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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Prze pięk nie ubar wio ne o tej po rze ro ku drze wa, mie nią ce się w cie płych pro mie niach słoń ca ca łą ga -

mą żół ci, czer wie ni i po ma rań czu, to wa rzy szą po wra ca ją cym z wa ka cyj nych wo ja ży stu den tom. Dla spo rej
gru py cie pło lub nych pod wod nia ków paź dzier nik to ostat nia oka zja, by wy stą pić w ide al nie le żą cej pian ce.
Kto wie czy za kil ka zi mo wych mie się cy wciąż bę dzie pre zen to wa ła się rów nie do sko na le. Bez wzglę du
więc na po go dę i tem pe ra tu rę, bę dzie my do pin go wali Was do nur ko wa nia przez ca ły rok. Na sze je zio ra
są na praw dę pięk ne, kie dy ro bi się nie co chłod niej. Nie wie rzy cie? Sprawdź cie sa mi! 

Za pro si my wszyst kich na nur ko wa nia li sto pa do we, świą tecz ne, syl we stro we, pod lo do we, wiel ko or kie stro -
we. Po co cze kać do wio sny? To nic, że wła śnie wró ci li ście z uda nych im prez koń czą cych czy też hucz -
nie pod su mo wu ją cych te go rocz ny se zon nur ko wy. Wszak ka żdy pre tekst jest do bry, że by się spo tkać,
wspól nie za nur ko wać, po dy sku to wać o sprzę cie, wy mie nić do świad cze nia mi czy umó wić na ko lej ne wy -
pra wy, ale nie bierz my te go zbyt po wa żnie, se zon na nur ko wa nie trwa 365 dni w ro ku! 

Trze ba się bę dzie tyl ko cie plej ubrać, uzu peł nić co nie co nur ko wą gar de ro bę i łyk nąć odro bi nę no wej
wie dzy, na przy kład do ty czą cej bez piecz ne go nur ko wa nia pod lo dem. W ra zie pro ble mów lub wąt pli wo ści
mo że cie na nas li czyć, jak zwy kle bę dzie my słu żyli ra dą i po mo cą. 

Za nim jed nak znów da cie się po nieść wiel kie mu błę ki to wi, za pra sza my do lek tu ry naj now sze go nu me -
ru, w któ rym spe cjal nie dla Was mnó stwo barw nych wspo mnień i re la cji z wa ka cyj nych wy praw, pod wod -
nych od kryć, a ta kże coś, cze go jesz cze nie by ło – opo wieść o wiel kiej, głę bo kiej mi ło ści…
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W cią gu ro ku jest oko ło 300 dni sło necz -
nych. Do mi nu ją cym wia trem jest pół noc -
no -za chod ni Mi stral, wie ją cy głów nie zi mą
i wio sną. Mo że on wiać do syć moc no, ale
zwy kle jest su chy i ła god ny. Nas na szczę -
ście nie stra szył, cho ciaż na stęp na gru pa
mia ła mieć z nim przy jem ność. Tak bo -
wiem wy ni ka ło z pro gnoz…

Na Sar dy nii deszcz pa da głów nie je sie -
nią i zi mą, ale my 5 wrze śnia 2013 ro ku od -

no to wa li śmy nie wiel kie opa dy w trak cie
no cy i dnia. By ła na wet sły sza na z da le ka
bu rza… Śred nia rocz na tem pe ra tu ra wy no -
si od 11oC do 17oC. W pierw szym ty go -
dniu wrze śnia (po za wspo mnia nym
czwart kiem 5 wrze śnia) w dzień tem pe ra tu -
ra się ga ła 30 stop ni, co by ło od czu wal ne
do pie ro po zej ściu na ląd. Na mo rzu, jak to
zwy kle by wa, jest chłod niej. No ce by ły cie -
płe – od 22 do 24 stop ni, jed nak ró żni ca

Sardynia
Sar dy nia jest dru gą co do wiel ko ści wy spą na Mo rzu Śród ziem nym. Jej

wy brze ża to głów nie wy so kie, sza re ska ły pio no wo opa da ją ce do błę kit ne -
go mo rza. Są cy ple, wy spy i na praw dę du że zró żni co wa nie li nii brze go wej.
Więk szą część we wnątrz wy spy zaj mu ją gó ry i pła sko wy że, co do sko na le wi -
dzia łem z okna sa mo lo tu le cą ce go z Al ghe ro – na wschód w stro nę Rzy -
mu – czy li przez ca łą sze ro kość wy spy. Sar dy nia po dob no ca ły rok jest
zie lo na, głów nie dzię ki ro śli nie zwa nej ma kią. Wy spa ma ty po wy kli mat pod -
zwrot ni ko wy śród ziem no mor ski: zi mą ła god ny i desz czo wy, a la tem go rą cy
i su chy.



Nuras.info 10/2013

5

tem pe ra tur i wil got ność spra wia ły, że
wszyst ko po zo sta wio ne na po kła dzie ło dzi
Han de by ło ra no mo kre. Mnie oraz in nym
śpią cym na ze wnątrz, po za fe ral nym
czwart kiem, wa run ki tak pa so wa ły, że spa -
łem okry ty ko cem jak dziec ko. Dzi siaj; kil -
ka dni po po wro cie i zde rze niu z mo kry mi
dnia mi bez słoń ca, z łez ką w oku pi szę te
sło wa…

Po mysł na sar dyń skie sa fa ri zro dził się
w ze szłym ro ku – jesz cze pod czas po by tu
w ba zie Ca po Ga le ra. Za chwyt, w ja ki
wpra wia ły nas ja ski nio we nur ko wa nia, po -
tę go wa ła myśl o spę dze niu po zo sta łe go
wol ne go cza su na ło dzi. Jak wia do mo, ta ki
sce na riusz nur ko wej wy pra wy da je wię cej
mo żli wo ści le niu cho wa nia i od po czyn ku.
Ogra ni cza my wte dy na szą ak tyw ność do le -
że nia, czy ta nia, pły wa nia. Wszyst ko od by -
wa się na ma łej po wierzch ni; po zwa la nam
od po cząć i spę dzać mnó stwo cza su na roz -
mo wach, opo wie ściach itd. Do te go wy -
obra że nie wło skiej kuch ni, wspo ma ga nej
bia łym wi nem, za po wia da ło wspa nia łe wa -
ka cje. Jesz cze zi mą, na dłu go przed pla no -
wa nym ter mi nem na sze go nur ko we go
rej su, sprze da ły się wszyst kie miej sca. Po -
zo stał dłu gi czas ocze ki wa nia… Wszy scy

za ło gan ci mo gli obej rzeć zdję cia z po -
przed nie go wy jaz du, no i słu cha jąc ja ski -
nio wych opo wie ści, by li przy go to wa ni
na trud ne nur ko wa nia. Spe cy fi ka miejsc
nur ko wych nie by ła dla nich tak wiel kim
za sko cze niem jak rok te mu dla nas.

Ka pi ta nem tu rec kiej ło dzi ty pu Ca ico
o na zwie Han de był Gad do – wła ści ciel ca -
łej ba zy Ca po Ga le ra. Po mi mo kil ku sce na -

riu szy dla nur ko we go sa fa ri – jak wspo mi -
na łem – już rok te mu wy bra li śmy zwie dza -
nie pół noc no za chod nich nur ko wisk
Sar dy nii (Al ghe ro, Ca po Coc cia, Pun ta Gi -
glio, Iso la Fo ra da da, Iso la Pia na) i nur ko wa -
nia w ja ski niach.

Nur ko wa nie i le niu cho wa nie na po kła -
dzie te go 26-me tro we go jach tu za po wia da -
ło się wy śmie ni cie. I tak w isto cie by ło.
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Po dość dłu giej pod ró ży (lot do Rzy mu
a po tem do Al ghe ro), póź nym wie czo rem,
za okrę to wa li śmy się na ło dzi cze ka ją cej
na nas w za to ce przy ba zie Ca po Ga le ra.
Po ogar nię ciu for mal no ści i za lo go wa niu
się w ka ju tach, przy szedł czas na pierw szą
ko la cję. To ma so, nasz ster nik oraz ku charz
w jed nej oso bie przy go to wał dwu da nio wą
ko la cję oraz de ser. Resz ta za ło gi do no si ła

wi no. Spa ghet ti z owo ca mi mo rza oraz ry -
ba by ły wy śmie ni te. I tak w za sa dzie by ło
co dzien nie. Co praw da mu sie li śmy się
prze sta wić na in ny styl wło skich po sił ków.
Śnia da nie bo wiem by ło lek kie, dla czę ści
na wet zbyt sła be. Po pierw szym po sił ku le -
ni wie pa ko wa li śmy się na pon ton i nur ko -
wa nie. W po łu dnie je dli śmy lunch
– za zwy czaj ape tycz ne prze ką ski na zim no,

po pi ja ne nie wiel ką ilo ścią bia łe go, chłod -
ne go wi na. Po je dze niu nad cho dził czas
sje sty, a jak się już zmę czy li śmy ro bie niem
ni cze go, po raz dru gi scho dzi li śmy pod wo -
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dę. Wszyst ko to od by wa ło się w nie da le kiej
od le gło ści od ba zy Ca po Ga le ra. Na sze pla -

no wa ne nur ko wa nia w ja ski niach znaj do -
wa ły się prak tycz nie w jed nym miej scu.
Nasz rejs pod wzglę dem pły wa nia i prze -
miesz cza nia się nie przy po mi nał za bar dzo
egip skie go sa fa ri.

Wie czo rem, już po za pad nię ciu zmro ku,
z nie cier pli wo ścią cze ka li śmy na ko la cję
i ku li nar ne przy sma ki To ma so. Ten den cja
naja da nia się póź nym wie czo rem to pro -

blem, z któ rym wal czy spo ra część ludz kiej
po pu la cji, w tym i ja… Jed nak tu taj cię żko
by ło so bie od mó wić wzo ro we go spa ghet ti
car bo na ra czy ti ra mi su by To ma so. Ko la cje
nie co nam się prze cią ga ły, mo że dla te go że
szyb ko uzu peł nia no nam dzban ki na wi no.
Hu mo ry wszyst kim do pi sy wa ły, bo wa ka cje
by ły ide al ne. Mia łem w koń cu czas na słu -
cha nie mu zy ki i czy ta nie… Po czu łem się
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po raz pierw szy od kil ku mie się cy w peł ni
wy po czę ty. Z pew no ścią po mo gło mi
w tym spa nie pod go łym nie bem. Okry ty je -
dy nie ko cem wpa try wa łem się w gwiaz dy
i za sy pia łem jak dziec ko. Co praw da co -
dzien nie ra no pe łen kom fort bu rzy ła wil -
goć, ale fraj da ze spa nia na po kła dzie ło dzi
by ła nie sa mo wi ta. Raz tyl ko, 5 wrze śnia,
nad ra nem mu sia łem się ewa ku ować i szu -

kać miej sca w środ ku ło dzi. Obu dził mnie
po pro stu deszcz, któ ry to wa rzy szył nam
więk szą część dnia. I jak już wspo mi na łem,
je go lek ki szum co ja kiś czas wspo ma ga ny
był sły sza ny mi w od da li bły ska wi ca mi.

Po ko la cji czę sto oglą da li śmy zro bio ne
w dzień zdję cia. Na sza gru pa przy po mi na -
ła nie co azja tyc kie wy ciecz ki, gdzie ka żdy
tu ry sta ma w rę ku ka me rę lub apa rat… Wie -

czo ra mi nie by ło nu dy, bo pra wie ka żdy
z nas był pod wo dą za opa trzo ny w elek tro -
ni kę i chciał się po tem po chwa lić tym, co
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zro bił… Sce ne ria ja skiń, pio no wych ścian,
ogrom nych skal nych for ma cji w po łą cze niu

z wy raź nym błę ki tem wo dy wy peł nio nej
spo rą ilo ścią ryb by ły ra jem dla pod wod -
nych pa pa raz zi. Ja sam zro bi łem ok. trzech
ty się cy zdjęć i pro szę uwie rzyć – wy bór,
któ re zo sta wić i po ka zać nie był ła twy.

Te raz, gdy sar dyń skie ja ski nie opły ną łem
co naj mniej dwa ra zy, mam wra że nie, że
pa mię tam do sko na le ka żdy ich szcze gół,
ko ry tarz, przej ście czy tu nel. Z pew no ścią

po ma ga w tym ca ła ma sa zdjęć oraz opi sy
ja skiń, ja kie po mógł zro bić mi Bar tek. To
wła śnie ten gość był spraw cą na szej pierw -
szej wi zy ty w Ca po Ga le ra. Bar tek Pszczół -
kow ski był prze wod ni kiem na jed nym
z nur ko wań na Gran Ca na rii. Nur ko wał
z mo ją gru pą je den je dy ny raz w miej scu
zwa nym la Ca te dral, opo dal Las Pal mas
– sto li cy tej wy spy. Bart, sły sząc nasz za -
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chwyt po nur ko wa niu, rzu cił, że jak chce -
my „praw dzi wych” nur ko wań ja ski nio-

wych, trze ba je chać na Sar dy nię... Da lej
wszyst ko po to czy ło się już jak w ame ry kań -
skim fil mie. Ha sło, po mysł, plan, re ali za cja.
Pro ste dzia ła nie.

Dla mnie ta kie in for ma cje to praw dzi wy
skarb. Są, jak się czę sto oka zu je, bez cen ne.
Po nur ko wa niu w Las Pal mas – gdzie la Ca -
te dral fak tycz nie po rów nać mo żna by ło
do wiel kiej ja ski ni przy po mi na ją cej wnę trze
ka te dry z licz ny mi gro ta mi, prze pły wa mi,
prze pięk ną grą słoń ca, wo dy i skał w świa -
tło i cień – wszy scy by li śmy za uro cze ni.
Jed nak po pierw szym ja ski nio wym nur ko -
wa niu na Sar dy nii – gdzie kil ka ra zy trze ba
by ło się prze ci skać przez nie wiel kie szcze -
li ny – dłu gość ko ry ta rzy i rów nież pięk ne
efek ty zde rze nia się ostre go słoń ca z błę ki -
tem wo dy, sza ro ścią skał i ciem ny mi ko ry -
ta rza mi za mknę ły nam usta z wra że nia.

Za in for ma cje o Ca po Ga le ra na Sar dy nii
by łem Bart ko wi wdzięcz ny. Je go po moc
w od kry ciu prze ze mnie te go miej sca za -
pro cen to wa ła w tym ro ku. Bar tek od po -
cząt ku se zo nu po now nie pod jął współ pra cę
z Gad do i Ca po Ga le ra. Wło si do sa me go
koń ca trzy ma li jed nak w ta jem ni cy udział
Bart ka ja ko prze wod ni ka w na szym sa fa ri.
Ta jem ni ca pę kła jed nak jak my dla na bań ka

już na lot ni sku. Bart przy znał się, że bę dzie
z na mi na sa fa ri. Ge ne ral nie świet na wia do -
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mość, bo Po lak zna ją cy te trud ne ja ski nie to
praw dzi wy skarb. To wa rzy stwo Bart ka bar -
dzo się przy da ło. Je go za pał nur ko wy, wie -
dza i zna jo mo ści miejsc bu dzi ły wiel ki
sza cun. Na przy kład pod czas nur ko wa nia
noc ne go zna lazł i po ka zał dwa ko ni ki mor -
skie, co jak wia do mo na le ży do trud nych
za dań. Po zo sta łe nur ko wa nia pro wa dził
wspól nie z Gad do bar dzo spraw nie i bez -

piecz nie – ca ły czas opo wia da jąc nam in -
te re su ją ce ja ski nio we hi sto rie.

W środ ku na sze go rej su w koń cu zwia li -
śmy na ląd. Wpły nę li śmy do pięk ne go por -
tu w Al ghe ro. Tam cze kał nas spa cer
i ko la cja, bo za ło ga zgod nie z za sa da mi pa -
nu ją cy mi na Han de do sta ła wol ne. Po przy -
cu mo wa niu i ogar nię ciu ło dzi – Gad do,
An drea, Si mo ni ta i oczy wi ście To ma so

szyb ko znik nę li w wą skich ulicz kach sta re -
go mia sta. My za czę li śmy od spa ce ru
po uro czej sta rów ce i od wy pi cia ka wy. Ta
po da wa na we Wło szech, po dob nie zresz tą
jak piz za czy lo dy, nie ma so bie rów nych.
Na ko la cję wła śnie dla te go wy bra li śmy piz -
zę. Po mi mo du żej ilo ści re stau ra cji i piz ze -
rii w cen trum mia sta i na sta rów ce, my
za na mo wą Gad do, za bie ra jąc ze so bą Bart -
ka, uda li śmy się dep ta kiem wzdłuż wy brze -
ża do piz ze rii, gdzie da nie to po da je się
na me try… Mi ni mal ne za mó wie nie wy no si -
ło pół me tra, a por cja by ła trud na do po żar -
cia. To by ła naj lep sza piz za ja ką ja dłem
w ży ciu, no mo że pra wie naj lep sza…
W tym miej scu war to wspo mnieć o An drze -
ju, któ ry skła da jąc ja ko pierw szy i naj bar -
dziej głod ny swo je za mó wie nie, w wy ni ku
nie spo ty ka nych pro ble mów do stał swo ją
piz zę na koń cu... Bied ny był ten, kto co kol -
wiek po wie dział, za ga dał czy też za pro po -
no wał mu ka wa łek swo jej… No i już
An drzej do koń ca wy jaz du spo ko ju nie
miał. Piz za wra ca ła jak bu me rang przy ka -
żdej oka zji. Co na śnia da nie? To sty, a dla
An drze ja piz za. Gdzie jest An drzej? Cze ka
na piz zę… Śmie chu by ła po pro stu ku pa.
O dzi wo, śmiał się i sam An drzej.
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Szyb ko, jak to zwy kle by wa, zle ciał nam
ten ty dzień. Sar dy nia, któ ra czę ścią Włoch
sta ła się w 1720 ro ku pew nie bę dzie te ma -
tem mo ich wy jaz dów jesz cze nie raz. Tak
jak bo ga ta jest hi sto ria tej wy spy, tak i du że
są mo żli wo ści nur ko we. Tra sy in nych rej -
sów, ja kie przy go to wał Gad do, są rów nie
in te re su ją ce, choć zu peł nie od mien ne
od nur ko wań ja ski nio wych. Na na stęp ny

se zon za re zer wo wa łem już Han de na tra sę
pół no cą do wy brze ży Kor sy ki, gdzie w licz -
nych par kach mor skich i re zer wa tach cze -
ka ją na nas ol brzy mie i oswo jo ne ni czym
psy gra ni ki…

Wszyst kich za in te re so wa nych wspa nia -
łym rej sem pro si my o kon takt.

Mi łosz Dą brow ski 

mi losz@aqu adi ver.pl

Miej sca nur ko we:
Pun ta Ti mo ne – Iso la Fo ra da da (dziu ra -

wa wy spa)
Wi docz ność 25 me trów, błę kit wo dy po -

wa la. Ła wi ca bar ra kud w to ni wo dy na sa -
mym po cząt ku nur ko wa nia. Wiel ki łuk,
przez któ ry na ok. 9 me trach prze pły wa my
i od ra zu z pra wej stro ny ma my ma ły tu nel.
Za czy na my za ścia ną po pra wej stro nie
i da lej prze pły wa my przez nie wiel ki arch,
gdzie wła śnie wi dzi my bar ra ku dy. Dru gi
spek ta ku lar ny łuk (arch) był więk szy i tro -
chę pły cej – na ok. 9 me trach. Po nim za ca -
łym ma sy wem skał wra ca my wą skim
tu ne lem na dru gą stro nę.

Arch of Ne reo (łu ki Ne reo)
Naj dłu ższa ja ski nia tu ry stycz na do stęp na

dla re kre acyj nych nur ków, ma ona
ok. 400 m dłu go ści i jest do te go bar dzo
sze ro ka. Two rzy ją tu nel w kształ cie pod ko -
wy o bar dzo du żej śred ni cy. Tym ra zem od -
wie dza my koń co we par tie tej ja ski ni,
zwa ne wła śnie ar cha mi Ne reo. Są to licz ne
prze smy ki i tu ne le o du żej sze ro ko ści, za -
wsze z do stę pem świa tła dzien ne go, co po -
wo du je, że jest to do sko na łe miej sce nie
tyl ko dla za awan so wa nych nur ków. Na
swo jej dro dze spo tka li śmy du że czer nie
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(gra ni ki, gru pe ry, strzę pie le), któ re przy glą -
da ły nam się z cie ka wo ścią ale też za cho -

waw czo trzy ma ły od po wied ni dy stans. Ka -
żda z ryb by ła do rod na, kil ka z nich mia ło
z pew no ścią po nad 20 kg wa gi.

W miej scu tym czę sto mo żna zo ba czyć
ła wi ce bar ra kud, tym ra zem jed nak nie
chcia ły nam się po ka zać.

Por ti ca to (Ca po Coc cia)
Ob szer ny ka wern o prze bie gu po zio -

mym, na głę bo ko ści 18 me trów scho dzą cy

do ok. 20 me trów. Koń co wa część ka wer nu
roz po czy na tu nel scho dzą cy do 21 me trów,
w któ rym za zwy czaj miesz ka pół me tro wej
wiel ko ści lob ster, do star cza jąc nur kom nie -
za po mnia nych emo cji. Wyj ście z tu ne lu
wą skim prze smy kiem po mię dzy zwa lo nym
gła za mi do star cza rów nież nie la da wra żeń.
Po osią gnię ciu 100 ba rów za wra ca my
wzdłuż ścia ny po na szej le wej stro nie i za -
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glą da my w ka żdą dziu rę w po szu ki wa niu
kon ge ra.

Tu nel – stro na (Ca po Coc cia)
Mak sy mal na głę bo kość 26 me trów, dno

piasz czy ste, spo ra ilość du żych gła zów.
Wszyst ko osa dzo ne jest w ma sy wie Ca po
Coc cia nie da le ko Gro ty Nep tu na. Wej ście
do ja ski ni ob szer ne, za czy na je dłu gi tu nel,
któ ry przy do brych wa run kach wi docz no -

ści i na świe tle nia koń czy się nie sa mo wi cie
błę kit nym oknem wyj ścia. Tu nel ten prze -
ci na ma syw skal ny, sta no wiąc po łą cze nie
z za to ką w po bli żu ja ski ni Ne reo. Da lej
prze miesz cza my się przez łuk skal ny, od -
wie dza jąc po dro dze trzy fior dy (miej sco wi
na zy wa ją tak nie wiel kie gro ty w kształ cie li -
te ry V). Po dą ża jąc wzdłuż ścia ny, ma jąc ją
po pra wej stro nie, wpły wa my do na stęp ne -

go tu ne lu. Po kil ku na stu me trach do pły wa -
my do wą skie go prze smy ku, któ ry do pro -
wa dza nas do tu ne lu głów ne go na głę bo-
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ko ści 18 me trów. Ten prze ci na my po now -
nie wą skim przej ściem, któ re wy pły ca się
do głę bo ko ści 12 me trów. Da lej prze miesz -
cza my się w to ni. Wo da ma nie sa mo wi cie
moc ny tur ku so wy od cień, do pły wa my do
gro ty Ca bi rol. Ma ona for mę li te ry „U”
z prze bie giem od 12 me trów do 8 w gór nej
par tii. Wy pły wa my wą skim przej ściem, wi -
dząc na po wierzch ni fa le z im pe tem ude -

rza ją ce o klif. Spra wia to nie sa-  mo wi te
wra że nie dud nie nia pod wo dą.

Ne reo Ca ve
Jest to ja ski nia osa dzo na w ma sy wie Ca -

po Coc cia. Jest naj dłu ższą ja ski nią do stęp ną
dla nur ków re kre acyj nych, jej roz cią głość
się ga nie mal 400 me trów! Two rzy ją tu nel
głów ny w for mie pod ko wy z kil ko ma mo -
żli wy mi wej ścia mi – pierw sze jest w kształ -

cie ser ca na głę bo ko ści 15 me trów, dru gie
na 32 me trach przy po mi na wiel ki tu nel. My
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jed nak za czy na my zwie dza nie ja ski ni
od wej ścia na 15 me trach. Po kil ku ru chach
płe twa mi znaj du je my się w ga le rii i prze -
miesz cza my się w le wo, osią ga jąc głę bo -
kość 21 me trów przy stro pie ja ski ni. Lek ki
za kręt w pra wo wpro wa dza nas w głów ny
tu nel o śred ni cy kil ku dzie się ciu me trów.
Nur ko wa nie to jest wie lo po zio mo we, po -
nie waż od te go wła śnie miej sca tu nel za -

czy na się znacz nie wy pły cać. Pierw sza
część tu ne lu ma cha rak ter ska li sty, któ ry
od głę bo ko ści 16 me trów prze cho dzi
w piasz czy ste dno. Z pew no ścią jest to po -
zo sta łość po pra daw nym ko ry cie rzecz nym.
W cza sach gdy po ziom mo rza był du żo ni -
ższy, słod ka wo da prze miesz cza ją ca się
w tym ko ry cie ode gra ła wa żną ro lę w for -
mo wa niu się ja skiń na tym ob sza rze.

De ers Ca ve (Gro ta Je le ni)
Gro ta znaj du je się w ma sy wie Pun ta Gi -

glio obok dwóch in nych ja skiń: Ghost Ca ve
i Sta la ti ti Ca ve. Gro ta del Ce rvi – to lo kal na
na zwa Gro ty Je le ni. Na zwa na zo sta ła tak ze
wzglę du na pra wie me tro wej mią ższo ści
war stwę ska mie nia łych ko ści je le ni. Praw -
do po dob nie zwie rzę ta te pa sąc się na zbo -
czu wznie sie nia Pun ta del Gi glio wpa da ły
przez szcze li nę w stro pie do środ ka ja ski ni.
Na prze strze ni ty się cy lat ule ga ły one po -
wol ne mu pro ce so wi sy li fi ka cji. Wej ście
do ja ski ni znaj du je się na 16 me trach głę -
bo ko ści, a po je go le wej stro nie przy wi tał
nas kon ger. Po tem prze pły wa my tu ne lem
nad ru mo wi skiem skal nym, do cho dząc
do miej sca, gdzie wiel ki głaz za kry wa nam
wlot sy fo nu. Prze pły wa jąc nad nim znaj du -
je my wą ski tu nel, gdzie je den za dru gim
– po dą ża jąc oczy wi ście za prze wod ni kiem
– wpły wa my do ja ski ni, któ ra koń czy się
ob szer nym je zior kiem. Tam wy nu rza my się
i je den po dru gim wbi ja my się w wą ski
prze smyk pro wa dzą cy wła śnie do miej sca
spo czyn ku ska mie nia łych ko ści. Mo że my tu
swo bod nie od dy chać, po nie waż ja ski nia
ma do stęp do świe że go po wie trza. Wy raź -
nie wi dać jed ną czasz kę z ka wał kiem ro gu
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je le nia, w su mie pięć ró żnych ka wał ków
cza szek z zę ba mi oraz nie zli czo ne ilo ści ró -
żnych ko ści. Spo glą da jąc w gó rę wi dzi my
szcze li nę, któ rą praw do po dob nie wpa da ły
nie szczę sne zwie rza ki.

Nur ko wa nie noc ne Ca po Ga le ra Bay
– w po szu ki wa niu pła wi ko ni ka…

Bar tek, któ ry spę dził w tym miej scu mnó -
stwo go dzin, po sta no wił po ka zać nam swo -

je od kry cia. Przez po nad go dzi nę uda je
nam się zo ba czyć: ośmior ni ce, mą twę, kal -
ma ry, dwa ró żne ro dza je pła wi ko ni ków,
ogrom ną ilość sko ru pia ków (kra bów pu stel -
ni ków, Ga la thea), skor pen, ja mo chło nów
(Cni da ria), spi ro gra fów (wie losz cze tów).
Mi sją spe cjal ną te go noc ne go nur ko wa nia
by ło na mie rze nie pła wi ko ni ków. W za to ce
Ca po Ga le ra zna le zio no ich dzie więć,

z cze go za ob ser wo wa no trzy pa ry z sam ca -
mi w cią ży. U tych wła śnie zwie rząt sa mi -
ca skła da ja ja w tor bie lę go wej sam ca,
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któ re go za da niem jest po pro stu do cze kać
się po tom stwa.

Fal co Ca ve
Ja ski nia za wdzię cza swo ją na zwę pod -

wod ne mu łow cy, Enio Fal co, któ ry w la -
tach 60. XX wie ku od krył to miej sce.
Na je go cześć w su chej czę ści ja ski ni wmu -
ro wa no ta bli cę po chwal ną upa mięt nia ją cą
to wy da rze nie. Za nim jed nak zwie dzi li śmy

na pie cho tę wą ską, po kry tą śli ską gli ną ja -
ski nię, mu sie li śmy się do niej do stać. Naj -
pierw wpły nę li śmy w ob szer ny ka wern
w for mie ko li stej, gdzie cza sem mo żna zo -
ba czyć ol brzy mie go gra ni ka, pil nu ją ce go
wej ścia do ja ski ni. W ka wer nie na pół ce
skal nej mo gli śmy ob ser wo wać też spo rą
ilość lan gust. Dro ga do su chej czę ści ja ski -
ni wie dzie przez nie wiel ki sy fon zlo ka li zo -

wa ny w stro pie. Spo ty ka my się wszy scy
w ma łym je zior ku, gdzie roz bie ra my się ze
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sprzę tu i co wa żne – za krę ca my bu tle. Nie -
sa mo wi tą atrak cją jest wy stę po wa nie czer -
wo ne go ko ra la na głę bo ko ści 15 me trów,
któ re go po dzi wia li śmy po wy pły nię ciu z ja -
ski ni.

Ghots Ca ve – Fan ta smi – Ja ski nia Du -
chów

Jest to miej sce zwa ne po tocz nie ce no tem
Mo rza Śród ziem ne go. Wy ró żnia się na tle

po zo sta łych ja skiń cha rak te ry stycz ną ja sną
bar wą wa pie nia. Ścia ny ja ski ni są gład kie
i nie po ra sta ich zu peł nie nic. Je dy nym
stwo rze niem za miesz ku ją cym Fan ta smi jest
tyl ko bro tu la – czy li ma ła ryb ka za miesz ku -
ją ca nor mal nie bar dzo głę bo kie i ciem ne
par tie mo rza. Ryb kę tę mo żna po my lić
z ma łym kon ge rem, ale bli ższe spo tka nie
po ka zu je, że to przy bysz z da le kich głę bin.

Ja ski nię two rzy la bi rynt ko ry ta rzy, mi mo że
w rze czy wi sto ści po ru sza my się w ob rę bie
jed ne go wiel kie go po miesz cze nia. Emo cji
do da ją cie nie rzu ca ne ze świa teł la ta rek,
przy po mi na ją ce du chy. Płe two nu rek, bę dąc
w środ ku, jest tym miej scem po pro stu
ocza ro wa ny, ale nie mo że za po mnieć o po -
dą ża niu za prze wod ni kiem. W ja ski ni ma -
my mo żli wość wy sta wie nia gło wy po nad
po wierzch nię wo dy i po dzi wia nia na cie ko -
wych for ma cji kra so wych. W tym przy pad -
ku jed nak po wie trze się nie wy mie nia, więc
wy je cie au to ma tu z ust mo że trwać nie zbyt
dłu go.

Mi łosz Dą brow ski 

mi losz@aqu adi ver.pl

współ pra ca Bar tosz Pszczół kow ski 

bart.bee.9@fa ce bo ok.com
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http://www.wioskasos.org
https://www.facebook.com/pages/Hola-Teneryfa/367871753335003
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Plan lo tu na od le głe Fi li pi ny zro -
dził się w na szych gło wach po slaj -
do wi sku na te mat te go kra ju, któ re
mia ło miej sce w jed nym z kra kow -
skich lo ka li. Roz po czę li śmy po szu ki -
wa nia ró żnych mo żli wo ści trans por tu,
noc le gów, nur ko wań oraz pla no wa nie
tra sy. 

Wy jazd usta li li śmy na lu ty, ze wzglę du
na ko rzyst ną po go dę na Fi li pi nach w tym
okre sie. Wspól nie stwier dzi li śmy, że od -
skocz nia od na szej mroź nej, pol skiej zi my
bę dzie bar dzo po żą da na. Po tem zgod nie
uzna li śmy, że to był strzał w dzie siąt kę!
Pod róż zo sta ła za pla no wa na na oko ło 3,5
ty go dnia. Le cie li śmy tra są: Kra ków -Mo na -
chium -Pa ryż -Pe kin -Ma ni la -(tu taj fi li piń skie
wy spy)-Ma ni la -Taj wan -Pe kin -Mo na chium -
-Kra ków. W su mie wy szło nam 11 lo tów.
Oczy wi ście mo żna się do stać na Fi li pi ny

Ołów ko we wo ja że

Azjatyckim szlakiem

Badaling
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szyb ciej, z mniej szą ilo ścią prze sia dek, ale
du żo dro żej. Le cie li śmy Air Chi na, Lut fhan -
są oraz Ce bu Pa ci fic. Fi li pi ny skła da ją się
z po nad 7000 wysp, więc wy bór do ce lo -
wych miejsc jest bar dzo cię żki. Wy bra li śmy
kil ka z nich ze wzglę du na atrak cje war te
zo ba cze nia oraz na miej sca do nur ko wa nia

i snor klo wa nia. Uciecz ka przed pol ską zi -
mą oka za ła się nie co kło po tli wa tyl ko
w jed nym te ma cie, w Kra ko wie tem pe ra tu -
ra wy no si ła -10 stop ni, w Pe ki nie osią ga ła
w no cy po nad -25 stop ni, a już w Ma ni li ok.
+35, tak więc cie płe ubra nia mu sia ły to wa -
rzy szyć nam w ple ca kach przez ca ły wo jaż.

Pe kin. Mia sto do zo ba cze nia ko lej nym
ra zem, na pew no du żo do kład niej, pod czas
dłu ższej wi zy ty. Za chwy ca tam nie wąt pli -
wie nie sa mo wi ta chiń ska ar chi tek tu ra, no -
wo cze sność, ale zwra ca uwa gę rów nież
od mien na stro na mia sta, czy li bied ne dziel -
ni ce Hu tong. Osza ła mia fe eria barw, za pa -
chów oraz neo nów. Do je dze nia do sta -
nie my tam wszel kie mo żli we „przy sma ki”,
czy li np. wę że, by cze ją dra, kró li cze pe ni -
sy. 

Mo nu men tal ny plac Tian’an men, świą ty -
nie, car skie pa ła ce – wszyst ko to wy ma ga
du żej ilo ści cza su do zwie dza nia, jed nak
uda ło nam się zo ba czyć, po wiedz my, Pe -
kin w pi guł ce. Uda li śmy się rów nież do Ba -
da ling, gdzie obej rze li śmy je den z frag men-
tów Mu ru Chiń skie go. 

Tablica rejestracyjna
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Z Pe ki nu po le cie li śmy do Ma ni li – sto li cy
Fi li pin, któ ra uzna wa na jest za jed no z naj -
brzyd szych miast świa ta. Trze ba przy znać,
że opi nia ta się po twier dza. Ści słe cen trum
In tra mu ros jest jesz cze w mia rę cie ka we
do obej rze nia, cho ciaż ilość slum sów i pro -
sty tu tek jest za trwa ża ją ca. Ta kie po pro stu

re alia ży cia. W no cy le piej nie za pusz czać
się sa me mu w re jo ny nie zbyt przy chyl ne tu -
ry stom. Z Ma ni li uda li śmy się au to bu sem
w stro nę Ba naue, re jo nu sły ną ce go z ogro-
m nych wie lo wie ko wych ta ra sów ry żo wych,
któ re po zo sta wia ją na praw dę nie sa mo wi te
wra że nia. 

Tech no lo gia upra wy i zbio ru ry żu nie
zmie nia się tam od se tek lat, a ta ra sy i ze -
bra ny na nich ryż sta no wią głów ną opcję
wy kar mie nia prze lud nio nych Fi li pin. Ko lej -
nym punk tem na sze go pla nu zo sta ła wy spa
Bo ra cay. Mi mo że jest wy spą moc no tu ry -
stycz ną, mo żna bez pro ble mu zna leźć na
niej sa mot ne pla że i od lud ne za kąt ki. Pla że
są prze pięk ne. Za cho dy słoń ca za pie ra ją
dech w pier siach ka żde go, kto od wie dzi tę
wy spę. Wie czo ra mi lu dzie tłum nie po dzi -
wia ją swo isty spek takl, któ ry stwa rza za cho -
dzą ce słoń ce. 

Banaue
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Nur ko wa nia na Bo ra cay oka za ły się nie -
złe, ale nie po ry wa ją ce. Wo da przy po -
wierzch ni mia ła oko ło 28 stop ni, ni żej
26-27, więc po pol skich nur ko wa niach
pod lo do wych prze nie sie nie by ło bar dzo
przy jem ne Na po czą tek za bra no nas na
wrak sa mo lo tu Tri bird, le żą cy na oko ło 28

me trach, za to pio ny spe cjal nie dla po trzeb
nur ków. Bez sza łu, na praw dę. Po za po pa -
rze niem przez jel ly fish, nur ko wa nie to ra -
czej nie zo sta ło by moc no za pa mię ta ne.
Wi docz ność rów nież nie naj lep sza, od
ośmiu do mak sy mal nie kil ku na stu me trów.
Mo rze w tym dniu moc no fa lo wa ło, więc

w prze rwie mię dzy nur ko wa nia mi mie li śmy
nie co zie lo ne twa rze. 

Ko lej ną atrak cją był wrak CA MIA 2, głę -
bo kość do 30 m. To by ło bar dzo faj ne nur -
ko wa nie, z du żą ilo ścią ży cia na wra ku,
któ ry jest moc no ob ro śnię ty ko ra la mi i ogól -
nie pre zen tu je się oka za le. Po za wra ka mi
od wie dzi li śmy miej sca nur ko we o na zwach
Fri days Rock, An gol Po int So uth i North,

Rafy przy Apo Dona Marylin
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oraz po now nie CA MIA 2, ale już z pe ne tra -
cją we wnątrz. 

Uda ło się spo tkać na po le ony oraz gro -
upe ry, ale w nie wiel kich ilo ściach. Cro co di -
le Is land. Płyt kie nur ko wa nie na ra fach
obok wy spy o tej sa mej na zwie. Tu taj tra fi -

li śmy na tak moc ne prą dy, że pod czas 40-
mi nu to we go nur ko wa nia zo sta li śmy znie -
sie ni na dy stans po nad ki lo me tra. 

Po wy nu rze niu bar dzo przy da ły się po -
ma rań czo we boj ki, dzię ki któ rym mo gli śmy
sy gna li zo wać po ło że nie. Łódź do tar ła

do nas po bli sko go dzi nie. Na stęp nym
punk tem na nur ko wej ma pie zo sta ła wy spa
Ma la pa scua, na któ rą le cie li śmy przez Ce -
bu, po tem miej sco wy au to bus i na ko niec
łód ka, cha rak te ry stycz na fi li piń ska bang ka.
Ma la pa scua jest pięk ną, ma łą wy spą z kli -
ma tem mniej tu ry sty- cz nym, za to moc no
na sta wio ną na nur ków, któ rzy przy by wa ją
tu głów nie w ce lu obej rze nia re ki nów ko -
so go nów (tre sher sharks). Spo ty ka się je tu
co dzien nie, w so bo ty, nie dzie le i świę ta
rów nież, ale tyl ko w go dzi nach po ran nych,
przed 6. Wo da by ła cie plej sza niż na Bo ra -
cay, bo mia ła oko ło 29 stop ni. Wi docz ność
ta kże du żo lep sza – od 15 do 30 me trów. 

Na spo tka nie z re ki na mi wy ru sza li śmy
bar dzo wcze śnie, o 4:30. Po oko ło go dzi -
nie pły nię cia do tar li śmy na miej sce. Nur ko -
wa nie by ło bar dzo nie ty po we. Opa dli śmy
na głę bo kość 23 m, gdzie przez bli sko 50
mi nut mie li śmy w mia rę nie ru cho mo klę -
czeć lub le żeć. Po kil ku mi nu tach za czę ły
po ja wiać się po je dyn cze sztu ki re ki nów, aż
do dzie się ciu osob ni ków, któ re krą ży ły
w od le gło ści od 1 do kil ku me trów obok
nas. Prze ży cie moc ne, na praw dę. Pod czas
te go nur ko wa nia obo wią zy wał ab so lut ny
za kaz uży wa nia fle szy w apa ra tach. 
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Ko lej ny mi miej sca mi by ły m.in. Ka lang -
ga man Is land, Ga to Is land z pięk ny mi tu ne -
la mi i ra fa mi, gdzie nie spo dzie wa nie na po-
tka li śmy sza re re ki ny ra fo we. Nie opo dal
wy spy zwie dzi li śmy wrak pro mu DO NA
MA RY LIN, któ ry za to nął w wy ni ku ude rze -

nia taj fu nu Ru by w 1988 ro ku. Obec nie
spo czy wa na głę bo ko ści ok. 32 m. Pod czas
ka ta stro fy zgi nę ło bli sko 400 osób. Wrak
jest dłu gi na 100 me trów, więc dla lep sze -
go po zna nia ko niecz ne jest prze pro wa dze -
nie mi ni mum dwóch nur ko wań. Tu taj

przy da je się ni trox. Nur ko wa nia na Ma la pa -
scua by ły bar dzo uda ne. Na stęp nie łód ką,
pro mem, bu sem i zno wu pro mem do tar li -
śmy na ma lut ką wy spę APO. Wy spa, a wła -
ści wie wy sep ka Apo na zy wa na jest „wy spą
żół wi”. Fak tycz nie, na ka żdym snor klo wa -
niu czy nur ko wa niu spo ty ka li śmy od kil ku
do kil ku na stu sztuk tych sym pa tycz nych
stwo rzeń. Z miejsc, któ re tu taj zo ba czy li -

Nurkowanie na Dona M Malapascua
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śmy na le ży wy mie nić Rock West, Co co nut,
Lar ga han, Bo lu ar te oraz świet ne nur ko wa -
nie noc ne na Cha pel, gdzie spo ty ka my spo -
koj nie śpią ce żół wie. Ra fy wo kół Apo
przy po mi na ją te obok wy spy Ma la pa scua,
są ba jecz nie ko lo ro we i sta no wią nie na ru -

szo ne ogro dy ko ra lo we, wo kół któ rych, jak
pi sa łem, spo tka my żół wie oraz spo ro du -
żych oka zów ryb, któ rych na zwy na wet nie
je stem w sta nie po dać. Wi docz no ści rzę -
du 20-30 me trów. Fi li pi ny są ra jem dla fo to -
gra fów ma kro. Ba zy nur ko we dzia ła ją

spraw nie i jest ich du żo, na Bo ra cay znaj -
dzie my ich ok. 40, na Ma la pa scua kil ka,
na Apo dwie. Mie szan ki są do stęp ne bez
pro ble mów, ale le piej wcze śniej za py tać
o nie ma ilo wo. Na tych trzech wy sep kach
zro bi li śmy 17 nur ko wań. Trans port na miej -
sca nur ko we z re gu ły od by wa się za po mo -
cą fi li piń skich łó dek bang ka, RIB -ów lub
drew nia nych ło dzi z sil ni kiem. Bu tle naj -
czę ściej alu mi nio we 11L stej dżo we, cza sa -
mi mo żna po pro sić o 15 li trów sta lo wą, ale
ra czej nie ma ta kiej po trze by. Ce ny za nu -
rzeń są ró żne, za le żą od wy spy, se zo nu,
atrak cyj no ści re gio nu i oczy wi ście cza su

Dona Marylin
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do pły nię cia ło dzią. War to re zer wo wać
wcze śniej ter mi ny przez in ter net, wów czas
ba zy udzie la ją upu stów. Z re gu ły ce ny
oscy lo wa ły wo kół 20-30 $ za nur ko wa nie
przy wy po ży cze niu kom ple tu sprzę tu
z miej sco wej ba zy (lu ty 2013). W dni wol -
ne od nur ko wań war to po spa ce ro wać

po wy spach, obej rzeć ży cie miej sco wej
lud no ści, wy pić pysz ne go (i ta nie go) sha -
ke‘a owo co we go oraz po czuć kli mat cał -
kiem od mien ny od na szej eu ro pej skiej
bie ga ni ny. Po nad trzy ty go dnie, jak za wsze,
mi nę ły szyb ko i roz po czął się dłu gi po wrót
do Pol ski. A wy glą dał on na stę pu ją co. Łód -

ka z Apo, bus do Du ma gu ete, tuk tuk (fi li -
piń ski mo to rek) na lot ni sko, lot do Ma ni la,
na stęp nie lot Ma ni la -Taj wan, lot Taj wan -
-Pe kin, lot Pe kin -Mo na chium i na ko niec
Mo na chium -Kra ków. Kosz ty bi le tów na ca -
łej na tra sie w dwie stro ny, za ku pio ne 7
mie się cy przed wy lo tem, wy nio sły ok. 500
eu ro. Po za tym na le ży do li czyć prze lo ty
na tra sach lo kal nych (kil ka set zło tych). Po -
mi mo tru dów pod ró ży Fi li pi ny przy cią ga ją
nie sa mo wi tym kli ma tem, wi do ka mi, pięk -
ny mi pla ża mi i po go dą. Miej sco wi lu dzie są
szcze rze mi li i za wsze słu żą bez in te re sow -
ną po mo cą, nie są jesz cze „ze psu ci” ma so -
wą tu ry sty ką. Jed nym z naj więk szych
plu sów jest to, że w obec nych cza sach Fi li -
pi ny są na dal ma ło tu ry stycz ne, w prze ci -
wień stwie do in nych re jo nów Azji, np.
Taj lan dii. Oso by za in te re so wa ne za pra -
szam ser decz nie do obej rze nia mo jej stron -
ki na FB Ołów ko we wo ja że -Pen cil Voy a-
ges. Za miesz czam tam fo to gra fie z na szych
wy pa dów oraz krót kie opi sy. Je że li ktoś po -
trze bu je po rad do ty czą cych miejsc, trans -
por tu, bi le tów lub baz nur ko wych, pro szę
pi sać. 

Ka rol Ołó wek

kokaroll@gmail.com
Żółw na Apo
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No tak, lą do wa nie w Eila cie
w wie czór po prze dza ją cy sza bas nie
by ło naj szczę śliw szym roz wią za niem.
Na dzie lą cym mia sto na dwie po ło wy
pa sie star to wym co chwi lę do lą do -
wa nia pod cho dzi ły więk sze i mniej sze
sa mo lo ty El Al, Air Ar kia i in nych
prze woź ni ków przy wo żą cych na wee-
k end spra gnio nych słoń ca miesz kań -
ców Tel Avi vu, Je ro zo li my, Haj fy
i wie lu miast pół noc ne go Izra ela. 

Gło śne gru py roz ba wio nych na sto lat ków
wy mie sza ły się z nie mniej gło śny mi (choć
pew nie wo ła ją cy mi co in ne go) or to dok syj -
ny mi ży da mi w czar nych cha ła tach, cho -
wa ją cy mi gło wy pod ka pe lu sza mi lub
jar muł ka mi, spod któ rych wy sta wa ły krę cą -
ce się pej sy. Folk lor do kwa dra tu. W ho te lu
nie by ło le piej. Okna po ko ju wy cho dzi ły
wprost na lot ni sko, więc ci szę co chwi lę

roz dzie rał huk pra cu ją cych na wstecz nym
cią gu sil ni ków lot ni czych. Na do da tek ca łe
lob by opa no wa li ba wią cy się tu ry ści, z mu -
zy ką roz krę co ną na mak si mum i trwa ją cą
znacz nie dłu żej niż przy ję te w na szych ro -
dzin nych stro nach po ję cie gra ni cy przy -

zwo ito ści w za kre sie roz po czę cia póź nej ci -
szy noc nej (co jak wia do mo i tak nie po kry -
wa się z tą ofi cjal ną, star tu ją cą o 22).
Zresz tą nie mia ło to chy ba więk sze go zna -
cze nia, bo gdy tyl ko zga si łem w po ko ju
świa tło, do ak cji przy stą pi ły za stę py wy -

Eliat
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głod nia łych to wa rów. Wi dać 100 ki lo gra -
mów sma ko wi te go pół noc no eu ro pej skie go
ciel ska by ło wła śnie tym, na co od daw na
ostrzy ły so bie zę by, bo z de ter mi na cją god -
ną lep szej spra wy ru szy ły do ata ku. I na nic
nie zda ły się mo je roz pacz li we pró by sa mo -
obro ny. Miej sce ka żdych dwóch czy trzech
roz gnie cio nych na ścia nie, drzwiach czy

su fi cie na past ni ków zaj mo wa ły ko lej ne huf -
ce krwio pij ców gna ją cych w rytm pul su ją -
cej w tle mu zy ki. Ta noc na pew no nie
na le ża ła do uda nych…

Pa ra di se
Ra nek spra wiał ciut lep sze wra że nie.

Na do bry po czą tek dnia roz sma ro wa łem
na ścia nie i drzwiach do ła zien ki czte rech

bar ba rzyń ców, tak opi tych mo ją krwią, że
aż nie zdol nych do żad nej sa mo obro ny.
Cóż, przy naj mniej zgi nę li w bło gim na stro -
ju sy to ści, a ja po czu łem się ciut le piej,
choć o pie ką cych koń czy nach (i nie tyl ko)
cię żko by ło za po mnieć. Krót kie śnia da nie
i ru szy łem w dro gę do ba zy. Ma ri na Di vers
to praw dzi wy ko los. W doł ku se zo nu
(w pierw szych dniach mar ca) za trud nia -
ła 11 osób i przy po mi na ła fa bry kę. Strach
po my śleć, co się tu mu sia ło dziać w urlo -
po wym szczy cie. Kil ka dzie siąt osób, któ re
przy by ły na po ran ne nur ko wa nia, po cząt -
ko wo też wy glą da ło na za gu bio nych. Ale
już po chwi li sy tu acja się wy kla ro wa ła
na ty le, że wie dzia łem, skąd po brać bu tlę
i ołów. Za czą łem kla ro wa nie sprzę tu, gdy
pod szedł do mnie nie wy so ki, sma gły chło -
pak – jak się oka za ło – mój di ve ma ster
na pierw sze nur ko wa nie. Tal wy wo dził
swo je ko rze nie z Ma ro ka, ale już w trze cim
po ko le niu miesz kał w Izra elu. Na pierw sze
za nu rze nie wpią łem w mo je go Olym pu sa
OM -D sze ro ko kąt ny obiek tyw 9-18 (18-36
w prze li cze niu na for mat 135) i mo gli śmy
ru szać. Na pierw szy ogień skie ro wa li śmy
się do miej sca zwa ne go Pa ra di se, znaj du ją -
ce go się na wprost ba zy. Krót ka kon tro la
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sprzę tu i mo gli śmy ru szać. Dno za czę ło
szyb ko ucie kać do do łu, pia sek i ka mie nie
za stą pi ła zie lo na tra wa, spo mię dzy któ rej
za czę ły wy ra stać ko lum ny ko ra li. Nie naj -
gor sza wi docz ność na stra ja ła opty mi stycz -
nie, więc by roz ru szać tro chę za sta łe ko ści,
pod pły ną łem do więk sze go wy pię trze nia,
przy któ rym cho wa jąc się co chwi lę wśród
ni tek ukwia łu, urzę do wał we so ło uśmiech -

nię ty, ko lo ro wy ne mo. Pierw sze dwa zdję -
cia, ko rek ta eks po zy cji i usta wie nia lam py.
Pierw sze przy jem ne zdję cie mia łem za so -
bą. Tak na do bry po czą tek. Po pra wej za -
ma ja czył ka dłub du że go wra ku, ale tyl ko
prze pły nę li śmy obok nie go, po zo sta wia jąc
so bie zwie dza nie na póź niej. I słusz nie, bo
jak się oka za ło Su fa (zwa na po he braj sku
Sa til) mia ła nie tyl ko bo ga tą hi sto rię, ale
i wie le miejsc do pe ne tra cji i fo to gra fo wa -
nia. Osta tecz nie po świę ci łem jej aż czte ry
z póź niej szych za nu rzeń. Na ra zie jed nak
chło ną łem pięk no pod wod nych ko ra lo -
wych ogro dów, pró bu jąc wy pa trzeć coś
god ne go sfo to gra fo wa nia.

Ze zdzi wie niem, by nie po wie dzieć że
z pew ną gro zą, pa trzy łem na pra cę di ve ma -
ste rów i in struk to rów za trud nio nych w ba -
zie. Po wyj ściu z wo dy bie gli zmar z nię ci
pod prysz ni ce z go rą cą wo dą, gdzie przez
pa rę mi nut ogrze wa li się sto jąc pod pa ru ją -
cy mi na try ska mi, by po chwi li wi tać się
z ko lej ną gru pą klien tów i ru szać z ni mi
do wo dy. Dzien nie ro bi li po 10-12 za nu -
rzeń. Fakt, że w więk szo ści płyt kich (do 20-
25 me trów) i nie za dłu gich (mak sy mal ny
czas nur ko wa nia był usta lo ny na 40 mi nut),
ale mi mo wszyst ko… Wy glą da ło to na nie -

zły kie rat. I chy ba rze czy wi ście nim by ło,
wno sząc z te go, że cza sem gdy nikt po -
stron ny nie słu chał, pro si li bym od wo łał
jed no ze swo ich czte rech za pla no wa nych
na ka żdy dzień nur ko wań, bo już nie ma ją
si ły.

INS Su fa
Mi mo dość sil ne go wia tru i spo rej fa li za -

le wa ją cej mi co chwi lę gło wę, do boi ozna -
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cza ją cej miej sce, w któ rym znaj do wał się
wrak, do pły nę li śmy z Ta lem po po wierzch -
ni. Nie po wiem, trosz kę się przy tym zma -
cha łem, więc nim znik nę li śmy pod wo dą,
od sap ną łem jesz cze chwil kę, by wy rów nać
od dech. W koń cu by łem go to wy. Wy pu ści -
łem z jac ke tu po wie trze i po wo li po grą ży -

łem się w to ni, roz po czy na jąc opa da nie ku
le żą cej 23 me try ni żej kor we cie.

W cza sie wi zy ty izra el skie go pre mie ra
Da vi da Ben Gu rio na i je go mi ni stra obro ny
Szy mo na Pe re sa w Re pu bli ce Fe de ral nej
Nie miec do szło do uzgod nie nia (przy po -
par ciu kanc le rza RFN Kon ra da Ade nau era)

wa run ków do sta wy do Izra ela dwu na stu
naj no wo cze śniej szych w owym cza sie
okrę tów ra kie to wych, ka no nie rek kla sy Ja -
gu ar. O ile po cząt ko wo re ali za cja utrzy my -
wa ne go w ta jem ni cy pro jek tu prze bie ga ła
spraw nie, i w 1964 ro ku Kor pus Mor ski
Izra el skich Sił Sa mo obro ny (Tzva Ha ga na
L’Yisra el Heyl Ha’Yam) ode brał pierw sze
trzy jed nost ki, to po tem za czę ły się pro ble -
my. Po ar ty ku le w New York Ti mes kon trakt
na brał roz gło su, a kra je arab skie za gro zi ły
Niem com ze rwa niem kon tak tów han dlo -
wych. Wy ne go cjo wa ne (znów taj ne) po ro -
zu mie nie za kła da ło kon ty nu ację re ali za cji
kon trak tu, ale już nie w nie miec kich stocz -
niach, a we fran cu skim Cher bo ur gu.

Fran cja Ge ne ra ła de Gaul le’a, bę dą ca
w owym cza sie głów nym do staw cą uzbro -
je nia dla Izra ela, zo bo wią za ła się do wy ko -
na nia ko lej nych 10 okrę tów. Jed no cze śnie
w Izra elu trwa ły pra ce nad po ci ska mi ra kie -
to wy mi kla sy Ga briel, w któ re pla no wa no
uzbro ić no wo bu do wa ne jed nost ki. Pierw -
sza z nich, już z fran cu skiej stocz ni, przy by -
ła do swo jej no wej oj czy zny w czerw-
cu 1967 ro ku, a mie siąc póź niej do łą czy ła
do niej ko lej na. Nie zdą ży ły jed nak zo stać
uzbro jo ne, by wziąć udział w nad cho dzą -
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cym ko lej nym izra el sko -arab skim kon flik cie
– roz po czę tej 5 czerw ca woj nie sze ścio -
dnio wej. Gor szą jed nak wia do mo ścią dla
Izra el skie go Szta bu Ge ne ral ne go by ła wy -
gło szo na 2 czerw ca de kla ra cja pre zy den ta
Fran cji, w któ rej za po wie dział on za koń -
cze nie do staw bro ni ofen syw nych do kra -

jów bli skie go wscho du. Na szczę ście do ty-
czy ło to no wych kon trak tów, tak więc je sie -
nią 1967 r. ko lej ne dwie jed nost ki wy ru szy -
ły w swój pierw szy rejs do Izra ela. Póź niej
jed nak spra wy przy bra ły gor szy ob rót.
W re wa nżu za gru dnio wy atak pa le styń -
skich bo jow ni ków na sa mo lot El Al w Ate -

nach, dwa dni póź niej (28 grud nia), od dział
ko man do sów izra el skich za ata ko wał lot ni -
sko w Bej ru cie, nisz cząc 13 li bań skich sa -
mo lo tów. Te go by ło już za wie le na wet
i dla de Gaul le’a, któ ry za czął pro wa dzić
po li ty kę ocie ple nia sto sun ków z kra ja mi
arab ski mi. Jed nym z pierw szych je go po su -
nięć by ło ogło sze nie to tal ne go em bar ga
na do sta wy bro ni do pań stwa ży dow skie go.
Ob ję ło ono rów nież do sta wy już opła co ne,
ale wciąż nie do star czo ne.

4 stycz nia 1969 ko lej ne 3 jed nost ki by ły
już go to we. W cza sie rej sów od bior czych
izra el scy ma ry na rze po pro stu „za po mnie li”
wró cić do por tu. Jed nost ki pod nio sły ban -
de ry Tzva Ha ga na L’Yisra el Heyl Ha’Yam
i wy ru szy ły w dro gę na Mo rze Śród ziem ne.
W Cher bo ur gu po zo sta ły jesz cze ka dłu by
pię ciu ostat nich jed no stek, któ rych bu do wa
mia ła się za koń czyć z koń cem ro ku. Po zo -
sta wał jed nak pro blem z ich od bio rem, ja ko
że Fran cja nie wi dzia ła już mo żli wo ści ich
wy da nia. Nie zbęd ne oka za ło się więc przy -
go to wa nie ak cji za pla no wa nej i prze pro wa -
dzo nej przy współ udzia le Mos sa du.
W gru dnio wą, wi gi lij ną noc na ka żdą
z ukoń czo nych już jed no stek do sta ło się
po 20 ma ry na rzy izra el skiej ma ry nar ki.
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Okrę ty w mak sy mal nej ci szy opu ści ły port,
by wyjść na wzbu rzo ne wo dy Ka na łu La
Man che, a na stęp nie znik nąć. Afe ra wy bu -
chła do pie ro 26 grud nia, gdy jed nost ki by -
ły na wo dach mię dzy na ro do wych, pły nąc
kur sem na Tel Aviv. Prze chwy co ne przez
Mi ra ge lot nic twa fran cu skie go, a na stęp nie
okrę ty US Na vy i ma ry nar ki ZSRR nie zo sta -
ły jed nak za trzy ma ne i w kom ple cie do tar -
ły do por tu prze zna cze nia.

Do jed nej z tych jed no stek, INS Su fa (nr
bocz ny 332), wła śnie się zbli ża łem.
Z wszech obec ne go błę ki tu za czął wy ła niać
się przed ni po kład z otwar tym wła zem,
a za nim wy so ka nad bu dów ka. Mo gli śmy
za cząć pierw sze, wstęp ne oglę dzi ny. Plan
mia łem ta ki, by na tym nur ko wa niu do kład -
nie obej rzeć wrak i wy brać naj cie kaw sze
miej sca do uwiecz nie nia na fo to gra fiach.
Oczy wi ście rów nież i te raz mia łem za miar
fo to gra fo wać, ale nur ko wa nie to trak to wa -
łem bar dziej ja ko re ko ne sans. Po uzbro je -
niu okrę tu nie po zo stał ża den ślad, ja ko że
jed nost ka ta osia dła na dnie w 1994 ro ku,
po uprzed nim jej przy go to wa niu do peł nie -
nia ro li sztucz nej ra fy. Nie by ło więc cha -
rak te ry stycz nych dla okrę tów kla sy Sa’ar 3
(jak je zwa no w Izra elu) 76- mi li me tro wych

dzia łek Oto Me la ra, ani pro wad nic wy rzut -
ni ra kiet Ga briel (choć te i tak w la tach 80.
zo sta ły za stą pio ne ame ry kań ski mi Har po -
on’ami). Bra ko wa ło wy rzut ni tor ped, ale
wrak był fa scy nu ją cy. Sze ro kie po miesz cze -
nie we wnątrz dzio bo wej czę ści ka dłu ba,

po przez nie wiel kie drzwi gro dzio we, prze -
cho dzi ło w ko lej ne mniej sze po miesz cze -
nie. Przez na stęp ne drzwi mo żna by ło
zer k nąć do ka ju ty, w któ rej na pod ło dze sta -
ła moc no znisz czo na ko ja, je den z nie wie -
lu po zo sta wio nych ele men tów wy po sa że-
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nia. Ale naj więk sze wra że nie zro bił na
mnie mo stek. Wy so ki i smu kły, piął się ku
po wierzch ni wo dy, ca ły ob ro śnię ty ol brzy -
mi mi fi ran ka mi gor go nii. Mię dzy masz ta mi
kwi tło ży cie, tak jak by ca ła flo ra Mo rza
Czer wo ne go po sta no wi ła prze słać swo ich
przed sta wi cie li na ten wrak. Od ró żno rod -
no ści kształ tów i ko lo rów aż krę ci ło się
w gło wie! Pięk na do peł nia ły gro ma dy ryb,
z ma je sta tycz nie uno szą cy mi się w to ni
skrzy dli ca mi na cze le. Pstry ka jąc za pa mię -
ta le zdję cia, pla no wa łem już ko lej ne za nu -
rze nie na tym wra ku. Tyl ko jak skró cić czas
po trzeb ny na do pły nię cie? Mo że we źmie -
my z ba zy sku te ry?

Ca ves
Po si lo ny ham bur ge rem, ze skle pu

po prze ciw nej stro nie uli cy, znów na bra łem
ocho ty na wej ście do wo dy. Tym ra zem po -
je cha li śmy ka wa łek da lej, w stro nę po łu -
dnio wą, na miej sce zwa ne Ca ves. Ja ko że
mia ło to być je de na ste nur ko wa nie te go
dnia dla Ta la, a mo je trze cie, umó wi li śmy
się na ma łą głę bo kość. Ot, ta ki pod wod ny
spa cer w po szu ki wa niu cze goś war te go sfo -
to gra fo wa nia. I znów za czę ło się od bła zen -
ków. Tym ra zem pa ry ma lu chów zgod nie
pil nu ją cych swo je go ukwia łu. W chwi lę po -

tem, gdy w za głę bie niu ko ra la fo to gra fo wa -
łem wpa trzo ną we mnie sze ro ko otwar ty mi
ocza mi na dym kę, przy plą tał się do nas pies.
No, wła ści wie ry ba, choć o zu peł nie psim
za cho wa niu. Co praw da nie apor to wa ła,
lecz grzecz nie, w od da le niu dwóch me -
trów, lek ko z le wej z ty łu, po su wa ła się
za na mi. A pły nę li śmy jak pi ja ne za ją ce, to

w le wo, to w pra wo, za trzy mu jąc się co
chwi lę na dłu żej lub kró cej. Nie mia ło to
zna cze nia. „Pies” cią gle był przy nas. Pół -
me tro wy bro om ta il wras se (łac. Che ili nus
lu nu la tus) o po strzę pio nym ogo nie do zdjęć
po zo wał nie chęt nie, na to miast wy trwa le
po dą żał przy no dze, po zna jąc wraz z na mi
pod wod ne głę bi ny. Tal już daw no prze stał
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go ob ser wo wać, kwi tu jąc je go przy wią za -
nie wzru sze niem ra mion. Za miast te go wy -
cią gnął rę kę, po ka zu jąc mi pal cem ko lej ną
zdo bycz. Pod pły ną łem bli żej i gdy zer k ną -
łem pod skal ny na wis przed ma ską, po ja wi -
ło mi się wi ją ce się ciał ko ma łej, sza rej
mu re ny. Sza rej do chwi li, gdy roz dzia wi ła

pysz czek uka zu jąc pięk ne, żół to ubar wio -
ne dzią sła i pod nie bie nie. Nie by ło na co
cze kać. Znów wzią łem się do zdjęć, usi łu -
jąc uchwy cić ją w mo men cie, gdy otwie ra -
ła usta. W koń cu, po do brych pię ciu
mi nu tach fo to gra fo wa nia, mia łem chy ba
faj ne uję cie. Ro zej rza łem się wko ło. Zmar -

z nię ty Tal z mi ną mę czen ni ka uno sił się ja -
kieś 10 me trów da lej, po pra wej, ob ser wu -
jąc ła wi cę srebr nych dys cyl lu sów. Już
chcia łem ru szyć do nie go, gdy zer ka jąc
w le wo do strze głem wier ny pysk „psa”, cze -
ka ją ce go metr ode mnie na ko lej ne za da -
nie. Ta kiej oka zji do zdję cia nie mo głem
prze oczyć. W pierw szej chwi li wy da wał się
za sko czo ny bły skiem lam py, ale po chwi li,
gdy ru szy łem w dal szą dro gę, wier nie po -
pły nął za mną.

INS Yatush (Mo squ ito)
Ścią ga li śmy wła śnie z sie bie sprzęt

po dru gim nur ko wa niu do ka no nier ki I. N.
S. Su fa, gdy spy ta łem Ta la o ko lej ne wra ki,
któ re mo gli by śmy od wie dzić. Uśmiech nął
się ra do śnie i z du mą za czął opo wia dać o I.
N. S. Yatush (sze rzej zna nym ja ko Mo squ -
ito). Jed nost ka mia ła być znacz nie mniej sza
od do pie ro co wi dzia nej ka no nier ki, ale też
war ta od wie dze nia. I tak po wstał plan roz -
po czę cia na stęp ne go dnia od nur ko wa nia
do jej ka dłu ba.

Nie jest ła two wcią gać na sie bie mo krą
pian kę. Zwłasz cza ra no! Dla te go w ba zie
znaj do wa ły się czte ry prysz ni ce z go rą cą
wo dą, któ re znacz nie uła twia ły tę czyn -
ność. Skla ro wa ni wrzu ci li śmy sprzęt do na -
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sze go bu si ka i mo gli śmy ru szać w dro gę.
Nie by ło to da le ko, na pie cho tę ja kieś 4-5
mi nut od cen trum nur ko we go, ale po co
mie li śmy się mę czyć ta cha niem wszyst kich
tych cię ża rów? Za pla no wa li śmy, że
po zwie dze niu wra ku bę dzie my stop nio wo
się wy nu rzać, pły nąc przy dnie w kie run ku
ba zy, ale w dro dze do ce lu za mie rza li śmy
sko rzy stać z do bro dziejstw cy wi li za cji.

Do brze że przez noc wiatr się uspo ko ił,
co za owo co wa ło mi ni mal ną fa lą. By ła
szan sa na lep szą wi docz ność niż po przed -
nie go dnia, gdy przy bój pod no sił z dna pia -
sek sku tecz nie ją psu jąc. Ru szy łem w dół
za Ta lem i ko rzy sta jąc z te go, że do wra ku
mie li śmy jesz cze kil ka mi nut pły nię cia za -
czą łem wstęp nie do bie rać pa ra me try eks po -
zy cji w apa ra cie i lam pie bły sko wej. 

Na piasz czy stym dnie mi ja li śmy więk sze
lub mniej sze for ma cje ko ra low ców, peł ne
ru chli wych ryb, któ re mi mo wcze snej po ry
(by ło rap tem dzie sięć mi nut po dzie wią tej
miej sco we go cza su) uwi ja ły się w po szu ki -
wa niu śnia da nia. Ni by nie mia łem ich te raz
fo to gra fo wać, ale przy wiel kim ko ra lu sto -
ło wym nie mo głem się po wstrzy mać. Ma-
ch ną łem na Ta la, by na chwi lę zwol nił
i opły nął pięk ną for ma cję od dru giej stro ny.

Gdy po ja wił się w ka drze i na chwi lę za wisł
nie ru cho mo, zro bi łem pierw sze te go dnia
zdję cie. Ru szy li śmy da lej, wy pa tru jąc wra -
ku, któ ry miał się po ja wić gdzieś w oko li -
cy 30 me tra. Na ra zie jed nak wi dzia łem
tyl ko ko ra low ce i co raz bar dziej mnie ku si -
ło, by trosz kę je jesz cze po fo to gra fo wać.

By łem już pra wie go to wy za cząć prze szu ki -
wać ich za ka mar ki w po szu ki wa niu ho ma -
rów czy ośmior nic, gdy po pra wej stro nie,
lek ko z przo du, uj rza łem nie wy raź ny cień
– wy so ki i bar dzo re gu lar ny – bez wąt pie nia
mu siał być dzie łem rąk ludz kich. A więc
do tar li śmy w koń cu na wrak.
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Jed nost ki ame ry kań skie go ty pu Ber tram
(hebr. Netz), do któ rych na le żał le żą cy
przede mną na rów nej stęp ce I. N. S.
Yatush, by ły nie wiel ki mi pa tro low ca mi uży -
wa ny mi w ma ry nar kach wo jen nych Egip tu,
Jor da nii, jak i Izra ela. Jed ną z ich bar dziej

zna nych ak cji by ła bi twa pod Mar sa Ta la -
mat, ja ką na le żą cy do egip skiej ma ry nar ki
wo jen nej Ber tram sto czył 7 mar ca 1973 ro -
ku (woj na Yom Kip pur) z dwo ma izra el ski -
mi pa tro low ca mi kla sy Da bur, za koń czo na
zwy cię stwem Izra ela.

Jed nost ka, do któ rej po wo li się zbli ża łem,
zo sta ła za to pio na w 1986 ja ko sztucz na ra -
fa, ze zde mon to wa nym uprzed nio uzbro je -
niem oraz wy mon to wa ny mi wszyst ki mi
me cha ni zma mi. Dzię ki te mu bez pro ble -
mów wpły nę li śmy do wnę trza ka dłu ba
przez po miesz cze nia ru fo we, daw niej za ję -
te przez po tę żne sil ni ki. Wła śnie chcia łem
od wró cić się i uchwy cić w ka drze pły ną ce -
go za mną Ta la, gdy wy cią gnął on rę kę coś
mi po ka zu jąc. Gdzieś z ty łu, za mną. Obej -
rza łem się ostro żnie, po dą ża jąc wzro kiem
za tym, co wska zy wał je go pa lec. Oto czte -
ry me try da lej, w gór nej czę ści ste rów ki,
mia łem jak na dło ni wiel kie go gru pe ra (łac.
Ce pha lo pho lis se xma cu la ta). Na praw dę był
du ży. No mo że nie z tych naj więk szych, bo
te do cho dzą do 1,5 me tra dłu go ści, ale bli -
żej mu by ło do nich niż da lej. 

Ostro żnie roz po czą łem pod cho dy, re zy -
gnu jąc z uwiecz nie nia mo je go ko le gi w ma -
szy now ni. Te raz ce lem by ła wiel ka ry ba. Na
ty le wiel ka, że czu ła się wy jąt ko wo pew nie,
po zwa la jąc na pod pły nię cie na praw dę bli sko
i zro bie nie dwóch zdjęć. Do pie ro wte dy, gdy
bły ski lam py roz świe tli ły wnę trze ste rów ki,
ma je sta tycz nie od wró ci ła się i z god no ścią
opu ści ła po miesz cze nie przez jed no z okien.
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Ru szy łem ku po zba wio ne mu wszel kich
ele men tów wy po sa że nia dzio bo wi. Nie wie -
le by ło tu do uchwy ce nia w ka drze, tak
więc po prze sta łem na za re je stro wa niu sa -
mej bry ły wra ku. By mieć pew ność, że ni -
cze go nie prze oczy łem, opa dłem do dna,
a na stęp nie opły ną łem sta lo wy ka dłub z le -
wej bur ty ku ru fie. Chy ba wi dzie li śmy
wszyst ko. Tal wciąż z roz ma rze niem wspo -
mi nał wiel kie go grup pe ra, na mi gi po ka zu -
jąc mi, ja ka to szko da, że nie tra fił na na sze
ta le rze. I jak on, mistrz kuch ni, by go wspa -
nia le przy rzą dził. Wrak naj wy raź niej zu peł -
nie go nie in te re so wał. Cóż, wy pa da ło więc
wra cać, bo cze ka ło nas jesz cze z 30 mi nut
nur ko wa nia, nim mie li śmy szan sę na brze -
gu za siąść do śnia da nia (czy taj: ham bur ge -
rów sprze da wa nych w skle pie po dru giej
stro nie uli cy).

Sztucz na ra fa
Ten ra nek mo głem uznać za wy jąt ko wo

uda ny. Co praw da wiatr dość moc no
zmniej szył wi docz ność pod wo dą, a spo re
fa lo wa nie nie uła twia ło mi ży cia (nur ko wa -
li śmy z brze gu, więc nie cier pia łem na żad -
ne przy pa dło ści!), ale pod wo dą uda ło mi
się spo tkać i ośmior ni cę, i za cza jo ną
na piasz czy stym dnie skor pe nę. By ło faj nie.

Z tym więk szym za cie ka wie niem cze ka łem
na to, co przy nie sie mi ko lej ne nur ko wa nie.
We dług pla nu mie li śmy po pły nąć
na sztucz ną ra fę, przy któ rej po dob no aż
bu zo wa ło pod wod ne ży cie. Co praw da ko -
ni ków mor skich mia łem się nie spo dzie -

wać, ale wszyst ko in ne by ło w teo rii mo żli -
we. Wo da się tro chę uspo ko iła, więc peł ni
na dziei ru szy li śmy w głę bi nę. Już po dwóch
mi nu tach nur ko wa nia onie mia łem. Sztucz -
na ra fa oka za ła się ol brzy mim me ta lo wym
klo cem peł nym po ro śnię tych ko ra low ca mi
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i gor go nia mi okrę gów, przez któ re prze bi -
ja ły się pro mie nie sto ją ce go w ze ni cie słoń -
ca. Bo gac two ryb i ta kich ma lut kich, i tych
du żych wręcz przy tła cza ło. Mi nę ło do bre
pięt na ście mi nut, nim na ty le na sy ci łem się
wi do kiem (a kar tę pa mię ci apa ra tu na peł ni -
łem zdję cia mi), że mo gli śmy ru szać da lej.
Nie trwa ło to jed nak dłu go, bo mój di ve ma -
ster wy cią gnął rę kę, po ka zu jąc mi w od da -
li su ną cą nad dnem ra ję (łac. Tor pe do
pan te ra). Nie bar dzo był sens ją go nić, więc
tyl ko pa trzy łem w ślad za nią, gdy na gle bę -
dą ca już pra wie na gra ni cy wi dzial no ści ry -
ba za to czy ła sze ro ki krąg i pod pły wa jąc
w na szą stro nę, osia dła na dnie, by w na -
stęp nej chwi li kil ko ma szyb ki mi ru cha mi
cia ła tak unieść piach z dna, by pod nim
znik nąć. Nie zo stał ża den ślad jej obec no -
ści. Osa dy opa dły i gład kie dno w ni czym
nie ró żni ło się od te go sprzed jej przy by cia.
Ostro żnie pod su ną łem się do miej sca,
w któ rym przed chwi lą wy lą do wa ła i ma -
cha jąc lek ko rę ką nad pia skiem, za czą łem
ją od ko py wać. Po dłu ższej chwi li spod war -
stwy ochron nej wyj rza ły zdzi wio ne oczy,
a wraz z ni mi resz ta cia ła. Te raz już bez
prze szkód mo głem przy stą pić do fo to gra fo -
wa nia. Po kil ku mi nu tach mia łem już to, co

chcia łem i mo gli śmy ru szyć w dal szą dro -
gę. Znów nie od pły nę li śmy zbyt da le ko, gdy
Tal za ma chał gwał tow nie w mo im kie run -
ku, chcąc zwró cić uwa gę na ko lej ne zna le -
zi sko. Na stęp na ra ja uno sząc się nad dnem
pły nę ła w na szym kie run ku. Pro sto jak
po sznur ku, nie zba cza jąc na wet o cen ty -
metr z ob ra ne go kur su, bez zbyt nie go po -
śpie chu czy ner wo wo ści. Wy mi ną łem ją
szyb ko i od pły wa jąc do przo du usta wi łem
się na jej dro dze, tuż za ka wał kiem wy sta -
ją ce go z dna ko ra low ca. Z go to wym
do zdjęć apa ra tem cze ka łem, aż pod pły nie
wy star cza ją co bli sko, jed no cze śnie za kli na -
jąc ją w du chu, by nie zmie ni ła w ostat niej
chwi li ob ra ne go kie run ku. I uda ło się! Ry -
ba wznio sła się w gó rę, by prze pły nąć
nad ra fą, mi ja jąc mnie o kil ka na ście cen ty -
me trów i da lej kon ty nu owa ła swo ją mar -
szru tę. Po now nie ru szy łem jej śla dem, by
za cza ić się na nią gdzieś z przo du. I tak raz
za ra zem. Przez dwie, trzy, pięć, dzie sięć
mi nut! Nie spiesz nie pły ną ca ry ba i co raz
spo koj niej fo to gra fu ją cy nu rek prze mie rza -
li głę bi nę Za to ki Aka ba. W koń cu mo del ka
po wie dzia ła pass. Nie wiem, czy się zmę -
czy ła, czy po pro stu do tar ła do ce lu. W ka -
żdym ra zie pod pły nę ła do du że go ka wał ka

ra fy i za miast jak do tej po ry wznieść się
w gó rę, za nur ko wa ła w jed no z za głę bień
i za czę ła za ko py wać się w pia sku dna. Cóż,
za słu ży ła na od po czy nek, a na wet na ma łe
co nie co. Chęt nie bym ją czymś po czę sto -
wał, ale żad nych ry bich przy sma ków nie
mia łem aku rat przy so bie…

Mar cin Trzciń ski

m.trzcinski@fotopodwodna.pl 
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Tym ra zem za pę dzi my się pod brzeg
Mal ty, a do kład niej pod fa lo chron oka -
la ją cy przy stań pro mo wą w Cir kew wa
(sir ke ła). To naj od le glej sze miej sce,
do któ re go stan dar do wo do pły wa ją ło -
dzie nur ko we z Go zo, bez po bie ra nia
do dat ko wych opłat za wy pły nię cie.
Nie da le ko od ła god nie opa da ją cej
ścia ny ra fy, po ro śnię tej dość gę sto tra -
wą Po sej do na, na piasz czy stym dnie
spo czy wa ją dwa ko lej ne wra ki. Ich po -
zy cje wi docz ne są z po kła du pro mu
chwi lę po wy pły nię ciu z por tu, po le -
wej stro nie. Pierw sza z pław ozna cza
po zy cję wra ku Rozi, dru ga P - 29.

Mo żli we jest do pły nię cie do obu wra ków
z brze gu, ale przede wszyst kim nur ku je się

Na Gozo
Wrak Rozi, wrak P-29, farma tuńczyków

Cirkewwa harbour wall
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tam z ło dzi. W tym dru gim przy pad ku łódź
nur ko wa ko twi czy nad płyt ką, ka mien ną ra -
fą, gdzie głę bo kość nie prze kra cza sze ściu
me trów. Po nie waż jest to miej sce, gdzie
wy stę pu ją cza sem bar dzo sil ne prą dy, mo -
że się zda rzyć, że łódź bę dzie zmu szo na
wy sa dzić nas nad wra kiem w po bli żu pław.
W tej sy tu acji po li nie ko twicz nej pła wy tra -
fi my do wra ków. Od wie dze nie obu jed no -

stek na jed nym nur ko wa niu mo że być dość
kło po tli we ze wzglę du na od le gło ści po -
mię dzy ni mi oraz głę bo ko ści na ja kiej się
znaj du ją.

Nur ko wa nie za cznie my od wra ku Rozi.
Pod miej scem za ko twi cze nia, pod ni ską
pio no wą ścia ną, na 8 me trach znaj dzie my
ma ły, uro czy tu nel do prze pły nię cia. Stam -
tąd po ob ry sie ła god nie opa da ją ce go dna

uda je my się w kie run ku wra ku. Kie dy
pod na mi skoń czy się wy so ka tra wa, Rozi
po win na być już wi docz na. Zaw sze krę ci
się nad nią mnó stwo ma łych i śred nich ry -
bek, któ re po dob nie jak przy Co mi no Ca -
ves, chęt nie skub ną ma łe co nie co.
Jed nost ka jest cał ko wi cie otwar ta i nie sta -
no wi za gro że nia dla nur ków.

Ho low nik Rozi zo stał zbu do wa ny w Bri -
sto lu w 1958 ro ku. Z jed nym sil ni kiem die -
sla roz wi jał pręd kość 11,5 wę zła. Nie jest
to du ża jed nost ka, gdyż jej dłu gość nie
prze kra cza 33 me trów, a sze ro kość 9 me -
trów, ale za to jej syl wet ka jest bar dzo efek -
tow na.

Pierw sze 14 lat ho low nik pra co wał w Li -
ver po olu, zmie nia jąc w mię dzy cza sie wła -

Cirkewwa reef boat stop

Rozi reef view
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ści cie la i pier wot ną na zwę Ros smo re
na Ross garth. Od 1972 ro ku ja ko Rozi,
a od 1981 ro ku ja ko MV Rozi, po zo sta wał
nie zmien nie w por cie w Va let ta słu żąc rów -
nież ja ko ho low nik.

W sierp niu 1991 ro ku, po zba wio na sil ni -
ka i śru by jed nost ka zo sta ła za to pio na, ja ko

atrak cja nur ko wa. Stoi na stęp ce na głę bo -
ko ści nie prze kra cza ją cej 36 me trów.

Po opły nię ciu ca łe go wra ku mo że my
jesz cze spró bo wać zna leźć ko twi cę, le żą cą
kil ka na ście me trów w le wo na skos od dzio -
bu, i wró cić do ścia ny ra fy. Ma jąc brzeg ca -
ły czas po pra wej stro nie, utrzy mu je my

głę bo kość 18 me trów, aby do pły nąć
do pod wod ne go skal ne go łu ku. Zaw ra ca my
prze pły wa jąc pod nim i roz po czy na my po -
wol ne wy nu rza nie do szczy tu ra fy, gdzie
po win na cze kać na sza łódź. W trak cie
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przy stan ku roz glą daj my się bacz nie w po -
szu ki wa niu śli ma ków na go skrzel nych
i ośmior nic.

Rozi fish over

Rozi side fish Cirkewwa reef P29
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W prze rwie po mię dzy nur ko wa nia mi
mo że my przy bić do na brze ża w Cir kew wa
i zro bić drob ne za ku py w tu tej szych snack
ba rach usy tu owa nych w po bli żu por tu oraz
sko rzy stać z cy wi li zo wa nej to a le ty. Stąd też
mo żna do stać się ło dzia mi wy ciecz ko wy mi

na wy spę Co mi no lub zła pać au to bus ja dą -
cy do in te re su ją cej nas czę ści Mal ty.

Wy bie ra jąc się na ko lej ne nur ko wa nie,
mu si my mieć świa do mość, że wrak P -29
jest sio strza ną jed nost ką P -31 i po za lep -
szym sta nem oraz znaj du ją cym się tam na -
dal 14,5-mi li me tro wym, ob ro to wym dział -

kiem po kła do wym, ni czym się nie ró żni. Je -
śli Was to nie znie chę ca, za pra szam
pod wo dę.

Nur ko wa nie mo że my roz po cząć po dob -
nie, czy li z ra fy w po bli żu fa lo chro nu
na wrak i z po wro tem lub zejść na wrak
przy pła wie i za koń czyć nur ko wa nie na ra -
fie przy fa lo chro nie. W tej oko li cy nie ma
ja kichś wy jąt ko wych miejsc, bo ca ła Cir -
kew wa Re ef jest po dob na, ale god na zwie -
dze nia z uwa gi na za miesz ku ją ce tu
pod wod ne ży jąt ka.

Tym, któ rzy nie prze brnę li przez po -
przed ni ar ty kuł przy po mnę, że P -29 to jed -
nost ka woj sko wa, roz po czy na ją ca swo ją
słu żbę we Wschod nich Niem czech, w ro -
ku 1969, ja ko sta wiacz min kla sy Kon dor I.
Do kład nie tak jak P -31, zo stał za ku pio ny
w 1992 ro ku przez Mal tań ską Straż Wy -
brze ża i słu żył ja ko okręt pa tro lo wy.
Przy wa dze 351 ton, dwóch sil ni kach die sla
i dwóch śru bach, mógł roz wi jać pręd -
kość 20 wę złów.

Po nie waż P -29 le ży nie co głę biej niż je -
go sio strza na jed nost ka, mo że my nie mieć
aż ty le cza su na je go zwie dza nie, pa mię ta -
jąc że jest to nie ma ły wrak przy 60 me trach
dłu go ści i 7 me trach sze ro ko ści. Mak sy mal -

P29P29
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na głę bo kość tu taj to 38 me trów. Wrak stoi
na stęp ce, ru fą do ra fy na piasz czy stym dnie
i jest przy go to wa ny do bez piecz nej eks plo -
ra cji.

Te raz kil ka słów na te mat wa run ków nur -
ko wa nia na far mie tuń czy ków znaj du ją cej
się przy pół noc nym wy brze żu Mal ty. Ze
wzglę du na nie za po mnia ne wra że nia, wi -
zy ta na far mie jest jed nym z obo wiąz ko -

wych punk tów pro gra mu przy je żdża ją cych
na Go zo grup nur ko wych. Po nie waż jest to
wła sność pry wat na, pla nu jąc wy pra wę, mu -
si my skon tak to wać się z wła ści cie lem. Naj -
le piej bę dzie za ła twiać wszel kie for mal -
no ści z cen trum or ga ni zu ją cym nam wy pły -
nię cie. Wstęp na far mę kosz tu je ka żde go
nur ka 17 €, jest do da ne do opła ty za łódź,
ja ką wy ne go cjo wa li śmy z jej wła ści cie lem.
Mo żli wość wej ścia na far mę uza le żnio na
jest od po go dy, po nie waż znaj du je się ona
na otwar tym mo rzu i przy pół noc nych wia -
trach fa le unie mo żli wia ją bez piecz ne nur -
ko wa nie. Ca ła far ma to osiem ogrom nych
sie ci za ko twi czo nych na dnie, któ re w tym
miej scu opa da do 50 me trów. Sa ma sieć ma
oko ło 20 me trów śred ni cy i oko ło 32 me try
głę bo ko ści. W ka żdej z nich znaj du je się

P29 side reef

Cirkewwa reefCirkewwa reef
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mniej wię cej 2000 sztuk tuń czy ków w ró -
żnych roz mia rach, od 80 do na wet 300 ki -
lo gra mów przy dłu go ści prze kra cza ją cej
2,5 me tra. Wszyst kie ry by, któ re się tam
znaj du ją, uro dzi ły się na wol no ści, skąd
po schwy ta niu tra fi ły na far mę, gdzie są do -
kar mia ne do mo men tu pla no we go odło wu.

Przed ka żdym nur ko wa niem, jesz cze
w trak cie pły nię cia na ło dzi, wła ści ciel far -
my prze pro wa dza od pra wę, oma wia jąc za -
sa dy bez pie czeń stwa i cie ka wost ki zwią -
za ne z funk cjo no wa niem przed się bior stwa.
Po ubra niu się w sprzęt, wska ku je my
do wo dy i do pły wa my po po wierzch ni
do ogrom nych pły wa ją cych ob rę czy,
na któ rych pod wie szo ne są gru be siat ki.
Przy po mo cy wła ści cie la prze śli zgu je my się

nad ob rę czą do wnę trza ogro dze nia, trzy -
ma jąc au to mat w ustach i pa mię ta jąc o pod -
trzy my wa niu swo je go ba la stu, po nie waż
nie jed no krot nie pod czas wcho dze nia i wy -
cho dze nia zda rza ło się, że nur ko wie gu bi li
kie sze nie ba la sto we.

Naj bez piecz niej bę dzie po zo sta wić nie -
po trzeb ne ele men ty wy po sa że nia na ło dzi.

We wnątrz sie ci mu si my pa mię tać, że pły -
wa ją ce sta le do oko ła z du żą pręd ko ścią
tuń czy ki wy twa rza ją ruch wo dy w dół, któ -
ry po wo du je kło po ty z pły wal no ścią tym
więk sze, im bar dziej zbli ża my się do środ -
ka za gro dy. Dla zo rien to wa nia się w sy tu -
acji naj lep szym roz wią za niem na po czą tek
bę dzie za nu rze nie się przy ścia nie ogro dze -
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nia. Naj bar dziej opty mal ną głę bo kość osią -
gnie my po zo sta jąc na oko ło 15 me trze.
Z te go po zio mu bę dzie my mo gli ob ser wo -
wać tuń czy ki za rów no z do łu, z gó ry, jak
i spo tkać się z ni mi oko w oko, pły nąc
pod prąd pę dzą ce go sta da.

Tuń czy ki nie są nie bez piecz ne, ale sta -
now czo od ra dza ne są pró by ich do ty ka nia
czy chwy ta nia, po nie waż w stre sie mo gą

nas przy pad ko wo uchwy cić, co przy tej ma -
sie i pręd ko ści mo że nie być zbyt mi łym do -
świad cze niem. Nie ma ogra ni czeń cza so -
wych co do prze by wa nia pod wo dą. Dłu -
gość nur ko wa nia wy zna cza nam ilość po -
wie trza w bu tli i na sze sa mo po czu cie.
Oso by ma ją ce ten den cję do cho ro by mor -
skiej, mo gą nie czuć się naj le piej, kie dy
wszyst ko do oko ła nich wi ru je.

Ze wzglę du na od le głość do far my zwy -
kle nur ko wa nie na niej łą czy się z wcze -
śniej szym od wie dze niem jed ne go
z nur ko wisk na Co mi no lub któ re goś z po -
bli skich wra ków przy brze gach Mal ty,
z prze rwą na lunch ser wo wa ny na ło dzi lub
na brze gu, przy jed nej z licz nych przy sta ni.
Je śli chce my być pew ni, że na sza wy pra wa
doj dzie do skut ku i nie chce my być uza le -
żnie ni od in nych, na sza gru pa po win na li -
czyć mi ni mum 10 osób.

Do dzi siaj za sta na wiam się, jak ta ki wiel -
ki tuń czyk mie ści się w tak ma lut kiej pusz -
ce…

cdn.
Piotr Ku ba Ja kub czak

zdję cia: Chri sto phe Mi ge on, De nis Gle hen, 

Ka rol Ołó wek

Mgarr harbour
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Bał ka ny od lat sta no wią dla nas
– spe le onur ków z Gru py Nur ków Ja -
ski nio wych – cel wy praw, na któ rych
eks plo ru je my za la ne pod zie mia. W
sierp niu wy bra li śmy się do Ko so wa
– ma my tam „te ma ty”, któ re „cią -
gnie my” od lat.

Po dwu dzie stu go dzi nach jaz dy do je cha -
li śmy do mia sta Pe ja w Ko so wie. By ło nas
czte rech: Ho mer i Hon zo – spe le onur ko wie
oraz Hiń czyk i Zgre dek – eki pa trans por to -
wa, gro to ła zi. Roz bi li śmy na mio ty
na „Ranch’u” na sze go przy ja cie la Xhe la di -
na i za bra li śmy się za przy go to wy wa nie
sprzę tu za rów no spe leo, jak i nur ko we go
do ak cji. Na bi li śmy bu tle do 280 bar i wie -
czo rem by li śmy przy go to wa ni do dzia ła nia.

Na stęp ny dzień to ak cja trans por to wa.
Przez 8 go dzin prze no si li śmy ok. 200 kg

sprzę tu dla dwóch spe le onur ków przez po -
nad pół ki lo me tra naj więk szej ja ski ni Ko so -
wa – Gry ka e Ma dhe – dzie lą cej otwór
od „na sze go” cią gu sy fo nal ne go: Sy fo nu

Wstęp ne go i Wiel kie go Sy fo nu. Sprzęt zde -
po no wa li śmy przed Wstęp nia kiem. Pod -
czas gdy Zgre dek i ja no si li śmy wor ki,
Ho mer i Hiń czyk wy mie ni li li nę i za ło ży li

Speleonurkowe eksploracje GNJ
Kosowo 2013

Transport sprzętu                                                            fot. Jacek Strejczyk
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dol ny punkt ase ku ra cyj ny na 20-me tro wym
pro żku, przy go to wu jąc to miej sce do dal -
szych dzia łań trans por to wych. Hiń czyk
i Zgre dek na zwa li się „mu ła mi”, cał kiem
zresz tą traf nie. Dziel nie trans por to wa li wa -
żą ce po 25 kg bu tle 18-li tro we. Przy tym
by li szczę śli wi, że mo gli się przejść z
„osiem nast ka mi” na spa cer po ja ski ni.
Wszak daw no te mu mie li po 18 lat, więc to

ich nie co od mło dzi ło – tak so bie żar to wa li.
Dru gie go dnia ak cja by ła jesz cze dłu ższa

– trwa ła 9 go dzin. Prze trans por to wa li śmy
resz tę sprzę tu do Sy fo nu Wstęp ne go.
Po prze bra niu się w sprzęt nur ko wy wraz
z Ho me rem po dą ży li śmy da lej, przez
Wstęp nia ka do Wiel kie go Sy fo nu. Pły nąc
przez Wstęp nia ka zna leź li śmy w nim
szcząt ki spe le odra bin ki, któ rą w ze szłym ro -
ku zo sta wi li śmy na 3-me tro wym pro żku
znaj du ją cym się na koń cu Wstęp nia ka i łą -
czą cym ten sy fon z po chyl nią Wiel kie go Sy -
fo nu. Wspi na nie na ów pro żek, pro sto
z wo dy, po prze nur ko wa niu Wstęp nia ka,
wy ko na li śmy tyl ko przy uży ciu znaj du ją -
cych się tam i oszczę dzo nych przez wo dę
lin. By ło to trud niej sze, bo ścia ny by ły mo -
kre i śli skie. Ho mer od padł obi ja jąc ło kieć.
Na szczę ście wpadł do wo dy. Naj trud niej -
sze oka za ło się wcią gnię cie bu tli 18-li tro -
wych. Tu sza cun dla Ho me ra, któ ry wcią gał
je sam, przez brak dra bin ki po zba wio ny był
mo jej po mo cy, ja zaś pod pi na łem bu tle
w wo dzie. Po wcią gnię ciu bu tli ze sta wu
głów ne go oraz 2 bu tli de po zy to wych znie -
śli śmy sprzęt po chyl nią na brzeg Wiel kie go
Sy fo nu. Wo da – po dob nie jak we Wstęp nia -
ku – by ła kry sta licz nie czy sta, bez sil ne go

prą du. Po zmon to wa niu sprzę tu oka za ło
się, że dwa z czte rech au to ma tów od de cho -
wych, któ re mia ły być uży te w głów nym
nur ko wa niu są nie szczel ne. A za tem za pla -
no wa ne na ten dzień pierw sze z nur ko wań
w Wiel kim Sy fo nie nie mo gło się od być.
Wró ci li śmy przez Wstęp nia ka na uszko dzo -
nych au to ma tach, bo trze ba je by ło ja koś
prze trans por to wać przez głę bo ki na 10 m

Transport sprzętu           fot. Jacek Strejczyk Przygotowanie do nurkowania     fot. Jerzy Dedyk
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i dłu gi na 30 m Sy fon Wstęp ny. Da lej po dą -
ży li śmy przez ja ski nię do otwo ru i pro sto
do obo zu z au to ma ta mi do na pra wy, bu tla -
mi do na bi cia i ocie pla cza mi nur ko wy mi
do wy su sze nia. Dość póź no do tar li śmy
na miej sce, więc bi cie bu tli i na pra wy od by -
ły się na stęp ne go dnia. Oka za ło się, że sprę -
żar ka ta kże ma nie szczel no ści, któ re
sta ra li śmy się zni we lo wać. Mi mo że za brał

się za to Zgre dek, na sza „zło ta rącz ka”,
uda ło się to tyl ko czę ścio wo.

Ko lej ne go dnia wró ci li śmy do Wiel kie go
Sy fo nu i prze pro wa dzi li śmy ak cję nur ko wą.
Te raz au to ma ty od de cho we by ły spraw ne
i nic już nie sta ło na prze szko dzie, aby nur -
ko wać w nie zna ne. Pod czas gdy przy go to -

wy wa łem się do nur ko wa nia, Ho mer spi to -
wał punkt do za wie sze nia li ny, na któ rej
koń cu – na 6 m pod po wierzch nią wo dy
Wiel kie go Sy fo nu – wi sia ła bu tla de co
z czy stym tle nem.

Po za ło że niu na ple cy ze sta wu 2x18
i do pię ciu bu tli de po zy to wej z ni tro xem 45

Przygotowanie do nurkowania     fot. Jerzy Dedyk Gotowi do nurkowania                                                          fot. Jerzy Dedyk



Nuras.info 10/2013

57

na de kom pre sję chwi la ci szy, kon cen tra cja
i za mel do wa łem Ho me ro wi go to wość. Ob -
ró ci łem się przo dem do sy fo nu, po ło ży łem
na wo dzie i za nu rzy łem się, szyb ko opa da -
jąc w kry sta licz nej i chłod nej wo dzie ku
pierw sze mu za krę to wi na 31 m. Tu zna la -
złem do bre miej sce do po zo sta wie nia bu tli

z EAN 45, nie po trzeb nej mi w dal szej dro -
dze w głąb ja ski ni. Za nu rza łem się da lej
i przez ok. 100 m pły ną łem „Au to stra dą”
– sze ro kim, pro stym ko ry ta rzem znaj du ją -
cym się na głę bo ko ści 42 m. Na je go koń cu
zna la złem mój przo dek z ze szłe go ro ku
– „Sa lę Hy dry”, na zwa ną tak z po wo du od -

cho dzą cych z niej w ró żnych kie run kach
czte rech ko ry ta rzy. Chwi la za sta no wie nia
– od któ re go za cząć. Wi sia łem po środ ku
ob szer nej sa li w „nie wi docz nej” wo dzie
na głę bo ko ści po nad 40 m. Spraw dzi łem
ma no me try i pod ją łem de cy zję – ze wzglę -
du na nie zbyt dłu gi czas po zo sta ją cy
do osią gnię cia li mi tu ga zo we go, wy bra łem
płyt sze ko ry ta rze. Ca łą sa lę wi dzia łem wy -
raź nie, by ła to za słu ga ma łych, ale moc -
nych la ta rek. Naj pierw ko ry tarz pierw szy
z le wej, idą cy do gó ry. Po chwi li pły nię cia
za wi jał w pra wo. Oka za ło się, że łą czył się
on z ko ry ta rzem od cho dzą cym z sa li pro -
sto. Po mi nię ciu po łą cze nia zna la złem dal -
sze przej ście i ko ry tarz z ostrą ska łą. By ło
w nim du żo ła twe go do wzbu dze nia osa du
– zna czy ło to, że nie był to głów ny ciąg tej
ja ski ni. Po wrót do Sa li Hy dry. Mój wy bór
padł na znaj du ją cy się po ni żej, po pra wej,
ko lej ny ko ry tarz. Jed nak i ten po chwi li oka -
zał się „nie ak tyw ny”, bo za mu lo ny. Po zo -
sta ła naj głęb sza szcze li na. Do li mi tu by ło
już bar dzo nie wie le, jed nak mo głem tam
jesz cze zer k nąć…

Do wią za łem po rę czów kę z ko ło wrot ka
do tej prze cho dzą cej przez Sa lę Hy dry i za -
nu rzy łem się głę biej, w szcze li nę. To był

Przed nurkowaniem we Wstepniaku                                          fot. Robert Wieczorek
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wła ści wy ko ry tarz, bez osa du i ze ścia na mi
tak wy gła dzo ny mi przez wo dę, że nie mia -
łem gdzie za sta bi li zo wać po rę czów ki. Pły -
nąc tym du żym ko ry ta rzem, po le wej do -
strze głem po czą tek mniej sze go ko ry ta rza,
scho dzą ce go pio no wo w dół. Prze kro czy -
łem już li mit ga zo wy, więc tyl ko spoj rza -
łem, jak ko ry tarz idzie da lej i z głę bo-
ko ści 55 m za czą łem wy nu rza nie do Sa li
Hy dry, zwi ja jąc przy tym po rę czów kę, gdyż
nie zna la złem żad ne go punk tu do sta bi li za -
cji koń co wej. Przede mną był po wrót Au to -
stra dą do bu tli de po zy to wej i ok. 50 mi nut
de kom pre sji – po wol ne go wy nu rza nia się
w wą skim, nie mal pio no wym ko ry ta rzu
z za trzy ma niem co 3 m na okre ślo ny przez
pro fil de kom pre sji czas. Ce na, ja ką pła ci się
za głę bo kie nur ko wa nie. Wi docz ność za
Au to stra dą bar dzo spa dła – prąd zdą żył
przy nieść do te go miej sca wzbu dzo ny prze -
ze mnie w nie ak tyw nych ko ry ta rzach osad.
Na 6 m zna la złem po wie szo ną tu przez Ho -
me ra bu tlę z tle nem. Jest mi za le d wie
chłod no, nie zmar z łem bar dzo – to za słu ga
do bre go ocie pla cza oraz ka mi zel ki grzew -
czej i szczel ne go ska fan dra. Brak mu jed -
nak pier ście ni do su chych rę ka wic, więc
uży wa łem mo krych, neo pre no wych. I rę ce

zmar z ły bar dzo. Na ty le, że nie by łem
w sta nie od piąć bu tli z ni tro xem i pra wi dło -
wo do piąć tle no wej. Uda ło mi się jed nak
po chwi li wal ki ja koś do piąć tle nów kę
do sie bie i kon ty nu ować de kom pre sję
na tle nie.

Po wy nu rze niu się za sta łem cze ka ją ce go
przez 1,5 go dzi ny Ho me ra, któ ry po mógł
mi, od bie ra jąc obie bu tle de po zy to we, a na -

stęp nie uwal nia jąc mnie od twi na 2x18. By -
łem nie co zmę czo ny po tym nur ko wa niu,
a przede mną po zo sta wa ło jesz cze prze nur -
ko wa nie Wstęp nia ka i wyj ście z ja ski ni
na po wierzch nię. Po nie waż po głę bo kim
nur ko wa niu na le ży uni kać wy sił ku, od po -
czy nek był tym bar dziej wska za ny. Po ło ży -
łem się więc na po chyl ni i pół go dzi ny
od po czy wa łem. Po tem wraz z Ho me rem

W jaskini                                                                   fot. Fatos Katallozi
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opu ści li śmy bu tle i in ny sprzęt, a na stęp nie
prze trans por to wa li śmy wszyst ko przez
Wstęp nia ka. Ja mia łem do pię te po bo kach 2
bu tle 7-li tro we i przed so bą pcha łem twi -
na 2x18, Ho mer miał 3 bu tle i wo rek ze
sprzę tem. Po wy nu rze niu się zde po no wa li -
śmy ca ły sprzęt na ma łej pla ży, za bra li śmy

„tyl ko” bu tle do na bi cia i ocie pla cze do wy -
su sze nia. Ak cja trwa ła 10 go dzin.

Na stęp ny dzień miał być dniem wol nym,
a fi nal nie oka zał się wy ry pą, zwłasz cza dla
Ho me ra i Hiń czy ka. Cho dzi ło o spraw dze -
nie otwo ru, z któ re go po ścia nie Ka nio nu
Ru go va są czy ła się wo da. Ana lo gicz nie jak
w eks plo ro wa nej prze ze mnie kil ka lat te -
mu, a znaj du ją cej się pa rę ki lo me trów da lej

Shpel la e Kro it, któ rą na zwa łem Key Ho le
Ca ve. No wy otwór znaj do wał się jed nak
wy żej, ok. 70 m po wy żej ko ry ta po to ku,
w pio no wej ścia nie. Pierw szy wspi nał się
Ho mer. Dzie wi czy te ren, brak szcze lin
i pęk nięć by osa dzić kość, kru che ścia ny.
Trze ba by ło uwa żać, by nie zrzu cić la wi ny
na znaj du ją ce go się po ni żej ase ku ru ją ce go.
Ho mer po wy wspi na niu ok. 40 m pu ścił

W jaskini                                                                   
fot. Fatos Katallozi

Jeziorko Round Sump                                                        fot. Fatos Katallozi
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przo dem Hiń czy ka, któ ry do szedł do otwo -
ru. Wie le so bie po nim obie cy wa li śmy,
wszak w Key Ho le Ca ve wy ko na łem kil ka
faj nych nur ko wań… Jed nak no wy otwór
oka zał się tyl ko śle pą ko mo rą. Za to po ni żej
Hiń czyk na mie rzył szcze li nę, z któ rej wy -
pły wa ła wo da – wą ską i o ostrej ska le.
Szczu pły Hiń czyk le d wo się zmie ścił. Jed -
nak wi dział tam kon ty nu ację, ta kże w przy -
szło ści trze ba bę dzie ten otwór zba dać
do kład niej…

Ko lej ny dzień był znów dniem ba zo wym
– bi cie bu tli i od po czy nek oraz przy go to wa -
nie pla nu ko lej ne go nur ko wa nia w Wiel kim
Sy fo nie. Po ja wi ła się myśl, wy ar ty ku ło wa na
przez Ho me ra, że na kład sił i środ ków wło -
żo nych w prze trans por to wa nie tych 18-tek
w sto sun ku do zy sków, czy li po zna nia mak -
sy mal nie kil ku dzie się ciu no wych me trów
(aż do osią gnię cia li mi tu ga zo we go i po -
wro tu) nie wy pa da ko rzyst nie. By ło w tym
tro chę ra cji. Mo że za rok na le ży tu wró cić
z in nym sprzę tem, np. re bre athe rem? Za -
czą łem się bić z my śla mi, de cy zja nie by ła
pro sta. Wszak już by li śmy na miej scu, mie -
li śmy si łę i chę ci do dzia ła nia i po zna nia
no wych par tii Wiel kie go Sy fo nu. Na stęp ne -
go dnia ra no obu dzi łem się z my ślą, że Ho -

mer ma ra cję i zro bie nie kil ku na sto go-  dzin -
nej ak cji, by po znać ka wa łe czek no we go
ko ry ta rza nie opła ca się. Fak tycz nie, wró ci -
my za rok le piej przy go to wa ni. A więc mie -
li śmy iść do ja ski ni, by wy nieść
zde po no wa ny tam sprzęt. Ak cja jed nak nie
od by ła się, gdyż zo sta li śmy za pro sze ni na
spo-  tka nie z pre zy den tem mia sta Pe ja. Był
on cie ka wy na szej dzia łal no ści i rad, że
przy je żdża my tu po ma gać im po znać pod -
ziem ną cząst kę ich kra ju. Ta kur tu azyj na
wi zy ta być mo że przy nie sie w przy szło ści

ko rzy ści dla miej sco wych gro to ła zów i ich
go ści. Wi zy cie to wa rzy szy ła ka me ra lo kal -
nej sta cji te le wi zyj nej. Udzie li łem krót kie -
go wy wia du, opo wia da jąc o na szej
dzia łal no ści i dzię ku jąc miesz kań com
za wspar cie. Resz tę te go dnia spę dzi li śmy
na zwie dza niu mia sta i oko lic. Hiń czyk wy -
wo łał na wet ma ły skan dal, przez nie uwa gę
wcho dząc do serb skie go mo na sty ru w ko -
szul ce z em ble ma tem Ko so wa. Nie po zwo -
li li nam go zwie dzić, ale nie ma się co
dzi wić – tu ra ny wciąż są świe że. Wie czo -

Przed nurkowaniem w Round Sump                                           fot. Jacek Strejczyk
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rem Ho mer tra dy cyj nie, jak ka żde go dnia,
przy rzą dził pysz ne do dat ki do na szych kon -
serw i klop si ków z pusz ki.

Ko lej ny dzień oka zał się być desz czo wym.
Pierw szy raz do świad czy łem desz czu w Ko -
so wie. Po je cha li śmy spraw dzić wy wie rzy sko
Ma li she vo. Oka za ło się su chą w tej chwi li
szcze li ną, jed nak śla dy na ścia nach wska zu -
ją na wy so ki cza sem po ziom wo dy. Od je -

żdża jąc do wie dzie li śmy się od miej sco wych,
że gdzieś we wnątrz skał znaj du je się ko mo ra
z je zior kiem. Brzmia ło cie ka wie…

Na stęp ne go dnia po szli śmy na ak cję re -
trans por tu resz ty sprzę tu z ja ski ni. To wa rzy -
szy li nam gro to łaz z Ara go ni tu Fa tos
Ka tal lo zi i Xhe la din Ga shi. Plan zmo dy fi ko -
wa li śmy o ty le, że nim wszyst ko wy nie sie -
my na po wierzch nię, to część sprzę tu dla

jed ne go spe le onur ka za nie sie my do sy fo nu
na koń cu ja ski ni – tam też po noć war to za -
nur ko wać. Jak po sta no wi li śmy, tak zro bi li -
śmy. Idąc przez ni gdy nie od wie dza ne
przez nas par tie ja ski ni, bo po ło żo ne wy żej
niż pły ną ca wo da, zo ba czy li śmy ja kie są
pięk ne. Bo gac two sza ty na cie ko wej i jej
pięk no urze kły nas. Nasz prze wod nik nie
zna lazł jed nak dro gi do sy fo nu na koń cu ja -
ski ni, do szli śmy za tem do koń ca jed ne go
z cią gów bocz nych, też za koń czo ne go je -
zior kiem sy fo nal nym. Wo da by ła kry sta licz -
na, ale sto ją ca – wi dać, że mo men tal nie się
zmą ci po wej ściu. Prze bra łem się w sprzęt
spe le onur ko wy, za ło ży łem uprząż do zjaz -
du – bo lu stro wo dy znaj do wa ło się 4-5 m
po ni żej spą gu ko ry ta rza – i zje cha łem
do wo dy. Krót kie roz po zna nie sy tu acji
z wo dy, przy wią za nie po rę czów ki i za nu -

Honzo przygotowuje się do nurkowania w Wielkim
Syfonie                    fot. Jacek Strejczyk

Honzo w Wielkim Syfonie                    
fot. Jacek Strejczyk

Honzo w Wielkim Syfonie                    
fot. Jacek Strejczyk

Zanurzenie w Wielkim Syfonie                    
fot. Jacek Strejczyk

Studnia Wielkiego Syfonu                    
fot. Jacek Strejczyk
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rze nie. Naj pierw po pły ną łem le wym ko ry ta -
rzem, ostro żnie, by nie mą cić, ale na ty le
szyb ko, by czu ły na ruch osad nie zdą żył
mnie do go nić i prze sło nić wi docz no ści.
Oczy wi ście bę dę wra cał w cał ko wi tym mą -
cie – po my śla łem – więc tym uwa żniej pro -
wa dzi łem i sta bi li zo wa łem po rę czów kę.

Po ok. 20 m wy nu rzy łem się w sal ce, gdzie
nad gło wą do strze głem li nę tra wer su. Za -
koń czy łem po rę czów kę na sta łym punk cie
i wró ci łem tą sa mą tra są, po dro dze do strze -
ga jąc ko ry tarz idą cy w le wo. W je zior ku po -
cząt ko wym za nu rzy łem się w dru gim ko ry-
ta rzu, jak się oka za ło łą czą cym się z po -

przed nim. Mo żna więc tam pły wać w kół ko
– tyl ko po co? Na zwa łem go Ro und Sump.
W su mie na tym nur ko wa niu po zna li śmy
ok. 40-50 m no wych pod wod nych ko ry ta -
rzy. Na stęp nie wy ko na li śmy re trans port
sprzę tu – by li śmy 3 km do otwo ru. Ak cja
trwa ła 12 go dzin i wró ci li śmy z niej po rząd -
nie zmę cze ni. Nie ma się co dzi wić – ka -
żdy miał po 3 wo ry ze sprzę tem.

Ko lej ne go dnia od po czy wa li śmy, spo rzą -
dza li śmy pla ny no wych eks plo ra cji i za czę -
li śmy się pa ko wać, przy go to wu jąc do dzia-
ła nia w Ser bii. Na pra wio na przez Zgred ka
sprę żar ka pra co wa ła le piej, więc bu tle by ły
po rząd nie na bi te. Wy je cha li śmy z Ko so wa
dzień wcze śniej, niż po cząt ko wo za kła dał
plan wy pra wy i prze mie ści li śmy do re jo nu
Ser bii, gdzie ta kże pro wa dzi my eks plo ra cje.

W wy pra wie bra li udział: 
Pol ska: kie row nik – Do mi nik Gra czyk

„Hon zo„(SW), 
Ja cek Strej czyk „Ho mer„(AVEN), 
Je rzy De dyk „Zgre dek„(AVEN), 
Ro bert Wie czo rek „Hiń czyk„(AVEN),
Ko so wo: Fa tos Ka tal lo zi (Ara go nit)
Na szą wy pra wę wspie ra li: 
San ti – ska fan dry, ka mi zel ki grzew cze

Z wizytą u prezydenta                                                               fot. Honzo
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No Gra vi ty – ocie pla cze
GRAL ma ri ne – oświe tle nie, ka me ra pod -

wod na
MLin ke Si de mo unt – au to ma ty od de cho -

we Scu ba tec F030, ma ski fra me less, ta blicz -
ki, szpul ki i sze reg in nych ak ce so riów
do nur ko wa nia ja ski nio we go

Kli ni ka Me dycz na IBIS – tlen
Spe le oklub War szaw ski – sprę żar ka
Dzię ku je my PZA za do fi nan so wa nie wy -

pra wy.

Dominik "Honzo" Graczyk

Au tor jest in struk to rem NA UI pro wa dzą cym kur sy

do stop nia Di ve ma ste ra włącz nie oraz ró żne go ro dza ju

spe cja li za cyj ne. Jest ta kże nur kiem ja ski nio wym pro wa -

dzą cym Warsz ta ty Nur ko wa nia Ja ski nio we go GNJ.

Z za mi ło wa nia zaj mu je się eks plo ra cja mi spe le onur ko -

wy mi, głów nie na Bał ka nach. Uczest nik i kie row nik wy -

praw eks plo ra cyj nych do ja skiń w wie lu re jo nach

świa ta. Obro nił dok to rat z fi zjo lo gii nur ko wa nia osób

nie peł no spraw nych, jest za wod ni kiem Ka dry Na ro do -

wej Pol ski w Al pi ni zmie Ja ski nio wym. Au to ra mo żna

zna leźć na Fa ce bo oku (Hon zo Gra czyk) lub pod ad re -

sem hon zo@o2.pl

http://www.fotopodwodna.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

Thi stle gorm. Czy zna cie ten eks cy tu ją cy
wrak? Oto ciąg dal szy mo je go Sa fa ri Di ve -
-Sto ry.

THI STLE GORM
głę bo kość max 28,4 m
godz. za nu rze nia: 15: 10
czas nur ko wa nia: 41‘
EAN 32
Pierw sze nur ko wa nie na ni tro xie. Mam

na dzie ję, że do da mi tro chę kon dy cji. Wrak
im po nu ją co ol brzy mi. A my śla łam, że
Ghian nis D jest du ży. Od kry ty przez za ło gę
Ca lyp so Thi stle gorm ma oko ło 130 me trów
i ge nial nie, ba jecz nie prze pięk ny dziób,
nad któ rym uno szą się mi lio ny ró żno rod -
nych form flo ry i fau ny mor skiej. Po ra ża

ogro mem i spe cy ficz ną, mil czą cą uro dą.
Jest zu peł nie in ny niż wszyst kie po przed nie
oglą da ne prze ze mnie wra ki. Ma w so bie ja -
kąś cha ry zmę. W do dat ku wi ta nas fan ta -
stycz nie – ko ło śru by mi gnął zni ka ją cy
żółw. Po chwi li ca ła gru pa jest na peł nych
ob ro tach w po go ni za ucie ki nie rem. Nie ste -
ty, nie je ste śmy aż tak szyb cy. W do dat ku
za dysz ka sta je się do kucz li wa. Zwłasz cza
ze świa do mo ścią, że na de mną jest dwu -
dzie sto me tro wy słup wo dy i nie mo gę ode -
tchnąć peł ną pier sią. Pró bu ję za tem
sa mo dziel nie po ra dzić so bie z uspo ko je -
niem od de chu, choć umysł ca ły czas pod -
su wa nie przy ja zne roz wią za nia: co bę dzie,
je śli... Na szczę ście ota cza ją ce mnie wi do -
ki po ma ga ją opa no wać nie sfor ny or ga nizm.
Chwi lę póź niej ogrom na nie spo dzian ka.
Zaw ra ca my i... tuż przed na szy mi ma ska mi
wi dzi my te go sa me go żół wia spo koj nie sku -
bią ce go ja kieś sma ko wi te ką ski przy cze pio -
ne do bla chy Thi stle gor ma. Zwie rzak
po zwa la, aby grup ka cie kaw skich przyj rza -

ła mu się przez dłu ższą chwi lę, po czym
spo koj nie prze pły wa mię dzy na mi i zni ka
w to ni. Fa scy nu ją ce do zna nie. Ta kie na wy -
cią gnię cie rę ki.

THI STLE GORM ne ar ni ght
19.10.2007
głę bo kość max 25,0 m
godz. za nu rze nia: 17: 57
czas nur ko wa nia: 40‘
EAN 32
Nie ste ty. Z po wo dów lo gi stycz no -ocią -

gli wych nie zdą ży li śmy za nu rzyć się
przed za pad nię ciem zmro ku. Ist nie je ta ka
spe cy ficz na i dziw na dla mnie gru pa nur -
ków, któ ra nie bar dzo lu bi za glą dać
pod wo dę po za cho dzie słoń ca. W su mie
nie po win nam się dzi wić, bo swo je pierw -
sze noc ne nur ko wa nie w ży ciu oku pi łam

Safari Dive Story cz. 3
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dwu dnio wą cho ro bą. Wła śnie z po wo du
stra chu i nie pew no ści te go, co kry je się
pod ak sa mit ną ta flą prze past nej cze lu ści.
Jed nak kie dy oświe tli łam wszyst kie swo je
pod wod ne stra chy, kra jo braz noc ny za cza -
ro wał mnie do ku ment nie. Tak sil nie, że nur -
ko wa nie dzien ne stra ci ło dla mnie wie le
od cie ni ko lo ry stycz nych. I ten ulu bio ny
prze ze mnie dresz czyk emo cji... Mo ja nur -
ko wa part ner ka Go sia na le ży do tych dziw -
nych osób, któ re pre fe ru ją świa tło sło ne-
cz ne spra wia ją ce, że pod wo dą czu ją się
bez piecz nie i ra do śnie. Za tem wła śnie – dla
Go si nie ste ty – nie zdą ży li śmy za nu rzyć się
przed zmro kiem. Ale prze cież we wnę trzu
wra ku i tak pa nu ją za wsze egip skie ciem -
no ści...

Gdy zbli ża my się do otwo ru wej ścio we -
go słyn ne go trans por tow ca, mo je emo cje
się ga ją ze ni tu. Jesz cze tyl ko krót kie upew -
nie nie, że ca ła gru pa na dal ma ocho tę zwie -
dzać wnętrz no ści pięk ne go ko lo sa i je ste-
śmy w środ ku. Pły nie my gę sie go, a ra czej
ry bie go – ni czym stad ko jack fi shy. Mi ja my
sto sy ka lo szy, któ re ro bią du że wra że nie,
choć oczy wi ście nie są tak wstrzą sa ją ce jak
oświę cim skie bu ci ki. Na stęp nie dum ne nie -
gdyś mo to cy kle, le żą ce te raz z bez rad ną

świa do mo ścią, że ich spoj le ry ni gdy już nie
do świad czą na wet prze bły sku po dzi wu po -
bra tym ców po ru sza ją-  cych się po po -
wierzch ni zie mi. No i jesz cze je epy. Że by
je zi den ty fi ko wać, trze ba użyć wy obraź ni
prze strzen nej i zo ba czyć nie ist nie ją cą już
ka ro se rię oraz in ne czę ści ich mi nio nej
świet no ści. Nie naj szer szy ko ry tarz wy glą da

ca ły czas przy jaź nie. Strasz nie się cie szę, że
po mi mo mo ich wąt pli-  wo ści klau stro fo -
bicz nych od dy cham spo koj nie i sku piam
się tyl ko na ko lej no mi ja nych wi do kach.
Mi mo kil ku obić i jed ne go za klesz cze nia
bu tli z po wo du ga pio stwa, mój od dech nie
przy spie sza. Ja ka to ulga. Prze cież czło wiek
ni gdy do koń ca nie wie, jak za cho wa się
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w ciem no ści przede mną fos fo ry zu ją ja skra -
wo żół te płe twy Go si. Nie znacz nie przy -
spie szam i już za czy nam się zbli żać
do żół tych punk ci ków, gdy na gle płe twy
Go si ro bią w tył zwrot i pły ną w mo im kie -
run ku! Chwi lecz kę!!! Prze cież ja też chcę
obej rzeć ostat nią, śle pą ko mo rę!!! Po spiesz -
nie wpły wam do środ ka – du że po miesz -
cze nie – ta ka bla sza na pusz ka. Pra wie nic

w da nej sy tu acji, do pó ki nie od czu je jej
na wła snej skó rze! Pły nę tro chę za wol no,
a ra czej – to oni przede mną pły ną za szyb -
ko. Za czy nam od sta wać od pierw szej czę -
ści wy ciecz ki. Ale jak w ta kim eks pre so-
wym tem pie mo żna przyj rzeć się wszyst kie -
mu? Tym bar dziej, że moc świa tła mo jej la -
ta recz ki po zo sta wia wie le do ży cze nia?!
Na szczę ście, oprócz dwóch świa te łek

nie ma w środ ku, ale for ma i roz miar ro bią
wra że nie. Pu sta i bez barw na ci sza. Trud no,
mu szę wra cać. Od wra cam się w stro nę pły -
ną cej za mną gru py i w tym mo men cie
prze sta ję wi dzieć co kol wiek. Czte ry la tar ki
ośle pia ją mnie tak sil nie, że mu szę za trzy -
mać się na chwi lę, aby do strzec ja kie kol -
wiek za ry sy dal szej dro gi. Mi jam Ba się,
Bart ka i przed ma ską na po ty kam prze ra żo -
ne oczy Wojt ka fo to gra fa. Roz wia ny szpa -
ko wa ty włos i ner wo we ru chy wy glą da ją
do syć dzi ko i nie po ko ją co. Woj tek ge sty ku -
lu jąc usi łu je mi coś prze ka zać. Nie bar dzo
wiem, o co cho dzi. Już mam za miar pły nąć
da lej w ce lu wy ja śnie nia sy tu acji, gdy czu -
ję po tę żne szar pa nie za le wą płe twę. Od -
wra cam się. W tak wą skim ko ry ta rzu,
miesz czą cym za le d wie jed ną oso bę, wca le
nie jest to ta kie pro ste. Mo je zdzi wie nie ro -
śnie, gdy wi dzę ge sty ku lu ją ce go Bart ka, któ -
ry po ka zu je mi, że po win nam pły nąć
w stro nę prze ciw ną. Ok. Nie ma żad ne go
pro ble mu. Pro szę bar dzo. Sko ro przy śle pej
ścia nie wyj ścia nie by ło, a ko ry tarz, któ rym
przy pły nę li śmy nie jest tym wła ści wym wyj -
ściem – zna czy mu si być ja kieś in ne, któ re
prze oczy łam. Prze pły wam pa rę me trów
i na resz cie wi dzę w mia rę spo koj ną syl wet -
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kę Ba si. Spo glą dam w gó rę. Oczy wi ście!
Wyj ście wid nie je tuż nad mo ją gło wą. Wy -
star czy ło pły nąć uwa żniej i szyb ciej za ako -
mo do wać ośle pio ny wzrok do ciem ne go
oto cze nia. Ra mię w ra mię z Ba sią prze pły -
wam przez otwór i już wi dzę cier pli wie
ocze ku ją ce na nas dwa świa teł ka: Prze wod -
ni ka i Go si. Za tem wszyst ko w po rząd ku.
Prze pra szam, tym ra zem mo że rze czy wi -
ście trosz kę na bro iłam. Na le ży mi się po -
nur ko wa bu ra. Tym bar dziej, że jak póź niej
opo wia dał Woj tek, do star czy łam mu mnó -
stwa nie po zy tyw nych emo cji, któ re mo gły
stać się po cząt kiem lek kiej pa ni ki... Zresz tą
po no sie do sta łam po dwój nie. I to na tych -
miast pod wo dą... Dla cze go? Kil ka mi nut
póź niej zga si łam so bie la tar kę. Strasz nie
zmę czy ło mnie to ca łe świa tło, więc pły nę -
łam grzecz nie, choć po ciem ku, obok to wa -
rzy szy eska pa dy. Zu peł nie nie przy szło mi
do gło wy, ile emo cji mo gę do star czyć na -
stęp nej oso bie. Prze wod nik, od wró ciw szy
się, aby skon tro lo wać swo ją gro mad kę, za -
miast sze ściu świa te łek zo ba czył tyl ko pięć.
A w miej scu, w któ rym prze by wa łam jesz -
cze przed chwi lą – czar ną dziu rę. Mnie
oso bi ście to roz śmie szy ło, ale ro zu miem
wa gę swo je go błę du… Peł ni mo je go ga pio -

stwa do peł nił brak spo strze że nia ol brzy mie -
go, pra wie dwu me tro we go ko ra la znaj du ją -
ce go się metr przed mo ją ma ską.
Do strze głam go do pie ro po dru giej in ter -
wen cji Go si i kil ka krot nym wska za niu mi
go pa lu chem. W ka żdym ra zie, mo je pra -
gnie nie prze ży cia przy go dy zo sta ło cał ko -
wi cie za spo ko jo ne. Zwłasz cza jak
na pierw szy raz. Na to miast część gru py zre -
zy gno wa ła z na stęp ne go nur ko wa nia noc -

ne go na Thi stel gor mie uzna jąc, że po ziom
ad re na li ny wy star czy im na nie co dłu żej niż
dwu ipół go dzin na prze rwa po mię dzy za nu -
rze nia mi...

THI STLE GORM – noc
19.10.2007
głę bo kość max 19,3 m
godz. za nu rze nia: 21: 08
czas nur ko wa nia: 50‘
EAN 30
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Noc ne nur ko wa nie na Thi stle gor mie to
jed no z naj pięk niej szych prze żyć, ja kie mo -
gła bym so bie wy ma rzyć. Po mniej szo na
o po trze bu ją cych -spo ko ju -na -po wierzch ni
Gru pa wpro wa dzi ła zde cy do wa nie in ny

rytm nur ko wa nia. By ło cie pło, le ni wie, na -
bo żnie i de li kat nie. Wnę trze wra ku w głę -
bo kiej no cy jest zu peł nie in ne niż za dnia.
Co praw da nie po wtó rzy li śmy zwie dza nia
mo je go ulu bio ne go ko ry ta rza śle po za koń -
czo ne go wiel ką sa lą, w któ rej trze ba za wró -
cić, ale to noc ne – do star czy ło nam emo cji
i uczuć zu peł nie in ne go ro dza ju. Opły nię -
cie za czę li śmy od pra wej bur ty, po ko lei
wpły wa jąc do płyt kich za ka mar ków mi ja -
nych po dro dze. Pierw szą rze czą, na któ rą
się na tknę łam, był fa lu ją cy pio no wo, ni -
czym iglicz nia, czar no -nie bie ski pas ba la -
sto wy. Oczy wi ście nie zdo ła łam do pły nąć
do nie go pierw sza. Pro wa dzą cy był szyb -
szy, ale szla chet nie od dał mi mój pierw szy
w ży ciu ar te fakt. Pas, nie ste ty bez za war to -
ści ba la sto wej, tra fił do rąk Ba si, któ ra wła -
sny uto pi ła po przed nie go dnia… W ka żdym
ra zie mój ar te fakt po zo stał w do brych rę -
kach.

Do rod ne lan gu sty dum nie od wra ca ły się
od na szych ośle pia ją cych la ta rek. Mysz ko -
wa li śmy w po miesz cze niu, w któ rym uda ło
mi się wy szu kać ukry tą mu re nę. Nie wiel ką,
ale na ty le sym pa tycz ną, że mo żna by ło
przyj rzeć się jej z nie wiel kiej od le gło ści.
Aku rat ten okaz miał nie wie le zło ści we

wzro ku, co chy ba rzad ko zda rza się po śród
te go ga tun ku. Za baw ny, trzy dzie sto kil ku -
cen ty me tro wy fi sh box, któ ry był, zda je się,
tak sa mo cie kaw nas, jak my je go, po zwo lił
pod pły nąć do sie bie na wy cią gnię cie rę ki.
Do kła da nie wi dać by ło fak tu rę je go gru bej,
żół tej, nie bie sko na kra pia nej skó ry, któ ra
nie od par cie ko ja rzy mi się z po pu lar ny mi
w la tach osiem dzie sią tych pu fa mi, przy wo -
żo ny mi z eg zo tycz nych kra jów. W zbli że -
niu te nie bie skie kro pecz ki ma ją jesz cze
ni by wy ka li gra fo wa ną wiecz nym pió rem
ob wód kę. Ka żda kro pecz ka wła sną. Ta ka
pro sto kąt na, na dmu cha na po du cha o
kształ cie pra wie ry by, z oży wio ny mi ocza -
mi, po dejrz li wie przy pa tru ją ca się noc nym
mar kom. Bar dzo za baw na. No i prze pięk -
ne fi stul ki prze pły wa ją ce rów no le gle dwa -
dzie ścia cen ty me trów po de mną. Al bo
obok. Zdy stan so wa ne w wy ra zie mord ki,
ale mi mo wszyst ko cie kaw sko pod pły wa ją -
ce na praw dę bli sko czło wie ka. Zde cy do wa -
nie, nie ma lże bez czel nie pa trzą w oczy,
choć tre ści za gad ko we go spoj rze nia nie da
się od czy tać. Wy da je się, że lu bią być po -
dzi wia ne, więc pew nie z te go wła śnie po -
wo du czu ją do nas ja ką kol wiek sym pa tię...
Po kil ku mi nu tach mój se le dy no wy to wa -
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rzysz le we go bo ku za baw nie ziew nął, roz -
wie ra jąc pysz czek na kształt za koń cze nia
spo krew nio ne go z nim czar ne go in stru men -
tu mu zycz ne go (clar net fish), i wę żo wym ru -
chem po spie szył w ta jem ni cę no cy...

Chwi lę póź niej z ty łu mo jej gło wy po -
czu łam coś wi szą ce go i… brą zo we go. Nie
by ło to przy jem ne uczu cie. Wzdry gnę łam
się moc no. I już mo ja nie sfor na wy obraź nia
wy two rzy ła ta ki oto ob ra zek: mo je dłu gie,
roz wia ne blond wło sy, a po mię dzy po -
szcze gól ny mi pa sma mi sza mo cą ca się ol -
brzy mia skrzy dli ca. Ob ra zek sur re ali stycz ny
i baj ko wy za ra zem. Pięk ny, ale ja kże nie -
po ko ją cy, gdy by wy stą pił w rze czy wi sto ści.
Ob raz prze go ni ła moc niej stą pa ją ca po zie -
mi świa do mość, że wło sy mam spię te i do -
dat ko wo so lid nie za kap tu rzo ne. A wiel ka
skrzy dli ca oka za ła się spo koj nie wi szą cą ro -
ślin ką...

Chwi lę po tem na wy so ko ści wzro ku uka -
za ła się pięk na, cał kiem spo ra, nie bie sko
na kra pia na płaszcz ka (ogoń cza). Dwa la ta
te mu, w cza sie pierw sze go za nu rze nia
w wo dach Mo rza Czer wo ne go, uda ło mi
się ta ką po gła skać. Nie roz sąd ne! Ry ba bu -
dzą ca re spekt, ale i za chwy ca ją ca gra cją
i har mo nią ru chów. Po sia da ta kże bar dzo

spe cy ficz ne oczy – ro dem z di sney ow skiej
kre sków ki. Kil ka me trów da lej w de li kat -
nym, bla do ró żo wym i nie zwy kle ru chli -
wym ane mo nie chro ni się ma leń ki, dziel ny
i od wa żny Ne mo. Co za ze sta wie nie ko lo -
rów. Trze ba by mieć spo ro od wa gi, że by

dwa dzie ścia pa rę me trów wy żej wy stą pić
w ta kiej wła śnie kre acji! Przy wy nu rza niu
to wa rzy szy ło nam nie ma łe stad ko nie bie -
skich ryb. Wi dać nie wzię to nas za szcze -
gól nie ucią żli wych tu ry stów te go
sta lo we go, pod wod ne go mu zeum...
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THI STLE GORM
20.10.2007
głę bo kość max 24,0 m
godz. za nu rze nia: 07: 51
czas nur ko wa nia: 48‘
EAN 34
Ra no po wi ta ło mnie cu dow ne uczu cie

fan ta stycz nej ra do ści. Po bły ska wicz nym
ze bra niu wy kru szo nej grup ki po ran nej,
po raz czwar ty za nu rza my się na ru fę Thi -
stle gor ma. Czu ję się już nie mal za przy jaź -
nio na z tym wra kiem. Pra wie zdą ży łam się
przy wią zać do tej ster ty sta li. A po dob no
za mie siąc ma zo stać za mknię ty na ja kiś
czas i re mon to wa ny, a ra czej za bez pie cza -
ny, bo kon struk cja sta ła się nie pew na. Są
po noć na wet ta cy śmiał ko wie, któ rzy wła -
śnie z te go po wo du nie de cy du ją się
na wpły nię cie do środ ka. Nie ro zu miem...

W koń cu uda je mi się za uwa żyć wszyst kie
new ral gicz ne punk ty wy po sa że nia stat ku:
dwie ar ma ty, ko twi ca (jest tak ol brzy mia, że
po przed nio... jej nie za uwa ży łam). Bar dzo
sym pa tycz nie. Na to miast po emo cjach
wczo raj sze go wie czo ru ani śla du. Wszyst ko
jest mniej wy ra zi ste. No i bra ku je tej ci szy
i na bo żne go na stro ju no cy.

Tuż za Ham ma da Gro up wpły wa my
do ka ju ty ka pi ta na. Prze stron na. Trze ba
cze kać w ko lej ce, zwłasz cza by obej rzeć
ka pi tań ską ła zien kę z luk su sem w po sta ci
wan ny! Ale ja w ogó le nie na rze kam. Mnie
i tu jest cu dow nie. Przy naj mniej mam chwi -
lę, że by za pa trzeć się w któ rąś stro nę bez
stre su, że mo ja gru pa za raz znik nie. Za czy -
nam za uwa żać co raz wię cej od cie ni sza ro -
ści i błę ki tu. Nie my śla łam ni gdy, że jest ich
aż ty le. I for ma! For -ma! Wi szą ce tu i ów -

dzie ro ślin ki na tle nik ną cych w mro ku
świa te łek bu la jów, ze zwo ja mi mu sze lek
wplą ta nych w ażu ro we ga łąz ki, drob ne ryb -
ki pły wa ją ce bez ce lu w tę i z po wro tem...
Na gór nym po kła dzie prze bi ja my się przez
ta bu ny po ma rań czo wych an tia sów. Śmiesz -
ne, ma lut kie wę ży ki oka zu ją się być nie zwi -
nię ty mi ko ni ka mi mor ski mi. Ostat nie
spo koj ne chwi le przed wy nu rze niem bu rzy
gniew roz bu dzo ny wi do kiem ha czy ka bar -
ba rzyń sko wbi te go w smut ny pysz czek sza -
re go pla ta xa... Nie cie szy na wet spo re
stad ko pły ną cych rzę dem, si wo -błę kit nych
i pa trzą cych ba daw czo jack fi shy...

O re ki nach i na po le onie prze czy ta cie już
w na stęp nym od cin ku.

„Sy ren ka” Mar gi ta Śli zow ska

margita@cave-diving.pl

http://xdivers.pl


https://www.facebook.com/pages/Hola-Teneryfa/367871753335003
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Przy ja cio łom…
„...Tak więc trwa ją wia ra, na dzie -

ja, mi łość – te trzy: z nich zaś naj -
więk sza jest mi łość…”

Ja nusz w swo im 56-let nim ży ciu wy ko -
nał po nad 4000 nur ko wań, z cze go po -
nad 600 nur ko wań głęb szych od 30 m.
Ozna cza to, że spę dził w za nu rze niu po -
nad 3000 go dzin, to wię cej niż 4 mie sią ce
per ma nent ne go za nu rze nia. Uwiel biał to!
Od 1974 ro ku, gdy zro bił pierw szy sto pień
nur ko wy, ko chał mo ment za nu rze nia i od -
da nia sie bie to ni, ci szy, ci śnie niu. Pa sjo no -
wa ło go ka żde no we miej sce, fa scy no wa ły
przede wszyst kim wra ki. Im da lej, im głę -
biej, im trud niej, tym cie ka wiej, tym moc -
niej bi ło mu ser ce… Był, nur ko wał
wszę dzie – tak w Pol sce, jak i w świe cie.
Wie lo krot nie za nu rzał się w Mo rzu Czer -
wo nym, Śród ziem nym, Czar nym, Ad ria ty -
ku, oce anach, Ce no tach, je zio rach Au strii,
Nie miec. Zaw sze z ogrom ną przy jem no ścią

wra cał do Bał ty ku, do pol skich je zior,
a w szcze gól no ści do Hań czy. Nur ko wał
dla sie bie, ale i dla in nych. Wy szko lił po -

nad 2500 osób, umie jęt nie dzie lił się wie -
dzą, do świad cze niem. Po tra fił fa scy nu ją co
opo wia dać o miej scach nur ko wych, o pro -

Wiara, nadzieja, miłość
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ce du rach bez piecz ne go nur ko wa nia, o re -
gu łach udzie la nia pierw szej po mo cy przed -
me dycz nej, o sza cun ku do oto cze nia,
o pod wod nej fau nie i flo rze i ty sią cach in -
nych ele men tów skła da ją cych się na… Je -
go nur ko we ży cie. Bo bez wzglę du na to,

co Ja nusz ro bił na lą dzie (pra cow nik na uko -
wy, rad ny, au dy tor, dłu go let ni pre zes klu bu
nur ko we go Krab, współ za ło ży ciel fir my So -
ley i CTP Na uti ca) Je go praw dzi we ży cie to -
czy ło się nad i pod wo dą. Nad i pod lo dem.

W stycz niu 2009 ro ku Hań cza jak za -

wsze ku si ła. Tym ra zem sku ta 30 cm lo dem
by ła świet nym miej scem do po pro wa dze -
nia kur su pod lo do we go. W sło necz ną,
mroź ną so bo tę Ja nusz ma rzył o zej ściu
pod lód i po pro wa dze niu za so bą uczest ni -
ków kur su nur ko wa nia pod lo do we go. Nie

Hańcza 2004 rok

Hańcza 2004 rok Hańcza 2004 rok

Hańcza 2004 rok
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zdą żył na tę wy pra wę – tym ra zem or ga -
nizm od mó wił po słu szeń stwa… Ob ja wy
uda ru by ły jed no znacz ne – po twier dzi ła to
to mo gra fia. 20 min po przy ję ciu do szpi ta -
la Ja nusz stra cił przy tom ność i nie od zy ski -
wał jej przez dłu gie ty go dnie. Ko niecz na
by ła tre pa na cja – to by ła de cy zja ra to wa nia

ży cia bez gwa ran cji, że Ja nusz prze ży je do -
bę po ope ra cji…

Pierw szych 6 mie się cy to wal ka neu ro lo -
gów, re ha bi li tan tów o ka żdy, naj mniej szy
ruch. Rę ką, sto pą, gło wą, pal ca mi… Udar
siał spu sto sze nie, pra wa stro na cia ła by ła to -
tal nie spa ra li żo wa na, Ja nusz nie po tra fił

mó wić, pi sać, czy tać… Przez 4 mie sią ce
nie wsta wał z łó żka.. Czy już wte dy wy -
obra żał so bie jak bę dzie wy glą da ła je go
przy szłość? Czy już wte dy snuł da le kie pla -
ny? Na pew no tak! Jak Go znam – bez
wzglę du na stan w ja kim się znaj do wał

2005 rok

2005 rok

2005 rok
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w pierw szej po ło wie 2009 ro ku – ma rzył
o po wro cie do wo dy, do nur ko wa nia. Nie
mógł o tym mó wić – afa zja ode bra ła mu
mo żli wość czy tel ne go ko mu ni ko wa nia się
ze świa tem. Ale już wte dy snuł pla ny. Nie
go dził się z za mknię ciem w czte rech ścia -
nach, na lą dzie… Wie rzył, że to nie jest ko -
niec je go nur ko we go ży cia. 

2005 rok

2005 rok

Egipt 2007 Egipt 2008
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W sierp niu 2009 ro ku, 8 mie się cy po cię -
żkiej ope ra cji neu ro lo gicz nej, pierw szy raz
za nu rzył się w wo dzie, na ba se nie… Tam
od krył na no wo swo je cia ło, wciąż pra wo -
stron nie spa ra li żo wa ne, tam zna lazł swo je
miej sce… Prze cież to za wsze by ło JE GO
miej sce…

Gru dzień 2012 ro ku – gru pa nur ków tech -
nicz nych szy ku je się do nur ko wa nia pod Ar -
chem w Da hab. W ba zie Pla net Di vers
spraw dza ją sprzęt, li czą ga zy, usta la ją pro -
ce du ry, ko lej ność czyn no ści. Dzień jak co
dzień w Da hab – gdy by nie fakt, że jed nym
z przy go to wu ją cych się nur ków jest Ja nusz.

Na dzie ja na po wrót do wo dy tak moc no
tkwi ła w tym czło wie ku, że za ra żał swo im
sza lo nym pla nem in nych. 2 la ta wcze śniej
spo tka nie dwóch przy ja ciół – Ja nu sza i Ar -
tu ra – w Chor wa cji za owo co wa ło pla nem
po wro tu Ja nu sza do Ar cha, ma gicz ne go
miej sca dla nur ków tech nicz nych. Plan to -

tec trimix Chorwacja 2008
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tal nie sza lo ny, wszy scy pu ka li się w czo ło,
le ka rze na wet nie chcie li sły szeć o ta kim
po my śle, nie któ re ba zy od ma wia ły Ja nu szo -
wi nur ko wa nia… A Ja nusz wciąż żył na -
dzie ją, że się uda. To go na pę dza ło
do co dzien nych cię żkich ćwi czeń re ha bi li -
ta cyj nych, lo go pe dycz nych, wie lu go dzin
spę dzo nych na ba se nie… Je go or ga nizm
za czął zu peł nie ina czej funk cjo no wać. Po -
ra że nie mię śni pra wej stro ny cia ła po ma łu

za czę ło się co fać, dzię ki te mu Ja nusz jest
sa mo ob słu gu ją cym się, pra wie nie za le żnym
od in nych czło wie kiem. W wo dzie od zy -
sku je to tal ną swo bo dę ru chu.

Przy go to wa nia do po wro tu pod Ar cha
za czę ły się dłu go przed grud niem 2012. Ja -
nusz dzię ki wspar ciu przy ja ciół za nu rzał się
w Chor wa cji na 4-12 me trów, po tem
w Mar sa Alam na 15-30 me trów. Pół ro ku
przed wi zy tą w Da hab spę dził ty dzień z Ar -

tu rem i gro nem przy ja ciół na wy spie Vis,
gdzie ca ły ze spół nur ko wał i ćwi czył
wszyst kie pro ce du ry nur ko we.

W grud niu 2012 w Da hab przy go to wa -
nia do nur ko wa nia w Blue Ho le wła ści wie
ni czym nie ró żni ły się od przy go to wań se -
tek in nych grup pla nu ją cych głę bo kie nur -
ko wa nia. Gdy by nie to, że od pierw sze go
dnia po by tu Ja nu szo wi i ca łej eki pie to wa -
rzy szył pro fe sjo nal ny sup port me dycz ny
z ko mo ry hi per ba rycz nej z Da hab Spe cia li -
zed Ho spi tal. Ja nusz co dzien nie był pod da -
wa ny kon tro li ci śnie nia przed i po nur -
ko wa niu, ka żde go dnia am bu lans z le ka -
rzem w peł nej go to wo ści to wa rzy szył gru -
pie sza lo nych nur ków tuż przy brze gu Blue
Ho le. Plan nur ko wy był uzgad nia ny z le ka -
rzem. Przed i po nur ko wa niu od by wa ły się
dłu gie na ra dy i pod su mo wa nia, któ re uła -
twia ły pla no wa nie ko lej nych dni i zejść
pod wo dę.

Ka żdy z tam obec nych nur ku ją cych i to -
wa rzy szą cych na brze gu z ogrom nym lę -
kiem, ale i na dzie ją, że wszyst ko bę dzie
do brze – trwał nad i pod wo dą. A Ja nusz…
wró cił do sie bie, do swo je go świa ta. Speł -
nio ny, szczę śli wy, oto czo ny naj wy ższą tro -
ską, przy jaź nią i mi ło ścią. Ni gdy nie

tec trimix Chorwacja 2008
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speł nił by swo je go ma rze nia, gdy by nie gru -
pa życz li wych mu lu dzi, któ rzy ro zu mie li
to pra gnie nie, któ rzy wcze śniej zna li Ja nu -
sza ja ko in struk to ra, prze wod ni ka, do sko na -
łe go nur ka. Do tej po ry to on pro wa dził,
szko lił, uczył, da wał wska zów ki. Te raz ro le
się od wró ci ły… Znów w po dob nym skła -
dzie nur ko wie za nu rza li się w wiel ki błę kit.
Ka żdy z nich za ko cha ny w tym pięk nym
świe cie, w tej ci szy, w świe tle, w tej jed no -
ści od czu wa nia i zro zu mie nia… Ta głę bo ka
i praw dzi wa mi łość łą czy tych, któ rzy po -
tra fią ją po czuć i już ni gdy jej nie stra cić.
Bez wzglę du na to, co spo ty ka ich w ży ciu.

„…Wia ra, na dzie ja i mi łość, te trzy…
z nich zaś naj więk sza jest mi łość…”

Jo an na He re ta

Pięk nym prze ży ciom to wa rzy szy ły bar dzo
trud ne wy bo ry… O tym opo wie dział re ży ser
do ku men tu De ep Lo ve – Jan P. Ma tu szyń ski,
któ ry z ka me rą to wa rzy szył Ja nu szo wi przez
ca ły okres przy go to wań do speł nie nia ma rze -
nia. Do ku ment ten bę dzie emi to wa ny
w HBO i w HBO 2 w paź dzier ni ku.

02.10. godz. 22.00
04.10. godz. 16.35

08.10. godz. 13.35
17.10. godz. 16.30
27.10. godz. 11.35
30.10. godz. 07.40
04.11. godz. 16.00
Wię cej na www.januszsolarz.pl i

www.deeplove.pl
Szcze gól ne po dzię ko wa nia dla: Ar tu ra

Dą brow skie go i Aga ty Ma łec kiej, Sta ni sła -

wa Po tocz ne go, Ro ber ta Ko złow skie go, dr.
Jac ka Pie choc kie go, dr. Ah me da El -She riff,
Sa mi ra Far rag, Mi lo sa Jen dra la, Wie sła wa
Kan to ra, Ta de usza Masz ta le rza, Paw ła Ro -
gu skie go, Cen trum Nur ko we go Pla net Di -
vers i Pe te ra Pasz ka, Cen trum Nur ko we go
Man ta w Ko mi zy.

Ko cha ni! – bez Was nie ma DE EP LO VE,
a ma rze nia się nie speł nia ją…

Łeba 2010

http://www.deeplove.pl
http://www.januszsolarz.pl
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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
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Mie siąc te mu po dzie li łem się
z Wa mi pa ro ma uwa ga mi na te mat
pla no wa nia ga zów. Dzi siaj chciał bym
za jąć się czyn no ścią, któ ra po win na
po prze dzać wy li cze nie re zer wy, czy -
li za pla no wa nie spo so bu wy nu rza nia
się.

Na po cząt ku po wtó rzę, co na pi sa łem
na koń cu po przed nie go ar ty ku łu: „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. 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.”

Dla te go je dy ną ró żni cę po mię dzy tzw.
nur ko wa nia mi bez de kom pre syj ny mi a tzw.
de kom pre syj ny mi, sta no wi to, że pod czas
tych dru gich ry zy ko utra ty zdro wia czy ży -
cia przy nie wy ko na niu pla nu nur ko we go
jest więk sze. Bo czy je ste śmy w sta nie, z ab -
so lut ną pew no ścią, wska zać gra ni cę, od któ -
rej za czy na się nie bez pie czeń stwo? Ta
gra ni ca jest przy ję ta umow nie, na po trze by
ma so wej re kre acji pod wod nej, ale dzia ła to
tro chę po dob nie jak na dro dze. Ja dąc sa mo -
cho dem z pręd ko ścią 200 km/h mo żna za -
bić czy ra czej z pew no ścią za bi je się

pie sze go, w któ re go się ude rzy. A czy
przy pręd ko ści 10 km/h? Pew ne? Nie. Mo -
żli we? Nie wiem. A przy pręd ko ści 20 km/h?
A 30? Więc jak wy zna czyć gra ni cę pręd ko -
ści, z ja ką bez piecz nie sa mo chód mo że
ude rzyć w czło wie ka? 

Nie da się. Po dob nie nie da się z ab so lut -
ną pew no ścią okre ślić głę bo ko ści i cza su
wy zna cza ją cych gra ni cę, po prze kro cze niu
któ rej nie mo że my bez kar nie wy nu rzyć się
na po wierzch nię.

Mnie oso bi ście prze ko nu je to, by ka żde
nur ko wa nie trak to wać po wa żnie i w przy -
pad ku ka żde go nur ko wa nia naj pierw je za -
pla no wać i po tem ten plan re ali zo wać.

Jak za tem za pla no wać wy nu rze nie? Jak
na pi sa łem mie siąc te mu, dla ty po we go pro -
fi lu nur ko we go jest to do syć pro ste. Mo że -
my użyć ta bel de kom pre syj nych, mo że my

Widziane bez maski
Planowanie wynurzenia (dekompresji)
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sko rzy stać z pro gra mów do wy li cza nia de -
kom pre sji czy z me tod li cze nia de kom pre -
sji w gło wie (np. NOF, MD lub RD), z tym
że te ostat nie naj le piej trak to wać ja ko opcję
do prze li cze nia zmian w pla nie nur ko wym,
szcze gól nie pod wo dą, niż ja ko pod sta wo -
we na rzę dzie do pla no wa nia.

Nie bę dę tu szcze gó ło wo oma wiał me -
tod li cze nia de kom pre sji w gło wie (z ang.
de co on fly, czy li w lo cie), by nie two rzyć
po ku sy sto so wa nia ich bez od po wied nie go
prze szko le nia. 

Na pi szę tyl ko, że MD (Mi ni mum De co)
wy da je się naj prost szą do za sto so wa nia me -
to dą, w peł ni wy star cza ją cą dla ty po wych
nur ko wań re kre acyj nych. Ła two za pa mię -
tać war to ści gra nicz ne dla tej me to dy: Ni -
trox 32, 30 m, 30 mi nut. Me to da Ra tio
De co nie jest du żo trud niej sza do sto so wa -
nia, ob li cze nia są na ty le pro ste, że bez pro -
ble mu mo żna wy ko nać je w pa mię ci
w wo dzie, mo dy fi ku jąc w ra zie ko niecz no -
ści plan nur ko wa nia.

Sy tu acja wy da je się bar dziej skom pli ko -
wa na w przy pad ku pro fi li wie lo po zio mo -
wych (ty po wych dla np. nur ko wań ra fo -
wych), al bo wie lo krot nych za nu rzeń i wy -
nu rzeń, ty po wych dla pro fi li w nie któ rych

ja ski niach. Ale tak jest tyl ko po zor nie. Wy -
star czy odro bi na wie dzy na te mat de kom -
pre sji. 

W uprosz cze niu mo żna po wie dzieć, że
w na szym or ga ni zmie znaj du ją się tkan ki
wol ne i szyb kie, czy li wol no bądź szyb ko
na sy ca ją ce się ga za mi obo jęt ny mi i rów nież
wol no lub szyb ko ule ga ją ce de sa tu ra cji. Dla
po trzeb wy li cza nia de kom pre sji wy star cza -
ją cym przy bli że niem okre śle nia stop nia na -
sy ce nia tka nek wol nych bę dzie czas i śre-
d nia głę bo kość nur ko wa nia i to wła śnie te
dwa pa ra me try po win ny de cy do wać o cza -
sie spę dzo nym na przy stan kach de kom pre -
syj nych. 

Dla tka nek szyb kich istot na jest głę bo kość
fa zy nur ko wa nia bez po śred nio po prze dza -
ją cej wy nu rze nie, to wła śnie ten pa ra metr
de cy du je o głę bo ko ści pierw sze go przy stan -
ku de kom pre syj ne go, na któ rym za trzy mu -
je my się lub ewen tu al nie zmniej sza my
pręd kość wy nu rze nia.

Istot ną za le tą ta kie go po dej ścia jest to, że
mo że my w ob li cza niu de kom pre sji uwzglę-
d nić czyn ni ki do dat ko we, ta kie jak np. na -
sze sa mo po czu cie, na wod nie nie or ga ni -
zmu, zmę cze nie w trak cie nur ko wa nia (bo
tra fi li śmy na sil ny prąd) czy np. zmar z nię -

cie (bo tem pe ra tu ra oka za ła się ni ższa, niż
za kła da li śmy).

A jak za cho wać się w przy pad ku nur ko -
wań po wtó rze nio wych? To rów nież bar dzo
pro ste. Pew ne seg men ty wy dłu ża się o 50%
cza su wy li czo ne go „nor mal nie”, przy krót -
szych od stę pach po stę pu je się ana lo gicz nie,
tyl ko zwięk sza jąc wy li czo ny czas dwu krot -
nie.

Cza sa mi, przy dys ku sji na te mat li cze nia
de kom pre sji „w lo cie”, mo żna usły szeć, że
jest to nie bez piecz ne, bo „wo da ogłu pia”.
To ogłu pie nie jest pra wie za wsze efek tem
do bo ru nie opty mal ne go dla da ne go nur ko -
wa nia ga zu. 

Z re gu ły po wo dem ta kich wy bo rów są fi -
nan se, ale czy na praw dę war to ry zy ko wać
otu ma nie nie nar ko zą ga zo wą przez znacz -
ną część cza su den ne go dla pa ru zło tych
oszczęd no ści? Nie wcho dząc do wo dy ma -
my jesz cze więk szą oszczęd ność…
A przy nor mal nym funk cjo no wa niu mó zgu
li cze nie „de co on fly” jest na praw dę pro -
ste…

Czy to, co na pi sa łem ozna cza, że nie na -
le ży uży wać kom pu te rów nur ko wych wy li -
cza ją cych de kom pre sję na bie żą co? Oczy-
wi ście nie. Ale ozna cza, że trze ba trak to -



Nuras.info 10/2013

82

wać to na rzę dzie ja ko za pas i uzu peł nie nie
dla te go naj wa żniej sze go kom pu te ra, któ ry
ma my mię dzy usza mi, a nie ja ko gło si cie la
prawd ob ja wio nych i ab so lut nie nie przyj -
mo wać bez kry tycz nie te go, co ten przy rząd
po ka że. I że trze ba się zwy czaj nie rze tel nie
przy go to wać do ab so lut nie ka żde go nur ko -
wa nia. A uwierz cie mi, to przy go to wa nie
nie za bie ra du żo cza su. Przy odro bi nie
wpra wy, dla więk szo ści nur ko wań ja kie
wszy scy ro bi my, nie za bie rze na wet mi nu -
ty.

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

http://forum-nuras.com
http://nuras.info
http://www.targikielce.pl/index.html?k=sport_zima&s=index
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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


http://www.tecline.com.pl


http://www.tecline.com.pl
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Edu ka cyj na ście żka in struk tor ska roz po -
czy na się wraz z kur sem Di ve ma ster PA DI,
kurs ten jest pierw szym kro kiem w sys te mie
szko le nio wym PA DI w kie run ku pro fe sjo na -
li zmu w nur ko wa niu. Di ve ma ster jest li de -
rem – kimś, do ko go po zo sta li nur ko wie
zwra ca ją się o po moc w roz wią za niu swo -
ich pro ble mów, pro szą o ra dę. To on uczy
ich, jak za pla no wać lep sze, bez piecz niej -
sze i spra wia ją ce wię cej przy jem no ści nur -
ko wa nie. Już sa mo za kwa li fi ko wa nie się
na kurs jest osią gnię ciem, a fakt że zna la -

złeś się w tym miej scu, nie jest dzie łem
przy pad ku. Du żo już się na uczy łeś dzię ki
szko le niom i prak ty ce, a za nim ukoń czysz
ten kurs i zdo bę dziesz sto pień Di ve ma ste ra
PA DI, osią gniesz o wie le wię cej. Przed Di -
ve ma ste rem PA DI otwie ra ją się no we mo -
żli wo ści, jed nak aby cał ko wi cie z nich
ko rzy stać, do brze jest od po wied nio się
przy go to wać. Pierw sze py ta nie, na któ re
po win ni śmy so bie od po wie dzieć to – dla -
cze go chcę zo stać Di ve ma ste rem PA DI?

Część osób ro bi ten sto pień dla sie bie,

Divemaster PADI
następny krok, kolejne wyzwanie

Je śli za in te re so wał Cię ty tuł te go ar ty ku łu, to z pew no ścią nur ku jesz i być
mo że od kry łeś już, że nur ko wa nie nie jest ce lem sa mym w so bie. Jest ście -
żką po zwa la ją cą na ko rzy sta nie z wie lu ak tyw no ści oraz umie jęt no ści two -
rzą cych pew ną ca łość, któ rą mo żna okre ślić ja ko nie koń czą cą się
i nie za po mnia ną przy go dę. Nur ko wa nie dla jed nych to fa scy nu ją ce hob by, for -
ma spę dza nia wol ne go cza su, a dla in nych pa sja lub spo sób ży cia, ale nie
na le ży za po mi nać, że mo że ono rów nież stać się za wo dem.
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nie po to, aby wy ko rzy sty wać go w ży ciu
za wo do wym. Tu od po wiedź jest pro sta
– dla sa me go sie bie. Jed na kże du ża część
osób de cy du ją cych się na ko lej ny krok ro bi
go, po nie waż chcia ła by pra co wać w bra nży
nur ko wej. Mu si my pa mię tać, że sam kurs
Di ve ma ste ra PA DI nie uczy nas tech nik nur -
ko wa nia. Po ka zu je nam, w ja ki spo sób
efek tyw nie wy ko rzy stać pod czas na szej
pra cy to, cze go na uczy li śmy się wcze śniej.

Wy ma ga nia wstęp ne kur su Di ve ma ster
PA DI:

cer ty fi kat PA DI Ad van ced Open Wa ter
Di ver oraz PA DI Re scue Di ver lub rów no -
rzęd ne;

ukoń czo ne 18 lat;
40 za lo go wa nych nur ko wań (przed cer -

ty fi ka cją kan dy dat mu si mieć mi ni mum 60

za lo go wa nych nur ko wań, włą cza jąc w to
do świad cze nie w pod wod nej na wi ga cji,
nur ko wa niu noc nym i głę bo kim);

ukoń czo ne w cią gu ostat nich 24 mie się -
cy szko le nie z za kre su re su scy ta cji i pierw -
szej po mo cy (np. EFR Pri ma ry and
Se con da ry Ca re);

za świad cze nie le kar skie o bra ku prze -
ciw wska zań do nur ko wa nia wy da ne w cią -
gu ostat nich 12 mie się cy.

Sam kurs skła da się z mo du łów, w skład
któ rych wcho dzi mię dzy in ny mi: teo ria,
nur ko wa nia ba se no we, nur ko wa nia na wo -
dach otwar tych oraz nur ko wa nia sta żo we
– wię cej in for ma cji na te mat struk tu ry kur su
uzy ska cie u ka żde go in struk to ra bądź
na stro nach in ter ne to wych PA DI

Naj bar dziej roz po wszech nio ne spo so by
ukoń cze nia kur su Di ve ma ste ra PA DI w Pol -
sce to:

me to da week en do wa – po zwa la ukoń -
czyć ca ły kurs pod czas spo tkań week en do -
wych;

me to da sta cjo nar na – czy li uczest ni cze -
nie w kur sie oko ło 8-14 dni – w za le żno ści
od ilo ści osób, lo gi sty ki i za ple cza.

Chcia łem zwró cić Wa szą uwa gę na jesz -
cze jed ną mo żli wość, jest to tak zwa ny pro -

gram Di ve ma ster In tern ship – czy li staż Di -
ve ma ste ra. W Pol sce ta me to da nie jest jesz -
cze zbyt po pu lar na, jed na kże w wie lu
cen trach nur ko wych na ca łym świe cie jest
po wszech nie sto so wa na. Czym ró żni się
od po zo sta łych i dla cze go chcia łem zwró -
cić na nią uwa gę?

Po zwól cie, że od nio sę się do na stę pu ją -
cej sy tu acji. Je steś oso bą, któ ra chce zo stać
Di ve ma ste rem PA DI, aby po ukoń cze niu te -
go kur su czyn nie pra co wać w bra nży nur -
ko wej.

Staż Di ve ma ste ra PA DI trwa w za le żno -
ści od cen trum nur ko we go od 3 do 6 mie się -
cy i pod czas te go cza su uczest nik ma
mo żli wość po zna nia bra nży nur ko wej
od pod szew ki. Uczest ni cząc w „ży ciu” cen -
trum nur ko we go ma czas i mo żli wo ści, aby
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na brać do świad cze nia bar dzo przy dat ne go
w zdo by ciu pra cy. Z re gu ły cen tra, któ re or -
ga ni zu ją kur sy Di ve ma ster In tern ship to cen -
tra PA DI IDC – czy li po sia da ją ce od po wie-
d nie za ple cze sprzę to wo -lo gi stycz ne, wy so -
ko wy kwa li fi ko wa ną ka drę oraz szko lą ce
rów nież in struk to rów – dla te go kan dy dat ma

rów nież mo żli wość na bra nia zu peł nie no -
we go do świad cze nia, je śli oczy wi ście zde -
cy du je się na tę for mę kur su. War to do dać,
że bar dzo czę sto w ta kich cen trach nur ko -
wych jest do stęp ny na miej scu PA DI Co ur se
Di rec tor – któ ry je śli tyl ko chce my, mo że
być dla nas praw dzi wą ko pal nią in for ma cji

oraz do świad cze nia. Brzmi to wręcz baj ko -
wo, praw da? Jed na kże nie ma opcji ide al -
nych, jak za wsze są plu sy i mi nu sy.

Plu sy to przede wszyst kim:
brak kosz tów uczest nic twa w kur sie Di -

ve ma ste ra (pła ci my z re gu ły tyl ko za ma te -
ria ły szko le nio we oraz cer ty fi ka cję);
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po zna wa nie no wych miejsc, nie tyl ko
nur ko wych;

sku pie nie się na wszel kich aspek tach
nur ko wa nia ja ko przy szłym za wo dzie;

mo żli wość wy ko rzy sty wa nia lub na uki
ję zy ków ob cych;

więk sza mo żli wość za trud nie nia od ra zu
po za koń cze niu szko le nia;

mo żli wość zdo by cia upraw nień in struk -
tor skich na pre fe ren cyj nych wa run kach;

po zna wa nie no wych lu dzi.
Li sta oczy wi ście mo gła by być bar dzo

dłu ga, my ślę że ka żdy z Was był by w sta nie
coś do niej do pi sać.

Głów ne mi nu sy:
więk sza ilość obo wiąz ków zwią za nych

z uczest ni cze niem w „ży ciu” da ne go cen -

trum nur ko we go – do brze jest usta lić to
wszyst ko przed pod ję ciem de cy zji;

kosz ty zwią za ne z lo tem/do jaz dem, za -
kwa te ro wa niem, wy ży wie niem;

roz łą ka z ro dzi ną, bli ski mi, przy ja ciół -
mi.

Wie le cen trów nur ko wych ofe ru je po -
moc w zna le zie niu za kwa te ro wa nia (część
za pew nia dar mo we za kwa te ro wa nie, a na -
wet szan sę za rob ko wa nia pod czas sta żu,
np. ja ko pod wod ny fo to graf/vi deo, sprze -
daw ca nur ko wań czy też sprzę tu etc.). Je śli
cho dzi o kon takt ze świa tem i bli ski mi, to
in ter net wy peł nia nam tę lu kę. W dzi siej -
szych cza sach cen trum nur ko we bez do stę -
pu do in ter ne tu to rzad ki przy pa dek.

Je śli nur ko wa nie to część na sze go ży cia

i zde cy do wa li śmy się na ko lej ny krok, war -
to roz wa żyć ta ką opcję. Staż Di ve ma ste ra
na pew no po zwo li nam zdo być wię cej do -
świad cze nia w sto sun ku do po zo sta łych
mo żli wo ści od by cia kur su.

Wiem, wiem, nie ka żdy mo że so bie po -
zwo lić na coś ta kie go. Pa mię taj cie, że to
tyl ko jed na z mo żli wych opcji, a chy ba zgo -
dzi cie się ze mną, że na bie ra nie do świad -
cze nia to jed na z umie jęt no ści, któ ra
w nur ko wa niu jest bar dzo przy dat na,
a wręcz po żą da na. Do dat ko wo pod czas ta -
kie go sta żu je ste śmy w sta nie roz wi nąć
bądź uzy skać in ne umie jęt no ści, ta kie jak
np. ob słu ga kom pre so ra, tech ni ki sprze da -
ży, lo gi sty kę nur ko wa nia, pod wod ną fo to -
gra fię lub vi de ofil mo wa nie i wie le in nych
aspek tów nie ko niecz nie ści śle zwią za nych
z nur ko wa niem, acz kol wiek bar dzo przy -
dat nych. Jak już sa mi pew nie za uwa ży li -
ście, pod czas nur ko wań ma my oka zję
po znać ma sę świet nych lu dzi, z któ ry mi za -
wsze jest szan sa na za wią za nie przy jaź ni
do koń ca ży cia, cze go ży czę Wam wszyst -
kim ser decz nie.

Mi chał M. PA DI Staff In struc tor

amo tyll@tlen.pl



Nuras.info 10/2013

90

Z ini cja ty wy wła ści cie la Cen trum
Nur ko we go „Aqu adi ver”, Mi ło sza Dą -
brow skie go, oraz kie row nic twa ośrod -
ka wy po czyn ko we go „Ne mo” nad
je zio rem Łęsk w Kul ce w dniach 21-
22 wrze śnia br. od by ło się nur ko we
po że gna nie la ta. 

Im pre za w te go rocz ny ka len darz wpi sa ła
się do sko na le, al bo wiem od nie dzie li ma -
my po czą tek astro no micz nej je sie ni. Płe -
two nur ko wie z ró żnych stron Pol ski mie li
oka zję wy ko nać se rię fan ta stycz nych nur -
ko wań, te stu jąc przy tym sprzęt re no mo wa -
nych firm. W re cep cji ośrod ka mo żna by ło
za po znać się z ma pą je zio ra, na któ rej za -
zna czo ne zo sta ły pod wod ne atrak cje. Nie -
trud no by ło do nich tra fić, gdyż na je zio rze
zo sta ły do brze ozna ko wa ne bo ja mi. Po za
mo żli wo ścią za nu rze nia się w na praw dę
przej rzy stej wo dzie, uczest ni cy spo tka nia
mie li oka zję po znać się wza jem nie, wy mie -
nić cen ne do świad cze nia i zin te gro wać się,

na co pod czas spon ta nicz nych nur ko wań
z re gu ły bra ku je cza su. Or ga ni za to rzy spi sa -
li się na praw dę wzo ro wo. Ka żdy „plu ska ją -
cy” gość miał prak tycz nie nie ogra ni czo ny

do stęp do bu tli, ba la stu i wszel kie go nie -
zbęd ne go do nur ko wa nia sprzę tu. In fra -
struk tu ra ośrod ka na to miast po zwa la
na or ga ni za cję wy po czyn ku w ka żdej nie -

Nurkowe pożegnanie lata
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ma lże for mie. Uczest ni cy spo tka nia mie li
oka zję m.in. ry wa li zo wać w grze boc ce, za -
siąść wspól nie do pie czo ne go dzi ka, za pa -
lić shi shę, na pić się pi wa lub cze goś
moc niej sze go, po wa rio wać i po tań czyć
przy świet nie wy se lek cjo no wa nej mu zy ce.
Fan ta stycz ną rze czą był udział w spo tka niu
na szych nie nur ku ją cych ro dzin z dzieć mi.
Nie by ło mo wy o nu dzie.

Te ma tem prze wod nim spo tka nia by ło
nur ko wa nie, nur ko wa nie i jesz cze raz nur -
ko wa nie i to w naj ró żniej szych for mach
i od mia nach (z przy czyn oczy wi stych je dy -
nie nie pod lo do wych). Go ść mi spe cjal ny mi
by li przed sta wi cie le wio dą cych firm ofe ru -
ją cych wy so kiej kla sy sprzęt do nur ko wa -
nia. Nie uszło uwa dze ni ko mu, że ów
sprzęt przez ten krót ki week en do wy czas

do stęp ny był w na praw dę przy stęp nych ce -
nach. Du żym atu tem spo tka nia by ła mo żli -
wość je go prze te sto wa nia. Pod wo dą ka żdy
chęt ny miał mo żli wość oso bi ście do świad -
czyć, jak moc no świe cą la tar ki m -ki „Li gh -
t4Me”, jak cie płe są ocie pla cze Fo urth
Ele ment oraz su che ska fan dry ta kich ma rek,
jak „Ty pho on” czy „Se aWolf”. Du żą atrak -
cją by ła po łą czo na z mo żli wo ścią te sto wa -
nia pre zen ta cja urzą dze nia do od dy cha nia
na tzw. obie gu za mknię tym – re bre ather.
Mo żli wość te sto wa nia re bre athe ra udo stęp -
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nił, a ta kże ob szer nie po pro wa dził pre zen -
ta cję, Prze mek Kac przak z Cen trum Nur ko -
we go DI VE MA NIA.

W kie run ku te go cen trum kie ru je my
szcze gól ne po dzię ko wa nia. Ko lej nym fan -
ta stycz nym do świad cze niem by ło spo tka nie
z przed sta wi cie lem wio dą cej fir my SHO -
P4DI VERS. To mek Grzyb w nie zwy kle atra-
k cyj ny spo sób za pre zen to wał nam m.in.

la tar ki LED -owe „Li gh t4Me” oraz ocie pla -
cze do su chych ska fan drów m -ki „Fo urth
Ele ment”. Wie dza tech nicz na wspar ta oso -
bi stym do świad cze niem by ła dla uczest ni -
ków na sze go spo tka nia nie zwy kle cen na.
Te sty la ta rek po le ga ją ce na po mia rach dłu -
go ści fa li, pro mie nia świa tła, sku pie nia i si -
ły wy ci śnię tych z ba te rii lu me nów po zwo -
li ły na rze czo wą oce nę te sto wa ne go sprzę -

tu. Wy ni ki te stu za sko czy ły na wet naj bar -
dziej scep tycz nych nur ków nie zna ją cych
do tąd mo żli wo ści sprzę tu wy mie nio nych
ma rek. Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa -
niom, umo żli wi li śmy Wam naj lep szą for mę
za ku pu sprzę tu do nur ko wa nia: „Te stuj, te -
stuj, te stuj i wy rób swo ją wła sną opi nię”.
W ten spo sób to Wy oso bi ście prze ko nu je -
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cie się, co jest dla Was naj lep sze. I to
w prak ty ce. Czy mo że być lep sza for ma
oce ny?

Go ść mi spo tka nia by li ta kże przed sta wi -
cie le fir my „Ty pho on Pol ska”. Pa ni Li lian na
No wic ka z pro mien nym uśmie chem pre -
zen to wa ła pro duk ty tej mar ki. Spe cjal ny mi
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go ść mi by li stra ża cy OSP w Bar cze wie.
Od tej eki py mo gli śmy pod szko lić się trosz -
kę i od świe żyć so bie in for ma cje nt. ra tow -
nic twa. Tej wie dzy ni gdy za wie le. Spo-
tka nie w Kul ce nie mia ło cha rak te ru lo kal -
ne go, lecz ogól no pol ski. Cie szy nas to nie -
zmier nie. Tak du ża fre kwen cja osób z
ró żnych re gio nów Pol ski świad czy o ol -
brzy mim za in te re so wa niu or ga ni zo wa ny mi

w ba zie „Ne mo” nur ko wa nia mi. Nie dzi wi
nas to, gdyż re we la cyj na – jak na tę po rę ro -
ku – przej rzy stość wo dy ura sta już nie ma -
lże do mia na le gen dy. Sa ma ba za na to miast
ofe ru je świet ne wa run ki do nur ko wa nia
i wy po czyn ku. Po ło że nie ośrod ka w środ ku
la su umo żli wia go ściom ak tyw ny wy po czy -
nek w for mie spa ce rów, jog gin gu, wy cie -
czek ro we ro wych lub grzy bo bra nia. Na

uwa gę za słu gu je prze mi ła ob słu ga ośrod ka.
Kie row nic twu w oso bach Krzy sia i Do ro ty
na le żą się wy ra zy sza cun ku i ser decz ne go
po dzię ko wa nia.

Że by nie by ło za słod ko, do tej becz ki
mio du do le je my ły żkę dzieg ciu. Uwa gę go -
ści zwró cił brak ozna ko wa nia do jaz du
do ba zy „Ne mo” w Kul ce. Oso by, któ re nie
przy go to wa ły się wcze śniej usta la jąc tra sę



Nuras.info 10/2013

95

do jaz du, np. w In ter ne cie, mo gły mieć pe -
wien pro blem ze zna le zie niem wła ści we go
zjaz du w le sie bez po śred nio przed ośrod -
kiem. Ma my jed nak na dzie ję, że w gąsz czu
praw nych prze pi sów znaj dzie się mo żli -
wość usta wie nia w te re nie le śnym sto sow -
nych ta blic in for ma cyj nych. Nie mniej

jed nak dla chcą ce go nic trud ne go. Kul ka
do me tro po lii prze cież nie na le ży, więc za -
gu bio ny kie row ca prę dzej czy póź niej i tak
do ośrod ka „Ne mo” do trze.

In for ma cja o na szym spo tka niu nie oby -
ła się bez za in te re so wa nia ze stro ny me -
diów. Od wie dzi li nas bo wiem re por te rzy
Te le wi zji Pol skiej. Za po świę co ną nam
uwa gę ser decz nie dzię ku je my.

W Kul ce z pew no ścią jesz cze nie raz
i nie dwa bę dzie my się spo ty kać. Bę dzie my
też sta ra li się uatrak cyj niać co rocz ne spo -
tka nia tak, aby z ka żdym ro kiem fre kwen -
cja prze cho dzi ła naj śmiel sze ocze ki wa nia
or ga ni za to rów, a wła ści cie le by li zmu sze ni

do do bu do wa nia w ośrod ku jesz cze jed ne -
go pię tra. Pod czas week en do we go spo tka -
nia w Kul ce zda rzył się dość cie ka wy
przy pa dek. Dwóch na szych ko le gów „nu -
ra sów” spo tka ło się po 30 la tach. Tak, tak,
ma my do wód, że nur ko wa nie jest za ję ciem,
któ re na praw dę przy bli ża lu dzi.

Po zo sta wia my Was tym cza sem z nur ko -
wy mi po zdro wie nia mi (ty le wde chy, ile wy -
de chy) i cze ka my na Was na kur sach,
przy wy bo rze sprzę tu, za pra sza my do
wspól nych pod ró ży.

Piotr Pio trow ski

e -ma il: pie tru ch1973@gma il.com 

fot. Sławomir Mazur
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http://www.gozodive.pl
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Wła śnie się że ni łem. Do pó ki te go
nie zro bi łem, płe two nur ko wie by -
li mo ją je dy ną ro dzi ną. Te raz są mo -
ją ro dzi ną, ale nie je dy ną. Nie wiem
we dług ja kiej for mu ły bę dzie da lej
pro wa dzo ny nasz klub Ac ti ve Di vers,
je den z naj więk szych klu bów płe two -
nur ko wych w Pol sce. 

Mo że przej mie go ktoś in ny, mo że bę dę
go na dal pro wa dził. Mo że nic się nie zmie -
ni. Mo że zmie ni się for mu ła dzia ła nia, bo
do tej po ry by ła ro dzin na. Klub za stę po wał
mi ro dzi nę – mo że więc te raz bę dzie ina -
czej. Nie wiem. Nikt jesz cze nie wie. Roz -
ma wiam z przy ja ciół mi o tym, co zro bić
z klu bem i na szą ba zą. A jest ona miej scem
szcze gól nym. Trze ba do ło żyć sta rań, że by
na wet je śli odej dę z funk cji sze fa szko le nia,
to ten kto po mnie tę funk cję obej mie, nie
zmar no wał na szej wspól nej pra cy. Nie
zdra dził płe two nur ków z na sze go klu bu. To
się mo że udać, bo prze cież nie ma lu dzi

nie za stą pio nych, zaś sen sow na idea po win -
na trwać. W Ac ti ve Di vers wy szko lo no
w cią gu ostat nich 20 lat już po nad 3000
osób na wszyst kie stop nie nur ko we i in -

struk tor skie, wy ko nu jąc przy tym po nad 80
ty się cy oso bo nur ko wań – i ni ko mu nic złe -
go się nie sta ło. Szko da by ło by zmar no wać
tak wiel ki do ro bek i zmie nić ro dzin ną for -

Kto poprowadzi Active Divers?



Nuras.info 10/2013

99

mu łę dzia ła nia klu bu, któ ra jak wi dać oka -
za ła się sku tecz na, za pew nia jąc bez piecz ne
nur ko wa nia.

Zacz nie my mo że od te go, co to w ogó le
jest Ba za Nur ko wa klu bu płe two nur ków.
Od dzie siąt ków lat, przy naj mniej w Pol sce,
za kła dał ją zwy kle cha ry zma tycz ny przy -

wód ca, lo kal ny li der, czy li w fa cho wej ter -
mi no lo gii so cjo lo gicz nej tzw. „agent zmia -
ny”. Był to po pro stu twar dy ko leś, zwy kle
mę żczy zna, choć i twar de bab ki się tra fia ły,
któ ry po tra fił ku pić sprę żar kę i zgro ma dzić
wo kół sie bie gru pę po dob nych so bie za pa -
leń ców. Wie le lat te mu, na wła sne po trze -
by, skon stru owa łem ro bo czą de fi ni cję: „ba -
za nur ko wa to kil ko ro przy ja ciół zgro ma -
dzo nych wo kół sprę żar ki”. De fi ni cja oczy -

wi ście żar to bli wa, lecz nie po zba wio na wa -
żnych ele men tów. Sło wem -klu czem są tu
„przy ja cie le”. A więc ba za nie jest miej -
scem, gdzie spo ty ka się ku pu ją cy ze sprze -
da ją cym. Nie jest miej scem, gdzie od by wa
się han del to wa rem czy usłu gą. Jest miej -
scem, do któ re go się przy je żdża, że by być
ra zem, ra zem nur ko wać, po zna wać in nych
i sa me go sie bie. Pod wo dą za chwy cić się
czymś, prze ra zić się cze goś, lub oca lić ko -
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muś ży cie, a wie czo rem usiąść przy ogni -
sku i opo wie dzieć co się prze ży ło.

Ba za jest miej scem, gdzie le czy się sa -
mot ność – pod sta wo wą cho ro bę na szych

cza sów. Przy ja cie le, któ rzy się tu spo ty ka -
ją, wspól nie ło żą na jej utrzy ma nie i roz -
wój. Dla te go in struk tor pro wa dzą cy ta ką
ba zę po bie ra opła ty za kur sy czy nur ko wa -
nia sta żo we (tu ry stycz ne). Jest to for ma
uczest ni cze nia przez oso by ko rzy sta ją ce
z ba zy w kosz tach jej utrzy ma nia. Kie dyś
funk cjo no wa ła me to da po bie ra nia rocz -
nych skła dek klu bo wych (oso by pła cą ce ta -

kie skład ki by ły zwol nio ne z wszel kich in -
nych opłat), lecz sys tem ten nie spraw dził
się. Zbyt wie le by ło kon flik tów po mię dzy
ty mi, któ rzy nur ko wa li lub szko li li się du żo
i ty mi co ma ło, a prze cież wszy scy pła ci li
jed na ko we skład ki. Dla te go, na prze ło mie
lat 80. i 90., za czę li śmy po wo li od cho dzić
od te go sys te mu na rzecz uza le żnie nia wy -
so ko ści opłat od in ten syw no ści ko rzy sta nia
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z ba zy. Tak po wsta ła opła ta za po szcze gól -
ny kurs czy nur ko wa nie. Pod kre ślić jed nak
na le ży, że ni gdy nie by ła to opła ta za na bi -
cie bu tli czy wy na jem sprzę tu! Te rze czy
bo wiem za wsze by ły za dar mo dla wszyst -
kich osób ko rzy sta ją cych z ba zy.

Żą da nie osob nej opła ty za wy po ży cze nie
np. jac ke tu jest ab sur dal ne, po dob nie jak
ab sur dal ne by ło by ana lo gicz ne żą da nie

skie ro wa ne do miesz ka ją cych wspól nie do -
mow ni ków, że by pła ci li so bie na wza jem
za wzię cie np. wi del ca z szu fla dy.

Sko roś wlazł do ba zy, to wi docz nie je steś
jed nym z nas. Po trzeb ny ci ska fan der? To
go bierz! Tam jest ma ga zyn ska fan drów. Po -
trzeb ny au to mat czy jac ket? Weź so bie
z pół ki co ze chcesz, abyś tyl ko po nur ko -
wa niu odło żył z po wro tem na miej sce. Po -

trzeb ne ci po wie trze? Ła do wacz ci na bi je.
Nic za to nie pła cisz, za pła ci łeś bo wiem,
brzyd ko mó wiąc, „za wjazd” do ba zy.
Opła ta za kurs czy zry czał to wa na opła ta
za nur ko wa nie jest wła śnie ta ką for mą „za -
pła ce nia za wjazd”.

Ten, kto tę opła tę wniósł mo że już bez
prze szkód ko rzy stać ze wszyst kie go, co ba -
za ofe ru je. Mo że brać sprzęt, szko lić się, słu -
chać wy kła dów, mo że li czyć na pro ste
na pra wy wła sne go sprzę tu, np. czysz cze nie
za ole jo nej bu tli itp., ko rzy stać z po ra dy star -
szych ko le gów. Mo że ko rzy stać z bez piecz -
ne go akwe nu, środ ków pły wa ją cych, w ra -
zie (nie daj Bo że) wy pad ku rów nież z tle nu,
opie ki le kar skiej a ta kże li czyć na fa cho wo
prze pro wa dzo ną ak cję ra tun ko wą oraz
na sze fa szko le nia, któ ry oso bi ście i imien -
nie od po wia da za bez pie czeń-  stwo wszyst -
kich nur ko wań. Mo że wresz cie, je śli te go
chce, usiąść z na mi przy ogni sku i za śpie -
wać szan tę czy obej rzeć zdję cia z Egip tu.
Ba za jest, w pew nym sen sie, je go współ wła -
sno ścią, bo uczest ni czył w ło że niu na jej
utrzy ma nie. Brak osob nych opłat „za sprzęt”
jest istot ny z jesz cze jed nej, wa żnej przy czy -
ny. Otóż ist nie nie ta kich opłat ge ne ro wa ło -
by dzi wacz ną i spo łecz nie nie bez piecz ną
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sy tu ację. Bo ga ty (ten, ko go stać na wła sny
sprzęt) pła cił by za nur ko wa nie mniej niż
bied ny (ko rzy sta ją cy ze sprzę tu klu bo we go).
Jest to oczy wi ście nie do przy ję cia, po nie -
waż eli mi no wa ło by z nur ko wa nia mnó stwo
faj nych i war to ścio wych lu dzi, np. stu den -
tów, zwy kle prze cież nie bo ga tych.

Fi lo zo fia nur ko wa nia za kła da, że płe two -
nur ko wie sta no wią wspól no tę i dzie le nie
ich na lep szych i gor szych na pod sta wie za -
sob no ści port fe la jest ka te go rycz nie wy klu -
czo ne. Ró żni ce w opła tach mo gą wy ni kać
wy łącz nie z hie rar chii stop ni, np. P2 pła ci
znacz nie mniej niż P1, a P3 nie pła ci nic,
na le ży bo wiem pro mo wać mą drych, a nie
for sia stych.

Spo ra dycz nie spo ty kam się z ra żą cym
nie zro zu mie niem te go sta no wi ska. Płe two -
nu rek, któ ry wy szko lił się w na szej ba zie,
a więc ni gdy za sprzęt nie pła cił (prze ciw ko
cze mu ja koś ni gdy nie pro te sto wał!), gdy
ku pił so bie wła sny sprzęt, na gle „zhar dział”
i za czy na py tać o zni żki! Ja kie zni żki?
Sprzęt jest prze cież za dar mo, pła ci się je -
dy nie za od po wie dzial ność or ga ni za to ra
za Two je bez pie czeń stwo, ta od po wie dzial -
ność jest ta ka sa ma bez wzglę du na to, czy
nur ku jesz na swo im sprzę cie czy na ba zo -

wym, więc o ja kich zni żkach mo że tu być
mo wa?!

Cza sem do ba zy przy je żdża ją oso by źle
wy szko lo ne, nie nau czo ne i nie ro zu mie ją ce
fi lo zo fii nur ko wa nia. Tu do pie ro za czy na ją
się scho dy. Przy je żdża ta ki i py ta: „Ile kosz -
tu je na bi cie bu tli?” Od po wia dam, zgod nie
z praw dą, że po wie trze i sprzęt są prze cież
za dar mo dla wszyst kich nur ku ją cych w ba -

zie, zaś nur ko wa nie kosz tu je ty le i ty le, za -
pra szam na od pra wę. Ro bi wte dy wiel kie
oczy i wi dać po nim, że nic nie ka pu je. Ktoś
zro bił ta kie mu czło wie ko wi krzyw dę, a te -
raz ja, Bo gu du cha win ny, mu szę ta kie go
czło wie ka re so cja li zo wać! Ktoś mu wmó -
wił, że ba za nur ko wa to coś w ro dza ju sta -
cji ben zy no wej, gdzie się na peł nia zbior ni ki
ga zem. Ktoś mu wmó wił, że nur ko wa nie
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po le ga na tym, że przy je żdża się, ma cha
pla sti kiem i port fe lem i wcho dzi do wo dy.
A po tem się wy je żdża, ewen tu al nie w po -
śpie chu mo żna jesz cze zdą żyć wy chy lić
bro war z ja kimś, tak sa mo spie szą cym się,
przy pad ko wym klien tem. Osob nik ta ki nie
ro zu mie, że na uczo no go po śpie chu, zgod -

nie z za sa dą „du żo, by le jak i pręd ko”, co
wy raź nie wi dać na tzw. no wo cze snych,
czy li po pro stu skró co nych i zu bo żo nych,
ame ry kań skich pro gra mach szko leń. Ob ra -
bo wa no go z te go, co w nur ko wa niu naj -
cen niej sze – z po czu cia przy na le żno ści
do ze spo łu twar dych, god nych za ufa nia lu -

dzi. Czło wiek ta ki nie chce przyjść na od -
pra wę, na któ rej się wszy scy spo ty ka my, że -
by usta lić plan nur ko wa nia, do ga dać kto
do kąd po pły nie i kie dy ma wró cić. Czę sto
w ogó le nie wie, co to jest od pra wa! Nie
chce po znać in struk to rów, lu dzi, któ rzy zę -
by zje dli na nur ko wa niu i są w ba zie po to,
że by dzie lić się do świad cze niem. Nie chce
do wie dzieć się, kim je ste śmy, nie chce opo -
wie dzieć nic o so bie. Bo po co? Je mu się
prze cież spie szy. On chce tyl ko na bić bu -
tlę. I nie ro zu mie, że wła śnie splu nął mi
w twarz. Bo trak to wa nie ba zy w ten spo sób,
to obe lga dla tych, któ rzy ją przez la ta czy
dzie się cio le cia bu do wa li.

Czę sto je go po stę po wa nie nie jest wy ni -
kiem złej wo li, lecz je dy nie zwy czaj ne go
nie po ro zu mie nia. Pa mię tam, ile w swo im
cza sie by ło nie po ro zu mień ze zna cze niem
ter mi nu „nur ko wa nie swo bod ne”. We dług
sta rej ter mi no lo gii ozna cza ło to nur ko wa -
nie w nie za le żnym od po wierzch ni apa ra -
cie (bo wcze śniej cho dzi ło się w kla sy kach,
któ re mia ły za si la nie prze wo do we, a więc
„nie swo bod ne”). Du żo póź niej za czę to do -
słow nie tłu ma czyć an giel ski ter min fre edi -
ving, co jak wia do mo zna czy nur ko wa nie
bez apa ra tu. Wie le by ło nie po ro zu mień nie
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ze złej wo li, lecz tyl ko dla te go, że za na -
ucza nie płe two nur ko wa nia wzię li się przy -
by sze czort wie skąd, któ rzy na wet ję zy ka
nur ko we go nie zna li… Te raz po dob ny los
spo ty ka ter min „ba za nur ko wa”. Czy zna -
cze nie słów, któ ry mi się od pół wie ku po -
słu gu je my, ma my te raz obo wią zek zmie nić,

bo ktoś na in nym kon ty nen cie tak so bie po -
sta no wił? Tak sfor mu ło wa ne żą da nie jest
chy ba co kol wiek nie grzecz ne!

Dla nas, sta rych nu rów, ba za nur ko wa to
miej sce, gdzie się spo ty ka ją przy ja cie le -płe -
two nur ko wie. I cóż my na to mo że my po ra -
dzić, że we dług pa nów no wo nur ko wych

(tak jak „no wo bo gac kich”) ter min ten ma te -
raz rze ko mo ozna czać punkt na peł nia nia
zbior ni ków ci śnie nio wych ga zem? Wi dać
tu prze ra ża ją cą pry mi ty wi za cję nur ko wa nia
i po stę pu ją ce ogo ła ca nie go z istot nych wy -
cho waw czych tre ści.

A lu dzie nie zda ją so bie spra wy z te go,
że przez ta ką pry mi ty wi za cję ktoś ro bi im
krzyw dę dla pie nię dzy.

War to też zwró cić uwa gę, że wła ści ciel
ba zy han dlu ją cy po wie trzem pro wa dzi go -
spo dar kę ra bun ko wą i choć oczy wi ście
w pierw szym se zo nie za ro bi wię cej, to jed -
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nak sam so bie ro bi krzyw dę. Han dlu je bo -
wiem su row cem, cze go jak wia do mo nie
wol no ro bić i co na dal szą me tę przy no si
wszyst kim znacz ne szko dy. Kie dy wi dzę ta -
kie go chci we go „or ga ni za to ra”, za raz przy -
po mi na mi się, jak Pol ska sprze da wa ła
za bez cen do Włoch naj lep szej ja ko ści
drew no z Biesz czad, po tem zaś bar dzo dro -
go ku po wa ła z Włoch me ble... zro bio ne
z te go drew na! Tak jak by śmy, do ja snej
cho le ry, sa mi nie umie li ro bić me bli, czy
co?! Na tej sa mej za sa dzie rząd Edwar da
Gier ka w la tach sie dem dzie sią tych sprze da -
wał Niem com su ro wą siar kę z Tar no brze -
ga, po tem zaś ku po wał od nich (oczy wi ście
znacz nie dro żej, ja ko wy so ko prze two rzo ny
pro dukt) zro bio ny z tej siar ki kwas siar ko -
wy na po trze by prze my słu. Przy kła dy mo -

żna mno żyć, a wszyst kie one ma ją jed ną
wspól ną ce chę – świad czą o głu po cie i krót -
ko wzrocz no ści.

To masz Stru gal ski

W tek ście, oprócz naj now szych wia do -
mo ści, umiesz czo no frag ment nie daw no
wy da nej ksią żki To ma sza Stru gal skie go
„Wszy scy mu szą wró cić – fi lo zo fia nur ko -
wa nia”.

Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
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http://www.ekonurkowydzien.com.pl
http://www.gozodive.pl
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Film, choć przed sta wia ny ja ko do -
ku ment o tym, jak Ja nusz po sta no wił
speł nić swo je ma rze nie, dla mnie był
przede wszyst kim hi sto rią wiel kiej
mi ło ści i przy jaź ni. Świa dec twem si -
ły, z ja ką bli scy so bie lu dzie są
w sta nie wspól nie cię żko pra co wać,
by speł nić ma rze nie jed ne go z nich.

Jest pe łen hu mo ru i za dzi wia ją cej nor -
mal no ści. Si wy (Ar tur) pro wa dzi roz bra ja ją -
ce dia lo gi z Ja nu szem. Dia lo gi kon tra stu ją ce
z ro lą, któ rą na sie bie bie rze, ro lą trud ną
i od po wie dzial ną, po le ga ją cą na part ne ro -
wa niu Ja nu szo wi w trak cie je go nur ko wań.
Jo an na – szcze ra do bó lu i moc no stą pa ją -
ca po zie mi, jed no cze śnie po ka zu je, czym
jest wiel ka mi łość do dru gie go czło wie ka
i wo dy. No i Ja nusz. Po zna je my go ja ko fa -
ce ta w czar nych ką pie lów kach, któ ry ma

Deep Love
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kło pot z sa mo dziel nym wyj ściem z ba se nu
i wy po wie dze niem ja kie go kol wiek sło wa.
To dla nie go Jo an na i Ar tur po dej mu ją się
he ro icz ne go wy sił ku speł nie nia ma rzeń,
a HBO wie lo go dzin nych na grań – nie kie dy
w eks tre mal nych wa run kach.

Nie chcę od bie rać Wam przy jem no ści
oglą da nia fil mu, więc re la cja bę dzie ską pa.

Tadeusz Masztalerz i Jacek Piechocki

bohaterowie z producentkami Martą Łachacz i Anką Wydra
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Za to opo wiem z peł ną pre me dy ta cją o su -
biek tyw nych wra że niach.

Sa la ki no wa by ła peł na! Po raz pierw szy
sie dzia łam przed wiel kim ekra nem w
pierw szym rzę dzie i wca le mi to nie prze -
szka dza ło. Po raz pierw szy w ki nie by łam
świad kiem okla sków na sto ją co! Po raz
pierw szy obej rza łam na praw dę do bry

Zbigniew Jaegermann Seawave Elbląg Robert i Staś Potoczny
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i wcią ga ją cy pol ski do ku ment o pa sji nur -
ko wa nia.

Wie cie co po wie dzia łam w re la cji przez
te le fon? „Ten film jest du żo lep szy niż Wiel -
ki Błę kit.” Dla cze go? Bo przed sta wia mi łość
i po świę ce nie, ale i gra ni ce. Po ka zu je ogro-
m ny sza cu nek do dru giej oso by i przy jaźń
w naj lep szej jej for mie. Pre zen tu je od mien -

ne punk ty wi dze nia. Mó wi o wa żnych rze -
czach. I wresz cie uka zu je ma gicz ne chwi le
pod wo dą. Ma gicz ne, wbrew po zo rom, nie
ze wzglę du na pięk ne ra fy, ale dla te go, że
są speł nie niem ma rzeń. Ma gicz ne dla te go,
że nikt wcze śniej te go nie ro bił i w koń cu
ma gicz ne dla te go, że uję cia spod wo dy nie
po ka zu ją ryb, a przy ja ciół.

A mniej pom pa tycz nie? Film jest pe łen
au ten tycz ne go hu mo ru i na praw dę do brych
dia lo gów. Tym lep szych, że nie wy re ży se -
ro wa nych. Oso by wy stę pu ją ce w do ku men -
cie za cho wu ją się za dzi wia ją co na tu ral nie.
Tak bar dzo, że masz wra że nie, że to Ty,
a nie ka me ra, je steś obok. Efek tu do peł nia -
ją uję cia za nu rze nia w peł nej bla sku wo -

Agata Malecka Atanas Valkov -  kompozytor Kasia, córka Janusza

Agnieszka Janowska, dźwiekowiec Bracia Solarz
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dzie i syk ucho dzą ce go po wie trza z in fla to -
ra. Pod wo dą sły chać od dech nur ka. Jest też
jed no na praw dę ge nial ne uję cie bą bli po -
wie trza wy dy cha ne go pod wo dą.

Chcę się jesz cze z Wa mi po dzie lić tym,
co dzia ło się po pre mie ro wej pro jek cji. Po -
za ca łą alej ką osób za an ga żo wa nych w re -
ali za cję fil mu by li też i głów ni ak to rzy.

Mo żna by ło po dejść i za mie nić kil ka zdań,
choć ko lej ka by ła do słow nie jak na ślu bie.
Z pod słu cha nych roz mów w ku lu arach wy -
ni ka ło jed no znacz ne: film jest bar dzo do -
bry. Na praw dę bar dzo do bry.

Oba wiam się tyl ko, że te le wi zor od bie -
rze mu urok. Ech.

Katarzyna Doliwa

fot.: Iwona Dziuk
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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!

Scott Wil son, pro -
wa dzą cy

Scott jest pod ró żni -
kiem oraz go spo da -
rzem pro gra mu „W
głę bi nach oce anu”.
Uro dzo ny i wy cho wa -
ny w Brant ford, On ta -
rio. Je go sze ro ka wie-
dza i wro dzo ny spo kój umo żli wi ły mu spę -
dze nie więk szo ści z ostat nich dzie się ciu lat
na pod ró żach po naj bar dziej eg zo tycz nych
i da le kich za kąt kach Zie mi, w ro li go spo da -
rza i współ twór cy po pu lar ne go pro gra mu
„Od jaz dy”. W 2009 ro ku Scott otrzy mał no -
mi na cję do na gro dy Ge mi ni w ka te go rii
Naj lep szy Pro wa dzą cy Pro gram In for ma cyj -
ny. Od An tark ty ki do Ko rei Pół noc nej, Scott
w cie pły i przy ja zny spo sób opo wia da o no -
wych miej scach i kul tu rach, co za skar bi ło
mu rze sze wier nych przy ja ciół na ca łym

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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świe cie. Oprócz by cia wy so kiej kla sy nur -
kiem Scott jest rów nież do świad czo nym fo -
to gra fem, gi ta rzy stą sa mo ukiem oraz
mi ło śni kiem hi sto rii.

Q: Jak wy my śli łeś kon cep cję pro gra mu
„W głę bi nach oce anu”?

A: An dre i ja wpa dli śmy na ten po mysł
krę cąc po przed ni se rial, „Od jaz dy”. By li -
śmy w tra sie przez pra wie trzy la ta i cią głe
pod ró żo wa nie sta ło się czymś nor mal nym.
Za miast fa scy na cji no wy mi miej sca mi, za -

czę li śmy mó wić „To przy po mi na mi No wą
Ze lan dię al bo Ka na dę”. Świat ro bi się co raz
mniej szy. Chcie li śmy od zy skać świe żość
spoj rze nia i od bu do wać re la cje z wi dza mi.
Po trze bo wa li śmy więc no we go ob sza ru
eks plo ra cji. Na gle wpa dli śmy na po mysł
krę ce nia ca łej se rii o świe cie pod wod nym.
Prze cież 73 pro cent na szej pla ne ty to wo -
da. To świet ny, in te re su ją cy te mat dla na -
szej wi dow ni. Dzię ki tej se rii po mo że my im
spoj rzeć na wszyst ko w odro bi nę in nym
świe tle.

Q: Ja kie to uczu cie, mieć szan sę by cia
pierw szym czło wie kiem wi dzą cym te nie -
sa mo wi te rze czy pod wo dą?

A: Czu jesz się chy ba jak pierw si od kryw -
cy. Trud no o coś ta kie go w dzi siej szych
cza sach. Na lą dzie są rzad kie mo men ty,
gdy mo żna po czuć coś po dob ne go – świat
się kur czy z dnia na dzień. Pod wo dą, pa -
trząc na coś po raz pierw szy, ma się uczu -
cie praw dzi wej eks plo ra cji. To tal ny od lot.

Q: Ja kie to uczu cie uno sić się w głę biach
oce anu?

A: To pra wie jak sen. Stan nie wa żko ści
jest nie zwy kle ko ją cy. Nur ku jąc, uczysz się
re lak su. Wszyst ko trze ba ro bić po wo li. Kra -
jo braz jest też ab so lut nie nie zwy kły. Las
na ka żdym z kon ty nen tów to wciąż las. Ale
gdy wi dzisz ośmior ni cę pod wo dą, to pra -
wie jak oglą da nie przy by sza z in nej pla ne -
ty.

Q: Czy by łeś świa dom znisz czeń, któ -
rych do ko na li śmy pod wo dą?

A: Ab so lut nie. Znisz cze nia spo wo do wa -
ne dzia ła nia mi czło wie ka by ły dla nas szo -
kiem. Za nie czysz cze nie, za kwa sze nie, zbyt
in ten syw ne po ło wy to wszyst ko po wa żne
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za gro że nia. Nie je ste śmy na ukow ca mi, ale
to wi dać go łym okiem. Ła two jest nam zba -
ga te li zo wać znisz cze nia – nie wi dać ich. To
po pro stu ol brzy mia po łać nie bie skie go
na ma pie świa ta. Ale gdy wi dzisz znisz cze -
nia oso bi ście, to zmie nia per spek ty wę.

Q: Co uwa żasz za naj pięk niej szy wi dok
pod wo dą?

A: To mu si być coś du że go. Jed nym ta kim
mo men tem by ło pły wa nie z man ta mi. Te
po tę żne, czar ne, kan cia ste, skrzy dla te stwo -
rze nia to praw dzi wy po kaz la ta nia. Jak wiel -

kie stat ki ko smicz ne. Uda ło nam się z ni mi
za przy jaź nić i zdo być ich za ufa nie. Pod pły -
nę ły bli sko nas. To by ło nie sa mo wi te.

Q: Ja ki był naj bar dziej prze ra ża ją cy mo -
ment pod czas krę ce nia pro gra mu „W głę -
bi nach oce anu”?

A: Na iro nię nie by ło to pod wo dą.
Na od le głym ar chi pe la gu w In do ne zji, mie -
li śmy oka zję wznieść się ul tra lek kim sa mo -
lo tem, że by na krę cić kil ka ujęć z po wie trza.
Pi lot tro chę się po pi sy wał, le ciał bar dzo ni -
sko. Na gle pod cią gnął w gó rę ja kieś 300

stóp i od bił w pra wo – w tym mo men cie
wy siadł sil nik. Na gle pi ko wa li śmy w dół.
Pa trzy łem na wo dę i my śla łem – bę dzie
ostro. Na gle by łem pod wo dą. Za sta na wia -
łem się, czy ży ję… Uda ło mi się od piąć
uprząż i wejść na je den z pon to nów, w któ -
re wy po sa żo ny był sa mo lot. By łem bar dzo
spo koj ny. Do pie ro póź niej do tar ło do mnie,
jak to się mo gło skoń czyć.

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

A: Mam na dzie ję, że po dob nie jak wi -
dzów se rii „Od jaz dy”, uda nam się za in spi -
ro wać no wą wi dow nię. Przez dłu gi czas
my śla łem, że do nur ko wa nia się nie na da ję.
By ło to coś po za za się giem. Ale jak się cze -
goś bar dzo chce, to za wsze jest ja kiś spo -
sób. Je ste śmy zwy kły mi fa ce ta mi i pod ró żu-
je my. Mam na dzie ję, że wi dzo wie po obej -
rze niu pro gra mu po wie dzą – je śli oni tak
mo gą, to my też! Sko rzy staj my. Żyj my pó ki
mo że my i zo bacz my coś zu peł nie in ne go
na dru giej stro nie świa ta. 60 lat te mu te
przy go dy by ły by od bie ra ne jak przy go dy
z Ju liu szem Ver ne’a. Czy sta fan ta sty ka. Ale
te raz ka żdy tak mo że. Trze ba tyl ko spró bo -
wać!
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The Nudibranch Safari at Gulen Dive Resort, Norway, March 2014
Learn more about nudibranchs with top international experts!

Oslo, Norway, 30 September 2013: Christian Skauge/ScubaPixel and Gulen Dive Resort invite nudibranch lovers, divers and underwater
photographers from all over the world to join the fifth annual Nudibranch Safari in March 2014.

During the Nudibranch Safari the participants will learn more about nudibranch identification, biology, behavior, food habits, reproduction and other
aspects related to nudibranchs – including how to photograph them under water.

The event is led by underwater photographer Christian Skauge and some of the top nudibranch experts in the world: Bernard Picton, author of “A Field
Guide to the Nudibranchs of the British Isles” and Dr. Jussi Evertsen and Dr. Torkild Bakken, who runs a nudibranch distribution and diversity project at
the University in Trondheim.

Participants can fly in to Bergen from over 50 European cities and transfer to Gulen Dive Resort by speed ferry. Price NOK 4.890,- including
accommodation and unlimited house reef/local diving.

Dates: 7.-11. and 11.-15. March 2014

As an added bonus, world famous underwater photographer Alex Mustard will also attend the Nudibranch Safari and hold a talk about macro and
nudibranch photography. The event is highly attractive for both underwater photographers and marine biologists!

Gulen Dive Resort is a PADI resort located close to the mouth of the Sognefjord just north of Bergen on the Norwegian west coast – an area known for
its great nudibranch diversity. 

So far a staggering 63 different species have been spotted at Gulen Dive Resort, including
several species never before found in Norwegian waters. Join the Nudibranch Safari and
experience diving with thousands of nudibranchs!

Christian Skauge is an award-winning underwater photographer and photo journalist. His
work has been published in numerous dive magazines around the world.

Read more about this unique workshop at www.scubapixel.com/nudisafari

Contact

Christian Skauge, Tel. +47-94833283, chris@scubapixel.com, www.scubapixel.com.com
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Błę kit ne wo dy Sar dy nii, tak jak po -
przed nio obie cy wa łem, sta ły się po -
li go nem dla te stów ka mer ki Goc le ver
mo del DVR Sport Gold. Po przed ni
test sa mej obu do wy prze bie gał dość
ner wo wo i pro ble ma tycz nie. 

Pod czas pierw szej pró by za nu rze nia po -
li wę gla no wa obu do wa prze cie kła… Po
krót kiej na pra wie i po now nym umiesz cze -
niu rin gu pod osło ną obiek ty wu ko lej ne za -
nu rze nie za koń czy ło się suk ce sem – obu -
do wa nie wpu ści ła wo dy.

Pod czas nur ko wań na Sar dy nii, za nim
wło ży łem ka mer kę do obu do wy, spraw dzi -
łem ponownie pu stą obu do wę. Dla pew no -
ści w jej śro dek wło ży łem de li kat ny jak
ak sa mit, wło ski pa pier to a le to wy. Po wy nu -
rze niu i wy tar ciu obu do wy oka za ło się, że

jest on su chy! Tym sa mym po nad 26-me tro -
we za nu rze nie i ci śnie nie po wy żej 3 ba rów
nie do pro wa dzi ło do ka ta stro fy i mo żna by -
ło się szy ko wać do wło że nia ka mer ki. Za -
nim to zro bi łem, przej rza łem in struk cję.
Trzy try by pra cy ka mer ki po twier dzi ły jej
sze ro kie za sto so wa nie dla wszyst kich ak -
tyw nie ko rzy sta ją cych z ży cia. War to do dać
rów nież, że ze staw któ ry ku pu je my za nie -
wiel kie pie nią dze skła da się z kil ku uchwy -
tów po zwa la ją cych na ró żne spo so by
mon to wać ka me rę (na wet w obu do wie
pod wod nej). 

Mo że my przy twier dzić ka mer kę do ra my
lub kie row ni cy ro we ro wej czy mo to cy klo -
wej, do ka sku, czap ki lub po pro stu do gło -
wy, ma my też przy ssaw kę do szy by. Jed nak
żad ne z ak ce so riów nie przy da ło mi się
pod wo dą. Dla te go też trzy ma nie te go nie -

wiel kie go ze sta wu gro zi ło za gu bie niem…
DVR Sport Gold ofe ru je trzy wa rian ty za -

sto so wa nia: na gry wa nie fil mów HD, tryb
sa mo cho do wy – ka mer ka od wra ca wte dy
ob raz tak, że przy za sto so wa niu przy ssaw -
ki i jej od wró ce niu wszyst ko jest ok. Trze cia

Test kamery GoClever
DVR Sport Gold
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opcja to fo to gra fo wa nie. We dług pro du cen -
ta i in struk cji apa rat po sia da roz dziel czość 5
mln pik se li. O roz dziel czo ści wi deo pi sać
nie bę dę, bo to stan dar do we pa ra me try, jak
w pro duk tach kon ku ren cyj nych. Wa żne in -
for ma cje to na pew no wbu do wa ny do ty ko -
wy ekran o prze kąt nej 2,4 ca la, złą cze
HDMI oraz USB 2,0.

Po za ła do wa niu ka mer ki do obu do wy

i wstęp nych oglę dzi nach za uwa ży łem, że
klap ka tyl na obu do wy, na któ rej znaj do wa -
ła się głów na uszczel ka, ma nie co lu zu
i pra cu je jak amor ty za tor. Nor mal nie mnie
za tka ło… By łem prak tycz nie pe wien, że za -
le ję to ma łe spryt ne urzą dze nie. Jak się jed -
nak oka za ło, nic ta kie go się nie zda rzy ło,
cho ciaż ta kie po dej rze nia nie co psu ły mi
pięk ne nur ko wa nie. Z ra cji te go, że in struk -

cja ob słu gi (mo że spe cjal nie) nie in for mo -
wa ła o mak sy mal nej głę bo ko ści dla tej obu -
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do wy, nie chcia łem prze sa dzić. Za trzy ma -
łem się na 22 me trze i po now nie nic się nie
sta ło. Krę ci łem fil mi ki, zdjęć ro bić jed nak
nie mo głem. Dla cze go? No nie ste ty dla te -
go, że przed wło że niem ka me ry do obu-
do wy i jej za mknię ciem mu siał bym usta wić
tryb fo to. Ina czej je ste śmy „ska za ni” tyl ko
na fil mo wa nie. Dwa gu zi ki obu do wy słu żą
bo wiem je dy nie do włą cze nia/wy łą cze nia
obu do wy oraz do zro bie nia zdję cia lub
włą cze nia na gry wa nia czy też za sto po wa -
nia tej czyn no ści. Do ty ko wy ekran i po zo -
sta łe funk cje w pod wod nej obu do wie są
po pro stu nie do stęp ne. Na wet je śli usta wi -
my so bie tryb fo to i prze ga pi my po zy cję
czu wa nia ka mer ki – po now ne jej włą cze -
nie spo wo du je włą cze nie się try bu vi deo.
Mo je za ba wy z ka mer ką Goc le ver mo del
DVR Sport Gold wzbu dzi ły ma łe za in te re -
so wa nie in nych uczest ni ków na szej wy pra -
wy. Je den z nich za brał ten sprzę cik na 26,6
me tra –nie spo wo do wa ło to żad nych prze -
cie ków, a nagrany film był jak najbardziej
poprawny.

W ostat ni wie czór prze gra łem wszyst kie
za pi sy z kar ty mi cro SD. Zno wu omal nie
stra ci łem pa znok cia przez śred nio prze my -
śla ny me cha nizm za my ka nia/otwie ra nia

obu do wy! Do zgra nia te go, co za pi sa ło się
na kar cie uży łem ka bla USB z ze sta wu.
Po chwi li ka mer ka za mel do wa ła się w mo -
im kom pie ja ko dysk prze no śny, roz po czą -
łem ko pio wa nie i pierw sze oglę dzi ny
ja ko ści zdjęć i fil mów…

Mu szę przy znać, że tam gdzie do cho dzi -
ła spo ra ilość świa tła sło necz ne go, na nie -
wiel kich głę bo ko ściach, ja kość na grań by ła

na praw dę do bra i zu peł nie po rów ny wal -
na z kon ku ren cją. Jed nak zdję cia, na wet ro -
bio ne na po wierzch ni, od ra zu ka za ły
stwier dzić, że moc niej szą stro ną Goc le ver
mo del DVR Sport Gold jest jed nak fil mo wa -
nie.

Ce na ta kie go ze sta wu oraz na praw dę
sze ro ki wa chlarz za sto so wań po wo du ją, że
sprzęt ten po mi mo swo ich nie do sko na ło ści



Nuras.info 10/2013

121

bę dzie cie szył du żą gru pę lu dzi. Tu taj
w kar to ni ku jest wszyst ko co po trzeb ne,
a nie chlub ny wy ją tek sta no wi brak ja kie goś
sen sow ne go uchwy tu do za bra nia pod wo -

dę. Po li wę gla no wa obu do wa nie za wie ra
na wet żad ne go ucha czy też dziur ki po zwa -
la ją cej na prze cią gnię cie sznu recz ka. Je ste -
śmy za tem ska za ni na trzy ma nie ze sta wu
w łap ce (pły wal ność do dat nia w wo dzie
mor skiej) lub wy kom bi no wa nie so bie ja kie -
goś mo co wa nia w opar ciu o gwint umiej -
sco wio ny na do le obu do wy. Jed nak, jak
udo wod ni łem, wca le ta kie go pro ste go
sprzę tu nie mu si my zgu bić czy też za lać,
a mo że on przy spo rzyć ama to ro wi wie le ra -
do chy. Po zo sta je tyl ko za su ge ro wać pro du -
cen to wi nie wiel kie mo dy fi ka cje i po win no
być cał kiem nie źle.

Zainteresowanych odsyłam na stronę

testypodwod ne. pl/goc le ver/ gdzie mo żna
obej rzeć zdję cia oraz fil my wy ko na nę tym
sprzę tem. Część fil mów wy ko na nych zo sta -
ło w try bie CAR przez co na wil mie wi docz -
na jest da ta oraz go dzi na, a film na krę co ny
jest „do gó ry no ga mi”. 

Wyświetlacz:
wymiar 2.4''
technologia - TFT LCD

Porty:
microSD up to 32GB
USB USB 2.0
HDMI miniHDMI

Rozdzielczość:
Video - up to 1920x1080 – avi
Foto - 5.0 Mpix – jpg

Bateria:
pojemność – 850mAh 3,7 Li-ion
czas nagrywania – ok. 90 min. 

Wymiary – 74x52x33 mm
Waga – 72 g

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl

http://testypodwodne.pl/goclever/
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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


http://partnernurkowy.pl
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http://www.kursyinstruktorskie.pl/strefa-divemastera
http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
http://www.gozodive.pl

