół noc nej i tam in for ma cja zwrot na by ła
fan ta stycz na. Praw dzi wy hit. Jed na mat ka
na pi sa ła do mnie bar dzo oso bi sty list. Pi sa -
ła: „Chcę bar dzo po dzię ko wać. Mam 14
let nie go sy na, z któ rym w ostat nich la tach
mia łam kiep ski kon takt. Ale dzię ki wspól -

ne mu oglą da niu Two je go pro gra mu znów
zbli ży li śmy się. Za in spi ro wa łeś nas. Po ka -
żdym pro gra mie sie dzi my na ka na pie i na -
praw dę roz ma wia my. Po sta no wi li śmy
na wet w je go na stęp ne uro dzi ny ra zem za -
nur ko wać.” To na praw dę coś. Ta kich re ak -
cji chy ba nie da się prze bić.

Q: Co chciał byś osią gnąć po przez pro -
gram „W głę bi nach oce anu”?

A: Je ste śmy gru pą zwy kłych fa ce tów pa -
sjo nu ją cych się na szą pla ne tą. Nie je ste śmy
ak to ra mi. Nie uda je my – je ste śmy so bą. Ale
two rząc pro gram sta li śmy się ad wo ka ta mi
i am ba sa do ra mi oce anów oraz wszyst kie go
z ni mi zwią za ne go. Chce my za in spi ro wać
lu dzi, aby bu do wa li wła sne re la cje z oce -
ana mi.

Poniżej da ty emi sji wrze śnio wych 

Q: Jakie s� dotychczasowe reakcje na program? 
A: Na pocz�tku pojawił si� w Ameryce Północnej i tam informacja zwrotna była fantastyczna. Prawdziwy hit. Jedna matka napisała do mnie bardzo osobisty 
list. Pisała: „Chc� bardzo podzi�kowa�. Mam 14 letniego syna, z którym w ostatnich latach miałam kiepski kontakt. Ale dzi�ki wspólnemu ogl�daniu Twojego 
programu znów zbli�yli�my si�. Zainspirowałe� nas. Po ka�dym programie siedzimy na kanapie i naprawd� rozmawiamy. Postanowili�my nawet w jego 
nast�pne urodziny razem zanurkowa�.” To naprawd� co�. Takich reakcji chyba nie da si� przebi�. 
Q: Co chciałby� osi�gn�� poprzez program „W gł�binach oceanu”? 
A: Jeste�my grup� zwykłych facetów pasjonuj�cych si� nasz� planet�. Nie jeste�my aktorami. Nie udajemy – jeste�my sob�. Ale tworz�c program stali�my si� 
adwokatami i ambasadorami oceanów oraz wszystkiego z nimi zwi�zanego. Chcemy zainspirowa� ludzi, aby budowali własne relacje z oceanami. 
 

Daty emisji 
wrze�niowych 

Tytuł odcinka Streszczenie odcinka 

21-08-2013  20:00 
25-08-2013  21:00 

Poza map� 
Do�wiadczeni podró�nicy Scott Wilson i Andre Dupuis rozpoczynaj� podró� do gł�bin oceanów �wiata. Udaj� 
si� do Nowej Zelandii, aby skaptowa� przyjaciela i podró�nika Ellisa Emmetta. Problemy ze sprz�tem oraz 
trudna pogoda komplikuj� ich pierwsze nurkowania. 

28-08-2013  20:00 
2013-09-01  21:00 

Biedni rycerze 
Scott i Ellis przemierzaj� Wysp� Północn� w Nowej Zelandii, aby wej�� na pokład zatopionego okr�tu, dotrze� 
do granic ludzkich mo�liwo�ci w nurkowaniu jaskiniowym oraz podziwia� kwitn�cy i bogaty �wiat morskiego 
rezerwatu Poor Knights Islands. 

2013-09-04  20:00 
2013-09-04  02:00 
2013-09-08  21:00 

Morze mniej znane 
Ekipa pod��a do D�ibuti, aby popływa� z najwi�ksz� ryb� �wiata – rekinem wielorybim. Musz� jednak 
przezwyci��y� trudno�ci w dostaniu si� do Sudanu. Nurkuj� te� na Conshelf II i wraku z czasów II wojny 
�wiatowej pełnym �mierciono�nego ładunku. 

2013-09-11  20:00 
2013-09-11  02:00 
2013-09-15  21:00 

Szmaragdowe wody 
Scott sprowadza Ellisa i ekip� programu do ojczystej Kanady na nurkowanie w zimnych wodach przy wyspie 
Vancouver. Scott i Ellis nawi�zuj� przyja�� z nietypowymi stworzeniami oraz pilotuj� odrzutowca 80 stóp pod 
powierzchni�. Po nurkowaniu ekipa pracuje przy przygotowaniu okr�tu do zatopienia. 

2013-09-18  20:00 
2013-09-18  02:00 
2013-09-22  21:00 

Podwodny król 
Zwiedzaj�c kolejne wyspy na Karaibach, Scott Wilson i Ellis Emmett poznaj� Podwodnego króla. Skacz�c po 
Karaibach Scott i Ellis spotykaj� Boga Nurkowania. Jednak w raju pojawiaj� si� kłopoty w postaci truj�cego, 
obcego gatunku zagra�aj�cego tym pi�knym wodom. 

2013-09-25  20:00 
2013-09-25  02:00 
2013-09-29  21:00 

Gł�bia 
Wci�� podró�uj�c po Karaibach ekipa programu podziwia podwodn� sztuk� na Grenadzie, staje twarz� w twarz 
z najwi�kszym drapie�nikiem oceanów na Dominikanie, i schodzi gł�biej (1000 stóp!) ni� kiedykolwiek 
wcze�niej. 

 








http://atlantydy.pl
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http://www.kursyinstruktorskie.pl/strefa-divemastera
http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
http://www.gozodive.pl
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Do wy bo ru ko lej ne go te ma tu skło -
ni ła mnie ob ser wa cja nur ków na wy -
jaz dach wa ka cyj nych. Wła śnie wte dy
naj czę ściej ła mie my stan dar dy i li mi -
ty. Urlop to od po czy nek. A od po czy -
nek to od prę że nie, re zy gna cja z ry -
go rów dnia co dzien ne go, wy lu zo wa -
nie, czę sto al ko hol. To kto by so bie
za wra cał gło wę ta ki mi „dro bia zga mi”?
A pla no wa nie? Po co pla no wać, to
ta kie „laj to we” nu ry…

Dla te go dzi siaj chciał bym pod jąć te mat
pla no wa nia re zer wy ga zu.

Pla no wa nie nur ko wa nia obej mu je ca ły
sze reg za cho wań nur ka. Obej mu je na przy -
kład to, by w przed dzień nur ko wa nia nie
brać udzia łu w su to za kra pia nej im pre zie.
Ale zaj mij my się sa mym za pla no wa niem

po by tu pod wo dą. Nie zbęd ny mi da ny mi są
za ło żo ny czas den ny i mak sy mal na głę bo -
kość. Za czy na my od za pla no wa nia wy nu -
rze nia. Mo że my to zro bić na kil ka spo so-
bów:

– użyć tzw. pla ne rów, (jak De co Plan -
ner, V -Plan ner, Z -Plan ner czy ca ła ma sa in -
nych, za rów no od płat nych, jak i dar mo-
wych pro gra mów ob li cza ją cych de kom pre -
sję, do stęp nych w wer sjach na PC, Ap ple
a na wet na te le fo ny ko mór ko we);

– użyć ta bel de kom pre syj nych lub ewen -
tu al nie me tod wy li cza nia de kom pre sji
w gło wie, choć to ostat nie ra czej win no sta -
no wić re zer wę, a nie pod sta wo wą me to dę
pla no wa nia.

Kie dy ma my już za pla no wa ny sche mat
wy nu rze nia, mo że my przy stą pić do za pla no -
wa nia ga zu. W tym ce lu mu si my znać nasz

(i part ne ra) SCR (sur fa ce con sump tion ra tio
– współ czyn nik zu ży cia po wierzch nio we go)
zwa ny też SAC (sur fa ce air con sump tion
– po wierzch nio we zu ży cie po wie trza). Po da -
je my go w li trach na mi nu tę. Jak ob li czyć
SCR? Mu si my wie dzieć, ile ga zu zu ży li śmy
pod czas nur ko wa nia o zna nym cza sie i zna -
nej śred niej głę bo ko ści. Na przy kład w trak -
cie 30 mi nut nur ko wa nia, o śred niej głę bo-
ko ści 10 m, z bu tli o po jem no ści wod nej 12
li trów zu ży li śmy 100 ba rów ga zu. Ozna cza
to zu ży cie 1200 li trów ga zu (12 li trów ra -
zy 100 bar). Te raz te 1200 li tów dzie li my
przez 30 mi nut i ma my zu ży cie w cią gu mi -
nu ty – 40 li trów. Ty le że te 40 li trów zu ży wa -
my na głę bo ko ści śred niej 10 m, czy li przy
ci śnie niu 2 ba ry. Dzie ląc 40 przez 2 otrzy -
mu je my 20 li trów na mi nu tę i to jest wła śnie
nasz ob li czo ny SCR. SCR tej wiel ko ści (20 li -

Widziane bez maski
Planowanie gazów
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trów na mi nu tę) jest do brym wy ni kiem dla
śred nio za awan so wa ne go nur ka i z re gu ły
mo że być pod sta wą pla no wa nia ga zów.

Pla no wa nie ga zu za czy na my od wy li cze -
nia re zer wy zwa nej też Rock Bot tom (RB)
lub Mi ni mum Gas (MG). MG to ta ka ilość,
któ ra w sy tu acji awa ryj nej po zwo li nur ko -
wi i je go part ne ro wi w za pla no wa ny i bez -
piecz ny spo sób osią gnąć po wierzch nię.
Dla cze go w za pla no wa ny i bez piecz ny, za -
py ta cie. Dla cze go w sy tu acji awa ryj nej nie
mo żna wy nu rzyć się na tych miast? A dla -
cze go w ta kim ra zie ZAWS ZE nie wy nu rza -
cie się na tych miast? Je że li spo wal nia my
pręd kość wy nu rze nia oba wia jąc się cho ro -
by de kom pre syj nej, to na ja kiej pod sta wie
mo że my za kła dać, że ta cho ro ba nie gro zi
nam w sy tu acji wy nu rze nia awa ryj ne go?
Więc mo że uznać, że cho ro ba de kom pre -
syj na nie gro zi ni ko mu, kto nur ku je w ra -
mach tzw. li mi tów bez de kom pre syj nych?
Pro po nu ję po dy sku to wać so bie z ko le ga mi,
któ rzy po ta kich „bez de kom pre syj nych”
nur ko wa niach wy lą do wa li w ko mo rze
na te ra pii hi per ba rycz nej.

Wróć my za tem do MG. Naj prost szy spo -
sób po li cze nia tej re zer wy wy glą da tak:

2 nur ków x SCR x śred nia głę bo kość wy -

nu rze nia w ba rach x współ czyn nik stre su x
czas (wy nu rze nia + 1-2 min).

Zaj mij my się po ko lei czyn ni ka mi te go
mno że nia. Dwóch nur ków – oczy wi ste, mó -
wi my o sy tu acji awa ryj nej, np. cał ko wi ta
utra ta ga zu przez jed ne go z part ne rów. SCR
czy li współ czyn nik po wierzch nio wy zu ży cia
ga zu zo stał wy li czo ny po wy żej. Śred nia głę -
bo kość fa zy wy nu rze nia – naj bar dziej kon -
ser wa tyw nie mo że my ją wy li czyć dzie ląc
głę bo kość den ną przez dwa, mo że my też
prze pro wa dzić ta kie wy li cze nie dla ka żde go
eta pu wy nu rze nia osob no, bę dzie du żo bar -
dziej cza so chłon ne i pra co chłon ne a przy
tym mniej kon ser wa tyw ne (czy li po sia da ją ce
nie co mniej szy mar gi nes bez pie czeń stwa).
Współ czyn nik stre su –w sy tu acji awa ryj nej
zu ży cie ga zu jest więk sze niż zwy kle, w za -
le żno ści od po zio mu wy szko le nia i opa no -
wa nia nur ków współ czyn nik ten przyj mu je
się 1,5 lub 2. Czas wy nu rze nia – ten czas wy -
li czy li śmy so bie uprzed nio, zaś do dat ko wa
jed na lub dwie mi nu ty, zno wu za le żnie od
po zio mu wy szko le nia nur ków, to czas na
opa no wa nie awa rii, np. po przez dzie le nie się
ga zem, upo rząd ko wa nie sy tu acji i roz po czę -
cie spo koj ne go wy nu rza nia. (Roz po czę cie
wy nu rza nia w spo sób ma ło kon tro lo wa ny,

w po śpie chu, bez np. po sprzą ta nia kon fi gu ra -
cji mo że za owo co wać ko lej ny mi awa ria mi,
du żo trud niej szy mi do opa no wa nia).

Jak wy glą da to w prak ty ce? Przed sta wię
to na przy kła dzie. Nur ko wa nie na głę bo ko -
ści 24 m, czas den ny 30 min, uży ty gaz
EAN 32.

Wy nu rze nie do głę bo ko ści 12 m 90 se -
kund, z 12 m do po wierzch ni 4 mi nu ty.
Łącz ny czas wy nu rze nia 5,5 mi nu ty, za -
okrą glo ny, za wsze w gó rę, do 6 min.

MG
2 (nur ków) x 20 (SCR) x 2,2 (ci śnie nie

na głę bo ko ści 12 m) x 2 (współ czyn nik stre -
su) x 8 (6 min + 2 min.)

2 x 20 x 2,2 x 2 x 8 = 1408 li trów, czy li
w bu tli 12-li tro wej pra wie 120 bar, w 15-li -
tro wej pra wie 95 bar, a w naj po pu lar niej -
szej „tro pi kal nej” s80 (alu mi nio we „dwu na-
st ki”, któ re ka żdy spo tkał, np. w Egip cie,
o fak tycz nej po jem no ści wod nej 11,1 li tra)
bli sko 130 bar.

Oczy wi ście wy li cze nie ja kie przed sta wi -
łem jest bar dzo kon ser wa tyw ne i do ty czy nur -
ków o nie zbyt du żym do świad cze niu. Zo ba-
cz my za tem, jak wy glą da ło by dla dwóch do -
świad czo nych nur ków na po zio mie in struk -
to ra, nur ka tech nicz ne go czy ja ski nio we go:



Nuras.info 9/2013

66

2 (nur ków) x 15 (SCR) x 2,2 (ci śnie nie
na głę bo ko ści 12 m) x 1,5 (współ czyn nik
stre su) x 7 (6 min + 1 min.)

2 x 15 x 2,2 x 1,5 x 7 = 693 czy li pra -
wie 60 bar dla bu tli 12 l, pra wie 50 bar
dla 15 l (a wła ści wie 50, bo war tość MG dla
po je dyn czej bu tli ni gdy nie po win na być ni -
ższa niż 50 bar) i po nad 60 bar dla s80.

Dla tych wy li czeń za ło żo no na praw dę
ni ski SCR (sam dla fa zy de kom pre syj nej
pod czas nur ko wań tech nicz nych przyj mu ję
wła śnie 15 l/min, ale zda rza mi się w trak -
cie rze czy wi ście prze pro wa dza nych nur ko -
wań osią gać war to ści rzę du 10 l/min) oraz
ni ski współ czyn nik stre su 1,5.

Jak więc wi dzi cie, po wszech nie przyj mo -
wa na za sa da – re zer wa to 50 bar – nie jest
naj lep sza przy śred nio głę bo kich nur ko wa -
niach. Re zer wa ga zu po win na być wy li cza -
na z uwzględ nie niem wszyst kich wpły wa ją -
cych na nią pa ra me trów. Nie spe cjal nie da się
po łą czyć ta kie pla no wa nie z nur ko wa niem

„na kom pu ter”, kie dy roz po czy na my wy nu -
rze nie, w mo men cie gdy kom pu ter po ka zu je,
że je ste śmy bli sko „wej ścia w de kom pre sję”.
War to przy tym uświa do mić so bie, że kom -
pu ter nie jest w sta nie uwzglę- d nić wszyst -
kich pa ra me trów zwią za nych z nur ko wa-
niem, bo nie wie – ile ma my lat, ja ki jest stan
na wod nie nia na sze go or ga ni zmu, czy nie je -
ste śmy zmę cze ni i o wie lu in nych rze czach,
któ re mo gą mieć wpływ na de kom pre sję. Tak
więc ufaj my kom pu te rom nur ko wym, ale nie
bez gra nicz nie i trak tuj my je ja ko swo isty bac -
kup dla pla nu nur ko we go, a nie ja ko gło si -
cie la praw dy ob ja wio nej.

Za chę cam też wszyst kich do prze my śle nia
za sad no ści po ję cia nur ko wa nia bez de kom -
pre syj ne go. Czy kie dy nu rek wy nu rza się
z głę bo ko ści 3 m, to nie prze cho dzi on de -
kom pre sji? Nie zmniej sza się ci śnie nie na nie -
go od dzia ły wu ją ce? A prze cież to zmniej sze-
nie ci śnie nia, to nic in ne go jak wła śnie de -
kom pre sja… Po ję cie nur ko wa nia bez de kom -

pre syj ne po win no zo stać, przy naj mniej w na -
szym my śle niu, za stą pio ne po ję ciem nur ko -
wa nia, na któ rych po mi nię cie przy stan ków
w trak cie de kom pre sji z re gu ły nie pro wa dzi
do po wsta nia cho ro by de kom pre syj nej. Pa -
mię ta jąc, że „z re gu ły” nie ozna cza – ni gdy.

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

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
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W dniach 14- 18 sierp nia na Hań -
czy – naj głęb szym pol skim je zio rze
– od by ła się trze cia edy cja Za wo -
dów Kry sta licz nej Wo dy we fre edi -
vin gu, czy li nur ko wa niu na za trzy ma-
nym od de chu.

Po dob nie jak dwa i czte ry la ta te mu (za -
wo dy od by wa ją się bo wiem co dwa la ta)
uczest ni cy mie li mo żli wość star to wa nia
w ka żdej z trzech kon ku ren cji głę bo ko ścio -
wych, w któ rych nu rek po ru sza się o wła -
snych si łach, a więc w sta łym ba la ście, sta łym
ba la ście bez płetw i Free Im mer sion. Ko rzy -
sta jąc z tej oka zji jed ni wszyst kie pró by wy -
ko rzy sty wa li na jed ną dys cy pli nę, in ni
prze pla ta li je dwo ma lub na wet wszyst ki mi
trze ma z wy żej wy mie nio nych.

Po raz pierw szy w hi sto rii na Hań czy

Zawody Krystalicznej Wody
Hańcza 2013

Filip szykuje się do startu                                                       
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miał po ja wić się naj głę biej nur ku ją cy pol -
ski fre edi ver, ak tu al ny wi ce mistrz świa ta we
Free Im mer sion – Ma te usz Ma li na. Do nie -
daw na swo je im po nu ją ce wy ni ki usta na -
wiał on wy łącz nie w cie płych i przej-
rzy stych wo dach Egip tu i wy da wa ło się, że
ni gdy nie zo ba czy my go na żad nym z zim -
nych, ro dzi mych akwe nów. Tym cza sem
nie ocze ki wa nie Ma te usz naj pierw wy star -
to wał w jed nym z je zior w Au strii, a po tem

po ja wił się na li ście za wod ni ków Kry sta licz -
nej Wo dy. Za no si ło się na cie ka wą kon fron -
ta cję z Ro ber tem „Ce tim” Ce tle rem. W osta-
t nich la tach ten ostat ni stra cił kil ka od daw -
na na le żą cych do nie go re kor dów Pol ski
wła śnie na rzecz Ma tu sza. Jed nak re kor dy
Ro ber ta by ły usta na wia ne w pol skich je zio -
rach, a więc w da le ko trud niej szych wa run -
kach niż Egipt. Trud no by ło prze wi dzieć,
jak po to czy się ry wa li za cja roz gry wa na

na Hań czy, a więc te re nie do sko na le zna -
nym Ro ber to wi, a cał ko wi cie ob cym Ma te -
uszo wi. Nie ste ty do ry wa li za cji nie do szło,
bo… po raz pierw szy w hi sto rii Ro bert
w za wo dach nie wy star to wał. To pi sząc,
po sy pu ję gło wę po pio łem i przy zna ję, że
jest to wy łącz nie mo ja „za słu ga”. Na mó wi -
łem bo wiem Ro ber ta na to, by od po cząt ku
sierp nia pro wa dzić ze mną ak cję CNHS,
czy li Ce ti & Ni tas na Hań czy w Sierp niu.
W jej ra mach or ga ni zo wa li śmy szko le nia
z fre edi vin gu. Nie ste ty z punk tu wi dze nia
przy go to wa nia do za wo dów oka za ło się to
fa tal ne w skut kach. Ce tie mu po pro stu nie
zo sta ła ani chwi la na tre ning, nie mó wiąc
o tym, że dwa ty go dnie nur ko wań bez żad -
ne go od po czyn ku spra wi ły, że w przeded -
niu za wo dów za rów no on, jak i ja by li śmy
kom plet nie wy koń cze ni. Kie dy więc do dat -
ko wo oka za ło się, że bra ku je lu dzi do ob -
słu gi Kry sta licz nej Wo dy, Ce tie mu nie
po zo sta ło nic in ne go, jak zre zy gno wać
z wła snych star tów i za jąć się ase ku ra cją
za wod ni ków.

Tym cza sem Ma te usz w no wych dla nie -
go wa run kach po twier dził swo je ogrom ne
mo żli wo ści. Skon cen tro wał się na dys cy pli -
nie, w któ rej do tej po ry osią gnął naj więk -

Zawodnicy na platformie Banana Divers
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szą głę bo kość (106 me trów), czy li Free Im -
mer sion. Wy ko nał tyl ko trzy pró by, pierw -
sza na 70, dru ga na 80 i trze cia na 90
me trów. Ka żdą z nich koń czył w do sko na -
łej for mie, bez naj mniej szych ob ja wów nie -
do tle nie nia i ze spo rym za pa sem. Gdy by
za wo dy trwa ły jesz cze ze dwa dni, to chy -
ba bez więk sze go pro ble mu do tarł by
do peł nej set ki. War to do dać, że uda ne nur -
ko wa nia na 80 i 90 me trów sta no wi ły dwa
ko lej ne re kor dy Pol ski w słod kiej wo dzie,
a ten ostat ni re zul tat jest jed nym z za le d wie
dwóch lub trzech naj głęb szych nur ko wań
na świe cie kie dy kol wiek wy ko na nych w je -
zio rach. Jed no cze śnie jest to dru gi co
do głę bo ko ści wy nik uzy ska ny w tym ro ku
na świe cie. Na le ży tu do dać, że nie daw no
Ma te usz skoń czył stu dia i pod jął nor mal ną
pra cę, dla te go ilość cza su na wy jaz dy i tre -
ning głę bo ko ścio wy ule gła gwał tow ne mu
ogra ni cze niu. Mo żna by ło się więc oba -
wiać, że po stęp je go osią gnięć w nur ko wa -
niu w głąb, dla któ re go ab so lut nie
nie zbęd ny jest kon takt z wiel ki mi ci śnie nia -
mi pa nu ją cy mi na du żych głę bo ko ściach,
ule gnie za ha mo wa niu. Wy glą da jed nak
na to że, mi mo iż ma on obec nie do dys po -
zy cji tyl ko tak płyt ki akwen jak Za krzó wek,

to uda ło mu się wdro żyć tre ning po zwa la ją -
cy na doj ście do wy so kiej for my. Cie szy nas
to bar dzo i trzy ma my kciu ki za je go ko lej ne
suk ce sy. Wra ca jąc do Kry sta licz nej Wo dy,
trze ba wspo mnieć o po zo sta łych za wod ni -
kach. Nur ko wa li oni w re jo nie trzy dzie stu
kil ku – czter dzie stu kil ku me trów, a więc

znacz nie pły cej niż Ma te usz, jed nak te wy -
ni ki czę sto sta no wi ły ich ży cio we osią gnię -
cia, dla te go da ły im one mnó stwo
sa tys fak cji. Szko da tyl ko, że z ró żnych po -
wo dów nie wszy scy mie li mo żli wość wy -
star to wa nia we wszyst kich dniach, w któ -
rych od by wa ły się nur ko wa nia. Na za wo -

Mateusz przed wielką próbą
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dach po ja wi ło się też kil ka no wych twa rzy,
wśród któ rych war to zwró cić uwa gę na Mi -
cha ła Pro caj łę. Bez pro ble mów do tarł on
do 45 me trów. Wpraw dzie pró ba ata ku
na 50 me trów prze pro wa dzo na ostat nie go
dnia za koń czy ła się nie po wo dze niem, ale
je śli tyl ko Mi chał bę dzie kon ty nu ował swój

flirt z fre edi vin giem i bar dziej ry go ry stycz -
nie bę dzie trzy mał się re żi mu wy ma ga ne go
w po wa żnych nur ko wa niach, to mo żna
spo dzie wać się, że za rok je go osią gnię cia
bę dą jesz cze lep sze.

Na ko niec nie spo sób nie na pi sać o zu -
peł nie nie ocze ki wa nej sen sa cji Kry sta licz -

nej Wo dy, ja ką oka za ła się pierw sza, jesz -
cze nie ofi cjal na pre zen ta cja kom pu te ra nur -
ko we go pro jek tu jed ne go z za wod ni ków
– Mać ka Chu chli. Na ra zie był to tyl ko pro -
to typ, w któ rym nie za wsze wszyst ko dzia -
ła ło bez za rzu tu, ale i tak spo tkał się on
z en tu zja stycz nym przy ję ciem wszyst kich,
któ rzy mie li oka zję z nim nur ko wać. Ze
wzglę dów mar ke tin go wych zo sta łem po -
pro szo ny o to, by na ra zie pu blicz nie nie
ujaw niać naj wa żniej szej ce chy te go urzą -
dze nia, ale mo gę za pew nić, że sta no wi ona
praw dzi wy prze łom w my śle niu o kom pu te -
rach nur ko wych. Kom pu ter Mać ka mo że in -
for mo wać o głę bo ko ści, cza sie nur ko wa nia,
sy gna li zo wać kie dy na le ży wejść we free
fall, kie dy wziąć mo utch fil la, kie dy zbli ża -
my się do ta le rzy ka koń co we go itp. Po wy -
nu rze niu mo że sy gna li zo wać ko niecz ność
wy ko na nia pro ce du ry po wierzch nio wej
i od mie rzać prze zna czo ne na nią 15 se -
kund. Je go mo żli wo ści są na praw dę im po -
nu ją ce i co nie zwy kle wa żne, ka żdy mo że
za pro gra mo wać go pod swo je in dy wi du al -
ne po trze by, na przy kład we dług wła sne go
pla nu kon kret ne go, re kor do we go nur ko wa -
nia. Jed nak naj wa żniej szy jest spo sób, w ja -
ki kom pu ter ko mu ni ku je się z użyt kow ni -

Wielki nieobecny, czyli Ceti w koszulce asekuranta
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kiem. To (a wła śnie to na ra zie mu si po zo -
stać ta jem ni cą) jest uni kal ne i sta no wi ab -
so lut ną re we la cję na ska lę świa to wą. Kil ka
lat te mu po dob ną sen sa cją by ły wy świe tla -
cze OLED’owe (nie ste ty sen sa cją wy łącz nie
w śro do wi sku scu ba, bo kom pu te rów
do free z dio da mi or ga nicz ny mi wciąż
w za sa dzie nie ma). Tym ra zem mo że my
mieć do czy nie nia z prze ło mem na po rów -
ny wal ną ska lę, a mo że na wet jesz cze więk -
szą. Obec nie kom pu ter za pro jek to wa ny jest
z my ślą o fre edi vin gu, ale wy da je się, że nic
nie stoi na prze szko dzie, by wgrać do nie go
so ftwa re od po wied ni do nur ko wań sprzę to -
wych, co otwo rzy ło by przed pro du cen tem
na praw dę ogrom ny ry nek. Mać ku, ży czy my
po wo dze nia i z nie cier pli wo ścią cze ka my
na pierw sze eg zem pla rze prze zna czo ne
do sprze da ży!

A sko ro już mo wa o wy na laz kach więk -
szych i mniej szych, któ re za ist nia ły przy
oka zji tych za wo dów, to war to wspo mnieć
o urzą dze niu kon struk cji na sze go pre ze sa
– Rad ka Ga cy. Otóż po pierw szym dniu
głę bo kich nur ko wań, kie dy wy stą pi ły pew -
ne trud no ści zwią za ne z in spek cją li ny opu -
sto wej do ko ny wa nej przez nur ków sprzę-
to wych, po sta no wi li śmy zre zy gno wać z ich

po mo cy i da lej ra dzić so bie sa mi. W tym
ce lu Ra dek ob my ślał, a na stęp nie oso bi ście
po spa wał w warsz ta cie Ba na na Di vers urzą -
dze nie dum nie ochrzczo ne przez uczest ni -
ków za wo dów Fre ebo tem. Wy po sa żo ny
w czte ry an te nu le (sic!) Fre ebot spa da po li -
nie aż do ta le rzy ka, a na stęp nie jest wy cią -

ga ny przy po mo cy do dat ko wej lin ki. Je śli
po dro dze coś się na pa to czy (za gra ża ją ce go
nur ko wi, np. swo bod nie pły wa ją ce sie ci, li -
ny itp.), to Fre ebot al bo nie opad nie na sam
dół (co po je go wy cią gnię ciu mo żna spraw -
dzić kon tro lu jąc za pis z przy pię te go do nie -
go kom pu te ra), al bo w ogó le nie uda się go

Nasz dumny prezes z Freebotem
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wy cią gnąć, al bo zo sta nie wy cią gnię ty z za -
cze pio ny mi na ate nu lach sie cia mi czy in -
nym pa skudz twem pa łę ta ją cym się wo kół
opu stów ki. Ka żdy z tych przy pad ków
świad czył by o ist nie ją cym nie bez pie czeń -
stwie i nur ko wa nia mu sia ły by zo stać od wo -
ła ne. Te sty Fre eebo ta wy ka za ły, że

rze czy wi ście wy cią ga on spod wo dy pły wa -
ją ce luź no lin ki, więc uzna li śmy, że mo że -
my sku tecz nie uży wać go do kon tro li li ny
opu sto wej. Na szczę ście w cza sie za wo -
dów za ka żdym ra zem Fre ebot do cie rał
do za pla no wa nej głę bo ko ści i wy nu rzał się
czy sty. W związ ku z tym star ty od by wa ły

się pla no wo i ża den z za wod ni ków nie miał
żad nych pro ble mów z za nu rze niem ani
z wy nu rze niem. Wy da je się więc, że za -
rów no za rok na Mi strzo stwach Pol ski,
na któ re już te raz za pra sza my wszyst kich
chęt nych, jak i w ko lej nych la tach Fre ebot,
być mo że udo sko na lo ny, bę dzie da lej
dziel nie nam słu żył.

To mek „Ni tas” Nit ka

fot. Anna Cetler

Freediving Poland

http://www.molamolawear.com
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War to pa mię tać, że gdy za ta pia się wrak
w je zio rze o stro mych sto kach, mu si on być
ko niecz nie do cze goś przy wią za ny, ina czej
zsu nie się po sto ku i wy lą du je w naj głęb -
szym miej scu ryn ny je zio ra. Naj le piej przy -
wią zać go do drze wa na brze gu, w ta ki
jed nak spo sób, że by li na nie by ła wi docz -
na dla spa ce ro wi czów, ina czej ja kiś cie -

kaw ski dow cip niś ją obe tnie – to są nie ste -
ty re alia w na szym kra ju. Li na ta sta je się
od ra zu po rę czów ką do wra ka. O po rę -
czów kach by ła już mo wa, mój sto su nek
do nich jest sil nie kry tycz ny, ale w tej sy tu -
acji nie ma in nej mo żli wo ści. Z cza sem,
gdy wrak trwa le osią dzie na dnie, być mo -
że bę dzie mo żna ob ciąć mo cu ją cą go li nę,

le piej jed nak te go nie ro bić. W ta ki wła śnie
spo sób kil ka na ście lat te mu za ta pia łem wra -
ki sa mo cho dów i ło dzi w je zio rach o stro -
mych sto kach, np. słyn ny tra bant czy ka bi -
no wa ome ga w je zio rze Łęsk. Z ko lei w Pi -
łak nie, na trzy dzie stu kil ku me trach le ży
wrak ome gi, za to pio nej przez nas jesz cze
wcze śniej z za mia rem umiesz cze nia jej na
kil ku me trach. Po nie waż nie zo sta ła przy -
wią za na, na tych miast zsu nę ła się po sto ku.
Ni gdy nie za po mnę, jak z gwiz dem w
uszach, ja dąc na niej jak na sa niach, z wy -
sił kiem od pi na łem jac ke ty, któ re by ły uży te
ja ko pły wa ki do wy pro wa dze nia ob cią żo -
nej ka mie nia mi ło dzi na od po wied nią do
za to pie nia po zy cję. Nie mo głem so bie po -
zwo lić na utra tę tych jac ke tów, by ły prze -
cież po trzeb ne na za ję cia na stęp ne go dnia,

Zatapianie wraków
Dzwony nurkowe

Że by uroz ma icić nur ko wi sko, za ta pia się ró żne obiek ty, któ re ma ją po zo -
stać na dnie ja ko atrak cje tu ry stycz ne. Prze wa żnie są to sa mo cho dy lub ło -
dzie. Łód ka wy glą da znacz nie cie ka wiej i na tu ral niej. Z dru giej stro ny
sa mo chód ła twiej za to pić, nie trze ba do dat ko wo go ob cią żać, co by ło by ko -
niecz ne w przy pad ku ło dzi. Na le ży oczy wi ście dzia łać le gal nie, uzy skać ze -
zwo le nie wła ści cie la akwe nu itd., przed za to pie niem oczy ścić wrak z sil ni ka,
skrzy ni bie gów, ta pi cer ki, pły nów eks plo ata cyj nych. Wrak sa mo cho du mu si być
le gal nie ku pio ny, wy re je stro wa ny – lecz żad na z tych czyn no ści nie jest trud -
na dla sta ran ne go or ga ni za to ra.
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a nie by łem pe wien, czy uda się pręd ko od -
na leźć wrak i je od zy skać. Tak na ba wi łem
się pierw szej w ży ciu ba ro trau my ucha.
Po niej przy szły na stęp ne, spo wo do wa ne
po go nia mi za za nu rza ją cy mi się i wy nu rza -
ją cy mi po wa riac ku kur san ta mi, ale to już
te mat na zu peł nie in ną opo wieść.

W je zio rach o wy płasz czo nym dnie nie
ma ta kie go pro ble mu i wra ki nie mu szą być
mo co wa ne do obiek tów na brze gu.

Ja ko pły wa ki naj pro ściej jest wy ko rzy stać
jac ke ty, przy wią za ne od po wied nio do
przo du i ty łu za ta pia ne go obiek tu, w ta ki
spo sób, że by to nąc za cho wał rów no wa gę.
Na stęp nie mo żna za wieźć obiekt do wo dy,
naj le piej na przy cze pie pod ło dzio wej lub
la we cie i w wy god nym miej scu zje chać
do wo dy. Przy cze pa zo sta nie na dnie, zaś

obiekt na po wierzch ni. Przy cze pę mo żna
wte dy wy cią gnąć, dla te go uprzed nio do -
brze jest pa mię tać o tym, że by przy wią zać
do niej dłu gą li nę, za któ rą eki pa nur ków
bę dzie ją mo gła wy cią gnąć.

Po wy ho lo wa niu pły wa ją ce go na jac ke -
tach obiek tu, na wet zwy kłą ło dzią wio sło -
wą, spusz cza się ko lej no po wie trze z jac ke -
tów, w ta ki spo sób, że by obiekt nie utra cił
rów no wa gi, czy li np. nie ze wszyst kich jac -
ke tów z ty łu al bo z przo du, lecz ra czej rów -
no mier nie, po tro chę z ka żdej stro ny.
Po wi nien to ro bić do świad czo ny nu rek al bo
in struk tor, z na le ży tą ostro żno ścią, uwa ża -
jąc że by nie zo stał po rwa ny przez za nu rza -
ją cy się wrak. Pil no wać trze ba, że by nikt
in ny nie prze by wał wte dy w po bli żu na po -
wierzch ni, ani oczy wi ście pod wo dą.

Jak już wspo mnia łem, wszyst kie czyn no -
ści trze ba wy ko ny wać le gal nie, sto su jąc się
do od po wied nich prze pi sów o ochro nie
śro do wi ska i in nych. Jed nak na wet wte dy
le piej jest ca łą ak cję prze pro wa dzić o świ -
cie, w świę tym spo ko ju, bez tłu mu roz ło żo -
nych na ko cach pla żo wi czów, po mię dzy
któ ry mi trze ba la wi ro wać wio ząc wrak
na la we cie, od po wia dać na ich py ta nia
i wy słu chi wać ko men ta rzy.

Do obiek tu na le ży jesz cze przed za to pie -
niem przy wią zać je go przy szłą li nę opu sto -
wą, za koń czo ną boj ką. Ko niecz nie mu si to
być li na pły wa ją ca, że by swo bod nie mo gła
le żeć roz wi nię ta na po wierzch ni. Uła twi to
od na le zie nie wra ka i oszczę dzi dłu go trwa -
łych nie kie dy po szu ki wań. Chy ba że or ga -
ni za tor ży czy so bie, że by nur ko wie po szu-

Sa mo chód na wóz ku go to wy do prze wie zie nia
do wo dy Ho lo wa nie wra ku ło dzią wio sło wą na po zy cję

Ho lo wa nie wra ku ło dzią wio sło wą na po zy cję
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ka li obiek tu, aby go za boj ko wać, trak tu jąc
to jak ćwi cze nie. Ta kie po dej ście jest oczy -
wi ście mo żli we i ma sens.

Uwa ga! Wszyst kie wra ki po win ny być
za mknię te, że by unie mo żli wić nur kom
wpły nię cie do środ ka i ewen tu al ne uwię zie -
nie we wnątrz. To bar dzo wa żne! For pik,
ach ter pik czy ka bi na ło dzi oraz drzwi, a na -
wet kla pa ba ga żni ka sa mo cho du – wszyst -
ko to po win no być za mknię te, naj le piej
za spa wa ne. Je śli w sa mo cho dzie bra ku je
szyb, otwo ry po nich po win ny być sta ran -
nie za spa wa ne prę ta mi zbro je nio wy mi,
umiesz czo ny mi w otwo rach jak kra ty.

[zdję cie 11. Za spa wa ny otwór po szy bie
w sa mo cho dzie go to wym do za to pie nia]

Pa mię tam, jak kie dyś gru pa nur ków
w jed nej z mo ich baz upar ła się, że by za to -

pić spo ry sa mo chód Ny sa bez przed niej
szy by, że by mo żna by ło wpły nąć do środ -
ka. Nie zgo dzi łem się na to, ka za łem za spa -
wać miej sce po szy bie i z pew no ścią
w cią gu ostat nich dzie się ciu lat, od kie dy
ten wrak le ży na dnie, mo ja de cy zja ura to -
wa ła ży cie ja kie muś nur ko wi, być mo że
nie jed ne mu.

Or ga ni za tor mu si mieć świa do mość, że
do ba zy bę dą przy je żdża li nie tyl ko do -
świad cze ni nur ko wie. Ogrom na więk szość
klien tów baz to wła śnie oso by nie do świad -
czo ne, któ re po tra fią być nie kie dy nie obli -
czal ne na wet sa me dla sie bie. Nie mo żna
pro wo ko wać ich do wcho dze nia do za -
mknię tych po miesz czeń pod wo dą, po nie -
waż prę dzej czy póź niej skoń czy się to
na pew no wy pad kiem.

Je dy nie w przy pad ku wra ków bar dzo du -
żych i prze stron nych w środ ku, ta kich jak
na przy kład au to bus, mo żna osta tecz nie
zgo dzić się na po zo sta wie nie otwar tych
drzwi, lub naj le piej cał ko wi te ich usu nię -
cie, pod wa run kiem usu nię cia rów nież
wszyst kich szyb, tak że by umo żli wić nur ko -
wi ła twe opusz cze nie wnę trza w ka żdą stro -
nę. Jed nak na wet w tym przy pad ku by ło by
to roz wią za nie kon tro wer syj ne. Na to miast

w przy pad ku wra ków ma łych i cia snych po -
zo sta wie nie mo żli wo ści wpły nię cia do
środ ka jest ab so lut nie nie do pusz czal ne.

Wra ko wi mo żna nadać więk szą war tość
dy dak tycz ną po przez na ma lo wa nie na nim
przed za to pie niem ja kichś wa żnych da -
nych, któ re chcie li by śmy, że by utkwi ły nur -
kom w pa mię ci, np. nu me ru te le fo nu do
ko mo ry de kom pre syj nej w Za kła dzie Me dy -
cy ny Hi per ba rycz nej w Gdy ni: (58) 622 51 63.
Ta ki na pis sta je się bar dzo szyb ko te ma tem
roz mów w ba zie i dzię ki te mu wa żna in for -
ma cja zo sta je nie ja ko „prze my co na” do po -
wszech nej świa do mo ści. Jest to je den
z przy kła dów z ob szer ne go zbio ru na rzę -
dzi, ja kie ma by stry na uczy ciel, że by uczyć
nur ków na wet wte dy, gdy nie zda ją so bie
spra wy z te go, że są ucze ni.
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Spo ra dycz nie za ta pia się in ne cie ka we
obiek ty, np. w jed nej z mo ich baz za to pi li -
śmy za pa so wy zbior nik pa li wa od my śliw -
ca Mig -21. Zo stał on umiesz czo ny w ta ki
spo sób, że uno si się w wo dzie, pół to ra me -
tra nad dnem, na głę bo ko ści 12 me trów.
Zo stał we wnątrz wy peł nio ny bu tel ka mi z
po wie trzem, co chro ni go przed za to nię -
ciem. Bez po śred nie wy peł nie nie wnę trza
zbior ni ka po wie trzem by ło wy klu czo ne,
po nie waż ewen tu al na ko ro zja czy prze -
dziu ra wie nie przez nur ka po wło ki mo gło by
pew ne go dnia spo wo do wać uciecz kę po -
wie trza i opad nię cie obiek tu na dno. Dla te -
go za sto so wa no oko ło dzie się ciu pla sti ko -
wych bu te lek po wo dzie ga zo wa nej, o po -
jem no ści 1,5-2 li tra ka żda. Ich jed no cze sne

prze bi cie lub uwol nie nie z wnę trza zbior -
ni ka jest nie praw do po dob ne. Ko niecz nie
mu sia ły to być bu tel ki po na po jach ga zo -
wa nych, bo trze ba by ło na peł niać je pod
wo dą po wie trzem, za krę cać i wy pusz czać
do po wierzch ni. Tyl ko na kręt ki od ga zo wa -
nych na po jów trzy ma ły ci śnie nie, jak ła two
bo wiem za uwa żyć, bu tel ki z na po ja mi ga -
zo wa ny mi ma ją dłu ższy i moc niej szy gwint
niż z nie ga zo wa ny mi. Z ko lei na peł nia nie
bu te lek po wie trzem na po wierzch ni mi ja ło
się z ce lem, po nie waż pod czas za nu rze nia
ci śnie nie wo dy je zgnia ta ło i tra ci ły po trzeb -
ną wy por ność.

Je dy nym sen sow nym roz wią za niem oka -
za ło się więc za sto so wa nie bu te lek po wo -
dzie ga zo wa nej, na peł nia nych przez
nur ków po wie trzem na ta kiej głę bo ko ści,
jak pla no wa na głę bo kość za to pie nia obiek -
tu. Na peł nio ne w ten spo sób i wy pusz czo -
ne na po wierzch nię bu tel ki by ły ła pa ne
przez eki pę po wierzch nio wą i trans por to -
wa ne na brzeg. Na brze gu umiesz cza no je
we wnątrz zbior ni ka na li nie, do któ rej by ły
mo co wa ne. 

Cho dzi ło o to, że by nie mo gły prze -
miesz czać się we wnątrz zbior ni ka i zna leźć
wszyst kie w je go przed niej czy tyl nej czę -

ści. To bo wiem mo gło by spo wo do wać, że
zbior nik nie uno sił by się w wo dzie po zio -
mo, a chcie li śmy że by ta ką wła śnie syl wet -
kę za cho wał.

Zbior nik za ko twi czo no na sta lo wych li -
nach, że by za po biec ewen tu al ne mu prze -
cię ciu czy ze rwa niu ich przez nur ków lub
z in nej przy czy ny. Li ny te, umiesz czo ne
z przo du i z ty łu zbior ni ka, zo sta ły umo co -
wa ne do be to no wych cię żar ków, któ rych
cię żar sta ran nie ob li czo no z uwzględ nie -
niem znacz ne go nad mia ru, że by za po biec
ry zy ku wy pły nię cia zbior ni ka na po -
wierzch nię oraz za cho wać je go na le ży tą
sta bil ność w to ni, bez dry fo wa nia czy prze -
su wa nia się po dnie. Na za to pie nie wy bra -
no miej sce o pła skim dnie.

Dach Ny sy z nu me rem te le fo nu do ko mo ry

„Tor pe da” w to ni
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Jak wi dać, umiesz cza nie w to ni obiek tów
jest znacz nie bar dziej skom pli ko wa ne niż
za ta pia nie ich na dnie. Zwra ca uwa gę sta -
ran ność, z ja ką or ga ni za tor pla nu je roz ma -
ite sy tu acje awa ryj ne – ko ro zję zbior ni ka,
per fo ra cję je go po wło ki z in nej przy czy ny,
prze miesz cze nie bu te lek we wnątrz zbior ni -
ka, dry fo wa nie obiek tu w to ni czy prze -
miesz cza nie się po dnie, wresz cie prze cię-
cie lub ze rwa nie lin mo cu ją cych zbior nik
do cię żar ków itd. – oraz po ko lei tym sy tu -
acjom za po bie ga.

Ko lej ny typ za ta pia nych w ba zach obiek -
tów to dzwo ny nur ko we, czy li od wró co ne
otwo rem w dół cza sze ze szczel ne go ma te -
ria łu, wy peł nio ne po wie trzem, że by uno si ły
się w to ni oraz tak za ko twi czo ne, że by nie
wy rwa ły się do po wierzch ni. Cza sza ta ka słu -
ży do te go, że by pod czas nur ko wa nia mo żna
by ło do niej wpły nąć i coś po wie dzieć.
Po pierw sze nur ko wie ma ją oka zję usły szeć
„efekt Ka czo ra Do nal da”, czy li cien ki, pi skli -
wy głos w gę stym po wie trzu, a po dru gie in -
struk tor ma oka zję zwró cić uczest ni ko wi
kur su na coś uwa gę zwy czaj nie mó wiąc
do nie go. Wy da je się więc, że to cie ka we
roz wią za nie i być mo że z dy dak tycz ne go
punk tu wi dze nia rze czy wi ście tak jest.

Jed nak ze wzglę dów bez pie czeń stwa je -
stem skraj nie kry tycz nie na sta wio ny do po -
my słu umiesz cze nia dzwo nu w ba zie.

Po pierw sze w ta kim dzwo nie zbie ra się
po wie trze wy de cho we nur ków. Mo żna
do dzwo nu wpły nąć, wziąć wdech z apa -
ra tu, wy jąć go z ust i coś po wie dzieć, jed -
nak dla na bra nia na stęp ne go wde chu trze ba
z po wro tem wło żyć ust nik do ust i wziąć
wdech z apa ra tu. Nie mo żna od dy chać bo -
ga tym w dwu tle nek wę gla po wie trzem wy -
de cho wym wła snym i po zo sta wio nym
przez po przed nich go ści dzwo nu, po nie -
waż gro zi to za tru ciem dwu tlen kiem wę gla,
z ka ta stro fal ny mi być mo że skut ka mi, uru -
cho mie niem la wi ny zda rzeń itd.

Po dru gie, choć tu skut ki nie są już tak
na tych mia sto we, w ta kim dzwo nie roz wi ja -
ją się naj ró żniej sze bak te rie i grzy by, więc
po wie trze we wnątrz dzwo nu jest ni mi na -
sy co ne. Wzię cie wde chu ta kim po wie trzem
mo że więc za in fe ko wać płu ca nur ka i na -
ra zić go na bar dzo trud ne do wy le cze nia
grzy bi cze za pa le nie płuc.

Oczy wi ście mo żna wszyst kim mó wić
o tych za gro że niach i pil no wać, że by choć
wy dech ro bią do dzwo nu, to jed nak wdech
ro bi li z apa ra tu, ale w prak ty ce ni gdy się to

nie uda je. Opór ma te rii ludz kiej stoi te mu
na prze szko dzie. W dłu gim ho ry zon cie cza -
so wym za wsze znaj dzie się ktoś, kto nie
usły szy, za po mni, za ga pi się al bo zwy czaj -
nie ma w no sie bez pie czeń stwo i jest cie ka -
wy, co się sta nie. Mia łem w jed nej z mo ich
baz, na pół wy spie Istria w Chor wa cji, ta ki
na tu ral ny dzwon nur ko wy, któ ry utwo rzył
się pod pół ką skal ną na głę bo ko ści kil ku na -
stu me trów. Przez kil ka ko lej nych lat pro -
wa dzi łem tam gru py, że by po chwa lić się tą
nie co dzien ną atrak cją i choć za wsze sta ran -
nie wszyst kich in stru owa łem o za gro że -
niach i tak moi tu ry ści od dy cha li po -
wie trzem z tej po dusz ki. Co prze ży łem, ilu
z nich mu sia łem pół przy tom nych lub zgo ła
nie przy tom nych wy do by wać i ile ner wów
mnie to kosz to wa ło, to tyl ko ja wiem i mó -
wić o tym nie mam si ły. Przez pe wien czas
jesz cze pil no wa łem, że by co kil ka dni za -
nieść tam dwie osiem na sto li tro we (więk -
szych wte dy nie by ło, by ły to cza sy jesz cze
przed twin se ta mi) bu tle po wie trza i wy pu -
ścić dla od świe że nia at mos fe ry, ale w koń -
cu da łem spo kój z pro wa dze niem tam
tu ry stów, że by nie ku sić lo su.

O ta kich skan da lach, jak umiesz cza nie
w to ni od wró co nej do gó ry dnem że liw nej
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wan ny, to w ogó le nie chce mi się pi sać, bo
to kry mi nał jest po pro stu! Ta ka wan na peł -
nią ca ro lę dzwo nu ma istot nie tę za le tę, że
sto sun ko wo ła two ją za ko twi czyć, bo sa ma
jest bar dzo cię żka. Jed nak jest rów nież, wła -
śnie z przy czy ny swe go cię ża ru, bar dzo
nie sta bil na w wo dzie. Nu rek mo że po -
pchnąć ją, nie chcą cy usiąść na niej, czy
przy in nej oka zji tak ją prze chy lić, że uwię -
zio na pod nią po dusz ka po wietrz na mo że
ule cieć, a wów czas wan na mo że opaść
i uwię zić pod so bą nur ka lub nur ków, sta -
wia jąc ich w bar dzo trud nej sy tu acji awa -
ryj nej. Ta kie wan ny, spo ty ka ne nie ste ty
nie kie dy w ba zach, są jak mi ny za ko pa ne
pod tra wą i cze ka ją ce na swój mo ment.
Wie le z nich pew ne go dnia się do cze ka.

Jed nak, jak już po wy żej po wie dzia łem,
w ogó le dzwo ny, na wet z la mi na tu czy bre -
zen tu, są po ten cjal nie nie bez piecz ne i ich
wa dy prze wa ża ją nad za le ta mi.

Osob ną gru pę za gro żeń zwią za nych
z dzwo na mi sta no wią płe two nur ko wie nur -
ku ją cy z za trzy ma nym od de chem. Ta skąd -
inąd szla chet na gru pa, przed któ rą ja, sta ry
nur, chy lę czo ła, peł na jest nie ste ty oso bi -
sto ści dość, na zwij my to, ka pry śnych. Je śli
przy ja dą do na szej ba zy i aku rat wpły ną

do dzwo nu, we zmą tam wdech, a po tem
z dzwo nu wy pły ną do po wierzch ni
na wstrzy ma nym (jak to ma ją w swym zwy -
cza ju) od de chu – je ste śmy wszy scy za ła -
twie ni. Cię żka ba ro trau ma płuc,
przy bar dzo trud nej ase ku ra cji, to praw dzi -
wy kosz mar sze fa szko le nia ba zy...

Ale na wet po mi ja jąc ten ar gu ment i tak
mo im zda niem wi dać, że dzwo ny nur ko we
nie na da ją się, że by je sto so wać w ba zach.

Tomasz Strugalski

Po wy ższy tekst jest frag men tem nie daw -
no wy da nej, be st sel le ro wej ksią żki To ma -
sza Stru gal skie go: „Wszy scy mu szą wró cić
– fi lo zo fia nur ko wa nia”.
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W ciem nym, za gra co nym po ko ju sie -
dzia ło dwóch mę żczyzn. Nie ogo le ni,
w ciem nych, po roz cią ga nych dre sach, wy -
glą da li dość po nu ro, ale wsta li, by po wi tać
ko le gę. No wo przy by ły wy mi nął le żą ce bu -
tle, z le d wo skry wa nym po dzi wem obej rzał
je den ze sku te rów sto ją cych pod oknem
i skie ro wał się do sto łu. Mę żczy zna usiadł
na wol nym krze śle i na lał so bie na po ju izo -

to nicz ne go do szklan ki. By li już w kom ple -
cie i mo gli roz po cząć spo tka nie. Go spo darz
chrząk nął zna czą co.

– Ko par ki – ode zwał się z du mą, za czy -
na jąc roz mo wę – czte ry go dzi ny ćwi czy łem
s -drill na plat for mie.

– Ko par ki – dru gi zna czą co spoj rzał
na sku ter – dwie go dzi ny ćwi czy łem ma -
new ry.

Wszy scy z uzna niem po ki wa li gło wa mi.
Trze ci po czuł, że na de szła je go ko lei.

Wpadki nurkowe
Nurkowanie techniczne

Był ciem ny, li sto pa do wy wie czór, nie przy jem na mżaw ka osa dza ła się wil -
go cią na nie licz nych o tej po rze prze chod niach, a zim ny wiatr prze ni kał aż
do ko ści. Pod no wo cze sny blok znaj du ją cy się na strze żo nym osie dlu pod -
je chał du ży, czar ny Suv. Kie row ca na su nął czap kę głę biej na czo ło i wszedł
do środ ka. Za pu kał. Drzwi otwo rzy ły się z lek kim skrzy pie niem. W po wie -
trzu uno sił się za pach stę chli zny i je zio ro wej wil go ci. Ze skrzy nek sto ją cych
na pod ło dze wy sta wa ły plą ta ni ny wę ży i au to ma tów, na pa ra pe cie stał roz -
grze ba ny aku mu la tor do po tę żnej la tar ki, w ro gu su szy ły się czar ne ska fan -
dry i skrzy dła.
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– By łem w Egip cie. Nur ko wa łem na ra -
fie... przej rzy sta wo da, ryb ki, ra fa... – umilkł
na gle, czu jąc na so bie peł ne po tę pie nia
spoj rze nia ko le gów – ale wca le mi się nie
po do ba ło – za pew nił gor li wie, czu jąc, że
na po licz ki wy pły wa mu ru mie niec wsty du.

– W na stęp ny week end za mie rzam ćwi -
czyć prze pi na nie stej dża... – kon ty nu ował
pierw szy, prze ry wa jąc nie zręcz ne mil cze -
nie, któ re za pa dło po nie for tun nym wy zna -
niu ko le gi.

– Nie chcia łem je chać, ale mo ja żo na...
– trze ci wciąż czuł po trze bę, że by tłu ma -
czyć swo je po stę po wa nie.

– Przy oka zji bę dę mógł prze te sto wać
no we go HI Da... – go spo darz kon ty nu ował,
uda jąc, że nie sły szy ża ło snych za bie gów
swo je go ko le gi. Okry ty hań bą nu rek na brał
po wie trza w płu ca.

– No si łem czap kę na pla ży! – za ry zy ko -
wał de spe rac ko. Wzrok ko le gów na resz cie
zła god niał.

– Nie mów my o tym wię cej – za pro po -
no wał dru gi, szu ka jąc ja kie goś roz sąd ne go
roz wią za nia.

Brzmi zna jo mo? Uśmiech ną łeś się ze
zro zu mie niem? Czy żbyś do łą czył do gro na
nur ków tech nicz nych?

Ocze ku jesz pew nie, że za cznę tłu ma -
czyć, dla cze go po peł ni łeś ogrom ny błąd,
ale tym ra zem cię za sko czę. Otóż nur ko wa -
nie tech nicz ne to naj lep sze, co mo głeś wy -
brać! Jest to sa ma kwin te sen cja ca łe go
nur ko wa nia. Na czym po le ga nur ko wa nie
tech nicz ne? Mo żesz ob wie sić się do wol nie
du żą ilo ścią bu tli i sie dzieć tam, gdzie słoń -

ce ni gdy nie do cho dzi! Nikt już nie uda je,
że to przy jem na za ba wa, bez piecz ny i ory -
gi nal ny spo sób na uatrak cyj nie nie so bie
wa ka cji w cie płych kra jach.

Tu wszy scy wie dzą, że to nie bez piecz ne
i okrop ne hob by, w któ rym śmierć czy ha
na ka żdym ro gu i me trze, wszyst ko kosz tu -
je wię cej niż naj now szy mer ce des kla sy E,
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je dy ny do pusz czal ny ko lor to czar ny, a je -
dy ny słusz ny akwen to Ko par ki – w prze ci -
wień stwie do re kre acyj ne go Za krzów ka,
któ re go sza nu ją cy się nu rek tech nicz ny nie
po wi nien ni gdy oglą dać na oczy, a już
na pew no nie po wi nien do od wie dzin
na wspo mnia nym akwe nie się przy zna wać.
Za gra ni cą wy zna cza ną przez nur ko wa nie

tech nicz ne nie ma już miej sca na żar ty.
Ist nie je oczy wi ście pew na gru pa, choć

praw dzi wi nur ko wie tech nicz ni przy zna ją
to z nie ma łym wsty dem, któ ra nur ku je tech -
nicz nie, po nie waż in te re su ją ich atrak cje
znaj du ją ce się na pew nych głę bo ko ściach.
Tak nie god ne mo ty wa cje pro wa dzą jed nak
do nie wy ba czal nych ustępstw, któ re bli ższe

zda ją się być nur ko wa niu re kre acyj ne mu.
Ta cy lu dzie skłon ni są za wie rzać trud ną
sztu kę de kom pre sji, a tym sa mym swo je ży -
cie, pro gra mom kom pu te ro wym, ta kim
jak V - lub Z -plan ner, za miast w po cie czo -
ła je dy ną słusz ną me to dą ob li czać i spi sy -
wać wszyst kie ob li cze nia na kart ce,
a po tem prze no sić je na ta blicz kę. Nie
od dziś wia do mo, że praw dzi wy nu rek
tech nicz ny po trze bu je je dy nie old scho olo -
wych di gi ta li, je dy ne go ele men tu, któ ry mo -
że wy ła my wać się z ide al nie czar nej
ca ło ści.

Z drże niem ser ca wiesz, że za czniesz
od głę bo kich nur ko wań na po wie trzu,
w trak cie któ rych ci śnie nie par cjal ne azo tu
spra wi, że bę dziesz bar dziej pi ja ny niż
na wła snym wie czo rze ka wa ler skim, a by le
ku ter ry bac ki zda się okrę tem wo jen nym,
wy po sa żo nym w licz ne dzia ła. Upo je nie co
praw da mi nie, kie dy uznasz, że wy star czy
tych pod wod nych har ców i zde cy du jesz się
na wy nu rze nie, a co się z tym wią że, dłu gą
i nud ną de kom pre sję, w trak cie któ rej bę -
dziesz w sta nie my śleć je dy nie o prze peł -
nio nym pę che rzu.

Po pew nym cza sie nar ko za za pew ne
ude rzy ci do gło wy na sta łe, po nie waż doj -
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dziesz do wnio sku, że mą drze i roz sąd nie
bę dzie nur ko wać jesz cze głę biej, tym ra -
zem na trzeź wo. Przy czyn ta kie go ro zu mo -
wa nia nie spo sób do ciec, nikt bo wiem
przy zdro wych zmy słach nie pa ku je się 100
me trów pod po wierzch nię wo dy, gdzie jest
ciem no, zim no i do do mu da le ko. Kie dy
już, że by osią gnąć te wy ma rzo ne i ma gicz -

ne 100 me trów, na wdy chasz się od po wied -
niej ilo ści he lu, doj dziesz do wnio sku, że
śmier tel ne nie bez pie czeń stwo zwią za ne
z głę bo ko ścią to zde cy do wa nie za ma ło. Co
z te go, że twój agent ubez pie cze nio wy już
daw no prze stał od bie rać te le fon, a po bli ski
dom po grze bo wy co mie siąc wy sy ła ci ga -
zet kę z ak tu al ny mi pro mo cja mi tru mien.

Nie po mny na tak oczy wi ste zna ki doj dziesz
za pew ne do wnio sku, że choć mi ło jest uj -
rzeć trzy cy fro wą war tość na di gi ta lu, to jed -
nak czar ny muł na stu me trach wy da je się
po dej rza nie po dob ny do te go, ja ki wie lo -
krot nie wi dy wa łeś na dwu dzie stu i nie roz -
sąd nie za pra gniesz jesz cze wię cej wra żeń.

Mo żli wo ści masz nie mal nie ogra ni czo ne.
Od ob wie sze nia się ogrom ną ilo ścią bu tli
wy peł nio nych ró żny mi ga za mi, po nur ko wa -
nie w dziw nych, śmier tel nie nie bez piecz -
nych miej scach, aż do sza leń cze go po my słu,
by za cząć nur ko wać na re bri de rze. Je śli ze -
chcesz spró bo wać te go ostat nie go, pa mię taj,
że by co któ ryś wdech wziąć z nor mal ne go
au to ma tu i gdy byś wte dy ku swe mu za sko -
cze niu od krył, że znaj du jesz się (o dzi wo!)
pod wo dą, to pa mię taj – tu się nie ma co za -
sta na wiać, tu trze ba… wiać. Szyb ko. De cy -
du jąc się na re bri der, urzą dze nie, któ re
wy koń czy ło wię cej nur ków niż re ki ny,
ośmior ni ce i mor skie po two ry ra zem wzię te,
masz do wy bo ru kil ka mo de li. Nie za le żnie
od te go, czy zde cy du jesz się wy dać rów no -
war tość ka wa ler ki w No wej Hu cie na żół tą
szaf kę ku chen ną, czy coś bar dziej sty lo we -
go, to i tak ry zy ku jesz ży cie, na wet je śli wy -
da je ci się, że sie lan ko wo spę dzasz czas
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na ba se nie, te stu jąc no we, czar ne (!) płe twy.
Co po wiesz na nie za po mnia ne wra że nia

prze ci ska nia się w wą skich re stryk cjach ja -
skiń, wi docz ność unie mo żli wia ją cą zo ba -
cze nie czub ka wła sne go no sa, błą dze nie
z dło nią kur czo wo za ci śnię tą na po rę czów -
ce – cien kiej lin ce, je dy nej rze czy, któ ra stoi
mię dzy to bą a strasz ną śmier cią? Do sko na -
le, w koń cu nur ko wa nie już daw no znisz -
czy ło two je ży cie to wa rzy skie i tak nie masz
lep szych pla nów na week end. Pa mię tasz te
wszyst kie pięk ne fil my o mek sy kań skich ce -
no tach? Bę dziesz je cie pło wspo mi nał,
tkwiąc w ciem nym szla mie, w dziu rze uro -
dą przy po mi na ją cej stu dzien kę ście ko wą
i wy dzie la ją cą zbli żo ny za pach. Je dy ną
przy jem ność od czu jesz przy za nu rze niu,
po nie waż zim na wo da wspa nia le cię ochło -
dzi po pa ru ki lo me tro wym spa ce rze przez
krza czo ry i ro wy, przez któ re tar ga łeś sprzęt
wa żą cy wię cej niż ty sam po bo żo na ro dze -
nio wej wy żer ce.

Jak byś jed nak uległ wsty dli wej po ku sie
i pod wpły wem sła bo ści wy ku pił wy ciecz -
kę do eg zo tycz ne go, cie płe go kra ju, to
wciąż mo żesz wyjść z te go z twa rzą. Wy -
star czy bo wiem, że w 30-stop nio wym upa -
le kon se kwent nie ubie rzesz się w su chy

ska fan der, przy pniesz kil ka bu tli i wy bie -
rzesz się na po nu re wra czy sko, któ re od lat
cie szy się złą sła wą w oko li cy. Nur ko wa nie
tech nicz ne nie ozna cza już ma ło mę skie go
pły wa nia do oko ła i ro bie nia so bie nie po wa -
żnych zdjęć, a zwie dza nie wnę trza. Wie -
dzieć mu sisz, choć brzmi to nie praw do po-
dob nie, że pe ne tra cje wra ków są znacz nie
bar dziej nie bez piecz ne od ja ski nio wych.
Tu taj by le mach nię cie płe twą lub głęb szy
wy dech są w sta nie na tych miast po zba wić
cię ja kiej kol wiek wi docz no ści, nie ostro żny
ruch mo że za wa lić na cie bie bu twie ją ce re -
ga ły lub in ne, po zo sta wio ne na pa stwę nisz -
czą ce go cza su, wy po sa że nie stat ku. We -
wnątrz cze kać na cie bie mo gą roz ma ite,
krwio żer cze be stie, któ re to nie przy ja zne
oto cze nie wy bra ły so bie za dom i któ re nie -
przy chyl nym okiem (lub wie lo ma ocza mi)
pa trzą na wszel kich in tru zów. Jak by te go
bra ko wa ło, na ze wnątrz nie bę dziesz wca -
le bez piecz niej szy. Tu czy ha ją na cie bie
łow cy skar bów uzbro je ni po zę by, mor der -
cze, sil ne prą dy, któ re po ry wa ją pe chow -
ców w głąb oce anu, gdzie nikt ich wię cej
nie znaj dzie oraz wiel kie pro my, na pę dza -
ne śmier tel nie nie bez piecz ny mi dla wy nu -
rza ją cy się nur ków śru ba mi. Nie ciesz się,

je śli ja kimś cu dem do tar łeś bez piecz nie
na po kład ło dzi – wy koń czyć cię mo gą za -
rów no pi ra ci, al bo bar dziej pro za icz na cho -
ro ba mor ska, któ ra nie jed ne go twar dzie la
zwa li ła już z nóg.

Nur ko wa nie tech nicz ne ma w so bie ty le
uro ku, co ho do wa nie ja do wi tych wę ży. Nic
więc dziw ne go, że znaj du ją się za pa leń cy,
któ rym nie strasz ne trzy cy fro we głę bo ko ści,
mo zol ne ob li cza nie przy stan ków de kom -
pre syj nych, prze ci ska nie się przez cia sne
dziu ry w ze ro wej wi docz no ści czy te le pa -
nie się z zim na po nur ko wa niu na wra ku.
Za pew ne je steś już na eta pie czło wie ka,
któ ry po świę cił ży cie to wa rzy skie dla wy -
mie nio nych wy żej roz ko szy i je dy ną od po -
wie dzią, któ rej je steś w sta nie udzie lić, gdy
ktoś za py ta o pla ny na week end, jest „ry zy -
ku ję ży cie”. Mo je gra tu la cje. Za pew ne spo -
tka my się kie dyś – zmar z nię ci, zzie le nia li
od cho ro by mor skiej i umę cze ni od no sze -
nia cię żkie go sprzę tu… z cha rak te ry stycz -
nym, obłą kań czym bły skiem w oku
i uśmie chem lu dzi, któ rzy ży ją peł nią ży cia.

Da ria Bo ru ta 

fot.: Ja cek Bier nac ki,

Pa weł Bo ru ta,  Paweł Markiewicz
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Wrecks & Caves Underwater Photo Workshop at Malta in September 2013
Hone your skills with top Norwegian photographer Christian SkaugeOslo, Norway, 8 August 2013: Dive Malta and Norwegian tour operator DykkeBazaar have put together a unique photoworkshop featuring top underwater photographer Christian Skauge at Malta this September. For a full week participants will learn more about photographing wrecks and caves underwater. Topics include equipmentand lens choices, natural light vs. strobes, angles and composition. The up to twelve participants will also enjoy a wreckphoto master class.Participants can Aly in from the UK or wherever they live and will stay in comfort at the Cavalieri Malta hotel during theworkshop. Price from €1.650,- including Alights, transfer, workshop, accommodation and 12 dives.

Dates: 14.-21. September 2013The itinerary includes dives on famous wrecks like Um el Fahroud, HMS Maori, P-29 Boltenhagen as well as MW Karwela onneighboring island Gozo. The Blue Grotto and Ghar Lapsi cave will also be visited. Two daytrips to Gozo are planned.Dive Malta is a certiAied BSAC dive center with extensive wreck and cave diving experience in Malta. They will cater for theparticipants to make sure they get the very best of what Malta has to offer.Christian Skauge is an award-winning underwater photographer and photo journalist. His work has been published innumerous dive magazines around the world.Booking through DykkeBazaar, which is a registered tour operator with theNorwegian Travel Guarantee Fund. The objective of the fund is to administer thetravel guarantee requirements in Directive 90/314/EEC as implemented in thePackage Tours Act.Read more about this unique workshop at www.scubapixel.com/malta2013Contact: Christian Skauge  Etterstadsletta 4 G, N-0660 Oslo, Norway, Tel. +47-94833283, chris@scubapixel.com, www.scubapixel.com.com
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Przed sta wio na po ni żej hi sto ria jest
sy tu acją hi po te tycz ną – opar tą na
za ist nia łym zda rze niu. Dzię ki opa no -
wa niu i zgra niu nur ków nie wy ró żni -
ła się ona zna czą co od in nych nur-
ko wań, mo gła się jed nak za koń czyć
ina czej – choć by tak, jak przed sta -
wio no po ni żej.

Opis miej sca nur ko we go
Nur ko wa nie od by ło się w je zio rze At ter -

see w Au strii, bę dą cym jed nym z kom plek -
su two rzą ce go ro dzaj au striac kich Ma zur,
ide al ne go dla spor tów mo to ro wod nych,
nur ko wa nia czy po pro stu od po czyn ku.
Z ra cji swe go po ło że nia je zio ro wy ka zu je
się za zwy czaj wy so ką przej rzy sto ścią,
a wie le miejsc nur ko wych stwa rza mo żli -
wość zo ba cze nia licz nych atrak cji:

– po zo sta wio nych przez lu dzi: ka wał ków
łó dek wio sło wych, sa mo cho dów, mo to cy -
kli;

– ży wej przy ro dy – bo ga tej ro ślin no ści,

dość du żej ilo ści ryb (w tym ga tun ków ma -
ło roz po wszech nio nych na in nych je zio -
rach, np. mię tus, spły wa ją cy za pew ne z
gór skich po to ków).

Wypadek nurkowy
Scenariusz akcji ratowniczej
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Miejsc nur ko wych jest po nad dwa dzie -
ścia, ka żde zo sta ło pro fe sjo nal nie opi sa ne
– ele men ty za le ga ją ce na dnie, z za zna cze -
niem głę bo ko ści, ki lo metr dro gi, na któ rym
miej sce się znaj du je, ozna cze nia par kin gów
– wszyst ko na sche ma tycz nych ry sun kach.
Wie le z nich zo sta ło ta kże so lid nie przy go to -
wa nych pod ką tem nur ko wym, z do bry mi
zej ścia mi do wo dy, ta bli cą przed ka żdym
miej scem etc. Więk szość zlo ka li zo wa na jest
na wschod nim brze gu je zio ra. Są dość gę sto
roz miesz czo ne. Zna czą co ró żnią się one
mię dzy so bą ja ko ścią i nie ja ko gru pą od bior -
ców – we dług or ga ni za cji pro mu ją cych je -
zio ro czy to nu rek tech nicz ny, czy re kre acyj -
ny na pew no znaj dzie tu coś dla sie bie. Ka -
żda lo ka li za cja ma ozna cze nia, któ re okre -
śla ją ja kość po szcze gól nych miejsc nur ko-
wych na kil ku ska lach – przej rzy sto ści, wy -
stę po wa nia ryb, ro ślin no ści oraz mo żli wo ści
wy ko ny wa nia nur ko wań noc nych.

Wo kół je zio ra znaj du ją się też czte ry ba -
zy nur ko we, po zwa la ją ce na szyb kie na peł -
nie nie bu tli, w więk szo ści praw do po dob nie
z ban ków po wie trza. Ba zy są w peł ni wy -
po sa żo ne – za rów no od stro ny ewen tu al ne -
go wy pad ku, jak i sprzę tu. Są ak tyw ne
naj czę ściej w go dzi nach 10:00-18:00.

Ja ko miej sce nur ko we wy bra no „Unter -
was ser wald”, pod wod ny las. Miej sce znaj -
du je się na 3,3 km dro gi (na mia ry:
N 47°55´24” E 13°34´52”) w po ło wie od le -
gło ści mię dzy mia stecz ka mi Wey regg
i Schor fling. Par king, na któ rym nur ko wie za -
kła da ją sprzęt nie ste ty mie ści się po dru giej

stro nie dro gi w sto sun ku do je zio ra. Zej ście
jest ła god ne, przed wej ściem do wo dy trze -
ba je dy nie po ko nać du że ka mie nie.

Wie le ko na rów po tę żnych drzew spo -
czy wa w mu li stym dnie pod ró żny mi ką ta -
mi. Śred ni ce drzew prze kra cza ją 1 m. Las
od da lo ny jest nie co od miej sca nur ko we go,
le ży na kur sie 90 od te goż, mię dzy 15
a 35 m, mak sy mal na głę bo kość wy no -
si 40 m. Przed la sem znaj du ją się bo je,
do któ rych przy cu mo wa ne są jach ty, a bez -
po śred nio do jed ne go drze wa przy mo co -
wa na jest ta kże jed na do dat ko wa bo ja.
Po ni żej przed sta wio no pod su mo wa nie wa -
run ków, któ re pa no wa ły wte dy w miej scu
nur ko wym i szcze gó łów nur ko wa nia oraz
je go sche ma tycz ny ry su nek:

pla no wa na mak sy mal na głę bo kość nur -
ko wa nia: 30 m;

pla no wa ny czas nur ko wa nia: 40-45 min;
wi docz ność: nie wię cej niż 3 m, spa da ją -

ca z głę bo ko ścią;
tem pe ra tu ra wo dy: 15OC, ma le ją ca

do 6OC na 30 m;
fa lo wa nie: brak, wo da spo koj na;
po ten cjal ne nie bez pie czeń stwa: brak

– brak sie ci, drze wa sta bil nie za głę bio ne
w pod ło żu.
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Map ka je zio ra wraz z za zna czo ny mi miej sca mi oraz
ba za mi nur ko wy mi
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Przy go to wa nie do nur ko wa nia
By ło to ostat nie nur ko wa nie na wy jeź dzie

i więk szość gru py zre zy gno wa ła z nie go.
Na nur ko wa nie zde cy do wa ły się osta tecz -
nie 3 oso by:

Bar tek (AOWD, 30 nur ko wań)

Ra fał (nu rek tech nicz ny, >100 nur ko wań)
Ro bert (Re scue Di ver, >100 nur ko wań)
Pły nąć mie li w trój kę, z naj mniej do -

świad czo nym nur kiem po środ ku. Pla no wa -
ne by ło do pły nię cie do drzew, a na stęp nie
po zo sta wa nie na głę bo ko ści 20-25 m

i opły nię cie wspo mnia ne go la su, na stęp nie
wy pły nię cie na głę bo kość ok. 10-15 m
i – przy więk szej przej rzy sto ści oraz ilo ści
do cie ra ją ce go świa tła – po wrót wraz z dal -
szą eks plo ra cją dna. Ra fał i Bar tek mie li bo -
je sy gna li za cyj ne, ka żdy nu rek miał la tar kę
(la tar ka Bart ka by ła jed nak już nie co roz ła -
do wa na). Sprzęt – ty pu płe twy, ma ska oraz
w przy pad ku Ra fa ła i Ro ber ta bu tle (twin set
oraz si de mo unt) – zo sta ły wy nie sio ne
nad wo dę. Bar tek za kła dał jac ket wraz
z resz tą sprzę tu na par kin gu. Ze wzglę du
na tem pe ra tu rę wo dy dwaj do świad cze ni
ko le dzy nur ko wa li w su chych ska fan drach.
Bar tek – z po wo du uszko dze nia man sze ty
w swo im su chym ska fan drze – nur ko wał
w po ży czo nej, gru bej (7 mm) pian ce, któ ra
jed nak da wa ła mniej szy kom fort ciepl ny.
Na brze gu ca ły czas by ły dwie oso by – Ru -
di (in struk tor PA DI i or ga ni za tor wy jaz du)
oraz Mo ni ka (żo na Ro ber ta, nu rek AOWD).
War to za zna czyć, że by ło to nur ko wa nie
w pierw szej gru pie wy so ko ścio wej, wo bec
cze go czas bez de kom pre syj ny uległ znacz -
ne mu skró ce niu, co oczy wi ście zo sta ło od -
zwier cie dlo ne w pra cy kom pu te rów nur ko-
wych. Wszy scy prze sta wi li swo je kom pu te -
ry na wła ści we usta wie nie. Omó wio no do -
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kład nie, co zro bić w sy tu acjach kry tycz -
nych – kto do łą cza do ko go – po wtó rzo no
wszyst kie wa żne zna ki nur ko we, za zna czo -
no, że co 10 mi nut spraw dza my stan ci śnie -
nia w bu tlach, przy po mnia no też, ja kie
zna ki mo żna da wać la tar ka mi.

Prze bieg nur ko wa nia
Nur ko wie ze szli do wo dy ok. go dzi -

ny 10: 30. Na po wierzch ni prze pro wa dzi li
po raz ostat ni bud dy check i usta li li kie ru -
nek pły nię cia (kurs 90). Zesz li pod wo dę.
Do pły nię cie do la su za ję ło oko ło 5 mi nut,
Bar tek ca ły czas trzy mał się w środ ku, mię -
dzy do świad czo ny mi ko le ga mi. Po do pły -
nię ciu do la su spo tka li szczu pa ka, któ re mu
się przez pe wien czas przy glą da li. W tym
mniej wię cej cza sie Bart ko wi za czę ła roz -
ła do wy wać się la tar ka – jej pro mień nie był
już wy raź ny, a krę co ne na dnie „OK” by ło
le d wie wi docz ne, co odro bi nę go ze stre so -
wa ło. Głę bo kość wy no si ła oko ło 20 m,
a tem pe ra tu ra wo dy 10o C. Nur ko wie po -
sta no wi li zejść nie co głę biej, do pio no wo
usta wio ne go drze wa, na któ rym za uwa ży li
ta bli cę pa miąt ko wą. Głę bo kość wy no si ła
już ok. 30 m. Bart ko wi za czę ło być nie co
zim no (cze go jed nak nie sy gna li zo wał ko -
le gom od po wied nim zna kiem). W wy ni ku

lek kie go wy zię bie nia, a ta kże pod eks cy to -
wa nia nur ko wa niem za czął nie co szyb ciej
od dy chać. Bar tek trzy mał się nie co z ty łu,
ca ły czas jed nak wy raź nie wi dząc nur ków
przed so bą, a ci re gu lar nie spo glą da li na
nie go. W cią gu ko lej nych mi nut au to mat
co raz bar dziej za ma rzał – cze go Bar tek nie
za uwa żał lub ba ga te li zo wał – rósł jed nak
je go nie po kój. Oko ło 11 mi nu ty, na głę bo -

ko ści 27 me trów, wśród pni drzew, au to mat
za marzł cał ko wi cie (2 sto pień) i za czął po -
da wać po wie trze non -stop. Bar tek nie pod -
pły nął do ko le gów, sta rał się uspo ko ić
od dech – tak, jak wie lo krot nie mu po wta -
rza no. Po nie waż jed nak 2 sto pień za marzł
kom plet nie, nie po ma ga ło to wca le, a tyl ko
bar dziej go nie po ko iło. Miej sce spo ko ju
i opa no wa nia za czę ła zaj mo wać pa ni ka.
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Ni ska wi docz ność do dat ko wo zwięk sza ła
po de ner wo wa nie. Prze stał czuć się kom for -
to wo pod wo dą. Czuł, że to in ne śro do wi sko
i chciał jak naj szyb ciej zna leźć się na po -
wierzch ni. Dra ma ty zmu sy tu acji do peł ni ło
spoj rze nie na ma no metr – Bart ko wi wy da -
wa ło się, że po wie trze zni ka w oczach. Za -

po mniał on o ko le gach i sta rał się sku pić
na roz wią za niu pro ble mu – po ja wi ło się za -
wę że nie po strze ga nia. W tym sa mym mo -
men cie Ra fał i Ro bert obej rze li się i zo ba-
czy li, iż Bar tek ma pro ble my. Po je go za -
cho wa niu (szyb kie roz glą da nie się, roz bie -
ga ne oczy, ma cha nie rę ka mi), a ta kże
bą bel kach po wie trza wy pły wa ją cych z pier-
w sze go stop nia, zro zu mie li mo men tal nie,
co się dzie je. Sta ra li się spo koj nie po dejść
do nie go. Zo rien to wa li się jed nak, że
w trak cie sza mo ta nia się z au to ma tem, sku -
pia jąc się na ma no me trze, Bar tek za czął się
mi mo wol nie wy nu rzać. Nie ste ty, nie zdą -
ży li go zła pać, bo spa ni ko wa ny ko le ga,
chcąc zna leźć się jak naj szyb ciej na po -
wierzch ni, za czął bar dzo do pom po wy wać
jac ket. Je dy ne, co uda ło się Ra fa ło wi i Ro -
ber to wi, to tym cza so we przy trzy ma nie go
za płe twy, co nie co spo wol ni ło wy nu rza -
nie. Na 15 me trze w wy ni ku bar dzo in ten -
syw ne go pom po wa nia jac ke tu (za czął on
upusz czać już po wie trze awa ryj ny mi za wo -
ra mi), nie by li w sta nie dłu żej go utrzy mać.
Bar tek w cią gu za le d wie kil ku dzie się ciu se -
kund zna lazł się z 15 me tra na po wierzch -
ni, spa ni ko wa ny, nie roz po zna ją cy oko li cy
(ze wzglę du na od su nię cie miej sca nur ko -

we go na po łu dnie od wej ścia do wo dy). Pa -
no wie pod wo dą od ra zu pod ję li kro ki ra -
tow ni cze. Da jąc so bie zna ki, po sta no wi li,
że Ra fał po dej dzie do Bart ka od do łu (Ro -
bert mógł by mieć pro ble my ze zła pa niem
go z po wo du si de mo un ta) i bę dzie go uspo -
ka jać. W tym sa mym cza sie Ro bert za cznie
szyb ko pły nąć w kie run ku zej ścia do wo dy,
wo ła jąc o po moc. Tak też po stą pi li. Ra fał
– sil ny i wy so ki mę żczy zna – po re gu la mi -
no wym wy nu rze niu się tuż pod Bart kiem,
zła pał go za bu tlę – za cho wu jąc tym sa -
mym bez pie czeń stwo i bę dąc po za za się -
giem spa ni ko wa ne go nur ka – za czął go
ho lo wać kur sem 270. Ro bert wy pły nął
na po wierzch nię oko ło 15 me trów bli żej
zej ścia do wo dy i za czął wo łać o po moc,
ca ły czas pły nąc jak naj szyb ciej na ple cach.
Ru di, któ ry usły szał wo ła nie, po biegł do sa -
mo cho du po ze staw tle no wy. Ra fał uspo ka -
jał Bart ka przez ca ły czas. Do pły nię cie
do brze gu za ję ło im oko ło 4 mi nut, bo zmu -
sze ni by li pły nąć do zej ścia – w po zo sta łych
miej scach brzeg był zbyt stro my. Po uspo -
ko je niu się, jesz cze w trak cie pły nię cia, Bar -
tek za czął po ma gać Ra fa ło wi, pra cu jąc
płe twa mi i po wo li roz pi na jąc sprzęt, tak
aby po tem by ło ła twiej go zdjąć.
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Po wy cią gnię ciu na brzeg Bar tek zo stał
po sa dzo ny na łód ce, któ ra le ża ła obok wej -
ścia do wo dy i po da no mu tlen. Przez ca ły
in cy dent nie stra cił on przy tom no ści.
W trak cie ho lo wa nia zo sta ła też we zwa na
w ję zy ku an giel skim po moc – po ko lej nych
kil ku mi nu tach po ja wi ła się ka ret ka (łącz nie
– ok. 10 mi nut od jej we zwa nia). Przed za -
bra niem Bart ka nur ko wie prze ka za li le ka -
rzom pe łen kom plet in for ma cji, któ re
spi sy wa ła w ze szy cie Mo ni ka, uzu peł nio -
nych do dat ko wo przez Ro ber ta od no śnie
sy tu acji pod wo dą. Le ka rze otrzy ma li kom -
pu ter nur ko wy Bart ka oraz je go da ne oso -
bo we. Ka ret ka za bra ła po szko do wa ne go
do naj bli ższej ko mo ry hi per ba rycz nej, ze
wzglę du na po dej rze nie DCS w prze cią gu
nie ca łej go dzi ny od po cząt ku wy pad ku nur -
ko we go. Tam też spę dził kil ka dni, pó ki nie
do szedł do sie bie.

Pod su mo wa nie
Bez po śred nią przy czy ną wy pad ku by ło

za wę że nie po strze ga nia oraz póź niej sza pa -
ni ka nur ka, któ re za owo co wa ły bar dzo
szyb kim wy nu rze niem się z 20 m. Po śred -
nio wi nę za to po no si za mro żo ny au to mat
(2 sto pień), jed nak ten fakt nie de ter mi no wał
roz wo ju wy da rzeń. Dzię ki trzeź wej oce nie

i do bre mu po dzie le niu obo wiąz ków, a ta -
kże po mo cy osób na brze gu, sy tu acja sta ła
się szyb ko kon tro lo wa na, a słu żby przy by ły
na czas i mia ły kom plet in for ma cji.

Naj lep szym spo so bem unik nię cia ta kie -
go roz wo ju wy pad ków był by spo kój nur ka
– Bart ka (i tak się sta ło w re al nej sy tu acji,
któ ra za ist nia ła). Po wi nien on, za nim au to -
mat kom plet nie się wzbu dzi, pod pły nąć

do ko le gów i za sy gna li zo wać, że coś jest
nie tak. Na stęp nie wy zna czo ny nu rek po -
wi nien prze ka zać mu swój octo pus, na któ -
rym nur ko wie za czę li by po wol ne wy cho -
dze nie na płyt sze wo dy. Po nie waż za rów no
Ro bert, jak i Ra fał mie li po dwój ne sys te my,
więc na wet dłu gie od dy cha nie Bart ka z dru -
gie go au to ma tu nie by ło by dla nich pro ble -
mem. W rze czy wi sto ści Bar tek (czy li ja) nie
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spa ni ko wał i zgło sił się do Ro ber ta po au to -
mat, sy gna li zu jąc opa no wa nie i spo kój opi -
sem „ucie ka mi po wie trze, ale jest OK
– za cznij my się po wo li wy nu rzać”. Wy szli -
śmy na głę bo kość ok. 15 me trów, a na stęp -
nie 10 me trów, gdzie kon ty nu owa li śmy
nur ko wa nie. Ca ły czas trzy ma łem się Ro -
ber ta (co dzię ki dłu gie mu wę żo wi do dru -
gie go stop nia nie by ło pro ble mem).
Nur ko wa nie trwa ło łącz nie ok. 30 mi nut
(czy li 20 mi nut po wy stą pie niu pierw szych
symp to mów za ma rza nia au to ma tu).

W dru giej ko lej no ści – du żo bar dziej dłu -
go fa lo wym roz wią za niem by ły by ćwi cze nia
od de cho we i opa no wa nie. W re al nej sy tu -
acji od dy cha łem szyb ciej głów nie nie przez
chłód z pian ki, a ogól ną eks cy ta cję, stąd też
jest to ele ment do wy pra co wa nia. Po zwo li -
ło by to na unik nię cie za ma rza nia dru gie go
stop nia.

Bar tek Po lań czyk

fot. Jacek Madejski

Wa żne kon tak ty:
DAN Eu ro pe
24 ho ur ho tli ne: +39 06 4211 8685
Pol ska li nia kon tak to wa: 058 622 5163
E -ma il: emer gen cy@da neu ro pe.org

UN DER PRES SU RE GRO UP DI VE &
OUT DO OR GMBH

+43 650 8000 477
A -4852 Wey regg am At ter see, Bach 24b
of fi ce@up -gro up.at

Di ving En try „Un der wa ter fo rest”
B152 – Se estraße Kam mer 
4861 Schörfling am At ter see 

Te le pho ne: +43 7665 8524
Fax ma chi ne: +43 7665 8524 – 4
Ema il: in fo@au strian -di vers.at
Web: www.au strian -di vers.at
Web: www.at ter see.at
Com pa ny: Au strian Di vers
Con tact: Se ele iten straße 4e, 4866 Unte -

rach am At ter see
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V ZAWODY W ŁOWIECTWIE PODWODNYM O PUCHAR PREZESA STOWARZYSZENIA SPERAFISHING POLAND
Być mo że nie ka żdy zda je so bie spra wę, że to już pią ty rok z rzę du spo ty ka my się w sce ne rii pięk ne go Iń skie go Par ku Kra jo -
bra zo we go, by w du chu spor to wej ry wa li za cji od da wać się cał ko wi cie pa sji ło wiec twa pod wod ne go. Za wo dy or ga ni zo wa ne
przez na sze Sto wa rzy sze nie od sa me go po cząt ku sta ra ją się wpi sać w hi sto rię te go spor tu w na szym kra ju, sta no wiąc do peł -
nie nie or ga ni zo wa nych wio sną, od po nad czter dzie stu lat, Mi strzostw Pol ski.
ZZaa  rrzząądd  SSttoo  wwaa  rrzzyy  sszzee  nniiaa  SSppee  aarr  ffii  hhiinngg  PPoo  llaanndd pra gnie za pro sić wszyst kich nad Je zio ro Iń sko w dniach 12-15 wrze śnia na or ga ni -
zo wa ny przez nas tur niej, któ ry chy ba po raz pierw szy w Pol sce od bę dzie się w for mu le dwu dnio wej. Od po wia da jąc na gło sy
na szych ko le gów, wzo ru jąc się na im pre zach, któ re od by wa ją się za gra ni cą, po sta no wi li śmy uczcić na szą ma łą rocz ni cę, da -
jąc wszyst kim za in te re so wa nym mo żli wość czer pa nia po dwój nej ra do ści z na sze go je sien ne go spo tka nia nad wo dą.
W tym ro ku za pra sza my wszyst kich chęt nych już 12 wrze śnia do Ośrod ka Wod na Do li na w miej sco wo ści Przy toń ko ło Wę go -
rzy na. W bez po śred niej oko li cy dys po nu je my trze ma je zio ra mi udo stęp nio ny mi dla ło wiec twa pod wod ne go. Są to je zio ra Iń -
sko, Wo świn i Krze mień. Tra dy cyj nie już de cy zję o wy bo rze je zio ra, któ re sta no wić bę dzie are nę spor to wych zma gań,
po dej mie my tuż przed sa my mi za wo da mi. Za de cy du je przej rzy stość wo dy, wa run ki bez pie czeń stwa oraz co naj wa żniej sze
– ilość i ak tyw ność ryb.
Prze wi du je my dwie kla sy fi ka cje punk to we. Głów ne za wo dy od bę dą się w so bo tę. Punk ta cja z tej kla sy fi ka cji oraz punk ty z Mi -
strzostw Pol ski po zwo lą wy ło nić naj lep sze go łow cę ro ku 2013 w na szym kra ju. Za wod ni cy, któ rzy zde cy du ją się na dwu dnio we
zma ga nia mo gą jed nak li czyć na cen niej sze na gro dy rze czo we oraz, co być mo że wa żniej sze dla ka żde go z nas, dzie się cio go -
dzin ną praw dzi wą fraj dę w wo dzie!
Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą za wo dów www.in sko.sspo land.pl, gdzie mo żna spraw dzić li -
stę za wod ni ków, po znać eki pę or ga ni za to ra oraz hi sto rię na sze go tur nie ju. Po dob nie jak w po -
przed nich la tach prze wi du je my li mit za wod ni ków. W za wo dach głów nych wy star to wać mo że nie
wię cej niż 55 osób, na to miast w za wo dach jed no dnio wych mak sy mal nie 20. O osta tecz nej li -
ście star to wej de cy du je ko lej ność zgło szeń po twier dzo nych wpła tą wpi so we go do dnia 31
sierp nia 2013.
Wszel kie ak tu al ne in for ma cje do ty czą ce tur nie ju znaj dzie cie na stro nie fa ce bo oka.
Pre zes Sto wa rzy sze nia Spe ar fi shing Po land
Da niel Sie low ski

http://www.insko.sspoland.pl
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Spo ra gro mad ka dzie ci i mło dzie -
ży zbie gła się do sali na par te rze
za raz po śnia da niu. Zaj mu jąc w po -
śpie chu co lep sze miej sca w szkol -
nych ław kach, z en tu zja zmem wy mie -
niali się swo ją wie dzą lub wy obra że -
nia mi na te mat ta jem nic pod wod ne -
go świa ta. 

Sły chać by ło za go rza łe li cy ta cje, kto dłu -
żej wy trzy mu je z gło wą pod wo dą, czyj ta -
ta zła pał dłu ższą ry bę, ktoś ma na wet żół te
płe twy, ma skę i rur kę i chce zo stać praw -
dzi wym nur kiem. Jed na z dziew czy nek
z mi ną wy bit nej znaw czy ni te ma tu nie
omiesz ka ła do dać, że ko lo ro we ryb ki nie
po tra fią żyć bez wo dy, o czym nie ste ty do -
wie dzia ła się po stłu cze niu do mo we go
akwa rium. Jed nak już po kil ku chwi lach
na twa rzach za czę ło ry so wać się spo re
znie cier pli wie nie wy wo ła ne zbyt dłu gim
w ich od czu ciu ocze ki wa niem na to, co
nie ba wem mia ły zo ba czyć. Nie ste ty, mi mo
usil nych sta rań sprzęt wy ka zy wał te go dnia

nie by wa łą zło śli wość upo rczy wie od ma -
wia jąc współ pra cy. Co praw da z ob ra zem
nie by ło naj mniej szych pro ble mów, jed nak
dźwięk pła tał fi gle. Ja ko że cza sy nie mych
fil mów ma my daw no za so bą, dziś na wet
pod wod ne pro duk cje, gdzie prze cież je dy -
ny od głos to tak na praw dę szum au to ma tów
od de cho wych, uzu peł nia ne są nie sa mo wi -

tą mu zy ką oraz barw ny mi opo wie ścia mi
nar ra to rów o tre ści naj czę ściej edu ka cyj nej.
W koń cu uda ło się, ale zamiast dużego
ekranu musieliśmy się zadowolić telewizo-
rem. Mo gli śmy roz po cząć ko lej ny Ma ra ton
Fil mów Nur ko wych w Szpi ta lu Re ha bi li ta -
cyj nym dla Dzie ci w Ame ry ce ko ło Olsz -
tyn ka. W za sa dzie tym ra zem był to mi ni-

Maraton dla najmłodszych w Ameryce
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ma ra ton, ra czej nur ko wy po ra nek, ze wzg-
lę du na śred nią wie ku je go od bior ców oraz
szpi tal ny har mo no gram za jęć. Czas ten jed -
nak był wy ko rzy sta ny nie zwy kle in ten syw -
nie. Na po czą tek za pre zen to wa li śmy fil my
cie szą ce się uzna niem na ka żdym z na -
szych ma ra to nów, czy li pro duk cje Pro jekt -
fil mu, Dar ka Se pio ło oraz Sławka Paćko.
Gdy tyl ko na ekra nie po ja wił się wiel ki błę -
kit, przez ca łe 1,5 go dzi ny kil ka dzie siąt par
oczu w sku pie niu szu ka ło tam od po wie dzi

na wie le py tań, któ re na go rą co ro dzi ły się
jed no po dru gim, czy też od daw na cze ka -
ły na roz wią za nie. Naj młod si roz glą da li się
za pa sia stym Ne mo, chcie li spraw dzić, czy
u nie go wszyst ko w po rząd ku i jak mu się
po wo dzi. Chłop cy bacz nie wy pa try wa li
krwio żer czych re ki nów, lecz gdy tyl ko nad -
pły nę ły, nie któ rzy na wszel ki wy pa dek jak -
by ku li li się na swo ich krze seł kach. Nie
bar dzo wie rzy li Dar ko wi pro wa dzą ce mu
ma ra ton, że lu dzie nie są ich ulu bio nym po -

kar mem. Dziew czyn ki z za chwy tem po dzi -
wia ły uśmiech nię te pyszcz ki del fi nów i żół -
wie le ni wie spa ce ru ją ce po dnie.
Naj więk sze wra że nie na wszyst kich zro bi ła
jed nak po stać, o któ rej żad ne z nich do tych -
czas nie sły sza ło, ani tym bar dziej nie wi -
dzia ło. My śląc o sy re nie w głę bi nach, oczy -
ma wy obraź ni wi dzi my pięk ną ko bie cą po -
stać z ry bim ogo nem. Ja kież by ło zdzi wie -
nie, gdy oka za ło się, że prze sym pa-  tycz ny
stwór na le żą cy do rzę du sy ren wła śnie, zwa -
ny diu go niem, za rów no kształ tem, jak i ga -
ba ry ta mi bar dziej przy po mi na sa mo chód
z po przed niej epo ki, po czci wą Sy ren kę.

Oprócz po zna wa nia pod wod ne go ży cia,
wi dzo wie by li bar dzo za in te re so wa ni jak
nur ko wie ra dzą so bie pod wo dą. Py tań
na ten te mat by ło wie le, zbyt wie le jak
na tak krót ki czas. Dla te go ko lej ny ma ra ton
w Ame ry ce za pla no wa li śmy już w paź -
dzier ni ku. Wte dy wła śnie od po wie my dzie -
ciom skąd się bio rą bą bel ki, dla cze go nie
wy cią ga się wra ków z dna, po ka że my
sprzęt nur ko wy, kto wie, mo że wśród tej
gro mad ki ktoś od kry je w so bie wiel ką pod -
wod ną pa sję?

AB
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Są ku sze alu mi nio we, z drew na te ko we -
go i po li me rów wę glo wych. Alu mi nium to
naj po pu lar niej szy eko no micz ny ma te riał,
lek ki i wy star cza ją co moc ny. Ma też na tu -
ral ne wła ści wo ści an ty ko ro zyj ne. Ich mi nu -
sem jest ne ga tyw na pły wal ność.

Włók no wę glo we za pew nia ku szy lek -
kość, od po wied nią wy trzy ma łość, a przy
tym neu tral ną pły wal ność ku szy z ca łym
sprzę tem. Dzię ki te mu pły wa się o wie le ła -
twiej i przy jem niej. Ku sze z po li me rów nie
są moc niej sze od alu mi nio wych, jak się są -
dzi. Są rów nie moc ne, ale lżej sze.

Ku sze z drew na to tra dy cja, ale rów nież
mo żli wość za po lo wa nia na pe la gicz ne ol -
brzy my nie rzad ko wa żą ce 500 kg. Kie dyś
prze cież nie zna no in nych ma te ria łów. Nie -
któ re ręcz nie ro bio ne eg zem pla rze to wspa -
nia le wy wa żo ne ar cy dzie ła. Są cię ższe,
przez co ma new ro wa nie jest tro chę trud niej -
sze, ale w blue wa ter hun ting, gdzie po lu je
się cza sem na ol brzy mie ry by pe la gicz ne
i uży wa wie lu gum, drew no jest wprost ide -
al nym ma te ria łem. Al ter na ty wą pod czas po -
lo wa nia na ol brzy mie ry by są nie któ re do bre
pneu ma ty ki i ku sze na CO2.

Z kusz pneu ma tycz nych naj lep sza bez
wąt pie nia jest Mam ba Ma ori su ba. Jest to naj -
szyb sza i naj bar dziej pre cy zyj na ku sza o za -
się gu ok. 6,5-7 m. Już przy oko ło 22 atm
sku tecz ny za sięg strza łu to 5 m. Wszyst ko to
dzię ki uni kal nej kon struk cji, w któ rej w lu fie
nie ma wo dy (ma ły tłok z mo no o -rin giem).
Pręd kość strza ły 6,5 mm o dłu go ści 100 cm
(Ta hi tia na) to 22,4 m/s – przy 20 atm. Czę sto
uży wa się i 34 atm. Wa ga ca łej ku szy to 1 kg.
Zu peł ny brak od rzu tu. Rę ko jeść to zmo dy fi -
ko wa ny Omer P. Czte ry ró żne dłu go ści ku -
szy. Strza ły oczy wi ście z naj wy ższej pół ki,
czy li De vo to. A do te go przy dat ny ma no -
metr. Czu łość spu stu re gu lu je się śrub ką
znaj du ją cą się pod spu stem. W Mam bie nie
ma prze łącz ni ka si ły strza łu Hi/Lo.

Kusze
Są zwo len ni cy kusz o na cią gu gu mo wym, z drew na i włók na wę glo we go

oraz mi ło śni cy kusz pneu ma tycz nych. Dys ku sja, któ re są lep sze, trwa od za -
wsze i pew nie ni gdy się nie skoń czy. Ogól nie rzecz bio rąc, wszyst kie ku sze
są do bre, o ile są pra wi dło wo za pro jek to wa ne i wy ko na ne oraz uży wa ne we
wła ści wy spo sób, zgod nie z ich prze zna cze niem. Ku sze z na cią giem gu mo -
wym są tak sa mo do bre jak pneu ma tycz ne. Ka żdy do bie ra so bie sprzęt we -
dług wła snych pre fe ren cji, sto sow nie do te go gdzie po lu je, na ja kie ry by, co
po tra fi i jak mu się pły wa z ku szą.
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Je śli ktoś nie ma ma no me tru, to po ni żej
ilość pom p nięć:

Mam ba 90 – 10 atm – 250, 15 atm
– 380, 20 atm – 580, 25 atm – 750

Mam ba 110 – 10 atm – 350, 15 atm
– 450, 20 atm – 650, 25 atm – 800

Mam ba 110
ze wnętrz na lu fa 35 mm lub 40 mm

w wer sji ma gnum;
we wnętrz na śred ni ca 11 mm;
strza ła od 6,5 mm z dwo ma skrzy deł ka -

mi dłu gość 125 cm;
dłu gość cał ko wi ta bez strza ły 114 cm;
dłu gość cał ko wi ta ze strza łą 132 cm;
wa ga ku szy bez strza ły 1 kg;
wa ga ku szy ze strza łą 1,3 kg.

Mam ba 90
ze wnętrz na lu fa 35 mm lub 40 mm

w wer sji ma gnum;
we wnętrz na śred ni ca 11 mm;
strzał od 6,5 mm z dwo ma skrzy deł ka mi

dłu gość 100 cm;
cał ko wi ta dłu gość bez strza ły 89 cm;
cał ko wi ta dłu gość ze strza łą 112 cm;
wa ga ku szy bez strza ły 800 g;
wa ga ku szy ze strza łą 1 kg.
Ku sze pneu ma tycz ne
Przy ku szach pneu ma tycz nych mo żna

zre du ko wać moc ob ni ża jąc ci śnie nie. Ro -
bi my to na ci ska jąc na za wór znaj du ją cy się
na tyl nym koń cu lu fy. Aby olej nie pry skał,
ku szę trze ba mieć w po zy cji pio no wej,
z gło wi cą skie ro wa ną w dół. Ta ka sa ma po -
zy cja ku szy wska za na jest przy zmia nie ole -
ju czy wy mia nie tło ka (ilość ole ju
Mam ba 90 – 30 cc, Mam ba 110 – 40 cc).

Przy pom po wa niu trze ba zwra cać uwa -
gę, że by i za wór w ku szy, i igli ca pomp ki
by ły su che. Je śli bę dą mo kre, do środ ka do -
sta nie się wo da i prę dzej czy póź niej roz -
pocz nie się pro ces ko ro zji. Cza sem mo żna
do dać w pro sty spo sób nie wiel ką ilość ole -
ju (2-3 ły żki sto ło we) za po mo cą pomp ki.
Wcią ga się olej pomp ką i do pom po wu jąc

tro chę ku szę, wpy cha się olej. Ku sza w po -
zy cji gło wi cą w dół. To i czy ści, i sma ru je
za wór wlo to wy.

Ma res czy Se atec rów nież pro du ku ją nie -
złe ku sze, jak As so czy Cy ra no. Oczy wi ście
nie na le ży za po mi nać o świet nych pneu ma -
ty kach Spo ra su ba. Obec nie wcho dzi na ry -
nek dłu go ocze ki wa na ku sza Eskwad Air
Imer sio na. Z kusz o na cią gu gu mo wym jed -
ny mi z lep szych są To te ma, Ome ra, Be au -
chat, Cres si, Spo ra su ba, De sault czy
Ef fe su ba. Oprócz te go na ryn ku mo żna zna -
leźć ca łą ga mę wca le nie gor szych, choć by
Ra bi tech, Des sault, Sa lvi mar, Pi cas so, Ro -
isub czy Rob Al len. Bar dzo do bre ku sze
pro du ku je kil ka firm grec kich, hisz pań skich
oraz pa rę firm spo za Eu ro py. Wa żne, aby
lu fa ku szy by ła sztyw na, wo dosz czel na
i od por na na dzia ła nie wo dy, a sa ma ku sza
do brze wy wa żo na. Ogól nie rzecz bio rąc,
nie ma złych kusz, są tyl ko kiep scy łow cy.
Ku pu jąc sprzęt, war to zwró cić uwa gę,
gdzie da na fir ma ma pro duk cję, je śli w Azji,
mo że być ró żnie z ja ko ścią. To sa mo do ty -
czy zresz tą pia nek, płetw i ca łej resz ty wy -
po sa że nia. Sprzę tem naj wy ższej ja ko ści
mo gą na przy kład po szczy cić się fir my fran -
cu skie i wło skie (z ma ły mi wy jąt ka mi). Le -
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piej ku po wać u pro du cen ta, przed sta wi cie -
la czy w spe cja li stycz nym skle pie niż
w mar ke cie.

Naj now sza ku sza pneu ma tycz na z Imer -
sion, Eskwad Air, za pro jek to wa na na wo dy
Eu ro py Wschod niej, do sko na le spi su ją ca się
rów nież w in nych re jo nach przy ka żdym ty -
pie po lo wa nia. Ty po wa ku sza pneu ma tycz -
na. Her me tycz na ko mo ra, w któ rej jest
zbior nik po wie trza, lu fa, tłok, me cha nizm
spu sto wy i amor ty za tor. Za zwy czaj fa brycz -
nie jest na ła do wa na do oko ło 300 psi. Nie -
któ rzy pro du cen ci za le ca ją uży wa nie ku szy
przy ci śnie niu 22 bar lub 325 psi. Sto so wa -
nie ci śnie nia po wy żej 26 bar lub 380 psi
mo że skró cić ży cie ab sor be ra, je śli jest
kiep skiej ja ko ści. Zwięk sza się też mo żli -
wość wy gię cia strza ły. Dla te go strza ła mu -
si być zro bio na z twar dej, sprę ży stej sta li
bez efek tu pa mię ci. Oczy wi ście ła do wa nie

strza ły przy bar dzo du żym ci śnie niu bę dzie
też trud niej sze. Le piej nie strze lać nie ma jąc
za nu rzo nej ku szy, bo tłok mo że uszko dzić
ab sor ber. Nie wol no też uży wać na wet lek -
ko wy gię tej strza ły. Mo że to po ry so wać we -
wnętrz ną po wierzch nię tło ka, ku sza
prze sta nie być szczel na i za cznie z niej
ucho dzić po wie trze. Przy ła do wa niu trze ba
uwa żać, aby nie wy giąć strza ły, szcze gól -
nie w ku szy o dłu giej lu fie al bo o więk szym
ci śnie niu. Po uży ciu w mor skiej wo dzie ku -
szę trze ba ko niecz nie po rząd nie prze płu kać
słod ką wo dą (wy star czy pa rę mi nut) i naj le -
piej zo sta wić ją w po zy cji lu fą w dół, aby
olej ściekł do lu fy.

Nie któ re ku sze są wy po sa żo ne w prze -
łącz nik mo cy Hi/Lo. Umo żli wia to al bo
szyb sze, al bo wol niej sze wy rzu ca nie strza -
ły. W po zy cji Lo za ła twia to za wór od ci na -
ją cy po wie trze z głów ne go zbior ni ka, co

po wo du je wy rzu ce nie strza ły przy uży ciu
mi ni mal nej ilo ści po wie trza. Prze łącz nik
jest przy dat ny przy po lo wa niu w gro tach.
Oszczę dza to bar dzo grot strza ły, a po lu jąc
na ra fach, nie nisz czy się ich nie po trzeb nie.
W dłu ższych ku szach o du żym ci śnie niu
prze łącz nik ten przy da je się przy ła do wa -
niu strza łu. W po zy cji Lo jest znacz nie ła -
twiej za ła do wać ku szę. Za sto so wa nie
ta kie go prze łącz ni ka wpro wa dza jed nak
do dat ko we opo ry prze pły wu po wie trza. Ka -
nał prze pły wu sprę żo ne go po wie trza
z głów ne go zbior ni ka do lu fy ma mniej szą
śred ni cę i stąd ku sze z ta kim prze łącz ni -
kiem ma ją mniej szą moc niż te bez nie go.
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Na poprzedniej stronie ku sza pneu ma -
tycz na, poniżej ku sza pró żnio wo -pneu ma -
tycz na (Mam ba) z o -rin giem uszczel nia-
ją cym lu fę.

Sys tem po raz pierw szy za sto so wa ny
przez Ma ori su ba w ory gi nal nej Mam bie.
Do in nych kusz Ma ori sub ro bił ze staw
Mam ba Kit, na sad kę do mon to wa nia w in -
nych ku szach, i w As so na dal spra wu je się
do sko na le. Obec nie na ba zie Mam by po -
wsta ły Tom ba i To va rich, in no wa cje
uszczel nie nia lu fy.

Mo co wa nie lin ki do strza ły ku szy pneu -
ma tycz nej

W sys te mie open muz zle jest wy raź ny
i czy sty wi dok, co spra wia że ce lo wa nie jest
du żo ła twiej sze i do kład niej sze. Ta ki wy lot
lu fy jest zna czą co mniej szy niż wy lot kon -
wen cjo nal nych luf, co znacz nie uła twia
ma new ro wa nie ku szą, gdyż opór dla wo dy
zo stał znacz nie zmniej szo ny. Spe aros o
wie le ła twiej są w sta nie śle dzić szyb ko pły -
ną cą ry bę. Strza ły są bez piecz nie utrzy my -
wa ne w open muz zle przez lin kę, na wet
przy uży ciu po je dyn czej lin ki. Lin ka strza ły
mo że być pro wa dzo na i z le wej, i z pra wej
stro ny, co za pew nia kom fort i pra wo, i le -
wo ręcz nym łow com. Strza łę za kła da się
szyb ciej i ła twiej niż przy kon wen cjo nal -

nych wy lo tach, bo nie trze ba jej prze kła dać
przez otwór wy lo to wy.

Lu fy są pro du ko wa ne me to dą wy cią ga -
nia. Uży wa się na prę żeń rzę du 3-4 to -
ny. 100% włók na wę glo we go da je
sztyw ność lu fy. Ka żda lu fa jest te sto wa na
dwu krot nie. Dru gi test od by wa się przez go -
dzi nę w ko mo rze ci śnie nio wej (odp. ci śnie -
nia 40 me trów).

Ra il guns są je dy ne w tym sen sie, że ma -
ją przed łu żo ną szy nę, któ ra sta no wi ca łość
z lu fą aż do dłu go ści strza ły. Ta szy na pod -
trzy mu je strza łę na ca łej dłu go ści lu fy
i w wy lo cie. Ru ra szy ny jest ta kże du żo
sztyw niej sza i moc niej sza, gdyż sto su je się
więk sze śred ni ce i grub sze ścian ki. W ku -
szach alu mi nio wych Rob Al le na sto su je się
alu mi nium lot ni cze.

Ku sze z drew na, za zwy czaj te ko we go, to
czę sto ręcz na ro bo ta. Na cią gi są czę sto po -
dwój ne, a na wet po trój ne. Bar dziej wy ma -
ga ją ca kon ser wa cja niż w przy pad ku kusz
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pneu ma tycz nych. Naj lep sze to ku sze Fa bri -
zia z To te ma, Vic to ra Abel la na, Iva na z Gi -
man su ba...

Te raz tro chę do kład niej o ku szach.
Jak wspo mnia łem wcze śniej, ku sze dzie -

li my na pneu ma tycz ne i z na cią giem gu mo -
wym. Oba ty py ma ją plu sy i mi nu sy.

Ku sze pneu ma tycz ne są po strze ga ne
przez więk szość spe aros ja ko nie zbyt do bra
broń, ze wzglę du na kon ser wa cję oraz utra -
tę mo cy wraz ze wzro stem głę bo ko ści – jak
mó wią nie któ rzy. Za le tą jest to, że przy ma -
łych wy mia rach ma ją ogrom ną moc. Ry nek
kusz pneu ma tycz nych zo stał zre wo lu cjo ni -
zo wa ny przez po ja wie nie się Mam by. Sys -
tem uszczel nia lu fę i za po bie ga do sta wa niu
się do niej wo dy. Dla te go tłok wy py cha tyl -
ko strza łę, a nie strza łę i wo dę, jak w in nych
mo de lach. To spra wia, że ku sza jest du żo
po tę żniej sza, szyb sza i bar dziej efek tyw na.

Ku sze z na cią giem gu mo wym
– ku sze eu ro pej skie, z wie lo ma gu ma mi

i hy bry do we. Zo sta ły za pro jek to wa ne dla
Eu ro pej czy ków po lu ją cych głów nie na
mniej sze ry by. Są szyb kie i do kład ne. Więk -
szość kusz eu ro pej skich jest wy po sa żo na
w strza ły 6-6,5 mm i gu my 16 mm, 18 mm
al bo 20 mm. To po pu lar ne ku sze z Cres si,

Ome ra itd. Mu ta cją eu ro pej skich kusz jest
po łu dnio wo -afry kań ski ra il gun –o więk szej
mo cy i grub szej strza le. To ku sza na więk -
sze ry by. Ma za zwy czaj strza łę 7-8 mm
i dwie 16 mm gu my ja ko na ciąg. Aby zli -
kwi do wać bi cie i chwia nie się strza ły,
do ku szy do da no szy nę. To nie tyl ko
wzmac nia lu fę, ale spra wia, że ku sza jest
bar dzo do kład na. To ku sze Rob Al le na i Ra -
bi te cha.

W więk szo ści kusz eu ro pej skich i ty pu
ra il gun po da je się dłu gość lu fy, a nie dłu -
gość ca łej ku szy. Za zwy czaj w cen ty me -
trach. Po pu lar ne ze sta wy to:

gu ma 16 mm i strza ła 6,3-6,6 mm na ry -
by do 7 kg;

gu ma 20 mm i strza ła 7 mm uni wer sal -
na;

dwie gu my 16 mm i strza ła 7-8 mm
na du że ry by.

Prze wa gą gum 16 mm nad 20 mm jest to,

że ła twiej je na cią gnąć. Dla te go wie lu spe -
aros uży wa 2x16 mm w swo ich dłu gich ku -
szach. Ła twiej się je na cią ga i są sil niej sze
niż po je dyn cza gu ma 20 mm. Ge ne ral nie
ku sza z jed ną gu mą 16 mm jest bar dziej
cel na od ku szy z dwo ma gu ma mi 16 mm,
ale rów no cze śnie jest słab sza.

Wi deł ki łą czo ne są zro bio ne z me ta lu. Są
uży wa ne w więk szo ści mo de li eu ro pej -
skich. Ich za le tą jest dłu go trwa łość, rzad ko
spra wia ją kło pot. Jed nak są nie bez piecz ne
dla rąk, gdy ze śli zgną się z na cię cia na
strza le, zwy kle gdy na cią ga się ku szę w po -
śpie chu al bo sto su je nie po praw ną tech ni kę
na cią ga nia.

Dru gi typ to wi deł ki z mięk kiej lin ki.
Więk szość kusz ty pu ra il gun z RPA jest
w nie wy po sa żo na. Są bez piecz ne dla rąk.
Mo żna bez pro ble mu je za sto so wać w ka -
żdej ku szy ty pu eu ro pej skie go. Trze ba je dy -
nie za sto so wać od po wied nią lin kę (naj le-
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piej dy ne ema) i zwró cić uwa gę, aby na na -
cię ciach na strza le nie by ło żad nych za -
dzio rów ani ostrych kan tów mo gą cych
prze ciąć lin kę.

Prak ty ka po ka zu je, że me ta lo we cza sem
pę ka ją bez ostrze że nia, co mo że być bar -
dzo nie bez piecz ne. Naj le piej więc sto so -
wać mięk kie wi deł ki z dy ne ema. Spi su ją się
na praw dę do sko na le i ła two je zro bić.

– ku sze drew nia ne
Przy po lo wa niu na więk sze ry by uży wa

się ró żno ra kich kusz drew nia nych. Spe aros
po lu ją cy w bar dzo czy stych wo dach po -
trze bu ją do dat ko we go za się gu i ta ki za pew -
nia ją im wła śnie te ku sze. Do bu do wy lu fy
uży wa się drew na, gdyż jest bar dzo od por -
ne na wy gi na nie. To po zwa la na uży wa -
nie 3-8 gum, a na wet wię cej, bez oba wy
wy gi na nia się lu fy, prze ciw nie do mak sy -

mal nych mo żli wo ści uży cia 2x16 mm
w ku szach ra il gun. Uży cie więk szej ilo ści
gum po zwa la ta kże na uży cie grub szej
strza ły. Grub sza strza ła ma lep sze wła ści -
wo ści pe ne tra cji ry by niż cień sza. Z po wo -
du uży wa nej mo cy, me cha ni zmy kusz
drew nia nych są so lid niej sze od me cha ni -
zmów w mo de lach eu ro pej skich. Po nie waż
uży wa się wie lu gum, pro ble mem jest od -
rzut. Aby go zre du ko wać, zwięk sza się wa -
gę ku szy. Cię żka ku sza to nie, aby ją
wy wa żyć, mon tu je się na bo kach spe cjal ne
na kład ki. Wie le po pu lar nych kusz ma rów -
nież ba la stu ją ce na kład ki z przo du ku szy,
co po ma ga utrzy my wać wy lot lu fy w dół,
jak i gu my w jed nej li nii ze strza łą. Nie któ -
re mo de le, np. Da ry la Won ga, ma ją we -
wnętrz ny sys tem wy wa ża nia, co uwal nia
ku szę od do dat ko wych ze wnętrz nych na -
kła dek. Po pu lar ni pro du cen ci do sko na łych
kusz drew nia nych to Jay Rif fe, Wong, Kit to
i Matt Ale xan der. I oczy wi ście Scott z Mar -
lo Spe ar guns, Jor dan Ha mil ton, Ste ve Ale -
xan der i An dre Wic ka sa na.

Drew nia ne ku sze ma ją dwie kon fi gu ra -
cje: rę ko jeść u na sa dy al bo w po ło wie lu fy.
Ku sze z rę ko je ścią na środ ku są ła twiej sze
w ma new ro wa niu, zaś te z rę ko je ścią u na -

sa dy – ła twiej sze w ce lo wa niu. W więk szo -
ści kusz drew nia nych po da je się cał ko wi tą
dłu gość ku szy w ca lach. Za zwy czaj ro bi się
je z lek kie go drew na te ko we go (Bir ma), któ -
re jest nad zwy czaj od por ne na dzia ła nie
wo dy i ła twe do ob rób ki. Po nad to sto su je
się lek ki i od por ny na wo dę Pa dauk (Afry ka
Za chod nia, Taj lan dia, Bir ma), Ze brę z Afry -
ki – cię żkie drew no, ma ło od por ne na wo -
dę, ale bar dzo od por ne na uszko dze nia,
bar dzo lek kie drew no ma ho nio we (z obu
Ame ryk, Afry ki i Azji), bar dzo cię żkie i od -
por ne na wo dę Co co bol lo (Ame ry ka Ła ciń -
ska), bar dzo cię żki i od por ny na wo dę Ipe
He ar two od z Ama zo nii (kom bi na cje z lżej -
szy mi ga tun ka mi drew na), rów nie cię żkie
au stra lij ski La ce, Pur ple He art z Ame ry ki
Po łu dnio wej i Koa z Ha wa jów.

– ku sze hy bry do we
to kom bi na cja krót kiej lu fy eu ro pej skiej

z drew nia nym kor pu sem. Za naj lep sze
uwa ża się ku sze Wong Hy brid. Lu fy ro bi się
z ty ta nu al bo włók na wę glo we go. Gwa ran -
tu ją one so lid ność kusz drew nia nych po łą -
czo ną z ma new ro wo ścią kusz eu ro pej skich.

Z kusz eu ro pej skich o na cią gu gu mo wym
do sko na łe pro du ku ją C4, Be au chat, Pi cas -
so Eli te, Des sault, Omer, Spo ra sub, Gi man -

Jean Luc z Maco2 i Daryl z jedną ze swoich
kusz
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sub, Imer sion, Abel lan, Cres si, Spet ton, Se -
ac sub i Achil les. Trze ba też pa mię tać o bar -
dzo do brych ku szach z Fre edi vers, Pe la ja,
Or ca czy Mar ca Va len ti na.

I py ta nie klu czo we. Ja ką ku szę wy brać?
Dłu gość ku szy za le ży przede wszyst kim

od wi docz no ści w wo dach w ja kich po lu -
je my. Ge ne ral nie im czyst sza wo da, tym
dłu ższa ku sza. I oczy wi ście spe cy fi ka dna
i ryb, na któ re po lu je my. Naj le piej za się -
gnąć ra dy spe aros z do świad cze niem lub
po lu ją cych w tym re jo nie. W ka żdym ra zie
łow ca mu si być w sta nie wi dzieć ko niec
swo jej ku szy.

Gło wi ce
W ku szach o na cią gu gu mo wym sto su je

się dwa ro dza je gło wic, otwar te i za mknię -
te. Wa żny jest ma te riał z ja kie go jest zro -
bio na. Ny lo no we są du żo lep sze
od alu mi nio wych i nie roz la tu ją się po pa -
ru la tach.

– gło wi ca clo sed muz zle ma ma ły otwór,
przez któ ry prze cho dzi strza ła. Gło wi ca
utrzy mu je strza łę, ale nie do ci ska jej do pro -
wad ni cy (chy ba że za sto su je się mo co wa -
nie lin ki over shaft);

– gło wi ca open muz zle jest otwar ta i nie
ma żad ne go otwo ru przy trzy mu ją ce go

strza łę. Dla te go lin ka jest pro wa dzo na
w spo sób, któ ry przy trzy mu je strza łę i do ci -
ska ją do pro wad ni cy.

Głów na ró żni ca to ła do wa nie. W ku szy
z gło wi cą open strza łę ła du je się szyb ciej
i ła twiej, jest ona do ci ska na do pro wad ni -
cy. Po nad to za pew nia lep sze ce lo wa nie.
Przy obu ty pach gło wic mo co wa nie lin ki ty -
pu over shaft (dzię ki do ci śnię ciu strza ły
do pro wad ni cy) po zwa la na strze la nie
przy ku szy prze chy lo nej na bok, skie ro wa -
nej w dół czy do gó ry no ga mi.

W open muz zle wkła da my strza łę
do me cha ni zmu spu sto we go. Trzy ma jąc ją
jed ną rę ką, dru gą pro wa dzi się lin kę w kie -
run ku gło wi cy, wo kół al bo le we go, al bo
pra we go ucha na gó rze gło wi cy, po tem
nad strza łę i z po wro tem w dół lu fy
do zwal nia cza lin ki.

Gu my
Ma my dwa ty py gum: Eu ro i pę tlo we.
Typ Eu ro – wkrę ca ne gu my – ła twa wy -

mia na i wy trzy mu ją dłu żej.

Typ pę tlo wy ma dwa ro dza je:
pro sta pę tla gu my z la tek su z wę dzi deł -

kiem z Dy ne ema – kło po tli wa wy mia na;
pę tla z la tek su z na gwin to wa ny mi koń -

ców ka mi – ła twa wy mia na.
Są czte ry ro dza je gum 14, 16, 19 i 20 mm

w ko lo rach bursz ty no wym i czar nym.

Krót sze bursz ty no we gu my są uży wa ne
naj czę ściej i są naj lep sze do strza łu o śred -
nim za się gu. Dłu ższe, czar ne gu my są uży -
wa ne do strza łu o bli skim za się gu, gdzie jest
po trzeb na mniej sza si ła. Obu ro dza jów
gum mo żna uży wać tyl ko wte dy, gdy po -
trzeb na jest do dat ko wa pe ne tra cja du żej ry -
by al bo do strza łów o du żym za się gu.

Gu my ja kie obec nie są na ryn ku:
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bursz ty no we 14, 16, 19 i 20 mm do sko -
na łe do kusz drew nia nych;

czar ne: 14 i 16 mm do mniej szych i śred -
nich kusz;

czar ne: 16,19 i 20 mm do śred nich
i więk szych kusz;

czer wo ne 16 mm do kusz więk szych
(zmie nia ko lor na dnie);

żół te z czar ną po wło ką (Rob Al len
– ochro na przed czyn ni ka mi ze wnętrz ny mi
i zwięk szo na ela stycz ność);

gu my z na tu ral ne go la te xu, żół te i czar -
ne.

Po ni żej 25-30 m mięk kie gu my pę ka ją
i tra cą ela stycz ność. Dla te go do głę bo kich
po lo wań uży wa się gum tward szych. Trze -
ba też pa mię tać, że z ka żdym strza łem wła -
ści wo ści gu my bę dą co raz gor sze. Bar dzo
do bre gu my 16 mm ro bi Rif fe.

Na pew no god ny mi po le ce nia są: Mam -
ba – z Ma ori su ba, T20 Car bon, Exca li bur
i Mil le nium Ome ra, Mun dial Car bon Be au -
chat, Pe la gos i Ta hi ti To te ma, Dem ka Spet -
to na, Pe la gic Pro z Imer sion, As so i X -Fi re
z Se ac su ba, Cy ra no Ma re sa.

Klu czem do suk ce su jest wy bór od po -
wied niej ku szy w za le żno ści od sto so wa nej
tech ni ki.

60 cm – po lo wa nie w gro tach, szcze li -
nach al bo przy złej przej rzy sto ści wo dy. Ła -
two się nią ma new ru je, ale ma ogra ni czo ny
za sięg. Czę sto uży wa na z trój zę bem, a na -
wet pię cio zę bem. Dłu gość strza ły 100 cm.

75 cm – wszech stron na dłu gość, mo żna
uży wać jej i w gro tach, i na otwar tych wo -
dach. Za pew nia du żą mo żli wość ma new -
ro wa nia i du żo więk szy za sięg niż
ku sza 60 cm. Ide al na dla po cząt ku ją cych.
Dłu gość strza ły 115 cm.

90 cm – za dłu ga na po lo wa nie w gro -
tach i roz pa dli nach. Do bra na otwar te wo -
dy. Dłu gość strza ły 130 cm.

100-110cm – do sko na ła na otwar tych
wo dach o bar dzo du żej przej rzy sto ści. Dłu -
gość strza ły 140 cm.

Czy li ku sza o dłu go ści 75 cm jest naj bar -
dziej uni wer sal na. Ale przy sto so wa niu tyl -
ko Aspet to czy Gli de ide al na bę dzie
ku sza 90 cm, obo wiąz ko wo z ko ło wrot -
kiem. Za zwy czaj uży wa się strzał 6,5
lub 7 mm. Po je dyn czy grot przy Aspet to,
Gli de i w ogó le na du że ry by, pię cio zę by
na mniej sze. Do brze jest, gdy ku sza pneu -
ma tycz na ma re gu la tor mo cy i przede
wszyst kim bez piecz nik.

Rę ko jeść ku szy mu si być so lid nie zro bio -
na i wy god na do trzy ma nia w dło ni. Rę ko -
je ści ro bi się z pla sti ku i ny lo nu. Te
ny lo no we są znacz nie moc niej sze. Cza sem
sto su je się na wet ny lon wzmac nia ny włók -
nem szkla nym.

Naj bar dziej zło żo ną czę ścią ku szy jest
me cha nizm spu sto wy. Ma pra wie wszyst kie
ele men ty ru cho me i naj czę ściej, je śli w ku -
szy coś się psu je, to naj pierw wła śnie to.
Naj lep sze me cha ni zmy to te pro ste, z du ży -
mi czę ścia mi i so lid ny mi sprę ży na mi ze sta -
li nie rdzew nej. Ku pu jąc ku szę war to
zwró cić uwa gę, czy w tym ty pie me cha ni -
zmu mo żna uży wać strza ły o ró żnych ty -
pach koń có wek, czy tyl ko z jed nym. Jak
dzia ła sys tem zwal nia ją cy lin kę. Czy po na -
ci śnię ciu spu stu strza ła wy la tu je sa ma, czy
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trze ba ją wy cią gnąć ru sza jąc nią. Ja ki wy -
da je dźwięk przy wkła da niu w me cha nizm
spu sto wy.

Ku sze CO2

Oprócz kusz pneu ma tycz nych, z na cią -
giem gu mo wym i hy dro pneu ma tycz nych są
jesz cze ku sze na CO2. Za zwy czaj uży wa ne
w kra jach eg zo tycz nych, głów nie w Afry ce
Za chod niej, w blue wa ter hun ting i hard co -
re spe ar fi shing. Że by wszyst ko by ło ja sne,
w ku szach na CO2 uży wa się al bo CO2, al -
bo sprę żo ne go po wie trza o du żym ci śnie -
niu. Ku sze na CO2 są uży wa ne w cie płych
mo rzach, co po ma ga w pa ro wa niu CO2.
Sprę żo ne po wie trze ma więk sze ci śnie nie,
ale z ka żdym strza łem spo ro się ob ni ża.
Przy CO2 ci śnie nie jest za wsze sta łe. CO2

ma za zwy czaj ci śnie nie 55/75 ba rów, a bu -
tle ma ją atest na 300 ba rów. Sprę żo ne po -
wie trze ma 3000 psi = 206 ba rów.

Je śli ko rzy sta się z bu tli z CO2, ni gdy nie
uży wa się jej po tem do sprę żo ne go po wie -
trza.

Bu tle 1,1 l są tyl ko do sprę żo ne go po wie -
trza, gdyż by ły by za cię żkie przy za ła do wa -
niu CO2. Przy bu tlach 0,35 l i 0,5 l uży wa
się al bo CO2, al bo sprę żo ne go po wie trza.

Je dy na ró żni ca mię dzy du żą a ma łą bu tlą
jest w ate ście na ci śnie nie:

1,1 l i 1,2 l > 3000 psi
0,35 l i 0,5 l > 4500 psi
Za le ty kusz na CO2 (250-300 ba rów) to

bar dzo du ży za sięg, po tę żna si ła strza łu,
pre cy zja i ła twość ła do wa nia. Po nad to uni -
ka się zra nio nych czy stra co nych ryb. Strza -
ła na pę dza na czy stym CO2, zna nym ja ko
su chy lód, któ ry jest do stęp ny nad mo rzem,
gdzie uży wa się go do prze cho wy wa nia
i trans por tu ryb. Su chy lód kru szy się i wy -
peł nia nim 75% ob ję to ści po jem ni ka.
Po wy pa ro wa niu (ulot nie niu) su chy lód wy -
twa rza gaz dwu tle nek wę gla CO2 o sta łym
ci śnie niu. Do pó ki su chy lód pa ru je, we -
wnątrz po jem ni ka utrzy mu je się sta łe ci -
śnie nie. Przy jed nym ta kim na peł nie niu
po jem nik za pew nia 200 strza łów o po tę -
żnej si le. W Ba zo oce nie ma tło ka. Ci śnie -
nie dzia ła bez po śred nio na koń ców kę
strza ły, któ ra jest lek ko roz sze rzo na u do łu,
aby uszczel nić lu fę.

Tu taj aby na peł nić bu tlę CO2 po trze ba
mieć bu tlę prze my sło wą, ta ką na przy kład
od dys try bu cji pi wa, Co ca -Co li czy ga śnic
i ada ptor do ła do wa nia CO2. Naj ła twiej mo -
żna zna leźć ta kie w skle pach Pa int ball. CO2��
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jest płyn ny i ci śnie nie jest sta łe przy ła do -
wa niu płyn nym CO2. W 0,5 l bu tli jest
430 g CO2 a je den strzał po trze bu je 30 g
CO2, co da je ok. 15 strza łów z ta kiej bu tli.

Je śli uży wa my po wie trza, pro blem jest
in ny. Po trzeb ny jest po jem nik 1,1 l, ada ptor
i bu tla z akwa lun gu. Naj lep sze ci śnie nie
to 150/175 ba rów. Ka żdy strzał to oko ło 30
cm3, co da je oko ło 35 strza łów z ta kie go
po jem ni ka. Ale przy po wie trzu ci śnie nie
spa da za ka żdym strza łem, więc przy
pierw szym strza le ci śnie nie bę dzie 175 ba -
rów, przy dru gim 160, przy trze cim 145 ba -
rów itd..

Slip tip – za pew nia lep szą pe ne tra cję ry by
i nie po zwa la jej wy wie rać na ci sku na strza -
łę, co re du ku je ry zy ko wy gię cia się strza ły.
Nie po zwa la też ry bie uwol nić się od strza -
ły. Uży wa jąc slip tip jest mo żli we na wet
strze la nie w mięk kie miej sca, np. brzuch.
Sto su je się go przy po lo wa niach na otwar -
tych wo dach i ra czej na du że, wa lecz ne ry -
by pe la gicz ne. Z ca łą pew no ścią do ta kich
na le ży za li czyć Den te xa. 

Bez sen su jest sto so wa nie go przy ry bach
den nych np. gro upe rach czy in nych ży ją -
cych w gro tach. Slip tip nie po wstrzy ma ran -
nej ofia ry przed uciecz ką w głąb gro ty

i bę dzie jesz cze trud niej wy do stać z niej ry -
bę.

Strza ły naj czę ściej z po je dyn czym otwie -
ra nym za dzio rem, rza dziej z dwo ma, dłu -
gi mi na wet na 8 cm.

Trój zę by i pię cio zę by sto su ją tyl ko po cząt -
ku ją cy, po lu jąc na ma łe ry by. Mo co wa nie
do ku szy to po je dyn cza lin ka 1,4-1,6 mm (trzy
po dwój ne owi nię cia) Przy za ła do wa nej ku szy,
trzy ma my lin kę za dwa koń ce, je den wy cho -
dzą cy od su wa ka na strza le, a dru gi od pro -
wad ni cy lin ki przy wy lo cie lu fy i pro wa dzi my
ją do zwol nie nia na spu ście, po tem z po wro -
tem do pro wad ni cy na wy lo cie lu fy i zno wu
do spu stu. Przy Mam bie 110 to oko ło 6 m,

a przy As so 115 oko ło 7 m. Ja ko lin ki uży wa
się mo no al bo dy ne ema. Mo no jest moc na
i ta nia, ale się za gi na, od por na na otar cia, nie
plą cze się, nie skrę ca i jest ma ło wi docz na.

Dy ne ema jest bar dzo moc na, ale du żo
dro ższa, nie za gi na się, jed nak ła two się
skrę ca, jest też od por na na otar cia.

Do brze jest wy po sa żyć ku szę w ab sor -
ber. Nie któ rzy za kła da ją na za dzior/skrzy -
deł ko Ta hi tia ny ma ły gu mo wy o -ring, ale
nie jest to bar dzo ko niecz ne.

Do pro duk cji strzał uży wa się sta li nie -
rdzew nej i sprę ży stej, za zwy czaj 17-4 ph.
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Strza ły ze sta li sprę ży stej są moc niej sze
i trwal sze, po mi mo iż z cza sem są tro chę po -
kry te rdza wym na lo tem. Strza ły ze sta li nie -
rdzew nej są nie co lżej sze i szyb sze. Ty po we

śred ni ce strzał to 6,5 ale są i 7 czy 7,5 mm.
Przy krót szych ku szach po ni żej 110-120 cm
sto su je się ge ne ral nie 6,5 mm, przy dłu -
ższych 7 mm, a przy więk szej ilo ści
gum 7,5-8 mm i jesz cze wię cej.

Analizując wy ni ki te stów po rów naw -
czych ku szy pneu ma tycz nej i z na cią giem
gu mo wym wy raź nie wi dać ró żni cę w pręd -
ko ści strza ły, mo cy ku szy i si ły po trzeb nej
do na cią gnię cia strza ły. Pneu ma tyk bar dzo
kom pak to wy, ła twiej szy w ma new ro wa niu,
o więk szej mo cy strza łu, wy ma ga ją cy mniej
si ły do na ła do wa nia i tyl ko nie znacz nie gło -
śniej szy od gu mów ki, a cza sem i nie. I rów -
nie cel ny jak gu mów ka! Te sty te sta mi, ja
uży wam i pneu ma ty ki, i gu mów ki. Wszyst -
ko za le ży od oko licz no ści.

In nym nie koń czą cym się te ma tem jest
za sięg ku szy.

W prze cięt nej ku szy sku tecz ny za sięg to 3
mo że 4 me try, bo trze ba brać pod uwa gę, że
strze la się do ryb, któ re ma ją czu łe zmy -
sły. I ge ne ral nie wy glą da na to, że stan dar do -
wy sku tecz ny za sięg to trzy dłu go ści strza ły.
Strza ła osią ga więk szą od le głość, ale po tym
dy stan sie, z po wo du opo ru wo dy, jej pręd -
kość dra stycz nie ma le je. Do te go do cho dzi
dłu gość lu fy, hy dro dy na mi- cz ne wła ści wo -

ści strza ły i moc ku szy, czy li w przy pad ku ku -
szy na gu my, to ilość gum, a w pneu ma tycz -
nej ilość at mos fer. A są ku sze pneu ma tycz ne
dłu gie na wet na 130 cm. Wiem z wła sne go
do świad cze nia, że strza ła le ci bar dzo szyb -
ko. Te sty po ka zu ją, że osią ga cel w oko ło 0,4
s. Trze ba brać też pod uwa gę, ile cza su po -
trze bu ją ry by na ob rót, za zwy czaj 90 stop ni,
i uciecz kę. Ma łe ry by są du żo zwin niej sze
i się wy my ka ją. W ma łe ce lu je się trud niej,
w du że ła twiej, na wet z więk szej od le gło ści.

Nie któ rzy po lu ją cy na ol brzy mie ry by
pe la gicz ne uży wa ją kusz na wet z 8-10 gu -
ma mi sku tecz ny mi na wet na 10 m.

Po le spe ars i Ha wa iian slings
Po le spe ar
– to in na i wszech stron na broń. Nie ma

ta kie go za się gu i mo cy jak ku sza, ale jest
szyb sza w ła do wa niu i bar dzo ta nia. Po lo -
wa nie wy ma ga tro chę więk szych umie jęt -
no ści niż przy uży ciu ku szy czy na wet
Ha wa iian sling, przede wszyst kim bli ższe go
po dej ścia do ry by. Po le spe ar to ta ka ulep -
szo na włócz nia. Pro ściej to hand spe ar (rur -
ka) z ela stycz ną pę tlą na koń cu. Ob wią zu je
się kciuk pro cą/pę tlą i na cią ga się strza łę rę -
ką. Czę sto ro bi się je z drew na, ma ho niu
(wy trzy ma ły, lek ki i ta ni) i te ki (bar dziej od -
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por ny, ale cię ższy i dro ższy). Do brym ma te -
ria łem jest też alu mi nium, ty tan i włók no
szkla ne. Po le spe ars za zwy czaj ma ją dłu -
gość od 120 do 240 cm.

Na Ba ha mach spo ty ka się łow ców po lu -
ją cych na wet 7 m po le spe ars. Na nie któ -
rych wy spach Mo rza Ka ra ib skie go to je dy na
do pusz czal na broń w pod wod nych ło wach.
A mo żna nią upo lo wać cał kiem po kaź ne
sztu ki. Ło wy z po le spe ar to bar dzo do bra
dro ga do po zna nia taj ni ków spe ar fi shin gu,
bo zmu sza, aby być wszech stron nym i sku -
tecz nym łow cą. Za zwy czaj spe aro z tą bro -
nią nie szu ka pły wa ją cych ryb, ale wy pa-
tru je ich w ró żnych szcze li nach i dziu rach,
czy li mu si po dejść ry bę bli sko. Za sa dy są ta -
kie sa me jak przy po lo wa niu ku szą. Rów -
nież trze ba znać zwy cza je ryb, na któ re się
po lu je i po tra fić je ci cho po dejść. Ry by są
cie kaw skie i łow ca mo że to wy ko rzy stać.
Pierw sza oka zja do strza łu w szcze li nie
skal nej jest czę sto naj lep sza i trze ba też pa -
mię tać, że ry by za wsze wo lą wszel kie dziu -
ry i gro ty z tyl nym, awa ryj nym wyj ściem.

Hand spe ar
– to po pro stu włócz nia z gro tem na koń -

cu. Po lo wa nie z włócz nią jest naj bar dziej
am bit nym spo so bem upo lo wa nia ry by.

Trzy ma się ją wzdłuż cia ła, rę ką od chy lo ną
do ty łu za bio dro. I ude rza w ry bę z ca łej si -
ły. Obec nie ma ło kto uży wa tej bro ni, choć
wi du je się spe aros z ta kim sprzę tem na Ka -
ra ibach i Pa cy fi ku. Kie dyś tak wła śnie po lo -
wał Guy Gi pa trick i Hans Hass.

Ha wa iian sling
– czy li pod wod na pro ca. Uchwyt to rur -

ka (bam bus, alu mi nium, PVC), do któ rej
wcho dzi strza ła. Do uchwy tu przy mo co wa -
na jest gu mo wa pę tla pro cy, któ ra ma mi -
secz kę, o któ rą opie ra się ko niec strza ły.
Strza ły ma ją za zwy czaj śred ni cę od 1/4””
do 5/16”” i dłu gość od 3 do 5 stóp.

Węzły
Naj czę ściej uży wa ne w spe ar fi shin gu to:
Clo ve hitch – wę zeł do za wią zy wa nia

gum ku szy i bun gie;

One -And -A -Half -Fi sher mans Knot – do -
sko na ły do pę tli na koń cu lin ki, nie osła bia
lin ki, prak tycz nie nie do roz wią za nia;

Stop per Knot – wę zeł ogra ni cza ją cy sto -
so wa ny w wi deł kach i ko ło wrot kach;

Bow Li ne Knot – jesz cze je den, rów nie
wa żny i czę sto uży wa ny wę zeł. 

Ła twy i do za wią za nia, i do roz wią za nia.
Za cią ga się przy cią gnię ciu lub ob cią że niu
li ny, je śli wę zeł obej mu je ja kiś przed miot.
Mo żna go użyć do zro bie nia pę tli na koń cu
li ny, mo co wa nia lin ki dy ne ema do strza ły.
Uży wa ny rów nież ja ko wę zeł ra tow ni czy;

Con stric tor knot – rów nie prak tycz ny wę -
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zeł. Mo co wa nie wi de łek z dy ne ema czy
me ta lo wych do gum. Jest ła twy do za wią -
za nia i bar dzo trud ny, a za zwy czaj nie
do roz wią za nia po po rząd nym za ci śnię ciu.
Jest po dob ny do wę zła clo ve hitch, ale je -
den ko niec prze cho dzi pod dru gim two rząc
na gó rze wę zeł pod wierzch nim zwo jem.

Supeł
Naj prost szy z wę złów. Sto so wa ny naj -

czę ściej do za blo ko wa nia lin ki w otwo rze.
Je śli jest moc no za ci śnię ty, trud no go roz -
wią zać.

Ósemka
Naj czę ściej uży wa ny ja ko za bez pie cze -

nie przed wy su nię ciem się li ny z blo ku lub
ki py. Czę sto sto so wa ny na koń cach szo tów,
ro bio ny na fa le mie cza lub fa le płe twy ste -
ro wej, przy jed no cze snym sto so wa niu „pie -
sków”.

Płaski prosty
Prze wa żnie sto so wa ny do re fo wa nia.

Znaj du je rów nież za sto so wa nie przy łą cze -
niu dwóch lin o zbli żo nych śred ni cach. Sto -

so wa ny przy sil nych ob cią że niach za ci ska
się, ale jest ła twy do roz wią za nia. Wy star -
czy ener gicz ne szarp nię cie koń có wek jed -
nej li ny. Nie na le ży nim łą czyć lin
o ró żnych gru bo ściach, po nie waż ko niec
cień szej li ny pod ob cią że niem wy su nie się
z wę zła.

Babski
Nie pra wi dło wo za wią za ny wę zeł pła ski

na zwa no „bab skim” (nie bę dę pi sał, kto go
naj czę ściej wią że). Nie za le ca się do sto so -
wa nia, jest nie pew ny w pra cy i trud ny
do roz wią za nia po za ci śnię ciu.

Refowy
Sto so wa ny do łą cze nia dwóch lin o zbli -

żo nych śred ni cach, w przy pad ku po trze by
szyb kie go zwol nie nia po łą cze nia. Ty po we
za sto so wa nie znaj du je przy za wią zy wa niu
np. wor ka że glar skie go czy sznu ro wa deł.
Nie słu ży na to miast do re fo wa nia!

Szotowy
Ty po we za sto so wa nie to po łą cze nia koń -

ca li ny z uchem (kau szą), np. wią za nie szo -
ta lub kon tra szo ta do ro gu szo to we go ża gla.
Wę zeł ła twy w wią za niu i roz wią zy wa niu.
Nie na le ży go jed nak sto so wać przy li nach
moc no ob cią żo nych, na ra żo nych na szar -
pa nie i o gład kich, śli skich po wierzch niach.

Bramszotowy
Ty po we za sto so wa nie to po łą cze nie koń -

ca li ny z uchem (kau szą), np. wią za nie szo -
ta lub kon tra szo ta do ro gu szo to we go ża gla.
Wę zeł ła twy w wią za niu i roz wią zy wa niu.
Pew niej szy w pra cy niż wę zeł szo to wy, mo -
że prze no sić więk sze ob cią że nia, jest też
od por ny na szar pa nie.

Flagowy
Wę zeł uży wa ny do wią za nia flag oraz

ban der. Ła twy do wią za nia, bły ska wicz ny
w roz wią zy wa niu (wy star czy po cią gnąć
za wol ny ko niec li ny, aby cał ko wi cie się
roz wią zał). Kon struk cja wę zła fla go we go
opar ta jest na węź le szo to wym.

Ratowiczy
Wę zeł uży wa ny jest bar dzo czę sto,

a umie jęt ność spraw ne go wią za nia obo wią -
zu je ka żde go że gla rza. Za je go po mo cą ro -
bi się na koń cu li ny oko do cu mo wa nia,
mo że być ta kże uży ty do po łą cze nia dwóch
lin. Jed nak ty po we za sto so wa nie to za bez -
pie cze nie czło wie ka w trud nych wa run -
kach pra cy na po kła dzie, za bur tą lub
na wy so ko ści. Pę tla te go wę zła nie za ci ska
się, na wet przy du żym ob cią że niu.

Wyblinka
Wę zeł uży wa ny do wią za nia li ny na li -
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nie lub przed mio cie o więk szej śred ni cy lub
ob wo dzie. Ty po we za sto so wa nie to wią za -
nie wy bli nek (li no wych szcze bli) na wan -
tach. Wę zeł moc no trzy ma, po ob cią że niu
i na mok nię ciu trud no się roz wią zu je,
przy szar pa niu mo że prze trzeć li nę, dla te -
go nie na le ży go uży wać do cu mo wa nia.

Knagowy
Wę zeł kna go wy znaj du je za sto so wa nie

przy mo co wa niu: szo tów, fa łów, cum

na kna dze, po dwój nym po le rze lub koł ku.
Pra wi dło wo za wią za ny po wi nien za czy nać
się od po dwój ne go owi nię cia na kna dze.

Wantowy
Słu ży do łą cze nia dwóch lin o ró żnych

śred ni cach, wy trzy mu je du że ob cią że nia.
Jak sa ma na zwa wska zu je, mo żna go za sto -
so wać do awa ryj nej na pra wy wan ty. Wę zeł
na da je się przede wszyst kim do sto so wa nia
na li nach włó kien nych.

Półsztyk
Słu ży naj czę ściej do za bez pie cza nia in -

nych wę złów uży wa nych do cu mo wa nia.
Uwa ga – nie na le ży jed nak cu mo wać
przy uży ciu pół sz ty ku!

Ssztyk
Jest naj prost szym wę złem uży wa nym

do cu mo wa nia na pa lu lub do pier ście nia.
Znaj du je rów nież za sto so wa nie przy za kań -

cza niu in nych wę złów do cu mo wa nia.
Cumowniczy zwykły
Wę zeł słu ży do cu mo wa nia na pa lu

i do pier ście nia. Za pew nia moc ny chwyt,
nie śli zga się i nie za ci ska. Po dwój ny chwyt
chro ni li nę od prze cie ra nia się.

Cumowniczy żeglarski
Wę zeł słu ży do cu mo wa nia na pa lu

i do pier ście nia. Za pew nia moc ny chwyt,
nie śli zga się i nie za ci ska. Po dwój ny chwyt
pa la czy pier ście nia chro ni li nę przed prze -
cie ra niem się.

Cumowniczy rybacki
Jest do brym wę złem do cu mo wa nia, mo -

że być ta kże uży ty do wią za nia li ny do: ko -
twi cy, wia dra, son dy, cię żar ka rzut ko we go
itp. Ob cią żo ny wę zeł nie za ci ska się.

Spe aro

http://xdivers.pl
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Otrzy ma li śmy od fir my GoC le ver
z Po zna nia ka me rę DVR Sport Gold
do prze pro wa dze nia te stów. Po nie -
waż w sie ci mo żna zna leźć wie le te -
stów tej ka me ry jed nak ża den nie
jest wy ko na ny pod ką tem nur ko wa -
nia.

Co raz czę ściej za bie ra my sprzęt elek tro -
nicz ny pod wo dę. W erze cy fro we go za pi -
su ob ra zu i dźwię ku pro du cen ci po szu ku ją
roz wią zań uni wer sal nych, ta kże po przez
przy go to wa nie ak ce so riów ta kich jak wo -
dosz czel ne obu do wy. Ogrom na kon ku ren -
cja na ryn ku ka że ciąć pro du cen tom kosz ty
i ga ba ry ty sprzę tu, tak aby klient de ta licz ny
wy brał wła śnie ich naj tań szy i naj lep szy
pro dukt… Mo del obu do wy wo dosz czel nej,

któ ry da ne by ło mi te sto wać w ciem nych
wo dach je zio ra Łęsk od sa me go po cząt ku
wy glą dał na ta ki, któ ry pre zen tu je „ro syj -
ską” kla sę wo dosz czel no ści – jak wo da wle -
ci, to już nie chce wy le cieć.

Test obudowy
kamery GoClever DVR Sport Gold
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Nie wiel ka po li wę gla no wa i zu peł nie
prze zro czy sta obu do wa wy glą da ła na pier-
w szy rzut oka na de li kat ną, ale jed no cze -
śnie so lid nie wy ko na ną. Za nim jed nak zna -
la zła się pod wo dą (oczy wi ście bez apa ra -
tu/ka me ry w środ ku), głów ko wa łem nad
tym, jak ją w ogó le otwo rzyć… 

W in struk cji nie by ło na wet ma łej
wzmian ki z in for ma cją jak ją bez piecz nie

otwo rzyć. Me cha nizm otwie ra ją cy tyl ną
klap kę obu do wy wy ma ga bo wiem pod wa -
że nia jej pal cem, a tak na praw dę pa znok -
ciem i w nie któ rych przy pad kach mo że
skoń czyć się po pro stu bo le  śnie. Nad mie -
nić na le ży rów nież, że oso ba z grub szy mi
pal ca mi, czy płe two nu rek w rę ka wi cy,
na pew no obu do wy nie otwo rzy. 

Kie dy jed nak już nam się to uda, lek kie
zdzi wie nie mo że wy wo łać wy gląd uszczel -
ki, któ ra pre zen tu je się zu peł nie ina czej niż
po wszech nie sto so wa ne orin gi. W tym
przy pad ku pro du cent za sto so wał zro bio ną
z gu my, a nie z si li ko nu, kwa dra to wą
uszczel kę, któ ra w no wym sprzę cie by ła już
nie bez piecz nie od ci śnię ta od me cha ni zmu
za my ka ją ce go tyl ną klap kę obu do wy.
W prze kro ju uszczel ka po sia da ła wy żło bie -
nie, dzię ki któ re mu bez więk sze go tru du
mo żna by ło ją umiej sco wić w za my ka nej
kla pie.

Po kil ku mi nu tach za ba wy na po wierzch -
ni przy szedł czas na za nu rze nie. Przy go to -
wa nia do za bra nia te go pu de łecz ka pod
wo dę nie co jed nak się prze cią gnę ły. Na
spo dzie obu do wy za mon to wa no bo wiem
gwint, dzię ki któ re mu obu do wę mo żna by -
ło przy krę cić (śred ni ca gwin tu na szczę ście
by ła stan dar do wa), ale zro bio no to nie ste ty
źle. Błąd po le ga na tym, iż prak tycz ne mu
uży ciu gwin tu prze szka dza za wias umiesz -
czo ny wzdłu żnie na do le obu do wy. Tak
więc ze spo rym tru dem za bra łem w koń cu
obu do wę pod wo dę.

Jej in spek cja po cząt ko wo prze bie ga ła
bez pro ble mów. O dzi wo, do 13 me tra głę -
bo ko ści bu dzą cy mo je wąt pli wo ści oring
na tyl nej klap ce trzy mał się jak na le ży. Jed -
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nak prze ciek nad cią gnął z zu peł nie no we go
kie run ku. Ci śnie nie wy wa li ło oring uszczel -
nia ją cy okien ko na obiek tyw i obu do wa na -
bra ła wo dy. Na szczę ście mo je ser wi so we
do świad cze nie oraz kom plet na rzę dzi po -
zwo li ły mi za raz po wyj ściu z wo dy na pra -
wić uster kę. Ma łej śred ni cy wkrę ta kiem od -
krę ci łem sześć śru bek, po pra wi łem uszczel -
kę i szyb ko za bra łem obu do wę na dru gie
nur ko wa nie. 

Po wtó rzy łem po raz dru gi mak sy mal ną
głę bo kość – 13 me trów. Obu do wa tym ra -
zem zda ła eg za min, nie wpusz cza jąc na wet
kro pli wo dy do środ ka. Jed nak oglę dzi ny jej
sta nu po dru gim nur ko wa niu ob na ży ły nie -
co sła bość ma te ria łu z ja kie go ją wy ko na -
no… Czte ry z sze ściu gwin tów przy osło nie

obiek ty wu po pę ka ło… Czy li z jed nej stro -
ny usu ną łem uster kę, ale z dru giej zro bi łem
to kosz tem jej de li kat ne go uszko dze nia.

Ma ła, po li wę gla no wa obu do wa od gó ry
zo sta ła wy po sa żo na w dwa przy ci ski. Ca ły
czas, po mi mo wzro stu ci śnie nia, pra co wa ły
one pra wi dło wo, jed nak po nur ko wa niu za -
uwa ży łem jesz cze je den ma ły pro blem. Przy -
cisk dzia ła, tak jak w więk szo ści przy pad-
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ków, na za sa dzie ugi na nia sprę ży ny. Wszyst -
ko uszczel nio ne jest orin giem i pod kład ką,
a za bez pie czo ne przed roz pad nię ciem się
na czę ści, nie tak jak w więk szo ści te go ty pu
obu dów za wlecz ką, a cien kim dru ci kiem,
któ ry umiesz czo ny jest na koń cu przy ci sku
w spe cjal nie prze wier co nym otwo rze. 

No i nie ste ty w na szym przy pad ku ten
cien ki dru cik w jed nym z przy ci sków pra -
wie wy padł… Gdy by tak się sta ło pod wo -
dą, mie li by śmy ko lej ny prze ciek.

Re asu mu jąc – nie za le żnie od ce ny obu -
do wy, pro du cent ma jasz cze nad czym pra -
co wać, a ja cze kam z nie cier pli wo ścią na te
po praw ki. Nie za le żnie od te go do kil ku me -
trów głę bo ko ści obu do wa i apa rat/ka me ra
wie lu ama to rom pod wod nych przy gód po -
win ny przy nieść wie le ra do ści. my ze
swojej strony będziemy przekazywać
producentowi swoje uwagi z nadzieją, ze
doczekamy się finalnego produktu który
będzie tani i dobry jakościowo

W ko lej nym nu me rze za mie ści my te sty
obu do wy wraz z ka me rą GoC le ver Sport
Gold wy ko na ne w błę kit nych wo dach Sar -
dy nii

Mi łosz Dą brow ski 

mi losz@aqu adi ver.pl

Naj póź niej je sie nią te go ro ku po wi nien wejść
do sprze da ży no wy lek ki i bar dzo prak tycz ny
ze staw Aeris Jet Pac k i de al ny dla osób któ re
du żo pod ró żu ją. Pro jek tu jąc Jet pack fir ma
Aeris my śla ła przede wszyst kim o oso bach
któ re du żo pod ró żu ją i ce nią so bie kom fort
i wy go dę. Ze staw za wie ra ple cak oraz bar dzo
cie ka wie ukry ty jac ket (skrzy dło), któ re
po zło że niu da je nam bar dzo faj ny jac ket ze
zin te gro wa nym ba la stem. Ko lej na za le tę ja -
ke tu jest to że nie po sia da roz mia ru a pro sta
re gu la cja po zwa la nam na do pa so wa nie prak tycz nie dla ka żde go. 
Link do pre zen ta cji Jet pack www.youtu be.com
Su ge ro wa na ce na de ta licz na 2250zł 
Dys try bu tor na te re nie Pol ski – Ecn Sys te my Nur ko we - www.nur ko wa nie -ecn.pl

https://www.youtube.com/watch?v=HmcYrbzrMVk
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DDDDoooommmmiiiinnnn iiiikkkk    GGGGrrrraaaacccczzzzyyyykkkk    """"HHHHoooonnnnzzzzoooo""""
zzaapprraasszzaa  nnaa

WWWWaaaarrrrsssszzzzttttaaaattttyyyy    NNNNuuuurrrrkkkkoooowwwwaaaannnniiiiaaaa    JJJJaaaasssskkkkiiiinnnnoooowwwweeeeggggoooo
((sszzkkoołłaa  ffrraannccuusskkaa))

ii  KKKKuuuurrrrssss    CCCCaaaavvvveeeerrrrnnnn
((sszzkkoołłaa  aammeerryykkaańńsskkaa))

UUcczz  ssiięę  oodd  pprraawwddzziiwwyycchh  ooddkkrryywwccóóww!!
SSzzcczzeeggóółłoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee::

hhttttpp::////ggnnjj..oorrgg..ppll//wwaarrsszzttaattyy//iinnddeexx..pphhpp

MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo  ppoobbiieerraannyy  jjeesstt

śśrreeddnniioo  ww  6655000000  eeggzz..,,  nniiee  mmoożżee

zzaabbrraakknnąąćć    ww  nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy

kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

http://nuras.info/index.php?reklama,28
http://spearo.republika.pl
http://gnj.org.pl/warsztaty/index.php


http://aquadiver.pl
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W po przed nim nu me rze Nu ras. in -
fo opi sa łem kil ka nur ko wych la ta rek
w ce nie po ni żej 1000 zło tych. W po -
rów na niu za bra kło dość po pu lar nej
la tar ki Tec li ne US - 15. Nie dłu go po
pu bli ka cji zo sta łem po pro szo ny o
roz sze rze nie te stu o tę la tar kę. Z jej
zdo by ciem nie mia łem więk sze go
pro ble mu – do te stów chęt nie wy po -
ży czył mi ją, a w za sa dzie cza so wo
„za mie nił się” za KX Nar row, Ku ba
Cie ślak – au tor in ter ne to we go blo go -
- lo ga nur ko we go. 

W mo je rę ce tra fi ła no wa wer sja la tar ki,
któ rą mo żna bez obaw za si lać aku mu la tor -
ka mi R14 (w po przed niej pro du cent za le cał
sto so wa nie wy łącz nie ba te rii). Po sta no wi -
łem zna leźć jej god ne go „prze ciw ni ka”. Po -
sta no wi łem więc po rów nać ją z la tar ką
Gral ma ri ne KX Spot. Oczy wi ście wal ka
z do tych cza so wym mo de lem Spot’a by ła by
nie uczci wa – KX Spot do tej po ry na sto so -
wa nie aku mu la to rów nie po zwa lał. Sy tu -

acja zmie ni ła się w po ło wie bie żą ce go ro -
ku, kie dy po ja wi ła się no wa se ria la ta rek
Gral ma ri ne ozna czo na do dat ko wo li te rą
„T” (ak tu al nie z tej se rii do stęp ne są KX Nar -
row T i KX Spot T, nie ba wem praw do po -

dob nie po ja wi się no wa la tar ka dzie lo na).
La tar ki z tej se rii, dzię ki za sto so wa niu spe -
cjal ne go pod ło ża, da ją znacz nie wię cej
świa tła – oczy wi ście w za le żno ści od „wy -
dol no ści” za si la nia. No wa KX Spot T zy ska -

Subiektywnego testu latarek ciąg dalszy…

Testowane latarki – od góry: Tecline US- 15, Gralmarine KX Spot (brała udział w poprzednim teście),
Gralmarine KX Spot T
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ła nie tyl ko więk szą ilość świa tła, ale rów -
nież mo żli wość do wol ne go wy bo ru spo so -
bu za si la nia – ba te ria mi lub aku mu la tor ka-
mi w roz mia rze C (R -14). La tar ki KX Spot
oraz luk so mierz do star czy ła mi, jak zwy kle,
fir ma Gral ma ri ne.

Wiel kość i wy gląd ze wnętrz ny
Obie la tar ki wy ko na ne są z alu mi nium,

obie są ko lo ru czar ne go. Kwe stią in dy wi du -
al ną jest wer dykt, któ ra z nich jest ład niej -
sza. Je dy ne co mi się nie spodo ba ło, to
dziw ne „że bro wa nie” zlo ka li zo wa ne w tyl -
nej czę ści gło wi cy la tar ki Tec li ne. Udział
w chło dze niu dio dy ma ża den, a (jak się
póź niej oka za ło) zna ko mi cie zbie ra reszt ki
bło ta, gli ny i ka mycz ków bar dzo po wszech -
nych na ma zo wiec kich nur ko wi skach. Obie
la tar ki za si la nie są trze ma ba te ria mi lub
aku mu la tor ka mi, obie w tyl nej czę ści ma ją
„ucho” do za mo co wa nia ka ra bin ka.
Uszczel nie nie w oby dwu la tar kach zre ali -
zo wa ne jest na dwóch orin gach.

Wrażenia spod wody
Pod wodą oba modele spisywały się

poprawnie, dawały sporo światła o dobrym
rozkładzie. Obie latarki dają wyraźny punkt

i jasną poświatę. Nieco lepsze wrażenie
zrobiła na mnie latarka Gralmarine – dzięki
troszkę lepszemu skupieniu i bardziej
równomiernej poświacie.

Z uwagi na głębsze moletowanie, wygo-
dniej włączało się latarkę KX Spot (korzy-
stam z suchych rękawic), ale do US-15 też
nie miałem większych zastrzeżeń. Każda
z latarek nadaje się do powieszenia
na piersiowym d-ringu i może być używana
jako większy backup.

Jak zwykle – ulubione cyferki
Tradycją stały się odwiedziny w piwnicy

– to znaczy w laboratorium pomiarowym
– w celu obiektywnego porównania światła
emitowanego przez latarki. 

Pierwszym testem był pomiar kąta
świecenia dokonywany z odległości 0,5 m.
W KX Spot T wynik wyszedł dokładnie taki
sam jak dla KX Spot, w Tecline punkt jest
minimalnie większy, poświata za to troszkę
mniejsza.

Nazwa latarki Kąt skupienia (stopnie)
Tecline US-15 (1) 9,15 Tecline US-15
(2) 69,98 KX Spot T (1) 8,01 KX Spot T
(2) 77,32 Oznaczenia w nawiasie
oznaczają punkt (1) i poświatę (2)

Następnie z dwukrotnie większej odle-
głości zmierzyłem ilość światła (lux) emito-
waną przez każdą z tych latarek.

Kolejną konkurencją był pomiar czasu
świecenia. Każda z latarek zachowuje się
inaczej, każda z nich ze świeżo naładowa-
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nym kompletem akumulatorków wystarczy
na typowe nurkowanie w zakresie OWD/AO-
WD. Wykres pokazuje właściwie wszystko.

Pierw sze pod su mo wa nie
Mo im – oczy wi ście su biek tyw nym – zda -

niem la tar ka pro duk cji Gral ma ri ne KX Spot
T jest nie co lep sza niż Tec li ne US -15. Świe -
ci tro chę le piej, jest bar dziej so lid nie wy ko -
na na. Na jej ko rzyść prze ma wia też
kra jo wa pro duk cja – US -15 jest wy twa rza na

na da le kim wscho dzie. Przy pusz czam, że
dzię ki sprze da ży pod mar ką Tec li ne
z ewen tu al nym ko rzy sta niem z gwa ran cji
nie po win no być pro ble mów.

Jak świe cą obie la tar ki? Do sko na le wi dać
na wspól nym zdję ciu. Z uwa gi na więk szą
ilość świa tła punkt w la tar ce Gral ma ri ne
wy da je się być więk szy niż w Tec li ne,
w rze czy wi sto ści jest to prze kła ma nie ma -
try cy apa ra tu – KX Spot jest odro bi nę „wę -
ższa” od US -15.

Idzie my do ka sy...
Na ko niec spra wa naj bar dziej przy ziem -

na. Ile trze ba za to za pła cić? Gral ma ri ne
z kom ple tem ba te rii kosz tu je 420 zło tych,
Tec li ne ma ka ta lo go wą ce nę 360 zł, ale mo -
żna ją ku pić (no wą, w le gal nie dzia ła ją cym
skle pie in ter ne to wym) na wet o 40 zło tych
ta niej. Czy war to do ło żyć 100 zł i ku pić tro -
chę lep szą la tar kę KX Spot? Ró żni ca po zor -
nie nie wiel ka, ale z dru giej stro ny sta no-
wi 25% ce ny za ku pu. Uwa żam, że war to,
ale ka żdy mu si sam so bie od po wie dzieć
na to py ta nie.

Czas świecenia Gralmarine KX Spot T i Tecline US- 15
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Jak do no si je den z użyt kow ni ków fo rum -
-nu ras, w Chi nach mo żna ku pić la tar ki wi -
zu al nie i pa ra me tro wo (we dług opi su) iden -
tycz ne z Tec li ne US -15 za po ło wę jej ce ny.
Wa run kiem jest za kup jed no ra zo wo 50
sztuk. Mi mo iż ofer ta brzmi za chę ca ją co, to
su ge ru ję ostro żność w te go ty pu za ku pach
– mo ja ku pio na w Chi nach la tar ka po
pierw szym nur ko wa niu oka za ła się być
„odro bi nę ma ło wo dosz czel na”, a re ali za -
cja gwa ran cji ogra ni czy ła się do wy sła nia

ma ila z za pew nie niem o bez płat nym wy sła -
niu „re pla ce ment item”, na któ ry cze kam
już od po nad ro ku…

Paweł Kaczmarski (pmk)

W kolejnym numerze opis trzech
dzielonych latarek Gralmarine (GL7, GL1 i
nowy LED jednodiodowy) oraz pierwsze
wrażenia z używania latarki LFM/Shop4divers
3XML Alexandra.

Tak wygląda latarka niezupełnie wodoszczelna

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://www.molamolawear.com
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De ca th lon wresz cie za czął nada wać
atrak cyj ne na zwy swo im pro duk tom.
Do nie daw na był to na przy kład
Komb. pływ. let nie wo dy Na ba iji, co
brzmia ło nie zwy kle za chę ca ją co, pra-
w da? Jed nak ostat nio po ja wił się
Com bi Ja mes, a więc na zwa zde cy -
do wa nie bar dziej przy cią ga ją ca klien -
ta, ale … w su mie nie na zwa jest
naj wa żniej sza. 

Dla nas, fre edi ve rów, naj wa żniej sze jest
to, że w przy stęp nych ce nach do sta je my
pro duk ty, któ re świet nie na da ją się do upra -
wia nia te go, co lu bi my naj bar dziej, tj.
do nur ko wa nia na za trzy ma nym od de -
chu. I wła śnie w tym ro ku po ja wił się ko lej -
ny te go ro dza ju wy rób pro duk cji Na ba iji
– jed nej z ma rek De ca th lo nu, wspo mnia ny

po wy żej Com bi Ja mes, czy li srebr no -czar -
na, neo pre no wa pian ka ory gi nal nie prze -
zna czo na do pły wa nia w wo dach o tem -

pe ra tu rze po wy żej 14 stop ni Cel sju sza.
Nam jed nak przy da się ona do zu peł nie in -
nych ce lów, a mia no wi cie oczy wi ście
do nur ko wa nia. Jed nak nie w wo dach 14
plus ale ra czej 24 plus – pa mię taj my o tym,
że pły wa cy ca ły czas ge ne ru ją cie pło nie -
ustan nie pra cu jąc mię śnia mi. My przez
więk szą część cza su ja ki spę dza my w wo -
dzie po zo sta je my w spo czyn ku, dla te go po -
za oso ba mi o wła ści wo ściach mor sów, ta
pian ka na da je się do nur ko wań przy tem pe -
ra tu rze wo dy nie ni ższej niż 24-25 stop ni.
W Da hab w lip cu bie żą ce go ro ku, gdzie
mia łem oka zję po raz pierw szy prze te sto -
wać ten pro dukt, tem pe ra tu ra wy no si ła
ok. 25-26 stop ni i dla mnie by ła od po wied -
nia w tej wła śnie pian ce.

Kom bi ne zon uszy ty jest w for mie tra dy -
cyj ne go pa ja cy ka bez kap tu ra, z su wa kiem

Combi James Nabaiji
test pianki freedivingowej
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na ple cach. Gru bość uży te go neo pre nu jest
zró żni co wa na i wa ha się od 1,5 mm na
przed ra mio nach i łyd kach do 4 mm na kor -
pu sie i w kro ku oraz na udach. Od środ ka

wy ście ła ny jest de li kat nym ny lo nem, na to -
miast z ze wnątrz znaj du je się wy łącz nie
gład ka gu ma we wspo mnia nej już srebr no -
-czar nej ko lo ry sty ce. Dzię ki te mu, że nie
ma ny lo nu od ze wnątrz, pian ka ma ni skie
opo ry hy dro dy na micz ne. Po ślizg, ja ki da je
się od czuć prze su wa jąc rę kę po jej ze -
wnętrz nej stro nie, jest na praw dę nie zły
i znaj du je to po twier dze nie w wo dzie – mo -
żna w niej uzy ski wać do bre cza sy prze pły -
nię cia ba se nu (choć aku rat do pły wa nia
w ba se nie nie spe cjal nie się ona na da je,
o czym da lej).

Tro chę dzi wić mo że to, że ze wnętrz ne
po kry cie jest cał ko wi cie jed no li te, brak jest
pa ne li „chwy ta ją cych wo dę” na rę ka wach.
Ta kie pa ne le sta no wią dość stan dar do we
roz wią za nie sto so wa ne przez pro du cen tów
pia nek prze zna czo nych do pły wa nia out do -
ro we go (np. tria th lo nu). Dzię ki nie mu pły -
wak uzy sku je więk szą sku tecz ność ru chów
na pę do wych rąk. W na szym przy pad ku nie -
znacz nie po pra wi ło by to efek tyw ność nur -
ko wa nia w sta łym ba la ście bez płetw.
Jed nak brak pa ne li nie sta no wi ja kie goś po -
wa żne go pro ble mu tym bar dziej, że my naj -
czę ściej pły wa my w płe twach lub mo no-
płe twie, kie dy rę ce nie są w ża den spo sób

wy ko rzy sty wa ne do ge ne ro wa nia si ły na pę -
do wej.

Wy ko na nie pian ki jest bez za rzu tu, po za
jed nym szcze gó łem – dość nie szczę śli wie
roz wią za no znaj du ją ce się na szyi za pię cie
na rzep. Ten ostat ni przy szy ty jest nie
na szyi (gdzie w Na ba iji znaj du je się me -
szek, do któ re go za cze pia się rzep), lecz
po prze ciw nej stro nie su wa ka, tj. na wol -
nym i w mia rę luź no po ru sza ją cym się koń -
cu. W kon se kwen cji, je śli nie za cho wu je się
od po wied niej uwa gi, to przy ma new rach
zwią za nych ze zdej mo wa niem pian ki z
wie sza ka, od wra ca niem jej po su sze niu
z le wej na pra wą stro nę itp. ma on ten den -
cję do za cze pia nia się o ny lon, któ rym pian -
ka wy ście ła na jest od środ ka. To zda rza się
w dzie siąt kach in nych mo de li pia nek, w
któ rych miej sce przy szy cia rze pa jest ta kie
sa mo jak w Com bi Ja mes, rzecz jed nak
w tym, że rzep uży ty w Na ba iji jest wy jąt ko -
wo „cze pli wy”. W re zul ta cie po ka żdym
przy pad ku je go za cze pie nia się, trze ba od -
ry wać go uży wa jąc spo rej si ły. Ny lon w
miej scu, gdzie mia ło miej sce za cze pie nie
czę sto me cha ci się. Na szczę ście dzie je się
to tyl ko tam, gdzie ma my po kry cie ny lo no -
we tj. od we wnętrz nej stro ny, nie wpły wa
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to więc ani na hy dro dy na mi kę, ani na es te -
ty kę pian ki ubra nej przez nur ka.

Pian ka za pew nia do brą swo bo dę ru chów
(np. zło że nie rąk nad gło wą nie sta no wi
pro ble mu) i przy wła ści wie do bra nym roz -
mia rze (o czym da lej) bar dzo do brze ukła -
da się na cie le nur ka, przy le ga jąc do nie go
na ca łej po wierzch ni. W trak cie nur ko wań
w Da hab prak tycz nie nie za uwa ży łem in -
ge ren cji wo dy przez otwór na gło wę ani
przez su wak, co z pew no ścią jest za słu gą
bar dzo do brze wy ko na nych, mię si stych,
po dwój nych pod kła dek neo pre no wych
pod su wa kiem two rzą cych tzw. la bi rynt.

Za sto so wa nie
Pian ka spraw dza się do sko na le przy nur -

ko wa niu w głąb w cie płych wo dach. Wspo -
mnia na już swo bo da ru chów, do bra
hy dro dy na mi ka, przy le ga nie do cia ła po -
zwa la ją na to, by czuć się w niej jak w dru -
giej skó rze. Na to miast ze wzglę du na gru-
bość uży te go neo pre nu ra czej nie nada się
ona do pły wa nia w ba se nie. Jak pi sa łem wy -
żej, na udach za sto so wa no neo pren 4 mi li -
me tro wy, co za pew nia mi łą ter mi kę, ale
na da je no gom wy so ką i trud ną do skom -
pen so wa nia pły wal ność. Wy ko nu jąc dy na -
mi kę bez płetw no gi nie uchron nie ucie ka ją
ku po wierzch ni, nie mó wiąc o tym, że pły -
wa jąc w wo dzie o tem pe ra tu rze 28 stop ni

(a ta ka na ogół jest na ba se nach) za czy na
w niej być tro chę za cie pło. Z dru giej stro -
ny wła śnie z po wo du więk szej gru bo ści
mo że nie źle spraw dzać się w nie zbyt dłu -
gich se sjach sta ty ki, przy naj mniej w przy -
pad ku osób, któ re sto su ją krót ki warm up
al bo wy ko nu ją sta ty kę w ogó le bez warm
up’u.

Roz mia rów ka
Tu na po ty ka my na drob ny pro blem,

na szczę ście ła twy do opa no wa nia. Nie któ -
rzy z Was mo gą mieć już w swo jej sza fie
nur ko wej pian kę Na ba iji o wdzięcz nej na -
zwie KOMB. PŁYW. LET NIE WO DY NA BA -
IJI, czy li cie niut ki (ok. 1,5 mm), zie lo -
no -czar ny kom bi ne zon, chęt nie uży wa ny
przez nas do dy na mi ki w ba se nie. Je śli pró -
bo wa li by ście wy bie rać roz miar no - wej
pian ki kie ru jąc się roz mia rem sta rej, to
praw do po dob nie tra fi cie ku lą w płot. Tak
przy naj mniej by ło w mo im przy pad ku: uży -
wam zie lo no -czar nej pian ki nr 38 (small)
i my śla łem, że ten sam roz miar bę dzie wła -
ści wy w przy pad ku srebr no -czar nej (w koń -
cu są to pian ki wy twa rza ne przez te go
sa me go pro du cen ta, więc roz mia ry po win -
ny się zga dzać). Tym cza sem oka za ło się, że
do pie ro roz miar 42 (a więc dwa nu me ry
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więk szy) oka zał się od po wied nio do pa so -
wa ny. Dziw ne, ale na uka z te go pły nie jed -
na – nie na le ży kie ro wać się roz mia rów ką,
lecz przed za ku pem trze ba za wsze zmie -
rzyć pian kę i … nie wy rzu cać pa ra go nu, by
w ra zie cze go wy mie nić ją na od po wied ni
roz miar.

Re asu mu jąc, mi mo drob nych za strze żeń
po raz ko lej ny otrzy mu je my od De ca th lo nu
faj ny pro dukt o bar dzo przy zwo itej ja ko ści,
a jed no cze śnie w ko rzyst nej ce nie (obec -
nie 499 zł).

To mek „Ni tas” Nit ka

http://www.activtour.pl/wyprawy-nurkowe-marsa-alam-nurkowanie-beachsafri-pazdziernik-2013.html
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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
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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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KURSY NURKOWANIA NA ZATRZYMANYM ODDECHUKURSY NURKOWANIA NA ZATRZYMANYM ODDECHU
Prowadzi Instruktor Apnea Academy

Tomek „Nitas” Nitka
IInnffoorrmmaaccjjee  ii  zzaappiissyy::

www.nitas.pl
tomek@nitas.pl
tel. 609 954 905
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