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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
– Miał ty le pla nów, po cią ga ła go wiel ka prze strzeń, głę bi ny, tym cza sem zna lazł się tu, pod kan cia -

stym ka wał kiem gra ni tu… Jak to się mo gło stać? – za sta na wia się smut no mę żczy zna.
– Ta wie czor na im pre za… – od po wia da ko le ga, sta wia jąc znicz na zim nej pły cie. – Wspo mi nał, że

sprzęt wy ma ga prze glą du i wy mian. Kaś ka mia ła pre ten sje, że za du żo cza su i pie nię dzy po świę ca
na nur ko wa nie. Żo na jest win na tra ge dii? A mo że Ja rek? To on na mó wił go na pierw sze za nu rze nie
pod czas wa ka cji...

Wi na le ży jed nak naj czę ściej po stro nie ofia ry. Czy ktoś, kto de cy du je się na nur ko wa nie z nie -
spraw nym sprzę tem, po wy żej kwa li fi ka cji al bo w sła bej kon dy cji zdro wot nej nie jest wy łącz nym spraw -
cą swo jej śmier ci? A czy eks pre so wy kurs nur ko wy, na któ ry przy pad ko wo tra fił, nie od po wie dzial ny
in struk tor, czy w koń cu nie do uczo ny part ner zmniej sza wi nę po szko do wa ne go i jest oko licz no ścią ła -
go dzą cą? Otóż nie, wy rok bę dzie rów nie sro gi – śmierć lub ka lec two – ka żdy bo wiem sa mo dziel nie
de cy du je o tym, ko mu po wie rza wła sne ży cie. Nie rób cie te go lek ko myśl nie. Wa sze bez pie czeń stwo
za le ży od cza su i za an ga żo wa nia po świę co ne go już na eta pie zdo by wa nia in for ma cji od no śnie szko ły,
ba zy czy na wet skle pu, do któ re go za mier za cie się wy brać. Dro gi Czy tel ni ku, za nim za ry zy ku jesz ży -
cie na nie wia ry god nie ta nim kur sie nur ko wym, od dasz sprzęt do ser wi su, któ re go nie znasz lub za -
nu rzysz się w wiel kim błę ki cie w to wa rzy stwie nie od po wie dzial ne go ko le gi – do brze się za sta nów!
W ka żdej z tych sy tu acji to Ty bę dziesz głów nym spraw cą swo jej tra ge dii.
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Ko lej na od sło na te go kie run ku na -
stą pi ła w mo im przy pad ku po pół to -
ra rocz nej prze rwie, po raz pierw szy
w mie sią cu paź dzier ni ku. Po za Ar -
kiem i Bet ką, dla ca łej resz ty był to
pierw szy raz w Tur cji…

Kas od wie dza łem już w grud niu, ma ju,
czerw cu, lip cu, sierp niu i wrze śniu, jed nak
paź dzier nik naj bar dziej po le ca li nam wła -
śnie tu rec cy przy ja cie le. Ma ło kto zda je so -
bie spra wę z te go, że mi ni mal na tem pe ra tu-
ra wo dy w okre sie zi my na tu rec kiej ri wie -
rze to 17 stop ni. Tem pe ra tu ra po wie trza ni -
gdy nie spa da po ni żej 15 stop ni. Spe cy-
ficz ny mi kro kli mat two rzą osła nia ją ce nad -
brze żne mia stecz ka gó ry, za trzy mu ją ce ni -
żo we fron ty i ni ską tem pe ra tu rę. Deszcz też
po ja wia się zi mą rzad ko, za zwy czaj le je ca -
ły dzień, ale po tem dłu go opa dy już nie
wra ca ją. Gru dzień to w Tur cji okres zbio -
rów cy tryn, po ma rań czy i oli wek, tak więc

kie dy w Kas spę dza łem kie dyś syl we stra, to
z so kiem po ma rań czo wym czy cy try nów ką
wła snej ro bo ty pro ble mu nie by ło! Zry wa -

nie, wy ci ska nie, spo ży wa nie da wa ło nie złą
fraj dę, a na po je wcho dzi ły jak nóż w ma -
sło.

Kas w 2013 roku
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Te go rocz ny paź dzier ni ko wy wy jazd miał
być ide al ny pod wzglę dem po go dy. Spo kój
po se zo nie mia ła do pie ścić wy so ka tem pe -
ra tu ra wo dy i po wie trza. Ku wiel kie mu za -
sko cze niu, w An ta lii przy wi ta ła nas ścia na
desz czu, tak ob fi te go, że bli sko pół go dzi ny
sta li śmy pod da chem ter mi na lu lot ni cze go
w ocze ki wa niu na lep sze wa run ki i mo żli -
wość do sta nia się do au to bu su. Do dam tyl -

ko, że na sza pod róż od sa me go po cząt ku
prze bie ga ła nie tak… Pierw sza in for ma cja
na lot ni sku do ty czy ła bo wiem opóź nie nia
sa mo lo tu aż o 6 go dzin! Na sza eki pa, li czą -
ca dwa dzie ścia osób, przy ję ła in for ma cję
o opóź nie niu ze smut kiem, ale szyb ko lot ni -
sko we skle py i do ko na ne w nich za ku py
pu ści ły w nie pa mięć sku chę prze woź ni ka.
W ryt mie pła czą cych z nu dy i zmę cze nia

dzie ci, któ rym opóź nie nie naj bar dziej da ło
się we zna ki, po dzie le ni na kil ka mniej -
szych gru pek, za po zna wa li śmy się z „no -
wy mi” w eki pie i spraw dza li śmy, co też
ka żdy w tej Bal to nie za ku pił…

Za to kie dy zna leź li śmy się już w sa mo -
lo cie, wy pi ty drink i brak sił wy wo ła ły
u więk szo ści moc ny sen, prze rwa ny do pie -
ro twar dym lą do wa niem i… tra dy cyj ny mi
już grom ki mi bra wa mi pol skich i ro syj skich
pa sa że rów. Zau wa żam po wo li ta ką za sa dę,
że naj więk szy aplauz tuż po do tknię ciu
przez sa mo lot zie mi, ge ne ru ją czar te ro wi
tu ry ści w bia łych pod ko la nów kach i san da -
łach... Ja kla ska łem tyl ko raz, na praw dę. I to
tyl ko za pierw szym ra zem, ja ko zu peł ny
neo fi ta. Szyb ko jed nak star si ko le dzy na pra -
wi li mnie, in for mu jąc o tym, iż bra wa
w mo men cie ko ło wa nia to cios w umie jęt -
no ści pi lo ta, a mo ment na ta kie gru po we
unie sie nie nie naj lep szy, bo du żo wy pad -
ków zda rza się wła śnie po kon tak cie z zie -
mią, pod czas ha mo wa nia. Bra wa to
po wi nien do stać kil ka lat te mu ka pi tan
Wro na, bo choć po dob no sam cze goś tam
nie zro bił i dla te go nie miał pod wo zia, to
jed nak ma newr wy szedł mu wzo ro wo. Ge -
ne ral nie cał ko wi cie za peł nio ny sa mo lot wy -
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peł ni ła rze sza tu ry stów li czą cych na cie pło
i słoń ce, po dob nie jak kil ka in nych ma szyn,
któ re za uwa ży łem obok ter mi na la, sie dząc
jesz cze w sa mo lo cie. Pod czas wej ścia
do ha li uda ło nam się wy grać wy ścig po wi -
zy z pol ski mi tu ry sta mi oraz ob fi tą licz bą
Ro sjan, któ rych jest w Tur cji tak du żo, że
na wet nie któ re neo ny skle po we, re kla my
i in for ma cje po da wa ne są po ro syj sku. Na -
wet w na szym sa mo lo cie spo ra by ła ich gro -
ma da. Cóż…, du ży kraj, du ży ry nek, wie lu
tu ry stów… Po za ku pie niu wiz, ode bra niu
ba ga żu i szyb kiej to a le cie już go ni li śmy
do au to bu su, ale po wstrzy mał nas wspo -
mnia ny deszcz, a bar dziej pre cy zyj nie
– obe rwa nie chmu ry. Za po wia da ło się wy -
śmie ni cie… Mia łem tyl ko na dzie ję, że ten
pech nas opu ści, bo w koń cu za wsze w Kas
by ły wy śmie ni te wa ka cje nur ko we.

Fak tycz nie, po mi mo egip skich ciem no -
ści, pół go dzi ny od An ta lii już by ło su cho
i cie pło. Do ho te lu do je cha li śmy po ok. 3,5
godz. szyb kiej jaz dy po gó rach i ostrych za -
krę tach. Mnie to nie prze szka dza ło, ale kil -
ka osób po opusz cze niu wnę trza au to bu su
wy raź nie ode tchnę ło z ulgą.

Lo go wa nie się w ho te lu prze bie gło spra-
w nie, po tem ocho czo wy pi li śmy po ma łym

Efe zie i uda li śmy się na za słu żo ny od po czy -
nek.

Od na stęp ne go dnia roz po czął się nasz
pię cio dnio wy pa kiet nur ko wy. Po go da nie
za wo dzi ła, a eki pa po lu bi ła, a mo że i po -
ko cha ła Kas, tak jak przed la ty…

Kie dyś o tym miej scu pi sa łem tak:
„Obec nie po pu la cja Kas wy no si 4600 mie-
sz kań ców (in for mu je o tym spe cjal na ta bli -

ca u bram mia sta), a w se zo nie let nim sta ty -
sty ki te cią gną w gó rę licz nie prze by-  wa ją -
cy tu tu ry ści. Na wet w lip cu i sierp niu, czy li
w szczy cie se zo nu, w Kas tu ry ści nie prze -
szka dza ją, ich licz ba nie mę czy…”

Zmie ni ło się to wszyst ko, nie ste ty… Licz -
ba miesz kań ców na ta bli cy w 2013 ro ku
wy no si 7300, a tu ry stów na wet w paź dzier -
ni ku by ło spo ro, po ja wi li się też Ro sja nie.
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W se zo nie Kas prze ży ło po dob no na jazd
go ści. Tak jest prak tycz nie od dwóch lat.
Ta kie mu ob ra zo wi zu peł nie się nie dzi wię,
na szczę ście w ca łej oko li cy nie da się zbu -
do wać wiel kich be to no wych kom plek sów
ho te lo wych, ta kże na wet licz na rze sza tu -
ry stów, to nie mę czą cy lu dzie bę dą cy ty po -
wy mi pla żo wi cza mi. Tu ry sta w Kas to
czło wiek lu bią cy ak tyw ność, sport i bar -

dziej ka me ral ny od po czy nek. Na praw dę
wi dać to na ka żdym kro ku.

Śla dy osa dy w ob sza rze Kas się ga ją aż 8
wie ku p. n. e. Ob szar ten w cza sach sta ro -
żyt nych go ścił li cyj ską cy wi li za cję i był wa -
żną osa dą o zna cze niu hi sto rycz nym.
Naj star szą na zwą obec ne go Kas by ło Ha be -
sos, póź niej mia sto to na zwa ło się jak Phel -
los (Ska li ste/Ka mie ni ste Miej sce), a ob szar

por tu An ti phel los. Nie ste ty tym ra zem
na wy ciecz kę do te go miej sca cza su nie
star czy ło… Za cza sów Im pe rium Rzym skie -
go han dlo we zna cze nie Kas wzro sło i ob -
szar ten stał się bo ga tym ośrod kiem
han dlo wym. Był to punkt, gdzie sprze da wa -
no oli wę z oli wek, wi no ro śle i cen ne drew -
no, wy mie nia no to wa ry na le żą ce pra wie
do ka żdej kul tu ry. Świad czy o tym roz ma -
itość to wa rów zna le zio nych we wra ku Ulu -
bu run. Ka ta stro fa ta jest zna na dzi siaj ja ko
naj star sza tra ge dia mor ska. Ulu bu run to
wrak stat ku od kry ty w ro ku 1982 przez tu -
rec kie go po ła wia cza gą bek Meh me ta Fa ki -
ra. Jak się da tu je, za to nął on ok. 1300 p. n.
e.. i sta no wi je den z naj wa żniej szych zba -
da nych wra ków, a z pew no ścią jest naj wa -
żniej szym źró dłem do po zna nia sta ro ży-
t nych kon tak tów han dlo wych. Jest to rów -
nież jed no z naj więk szych sku pisk sta ro żyt -
nych dóbr han dlo wych, su row ców,
two rzyw i wy ro bów rę ko dziel ni czych od -
kry tych w ba se nie Mo rza Śród ziem ne go.
Na po kła dzie znaj do wa ły się ar te fak ty, po -
cho dzą ce z co naj mniej 11 ró żnych kul tur,
po świad cza ją ce ró żno rod ny, da le ko się żny
han del, pro wa dzo ny w póź nej epo ce brą -
zu. Od na le zio ny wrak spo czy wał na głę bo -
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ko ści od ok. 40 me trów na ska li stym, stro -
mym zbo czu, nie da le ko mia sta Kas. Na zwa
wra ku po cho dzi od przy ląd ka Ulu bu run,
u wy brze ży któ re go znaj du je się to miej sce.
Sta tek zbu do wa ny zo stał z drew na ce dro -
we go. Ka dłub miał 15-16 me trów dłu go ści,
a sze ro kość wy no si ła ok. 5 me trów. Do łą -
cze nia de sek uży wa no dę bo wych czo pów
i kla mer. Tech ni ka ta zna na by ła już wcze -

śniej w re jo nie ba se nu Mo rza Śród ziem ne -
go pod na zwą tech ni ki sko ru po wej, w któ -
rej bu do wę za czy na się od ufor mo wa nia
ram ka dłu ba. Stęp ka, zwa na ina czej ki lem,
li czy ła 28 cen ty me trów sze ro ko ści i 22 wy -
so ko ści. Po za funk cją kon struk cyj ną sta no -
wi ła ba last do ob ni ża nia środ ka cię żko ści
ka dłu ba. Sta tek mak sy mal nie mógł unieść
do 20 ton ła dun ku. Maszt był dłu gi na 12,5

me tra. Wie sza no na nim dwie 13,5-me tro -
we re je, na któ rych wid niał ża giel o po -
wierzch ni 87,5 me tra kwa dra to we go.
Przy wra ku zna le zio no 24 ko twi ce o ró -
żnych cię ża rach, o kształ cie do brze zna -
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nym w re jo nie Mo rza Śród ziem ne go. Po tra -
fił on roz wi jać pręd kość do cho dzą cą do 7-

8 wę złów przy umiar ko wa nym wie trze, na -
to miast pod czas ci szy roz pę dzał się do 2-3
wę złów. „Me ta lo we ciast ka” oka za ły się
szta ba mi po cho dzą cej z Cy pru mie dzi (354
szt.). Na stat ku prze wo żo no też po nad 100
sztab cy ny z Ana to lii, bu ły szkła (171 szt.)
z Pa le sty ny, a z Egip tu kość sło nio wą, ko -
sme ty ki, bi żu te rię. W 150 ka na nej skich am -
fo rach trans por to wa no oli wę z oli wek,

wi no gro na, ży wi cę ter pen ty no wą i in ne to -
wa ry luk su so we. Wy ło wio no też zło te
przed mio ty – me da lion, wi sio rek z wi ze run -
kiem bo gi ni (być mo że Asz tar te) i so ko ła
oraz ska ra be usza z imie niem słyn nej kró lo -
wej Ne fre te te. Na pod sta wie tych zna le zisk
ba da cze stwier dzi li, że sta tek pły nął z Cy -
pru lub Le wan tu w kie run ku za chod nim
(na Kre tę lub do jed ne go z miast Gre cji).
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Pod kie row nic twem Geo r ge’a Bas sa w la -
tach 1984-1985 i Ca me la Pu la ka w okre sie
od 1986-1994 ar che olo dzy do ku men tu jąc
po wy ższe usta le nia wy ko na li 22413 nur ko -
wań i spę dzi li pod wo dą 6613 go dzin.

Zna le zio ny przez po ła wia cza gą bek
wrak to naj star szy i naj ob fi ciej za opa trzo ny
sta tek an tycz ny wy cią gnię ty z dna Mo rza
Śród ziem ne go. Oczy wi ście w Kas nie nur -

ko wa ło się na wra ku ory gi nal nym, lecz
na je go re pli ce. Tur cy wy ko na li dwa no we
„Ulu bur ny” w ska li 1: 1. Je den z nich jest
eks po na tem w mu zeum w Bo drum, a dru gi
zo stał na peł nym oża glo wa niu za to pio ny,
aby być atrak cją dla płe two nur ków. Uwa -
żny czy tel nik za uwa żył, że na pi sa łem: nur -
ko wa ło się… Nie ste ty, po kil ku la tach
od za to pie nia w 2007 ro ku – tar ga ny przez

prą dy i pły wy – wrak roz le ciał się do szczęt -
nie. Skoń czył mar niej niż je go pro to pla sta…

Ta hi sto ria war ta jest przy po mnie nia, bo
sta no wi po raz ko lej ny o wy jąt ko wo ści Kas,
a to co za bra ła na tu ra, czło wiek zre kom -
pen so wał. Nie daw no za to pio no nie da le ko
por tu 29-me tro wy wrak ło dzi stra ży ochro -
ny wy brze ża TCSG -119, któ ry przez la ta
peł nił spo koj nie słu żbę w por cie w Kas. Te -
raz spo czy wa do stoj nie na głę bo ko ści
ok. 40 me trów i sta no wi ko lej ną atrak cję
nur ko wą.

Bar dzo cie ka wie wy glą da też in ny wrak,
za to pio ny rów nież dla uatrak cyj nie nia lo -
kal nych nur ko wisk – sa mo lot Da ko ta. Za to -
pio ny w miej scu zwa nym Li gh tho use,
od kil ku lat jest pod wod ną wi zy tów ką oko -
li cy. Wrak sa mo lo tu jest ra czej rzad ko ścią,
a w Kas od za wsze mo żna by ło za nur ko wać
na wra ku wło skie go sa mo lo tu z II woj ny
świa to wej. To nur ko wa nie nie ste ty nie by ło
dla ka żde go (głę bo kość 60 m), a i sam wrak
zde cy do wa nie mniej atrak cyj ny niż wspo -
mnia na Da ko ta, po nie waż tak na praw dę
zo sta ły z nie go już tyl ko sil ni ki… Pierw szy
ob raz stat ku po wietrz ne go wy ła nia ją cy się
z nie bie skiej ot chła ni jest za wsze pięk ny.
Z ra cji nie du żej głę bo ko ści (18 me trów)
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mo żna by ło za brać na wrak nie mal ka żde -
go, spo koj nie da ło się go opły nąć kil ka ra zy,
włącz nie z od wie dze niem wnę trza sa mo lo -
tu. Słu żył on przez wie le lat tu rec kiej ar mii,
la tał bo jo wo na wet pod czas woj ny z Cy -
prem. Sa mo lot C -47 Da ko ta to prze cież ka -
wał hi sto rii świa to we go lot nic twa.
Do uglas C -47 Sky tra in to ame ry kań ski sa -
mo lot trans por to wy ba zu ją cy na mo de lu

pa sa żer skie go DC -3. Do uglas Com mer cial -
-3 był jed nym z naj po pu lar niej szych sa mo -
lo tów w hi sto rii lot nic twa. Od 1935 ro ku
wy pro du ko wa no ich 17276 sztuk – wli cza -
jąc wszyst kie fa bry ki pro du ku ją ce go na li -
cen cji (Li -2 w ZSRR i Sho wa L2D
w Ja po nii). Do dziś po nad 300 ma szyn jest
w cią głej eks plo ata cji i la ta po nie bie ca łe -
go świa ta.

Żół wie, ła wi ce jack fi shów, ba ra ku dy,
ośmior ni ce, kra by, wszyst ko to mo że my zo -
ba czyć pod czas in nych nur ko wań. Wy stę -
pu je tu ta kże kil ka ga tun ków śli ma ków
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na go skrzel nych, nie ste ty w na szym paź -
dzier ni ko wym ter mi nie zbyt du żo ich nie
by ło. Dla nur ku ją cych po raz pierw szy
w tu rec kich wo dach bo gac two ży cia, choć
oczy wi ście nie ta kie jak w Mo rzu Czer wo -
nym, i tak da je po zy tyw ne za sko cze nie.
Wo da ma du że za so le nie, a wi docz ność
się ga na wet 40 me trów. Kli mat nur ko wań
two rzą nie sa mo wi te for ma cje skal ne, wą -

wo zy, ka nio ny, ja ski nie i ka mie nie. Kul to -
we już dla mnie miej sca to Ca ny on i Tu nel.
War to za nu rzyć się ta kże w no cy, w tym ro -
ku po zmro ku nur ko wa li śmy wła śnie na Da -
ko cie, pły nąc póź niej w stro nę brze gu. To
co w dzień wy da wa ło się sza re, na gle w no -
cy przy uży ciu la ta rek sta ło się ba jecz nie
ko lo ro we. Uda ło się więk szo ści z nas wy -
pa trzeć kil ka ga tun ków kra bów, kro cio no -

gi, ośmior ni cę, kal ma ry i wie le in nych dzi -
wo lą gów. Ale nie mo żna nie wspo mnieć
rów nież o sa mym nur ko wa niu na Da ko cie.
Za nur ko wa łem pierw szy. Po kil ku mi nu -
tach, kie dy zo ba czy łem w mro ku zbli ża ją -
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ce się świa tła resz ty nur ków, po czu łem się
jak w ko smo sie. Świet na przej rzy stość spo -
wo do wa ła, że po wo li wrak sa mo lo tu oto -
czy ły stru mie nie świa tła, uka zu jąc je go
kształ ty i roz mia ry. Pięk ne by ło to do świad -
cze nie.

Nur ko wa nie wy peł nia ło nasz dzień
na ty le, że nie wy star cza ło już nam za bar -
dzo cza su na in ne atrak cje. Osiem osób

z na szej eki py, wy cze ku jąc do brych wa run -
ków, od wa ży ło się na lot na pa ra glaj cie.
Przy do brym wie trze in struk tor po tra fi utrzy -
mać skrzy dło w po wie trzu dość dłu go,
a nie co nie pew ny jesz cze uczest nik ma
mnó stwo cza su na po dzi wia nie ba jecz nych
wi do ków. Jak wy raź nie sły sza łem, nikt
z od wa żnych nie ża ło wał lo tu, a te 20 mi -
nut spę dzo ne w po wie trzu na dłu go bę dzie

w ich pa mię ci…Kto się boi la tać, mo że wy -
brać się w po bli skie gó ry na spływ ka ja ko -
wy lub za li czyć cie ka we wy ciecz ki. Ma my
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bo wiem w oko li cach Kas do dys po zy cji
dwie pięk ne pla że. Ka pu tas Be ach to nie -
wiel ka piasz czy sta pla ża po ło żo na na kli fie.
W od le gło ści 19 ki lo me trów od mia stecz ka,
trze ba za trzy mać się na par kin gu i zejść im -
po nu ją cy mi scho da mi w dół. Tam cze ka
na nas żwi ro wa pla ża i ba jecz nie la zu ro wa
wo da. Cza sa mi są ogrom ne fa le da ją ce mo -
żli wość wy śmie ni tej za ba wy, te raz jed nak
mie li śmy spo koj ną wo dę. Nie co zmę cze ni
po noc nej wi zy cie w Qu een Bar pró bo wa -

li śmy spać, ale szum mo rza nie da wał ta kiej
mo żli wo ści… Je śli dla ko goś ta pla ża jest
zbyt ma ła, kil ka ki lo me trów da lej w Pa ta rze
ma my jed ną z naj dłu ższych w Tur cji, bo
aż 18 km pia chu cze ka tu taj na tłu my pla -
żo wi czów. Wy bra łem to miej sce na ko niec
na szej wy ciecz ki, ob my ślo nej na ostat ni
dzień po by tu w Tur cji.

Po ma łym le niu cho wa niu na uro kli wej
pla ży Ka pu tas po je cha li śmy da lej w kie run -
ku za chod nim. Mi nę li śmy faj ne, ale już nie

tak uro kli we jak Kas mia stecz ko Kal kan, by
po kil ku dzie się ciu mi nu tach jaz dy do trzeć
do Sa kli kent. Po dro dze mi ja li śmy gó ry, la -
sy szklar ni i zwy kłe tu rec kie mia stecz ka
z dum nie ster czą cy mi mi na re ta mi na szy -
kow nych me cze tach. Wą wóz Sa kli kent ma
dłu gość aż 18 ki lo me trów i miej sca mi jest
tak wą ski, że do je go dna nie do cie ra ją pro -
mie nie sło necz ne. To spra wia, że na wet gdy
na ze wnątrz pa nu je upał, wo da pły ną ca
wą wo zem po tra fi wy wo łać gę sią skór kę.
Dla tu ry stów udo stęp nio no szlak o dłu go ści
oko ło 4 ki lo me trów. Na sza eki pa da ła ra dę
i te mu za da niu… Wszy scy by li zmę cze ni
i mo krzy. Tyl ko Syl wia po nio sła stra ty, zgu -
bi ła bo wiem w by strym nur cie rze ki je den
bu cik. Mu sia ła za opa trzyć się w no we, cu -
dow ne gu mo we pan to fel ki. Na szczę ście
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lo kal ne stra ga ny by ły do brze przy go to wa -
ne… Po mo krej wy ciecz ce usie dli śmy so bie
w re stau ra cji zbu do wa nej na rzecz nym roz -
le wi sku. Mo żna by ło się za tem opa lać, jed -
no cze śnie mo cząc zmę czo ne sto py
w zim nej gór skiej wo dzie. Wszy scy so li dar -
nie za mó wi li śmy sma żo ne go pstrą ga
z miej sco wych sta wów ho dow la nych. Za -
pi ja ny zim nym Efe zem sma ko wał wy bor -
nie. Po obie dzie, szi szy i ma łym od po-
czyn ku w pie ką cym słoń cu, ru szy li śmy na -
szym je epem De so to w dro gę po wrot ną
do Kas, po dro dze za li cza jąc trze ci punkt
pro gra mu – pla żę Pa ta ra. W cza sach sta ro -
żyt nych Pa ta ra by ła du żym i wa żnym
ośrod kiem, re zy den cją bo ga słoń ca Apol la.
Przed wej ściem na pla żę wi dać ru iny mia -
sta, wiel ki łuk trium fal ny, te atr i wie le in -
nych szcząt ków daw nych bu dow li.
Po ła zi li śmy so bie na wet po am fi te atrze, za -
chwy ca jąc się je go aku sty ką, któ ra po mi mo
upły wu lat i spo re go znisz cze nia bu dow li
wciąż by ła nie sa mo wi ta. Oczy wi ście wy -
ciecz ka, choć nie co mę czą ca, zo sta ła przez
wszyst kich oce nio na bar dzo po zy tyw nie.
Na wszyst ko co cie ka we nie star czy ło nam
jed nak cza su. Po kil ku na stu po by tach w Kas
wiem to do sko na le. Nie trud no bę dąc tu taj

zna leźć się w Gre cji. Naj da lej wy su nię ta
na wschód grec ka wy spa Me is za pra sza, ku -
si skle pem bez cło wym i tyl ko 30-mi nu to -
wym pły nię ciem z Kas. Co praw da ce ny
na wy spie do rów nu ją naj dro ższym eu ro pej -
skim ku ror tom, ale z pew no ścią war to ją
zwie dzić, choć by ze wzglę du na zu peł nie
in ną, bar dzo ko lo ro wą ar chi tek tu rę. Po la cy
nie po trze bu ją ani wi zy, ani pasz por tu.

W kie run ku wy spy pły wa mnó stwo ło dzi;
tak więc pla no wa nie pod ró ży na Me is nie
jest ni czym trud nym. In nym miej scem – od -
da lo nym od Kas o ok. 40 ki lo me trów – jest
My ra, mia sto gdzie po na ro dzi nach w Pa ta -
rze ży cie swe spę dzał praw dzi wy św. Mi -
ko łaj – bi skup. Po zo sta ło ści sta ro żyt nej
My ry znaj du ją się oko ło 1,5 km na pół noc
od za bu do wań współ cze sne go mia sta
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Dem re. Na akro po lu prze trwał mur obron -
ny i tron skal ny z okre su li cyj skie go, zaś
u pod nó ża akro po lu – am fi te atr rzym ski,
uwa ża ny za naj więk szy w Li cji. W mie ście
i w oko li cy zwra ca ją uwa gę gro by wy ku te
w ska łach z fa sa da mi na śla du ją cy mi ar chi -
tek tu rę świą tyn ną. W cza sach sta ro żyt nych
w mie ście znaj do wa ła się świą ty nia Ar te mi -
dy Eleu the ra, któ rej bu dy nek był naj więk -
szym i naj wspa nial szym w ca łym mie ście.
Świą ty nia po sia da ła licz ne ogro dy, we -

wnętrz ny dzie dzi niec oto czo ny ko lum na dą,
oł tarz i po sąg bo gi ni. Świą ty nia ta zo sta ła
zbu rzo na na po le ce nie św. Mi ko ła ja, bi sku -
pa My ry, któ ry w tam tym cza sie wal czył
z kul ta mi po gań ski mi w Li cji. Pod ko ścio -
łem pod we zwa niem Świę te go Mi ko ła ja
(z XIX wie ku) od kry to mu ry ko ścio ła
z IV wie ku z kryp tą gro bo wą, a w niej
uszko dzo ny sar ko fag, w któ rym pier wot nie
spo czy wa ły szcząt ki świę te go. My ra by ła
jed nym z naj wa żniej szych miast sta ro żyt nej

Li cji. My ra i grec ka wy spa Me is bę dą mu -
sia ły po cze kać na nas do na stęp ne go ra zu.
Nasz pro gram był i tak ob fi ty. Wspo mnieć
na le ży, iż wie czo ra mi uczy li śmy Tur ków
pol skiej mu zy ki. Dys ko te ka QU EEN BAR,
nie ja kie go Mu sta fy, na po cząt ku paź dzier -
ni ka roz brzmie wa ła na szy mi ro dzi my mi
prze bo ja mi. Naj mil sze by ło to, że nasz kon -
cert ży czeń za wie rał ta ki re per tu ar, że Tur -
cy ska ka li przy Ka zi ku, Ma ana mie, Łyd ce
Gru ba sa, Bra ciach Fi got Fa got jak by to by -
ły ich ulu bio ne nu me ry. DJ tak się roz krę -
cił, że co i rusz da wał nam kar tecz ki
do wpi sa nia wy ko naw cy i je go pio sen ki,
po czym wy szu ki wał zle ce nie w ka na le You
Tu be i szcze rząc zę by – pre zen to wał. Ta kie
ba le ty pa mię ta się do koń ca ży cia. Tak jak
i sa mo ma gicz ne mia stecz ko, na szych tu -
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rec kich przy ja ciół, ich po zy tyw ne za ra ża ją -
ce i nas na sta wie nie do ży cia.

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl

Zapraszam na następne wyjazdy do kas
– in fo: mi losz@aqu adi ver.pl

TUR CJA
W 1923 ro ku Tur cja sta ła się re pu bli ką.

Pierw szym pre zy den tem zo stał Mu sta fa Ke -
mal, na zwa ny póź niej Ata tur kiem. Za je go
spra wą prze pro wa dza no licz ne re for my ma -
ją ce na ce lu eu ro pe iza cję Tur cji: zmia nę pra -
wa cy wil ne go, han dlo we go i kar ne go,
wpro wa dze nie al fa be tu ła ciń skie go za miast
arab skie go, wpro wa dze nie ka len da rza gre -
go riań skie go, wpro wa dze nie na zwisk.

Od 1952 ro ku Tur cja jest człon kiem NA -
TO. Od 1974 oku pu je część Cy pru. O la ic -
kość pań stwa od sa me go je go po cząt ku dba
ar mia. Dla te go też w Tur cji do cho dzi ło czę -
sto do za ma chów sta nu (w 1960, 1971,
1980 i 1997 ro ku).

Tur cja od kil ku dzie się ciu lat sta ra się
o człon ko stwo w Unii Eu ro pej skiej. Pro ces
ten na po ty ka jed nak sze reg po wa żnych ba -
rier.

http://targinurkowe.pl
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Tym ra zem roz pocz nie my od… wy -
po czyn ku i pla żo wa nia. Naj więk szą
atrak cją dla le niu chów uwiel bia ją cych
wy grze wać się na pia sku jest znaj -
du ją ca się w pół noc no - za chod niej
czę ści wy spy pla ża ze zło tym pia -
skiem w Ram la Bay.

Do sta nie my się tam na szym wy po ży czo -
nym sa mo cho dem, kie ru jąc się licz ny mi dro -
go wska za mi, lub au to bu sem Ar ri va ze sto-
łecz ne go ter mi na la au to bu so we go. Pla ża
i ką pie li sko są do brze zor ga ni zo wa ne. Przed
wej ściem na pla żę, bę dzie my mo gli za opa -
trzyć się w na po je, lo dy, le ża ki czy pa ra so le
oraz sko rzy stać z re stau ra cji i to a let. Mi mo iż
jest to je dy na pia sko wa pla ża na Go zo, dzię -
ki jej roz mia rom z pew no ścią znaj dzie my dla
sie bie do god ne miej sce do wy po czyn ku.

Na Gozo
Ramla Bay, Hondoq Bay, Xwejni Bay, Double Arch

plaża w Ramla
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Ką pie li ska strze gą miej sco wi ra tow ni cy,
bacz nie ob ser wu ją cy na sze po czy na nia
w wo dzie i na pla ży. Przy sa mym brze gu
mo że my spo tkać po je dyn cze ka mie nie, da -
lej dno jest już piasz czy ste i sto sun ko wo
płyt kie, na wet kil ka dzie siąt me trów od brze -

gu. At mos fe ra na pla ży jest na ty le sym pa -
tycz na i do god na, że mo żna tu spę dzić ca -
ły dzień, za ży wa jąc ką pie li czy wy le gu jąc
się w słoń cu. W Ram la nie nur ku je się
z dwóch po wo dów: płyt kie go, piasz czy ste -

go dna i stre fy za ka zu ją cej nur ko wa nia ze
wzglę du na ar te fak ty znaj du ją ce się w tej
oko li cy.

Na pierw sze nur ko wa nie wy bie rze my się
dzi siaj w miej sce zwa ne Hon doq Bay, le żą -
ce do kład nie na prze ciw ko Blue La gu ne
na Co mi no. Hon doq Bay po sia da du ży par -
king ze snack ba ra mi, wy po ży czal nia mi le -
ża ków i sprzę tu wod ne go oraz to a le ta mi.
Znaj du je się tu rów nież przy stań dla ło dzi
wy ciecz ko wych. Jest to ko lej ne miej sce
po por cie w Mgarr, skąd do sta nie my się
na wspo mnia ną błę kit ną la gu nę. Ło dzie
i ma łe stat ki kur su ją stąd przez ca ły dzień.
Po pra wej stro nie brze gu znaj du je się ma ła
pla ża z ła god nym zej ściem do wo dy. Je śli

wieża ratowników

jedna z knajpek przy Ramla Bay
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cho dzi o nur ko wa nie, Hon doq jest wspa -
nia łym miej scem na prze pro wa dze nie kur -
su pod sta wo we go, in tro czy nur ko wa nia
spraw dza ją ce go.

Piasz czy ste dno i do sko na ła wi docz ność
to pod sta wo we atu ty te go miej sca. Nur ko -
wa nie dla osób za awan so wa nych nie bę -

dzie tu taj po ry wa ją ce. Po za pia skiem, ru ro -
cią giem, któ ry rów nież jest wąt pli wą atrak -
cją, tra wą Po sej do na, znaj dzie my tu je dy nie
im po nu ją cy łuk skal ny na głę bo ko ści 10
me trów, kil ka dzie siąt me trów od brze gu
po le wej stro nie. Część skał, wy sta ją cych
nad wo dę, wi dać z brze gu. Do wo dy wcho -

dzi my po le wej stro nie, po po chyl ni do wo -
do wa nia ło dzi lub wska ku je my z wy so kie -
go brze gu przy dra bin kach.

W dro dze na ko lej ne miej sce nur ko we
prze je żdża my przez miej sco wość Xa gh ra,

Hondoq rurociąg na dnie

Hondoq, skała z podwodnym łukiem

schody do jaskini
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sły ną cą z opi sy wa nych wcze śniej, jed nych
z naj star szych na świe cie świą tyń Ggan ti ja
oraz dwóch pod ziem nych ja skiń, znaj du ją -
cych się na pry wat nych po se sjach.

Pierw sza z nich – Ni nu’s Ca ve – zo sta ła
od na le zio na przez dziad ka obec nej wła ści -
ciel ki. Na zwa wzię ła się od imie nia wła ści -
cie la do mu i zie mi, przy Triq Jan nar
nu mer 17, od któ re go ku pio no po sia dłość.
Któ re goś dnia w trak cie re mon tu, pod kuch -
nią, od na le zio ne zo sta ło wej ście do ja ski ni.
W chwi li obec nej, ko rzy sta jąc z oka zji, że
ktoś jest wła śnie w do mu, mo żna obej rzeć
tę ma łą ja ski nię przy ozdo bio ną w sta lak ty -
ty i sta lag mi ty. Wstęp jest tu taj bez płat ny,
choć mi le wi dzia ne są do bro wol ne ma łe
dat ki od zwie dza ją cych.

Ko lej na ja ski nia zo sta ła od na le zio na 100
me trów da lej, przez ro dzi nę Xer ri, w trak -
cie wy ko py wa nia miej sca na do mo wy re -
zer wu ar słod kiej wo dy w ro ku 1923. Stąd
też na zwa ja ski ni Xer ri’s Grot to. Tym ra zem
za wstęp za pła ci my 2,50 � , ale też i ja ski nia
jest po kaź niej szych roz mia rów niż po -

przed nia. 36 krę tych scho dów do pro wa dza
nas do głę bo kiej na 8 m i sze ro kiej na 40 m,
do brze oświe tlo nej, gro ty. W Xa gh ra war to
od wie dzić rów nież pięk ny ko ściół znaj du -
ją cy się przy ryn ku z kli ma tycz ny mi ka wiar -
nia mi oraz po bli skie mu zeum za ba wek.

Po krót kiej prze ja żdżce do je żdża my do

stalaktyty w Xerris Grotto



Nuras.info 11/2013

22

naj więk szej miej sco wo ści na pół no cy – Mar -
sal forn. Jest tu kil ka przy sta ni, cen trów nur -
ko wych, re stau ra cji, dys ko tek i spo rych skle-
pów, gdzie war to za trzy mać się na za ku py.

Za raz za Mar sal forn znaj du je się cel na -
szej wy pra wy – Xwej ni Bay (szłi ni bej). Za -
to ka ta jest bar dzo atrak cyj na za rów no dla
nur ków, jak i dla osób, któ re chcia ły by za -
żyć ką pie li lub po opa lać się na ka mie ni stej
pla ży.

Nad za to ką gó ru je pięk ny skal ny szczyt,
przy po mi na ją cy ka pe lusz, ła god nie opa da ją -
cy w stro nę mo rza. Ska ły do oko ła, żło bio ne
przez ero zję po wo do wa ną na po rem wo dy
i wia trów w cza sie zi mo wych sztor mów,
two rzą ró żno rod ne, wy myśl ne kształ ty.

widok z cafejki w Xaghra

kościół w Xaghra

widok na Marsafolrn 

wejście do Xwejni Bay
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Głów ną atrak cją nur ko wą te go miej sca
jest Do uble Arch, czy li spek ta ku lar ny, po -
dwój ny skal ny łuk znaj du ją cy się na głę bo -
ko ści po mię dzy 16 a 35 me trem, w od le-
gło ści oko ło 150 me trów od brze gu, do -
kład nie na pół noc od miej sca, któ rym
wcho dzi my.

Jest kil ka mo żli wo ści do tar cia do łu ku.
Naj bar dziej po pu lar ne jest wej ście z The
Wa shing Ma shi ne. Miej sce na zwa no tak ze
wzglę du na po wsta ją cą w trak cie sil nych
wia trów wod ną ki piel w tej ma łej za tocz ce.

Po nie waż te ren jest usia ny cią gle dzia ła -
ją cym so lan ka mi, gdzie wła ści cie le w tra -

dy cyj ny spo sób po zy sku ją sól, mu si my re -
spek to wać za kaz wcho dze nia do uży wa -
nych ba se nów.

Naj czę ściej nur ko wa nie roz po czy na się
od pły nię cia po po wierzch ni do koń ca pły -
ci zny, po ro śnię tej tra wą Nep tu na, ma ją cej
w tym miej scu oko ło 15 me trów głę bo ko -
ści. Miej sce, gdzie po win ni śmy roz po cząć
nur ko wa nie, bę dzie wi docz ne z po wierzch -

drzwi przy Xwejni Bay
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ni. Mu si my pa mię tać o czę sto wy stę pu ją -
cych, dość sil nych prą dach, sku tecz nie
utrud nia ją cych lub wręcz unie mo żli wia ją -
cych pły nię cie.

Je śli nie czu je my się na si łach lub dość
szyb ko zu ży wa my po wie trze, po win ni śmy
roz wa żyć w tej sy tu acji zmia nę pla nu nur -

ko we go i po zo sta nie na mniej szej głę bo ko -
ści. 

Po zej ściu na skraj ra fy, roz po czy na my
za nu rze nie do 25 me trów i opły wa my ska -
łę, któ rej szczyt znaj du je się na 16 me trach
i two rzy gór ną kra wędź wy ższe go łu ku.
Dno do oko ła znaj du je się na 40 me trach.

Jest to miej sce, któ re upa trzy ły so bie ła -
wi ce po lu ją cych ba ra kud i ogrom ne gro -
upe ry, ukry wa ją ce się po mię dzy ska ła mi
przy dnie. Od cza su do cza su mo żna spo -
tkać tu po nad me tro we płaszcz ki, uno szą -
ce się ma je sta tycz nie na tle łu ków.
Po okrą że niu ska ły do pły wa my do łu ków
i w za le żno ści od na szych mo żli wo ści prze -
pły wa my pod ni mi, do zu jąc od po wied nią
dla nas głę bo kość.

widok na solanki przy Xwejni Bay

Wasching Machine
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Dol ny łuk jest na oko ło 35 me trach, gór -
ny mniej wię cej 10 me trów pły cej. Po opły -
nię ciu Do uble Arch, wra ca my do brze gu,
kon tro lu jąc kie ru nek kom pa sem, po nie waż
przez kil ka dzie siąt me trów bę dzie my mu -
sie li pły nąć nad jed no li tym tra wia stym
dnem, gdzie trud no bez wpra wy utrzy mać
wła ści wy kurs.

Zwy kle miej scem wyj ścia jest Xwej ni
Bay, ze wzglę du na bar dzo ład ne ukształ to -
wa nie dna przy uj ściu za to ki. Żół ta ska ła
zo sta ła tu taj wy żło bio na przez spły wa ją cą
wo dę w nie sa mo wi te wą wo zy i skal ne la bi -
ryn ty. Bli żej brze gu ukry wa się spo ro mu -
ren, ośmior nic i mątw. Sa ma za to ka ma
mniej wię cej 2-8 me trów głę bo ko ści. Jest
wy śmie ni ta za rów no na szko le nia dla po -

w drodze przez Washing Machine

zanurzenie do Double Arch

Double Arch
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cząt ku ją cych, jak i bar dzo po pu lar na
na nur ko wa nia noc ne.

Jesz cze kil ka słów o „bia łym zło cie”. Te -
ren przy za to ce jest jed nym z więk szych

na Go zo, gdzie tra dy cyj ną me to dą po zy sku -
je się mor ską sól. Na tu ral na me to da pro duk -
cji so li, sto so wa na już od cza sów
rzym skich, na dal od gry wa zna czą cą ro lę

przepłynięcie pod Double Arch
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dla go spo dar ki wy spy. Ro dzi na Ci ni, któ ra
eks plo atu je 350 so lan ko wych ba se nów
przy Xwej ni Bay, ro bi to od po ko leń, nie -
prze rwa nie od 150 lat.

Wraz z nad cho dzą cy mi upa ła mi, kwa te -
ry na peł nia się wo dą – już mniej tra dy cyj -
nie, bo mo to pom pą – i cze ka się
do mo men tu, kie dy od pa ru je, two rząc
na słoń cu krysz ta ły so li, skrzęt nie zbie ra ne

póź niej przez wła ści cie li. Z jed nej ta kiej
kwa te ry mo żna ze brać oko ło 4 ki lo gra mów
so li. Sol ne zbio ry trwa ją tu taj mię dzy ma -
jem a wrze śniem. Je śli chce my ku pić ma łą
pa miąt kę, wła ści ciel co ja kiś czas usta wia
ma ły stra gan przy dro dze i sprze da je sól
w ład nie za pa ko wa nych ma te ria ło wych
wo recz kach.

W se zo nie, przy par kin gu, otwar ty jest
ma ły snack bar, gdzie mo że my coś prze ką -
sić po nur ko wa niu oraz wresz cie sko rzy stać
z to a le ty.

cdn.
Piotr Ku ba Ja kub czak

zdję cia: Ka rol Ołó wek

wargacz
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W ca łej hi sto rii to bez czyn ność
tych, któ rzy mo gli dzia łać, obo jęt ność
tych, któ rzy po win ni wie dzieć le piej,

mil cze nie gło su spra wie dli wo ści
wte dy, gdy miał on naj więk sze zna -
cze nie, by ło tym, co po zwa la ło złu
trium fo wać.

Ha ile Se las sie

Opis zda rze nia
Express Byd go ski w ar ty ku le pt. „Sa mot na

śmierć w głę bi nach” na pi sa nym przez Gra -
ży nę Ostro pol ską, opu bli ko wał w pią tek, 17
lip ca 2009 na stę pu ją ce in for ma cje:

„[...] Dziew czy na przy je cha ła do ba zy
płe two nur ków w Piech ci nie z Ma cie jem
Jur kiem – in struk to rem [...]. Pod je go kie run -
kiem koń czy ła kur sy: pod sta wo wy i dwa za -
awan so wa ne. [...] Te go dnia za ku pi ła
w skle pie fir my Sea Explo rers, na le żą cym
do wspól nicz ki Ma cie ja Jur ka, sprzęt
do nur ko wa nia. Chcia ła go prze te sto wać.

Cudza śmierć
Pierw sze nur ko wa nie od by ła w to wa rzy -
stwie in struk to ra i je go trzech kur san tów.
Mia ła pro blem z za nu rze niem.

– Nie by ła w sta nie pre cy zyj nie przy jąć
od po wied niej po zy cji za po mo cą no we go
wor ka wy por no ścio we go – ze znał in struk -
tor.

Ka zał Kin dze wyjść na brzeg. Mia ła
na nie go cze kać. Świad ko wie wi dzie li, jak
sie dzia ła na skra ju akwe nu i maj stro wa ła
przy sprzę cie. A po tem sa ma we szła do wo -
dy.

– Upie ra ła się, że sa ma za nur ku je
`– twier dzi Ma ciej Ju rek. – Skoń czy ła 18 lat.
Mia łem ją zła pać za rę kę, al bo dzwo nić
na po li cję?

In struk tor przy zna je, że jest mu przy kro,
ale nie ma so bie nic do za rzu ce nia.

– Dziś ina czej bym nie po stą pił – mó wi.
– Do mo jej ba zy w Piech ci nie przy je żdża
w week end 40 osób. Da ję im do pod pi sa nia
re gu la min. Oświad cza ją, że są trzeź wi i po -

sia da ją cer ty fi kat upraw nia ją cy do nur ko -
wa nia. Kon tro li nad tym, co ro bią pod wo -
dą, nie mam. Na szko le niach mó wio no im,
jak wa żna jest ase ku ra cja.

[...] Kin ga skoń czy ła kurs pod sta wo wy
w sierp niu 2007 ro ku. 16 mar ca 2008 ro ku
do sta ła cer ty fi kat ukoń cze nia ko lej ne go kur -
su, a 30 mar ca by ła już po kur sie dla za -
awan so wa nych płe two nur ków.

In struk tor [...] szko le nia nie prze ry wa.
Roz stał się ze wspól nicz ką, te raz do nie go
na le ży ba za w za la nym ka mie nio ło mie.
Akwen jest pięk ny. Przej rzy sta wo da, ma -
low ni cze ska ły. Tyl ko krzyż z na grob ną ta -
bli cą i na zwi skiem Kin gi przy po mi na o tra-
ge dii. Ro dzi na dba, by pło nę ły tu zni cze.
Ma ciej Ju rek za dbał, by pięk ne ob raz ki z je -
go ba zy przy cią gnę ły jak naj wię cej kur san -
tów. Po ka zu je je na in ter ne to wej stro nie.
Za la ny wo dą piech ciń ski ka mie nio łom wy -
dzie rża wi ła fir ma Sea Explo rers. Pro wa dzi
tu kur sy, umo żli wia nur ko wa nie.
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[...] Bie gły po twier dził, że Kin ga mia ła
źle zmon to wa ny sprzęt. Nie mo gła na peł -
nić wor ka wy por no ścio we go i wy pły nąć
na po wierzch nię, bo wę żyk po wie trza nie
był pod łą czo ny do in fla to ra. Kin ga pró bo -
wa ła zdjąć ca ły ska fan der (był roz pię ty
na wy so ko ści pier si), ale nie zdą ży ła. Zna le -
zio no ją na stęp ne go dnia, 20 me trów
pod po wierzch nią wo dy. W ba zie za uwa -
żo no jej nie obec ność po 1,5 godz. [...]

– Obe szli śmy akwen, szu ka jąc bą bel ków
na po wierzch ni – tłu ma czy li wła ści cie le ba -
zy. We zwa li straż po żar ną i po li cję.

Prób ki krwi zmar łej wy ka za ły 2,17 pro -
mi la al ko ho lu.

Ma ciej Ju rek ma swo ją teo rię:
– Mo im zda niem, Kin ga nie mo gła zna -

leźć wę ży ka i z ner wów do sta ła za dysz ki.
To spo wo do wa ło za tru cie dwu tlen kiem wę -
gla i udu sze nie. [...]

Ma ciej Ju rek wi dział, jak Kin ga sa ma
wcho dzi do wo dy.

– Spy ta łem, czy to jej wo da mi ne ral na
zo sta ła na brze gu i czy mo gę się na pić
– wy znał śled czym.

Nam mó wi, że przez 5 mi nut prze ko ny -
wał Kin gę do wspól ne go nur ko wa nia.

– Od mó wi ła. Chcia ła udo wod nić, że zro -

bi to le piej od fa ce ta – mó wi. Nie czu je się
win ny.”

Ko men tarz
Ten pan nie czu je się win ny! Py ta, czy

miał zła pać dziew czy nę za rę kę al bo dzwo -
nić po po li cję? Tak, miał to zro bić, to był je -
go obo wią zek. Jed nak on nie czu je się
win ny. A kto ma się czuć win ny?! Tym cza -
sem on pró bu je skie ro wać ana li zę wy pad ku
na dro gę roz wa żań sprzę to wych – to bar -
dzo czę sto sto so wa na prak ty ka. Ma ona
na ce lu od wró ce nie uwa gi od praw dzi we go
pro ble mu, ja kim jest nie chluj na or ga ni za cja
nur ko wa nia i skan da licz ne trak to wa nie
przez or ga ni za to ra swo ich obo wiąz ków.
W kon se kwen cji – jest trup.

War to też pod kre ślić, że w oma wia nym
przy pad ku sy tu acja or ga ni za to ra by ła bar -
dzo moc na, jest on bo wiem dzie rżaw cą
akwe nu. Jed nak na wet gdy nie ma ta kie go
praw ne go umo co wa nia, al bo gdy ono
z praw ne go punk tu wi dze nia nie wy star cza,
to i tak sy tu acja or ga ni za to ra jest zwy kle
wy star cza ją co sil na, że by mógł nie do pu -
ścić do nie pra wi dło we go nur ko wa nia.
Moc ny fa cet z cha ry zmą i wła snym klu bem
płe two nur ków po wi nien umieć dać so bie

ra dę z nie sfor nym, pi ja nym płe two nur kiem,
na wet je śli nie ma umów dzie rża wy akwe -
nu czy in nych in stru men tów praw nych.
Trze ba twar do i zde cy do wa nie re ago wać,
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a nie umy wać rę ce jak Pi łat. Czym ry zy ku -
je or ga ni za tor, któ ry ostro i zde cy do wa nie
za re agu je na ła ma nie za sad do brej prak ty ki
nur ko wej? Otóż praw da jest ta ka, że ni -
czym! W naj gor szym ra zie bę dzie za le d wie
awan tu ra. Na to miast je śli ta kiej re ak cji nie
bę dzie, to w naj gor szym ra zie bę dzie trup,
jak w po wy ższym zda rze niu. Nie ma więc
nad czym się za sta na wiać, trze ba re ago wać
na tych miast.

Jest tyl ko je den wa ru nek, że by się to uda -
ło: trze ba chcieć pra co wać po rząd nie, a nie
mieć swo je obo wiąz ki w no sie. Or ga ni za -
tor nur ko wa nia mu si pa mię tać, że ży je
i dzia ła w świe cie re al nym, a nie for mal -
nym. Mu si pra co wać tak, że by nie by ło wy -
pad ku, a nie tak że by był, a on że by mógł
się wy łgać w są dzie. Mu si ko chać swo ją
pra cę, mu si trak to wać bez pie czeń stwo
swych klien tów jak wła sne, a nie pusz czać
nur ko wań „na ży wioł”, nie przej mu jąc się
tym, jak te nur ko wa nia są prze pro wa dza ne,
bo cho dzi tyl ko o cu dze ży cie i cu dzą
śmierć.

Ja ki mi środ ka mi dys po nu je or ga ni za tor
nur ko wa nia, że by za pew nić bez pie czeń -
stwo nur kom? Czy mu si z ka żdym wcho -
dzić do wo dy? Użyj my ana lo gii do ru chu

dro go we go. W kwe stii bez pie czeń stwa ru -
chu dro go we go wszy scy du żo mó wią
o umie jęt no ściach kie row ców, o ja ko ści sa -
mo cho dów, o ABS, zi mo wych opo nach itd.
Fir my pro du ku ją ce sa mo cho dy prze krzy ku -
ją się no win ka mi tech nicz ny mi i wy da ją gó -
rę ka sy na ich re kla mo wa nie. Tym cza sem
o tym, ja ki na praw dę jest stan bez pie czeń -
stwa na dro gach de cy du je żmud na pra ca

or ga ni za to ra ru chu – nikt jej jed nak nie re -
kla mu je, bo ona nie jest to wa rem, któ ry mo -
żna sprze dać w skle pie. Tym cza sem to
wła śnie stan dróg, licz ba pa sów, licz ba
skrzy żo wań bez ko li zyj nych, ob wod ni ce
wo kół miast, oświe tle nie dróg (a nie re flek -
to ry sa mo cho dów), de cy du ją, w dłu gim ho -
ry zon cie cza so wym, o ży ciu lub śmier ci.
Przed otwar ciem ob wod ni cy Gar wo li na by -
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ło w tym po wie cie 40 śmier tel nych wy pad -
ków rocz nie, a po jej otwar ciu 2-3, a w nie -
któ rych la tach ani jed ne go. Przy czym nie
zmie nił się ani stan tech nicz ny sa mo cho -
dów, ani umie jęt no ści kie row ców. Być mo -
że w nur ko wa niu jest po dob nie. Nie tyl ko
kur sy oraz in ten syw nie re kla mo wa ne no -
win ki sprzę to we, lecz żmud na pra ca or ga -
ni za to ra nur ko wa nia de cy du je o bez pie-
czeń stwie.

Or ga ni za tor nur ko wań dys po nu je ob -
szer nym ar se na łem środ ków do za pew nie -
nia bez pie czeń stwa nur kom, przede
wszyst kim po przez se lek cję klien tów i nie
wpusz cza nie do wo dy wa ria tów, a ta kże
przez kon tro lo wa nie te go, w ja kich ze spo -
łach lu dzie wcho dzą do wo dy i co pod tą
wo dą pla nu ją ro bić. Jest tyl ko je den wa ru -
nek, któ ry mu si być speł nio ny: wła ści ciel
ba zy nur ko wej mu si być od po wie dzial nym,
so lid nym or ga ni za to rem nur ko wań, a nie
uda wać, że lu dzie „nur ku ją na wła sną od -
po wie dzial ność”, bo to ab surd. Za wo do -
wiec jest od te go, że by le piej niż ama tor
wie dział, co jest pra wi dło we, a co nie pra -
wi dło we. On to wie, a przy naj mniej po wi -
nien wie dzieć. Ma więc z tej wie dzy
ko rzy stać, a nie bez czyn nie pa trzeć, jak

ktoś idzie się za bić!
Ka żde nur ko wa nie – bez wzglę du na to

czy tu ry stycz ne, czy szko le nio we, czy re -
kre acyj ne, czy tech nicz ne, czy ja kie kol wiek
– mu si mieć or ga ni za to ra oso bi ście od po -
wie dzial ne go za bez pie czeń stwo. Tam
gdzie ta ki or ga ni za tor ist nie je i jest so lid -
nym, od po wie dzial nym czło wie kiem – wy -
pad ków nie ma. Tam gdzie ta ki or ga ni za tor
nie ist nie je lub jest nie so lid ny i nie od po wie -
dzial ny – wy pad ki są. Trze ba mieć do praw -
dy moc no za mknię te oczy, że by nie
wi dzieć tej oczy wi stej praw dy.

To masz Stru gal ski

fot.: Jacek Madejski

Wszyst kie za war te w tek ście na zwi ska i da -
ne po da no ści śle we dług cy to wa nych pu bli ka -
cji pra so wych, bez wpro wa dza nia ja kich kol-
wiek zmian.

Tekst za wie ra frag men ty naj now szej, be st sel -
le ro wej już, ksią żki To ma sza Stru gal skie go
„Wszy scy mu szą wró cić – fi lo zo fia nur ko wa -
nia”.

1 A. Woj tyś w roz mo wie z pod insp. M.
Świsz czem, ko men dan tem KPP w Gar wo li nie,
Prze gląd Obro ny Cy wil nej 9/2008, str. 15,16

Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków
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Prze nie sie nie okrę tu do I flo tyl li okrę tów
pod wod nych za owo co wa ło zmia ną za dań
z trans por to wych na bo jo we pa tro le. Po -
cząt ki nie by ły naj ła twiej sze, ja ko że oby -
dwie wy strze lo ne do na po tka ne go 26
sierp nia wło skie go frach tow ca Fi lip po Gri -
ma ni (3.431 BRT) tor pe dy chy bi ły ce lu.
Z koń cem mie sią ca na stą pi ła zmia na na sta -

no wi sku do wód cy okrę tu – w miej sce Lt.
Com man de ra Pe te ra Bar tlet ta na po kład
okrę tu wszedł Lt. Com man der Edward Ni -
co lay, pod któ re go ko men dą Per seus wy -
szedł w ko lej ny rejs. Owoc ny, bo już 5
wrze śnia, 5 mil na po łu dnie od wy spy Te -
ne dos, tor pe dy tra fi ły we wło ski tan ko wiec
Maya (3.867 BRT), po sy ła jąc go na dno. Ko -

HMS Perseus
czy li nie zwy kłe lo sy ma ry na rza Joh na Ca pes’a

1 wrze śnia 1939 ro ku za stał Lt. Com man de ra Pe te ra Bar tlet ta i je go H. M.
S. Per seus (N - 36) w dro dze do Chi na Sta tion, gdzie sta cjo no wa ła Da le ko -
wschod nia Flo ta Roy al Na vy. Okręt wraz z po zo sta ły mi jed nost ka mi kla sy
Par thian (H. M. S. Pan do ra, Par thian, Pho enix, Pro teus) wcho dził
w skład IV flo tylli okrę tów pod wod nych, któ rej ce lem by ło wzmoc nie nie sił
w od le głych bry tyj skich ko lo niach. Do pie ro w sierp niu na stęp ne go ro ku okrę -
ty prze nie sio ne zo sta ły na eu ro pej ski te atr dzia łań wo jen nych. Na Mo rze
Śród ziem ne. Po przy by ciu do ce lu, od paź dzier ni ka 1940 ro ku aż do kwiet -
nia 1941, Per seus wy ko ny wał rej sy za opa trze nio we na tra sie z Egip tu (Ale -
xan dria) na ob lę żo ną przez si ły wło sko - nie miec kie Mal tę.
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lej ny uda ny atak miał miej sce nie ca ły mie -
siąc póź niej – 2 paź dzier ni ka. Ofia rą był
nie miec ki frach to wiec Ca stel lon (2.086
BRT) stor pe do wa ny 50 mil na pół noc ny
wschód od Ben gha si. Nie ste ty tor pe dy omi -
nę ły dru gi z ata ko wa nych w tym sa mym
cza sie stat ków – Sa vo nę (2.120 BRT), któ rej

uda ło się uciec. Te osią gnię cia za owo co wa -
ły przy zna niem ka pi ta no wi okrę tu or de ru
DSO (Di stin gu ished Se rvi ce Or der). W ko -
lej ny rejs okręt wy szedł na pa trol na Ad ria -
ty ku i Mo rzu Joń skim. Praw do po dob nie 3
lub 4 grud nia ko lej ne tor pe dy wy strze lo ne
z Per seu sa zna la zły dro gę do ce lu. Tym ra -

zem ich ofia rą stał się wło ski frach to wiec
Eri da no (3.586 BRT), któ ry to nąc 6 mil mor -
skich od wy spy Lef ka da, stał się trze cią i za -
ra zem ostat nią ofia rą pod wod ne go łow cy.
Dwa dni póź niej (6 grud nia 1941 ro ku) oko -
ło 10 wie czo rem, gdy okręt prze pły wał
na głę bo ko ści pe ry sko po wej cie śni nę mię -
dzy grec ki mi wy spa mi Za kyn thos i Ke fa lo -
nia, w ru fo wej czę ści na stą pił wy buch.
Wło ska mi na spo wo do wa ła na tych mia sto -
we za to nię cie jed nost ki wraz z 61 ludź mi
na po kła dzie (59 osób sta łej za ło gi, do dat -
ko wy czło nek ob sa dy ma szy now ni i grec ki
pi lot). We dług nie któ rych źró deł (np. al le -
xperts. com) przy czy ną za to nię cia by ła nie
mi na, a tor pe da wy strze lo na z wło skie go
okrę tu pod wod ne go En ri co To ti (co jed nak
nie znaj du je po kry cia w więk szo ści do stęp -
nych do ku men tów, włącz nie z ofi cjal ną hi -
sto rią wło skie go okrę tu).

John Ca pes
Me cha nik John Ca pes od po czy wał wła -

śnie w pu stej, ru fo wej wy rzut ni tor pe do wej,
pi sząc list do do mu i są cząc rum (Ca pes był
do dat ko wym czło wie kiem w ma szy now ni,
ko rzy sta ją cym z „pod wóz ki” z Mal ty, skąd
wy ru szył okręt, do Alek san drii), gdy na stą pi -
ła eks plo zja. Nie spo dzie wa ny wy buch
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i zga śnię cie wszyst kich świa teł za sko czy ły
go, tak sa mo jak ca łą resz tę za ło gi. Bry tyj ski
okręt po grą żył się w wo dzie i szyb ko opadł
na dno, w któ re ude rzył dzio bo wą czę ścią
ka dłu ba, a na stęp nie znie ru cho miał na rów -
nej stęp ce. O dzi wo, ru fo wy prze dział,
w któ rym znaj do wał się John Ca pes, nie zo -

stał za la ny. Ma ca jąc wo kół sie bie, po oma-
c ku, ura to wa ny ma ry narz zdo łał od szu kać
znaj du ją cą się przy lu ku uciecz ko wym la -
tar kę. Dzia ła ła. W jej świe tle zo ba czył
strasz ną sce nę – w są sied nim prze dzia le (sil -
ni ków elek trycz nych) mar twi ma ry na rze
spo czy wa li w ró żnych po zy cjach na obu -
do wach sil ni ków. Znaj du ją ce się na dru gim
koń cu po miesz cze nia drzwi gro dzi wo -
dosz czel nej by ły za mknię te, ale skrzy pia ły
zło wiesz czo, a w miej scach sty ku z wrę ga
do środ ka wle wa ła się wo da. Po la tach John
Ca pes wspo mi nał (za: „The Gre at Esca pe”
– Di ver ne txtra) „[…] Te drzwi oca li ły
i mnie, i tych trzech mę żczyzn, któ rych
zna la złem w tym ru mo wi sku. Ale na sze po -
ło że nie to był hor ror. Po ziom wo dy w zę -
zach pod no sił się, ota cza ły nas znie-
kształ co ne cia ła zmar łych. Per seus stał się
sta lo wą trum ną oto czo ną przez mo rze”.
Wśród zwłok ma ry na rzy John zna lazł
trzech cię żko ran nych me cha ni ków. Po nie -
waż ca ła czwór ka by ła już moc no wy zię -
bio na, a po ziom wo dy wciąż się pod no sił,
dla roz grzew ki wy pi li po kil ka ły ków ru mu
z bu tel ki, któ rą Ca pes miał przy so bie
przed eks plo zją. Na stęp nie, wspo ma ga jąc
się wza jem nie, ma ry na rze prze szli do ostat -

nie go, ru fo we go prze dzia łu, gdzie znaj do -
wał się właz uciecz ko wy – ich je dy na szan -
sa na wy do sta nie się ze spo czy wa ją ce go
na mor skim dnie okrę tu. Pierw szym kro -
kiem w przy go to wa niu uciecz ki mu sia ło
być wy rów na nie ci śnie nia w prze dzia le
do po zio mu pa nu ją ce go w ota cza ją cej ich
wo dzie. „[…] Za mkną łem drzwi wo dosz -
czel ne, izo lu jąc nas od resz ty okrę tu. Na -
stęp nie wy ją łem 4 apa ra ty uciecz ko we
(Da vis Sub mer ged Esca pe Ap pa ra tus) i po -
da łem je mo im to wa rzy szom.” Po tem Ca -
pes przy go to wał rę kaw uciecz ko wy, mo cu-
jąc go wo kół wła zu. Te raz nie po zo sta wa ło
nic in ne go, jak wsu nąć się w utwo rzo ny
z far tu cha wa lec, wy rów nać ci śnie nie, za -
lać prze dział i otwo rzyć właz. Ale za wór
słu żą cy do za la nia prze dzia łu był uszko -
dzo ny. W koń cu uda ło się go po ru szyć
za po mo cą pi sto le tu sy gna ło we go. „[…]
Bro dząc w wo dzie, wró ci łem do za wo ru
i de li kat nie go otwo rzy łem. Po czu łem na -
pór wpły wa ją cej wo dy, któ ry zmie nił się
w sta ły wir, w mia rę jak mo rze na pie ra ło
na otwór. Wy peł nio na po wie trzem prze -
strzeń wo kół wła zu na tych miast się zmniej -
szy ła, a po wie trze sta ło się pa skud ne.
W mia rę jak wo da wi ro wa ła wo kół nas, się -
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ga jąc już nie mal do klat ki pier sio wej, gru -
ba, tłu sta war stwa far by uno si ła się po jej
po wierzch ni. Od dy cha li śmy tym obrzy dli -
wym po wie trzem, cie płym z uwa gi na kom -
pre sję”. Z apa ra tem Da vi sa w ustach Ca pes
za nu rzył się w wy peł nia ją cej okręt wo dzie

i wcią gnął się od spodu do rę ka wa uciecz -
ko we go. Te raz na de szła de cy du ją ca chwi la
– „[…] Po wie trze ucie ka ło do znaj du ją ce -
go się po wy żej mo rza, a tłu sta wo da ob le -
pia ła mi twarz. Szczę ka łem zę ba mi. Zda łem
so bie spra wę, że po wie trza nie wy star czy
na dłu go. Wy ko rzy stu jąc ca łą mo ją wa gę,
na par łem na klucz, aby od krę cić śru by.
Na szczę ście nie by ły sko ro do wa ne i ustą pi -
ły bez pro ble mu. Ostat nia śru ba opa dła
i ogrom na chmu ra bą bel ków po wie trza wy -
strze li ła przez gwał tow nie otwar ty właz.”
Po raz ko lej ny Ca pes za nu rzył się w brud nej
wo dzie i wy pły nął z rę ka wa ra tun ko we go
do wnę trza okrę tu, gdzie w gór nej je go czę -
ści, w po wsta łej po dusz ce po wietrz nej,
znaj do wa li się trzej ran ni. Ubra ni w apa ra -
ty Da vi sa– któ re jed nak po da wa ły czy sty
tlen, co sta no wi ło do dat ko we za gro że nie–
po ko lei ma ry na rze za nu rza li się w ole istej
wo dzie, wsu wa li się w rę kaw ra tun ko wy,
a na stęp nie wy pły wa li przez otwar ty właz
do mo rza i ru sza li ku po wierzch ni. „[…]
świe ci łem wo kół la tar ką, ale nie by łem
w sta nie zo ba czyć nic wię cej niż pa rę me -
trów sta li tyl nej czę ści ka dłu ba. To był mój
ostat ni rzut oka na Per seu sa”. Wy pły wa jąc
ku po wierzch ni, mi mo za wro tów gło wy

i uczu cia jak by płu ca mia ły mu za raz wy -
buch nąć, Ca pes mak sy mal nie usi ło wał spo -
wol nić pręd kość wy nu rza nia. „[…] na dal
mia łem la tar kę, w któ rej świe tle na gle zo -
ba czy łem ka ble wi szą ce z du że go, cy lin -
drycz ne go przed mio tu. To by ła mi na aku -
stycz na! Do bry Bo że! Mo gła zde to no wać
na ka żdy dźwięk. Bóg je den wie, cze mu nie
wy bu chła. Ból w płu cach cią gle się na si lał
i kie dy do sze dłem do wnio sku, że dłu żej
nie wy trzy mam, wy strze li łem do gó ry jak
ko rek. Mo rze by ło wzbu rzo ne. Roz glą da -
łem się, ale nie wi dzia łem ni gdzie mo ich to -
wa rzy szy. Z roz pa czą prze szu ki wa łem
wzro kiem fa le. Na gle w pew nej od le gło ści
zo ba czy łem wstę gę bie li uno szą cą się
na grzy wach fal. Wy glą da ła jak prze rwa
w li nii kli fów. Pla ża. Mi mo po ra ża ją ce go
bó lu w płu cach za czą łem pły nąć w kie run -
ku brze gu”. Po cię żkiej wal ce z wo dą John
Ca pes do pły nął do brze gów wy spy Ke fa lo -
nia, gdzie zo stał zna le zio ny przez miej sco -
wych ry ba ków Mi li tia de sa Xa re ra sa i Xa ra-
la bo sa Va lia no sa. Ukry wa ny przez grec ki
ruch opo ru, po 18 mie sią cach do tarł bez -
piecz nie do tu rec kiej Smyr ny.

Przez dłu gie la ta nikt, łącz nie z Roy al
Na vy, nie mógł uwie rzyć w opo wieść Joh -
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na Ca pe sa. Do pie ro w 1996 ro ku, gdy wrak
zo stał od na le zio ny, nur ko wie pod prze -
wod nic twem Ko sta sa Thok ta ri de sa zna leź li
w głę bi nach wszyst ko po zo sta wio ne tak,
jak opi sał to je dy ny ura to wa ny z Per seu sa.
Łącz nie z bu tel ką ru mu po zo sta wio ną
przy wła zie ewa ku acyj nym, z któ rej jak
opo wia dał, po cią gnął tę gi łyk, nim ru szył
w dro gę ku po wierzch ni. Nie ste ty John Ca -
pes nie do żył tej chwi li, gdy uzna no je go
osią gnię cie i uho no ro wa no go me da lem Im -
pe rium Bry tyj skie go. Zmarł w 1985 ro ku.

Nur ko wa nie – wrze sień 2009
Do te go nur ko wa nia przy go to wy wa li śmy

się od kil ku mie się cy. Oprócz stu dio wa nia
hi sto rii okrę tu, prze glą da nia zdjęć i fil mów
pla no wa li śmy opty mal ny czas nur ko wań,
ich ilość i ko lej ność dzia łań. Le żą cy na 52
me trach du ży wrak (dłu gi na pra wie 80 me -
trów) wy ma gał dłu ższych cza sów den nych
i kil ku za nu rzeń. Za Za kyn thos przy le cie li -
śmy z Agą, Jan kiem i Paw łem w pią tek, tak
by po dwóch dniach nur ko wań przy go to -
waw czych móc od po nie dział ku roz po cząć
zej ścia na Per seu sa. Pro ble my lo gi stycz ne
(brak twi nów w cen trach na wy spie) roz -
wią za li śmy sta ge’ami. Nie by li śmy jed nak
w sta nie prze wal czyć po go dy. Po tę żna bu -

rza z so bo ty na nie dzie lę, sil ny wiatr i du ża
fa la unie mo żli wi ły wyj ście z por tu. Tym
bar dziej ner wo wo ocze ki wa łem po nie dział -
ko we go te le fo nu od Joh na, z ba zy nur ko -
wej. W koń cu za dzwo nił – ma my przy je ż-
dżać i bę dzie my pró bo wać. Zo ba czy my,
na co po zwo li nam mo rze i wiatr…

Wie czór spę dzi li śmy u Agi i Jan ka w po -
ko ju, pla nu jąc ju trzej sze za nu rze nie. W De -
co Pla ne rze co chwi lę zmie nia li śmy da ne,
tak by do pra co wać opty mal ny wa riant nur -
ko wa nia. Z Paw łem, któ ry miał po zo wać
na wra ku, usta la li śmy po szcze gól ne uję cia.
Po nie waż i Ja nek, i ja mie li śmy fo to gra fo -
wać, mu sie li śmy spró bo wać ja koś się po -
dzie lić na szym mo de lem. A że cza su
den ne go nie by ło za du żo, to opły nię cie ca -
łe go okrę tu (któ ry zna li śmy tyl ko z fil mi ków
na YouTu be) i ob fo to gra fo wa nie ja wi ło się
ja ko wca le nie ła twe za da nie.

Ra nek przy wi tał nas zim ną i wietrz ną po -
go dą. Nie mniej jed nak wy pły nę li śmy. Rejs
do cie śni ny mię dzy wy spa mi za jął nam go -
dzi nę i 20 mi nut, a mio ta ny fa lą RIB co
chwi lę pod no sił w gó rę fon tan ny za le wa ją -
cej nas wo dy. Szyb ko za ło ży li śmy sprzęt
i mo gli śmy wsko czyć do wo dy, by od ra zu
za cząć za nu rza nie. Prąd był zbyt moc ny, by

po zo sta wać na po wierzch ni. Wal cząc
z nim i po su wa jąc się w kie run ku wska za -
nej nam przed nur ko wa niem po zy cji Per -
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seu sa, opa da li śmy co raz ni żej. Pierw szy
opa dał Pa weł (on za wsze szyb ko spa dał),
Ja nek zo stał gdzieś w gó rze, wal cząc
z usza mi. Po ko nu jąc prąd, opa da łem przez
dłu ższy czas nie wi dząc nic oprócz moc no
już od le głe go Paw ła i wszech obec ne go nie -
bie skie go ko lo ru. W koń cu, po 5 mi nu tach,
coś za czę ło się ma te ria li zo wać – piasz czy -
ste dno. Gład kie jak stół, gdy by nie ciem -

niej szy, jesz cze le d wie wi docz ny kształt.
Okręt... Per seus. Nad pły ną łem od stro ny ru -
fy. Pły nąc obok ka dłu ba, mi ną łem znisz -
czo ny frag ment, roz wa lo ny wy bu chem
wło skiej mi ny. Zgod nie z pla nem kie ro wa -
łem się ku wi docz ne mu jak przez mgłę kio -
sko wi. Wi docz ność nie by ła naj lep sza
– mo że 15 me trów – ale mu sia ło nam to
wy star czyć. Po tę żna nad bu dów ka wy da wa -

ła się więk sza, niż to za pa mię ta łem ze
zdjęć. W gór nej jej czę ści wzno si ły się pio -
no wo ko lum ny pe ry sko pów, ople cio ne
gdzie nie gdzie lin ka mi po zo sta wio ny mi
przez ło wią cych tu cza sem ry ba ków. Pa weł
już cze kał przy nich, by za po zo wać do
pierw szych zdjęć. Pod pły ną łem, by po dać
mu la tar kę, któ rej za po mniał za brać
z RIB’a. Jan ka wciąż jesz cze nie by ło, więc
cof ną łem się w kie run ku ru fy i za czą łem fo -
to gra fo wa nie. Po tem prze pły ną łem po -
nad most kiem, cie ka wie zer ka jąc do
środ ka. Du ża, przed nia osło na prze ciw fa -
lom wy po sa żo na by ła w cha rak te ry stycz ne,
okrą głe okien ka. Po kry te na lo tem nie prze -
pusz cza ły już świa tła, tak więc by zo ba -
czyć 102 mm dzia ło dzio bo we mu sia łem
prze pły nąć do dzio bo wej czę ści ka dłu ba
i opaść w dół. Ze zdjęć Per seu sa z okre su
je go słu żby w Roy al Na vy pa mię ta łem, że
znaj do wa ła się ona w du żej wie ży dzia ło -
wej, płyn nie prze cho dzą cej w nad bu dów -
kę okrę tu. Ale z płyt opan ce rze nia nic już
nie po zo sta ło. Dzię ki te mu spod ste la ża,
na któ rym by ło ono kie dyś umo co wa ne,
wy sta wa ły ele men ty dzia ła z zam kiem
na pierw szym pla nie. Dłu ga lu fa na dal tkwi -
ła na swo im miej scu, usta wio na w osi okrę -
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tu, skie ro wa na ku dzio bo wi. Po now nie
w po lu wi dze nia po ja wił się Pa weł i dzię ki
te mu mia łem szan sę zro bić mu kil ka ujęć
przy dzia le, ale nasz plan fo to gra ficz ny już
daw no wziął w łeb. Mi nu ty ucie ka ły znacz -
nie szyb ciej, niż to za ło ży li śmy i szan sa
na zo ba cze nie ca łej jed nost ki gwał tow nie
zma la ła nie mal do ze ra. Opły ną łem dzia ło

i znaj du jąc się od stro ny lu fy wy ko na łem
ko lej ne uję cia z kio skiem w tle. Pod wo dą
by łem już 22 mi nu ty. Za pla no wa ny czas
den ny nie ubła ga nie zmie rzał ku koń co wi.
Pa weł z Jan kiem roz po czę li po wol ne wy nu -
rza nie, ja mia łem jesz cze 3 mi nu ty. Wo la -
łem od pu ścić część dzio bo wą, a pod pły nąć
do ru fo we go wła zu, któ rym wy pły nął John
Ca pes. Prąd szyb ko zniósł mnie ku ty ło wi
okrę tu. Dry fu jąc nad po kła dem, oglą da łem
znisz czo ne frag men ty struk tu ry jed nost ki.
W od da li za ma ja czył otwar ty właz. Tak, jak
go zo sta wił 68 lat wcze śniej je dy ny ura to -
wa ny czło nek za ło gi okrę tu. Zwol ni łem,
a po tem le żąc na po kła dzie ru fo wym zro bi -
łem trzy zdję cia. Szko da, że nie miał mi kto
do nich za po zo wać. To był ostat ni ele ment
Per seu sa, któ ry sfo to gra fo wa łem przed roz -
po czę ciem wy nu rza nia. Uno sząc się w to -
ni przy moc no po chy lo nej przez prąd
opu stów ce pa trzy łem, jak wy raź na po cząt -
ko wo syl wet ka pod wod ne go łow cy za cie ra
się co raz bar dziej, by po chwi li znik nąć zu -
peł nie. Wi sząc na ko lej nych przy stan kach
de kom pre syj nych pla no wa łem ko lej ne za -
nu rze nia na ten ar cy cie ka wy wrak. Do pie -
ro przy głę bo ko ściach 9 i 6 me trów do tar ło
do mnie, że mo że to wca le nie być ta kie

pro ste. Zwłasz cza 31 mi nut na ostat nim
przy stan ku po ka za ło mi, co ozna cza fa lo -
wa nie. Na RIB’ie by ło jesz cze go rzej.
Zwłasz cza że awa ria sil ni ka zmu si ła nas
do po wol nej wę drów ki do naj bli ższe go
por tu, co za ję ło po nad dwie go dzi ny w rzu -
ca nej fa la mi ło dzi. Przy szłość przy nio sła
peł ne roz cza ro wa nie – do koń ca po by tu po -
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go da unie mo żli wia ła nam wyj ście z por tu
i po pły nię cie na ja ką kol wiek po zy cję. To
jed no nur ko wa nie by ło więc je dy nym, ja -
kie wy ko na li śmy do wra ku H. M. S. Per seus.

Tekst i zdję cia Mar cin Trzciń ski

HMS Per seus (N36)
Okręt pod wod ny ty pu Par thian
Wy bu do wa ny: Stocz nia Vic kers -Am -

strong w Bar row In Fur ness
Zwo do wa ny: 2 lip ca 1928 ro ku
Włą czo ny do słu żby: 15 kwiet nia 1930
Wy por ność: 1.499 ton na po -

wierzch ni
2.070 ton w za nu rze niu
Dłu gość: 9 m
Sze ro kość: 8,5 m
Na pęd: spa li no wo – elek trycz ny
2 sil ni ki die slow skie o mo cy 4.400 ko ni

me cha nicz nych
2 sil ni ki elek trycz ne o mo cy 1.530 ko ni

me cha nicz nych (1,140 kW)
Pręd kość: 17,5 wę zła (na po wierzch ni)
9 wę złów (w za nu rze niu)
Za sięg: 8.500 mil mor skich z pręd ko -

ścią 10 wę złów
Za ło ga: 59 osób

Uzbro je nie: 8 wy rzut ni tor pe do wych
533 mm (6 w czę ści dzio bo wej, 2 na ru fie)

1 dzia ło po kła do we 102 mm
2 ka ra bi ny ma szy no we
Bi blio gra fia:
HMS Per seus – Eme rys Mo nu men tal Se -

rvi ces Ltd. – http://me mo rials.eme -
rys.co.uk/per seus.html 

The Gre at Esca pe – http://www.di ver ne -
te xtra.com/wreck/per se 898.htm 

HMS Per seus (N36) – Wi ki pe dia
– http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/HMS_Per -
seus_(N36)

HMS Per seus – sub ma ri ne of the P class
h t t p : / / w w w . u b o  a t . n e t / a l  l i e s / w a r  -
ship/ship/3401.html

HMS Per seus
– http://enallexperts.com/e/h/hm/hms_perse
us_(1929).htm

http://www.fotopodwodna.pl
http://enallexperts.com/e/h/hm/hms_perseus_(1929).htm
http://enallexperts.com/e/h/hm/hms_perseus_(1929).htm
http://www.uboat.net/allies/warship/ship/3401.html
http://www.uboat.net/allies/warship/ship/3401.html
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By ło do pie ro po go dzi nie 18, a ja mia łam
wra że nie, że jest śro dek no cy. By ło… ci -
cho. I za to ko cham to miej sce. Za ci szę
i za moc ny wiatr we wło sach (dwa ty go dnie
bez ukła da nia fry zu ry – zba wie nie!).
Po chwi li mo im oczom uka zał Emad, kie -
row nik ba zy i no wo wy bu do wa ne go ho te lu.

– An na, how are you? I was wa iting for
you a few ho urs, but it is no pro blem! Ta ke
your ti me!

I tak już by ło do koń ca po by tu… „Mr. No
pro blem” ni gdy nie wi dział w ni czym żad -
ne go pro ble mu. Ho tel po ło żo ny jest oko -
ło 150 m od le gen dar ne go cam pu, gdzie
znaj du je się ser ce te go miej sca. Re sort po -
sia da 120 po koi, któ re ulo ko wa ne są na par -

te rze i pierw szym pię trze ka me ral nych bu -
dyn ków oto czo nych zie le nią. Pięk ny ba sen,
z fan ta stycz nie wkom po no wa nym ba rem,
oraz pa tio znaj du ją ce się przed re stau ra cją
sta ły się swe go ro dza ju „The me eting pla -
ces”, gdzie w prze rwach mię dzy nu ra mi,

Relacja z Marsa
Wszę dzie mi go ta ły świa teł ka lamp i lam pio nów po roz rzu ca nych ni czym musz -

le nad brze giem mo rza. By ło to tak uro kli we, że na chwi lę za po mnia łam, że
je stem na te re nie egip skie go ho te lu. Za bu do wa by ła ni ska, nie rzu ca ją ca się
w oczy, za pro jek to wa- na jak by z dy stan sem w ta ki spo sób, aby być tyl ko tłem
uprzy jem nia ją cym po byt na wy brze żu – wy brze żu Mar sa Alam, li czą cym po nad
100 km dłu go ści, nad któ rym po ło żo na jest wła śnie na sza ba za. 
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lub wie czo ra mi, spo ty ka ją się oso by z ró -
żnych za kąt ków świa ta, któ rych po łą czy ła
wspól na pa sja – nur ko wa nie. Po ko je są bar -
dzo prze stron ne. Skła da ją się z przed po ko -
ju wy po sa żo ne go w sza fę, sy pial ni z łó ż-
kiem po dwój nym lub dwo ma po je dyn czy -
mi. Wy po sa żo ne są w biur ko czy to a let kę
(jak wo lą pa nie), lo dów kę, czaj nik z ze sta -
wem szkla nek i fi li ża nek, kil ka sza fek.

Do te go oczy wi ście du ża ła zien ka z ka bi ną
prysz ni co wą, to a le tą, su szar ką i ręcz ni ka mi.
Ca łość – ni czym z ba śni 1001 no cy! Przy -
ciem nio ne świa tła, przy tul ne lamp ki, dy wa -
ny, ob ra zy, za sło ny, po du chy – wszyst ko
wy ko na ne w sty lu nu bij skim, ide al nie kom -
po nu ją cym się z „kli ma tem” ho te lu. Wy -
szłam ze swo je go po ko ju na ta ras i po szłam
pro sto nad brzeg mo rza. Musz le na pla ży

by ły wiel ko ści dwóch mo ich dło ni, w świe -
tle księ ży ca bie ga ły kra by i śli ma ki, pal my
ko ły sa ły się na wie trze, a nie bo by ło ca łe
ob sy pa ne gwiaz da mi…

– Ju tro już bę dę pod wo dą… na resz cie
– po my śla łam i czym prę dzej po ło ży łam się
spać.

Kil ka dni, któ re spę dzi łam w ocze ki wa -
niu na swo ją pol ską grup kę nur ków, przy -
la tu ją cą 11 paź dzier ni ka, po świę ci łam
oczy wi ście na nu ry. W to wa rzy stwie nie -
miec kiej gru py, ze szwaj car skim ro dzyn -
kiem ro dem z Chin, eks plo ro wa łam z nie-
by wa łą przy jem no ścią oko licz ne ra fy. I to
jest wła śnie pięk ne w tym miej scu – swo bo -
da, in te gra cja, wspól ne nur ko wa nie. Iście
ro dzin na at mos fe ra! Na po ran nym nur ko -
wa niu na ra fie do mo wej – z Osa mą,
okrzyk nię tym prze ze mnie „my pri va te di -
ve gu idem” – mia łam oka zję bli żej po znać
się z whi te tip shar kiem … Cóż to był za mi -
ły po czą tek dnia!

Zbli ża ło się po po łu dnie. Wy stu ki wa łam
no gą rytm do arab skiej wer sji pio sen ki
„Aisha”, bu ja jąc się na fo te lu w kształ cie jaj -
ka, speł nia ją cym ro lę huś taw ki. Przy je cha -
li! 10 pierw szych osób mo jej gru py
po wi ta łam przed ho te lem w spe cjal nie za -
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pro jek to wa nej na ten wy jazd ko szul ce fir -
mo wej.

– Już z da le ka wie dzia łem, że to ty mu -
sisz być pa nią Anią. Ten sam uśmiech, co
w stop ce od ma ila! Czy li to jed nak nie Pho -
to shop – sko men to wał przy przy wi ta niu
Kon rad, je den z uczest ni ków.

–Tak, tak, to ja. Po pro stu tak bar dzo się
cie szę, że w koń cu je ste ście – od po wie dzia -
łam.

Na gle ktoś z tłu mu za wo łał:
– To kie dy ro bi my pierw sze go nu ra?
I ta ka wła śnie by ła mo ja gru pa…
Przed pół no cą do je cha ły ko lej ne oso by

wraz z in struk tor ką Ani tą, któ ra prze pro wa -
dzi ła kurs OWD dla dwóch – jak się póź -
niej oka za ło – nie wia ry god nie zdol nych
kur san tów z mo jej gru py (w tym dla mo je -
go świe żo upie czo ne go mę ża). Mi mo zmę -
cze nia po pod ró ży, więk szość eki py
zde kla ro wa ła się na tzw. „Ear ly mor ning di -
ve” dnia na stęp ne go, co ozna cza ło zbiór kę
o go dzi nie 6: 00 ra no w cen trum nur ko -
wym. I wca le nie by łam za sko czo na, wi -
dząc peł ny skład nur ków ze sprzę tem
w świe tle wscho dzą ce go słoń ca…

Dzień pierw szy
– Po roz mo wie z na szym prze wod ni kiem

nur ko wym, pro po nu ję za cząć od nur ko wa -
nia na Mar sa Egla. Szczę ścia rzom uda je się
spo tkać tam kro wę mor ską…. – przed sta wi -
łam wstęp ny plan nu rów.

– Je ste śmy za! Je dzie my! – usły sza łam,
a po chwi li już wszy scy sie dzie li śmy po -
ubie ra ni w pian ki i oku la ry prze ciw sło necz -
ne na pa ce cię ża rów ki.

Mar sa Egla – nur ko wi sko po ło żo ne
ok. 10 km od Mar sa Alam, 5 mi nut jaz dy

od ba zy – to pięk na za to ka o ła god nym wej -
ściu, piasz czy stym dnie i pięk nych ko ra -
lach. Spo koj ne i ka me ral ne miej sce, ide al ne
na wcze sne go nur ka. Po do kład nej od pra -
wie prze pro wa dzo nej przez na sze go Gu ida
i wy bra niu swo je go no we go Bud dy, za nu -
rzy li śmy się pod wo dę, aby w koń cu obu -
dzić swój or ga nizm. Na wstę pie przy wi ta ły
nas ogrom ne żół wie uno szą ce się w mor -
skiej to ni. Po kil ku ko lej nych mi nu tach
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wszyst kie oczy zza ma sek spo czę ły na prze -
wod ni ku po ka zu ją cym znak nur ko wy ozna -
cza ją cy nic in ne go jak – kro wę mor ską!
Płe twy po szły w ruch, au to ma ty pra wie po -
wy pa da ły z ust, ale by ło war to! Diu goń, lub
jak ktoś wo li du gong, znaj do wał się w od le -
gło ści dwóch me trów od nas. Kto pod pły -
nął bli żej, miał go pra wie na wy cią gnię cie
rę ki. Na zwa te go nie zwy kłe go ssa ka, mie -
rzą ce go oko ło 3 m dłu go ści, po cho dzi

z ma laj skie go sło wa „duy ong” zna czą ce go
„pa ni mo rza”. Du goń, kla sy fi ko wa ny
do rzę du sy ren, w Egip cie zna ny jest rów -
nież ja ko sea cow – czy li kro wa mor ska, bę -
dąc pro stą alu zją do zja da nia ogrom nej
ilo ści traw mor skich na pod wod nych pa -
stwi skach. Wi dok był nie sa mo wi ty! „Pa ni
mo rza” po czu ła się za pew ne przez chwi lę
jak gwiaz da, osa czo na pa pa raz zi ro bią cy -
mi zdję cia i krę cą cy mi film. Ale to my by li -

śmy go ść mi Mo rza Czer wo ne go, któ re rzą -
dzi się swo imi pra wa mi i przy wi le ja mi. Wi -
sie li śmy za tem w to ni w bez piecz nej
od le gło ści, ob ser wu jąc jak spo ży wa swo je
po ran ne śnia da nie, a po tem z gra cją od pły -
wa w dal. Wra że nia? Nie za po mnia ne, bez -
cen ne, nie do opi sa nia. Po le cam wszyst kim.

– Ale mie li śmy szczę ście! Pierw szy nu rek
i od ra zu kro wa! – krzyk nął Ję drek.

– Tak na praw dę to za mó wi łam na dziś
dla was diu go nia, aby zro bić „do bre wej -
ście” – od po wie dzia łam z uśmie chem.
– A to jesz cze nie ko niec atrak cji.

I rze czy wi ście, po ran ne nur ko wa nie
z kro wą mor ską by ło fan ta stycz nym roz po -
czę ciem na szej wy pra wy. Ok. godz. 8: 30
zja wi li śmy się w re stau ra cji na śnia da niu,
gdzie cze ka ły już na sze dwie nie nur ku ją ce
pa nie – Ania i Gra żka, któ re przy je cha ły
„na urlop”, re laks i od po czy nek od pra cy.
To mek i Ro bert – kur san ci Ani ty – nie mo -
gli do cze kać się już pierw sze go zej ścia
pod wo dę. Sche mat jest tu pro sty: nur ko wa -
nie -je dze nie -nur ko wa nie -je dze nie -nur ko -
wa nie -je dze nie -spa nie (ewen tu al ne wie -
czor ne piw ko). I tak ca ły mi dnia mi. Trzy
peł no war to ścio we po sił ki w cią gu dnia
(z cze go głów nym skład ni kiem był ryż) da -
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wa ły nam ener gię na ko lej ne nu ry 3-4 ra zy
dzien nie. Te go dnia za nur ko wa li śmy jesz -
cze dwa ra zy na Ki lo Ta ma ni – pięk nej za -
to ce z trzy stu me tro wą piasz czy sta pla żą
i bo ga tą ra fą ko ra lo wą. Na zwa ozna cza od -
le głość nur ko wi ska od Mar sa Alam (ki lo
– ki lo metr, ta ma nia – osiem). Z te go nur ko -
wa nia za pa mię ta łam, że Mi łosz za po mniał
wziąć ze so bą na nur ko wa nie ba last, a Syl -
wia mia ła wszyst ko za du że... jac ket, płe -
twy, ma skę... Po to jest wła śnie check di ve.
Po pro stu. Zwień cze niem wie czo ru by ło

świę to wa nie set ne go nur ka Da mia na,
ochrzczo ne go przez gru pę Ja rząb kiem!
Od te go dnia jed nym z głów nych ele men -
tów dia lo gu mo jej gru py z za ło gą by ło zda -
nie: „Hel lo my friend!”

Dzień dru gi
Gru pa zin te gro wa ła się bły ska wicz nie!

Wspól ne wy jaz dy nur ko we prze peł nio ne
by ły śmie chem, żar ta mi i od kry wa niem no -
wych miejsc na ma pie nur ko wej. Jak przy -
sta ło na nie dzie lę, świę to wa li śmy... imie ni -
ny jed ne go z uczest ni ków – Edwar da!

Dzień roz po czę li śmy od przed śnia da nio -
we go nu ra o 6 ra no na Ga bel Ro sas – czy li
„pio no wej gó rze”. Na stęp nie grup ka za li -
czy ła dwa nu ry na pięk nej ra fie Sa ma dai
Co ast w to wa rzy stwie żół wia i mu re ny.
W mię dzy cza sie do łą czył do nas jesz cze je -
den uczest nik wy jaz du – An drzej, któ ry bez
za sta no wie nia po szedł z na mi na nur ko wa -
nie noc ne, ro biąc tym sa mym check di ve.
A wra ca jąc do nur ko wa nia noc ne go… baj -
ka. Zwar ci i go to wi sta wi li śmy się o 17: 30
w CN. Uzbro je ni w cza pecz ki, blu zy i ręcz -
ni ki, po do kład nym brie fin gu, za pa li li śmy
la tar ki i ze szli śmy pod wo dę… roz dym ki,
skrzy dli ce, ma sa je żow ców i ośmior nic,
szka rad nic… do wy bo ru, do ko lo ru! Nur ko -
wa nie w no cy da je zu peł nie in ny ob raz nur -
ko wi ska i mo żli wość zo ba cze nia cał ko -
wi cie in nej mor skiej fau ny. Wra że nia gru -
py? Chce my jesz cze!

Wie czór spę dzi li śmy w Cof fee Sho pie.
Tam cze ka ła nie spo dzian ka – ra zem z gru -
pą nie miec kich nur ków usie dli śmy bo so
na „pod ło dze”. Przy dźwię kach mu zy ki, za -
pa chu świe żo pa rzo nej ka wy z im bi rem
i kar da mo nem, wzię li śmy udział w iście be -
du iń skiej uczcie! Dzie ląc się na ma łe grup -
ki, pró bo wa li śmy arab skich po traw,
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je dząc… tyl ko pra wą rę ką (bez uży cia
sztuć ców) we dle kul tu ry Is la mu. Za ba wy
by ło co nie mia ra! Żo łąd ki wy mę czo ne
po czte rech nur ko wa niach na peł ni ły się
w mig. Do te go zim ne pi wo i szi sza, szum
mo rza i wia tru, za pach pu sty ni… Kli mat
nie po rów ny wal ny z ni czym in nym. Tam
jest po pro stu – do brze.

Dzień trze ci
– Nie ma wia tru!! – mo jej eu fo rii nie by -

ło koń ca! – Idzie my na Ho use re ef!
Nie li mi to wa ne nur ko wa nia na ra fie do -

mo wej ba zy są naj więk szym atu tem te go
miej sca. Ho use re ef ob fi tu je w nie zwy kłą ró -
żno rod ność mor skich stwo rzeń, pięk ne, nie -

znisz czo ne ko ra le, cie ka we ja ski nie i ka na ły.
Je śli jest do bra po go da, nur ko wie miesz ka ją -
cy w ba zie po tra fią ca łe dnie spę dzać na ra -
fie do mo wej. Po wód? Zde cy do wa nie
naj pięk niej sze miej sce (wg mo jej opi nii) kon -
ku ru ją ce jesz cze z nur ko wi skiem Po ri des.
Mia łam szczę ście nur ko wać już na ka na le
nr 2 kil ka dni wcze śniej, ta kże tym bar dziej
nie mo głam się do cze kać jesz cze jed ne go
nu ra. Cha nel 2 po ło żo ny jest w od le gło -
ści 300-400 m od ba zy, wy ró żnia jąc się ja ko
ciem no nie bie ski pa lec na tle ra fy. Wej ście
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– przy po mo cy li ny, ni czym w wą wo zie peł -
nym szcze lin. Dla mnie bom ba. Efekt po ran -
ne go nu ra (znów o 6: 00!) na ho use re fie?
Lon gi ma nus shark we wła snej oso bie. Resz -
tę dnia spę dzi li śmy na Mar sa Mu ren, jak sa -
ma na zwa wska zu je – w po szu ki wa niu
mu re ny. Spot nur ko wy o fa scy nu ją cej sce ne -
rii ob fi tu je w kro ko dy le Fish, wę go rze,

płaszcz ki, re ki ny i oczy wi ście mu re ny! Po -
mię dzy dwo ma bar dzo uda ny mi nu ra mi
uczest ni cy na sze go wy jaz du po sił ko wa li się
tzw. ba to ni ka mi, któ re za su ge ro wa łam za -
brać ze so bą do Mar sa. Jak oka za ło się póź -
niej, wszy scy by li per fek cyj nie przy go to -
wa ni, tyl ko pa ni Ania (ja) nie zdą ży ła się
w nie za opa trzyć… W tym miej scu chcia łam

bar dzo po dzię ko wać gru pie za wszel kie do -
kar mia nie swo je go to ur le ade ra (Kon ra dzie
– smak łódz kich ko ko sa nek i her ba ty cy na -
mo no wej czu ję do dziś! Dzię ki!) W mię dzy -
cza sie uro dził się ta ki dia log:

– Osa ma, what do you think abo ut our
gro up? – za py ta łam na sze go Gu ida.

– Yyy…. – za czął Osa ma.
Mi rek do koń czył za nie go:
– I don’t un der stand this qu estion.
Pół żar tem, pół se rio. Po chwi li jed nak

usły sze li śmy:
– Go od Di vers, re la xing, don’t stress for

me, I en joy di ving with you.
Ni by jed no zda nie, a czło wie ko wi ro bi

się od ra zu cie plej na ser cu.
To by ły ostat nie nu ry te go dnia. Znów

po ubie ra ni w cza py lub prze dziw ne in ne
okry cia gło wy a’la twór czość ra do sna, sie -
dzie li śmy w majt kach na pa ce „pick -upa”,
po dzi wia jąc pu styn ny kra jo braz Mar sa.

– Jak pre zen tu je się mo ja czap ka? – za -
py ta ła z przy mru że niem oka Do rot ka.

– To no wa? – do dał Ja rek.
– Nie, ku pi łam dwie zi my te mu i ani ra -

zu nie no si łam. Przy wio złam więc ją
do Egip tu… – wy ja śni ła ze śmie chem Do -
ro ta.
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Specyfika tej nurkowej społeczności jest
rozbrajająca. Ot co!

Ten dzień był wyjątkowy również z inne-
go powodu. Nasi kursanci Roberto i Tomek
zostali oficjalnie nurkami! Po nurkowa-
niach, teorii i egzaminie – dumnie zapre-
zentowali swoje nowe logbooki, po czym
bez wahania stwierdzili, że jutro jadą z na-
mi na wrak Abu Ghusun. A co tam! Najle-
piej od razu „na głęboką wodę”.
Dosłownie!

Dzień czwarty
– Czy zamawiali Państwo budzenie?

– pytałam zaglądając do każdego pokoju
mojej grupy punkt 7: 00 rano.

– W końcu mogliśmy się wyspać! – zgod-
nie stwierdziła grupa, która ze względu
na dzisiejszą wyprawę na wrak oddalony
około 80 km od bazy nie miała porannego
nura o 6: 00 rano. Zapakowani do busa
oraz łady rodem ze starych filmów, ruszyli-
śmy całą 17-tką na podbój wraku. Abu
Ghusun – wrak pakistańskiego frachtowca,
który zatonął około 16 lat temu podczas
sztormu, podzielony jest na dwie części.
Statek spoczywa na małej głębokości, po-
cząwszy od około 8-10 m do max 20 m.
Fantastycznie porośnięty przez różnorodne

koralowce, jest niebywale atrakcyjny dla
osób nurkujących. Jedno nurkowanie zde-
cydowanie nie wystarczy na penetrację ca-
łego wraku zarówno z zewnątrz, jak i kilku
zakamarów wewnątrz statku. Co więcej,
nasze non diverki mogły snorklować sobie

bezpośrednio nad spoczywającym na dnie
statkiem, dzięki dobrej widoczności i małej
głębokości. Każdy znalazł coś dla siebie!
Podczas nurów mieliśmy ambitny plan wy-
konania podwodnego zdjęcia z całą grupą
trzymającą flagę Activtour. Niestety, trochę
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po psu li śmy wi docz ność, ma cha jąc płe twa -
mi nad piasz czy stym dnem… za sło na dym -
na jak nic. Re asu mu jąc – zdję cie zro bio ne
już na po wierzch ni, pre zen tu je się re we la -
cyj nie. Hu mor do pi sy wał nam ca ły dzień
– pod wo dą ro bi li śmy fi koł ki, co nie któ rzy
w oku la rach a’la Ste vie Won der dziel nie
do wo dzi li za ło gą na wra ku, in ni cho dzi li

w to ni bez płetw, gra li li mon ką w ping -pon -
ga, pro wa dzi li roz mo wy te le fo nicz ne... Ist -
ne sza leń stwo.

Na wy jaz dy nur ko we do miejsc po ło żo -
nych „da lej” od ba zy za wsze do sta je my
tzw. bre ak fast lub lunch bo xy, aby po mię -
dzy zej ścia mi pod wo dę wspól nie zjeść po -
si łek na pla ży, po pi ja jąc nie wia ry god nie

moc ną i słod ką ka wą, przy rzą dza ną przez
oko licz nych miesz kań ców re gio nu. Na oso -
by wciąż spra gnio ne wo dy cze ka ło jesz cze
nur ko wa nie noc ne. Po raz ko lej ny bar dzo
uda ne. Na wie czór za pla no wa li śmy so bie
ko lej ną atrak cję – chrzest no wo upie czo -
nych nur ków! Ude rze niom płe twa mi w pu -
pę to wa rzy szy ły wszel kie go ro dza ju
ko men ta rze i ży cze nia dla chło pa ków,
a po tem krót kie świę to wa nie nad ba se nem.

Dzień pią ty
Śro da by ła dniem pod na zwą „Jal la, jal -

la”, co zna czy w ję zy ku arab skim „Szyb ko,
szyb ko!”. Mo ja zde ter mi no wa na gru pa mia -
ła ostat nią szan sę na zro bie nie 4 nur ko wań
na 2 dni przed wy lo tem. Na do bry po czą tek
– Ho use Re ef! Ka nał nr 3 – jesz cze pięk niej -
szy niż dru gi! Wię cej ja skiń, szcze lin, za ka -
mar ków, pięk na ra fa, żół wie, bar ra ku dy,
płaszcz ki… coś wspa nia łe go! Szyb kie śnia -
da nie, dwa nu ry na Ga bel Ro sas, lunch
i ostat ni na Mar sa Egla – aby oso by, któ re
nie by ły na pierw szym nur ko wa niu, na któ -
rym spo tka li śmy diu go nia, mo gły go zo ba -
czyć na wła sne oczy.

To mek pod su mo wał:
– Czwar te nur ko wa nie i idzie my oglą dać

kro wę mor ską!
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– Tak, cze ka na nas – do po wie dzia łam.
– Za mó wi li śmy, da li śmy na pi wek w eu -

ro… – kon ty nu ował To mek.
– I na pew no bę dzie! – do da ła Do rot ka

z na dzie ją na uj rze nie diu go nia.
– Bę dą ośmior ni ce, re ki ny, ka na ły, sa me

atrak cje – do dał Ja rzą bek.
– Sko ro tak mó wi cie, tak też bę dzie!

– pod su mo wa łam i z wiel ką na dzie ją
na krów kę za pię łam pian kę do koń ca.

Re la cja z nu ra? Hm… był piach, żółw,
piach... i piach. Jak by to rzec, tro chę za -
szwan ko wa ła nam na wi ga cja. Trzy kro wy
zo ba czy li śmy tyl ko ocza mi wła snej wy -
obraź ni. Śmie chu by ło po pa chy. Wie czo -
rem cze ka ła na nas im pre za z oka zji
otwar cia ho te lu. Sto ły zo sta ły usta wio ne
na wol nym po wie trzu, na bu dyn kach po -
wie wa ły ba lo ny, DJ pusz czał „Je steś sza lo -
na”, a szwedz ki stół ob fi to wał w ró żne go
ro dza ju sa łat ki, ry by, ba ra ni nę, kur cza ka….
To by ła praw dzi wa uczta! Po nad to ser wo -
wa ne by ły ciast ka, owo ce i spe cjal ny tort
na otwar cie! Po sym bo licz nej lamp ce szam -
pa na roz po czę ły się tań ce pol sko -nie miec -
ko -arab skich go ści! Nie wiem skąd
mie li śmy na to si łę, ale jak przy sta ło na pol -
ską eki pę – za wo jo wa li śmy par kiet. Tuż

po pół no cy grzecz nie po ło ży li śmy się spać.
Kil ka go dzin wcze śniej otrzy ma li śmy bo -
wiem in for ma cję od no śnie prze su nię cia go -
dzin prze lo tów. Ozna cza ło to, że mo że my
zro bić w ostat ni dzień jesz cze dwa do dat -
ko we nu ry!

Dzień szó sty
Na po że gna nie z ra fą do mo wą zo ba czy -

li śmy na po ran nym nur ko wa niu man tę
– Eagle Ray! Peł na sa tys fak cja! Ostat nie go
nur ka zro bi li śmy na miej scu o na zwie Po ri -
des. Za trzy ma li śmy się na wzgó rzu (skar -
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pie), z któ re go już ze sprzę tem scho dzi li śmy
na brzeg. Kra jo braz oto cze nia – nie zwy kły.
Po ri des da je mo żli wość roz po czę cia nur ko -
wa nia w jed nym miej scu, a za koń cze nia
w do brze nam już zna nej Ki lo Ta ma ni. I tak
też zro bi li śmy. 

Za nu rza jąc się w tu ne lu, wy pły nę li śmy
na otwar tą, pod wod ną prze strzeń z nie zwy -

kle bo ga tą ra fą ko ra lo wą. By ło to ide al ne
zwień cze nie na sze go wy jaz du! Jed no z naj -
lep szych spo tów nur ko wych! Resz tę dnia
spę dzi li śmy na „pla żin - gu” i „le żin gu”
nad ba se nem! W koń cu praw dzi we wa ka -
cje!

Wie czór mi jał na zgry wa niu zdjęć, fil -
mów, wpi sy wa niu nur ko wań do log bo -

oków, a ta kże wspól nych roz mo wach i po -
że gna niach w cof fee sho pie.

Mam na dzie ję, że po byt w Mar sa Alam
bę dzie dla wszyst kich mi łym wspo mnie -
niem. Na si prze wod ni cy nur ko wi (zna ją cy
do sko na le tu tej sze ra fy i wa run ki po go do -
we) stwier dzi li, że by li śmy na praw dę wy jąt -
ko wą pol ską gru pą, któ ra sko rzy sta ła
cał ko wi cie z ofer ty nur ko wej! Zde ter mi no -
wa nie i pa sja nur ko wa wszyst kich uczest ni -
ków spra wia ły, że nie chcie li śmy wy cho-
dzić z wo dy. Mo żli wość nie li mi to wa nych
nur ko wań na ra fie do mo wej oraz 3-4 nur -
ko wa nia wy jaz do we w cią gu dnia wy ko rzy -
sta li śmy w 100%. Co wię cej, spe cy fi ka te go
miej sca i at mos fe ra w nim pa nu ją ca po zwa -
la ła nam usta lać go dzi ny nur ko wań, po sił -
ków czy wy bie rać miej sca nur ko we
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po konsultacji z guidem. Dało nam to niesa-
mowity komfort, swobodę i elastyczność.

Nurkowaniom towarzyszyło mnóstwo śmie-
chu, gdyż codziennie ktoś z grupy zapomi-
nał któregoś z elementów sprzętu wcho-
dząc do wody – płetw, balastu, gumek
do włosów, maski którą zastępowały okula-
ry przeciwsłoneczne… Powstały nowe zna-
ki nurkowe, powiedzonka, ksywy. Jednym
słowem – organizujemy już kolejny wyjazd!
Uczestnikami wyprawy byli: Mirek, Damian
(Jarząbek), Konrad, Dorotka, Jarek, Grażka,

Robert, Ania, Sławek, Edward, Sylwia, To-
mek, Andrzej, Miłosz, Jędrek, Darek (Czer-
wona Rękawiczka), i ja – Ania. Zapraszam
na kolejny wyjazd na dziewicze południe
Egiptu, z przepięknymi rafami i różnorodną
fauną morską. Tam gdzie panuje spokój i ci-
sza, nurkowania odbywają się głównie
z brzegu, gdzie każdy czuje się bezpiecz-
nie – jak w domu.

Następnego dnia spojrzałam ostatni raz
zza okna samolotu na Red Sea.

– Ok, za chwilę będzie wyjazd nurkowy
na Mikołajki, potem nurkowy sylwester, fe-
rie zimowe…. Już mnie ciągnie na nury
– pomyślałam w duchu, zamknęłam oczy
i po chwili… znowu byłam pod wodą…
– Enjoy Diving. Po prostu.

Anna Sołoducha-Bućko

a.soloducha@activtour.pl
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Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.activtour.pl/nurkowanie-sylwester-egipt-wadi-lahami-2013.html
http://www.activtour.pl/activtour-sylwester-nurkowy-na-marsie-20132014.html
http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
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Za ło ga jest bar dzo sku pio na, wszy scy
spo glą da my w ekran so na ru, wy pa tru jąc
cha rak te ry stycz ne go kształ tu wra ku. Nie -
wie lu ka pi ta nów umie tu do pły nąć, sil ne
prą dy, pła skie, piasz czy ste dno, któ re nie
sta no wi do bre go za cze pu dla ko twi cy i fa lo -
wa nie spra wia ją, że tyl ko naj lep si i naj bar -
dziej do świad cze ni po tra fią od na leźć
Mo ga mi Ma ru, tra fić weń ko twi cą i umo żli -
wić płe two nur kom nur ko wa nie.

Wa run ki te go dnia są wy jąt ko wo trud ne.
Wresz cie ko twi ca znaj du je punkt za cze pie -
nia, a my szyb ko za kła da my na sie bie
sprzęt. To mo je dru gie nur ko wa nie tech -

nicz ne po kur sie ad van ced ni trox i de co
pro ce du ry. Je stem peł na obaw. Pierw sze
by ło nie po rów ny wal nie prost sze, przy pięk -
nej, opa da ją cej stro mo do 80 me trów ścian -
ce, chro nią cej przed prą da mi, trwa ło 20
mi nut i od by wa ło się na 40 me trach głę bo -
ko ści. Tym ra zem wa run ki nie by ły tak cie -
plar nia ne – za nu rza li śmy się głę biej,

Mogami Maru
Sie dzę na ło dzi, wpa tru jąc się w ho ry zont z upo rem god nym lep szej spra -

wy. Nic dziw ne go, po raz pierw szy sil ne bu ja nie i moc ne fa le spra wi ły, że
żo łą dek pod cho dził mi do gar dła. Sta ra jąc się za wszel ką ce nę za cho wać
god ny wy gląd w trud nej sy tu acji, zer ka łam co chwi lę na ta blicz kę, na któ -
rej do kład nie roz pi sa łam run ti me zbli ża ją ce go się nur ko wa nia. Z wdzięcz no -
ścią sko rzy sta łam z pro po zy cji mo je go part ne ra, Dan nie go, któ ry ob lał mnie
ku błem wo dy świe żo za czerp nię tej zza bur ty, wi dząc, że pod de li kat ną opa -
le ni zną ro bię się co raz bar dziej zie lon ka wa…
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w bar dzo sil nym prą dzie, że by na sa mym
do le od na leźć wrak. Po tem cze ka ła nas dłu -
ga de kom pre sja w to ni.

Za nu rza my się bar dzo szyb ko wzdłuż li -
ny opu sto wej, trzy ma jąc się jej w sil nym
prą dzie. Na do le wi ta nas wi dok piasz czy -
ste go dna, na któ rym wid nie je ślad po cią -
gnię tej ko twi cy. Wra ku ni gdzie nie wi dać.
Roz glą dam się, ale bez efek tu. Trud no. Sy -
gnał do wy nu rze nia i le ci my do gó ry.

Je stem roz cza ro wa na, ale roz mo wa
z part ne ra mi po twier dza mo je przy pusz cze -

nia – ko twi ca naj wy raź niej tra fi ła we wrak,
ale prąd był na ty le sil ny, że ją wy rwał i po -
cią gnął da lej, kie dy my się za nu rza li śmy.
Trud no. Póź niej spró bu je my po now nie,
ma jąc na dzie ję, że tym ra zem nam się uda.

Po po łu dniu wa run ki wca le nie są lep sze.
Wiatr wie je co raz moc niej, a fa lo wa nie
spra wia, że nie czu ję się naj le piej. Na mie -
rza nie wra ku trwa bar dzo dłu go ze wzglę du
na naj bar dziej nie ko rzyst ny prąd, ja ki tyl ko
mo żna so bie wy obra zić. Uzgad nia my, że to
ostat nia pró ba zrzu ce nia ko twi cy, je śli tym

ra zem się nie uda, pły nie my w in ne miej sce
i zro bi my nur ko wa nie przy ścian ce. Za ci -
skam moc no kciu ki. Oby się uda ło…

Za cze pio na! Ubie ra my się na praw dę bły -
ska wicz nie, kon tro la sprzę tu i wska ku je my
do wo dy. W trak cie za nu rze nia mu szę się
moc no trzy mać opu stów ki, że by nie po pły -
nąć z prą dem gdzieś… da le ko. Tem po za -
nu rza nia też jest ni cze go so bie, za su wam
naj szyb ciej jak tyl ko po tra fię, w du chu cie -
sząc się, że po tra fię tak szyb ko i bez do ty ka -
nia no sa wy rów nać ci śnie nie. Przed na mi
tyl ko ciem na toń… I na gle, zu peł nie jak
duch, po ja wia się ona. Mo ga mi Ma ru.

Z wra że nia za po mi nam o od dy cha niu.
Nar ko za azo to wa ude rza nie spo dzie wa nie
i z du żą si łą. Czu ję, że ca ła dy go czę, z tru -
dem sku piam my śli i mam odro bi nę czar no
przed ocza mi. O nie. Nie tym ra zem. Dla
ta kich miejsc uczy łam się nur ko wa nia!
– my ślę z de ter mi na cją i uspo ka jam od -
dech. Wy star czy ło kil ka od de chów, mo -
że 2-3 mi nu ty, że by wszyst ko wró ci ło
do nor my. Po ma ga włą cze nie ka me ry i sku -
pie nie się na na gry wa niu.

Je stem cał ko wi cie po chło nię ta wi do ka -
mi. Z za par tym tchem oglą dam znaj du ją ce
się na stat ku dro bia zgi, świa dec two tra gicz -
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nej hi sto rii. Wi dok ludz kich ko ści, na le żą -
cych do ja poń skich ma ry na rzy, któ rzy zgi -
nę li na Mo ga mi, jest na praw dę po ru sza ją cy,
ale jesz cze więk sze wra że nie ro bią dro bia -
zgi co dzien ne go użyt ku, któ re spo czę ły
na dnie ra zem ze swo imi wła ści cie la mi.
Wi dzę więc kwiet nik, szkla ne ta fle, któ re
znaj do wa ły się na dol nym po kła dzie, frag -
men ty ma ski ga zo wej, wy so kie bu ty, frag -
men ty ma te ria łu, naj praw do po dob niej
reszt ki mun du rów… Pły nie my na część
dzio bo wą, ja za Da vi dem, któ ry po ka zu je
mi naj cie kaw sze, od na le zio ne przez nie go
wcze śniej ar te fak ty i atrak cje.

Je stem ocza ro wa na tym wra kiem, Zau ro -
czo na za nu rzam się w po tę żny otwór, któ -
ry zie je w gór nym po kła dzie, gdzie
oglą dam ła zien kę, z do brze za cho wa ną
por ce la ną. Prze pły wam przez wą ską ga le -
ryj kę, nie zwy kle uwa żnie wy bie ra jąc miej -
sca, któ rych do ty kam – wnę trza Mo ga mi
sta ły się do mem dla szka rad nic, do sko na le
ma sku ją cych się wśród ko ra low ców i frag -
men tów stat ku. Prze pły wam bar dzo ostro -
żnie, le d wie po ru sza jąc płe twa mi, że by
o nic nie za cze pić i po wo li wy do sta ję się
na ze wnątrz. Ocza ro wa na wpa tru ję się
w ogrom ne ła wi ce ryb, car di nal fish, kłę bią -

ce się przy po kła dzie. Ma my jesz cze tro chę
cza su, cho ciaż te 20 mi nut zla tu je znacz nie
szyb ciej niż się spo dzie wa łam. Z ża lem po -
twier dzam znak do wy nu rze nia. Przed na mi
dłu ga dro ga do gó ry... Na 21 me trach zmia -
na ga zu. Prze pi nam się na ni trox 50 z za -
ska ku ją cym spo ko jem. O ile do tej po ry
za wsze uwa ża łam de kom pre sję w to ni
za źró dło wszel kie go zła, nie szczę ście i do -
pust bo ży, to tym ra zem jest zu peł nie ina -
czej. Za wi sam w bez kre snym błę ki cie,
zu peł nie roz luź nio na, wpa tru jąc się w wi -

ru ją ce wo kół dro bin ki. Są bia łe, na tym tle
ko ja rzą się z gwiaz da mi na nie bie. Je stem
za uro czo na nie re al ną uro dą oto cze nia. Ku
swo je mu za sko cze niu, z praw dzi wym ża -
lem wy nu rzam się do po wierzch ni, gdy
nad cho dzi na to czas. Na łódź wy cho dzę
oszo ło mio na. Da wid py ta mnie, czy wszyst -
ko w po rząd ku, ale ja je stem w sta nie tyl ko
kiw nąć gło wą, wciąż nie przy tom na. Tłu ma -
czę, że po trze bu ję kil ku chwil, że by dojść
do sie bie po ty lu wra że niach. Pe łen zro zu -
mie nia uśmiech uświa da mia mi, że nie jest
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to re ak cja nie ocze ki wa na. Kie dy po kil ku
mi nu tach wra ca my na wy spę, je stem już
w sta nie roz ma wiać. Mo je pierw sze sło wa
wy po wie dzia ne po tym nur ko wa niu brzmią
„zrób my to jesz cze raz!”.

Za nur ko wa łam na tym nie zwy kłym wra -
ku jesz cze trzy ra zy, za wsze czu jąc po tę żny
nie do syt i ubo le wa jąc, że spę dzam tam za -
le d wie 20 mi nut.

Ka żde z tych nur ko wań by ło dla mnie
zu peł nie wy jąt ko we. Na dru gim, tuż
przed za nu rze niem, stra ci łam płe twę. Mo -
głam tyl ko bez rad nie pa trzeć, jak zni ka

w sil nym prą dzie… Nie wy cho dząc z wo dy
za ło ży łam po ży czo ną, nie co in ną, go to wa
zro bić wszyst ko, że by tyl ko wró cić na Mo -
ga mi. Nar ko za ani ra zu nie ude rzy ła z ta ką
mo cą, jak za pierw szym ra zem. Czu łam się,
rzecz ja sna, lek ko wcię ta, ko lo kwial nie mó -
wiąc, ale lek kim i dość przy jem nym szu -
mem, po rów ny wal nym do efek tu, ja ki
da ło by wy pi cie pa ru drin ków w cie pły, wa -
ka cyj ny wie czór. Z ka żdym nur ko wa niem
czu łam się co raz swo bod niej, jak bym wra -
ca ła w zna ne, bli skie swe mu ser cu miej sce.
Tak też by ło, z cza sem nie po tra fi łam o tym

ma gicz nym wra ku my śleć ina czej niż „mo -
je Mo ga mi”. Czte ry nur ko wa nia po zwo li ły
mi le d wie li znąć uro ku, ja ki roz ta cza to
miej sce. Obej rza łam część ru fo wą, z po tę -
żną, zie ją cą w po kła dzie dziu rą, za wa la ją -
cym się po wo li do ma szy now ni su fi tem
i za ka mar ka mi, w któ rych za miesz kał wiel -
ki gro uper. Ogrom ne wra że nie zro bi ła
na mnie po tę żna, po kry wa ją ca się ko ra low -
ca mi śru ba le żą ca po ni żej 50 me trów, tuż
nad dnem. Ob ser wo wa łam ją z gó ry, ża łu -
jąc, że nie da ne mi bę dzie obej rzeć ni -
ższych par tii wra ku na tym wy jeź dzie
i obie cu jąc so bie jed no cze śnie, że wró cę
z upraw nie nia mi i umie jęt no ścia mi, któ re
po zwo lą na wię cej.

Ja ka jest hi sto ria mo jej pięk nej i ta jem ni -
czej Mo ga mi?

Po wsta ła ja ko ja poń ski sta tek prze zna -
czo ny do po ło wu ryb, jed nak w cza sie dru -
giej woj ny świa to wej zo sta ła wcie lo na
do ja poń skiej ma ry nar ki wo jen nej i zaj mo -
wa ła się ści ga niem i za ta pia niem ło dzi pod -
wod nych. Za to nął, tra fio ny po ci skiem
po wietrz nym (aerial tor pe do) 12 wrze -
śnia 1944 ro ku i ra zem z za ło gą spo czął
na dnie, na mniej wię cej 55 me trach (głę -
bo kość zmie nia się wraz z po zio mem wy so -
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ko ści wo dy mię dzy 55 a 52 me try). Gór ne
po kła dy znaj du ją się więc na wy so ko ści 47-
49 me trów, ni ższe frag men ty mniej wię cej
na 50. Ka dłub stat ku mie rzy 64 me try dłu -
go ści, jest moc no znisz czo ny przez po cisk
i upły wa ją cy czas. Kwe stią cza su jest, kie dy
za pad nie się ma szy now nia, a pe ne tra cja
wnę trza już te raz jest dość moc no ry zy kow -
na.

Tym nie mniej w Mo ga mi jest coś urze ka -
ją ce go i ma gicz ne go, co spra wi ło, że wy je -
żdża jąc my śla łam wy łącz nie o niej,
za sta na wia jąc się, kie dy naj szyb ciej bę dę

mo gła tam wró cić. Chcia łam po znać ka żdy
za ka ma rek te go wra ku, od kryć ka żdy je go
se kret, od na leźć szcząt ki ma ry na rzy, któ rzy
tam zgi nę li, że by z sza cun kiem i w mil cze -
niu skło nić przed ni mi gło wę, po zwo lić, że -
by wszyst kie zo sta wio ne tam przed mio ty
wry ły mi się w pa mięć. Ule głam cza ro wi te -
go nie sa mo wi te go miej sca, a za gu bio ną
gdzieś w głę bi nach płe twę trak tu ję jak mo -
ne tę wrzu co ną do fon tan ny – obiet ni cę, że
tu jesz cze wró cę.

Da ria Bo ru ta

daria.boruta23@gmail.com

http://scubatech.pl
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http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
https://www.facebook.com/pages/Hola-Teneryfa/367871753335003
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Zatopiony las w Krzeszówku
W po bli żu miej sco wo ści Krze szów,

na Dol nym Ślą sku, znaj du je się wio -
ska Krze szó wek. Nie wie le osób spo -
za te go re jo nu wie, że jest tu świet ne
miej sce do nur ko wa nia – nie czyn ne
wy ro bi sko ko pal ni pia sku. Wej ście
do wo dy jest tu bar dzo ła twe, naj le -
piej za nu rzyć się z po łu dnio we go
brze gu, z piasz czy stej pla ży. 

Aby się tam do stać, na le ży wcze śniej
skon tak to wać się z wła ści cie lem cen trum
nur ko we go, któ ry umo żli wi wjazd sa mo -
cho dem nad sa mą wo dę. Lo ka li za cja
GPS: 50.711658, 16.079156, do jazd
od wio ski Ja wi szów.

Krze szó wek od kry łem dzię ki Al ber to wi,
któ re go po zna łem na Fo rum -Nu ras. Po nie -
waż wcze śniej pły wał tam wie lo krot nie, zo -
stał mo im prze wod ni kiem. Po raz pierw szy
za nu rzy łem się w wy ro bi sku w mar cu 2012
ro ku i od ra zu za ko cha łem się w tym miej -
scu. Mi mo że wi docz ność pod wo dą nie

by ła wte dy naj lep sza (ok. 3-4 m), pod wod -
ne kra jo bra zy zro bi ły na mnie spo re wra że -
nie. Pły nąc w lek kim pół mro ku, po mię dzy
za to pio ny mi drze wa mi i krze wa mi, czu łem
się jak w po ran nym le sie na grzy bo bra niu
(ta au to su ge stia spo wo do wa ła, że w koń cu
zo ba czy łem grzy ba ro sną ce go przy pnia ku
– oka za ło się, że to tyl ko gu mo wa przy nę ta
węd kar ska, tzw. rip per). Okrut nie rześ ka
wo da mia ła tyl ko 4 stop nie, a za chod ni
brzeg był jesz cze pod lo dem. Z uwa gi na
po rę ro ku ży cie pod wod ne pra wie nie ist - nia ło. Al bert obie cy wał jed nak, że kie dy się

ocie pli, pod wo dą bę dzie się ro iło od szczu -
pa ków. Mo je ko lej ne nur ko wa nia w Krze -
szów ku po twier dzi ły tę te zę. Sta ło się to
w lip cu ze szłe go ro ku. Ob fi tość ży cia pod -
wod ne go by ła za ska ku ją ca, po mię dzy za to -
pio ny mi drze wa mi pły wa ły ogrom ne ła wi ce
oko ni i pło ci. Nie któ re szczu pa ki, chy ba
przy zwy cza jo ne do nur ków, po zwa la ły
zbli żyć się na kil ka cen ty me trów. Pró bo wa -
li śmy na wet jed ne go po chwy cić przy po -
mo cy me ta lo we go ko cioł ka zna le zio ne go
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na dnie. Zbior nik pod wo dą jest bar dzo ró -
żno rod ny. Po stro nie za chod niej znaj du je
się naj gęst szy za to pio ny las, ja ki kie dy kol -
wiek wi dzia łem. Że by się przez nie go prze -
bić, trze ba się na praw dę prze ci skać po mię-
dzy pnia mi. Nie któ re za to pio ne cho in ki wy -

glą da ją jak drzew ka bo żo na ro dze nio we.
Na dnie mo żna też spo tkać po zo sta ło ści
po ko pal ni: ru ro cią gi i prze siew nik pia sku.
Mak sy mal na zna le zio na prze ze mnie głę -
bo kość wy nio sła 21 m, jed nak we dług Ma -
riu sza jest miej sce o głę bo ko ści 25 m.

Wi docz ność pod wo dą jest zmien na, naj -
czę ściej do bra, cza sa mi do cho dzi na wet
do 12 me trów. La tar ka przy da je się bar dziej
do ko mu ni ka cji niż do oświe tle nia, po nie -
waż na dnie jest zu peł nie ja sno. W su mie
do dzi siaj zro bi łem tam 19 nur ko wań
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z łącz nym cza sem pod wo dą pra wie 24 go -
dzi ny i śred nią głę bo ko ścią 8,6 me tra (faj -
nie pro wa dzić log bo oka).

Nur ko wa nie w Krze szów ku jest bar dzo
kli ma tycz ne. Nie wiel ką część te go kli ma tu
uda ło mi się, mam na dzie ję, od dać w fil mi -

ku, któ ry zro bi łem w trak cie so lo we go nur -
ko wa nia w ze szłym ro ku. Nur ko wa nie
trwa ło pra wie dwie go dzi ny i by ło tak pięk -
nie, że nie chcia ło mi się wy cho dzić z wo -
dy (na wet po mi mo te go, że na po wierzch ni
cze ka ła mo ja żon ka z gril lem peł nym pysz -

no ści). Fil mik mo żna obej rzeć tu taj:
http://www.youtu be.com/watch?v=-yAu -
g8o Tr h4.

War to jesz cze wspo mnieć, że zbior nik
w Krze szów ku wcze śnie za ma rza i póź no
od ma rza. W ze szłym ro ku trzy dni przed
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syl we strem ni gdzie nie by ło jesz cze lo du.
Wy bra li śmy się do Krze szów ka i za sta li śmy
ca ły zbior nik za mar z nię ty (dla po rów na nia,
Zim nik za marzł do pie ro 3 ty go dnie póź -
niej). Zro bi li śmy nie spo dzie wa nie pierw sze
nur ko wa nie pod lo do we tej zi my.

Oprócz mo żli wo ści wy ko na nia nie wąt -
pli wie atrak cyj nych nur ko wań, w Krze -
szów ku mo żna rów nież na zbie rać grzy bów
w po bli skim le sie (pa no wie do wo dy, a pa -
nie do la su) oraz zwie dzić prze pięk ne
Opac two Cy ster skie w Krze szo wie:

http://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/Opac two_Cy -
sters%C3%B3w_w_Krze szo wie w tym za -
pie ra ją cą dech w pier siach ba zy li kę:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Wn
iebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4
%99tszej_Maryi_Panny_w_Krzeszowie

Robert Perżan 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Krzeszowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Krzeszowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Krzeszowie
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http://www.gozodive.pl
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Czy nie myślałeś 
o wypromowaniu się 
na łamach gazety?
Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja elek tro nicz na) po -
szu ku je au to rów ar ty ku łów. Je że li znasz się na
fo to gra fii pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę cie
nur ko wym, szko le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do nas. Twój ar ty kuł
mo że być opu bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za to ofe ru je my Ci
jed nak pro mo cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go zdję cia oraz da -
nych kon tak to wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad re sem 
http://nu ras.in fo/.

Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:

wydawnictwo@nuras.info

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://www.targikielce.pl/index.html?k=sporty_wodne&s=index
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Miej sce wy pad ku: Pło cie. Je zio ro
w wo je wódz twie wiel ko pol skim, w
pow. pil skim, w gra ni cach mia sta Pi -
ła, le żą ce na te re nie Do li ny Gwdy.
Je zio ro znaj du je się na wschod nim
ob sza rze miej skim Pi ły i słu ży przede
wszyst kim re kre acji i tu ry sty ce. 

Na wschod nim je go krań cu znaj du je się
du ża piasz czy sta pla ża ze strze żo nym ką -
pie li skiem i re stau ra cja mi. Nad je zio ro
z cen trum mia sta pro wa dzi ście żka ro we ro -
wa. Na pół noc nym skra ju zbior ni ka znaj du -
ją się bun kry, bę dą ce po zo sta ło ścią czę ści
umoc nień Po zy cji Pil skiej. Po wierzch nia
zwier cia dła wo dy we dług ró żnych źró deł
wy no si ok. 33 ha. Śred nia głę bo kość je zio -
ra to 10,8 m, na to miast głę bo kość mak sy -
mal na 23,9 m. Ale ja Di no zau rów, na zy-

Wypadek nurkowy
Scenariusz sytuacji awaryjnej
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wa na też pod wod nym par kiem ju raj skim,
jest jed ną z atrak cji te go miej sca. To pierw -
sza w Eu ro pie pod wod na oa za di no zau rów.

Źró dło: WI KI PE DIA

Przy go to wa nie do nur ko wa nia
Znaj du je my się w ba zie nur ko wej, któ rej

go spo darz nie zwy kle in te re su ją co, przy

uży ciu ró żnych środ ków przed sta wia nam
akwen nur ko wy. Po ka zu je miej sca z więk -
szą i mniej szą wi docz no ścią. Wspo mi na,
ja kich re jo nów za le ca się uni kać ze wzglę -
du na to, że by nie prze szka dzać węd ka -
rzom. Zwra ca uwa gę na pły wa ją ce ro we ry
wod ne i in ny sprzęt pły wa ją cy, jed no cze -
śnie wska zu je za le ca ne miej sca wej ścia
i wyj ścia z wo dy. Za chę ca do obej rze nia
za to pio ne go wra ku sa mo cho du. Pre cy zyj -
nie opi su je i wska zu je atrak cyj ne i cie ka we
miej sca znaj du ją ce się pod wo dą. Pod lu -
strem wo dy zo ba czyć mo żna imi ta cje di no -
zau rów, są one do sko na le ozna czo ne
i ła two je od na leźć. Je den z di no zau rów
wy nu rza się. Go spo darz za pew nia o wy jąt -
ko wym bo gac twie akwe nu – mo żna tu spo -
tkać wie le ga tun ków ryb, a mię dzy in ny mi
je sio try, oko nie i szczu pa ki. Przed sta wia
nam rów nież sa mą ba zę nur ko wą.

Oma wia istot ne ele men ty, któ re mo gą
wpły nąć na bez pie czeń stwo nur ko wa nia
– ta bli ce z te le fo na mi alar mo wy mi: po go to -
wia, po li cji, stra ży po żar nej, ko mo ry de -
kom pre syj nej. Wska zu je miej sce, gdzie
znaj du ją się środ ki pierw szej po mo cy: bu tla
z ze sta wem tle no wym, ap tecz ka i de fi bry -
la tor. Po za po zna niu nas z ba zą go spo darz

pro si o przed sta wie nie na szych upraw nień
nur ko wych. Oso by nur ku ją ce: An drzej
– nu rek re scue, Ma li na – nu rek OWD, Miś -
ka – nu rek AOWD, Mar ta – nu rek AOWD,
Asia – nu rek AOWD, Ane ta – nu rek CMAS
P2 i ja – nu rek AOWD. Przed nur ko wa niem
po wtó rzy li śmy wszyst kie zna ki nur ko we
i do ko na li śmy spraw dze nia part ner skie go.
Usta li li śmy, że pój dzie my w le wo na „łącz -
kę” obej rzeć szczu pa ki i po 30 mi nu tach,
tuż przy wyj ściu, po zo sta nie my, że by po -
ob ser wo wać je sio try. Ze wzglę du na ekwi -
pu nek gru py za pla no wa li śmy nur ko wa nie
nie głęb sze niż na 15 me trów, z cze go
więk szość cza su nad ter mo kli ną. Ko niec
ob ser wa cji je sio trów uzgod ni li śmy na mo -
ment, w któ rym ktoś z nas bę dzie miał 60
at mos fer po wie trza.

Wy pa dek nur ko wy
Nur ko wa nie prze bie gło zgod nie z na -

szym pla nem i za ło że nia mi. Zau ro cze ni
akwe nem i bo gac twem ryb, z przy jem no -
ścią bar dzo dłu go oglą da li śmy je sio try
przy po mo ście. Po 70 mi nu tach ca łą gru pą
za koń czy li śmy nur ko wa nie. Kie dy peł ni
wra żeń i za do wo le ni wy cho dzi li śmy z wo -
dy, zo sta li śmy za cze pie ni przez ko bie tę,
któ ra za py ta ła nas, czy nie wi dzie li śmy jej
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part ne ra pod wo dą w oko li cach ro we rów
wod nych. Od po wie dzie li śmy, że nie ste ty
nur ko wa li śmy z dru giej stro ny akwe nu.
W tym mo men cie zda li śmy so bie spra wę,
że mógł mieć miej sce wy pa dek nur ko wy.
Wów czas An drzej – nu rek re scue – za py tał
ko bie tę, kie dy ostat ni raz mia ła kon takt
z za gi nio ną oso bą, w któ rym miej scu i ja -
kie są szan se, że ta oso ba mo że być już
na lą dzie. Oka za ło się, że stra ci ła kon takt
z part ne rem 5 mi nut te mu – po mi nu cie po -
szu ki wań wy nu rzy ła się na po wierzch nię,
nie znaj du jąc part ne ra po sta no wi ła udać się
w stro nę brze gu, gdzie zna la zła je go rze -
czy, ale je go tam nie by ło. Po krót kiej roz -
mo wie, w trak cie któ rej usta li li śmy
orien ta cyj ny punkt, w któ rym oso ba za gi -
nio na by ła ostat nio wi dzia na, An drzej wy -
zna czył Ma li nie za da nie ob ser wo wa nia
wska za ne go miej sca, Mar tę wy słał do ba zy
nur ko wej, aby po wia do mi ła o za ist nia łej sy -
tu acji i po pro si ła o we zwa nie po mo cy.
Po wstęp nym sza cun ku ilo ści po wie trza
w na szych bu tlach dwie oso by, któ re mia ły
po wy żej 110 at mos fer – Ane ta i Miś ka – zo -
sta ły wy sła ne na po szu ki wa nie me to dą
po kwa dra cie. Mo im za da niem by ło no to -
wa nie go dzin i mi nut zda rze nia.

W trak cie po szu ki wań, w cią gu kil ku mi -
nut, Mar ta przy bie gła z gru pą osób z ob słu -
gi, z peł nym ze sta wem pierw szej po mo cy
oraz dwo ma bu tla mi z po wie trzem dla
stwo rze nia dru giej pa ry po szu ku ją cej.
W ósmej mi nu cie od roz po czę cia na szej
ak cji na po wierzch ni za uwa ży li śmy trzech
nur ków. Je den z nich za sy gna li zo wał nam,
że wszyst ko jest OK. Po do pły nię ciu do

brze gu oka za ło się, że od na le zio ny nu rek
od da lił się od swo jej part ner ki za uro czo ny
wiel kim oka zem szczu pa ka i za plą tał się
w sie ci. Na si ra tow ni cy po zna le zie niu po -
mo gli mu się oswo bo dzić i ca ła ak cja za -
koń czy ła się szczę śli wie.

Po stę po wa nie pod wo dą przy wy pad ku
Wy sła na pa ra ra tow ni ków, kie ro wa na

z brze gu, do tar ła do wska za ne go miej sca
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za gi nię cia nur ka, za nu rzy ła się pod wo dę
ce lem prze pro wa dze nia po szu ki wa nia „me -
to dą po kwa dra cie”. Jest to je den z naj bar -
dziej efek tyw nych spo so bów, gdy ak cję
prze pro wa dza jed na pa ra nur ków. Po mi -
nu cie ak cji Ane ta za uwa ży ła kil ka me trów
od sie bie wy nu rza ją ce się bą bel ki po wie -
trza. Wspól nie z Miś ką ru szy ły w stro nę po -
szu ki wa ne go. Po do tar ciu do po szko do -
wa ne go za uwa ży ły, że jest za plą ta ny w sie -
ci i spa ni ko wa ny. Nie re agu je na zna ki, ma
sze ro ko otwar te oczy i ner wo wo od dy cha.
W trak cie gdy Ane ta pró bo wa ła na wią zać
„kon takt”, Miś ka ostro żnie spraw dzi ła ilość
po wie trza w je go bu tli (miał 80 atm),
po czym roz po czę ła roz ci na nie sie ci, ży łek
i wo do ro stów. Gdy po szko do wa ny zo stał
uwol nio ny, Ane ta za cho wu jąc środ ki ostro -
żno ści – wie dząc, że pa ni ka bier na mo że
prze ro dzić się w ak tyw ną – chwy ci ła go
od ty łu za za wór bu tli i przy trzy mu jąc je go
au to mat, by nie wy padł z je go ust, chcia ła
roz po cząć wy nu rza nie. Oswo bo dzo ny nu -
rek w tym mo men cie po ru szył się i pa trząc
na Miś kę, za czął da wać zna ki. Po na wią za -
niu kon tak tu z po szko do wa nym, któ ry za -
czął re ago wać na py ta nia, wy ko ny wać
po le ce nia, ode tchnę li mo ment i roz po czę li

pro ce du rę wy nu rze nia. Ca ła ak cja mia ła
miej sce na głę bo ko ści 12 me trów, jed nak
po oce nie sy tu acji wy ko na li 3-mi nu to wy
przy sta nek bez pie czeń stwa na 5 me trach
i bez piecz nie wy nu rzy li się na po wierzch -
nię. Za sy gna li zo wa li prze by wa ją cym na lą -
dzie, że od na le zio ny po szko do wa ny jest
bez piecz ny. Po mo gli mu do trzeć do brze -
gu.

Po stę po wa nie na po wierzch ni po wy -
pad ku

Po szko do wa ny wspól nie z ra tu ją cy mi
do tarł do brze gu, gdzie po zo sta li po mo gli
mu się ro ze brać. Po zda rze niu, któ re do star -
czy ło nam wie le ad re na li ny, upew ni li śmy
się wstęp nie, że stan psy cho fi zycz ny ura to -
wa ne go nur ka jest do bry. Zo sta li śmy za pro -
sze ni ca łą gru pą na ma low ni czy ta ras, gdzie
szef ośrod ka, któ ry ob ser wo wał re ak cję ra -
tu ją cych i po szko do wa ne go, dał szan sę
wszyst kim po dzie lić się wra że nia mi i tym
sa mym roz ła do wać emo cje. Po trzech go -
dzi nach ja sne by ło, że ca łe zda rze nie za -
koń czy ło się do brze.

Te le fo ny alar mo we (wy pis z ta bli cy in -
for ma cyj nej)

1. Kra jo wy Ośro dek Me dy cy ny Hi per ba -
rycz nej w Gdy ni, ul. Po wsta nia Stycz nio we -

go 9B, tel. alar mo wy (58) 622 51 63 (czyn -
ny non -stop), tel. (58) 622 27 89 – DAN

Szpi tal Spe cja li stycz ny 64-920 Pi ła, ul.
Ry dy gie ra 1 te le fon: +48 67 21 06 666

Po li cja – tel. 997
Straż po żar na – tel. 998
Po go to wie – tel. 999
Te le fon alar mo wy – 112
Pod su mo wa nie
Bez po śred nią przy czy ną zda rze nia by ło

od da le nie się od part ner ki, za plą ta nie się
w sie ci, brak od po wied nie go wy po sa że nia,
któ re po zwo li ło by sa mo dziel nie po ra dzić
so bie w tej sy tu acji awa ryj nej (NÓŻ, NO -
ŻYCZ KI).

Zda rze nie fik cyj ne.
Pa weł Kleszcz

Re scue Di ver
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O zja wi sku za lo dze nia au to ma tu
od de cho we go na pi sa no już w Pol sce
tak wie le, że w za sa dzie mo żna by
po wie dzieć, że im pro wa dzo ny na ten
te mat wy kład jest prost szy, tym jest
lep szy, po nie waż za in te re so wa ni mo -
gą zna leźć moc wszel kich in for ma cji,
np. w in ter ne cie czy pra sie bra nżo -
wej. To bar dziej nad miar tych in for -
ma cji i zwią za ny z tym cha os
prze szka dza w do tar ciu do wie dzy,
niż ich ewen tu al ny brak. Do ko na my
więc tu taj nie zbęd ne go pod su mo wa -
nia fak tów.

1. Nie ma cze goś ta kie go jak „za mar z nię -
cie au to ma tu”, po nie waż to nie au to mat za -
ma rza, tyl ko wo da w nim lub wo kół nie go.
Au to mat na to miast mo że ulec za lo dze niu.

2. Wy ni ka to z fak tu, że roz prę ża ny gaz

ochła dza się i w szcze gól nym przy pad ku je -
go tem pe ra tu ra mo że spaść po ni żej 0°C.
Oczy wi ście, jak to zwy kle w ży ciu, spra wa
nie jest ta ka pro sta. De fac to za spa dek tem -
pe ra tu ry ga zu wi nę po no si tzw. efekt Jo -
ule’a -Thomp so na zwią za ny ra czej pręd ko-
ścią prze pły wu ga zu niż z sa mym tyl ko
spad kiem je go ci śnie nia. W przy bli że niu
mo żna jed nak przy jąć, że spa dek ci śnie nia
po wie trza lub ni tro xu o 1 bar po wo du je
spa dek tem pe ra tu ry wy no szą cy 0,17OC.
Na szczę ście, zwy kle spad ki tem pe ra tur są
mniej sze, po nie waż au to ma ty od de cho we,
za rów no ich pierw sze, jak i dru gie stop nie,
po bie ra ją pod czas nur ko wa nia cie pło z ota -
cza ją cej je wo dy i ogrze wa ją prze pły wa ją -
cy w nich gaz.

3. Bez po śred nią przy czy ną za lo dze nia
au to ma tu jest zbyt szyb kie tem po od dy cha -
nia, ko rzy sta nie jed no cze śnie z au to ma tu

i in fla to ra ka mi zel ki lub ska fan dra su che go
oraz wil got ny czyn nik od de cho wy na bi ty
do bu tli przez nie spraw ną sprę żar kę, w któ -
rej w po rę nie zo sta ły wy mie nio ne fil try
osu sza ją ce po wie trze lub ope ra tor w po rę
nie otwo rzył za wo rów spu stu kon den su.
Wszyst kie te czyn ni ki mo gą wy stę po wać
łącz nie, ale w za sa dzie ka żdy z nich sam
wy star cza do wy stą pie nia za lo dze nia.

4. Za lo dze nie mo że być we wnętrz ne
(gdy lód po wsta je we wnątrz me cha ni zmów
au to ma tu – ko niecz ny do te go jest wil got ny
czyn nik od de cho wy) lub ze wnętrz ne (gdy
lód po wsta je z ota cza ją cej au to mat wo dy
– ta ka sy tu acja mo że zajść na wet przy czy -
stym i su chy czyn ni ku od de cho wym).

5. W obu przy pad kach ob jaw jest ta ki
sam – cią gły wy pływ po wie trza z za lo dzo -
ne go au to ma tu. Sy tu acja w któ rej au to mat
za blo ko wa ny we wnętrz nym lo dem prze sta -

Jak się nie zabić przy zalodzeniu
automatu oddechowego?
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nie w ogó le po da wać jest teo re tycz nie mo -
żli wa, ale spo tka łem się z nią chy ba tyl ko
raz w ży ciu na wie le se tek sy tu acji za lo dze -
nia au to ma tu, któ re prze ży łem, lub któ re
mia ły miej sce pod czas nad zo ro wa nych
przez mnie nur ko wań, al bo o któ rych sły -
sza łem. Ry zy ko jest więc mniej niż zni ko -
me.

6. Jak roz po znać, że au to mat uległ za lo -
dze niu? Cza sem spra wa jest oczy wi sta – je -
śli au to mat strze li nam po wie trzem w usta
i z ha ła sem za cznie się z nie go (przez za -
wór wy de cho wy dru gie go stop nia) wy rzu -
cać stru mień po wie trza – nie ma co
roz po zna wać. Na to miast je śli tyl ko po dej -
rze wa my de li kat ne za lo dze nie, na le ży
wstrzy mać na chwi lę od dech (oczy wi ście
nie wol no się w tym mo men cie wy nu rzać)
i po słu chać oraz po pa trzeć, czy po wie trze
wy la tu je przez za wór wy de cho wy dru gie go
stop nia – oczy wi ście je śli w tym cza sie nie
ro bi my wy de chu, nic nie ma pra wa tam tę -
dy le cieć. Je śli le ci, to pew nie au to mat jest
za lo dzo ny.

7. Na le ży po ka zać part ne rom zna ki
„z mo im au to ma tem coś nie w po rząd ku”
oraz „do gó ry” i bez po śpie chu, ale też bez
nie po trzeb nej zwło ki, roz po cząć wy nu rza -

nie, trzy mać się z part ne ra mi ra zem – naj le -
piej za szel ki ka mi ze lek, nie pa ni ko wać, nie
prze kra czać do pusz czal nej pręd ko ści wy -
nu rze nia, tar czę ma no me tru wziąć do rę ki
i ob ser wo wać, ile jesz cze jest po wie trza,
że by nie skoń czy ło się na gle. Za lo dzo ne go
au to ma tu nie wyj mo wać z ust! Spo wo do -
wa ło by to tyl ko zwięk szo ne za lo dze nie
i szyb szą utra tę po wie trza. Nie prze cho dzić
na za pa so wy au to mat! Nie żą dać po wie -
trza od part ne ra bez sen su, tzn. do pó ki ma -
my wła sne! Z cią głe go stru mie nia ga zu
po da wa ne go przez za lo dzo ny au to mat mo -
żna nor mal nie od dy cha ć1 i trze ba to ro bić
tak dłu go, na jak dłu go star czy po wie trza,
jed no cze śnie się wy nu rza jąc. Gdy po wie -
trze się skoń czy, tj. gdy od czu je my ro sną ce
opo ry od de cho we a ma no metr po ka że ze -
ro, na le ży przejść na au to mat za pa so wy
(ma to sens, je śli jest pod łą czo ny do osob -
nej bu tli) i roz po cząć z nie go od dy cha nie,
gdy zaś i tu się skoń czy, wów czas do pie ro
za żą dać ga zu od part ne ra i kon ty nu ować
wy nu rze nie nie pod da jąc się do koń ca.
Żad nych za wo rów bu tli nie za krę cać
pod wo dą! Ta ab sur dal na prak ty ka już nie -
jed ne go za bi ła. Teo re tycz nie mo żna ją sto -
so wać w przy pad ku kon fi gu ra cji z ze sta-

wem dwu bu tlo wym z ma ni fol dem izo la cyj -
nym, jed nak na wet w tym przy pad ku, je śli
nie ma ta kiej po trze by2, to nie war to te go
ro bić, nie tra cić cza su na krę ce nie za wo ra -
mi, tyl ko spo koj nie, ale bez zwle ka nia wy -
nu rzać się. Kie dy nur ko wa nie tech nicz ne
za czy na ło się w Pol sce, kil ku zna nych in -
struk to rów bar dzo ostro po le mi zo wa ło ze
mną na te i tym po dob ne te ma ty. Po le mi ka
jed nak urwa ła się, po nie waż ża den z mo -
ich dys ku tan tów już nie ży je – po gi nę li
w wy pad kach nur ko wych.

8. Spo ro jest roz ma itych mi tów wo kół za -
gad nie nia za lo dze nia au to ma tu. Np. cza -
sem za le ca się, że by pod czas nur ko wa nia
pod lo dem od dy chać na prze mian z głów -
ne go i za pa so we go au to ma tu, aby rów no -
mier nie je ob cią żać. Uwa żam, że nie jest to
ko niecz ne. Mo żna od dy chać sta le z głów -
ne go au to ma tu, zaś za pa so wy mieć na gu -
mie na szyi i nie ma ko niecz no ści uży wa nia
ich na zmia nę „co 10 at mos fer”, jak ro bią
np. nur ko wie ja ski nio wi. Je śli w obu bu -
tlach jest od po wied ni, z od po wied nim nad -
mia rem, za pro jek to wa ny za pas czyn ni ka
od de cho we go, to do praw dy nie ma sen su
szu kać dziu ry w ca łym i wal czyć o czwar -
te miej sce po prze cin ku. Ta kie pod cho dze -
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nie do spra wy jest na wet błę dem, po nie waż
osła bia kon cen tra cję na rze czach naj wa -
żniej szych. Rów nież do bór au to ma tu nie
ma aż ta kie go zna cze nia, jak się po wszech -
nie uwa ża. Ow szem, war to spraw dzić, czy
au to mat speł nia nor mę EN250, ale pra wie
ka żdy z do stęp nych na ryn ku au to ma tów ją
speł nia. Nie war to o to kru szyć ko pii, po -
nie waż na wet au to mat speł nia ją cy tę nor -
mę i tak zo sta nie za lo dzo ny, je śli nu rek
bę dzie z nie go cha otycz nie od dy chał,
a w bu tli bę dzie mo kre po wie trze – wi dać
więc, że nie o nu mer nor my tu cho dzi. To
sa mo do ty czy osła nia nia ko mo ry wod nej
pierw sze go stop nia po uprzed nim za la niu
jej ole jem si li ko no wym – cho dzi tu o zwięk -
sze nie po jem no ści ciepl nej au to ma tu i tym
sa mym utrud nie nie je go schło dze nia do po -
zio mu umo żli wia ją ce go za lo dze nie. Rów -
nież apek sow ski sys tem „su chej” ko mo ry
pierw sze go stop nia za pew ne nie co po pra -
wia za bez pie cze nie au to ma tu, ale nie ma
klu czo we go zna cze nia dla ochro ny przed
za lo dze niem. Tak sa mo wy mien ni ki cie pła
ty pu „grzał ka Mi cha la ka”, skąd inąd do sko -
na łe go pol skie go kon struk to ra i in struk to ra
nur ko wa nia. Wszyst ko to oczy wi ście ma
pew ne zna cze nie, ale ko niecz nie uwa żać

trze ba, że by nie po sta wić spra wy na gło -
wie. Bez tych wszyst kich pa ten tów też mo -

żna nur ko wać, je śli czyn nik od de cho wy
jest czy sty i su chy, nu rek od dy cha spo koj -
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nie i nie łą czy wde chu z pom po wa niem ka -
mi zel ki lub su che go ska fan dra. Na to miast
nie zli czo ną licz bę ra zy wi dy wa łem na nur -
ko wi skach nur ków wy po sa żo nych w naj -
lep szy sprzęt, speł nia ją cy unij ne nor my,
z ko mo ra mi za la ny mi si li ko nem, wy po sa -
żo ny w wy mien ni ki itd. – ty le że nur ko-  wie
ci od dy cha li jak pom py ssą co -tło czą ce, bo
np. mie li nad wa gę, pa li li dwie pacz ki
dzien nie lub pro wa dzi li na co dzień sie dzą -
cy tryb ży cia. Tym cza sem to wła śnie są
spra wy klu czo we, jed nak trud niej jest je po -
pra wić niż wy dać kil ka ty się cy w skle pie.

9. Gdy z ja kiejś przy czy ny trze ba pod
wo dą wy jąć ust nik z ust (np. że by po dać
part ne ro wi, al bo po pro stu prze płu kać usta),
na le ży to ro bić sta ran nie i de li kat nie. Naj -
pierw za koń czyć wdech, po tem wy jąć dru -
gi sto pień z ust i ob ró cić go ust ni kiem
do do łu. Nie wy ry wać so bie ust ni ka z ust
w trak cie trwa ją ce go wde chu – mo że to
spo wo do wać za lo dze nie.

10. Jest praw dą, że mie sza ni ny od de cho -
we za wie ra ją ce po nad 40% he lu chro nią
au to mat od de cho wy przed za lo dze niem,
po nie waż w pew nym za kre sie ci śnień hel
roz prę ża się eg zo ter micz nie3. Jed nak do
nur ko wa nia pod lo dem się nie na da ją z po -

wo du znacz ne go wy chło dze nia ja kie go do -
znał by od dy cha ją cy ni mi nu rek. Hel ma
bar dzo wy so kie prze wod nic two ciepl ne.
Wy no si ono 0,142 W/mK, czy li jest pra wie
sze ścio krot nie więk sze niż azo tu czy tle nu.
Ozna cza to, że nu rek od dy cha ją cy mie sza -
ni ną z udzia łem he lu bę dzie się bar dzo
szyb ko wy chła dzał przez sam fakt te go od -
dy cha nia. W li te ra tu rze de fi niu je się spe -
cjal ne po ję cie RHL, co jest skró tem od słów
Re spi-  ra to ry He at Loss i ozna cza utra tę cie -
pła z wy de chem. Dru gą, rów nie istot ną wa -
dą he lu ja ko skład ni ka mie sza ni ny
od de cho wej jest dłu go trwa ła i bar dzo
wcze śnie roz po czy na na de kom pre sja, po -
nie waż hel ma ta ką ce chę, że bar dzo szyb -
ko do cho dzi do prze sy ce nia nim tka nek
cia ła nur ka. Na pod sta wie wie lo let nich za -
wo do wych do świad czeń je stem prze ciw ni -
kiem nur ko wań de kom pre syj nych, po nie-
waż pro wa dzą do roz bi cia ze spo łu na od -
ręb nych, za ję tych swym lo sem „so lo di ve -
rów” a tym sa mym do zni we cze nia
part ner skiej fi lo zo fii nur ko wa nia – czy li te -
go, co jest w nur ko wa niu naj wa żniej sze.
Dla te go uwa żam, że mie sza ni ny z udzia -
łem he lu po pro stu się do nur ko wa nia tu ry -
stycz ne go nie na da ją. Nie ste ty pew na część

in struk to rów wciąż jesz cze uwa ża ina czej,
cze go trwa ły ślad mo żna zna leźć w sta ty -
sty kach śmier tel nych wy pad ków nur ko -
wych.

11. Bar dzo czę sto – z mo ich dwu dzie sto -
let nich do świad czeń wy ni ka, że w 9 przy -
pad kach na 10 – nur ko wie po ka zu ją cy znak
„nie mam po wie trza” w rze czy wi sto ści ma -
ją go pod do stat kiem, ma ją peł ne bu tle
i spraw ne au to ma ty, zaś znak po ka zu ją
na sku tek stre su. To do wód, że nie da ra dy
za bez pie czyć się sa mym tyl ko sprzę tem czy
li cze niem za pa su ga zów, bo nie o to wca le
cho dzi. Po trzeb ne jest na to miast od po wie -
dzial ne part ner stwo. Nie na le ży pod wo dą
dys ku to wać, tyl ko trze ba na tych miast po -
móc. Oczy wi ście je śli już doj dzie do sy tu -
acji dzie le nia się czyn ni kiem od de cho wym,
ten z ze spo łu, któ re mu po ka za no znak „nie
mam po wie trza” (czy li daw ca) po wi nien
chwy cić le wą rę ką part ne ra po ka zu ją ce go
ten znak (czy li bior cę) i przy cią gnąć go bli -
sko do sie bie. Pra wą rę ką wy jąć z ust swój
głów ny dru gi sto pień i wło żyć go bior cy
do ust. Mo żna trzy mać za prze wód, je śli
bior ca jest na ty le ku ma ty, że sam so bie na -
ci śnie by pass i oczy ści dru gi sto pień z wo -
dy. Prze wa żnie jed nak jest prze ra żo ny
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i nie ku ma ty4 i trze ba to zro bić za nie go
– a wów czas lep sze oka zu je się trzy ma nie
za pusz kę dru gie go stop nia, bo wte dy daw -
cy jest ła twiej na ci snąć by pass pal cem. Wi -
dać więc, że wbrew obie go wej opi nii,
trzy ma nie przez daw cę au to ma tu za pusz kę
jest lep szym i bar dziej uni wer sal nym po my -
słem. Na stęp nie, po upew nie niu się, że
bior ca roz po czął od dy cha nie, daw ca po wi -
nien pra wą rę ką od szu kać swój za pas, wi -
szą cy mu na gu mie na szyi, wło żyć go so bie
do ust i roz po cząć od dy cha nie, po tem
zmie nić chwyt z le wej rę ki na pra wą (że by
mieć le wą wol ną do ob słu gi jac ke tu) i roz -

po cząć wy nu rze nie. W żad nym mo men cie
wy nu rze nia daw ca nie mo że pu ścić bior cy!
Naj le piej zaś, gdy nur ko wie trzy ma ją się
na wza jem. Wy nu rze niem kie ru je daw ca ja -
ko przej mu ją cy kon tro lę nad ze spo łem. Je -
śli w skład ze spo łu wcho dzą też in ni
nur ko wie, po win ni na tych miast zbli żyć się
i, bez do dat ko wych zna ków, trzy ma jąc się
ra zem, naj le piej za szel ki jac ke tów, ra zem
się wy nu rzać aż do sa mej po wierzch ni
– w na szym przy pad ku do prze rę bla.

12. Raz na ja kiś czas tra fia się in struk tor
opo wia da ją cy, że w oma wia nych za gad nie -
niach są ja kieś ró żni ce mię dzy kon fi gu ra cją

„tech nicz ną” a „re kre acyj ną” i że w tej
pierw szej to się rze ko mo od da je swój au to -
mat, a w tej dru giej to niech so bie bior ca
sam bie rze nasz okto pus – i tym po dob ne.
Z ca łym sza cun kiem dla od mien no ści opi -
nii, wnio ski pły ną ce z mo ich do świad czeń
są cał kiem in ne. Nu rek, któ re mu za bra kło
po wie trza jest zwy kle tak tym ze stre so wa -
ny, że nie wol no ocze ki wać od nie go ra cjo -
nal ne go za cho wa nia. Na pew no nie wol no
ocze ki wać, że sam so bie we źmie je den
z na szych au to ma tów! Trze ba to ro bić
za nie go, moc no go przy tym trzy mać, czę -
sto trze ba za nie go oczy ścić mu au to mat
na ci ska jąc by pass i w ogó le daw ca po wi -
nien prze jąć cał ko wi tą kon tro lę nad ze spo -
łem i wy nu rze niem. Na ucza nie in nych
tech nik jest mo im zda niem śmier cio no śnym
błę dem, prze wa żnie po peł nia nym przez
tych, któ rzy z oma wia ny mi sy tu acja mi sa -
mi ze tknę li się co naj wy żej pod czas ćwi -
czeń. Na wia sem mó wiąc, w ogó le
uwa żam, że po dział na nur ko wa nia „re kre -
acyj ne” i „tech nicz ne” jest sztucz ny i fał szy -
wy – wszyst kie nur ko wa nia po win ny być
sta ran nie zor ga ni zo wa ne i prze pro wa dzo -
ne. Wpro wa dza nie pod tym wzglę dem ja -
kichś roz ró żnień po mię dzy ni mi jest
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dzi wacz nym nie po ro zu mie niem.
13. Dba nie o czy stość po wie trza ozna -

cza nie tyl ko wła ści wą ob słu gę sprę żar ki,
wy mie nia nie w niej fil trów itd. zgod nie z in -
struk cją, lecz ta kże utrzy my wa nie bu tli
w czy sto ści. Bu tle, je śli nie wy ma ga ją czy -
sto ści tle no wej, czy li nie bę dą uży wa ne
do ni tro xów o za war to ści po wy żej 40% tle -
nu, mo żna myć we wnątrz na wet zwy kłym
pły nem do my cia na czyń, roz pusz cza ją cym
tłuszcz. Ten tłuszcz to naj praw do po dob niej
mi kro sko pij ne ilo ści ole ju sprę żar ko we go,
któ rych cał kiem spo ro po tra fi się ze brać
w bu tli, je śli by ła dłu go eks plo ato wa na,
a zwłasz cza ła do wa na w ró żnych miej -
scach przez ró żnych lu dzi. Do my cia mo -
żna użyć zwy kłej mięk kiej szczot ki
do my cia bu te lek, za ło żo nej na wier tar kę
– tak, jak to zo sta ło po ka za ne na zdję ciach.
Trze ba tyl ko uwa żać, że by wier tar ką nie
uszko dzić gwin tu w szyj ce bu tli. Naj le piej
osło nić go zro lo wa nym ka wał kiem sa mo -
cho do wej dęt ki. Umy tą i sta ran nie wie lo -
krot nie wy płu ka ną bu tlę na le ży wy su szyć
stru mie niem go rą ce go po wie trza ze spraw -
nej sprę żar ki. Ta ką pro ce du rę naj le piej po -
wta rzać co ro ku, przed se zo nem zi mo wym.

Błę dem jest sto so wa nie bu tli 300 bar, po -

nie waż oczy wi ście im wy ższe jest ci śnie nie
po cząt ko we, a co za tym idzie im wy ższa
jest ska la spad ku ci śnie nia w pierw szym
stop niu au to ma tu, tym wy ższe praw do po -
do bień stwo je go za lo dze nia. Błę dem jest ta -
kże prze ste ro wy wa nie au to ma tu na lek ki
od dech po przez usta wie nia wspo ma ga nia
i od cią że nia czy re gu la cję do ci sku grzyb ka
dru gie go stop nia – z pew no ścią jed nak te
kwe stie są już Pań stwu zna ne od po zio mu
kur su na sto pień pod sta wo wy.

To masz Stru gal ski

Po wy ższy tekst za wie ra frag men ty ksią żek
To ma sza Stru gal skie go: „Wszy scy mu szą wró -
cić – Fi lo zo fia nur ko wa nia” oraz be st sel le ro wej
„Ni trox i wstęp do in nych mie sza nin – pod ręcz -
nik dla nur ka”, a ta kże „Nur ko wa nie pod lo dem
– pod ręcz nik”.

1. Mo żna tak od dy chać ze wszyst kich au to ma -

tów oprócz pro du ko wa nych przez szwedz ką fir mę

Po sej don. Ma ją one tę fa tal ną wa dę, że gdy się za -

lo dzą, nie da ra dy z nich od dy chać, bo po da ją tak

sil ny i lo do wa ty stru mień ga zu pro sto na ję zyk nur -

ka, że ję zyk i dzią sła ule ga ją od mro że niu i chy ba

nikt te go nie wy trzy ma. Nie lu bię Po sej do nów. To

praw da, że rzad ko ule ga ją za lo dze niu, ale jed nak

się to zda rza i jest wte dy szcze gól nie nie bez piecz -

ne.

2. Tzn. je śli nie ma su fi tu de kom pre syj ne go

nad gło wą i je śli ma my obok sie bie part ne ra.

3. Za gad nie nia te są pre cy zyj nie wy ja śnio ne

w do sko na łej pra cy J. Kot, T. Ża bie rek, Ni trox po -

rad nik dla nur ków, Gdy nia 2006.

4.  Prze pra szam za te ko lo kwial ne okre śle nia, ale

do praw dy le piej niż ja kie kol wiek in ne od da ją isto -

tę zja wi ska...

http://www.molamolawear.com
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Kon ty nu ując opis bał kań skiej wy -
pra wy eks plo ra cyj nej GNJ, za miesz -
czo ny w nu me rze Nu ras.in fo 10/2013
(46), te raz chciał bym przy bli żyć Czy -
tel ni kom na sze dzia ła nia w Ser bii.

Po opusz cze niu Ko so wa uda li śmy się
do Ser bii, naj pierw do ja ski ni Vre lo Crnog
Ti mo ka. To ja ski nia, któ rą zna my od lat,
wy eks plo ro wa łem tu już ok. 450 m ko ry ta -
rzy. Prze ło mo we oka za ło się nur ko wa nie
w ma ju 2013, pod czas któ re go zna la złem
obej ście za ci sku i od te go mo men tu mo żli -
we sta ły się nur ko wa nia z du żą ilo ścią bu tli
za rów no w kon fi gu ra cji bocz nej, jak i ple -
co wej. Szcze gó ło wy opis znaj du je się w nu -
me rze Nu ras. in fo 8/2013 (44). Po do tar ciu
na miej sce stwier dzi li śmy bar dzo ni ski stan
wo dy. Ze wzglę du na od le gło ści za pla no -
wa łem tu nur ko wa nie na ze sta wie 2x18, ale

Speleonurkowe eksploracje GNJ
Serbia IX 2013

otwór j. Vrelo Crnog Timoka                                                   fot.Jacek Strejczyk
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przy tak ni skim sta nie wo dy mo gło by mi
być cię żko wszę dzie prze pły nąć i przejść
przez gli nia ste dno z wa żą cym 50 kg ze sta -
wem na ple cach. Wzią łem więc ze staw 2x5
i za nur ko wa łem, by spraw dzić wa run ki
wod ne w ja ski ni. Po 150 m pły nię cia stwier -
dzi łem, że jest OK, więc wró ci łem po du że

bu tle. Jak za wsze, w trans por cie po ma ga ły
na sze „mu ły” – Zgre dek i Hi nol. Po za ło że -
niu ze sta wu 2x18 i do pię ciu de po zy tu 7-li -
tro we go za nu rzy łem się po now nie w ko ry -
ta rze tej ja ski ni. Wpraw dzie stan wo dy był
ni ższy, ale pły nę ło się do brze. Aż do mo -
men tu, gdzie ko ry tarz pod wod ny koń czył

się w bą blu po wietrz nym. Wcze śniej prze -
pły wa ło się go po po wierzch ni wo dy,
do dna by ło oko ło me tra, te raz trze ba by ło
przejść na ko la nach w wo dzie po kost ki.
Z 50-ki lo gra mo wym ze sta wem na ple cach
nie by ło to pro ste. Do dat ko wo brak prą du
po wo do wał, że wzbu dzo ny osad po zo sta -
wał w miej scu lub prze su wał się bar dzo
wol no, nie był za bie ra ny z pły ną cą wo dą.
A de po zyt po zo sta wi łem chwi lę wcze śniej,
w cia sno tach w po bli żu i oba wia łem się, że
gdy bę dę go za bie rał, to nie dość, że w cia -
snym miej scu, to jesz cze w ze ro wej wi -
docz no ści. Po przej ściu na ko la nach
pły ci zny po now nie się za nu rzy łem i pły ną -
łem da lej. Ko ry tarz w tym miej scu po wo li
za czy nał opa dać w dół. Wo da by ła przej -
rzy sta na 3-4 m, więc dość do brze wi dzia -
łem ko ry tarz, któ rym pły ną łem. Pio no wą
stud nią do sze dłem do przod ka. Tu już by ło
cia sno, ska ła zaś nie re gu lar na i ostra. Co
chwi lę mnie gdzieś przy trzy my wa ła, a z
wiel kim ze sta wem na ple cach nie by ło ła -
two ma new ro wać po mię dzy ty mi ostry mi
kra wę dzia mi. Do wią za łem no wą po rę -
czów kę do tej, któ rą po zo sta wi łem tu w ma -
ju i ru szy łem da lej, kli nu jąc się po mię dzy
ska ła mi, ale my śląc, że mo że pu ści tak jak

przed nurkowaniem w wywierzysku j. Lazareva                                      fot .Jerzy Dedyk
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w ma ju – wte dy wy dłu ży łem ja ski nię o
160 m. Głę bo kość 13 m, mą ci ło się znacz -
nie i ten mąt po zo sta wał, bo nie za bie ra ła
go pły ną ca wo da. Po kil ku me trach ko ry tarz
za czął się pod no sić, za czą łem pły nąć pio -
no wo do gó ry, jed nak nim chmu ra osa du
prze sło ni ła mi wi dok, zo ba czy łem ko niec

ko ry ta rza i strop nad gło wą. Czy żby to był
ko niec? A mo że to tyl ko śle pa od no ga? Gdy
nur ko wa łem tu w ma ju, wy da wa ło mi się,
że tuż przed pio no wą stud nią wi dzia łem
od no gę idą cą w le wo. Za koń czy łem po rę -
czów kę, sta bi li zu jąc ją po omac ku na ostrej
ska le i za czą łem wra cać, po cząt ko wo w ze -
ro wej wi docz no ści. Lek ki prąd jed nak mu -
siał być, gdyż głów na chmu ra wzbu-

dzo ne go osa du prze su nę ła się nie co w kie -
run ku otwo ru. Wła śnie tam, gdzie mógł bym
po szu kać tej od no gi. Nie by ło sen su szu kać
bez wi docz no ści, więc kon ty nu owa łem po -
wrót. Da lej znów prze czoł ga nie przez pły -
ci znę z ty mi cię żki mi bu tla mi, tym ra zem
jed nak spo koj niej, by so bie nie zmą cić wo -
dy, bo za raz by ły te cia sno ty z mo im de po -
zy tem. Opła ci ło się być de li kat nym – ze ro

zjazd do jeziorka w j. Lazareva        
fot. Kasia Kralczyńska

Vrelo Mlave                                                          fot. Andrzej Martin Kasiński
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mą tu, dal szy po wrót od był się bez przy gód.
Na stęp ne go dnia do je chał do nas nasz

wie lo let ni serb ski przy ja ciel i prze wod nik,
spe le onu rek Uros Ak sa mo vic wraz ze swym
uczniem Ne ma nią. Umó wi li śmy się, że oni
za nur ku ją pierw si, a po tem my – by spraw -
dzić tę bocz ną od no gę na koń cu. W ocze -
ki wa niu na ich ak cję po ży wia li śmy się
w słoń cu, zro bio nym przez Ho me ra, pysz -

nym da niem z ostrych pa pryk i po mi do rów.
Na szym serb skim przy ja cio łom przed łu ży ło
się jed nak przy go to wy wa nie sprzę tu i fi nal -
nie za nu rzy li się do pie ro ok. 16: 30. Ich
plan za kła dał go dzin ne nur ko wa nie. Po 1,5
godz. za czę li śmy się więc nie co nie po ko ić,
ale do alar mu po zo sta wa ło jesz cze tro chę
cza su. Po po nad 2 go dzi nach od ich za nu -
rze nia uzna li śmy, że gdy mi ną 3 go dzi ny

od mo men tu za nu rze nia, ru szy my z ak cją
ra tun ko wą. Mo że sie dzą w ja kimś bą blu po -
wietrz nym i cze ka ją na nas? 5 mi nut
przed roz po czę ciem przy go to wań wy nu rzył
się Ne ma nia. Był w roz dar tym su cha rze
i nie wie dział gdzie jest Uros. Re la cjo no -
wał, że był tuż za nim i na gle znik nął… To
wzbu dzi ło nasz nie po kój, tym ener gicz niej
za czę li śmy się przy go to wy wać. Za chwi lę
jed nak wy nu rzył się i Uros. Ka mień z ser -
ca… Oka za ło się, że do szli do bą bla po -
wietrz ne go, tam mie li ja kieś pro ble my,
w wy ni ku któ rych spę dzi li na pły ciź nie ty le
cza su, po czym wró ci li. Obe szło się za tem
bez ofiar…

Ko lej ne go dnia za nur ko wa łem przed
Uro sem i Ne ma nią, by spraw dzić od no gę
przed stud nią, gdzie mo że być dal sza część
ja ski ni. Dłu go tam krą ży łem, jed nak nic nie
zna la złem, czy li gdzieś tam, po mię dzy
ostry mi ska ła mi, mu si być kon ty nu acja.
Uros nie co nas go nił do na stęp nej ja ski ni,
gdzie serb scy gro to ła zi cze ka li na po moc
na szych „mu łów” w po mia rach no wo wy -
eks plo ro wa nych su chych par tii ja ski ni La -
za re va, a i dla nas by ło tam co ro bić.
Po zo sta wi li śmy więc Vre lo Crnog Ti mo ka,
obie cu jąc so bie wró cić tu ostat nie go dnia

Vrelo Mlave                                                          fot. Andrzej Martin Kasiński
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wy pra wy i uda li śmy do j. La za re va. Tu,
w swym za adap to wa nym z kon te ne ra Re se -
ar ching Cen ter, go ści li nas Ro bert Mi sic
i An djel ka Sto ja no vic. W j. La za re va spę dzi -
li śmy ko lej ne 4 dni, wy ko nu jąc sze reg nur -
ko wań w za la nych ko ry ta rzach, za rów no
od stro ny wy wie rzy ska, jak i je zior ka we -
wnątrz ja ski ni. W re zul ta cie tych nur ko wań
– wy ko ny wa nych przez Uro sa, Ho me ra

i mnie – uda ło się od kryć ok. 250 m no -
wych za la nych ko ry ta rzy. Wo da by ła
znacz nie bar dziej przej rzy sta niż w ma ju
– wte dy wi docz ność nie prze kra cza -
ła 70 cm, te raz wy no si ła do 5 m. Ścia ny
w sy fo nach są bia łe i ma low ni czo ufor mo -
wa ne przez wo dę, ale wszę dzie le ży mnó -
stwo lek kie go osa du, ta kże pły nąc trze ba
być bar dzo ostro żnym, by go nie wzbu dzić.

Do du żych suk ce sów pol skiej eki py na le ży
za li czyć po łą cze nie przez mo ją skrom ną
oso bę je zior ka we wnątrz ja ski ni z je zior -
kiem wy wie rzy sko wym znaj du ją cym się
przed ja ski nią. Dro ga od otwo ru do je zior -
ka jest ła twa i krót ka. Jed nak by się w nim
za nu rzyć, na le ży po nad 10 m zje chać
od ście żki do lu stra wo dy, a po nur ko wa niu
tą sa mą dro gą wyjść do gó ry, co wy ma ga
zna jo mo ści tech nik li no wych. Gro to ła zi po -
ma ga li w opusz cza niu i wy cią ga niu sprzę -
tu nur ko we go. Po łą cze nie je zior ka z
wy wie rzy skiem by ło hi sto rycz nym mo men -
tem w eks plo ra cji tej ja ski ni. Dru gim, w któ -
rym uczest ni czy li śmy, by ło od kry cie i skar -
to wa nie su chych cią gów, któ rych dłu gość
w tym mo men cie prze kro czy ła 12 km. Uros
na to miast od na lazł pięk ny pod wod ny ka -
nion, któ ry kon ty nu uje się i pra ce eks plo ra -
cyj ne wciąż tam trwa ją. Po dob nie w przy-
szło ści spo dzie wa my się po łą czyć je zior ko
z su chy mi par tia mi ja ski ni znaj du ją cy mi się
w pół noc nej czę ści ja ski ni.

Pod czas na szych dzia łań w j. La za re va
do je cha li do nas bra cia To mek i Pa weł Za -
piór oraz Krzysz tof Star naw ski, któ rzy to wa -
rzy szy li nam przez kil ka dni. W ra mach
od po czyn ku uda li śmy się wspól nie z brać -

przygotowanie do nurkowania w j. Lazareva                                   fot. Kasia Kralczyńska
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mi Za piór na re kre acyj ne nur ko wa nie w ja -
ski ni Vre lo Mla ve. Wo da mia ła kil ka na ście
me trów przej rzy sto ści, do sko na le by ło wi -
dać kształ ty żół tych ścian, prze krój ko ry ta -
rzy i plą ta ni nę po rę czó wek na 41 m
głę bo ko ści. Ja ski nia ta ma spo ry po ten cjał,
kil ka dni przed na mi Star naś za nur ko wał tu
na 82 m.

Po nie mal trzech ty go dniach wy pra wy
czu li śmy już zmę cze nie. Ostat nie nur ko wa -

nie w j. La za re va by ło tu ry sty ką ze spraw -
dze niem po ten cjal nych cią gów bocz nych.
Nie prze su wa li śmy już przod ków, na to
przyj dzie czas pod czas na szej ko lej nej wi -
zy ty, da lej bę dzie my wspo ma gać na szych
serb skich przy ja ciół w eks plo ra cji ja skiń te -
go re jo nu.

Ostat nie go dnia uda li śmy się na wy ciecz -
kę do znaj du ją cej się nie opo dal dru giej ja -
ski ni. By li śmy pod wra że niem jej ogro mu

i pięk na sza ty na cie ko wej. Zaś ostat nie go
wie czo ru, z oka zji za koń cze nia wy pra wy,
Ro bert i An djel ka przy go to wa li pysz ną ko -
la cję, co by ło świet ną od mia ną po trzech ty -
go dniach je dze nia kon serw. Nie wy star -
czy ło cza su na po wrót do Vre lo Crnog Ti -
mo ka, zo sta wi li śmy to na na stęp ny raz.

Na ko niec zna leź li śmy jesz cze czas dla
lo kal nej te le wi zji za in te re so wa nej na szą
dzia łal no ścią. Star naś i ja zo sta li śmy po pro -
sze ni o udzie le nie wy wia dów o eks plo ra cji
w Ser bii, szcze gól nie o wra że niach z j. La -
za re va oraz o pla nach na przy szłość.

Pod czas wy pra wy uda ło się zre ali zo wać
wszyst kie po sta wio ne so bie ce le, wró ci li -
śmy zmę cze ni, ale za do wo le ni, w dro dze
po wrot nej już pla nu jąc na stęp ną wy pra wę
w te miej sca.

W wy pra wie bra li udział:
Pol ska: Do mi nik Gra czyk „Hon zo” (SW)

– kie row nik wy pra wy, Ja cek Strej czyk „Ho -
mer” (AVEN), Je rzy De dyk „Zgre dek”
(AVEN), Ro bert Wie czo rek „Hiń czyk”
(AVEN), Ka sia Kral czyń ska (SW), Mag da
Mo ty liń ska (SW), Łu kasz Kral czyń ski (SW),
go ścin nie To mek Za piór (GNJ), Pa weł Za -
piór (GNJ), Krzysz tof Star naw ski (Du al Re -
bre ather)

spotkanie speleonurków na powierzchni w j. Lazareva                          fot. Kasia Kralczyńska
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Ser bia: Uros Ak sa mo vic (SOB), Ne ma nia
(SOB), Ro bert Mi sic (Rock and Ice), An djel -
ka Sto ja no vic (Rock and Ice)

Na szą wy pra wę wspie ra li:
San ti – ska fan dry, ka mi zel ki grzew cze,

czap ki

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.
Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

międzynarodowa ekipa w komplecie                                                                                               fot. Jerzy Dedyk
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Pa rę dni te mu nur ko wa łem na Ko -
par kach. Po nie waż w sto sun ko wo
ma łej wia cie by ło nas ośmiu – wszy -
scy w su chych ska fan drach, z twi na -
mi bądź re ba mi i sta ge’ami – po sze -
dłem do jed nej z naj więk szych, pra -
wie pu stej wia ty, by wy god nie zwi nąć
ska fan der. 

By ły tam trzy oso by. Kie dy zwi ja łem ska -
fan der, jed na z nich zdej mo wa ła pian kę
i na rze ka ła na nie wy go dę nur ko wa nia
w mo krym ska fan drze. Sko men to wa łem, że
nie wy go da to ma ły pro blem, więk szym jest
to, że tak gru ba pian ka tra ci wy por ność.
Na to ode zwa ła się in na oso ba, w spo sób
co naj mniej nie zbyt grzecz ny, in for mu jąc
mnie, że jest in struk to rem i że to, co opo -
wia dam, to le gen dy in ter ne to we oraz że -

bym już so bie stąd po szedł. No cóż, sko rzy -
sta łem ze sto łu w „ob cej” wia cie, więc nie
bar dzo wy pa da ło mi wcho dzić w dys ku sje,
ale po my śla łem, że pan in struk tor ma pew -
ne bra ki w wia do mo ściach. I to ra czej ta -
kich na po zio mie nur ka OWD, OWSD czy
P1.

Więc jak to jest z ty mi pian ka mi? Dla cze -
go je stem prze ciw ni kiem nur ko wa nia
w wa run kach pol skich w ska fan drach neo -
pre no wych? Mu si my za cząć od wy wa że -
nia. Spra wa wy glą da bar dzo pro sto, wręcz
ba nal nie. Nu rek mu si mieć wy star cza ją co
du żo ba la stu, by z pra wie pu sty mi bu tla mi
móc utrzy mać się na naj płyt szym przy stan -
ku de kom pre syj nym (w ter mi no lo gii po -
wszech nie sto so wa nej – w tzw. nur ko wa niu
re kre acyj nym na przy stan ku bez pie czeń -
stwa) i na ty le ma ło, by w ka żdym mo men -

cie nur ko wa nia, w przy pad ku awa rii kom -
pen sa to ra pły wal no ści (ka mi zel ki lub skrzy -
dła) móc bez pro ble mo wo osią gnąć
po wierzch nię.

Część rze czy, ja kie za bie ra my pod wo dę,
przez ca łe nur ko wa nie nie zmie nia swo jej
ma sy ani ob ję to ści, w związ ku z czym przez
ca ły czas ge ne ru je ta ką sa mą do dat nią bądź
ujem ną si łę wy po ru. Do ta kich rze czy na le -
ży pra wie ca łość osprzę tu (au to ma ty, pły ta
itd.), nie zrzu ca ny ba last, la tar ka, bu tle sta lo -
we i alu mi nio we (nie do ty czy ga zów od de -
cho wych za war tych w bu tlach, te bę dzie my
roz pa try wać osob no). Więk szość z tych rze -
czy ma pły wal ność ujem ną, wy jąt kiem są
bu tle alu mi nio we, ma ją ce pły wal ność do dat -
nią. Do dat nią pły wal ność, któ ra nie zmie nia
się pod czas nur ko wa nia, ma też z re gu ły
ludz kie cia ło. Co za tem zmie nia swo ją ma sę

Widziane bez maski
Wyważenie
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lub ob ję tość pod czas nur ko wa nia, zmie nia -
jąc na szą wy por ność? Mo że my wy mie nić tu
trzy ele men ty: gaz od de cho wy, kom pen sa -
tor wy por no ści i ska fan der nur ko wy. Cię żar
ga zu od de cho we go za le ży od te go, ja ki ro -
dzaj i ja ką ilość ga zu bie rze my ze so bą
pod wo dę. Po wie trze oraz ni trok sy sto so wa -
ne w nur ko wa niu re kre acyj nym mo że my po -
trak to wać po dob nie – 1000 li trów ga zu
wa ży ok. 1,3 kg, za tem w bu tli 15 li trów na -
bi tej do 200 bar ma my ok. 3,9 kg ga zu. Ni -
troks 50 i tlen są oczy wi ście cię ższe,
na to miast try mik sy wa żą du żo mniej (są tym
lżej sze, im więk szy pro cen to wy udział he lu
w mie sza ni nie). Kom pen sa tor pły wal no ści
zmie nia swo ją wy por ność wraz ze zmia na mi
ilo ści ga zu znaj du ją ce go się w wor ku. Jak
zmie nia się pły wal ność ska fan dra? W pra wi -
dło wo ob słu gi wa nym su chym ska fan drze
po wło ko wym, gdy ma my od krę co ny za wór
upu sto-  wy i dba my o to, by mieć sta łą, mi -
ni mal ną ob ję tość ga zu w ska fan drze (tak ma -
łą, by zrów no wa żyć ci śnie nie
hy dro sta tycz ne od dzia ły wu ją ce na ska fan -
der, czy li uczu cie zgnia ta nia) i wy wa ża my
się przy uży ciu kom pen sa to ra wy por no ści,
wy por ność ska fan dra jest sta ła i nie zmie nia
się. Ska fan der mo kry wy ko na ny jest z gu my

pian ko wej, a więc skła da się z gu my i uwię -
zio ne go w niej, w ma łych pę che rzy kach, ga -
zu. W wo dzie ten gaz pod le ga dzia ła niu
ci śnie nia hy dro sta tycz ne go i zgod nie z pra -
wem Boy le‘a -Ma riot te‘a zmniej sza swo ją ob -
ję tość, zmniej sza jąc wy por ność ska fan dra.
Na głę bo ko ści 10 m ska fan der stra ci bli -
sko 50% wy por no ści, na 30 m bli sko 75%.
Pian ka 7+7 mm ma na po wierzch ni wy por -
ność po mię dzy 10 a 16 kg (za le ży od roz -
mia ru). Za tem nur ku jąc w ta kiej pian ce,
przy ide al nym wy wa że niu na po wierzch ni,
na głę bo ko ści 10 m je ste śmy prze wa że ni
pra wie o 5-8 kg, a na 30 m pra wie o 7,5-
12 kg. Nie jest to naj lep sze roz wią za nie, ale
sto so wa nie go bez zna jo mo ści fak tów jest
pro sze niem się o kło po ty.

Dla po rów na nia, je że li nasz ska fan der,
tak jak na pi sa łem wy żej, nie zmie nia swo jej
wy por no ści, to jest to sy tu acja ide al na
– przy ro zu mia nym w ten spo sób pra wi dło -
wym wy wa że niu wy por ność wor ka po -
trzeb na jest je dy nie do zrów no wa że nia
cię ża ru ga zów a ba last zrzu cal ny prze sta je
być w ogó le po trzeb ny. Na wet w przy pad -
ku awa rii źró dła wy po ru bez pro ble mu
osią gnie my po wierzch nię i to bez ko niecz -
no ści zrzu ca nia ba la stu.

No wła śnie, ba last zrzu cal ny. Po wie cie
– do brze, ale roz wią za niem utra ty si ły wy -
po ru pian ki i awa rii kom pen sa to ra wy por no -
ści jest zrzu ce nie ba la stu. Wy obraź my so bie
za tem pra wi dło wo wy wa żo ne go nur ka,
w pian ce 7+7 mm, któ ry pod ko niec cza su
den ne go (ma „ła twiej” – jest lżej szy o zu ży -
ty gaz), na głę bo ko ści 30 m, ma cał ko wi tą
awa rię źró dła wy po ru. Przyj mij my, że wy -
por ność pian ki wy no si 12 kg. Na 30 m jest
prze wa żo ny o 9 kg. Ta ki cię żar wy do być
„z płe twy” ma ło kto po tra fi. Za tem nasz nu -
rek zrzu ca pas ba la sto wy o wa dze 6 kg i do -
pie ro wte dy „wy cho dzi na płe twach”.
Do głę bo ko ści 10 m jest wszyst ko faj nie,
na tej głę bo ko ści osią ga pły wal ność neu tral -
ną. Ale mu si osią gnąć po wierzch nię, a z ka -
żdym me trem wy nu rze nia je go pły wal ność
jest co raz bar dziej do dat nia. Czy li z 10 m
osią ga po wierzch nię w tem pie eks pre so -
wym, po mi ja jąc przy stan ki klu czo we dla
bez pie czeń stwa de kom pre syj ne go. A pa mię -
ta cie, co na pi sa łem mie siąc i dwa mie sią ce
te mu? „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
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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

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.”

Jed nak bez pie czeń stwo de kom pre syj ne to nie wszyst ko. Po cząt ku -
ją cy nu rek, nie po sia da ją cy przed sta wio nych tu in for ma cji, a z re gu -
ły ob cią żo ny nad mier ną ilo ścią ba la stu, stwa rza so bie jesz cze jed no
bar dzo po wa żne za gro że nie. Do bie ra jąc wy por ność kom pen sa to ra
do po wierzch ni bu tli, a za po mi na jąc lub nie wie dząc o utra cie wy -
por no ści ska fan dra, mo że pod wo dą być za sko czo ny nie mo żno ścią
zrów no wa że nia kom pen sa to rem utra ty wy po ru wy ni ka ją ce go z kom -
pre sji ska fan dra. Stąd już bli sko do po wa żne go wy pad ku.

I jesz cze jed na uwa ga na ko niec. Po praw nie wy wa żo ny nu rek du -
żo ła twiej bę dzie kon tro lo wał pły wal ność i po zy cję w wo dzie, wkła -
da jąc w nur ko wa nie mniej szy wy si łek, a czer piąc z nie go du żo
wię cej przy jem no ści.

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

http://www.wioskasos.org
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Re la cja z V Za wo dów w Ło wiec -
twie Pod wod nym o Pu char Pre ze sa
Sto wa rzy sze nia Spe ar fi shing Po land

Nie cier pli we tu pa nie płe twa mi wresz cie
do bie gło koń ca – V Za wo dy w Ło wiec twie
Pod wod nym o Pu char Pre ze sa Sto wa rzy -
sze nia Spe ar fi shing Po land ma my już za so -
bą. Pią te „Iń sko”, jak po tocz nie w na szym
śro do wi sku na zy wa na jest im pre za, tym ra -
zem od by ło się w nie co in nej, dwu dnio wej,

for mu le. Jak przy zna je Pre zes Da niel Sie -
low ski, w tym ro ku za grał w ten spo sób
w ce lu czy sto eks pe ry men tal nym, wy łącz -
nie po to, aby spraw dzić, ja kie bę dzie za in -
te re so wa nie za wo da mi dwu dnio wy mi.
Re gu la min w związ ku z tym zo stał do gra ny
bar dzo ostro żnie, sta wia jąc na pierw szym

Nie tylko Ińsko, nie tylko w sobotę
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miej scu głów ne so bot nie za wo dy. Co z te -
go wy ni kło i ja kie wy cią gnę li śmy wnio ski?
Przyj rzyj my się za wo dom uwa żniej i z sen -
ty men tem po wróć my do te go emo cjo nu ją -
ce go week en du.

W tym ro ku ugo ścił nas ośro dek Wod na
Do li na, za raz za miej sco wo ścią Przy toń ko -
ło Wę go rzy na. Świet nie wy po sa żo ne du że
przy cze py cam pin go we usta wio ne nad

brze giem je zio ra i kli ma tycz ne po ko je we -
wnątrz bu dyn ku przy pa dły do gu stu chy ba
ka żde mu. Po dob no pe cho wy, pią tek 13
wrze śnia, oka zał się nie zwy kle owoc nym
i ra czej po zy tyw nie za ska ku ją cym dniem,
po cząw szy od te go, że mo im nu mer kiem
star to wym zo sta ła mo ja ulu bio na cy fra 8.
Po mi mo ba ro wej po go dy, prze ni kli we go
zim na i ucią żli wych opa dów desz czu,

przez myśl prze mknę ło mi, że mo że to być
do bry dzień. Py ta nie po zo sta ło – dla ko go?
Kil ka go dzin póź niej wszyst ko mia ło być ja -
sne.

Oko ło go dzi ny 10: 00, opa tu le ni w nie -
prze ma kal ne i wia tro od por ne kurt ki, wo do -
wa li śmy mo to rów kę na je zio rze Wo świn.
Po most w li te rę U na ką pie li sku i grzą ski
grunt li nii brze go wej zde cy do wa nie utrud -
nia ły spra wę. Na spo rej pla ży, je den przy
dru gim, sta ły sa mo cho dy łow ców, a mię dzy
ni mi krę ci li się mę żczyź ni w ka mu fla żu,
nie któ rzy jesz cze wi ją cy się jak wę go rze
i trze po czą cy rę ka wa mi od po spiesz nie
ubie ra nych pia nek. Przy brze gu szyb ko
stwo rzo no ca łą wy staw kę boi ło wiec kich.
Ci, któ rym uda ło się już za ło żyć ska fan dry,
z szyb ko ścią bły ska wi cy wcho dzi li do wo -
dy, któ ra by ła o kil ka stop ni cie plej sza niż
po wie trze. Rzę si sty deszcz plu skał o po -
wierzch nię.

„W wo dzie i tak bę dzie mi wszyst ko jed -
no” – mó wi li za wod ni cy z uśmie chem
wcho dząc do je zio ra. „Ja chy ba po my li łem
dni, jak za ma wia łem po go dę” – stwier dził
Pre zes, za my ka jąc tym sa mym wszel kie
dys ku sje na te mat nie spra wie dli wo ści me -
te oro lo gicz nych.
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Trzy dzie stu je den za wod ni ków zde cy do -
wa nie nie mo gło roz po czy nać za wo dów
z jed ne go punk tu star to we go, dla te go też
punkt B zo stał wy zna czo ny za cy plem
na je zio rze, w dość du żej od le gło ści
od punk tu A, czy li pla ży. Część za wod ni -
ków zo sta ła do wie zio na do punk tu B
w dwóch tu rach, co nie ste ty opóź ni ło start
w sto sun ku do punk tu A aż o go dzi nę. Mi -
mo tej nie do god no ści, wszy scy ocho czo ru -
szy li do wal ki, a ja mię dzy ni mi. Po cząt ko-
wo nie po do ba ło mi się, że wy wie zio no
mnie tak da le ko od pla ży, gdzie cze ka li
wszy scy, gdzie znaj do wa ły się sa mo cho dy,
mo je su che ciu chy, ręcz nik i go rą ca her ba -
ta. Wkrót ce jed nak zmie ni łam zda nie.

Naj pierw ru szy łam w głąb je zio ra, chcąc
zo ba czyć, co dzie je się w to ni. Ostat ni mi
cza sy po lo wa nie w szu wa rach nie by ło dla
mnie zbyt owoc ne, więc głę bo kie nu ry wy -
da wa ły mi się naj lep szym roz wią za niem.
Na bi łam mo ją Chi me rę 55, są dząc, że bę -
dzie ide al na w to ni na nie po wa la ją cą wi zu -
rę. Po pierw szym zej ściu na kil ka me trów
i stwier dze niu, że nie ma tam na wet żad nej
drob ni cy, po szłam po ro zum do gło wy.
Szyb ko wró ci łam do li nii trzcin i już
pod pierw szym po mo stem węd kar skim zo -

ba czy łam ogrom ne sta do drob nych oko ni.
Wi dok ten wy dał mi się obie cu ją cy i zmie -
ni łam ku szę na mo ją „szu wa ro wą” 38-kę.

W związ ku z rzę si stym desz czem, gwał -
tow ną zmia ną ci śnie nia, sil nym wia trem,
a tym sa mym du żym fa lo wa niem wo dy, ry -
by, za rów no te mniej sze i, jak się póź niej
oka za ło, ta kże te więk sze, schro ni ły się
w trzci nach przy brze gu. Praw dę mó wiąc,

ca łe szu wa ry aż trzę sły się od nad mia ru ry -
by w nich na gro ma dzo nej. Po wej ściu głę -
biej w trzci nę oka za ło się, że ogrom ne sta da
ma lut kich okon ków by ły tyl ko przy kryw ką
dla na praw dę spo rych, na wet pół ki lo wych
oko ni sto ją cych po mię dzy mniej szy mi brać -
mi lub pły wa ją cych dwój ka mi, trój ka mi
i na wet więk szy mi sta da mi. Wy da wa ło by
się, że plusk desz czu i szmer trzcin tar ga -
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nych wia trem spra wi, że bę dą one mniej
czuj ne, jed nak trze ba przy znać, że w ży ciu
nie wi dzia łam tak pło chli wych ryb. Uni ka -
ły one na wet naj bar dziej cel nych strza łów,
do słow ne ucie ka jąc spod le cą ce go w nie
gro ta w ostat nim ułam ku se kun dy. Go ni twa
za ni mi cał ko wi cie mnie po chło nę ła i więk -
szość cza su spę dzo ne go w wo dzie zle cia ła
mi na wy pa try wa niu oko ni, a ta kże pło tek

i kra sno pió rek nie jed no krot nie więk szych
niż opi sy wa ne wy żej dra pie żni ki. By ły one
jed nak nie ubła ga nie szyb kie i uda ło mi się
ustrze lić tyl ko jed ne go nie wiel kie go okon -
ka. Na gle kra jo braz się zmie nił.

W mia rę jak zbli ża łam się do cy pla, trzci -
ny prze rze dzi ły się, ich ło dy gi sta ły się
ciem niej sze. Po mię dzy ni mi po ja wi ły się ty -
sią ce nie zwy kle drob nych ryb, miej sca mi

był to wręcz na ry bek. Za in te re so wa ło mnie
to bar dzo i uno sząc się wśród ko tłu ją cych
się punk ci ków, wpły nę łam da lej w po szu -
ki wa niu dra pie żni ków, dla któ rych by ły by
one ła twym łu pem. Nie prze li czy łam się
i wkrót ce za czę łam do strze gać ma łe szczu -
pa ki, nie któ re na wet wy mia ro we, ale wciąż
zbyt ma łe, aby za punk to wać ni mi w ta be li.
Wie dzia łam, że mu szę się spie szyć i być
bar dzo uwa żna, gdyż in ni łow cy krą ży li
w szu wa rach wo kół mnie z do kład nie ta kim
sa mym po my słem na ry bę.

Le żąc na dnie, aby z lep szej per spek ty wy
wy pa try wać ryb, na gle ką tem oka, po mo jej
pra we stro nie, do strze głam du żą ciem ną
pla mę. Zbli ża ła się z ogrom ną pręd ko ścią
i gdy za alar mo wa na od wró ci łam gło wę
w jej kie run ku, wi dok mnie do słow nie spa -
ra li żo wał. W od le gło ści 1,5 me tra ode mnie
prze pły wa ła ła wi ca skła da ją ca się z dzie sią -
tek, a mo że i se tek na praw dę spo rych lesz -
czy. Więk szość mia ła oko ło 20 cm, ale
resz ta z nich by ła na praw dę do rod ny mi,
lek ko 40 i 50-cen ty me tro wy mi oka za mi.
By łam przy zwy cza jo na do wi do ku ła wic
kil ku na stu spo rych lesz czy, ale ni gdy nie
wi dzia łam tak ogrom ne go sta da z tak du żą
ilo ścią na praw dę „wy żar tych” osob ni ków.
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Mo je osłu pie nie trwa ło chwi lę, do kład nie
ta ką chwi lę, w ja ką ła wi ca prze mknę ła
przed mo imi ocza mi z za trwa ża ją cą pręd -
ko ścią. Do pie ro gdy ryb pły nę ło co raz
mniej, zdo by łam się na nie cel ny strzał.

Jesz cze bę dąc pod wra że niem, ru szy łam
da lej i w pew nym mo men cie do strze głam,
że da le ko mię dzy trzci na mi prze mknął spo -
ry okoń. Pod pły nę łam bli żej i ob ra łam stra -

te gicz ne miej sce do ob ser wa cji, kry jąc się
za ścia ną z ło dyg. Gdy oka za ło się, że mój
cel za gi nął bez pow rot nie, roz po czę łam
żmud ny pro ces „śród trz ci no we go” za wra -
ca nia. Wtem oka za ło się, że ja kiś metr ode
mnie, na trze ciej go dzi nie, bez ru chu, tuż
przy dnie, stoi spo ry szczu pak z tych, co to
już ni cze go się nie bo ją. Ulo ko wa ny był on
przo dem do mnie, więc wie dzia łam, że ka -

żdy mój ruch, a tym bar dziej zmia na pe -
spek ty wy strza łu, mo że spo wo do wać je go
spło sze nie. Ad re na li na pod sko czy ła mi
jesz cze bar dziej i po upew nie niu się, że
mój strzał jest pew ny, do ko na łam eg ze ku -
cji z gó ry. Wie dzia łam, że mam krót ką,
a więc sła bą ku szę bez ko ło wrot ka, więc
przy ry bie tych ga ba ry tów mu sia łam bar dzo
uwa żać.

Ja każ by ła mo ja ra dość, gdy zo ba czy łam
pod ska ku ją cy w miej scu bia ły brzuch. Pręd -
ko pod pły nę łam i chwy ci łam zdo bycz moc -
no po mię dzy skrze la mi. Strza ła we szła tuż
za gło wą, ko ło krę go słu pa, przez wnętrz no -
ści, jed nak nie prze bi ła skó ry brzu cha, co
dla bez pie czeń stwa szyb ko zro bi łam. Na ni -
za łam szczu pa ka, któ ry ostry mi zę ba mi nie -
źle po tar gał mi żył kę ni zał ki, ulży łam mu
w cier pie niu i wy cią gnę łam strza łę. Szczu -
pak miał 84 cm i wa żył 4,32 kg. Ko lej na
wiel ka zdo bycz mo jej ma łej ku szy!

Po krę ci łam się jesz cze chwi lę po szu wa -
rach. Do strze głam oko ło 60-70-cen ty me tro -
wą, ob ró co ną ty łem do mnie ry bę, z da le ka
wy glą da ją cą jak szczu pak. Gdy zde cy do -
wa łam się po dejść bli żej, oka za ło się, że
jest li nem! Jak to lin ma w na tu rze, nie ste ty,
ty le go wi dzia łam. W po go ni za nim, w od -
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da li, mi gnął mi ja sny, spi cza sty pysk, któ ry
mógł na le żeć tyl ko do amu ra. O je go ga ba -
ry tach świad czy ło też to, jak nie zgrab nie
ob ró cił się mię dzy trzci na mi i znikł z po la
wi dze nia. Ni gdy nie wy obra ża łam so bie, że
„szu wa ro wa nie” mo że być aż tak wy ma ga -

ją cą tak ty ką po lo wa nia – wi zu ra nie roz -
piesz cza ła, ry by by ły na praw dę pło chli we,
a wo da mio ta ła mną i ku szą nie mi ło sier nie
na wszyst kie stro ny.

Gdy emo cje opa dły, zro bi ło mi się zim -
no. Wyj rza łam po nad wo dę na sza ry, smut -
ny świat i po czu łam na twa rzy kro ple
desz czu. Skost nia ły i obo la ły pa lec le d wo
pra co wał na spu ście. Czas wra cać.

„Ale bę dą za wo dy! Ile ryb!” – eks cy to wa -
łam się, jak tyl ko wy szłam z wo dy. Na
punk cie star to wym A, do któ re go do tar łam,
wraz z sę dzia mi i ra tow ni ka mi ob ser wo wa -
li śmy koń czą cych ry wa li za cję za wod ni -
ków. Kwa śne mi ny zdra dza ły pu ste ni zał ki.
By łam w szo ku, że kto kol wiek na rze kał
po tym, co wi dzia łam za cy plem! Oka za ło
się jed nak, że dwa re jo ny star tu by ły dia me -
tral nie ró żne pod wzglę dem ilo ści jak i ró -
żno rod no ści ryb. Pod czas gdy ja nie
wie dzia łam, do cze go strze lać, za wod ni cy
przy pla ży na pró żno szu ka li choć by naj -
mniej szej ry by! Po go dzi nie za czę li wra cać
łow cy zza cy pla i ku prze ra że niu dru giej
po ło wy uczest ni ków, nie jed no krot nie po -
trze bo wa li po mo cy, aby wy cią gnąć swo je
ni zał ki na po wierzch nię. Wa że nie ryb trwa -
ło na praw dę dłu go.

Szcze gól ne wra że nie zro bił na mnie
ogrom ny lin Mar ka Ziom ka oraz oczy wi ście
ni zał ka Ro ber ta Ri ve ry z po nad 7-ki lo wym
szczu pa kiem i kil ko ma tyl ko tro chę mniej -
szy mi. Łącz nie zło wio no aż czte ry po nad 4-
ki lo gra mo we szczu pa ki. Star tu ją cy z punk tu
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A Krzy siek Cy bul ski miał peł niut ką ni zał kę,
jed nak du żo by ło na niej tzw. „ze ró wek”.
Świad czy to o tym, że w nie szczę snym pla -
żo wym re jo nie Wo świ nu ry ba by ła, ale ga -
ba ry to wo zu peł nie nie po rów ny wal na do
oka zów tak ła two do stęp nych za cy plem.
W ten spo sób za koń czył się nie zwy kle
emo cjo nu ją cy pierw szy dzień za wo dów.

W so bo tę ra no obu dzi ło nas słoń ce, de li -

kat nie prze bi ja ją ce się przez chmu ry. Wie -
dzia łam już, że te go dnia w wo dzie baj ka
bę dzie zu peł nie in na niż w Wo świ nie, tym
bar dziej, że start od by wał się już na je zio -
rze Iń sko. Za wod ni cy, zde mo ty wo wa ni,
krę ci li gło wa mi: „Nie bę dzie ry by na Iń -
sku”.

Gdy we szłam do wo dy, od ra zu po pra -
wił mi się hu mor. „Cho ciaż bę dzie na co

po pa trzeć” – po my śla łam. Pły nąc wzdłuż
trzcin a po tem eks plo ru jąc toń po mię dzy
wy so ki mi wo do ro sta mi, de lek to wa łam się
wi zu rą się ga ją cą kil ku do brych me trów.
„Akwa rium” – ta ką ksy wę zy ska ło Iń sko.
Rze czy wi ście, pięk na zie leń, ma low ni cze
ska ły i ka mie nie oraz drob ne ry by czy nią
z Iń ska re we la cyj ne miej sce nur ko we, jed -
nak ab so lut ny brak du żych oka zów spra -
wia, że jest akwe nem względ nie nie na da ją-
cym się do ło wiec twa pod wod ne go. Nie -
mniej jed nak czas w wo dzie mi nął mi szyb -
ko i do syć mi ło.

Po wyj ściu za uwa ży łam, że więk szość
osób mia ła na ni zał kach, po dob ne do mo -
je go, ma łe okon ki oraz nie wiel kie, le d wo
wy mia ro we szczu pa ki. Okrut na teo ria ca ły
czas po twier dza ła się – w Iń sku nie ma ryb.
Kie dy jed nak do punk tu star to we go do tarł
Jan Wię cław ski i zo ba czy łam je go zdo by -
cze, za nie mó wi łam. Wszy scy z otwar ty mi
usta mi przy glą da li się jak wy cią ga ni zał kę
z kil ko ma na praw dę spo ry mi szczu pa ka mi,
pięk ny mi oko nia mi i po wa la ją cym ga ba ry -
ta mi li nem. Na sza wi zja bez ryb ne go Iń ska
na tych miast ru nę ła w gru zach. Szko da, że
Jan za pła cił du żą ce nę za tak fan ta stycz ne
tro fe. Oka za ło się, że do tarł w ta kie miej sca
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je zio ra, gdzie nie do tarł nikt, jed nak błęd -
nie po kie ro wa ny, nie zdo łał do trzeć na czas
do punk tu star to we go, w wy ni ku cze go zo -
stał zdys kwa li fi ko wa ny. Jed nak ka żdy dłu -
go bę dzie miał w pa mię ci je go bez sprze-
cz nie zwy cię ską ni zał kę wy cią gnię tą
z „bez ryb ne go Iń ska”.

War to wspo mnieć, że oprócz bar dzo do -
świad czo nych łow ców, te go dnia w za wo -

dach brał udział nie speł na 15-let ni Mi ko łaj
Bar ra, któ ry w przy szło ści bar dzo chce zo -
stać łow cą pod wod nym, ale ze wzglę du
na swój mło dy wiek, pod spe cjal nym nad -
zo rem, po lo wał na ry by tyl ko z ka me rą. Mi -
ko łaj do stał spe cjal ną na gro dę dla
naj młod sze go uczest ni ka za wo dów – pro -
fe sjo nal ną ma skę i faj kę.

Ja kie by ły osta tecz ne wy ni ki – to już wie -

dzą wszy scy. Mi mo że „Gre ku po za mia tał
dwu dnio we za wo dy” swo ją 7-ki lów ką
i resz tą fe raj ny, nie zdo był pierw sze go miej -
sca w za wo dach głów nych, we dług te go -
rocz ne go re gu la mi nu wa żniej szych. Nie
zdo był ta kże na gro dy za naj więk szą ry bę,
mi mo że je go szczu pak był nie do po bi cia
pod czas obu dni – naj więk sza ry ba by ła to
ry ba tyl ko z dru gie go, głów ne go dnia kon -
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ku ren cji i ode brał ją zszo ko wa ny Mar cin Ja -
now ski, któ ry w so bo tę strze lił 55-cen ty-
me tro we go szczu pa ka. Po dob nie by ło
w przy pad ku ko biet – mo ja no wa ko le żan -
ka i kon ku rent ka Go sia Spy chal ska nie tra -
fi ła żad nej ry by pod czas za wo dów
jed no dnio wych, w któ rych bra ła udział.
Gdy by jed nak strze li ła ry bę więk szą od mo -

je go sa mot ne go okon ka, to ona do sta ła by
na gro dę dla naj lep szej ko bie ty, na wet po -
mi mo te go, że dzień wcze śniej uda ło mi się
z 4-ki lo gra mo wym szczu pa kiem. Ni by
wszyst ko się zga dza i jest zgod ne z re gu la -
mi nem, ale we wnętrz ne po czu cie spra wie -
dli wo ści ka żde go za wod ni ka zo sta ło nie co
za bu rzo ne.

W związ ku z eks pe ry men tal nym cha rak -
te rem te go rocz nych dwu dnio wych za wo -
dów, któ ry pod kre śla ny był przez Pre ze sa
przy ka żdej oka zji, przy mknę li śmy oko
na po wy ższe krucz ki, ale nie zmie nia to
fak tu, że wszy scy chcą wie dzieć: co da lej?

Tak oto od po wia da na na sze py ta nie Da -
niel Sie low ski:

– Aby unik nąć po dob nej sy tu acji w przy -
szłym ro ku, tj. ta kiej, że naj lep sze ry by pa -
dły w pierw szy dzień za wo dów, a dru gie go
dnia pra wie w ogó le ich nie by ło i osta tecz -
nie wy grał szczu pak 55 cm, za wo dy bę dą
tyl ko dwu dnio we i z nich li czyć się bę dą
wszyst kie kla sy fi ka cje. Oczy wi ście nie bę -
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dzie przy mu su star to wa nia w dwóch
dniach. Mo żna bę dzie wejść do wo dy
w pią tek, na strze lać ryb i od pu ścić so bie
w so bo tę, al bo od wrot nie.

Bio rąc pod uwa gę fakt, że za wo dy dwu -
dnio we, wbrew ocze ki wa niom or ga ni za to -
rów, cie szy ły się ogrom ną po pu lar no ścią
– wzię ło w nich udział 31 uczest ni ków,
pod czas gdy w jed no dnio wych by ło ich 41

– for mu ła i re gu la min za pro po no wa ne
przez Pre ze sa na przy szły rok za po wia da ją
się obie cu ją co. Po zo sta je kwe stia te go, że
pią tek, ja ko dzień po wsze dni, nie jest dla
wszyst kich od po wied nim dniem do bra nia
udzia łu w za wo dach, czę sto na dru gim
koń cu Pol ski. Zwa ża jąc jed nak na du że za -
in te re so wa nie w tym ro ku, nie po win no być
zbyt wie lu gło sów sprze ci wu. Zu peł nie po -
wa żnie po my śla ła bym rów nież o uroz ma -
ice niu miejsc star to wych – od kil ku lat
wy bra na część Iń ska nie da je spek ta ku lar -
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nych wy ni ków, a jak kol wiek wy god ne by to
nie by ło dla sę dziów, dla za wod ni ków
chro nicz ny brak ryb jest nie zwy kle mę czą -
cy i zmniej sza atrak cyj ność za wo dów. Je -
stem pew na, że or ga ni za to rzy skru pu lat nie
prze my ślą spra wę i roz wa żą wszel kie
„za i prze ciw”.

W tym ro ku li sta spon so rów nie by ła tak
im po nu ją ca jak w la tach po przed nich. Tym
bar dziej cie szy fakt, że mo żna zor ga ni zo -
wać tak skom pli ko wa ną lo gi stycz nie im pre -
zę je dy nie ze środ ków sto wa rzy sze nia oraz
wpi so we go za wod ni ków. Wiel kie po dzię -
ko wa nia na le żą się fir mie Hun ter Sub, któ ra
dru gi rok z rzę du ufun do wa ła głów ną na -
gro dę – po wszech nie uzna ną wśród łow -

ców ku szę pneu ma tycz ną wła snej pro - duk -
cji. Wspar cie po ja wi ło się ta kże ze stro ny
szko ły fre edi vin gu Bart ka „Mru wy” Mo raw -
ca – fre edi ve. pl oraz skle pu ofe ru ją ce go
sprzęt nur ko wy – di ve sto re. com. pl. Jak co
ro ku, o im pre zie by ło gło śno dzię ki por ta -
lo wi spe ar fi shing. pl, mie sięcz ni ko wi Nu ras.
in fo, ma ga zy no wi Blu eli fe, oraz ma ga zy no -
wi Nur ko wa nie. Za bez pie cze niem im pre zy
w tym ro ku za jął się świe bo dziń ski od dział
WOPR. Or ga ni za tor mógł li czyć ta kże
na wspar cie Pol skie go Związ ku Płe two nur -
ko wa nia, sto wa rzy sze nia Sa fe Wa ter As so -
cia tion, Go spo dar stwa Ry bac kie go w Iń sku
oraz AKP Pi ra nia z Wro cła wia.

Nie wy obra żam so bie, aby „Iń ska” w

przy szłym ro ku nie by ło, a im dłu ższe bę dą
za wo dy, tym wię cej świet nej za ba wy i mi -
łych wspo mnień nas cze ka. Nie mo gę już
do cze kać się, aby po now nie od po cząć w
wy bor nym to wa rzy stwie oraz na praw dę do -
mo wej i swoj skiej at mos fe rze, prze pla ta nej
nut ką ry wa li za cji i ad re na li ny.

Za pra szam na stro nę za wo dów: in sko.
sspo land.pl, gdzie mo żna za po znać się
z ca łą koń co wa kla sy fi ka cją, a ta kże po znać
hi sto rię tur nie ju. Ob szer ną ga le rię zdjęć zo -
ba czy cie na to miast na por ta lu spe ar fi shing.
pl.

An na Kor czak



http://aquadiver.pl


Nuras.info 11/2013

102

W so bo tę 13.10.2013 w Gdy ni od -
by ła się V edy cja im pre zy pod ha -
słem Eko Nur ko wy Dzień. Kie dy 5 lat
te mu po raz pierw szy od by ło się
pod wod ne sprzą ta nie gdyń skiej ma ri -
ny i ką pie lisk, nikt nie przy pusz czał,
że uda się roz wi nąć ak cję do ta kich
roz mia rów. W tym ro ku padł swo isty
re kord, gdyż pod wo dę ze szło nie -
ma lże w jed nym mo men cie 152 płe -
two nur ków.

Już od godz. 10.00 chęt ni do wzię cia
udzia łu w ak cji re je stro wa li się w spe cjal -
nie przy go to wa nym se kre ta ria cie na te re nie
por tu jach to we go. Więk szość uczest ni ków
mia ła mo żli wość zgło sze nia się przez stro -

nę in ter ne to wą eko nur ko wy dzien.com.pl.
Te go dnia nie ste ty po go da zmu si ła or ga ni -
za to rów do za wę że nia ob sza ru nur ko wa -
nia. Wiał sil ny wiatr i ze wzglę dów
bez pie czeń stwa łód ki z nur ka mi nie mo gły

Eko Nurkowy Dzień
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wy pły nąć. Wszy scy mie li wejść do wo dy
na te re nie sa me go por tu. Wa run ki bez pie -
czeń stwa i szcze gó ły nur ko wa nia przed sta -
wio ne zo sta ły pod czas ogól nej od pra wy.
Ka żdy płe two nu rek za pi sał się do chro no -
me tra ży sty w wy bra nym sek to rze, a by ło
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ich 14. Mię dzy go dzi ną 13.00 a 14.00 sil na
gru pa we szła do wo dy, aby oczy ścić dno
por tu ze śmie ci.

W tym cza sie na po wierzch ni nad bez -
pie czeń stwem czu wa li chro no me tra ży ści,
ra tow ni cy Gdyń skie go WOPR, ucznio wie
Wo je wódz kie go Ze spo łu Szkół Po li ce al -

nych w Gdy ni, ka ret ka po go to wia ze sta cji
po go to wia ra tun ko we go w Gdy ni oraz ka -
ret ka ME di ca Pol ska. Wszyst kim na le żą się
wiel kie po dzię ko wa nia, szcze gól nie że im -
pre za ma cha rak ter wo lon ta ria tu.

Po wyj ściu z wo dy na płe two nur ków cze -
ka ły pa miąt ko we ko szul ki oraz cie pły po si -

łek. Z mi nu ty na mi nu tę na na brze żu ro sła
gó ra śmie ci. Po dob nie jak w la tach ubie -
głych, przed mio ty wy cią gnię te z dna za sko -
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czy ły wszyst kich – obok kil ku na stu opon,
mnó stwa pu szek i bu te lek zna la zły się: fo tel
wi kli no wy, wó zek skle po wy, wan na, bo ja,
wóz ki do trans por tu łó dek, ża giel i in ne.
Z ra do ścią stwier dzi li śmy jed nak, że śmie ci
by ło mniej w sto sun ku do lat ubie głych.

W cza sie gdy nur ko wie wy cią ga li z wo dy
fan ty, na na brze żu mo żna by ło po dzi wiać
sto iska part ne rów i spon so rów ak cji. Fir my

SAN TI i NO GRA VI TY udo stęp ni ły sprzęt
do te stów. By li z na mi rów nież APOL LO
POL SKA, VDS Sys tem, MO LA MO LA i wie -
le in nych firm nie tyl ko nur ko wych.

Pa tro nat ho no ro wy ob jął Pre zy dent Gdy -
ni Woj ciech Szu rek oraz Do wód ca Ma ry -
nar ki Wo jen nej Ad mi rał Flo ty To masz
Ma thea. Ma ry nar ka Wo jen na jak zwy kle
nas nie za wio dła. Do ak cji włą czy li się żoł -
nie rze z Ośrod ka Szko le nia Nur ków i Płe -
two nur ków WP i po raz pierw szy jed nost ka
spe cjal na FOR MO ZA.

Ko niec im pre zy tra dy cyj nie zwień czy ło
lo so wa nie na gród. Dzię ki spon so rom uda ło
się ze brać cał kiem nie złą pu lę. Nie spo sób
wy mie nić wszyst kich, dla przy kła du by ły
wśród nich: au to mat Apeks (Tech ni ka Pod -
wod na), jac ket Aqu alung (Oce an Pro), ocie -
placz NO GRA VI TY, kurt ka SAN TI, płe twy
BIO FIN (Apol lo Pol ska), bot tom ti mer XDE -
EP, pa kie ty nur ko we w Chor wa cji (NA UTI -
CA, AM BER DI VING), pa kiet na Te ne ry fie
(HO LA Te ne ry fa).

Jesz cze raz wszyst kim dzię ku je my. Ma -
my na dzie ję, że ko lej ne edy cje zgro ma dzą
jesz cze wię cej nur ko wej bra ci.

Sebastian Borek
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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 -

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! 
 
Andre Dupuis, re�yser 

Andre jest kamerzyst� i re�yserem „W gł�binach oceanu”. Gdy Andre si� czym� zainteresuje, d��y do osi�gni�cia w tym perfekcji. Robił 
wszystko, od reklam do niezale�nych filmów, w ka�dym projekcie daj�c wyraz swej unikalnej wizji. Otrzymał nagrod� Gemini za prac� 
nad seri� „Odjazdy”. Zdobywał szlify robi�c filmy w 50 krajach, w ka�dym mo�liwym �rodowisku. W dokumentalnej serii „W 
gł�binach oceanu” Andre dochodzi do granic mo�liwo�ci istniej�cej technologii filmu, kr�c�c zapieraj�ce dech w piersiach uj�cia 
podwodne. Jego pasja i perfekcjonizm s� widoczne w ci�głym doskonaleniu techniki nurkowania – w ka�dej podró�y osi�ga kolejne 
osobiste rekordy. 
Q: Co skłoniło Ci� do pracy nad tym programem? 
A: Najbardziej poci�gało mnie to, �e od mojego pierwszego nurkowania podwodny �wiat całkowicie mnie zafascynował. To 
zdumiewaj�ce – jaki jest wielki, nietkni�ty i nieznany. Ta seria daje posmakowa� bezkresnej, niezbadanej przestrzeni. Nie boimy si� 
nurkowa� tam, gdzie jeszcze nikt nigdy nie nurkował. Dotychczas zbadano tylko jeden procent oceanu. Wiele map to tylko interpretacje 

tego, czego eksperci si� spodziewaj� w danym miejscu. Ocean to ostatnie niezbadane miejsce na Ziemi. To jakby by� odkrywc� sprzed kilkuset lat. Nurkuj�c, 
ma si� to uczucie co chwil�. Niesamowite prze�ycie. 
Q: Powiedz nam, jakie to uczucie nurkowa�? 
A: Zakochałem si� w nurkowaniu. To jak wej�cie w �wiat kosmosu. Niesamowity d�wi�k – d�wi�k w wodzie rozchodzi si� szybciej – i to uczucie niewa�ko�ci. 
W Indonezji mo�na było z wyobra�ni narysowa� najbardziej dziwaczne stworzenia, a potem wskoczy� do wody i spotka� si� z nimi twarz� w twarz. Były 
naprawd� niesamowite! 
Q: Czy były momenty strachu podczas kr�cenia programu „W gł�binach ocenau”? 
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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!

An dre Du pu is, re ży ser
An dre jest ka me rzy stą i re ży se rem

„W głę bi nach oce anu”. Gdy An dre się
czymś za in te re su je, dą ży do osią gnię cia
w tym per fek cji. Ro bił wszyst ko, od re klam
do nie za le żnych fil mów, w ka żdym pro jek -
cie da jąc wy raz swej uni kal nej wi zji. Otrzy -
mał na gro dę Ge mi ni za pra cę nad se rią
„Od jaz dy”. Zdo by wał szli fy ro biąc fil my
w 50 kra jach, w ka żdym mo żli wym śro do -
wi sku. W do ku men tal nej se rii „W głę bi nach
oce anu” An dre do cho dzi do gra nic mo żli -
wo ści ist nie ją cej tech no lo gii fil mu, krę cąc
za pie ra ją ce dech w pier siach uję cia pod -

wod ne. Je go pa sja i per fek cjo nizm są wi -
docz ne w cią głym do sko na le niu tech ni ki
nur ko wa nia – w ka żdej pod ró ży osią ga ko -
lej ne oso bi ste re kor dy.

Q: Co skło ni ło Cię do pra cy nad tym pro -
gra mem?

A: Naj bar dziej po cią ga ło mnie to, że
od mo je go pierw sze go nur ko wa nia pod -
wod ny świat cał ko wi cie mnie za fa scy no -
wał. To zdu mie wa ją ce – ja ki jest wiel ki,
nie tknię ty i nie zna ny. Ta se ria da je po sma -
ko wać bez kre snej, nie zba da nej prze strze ni.
Nie bo imy się nur ko wać tam, gdzie jesz cze
nikt ni gdy nie nur ko wał. Do tych czas zba -
da no tyl ko je den pro cent oce anu. Wie le
map to tyl ko in ter pre ta cje te go, cze go eks -
per ci się spo dzie wa ją w da nym miej scu.
Oce an to ostat nie nie zba da ne miej sce
na Zie mi. To jak by być od kryw cą sprzed
kil ku set lat. Nur ku jąc, ma się to uczu cie co
chwi lę. Nie sa mo wi te prze ży cie.

Q: Po wiedz nam, ja kie to uczu cie nur ko -
wać?

A: Za ko cha łem się w nur ko wa niu. To jak
wej ście w świat ko smo su. Nie sa mo wi ty
dźwięk – dźwięk w wo dzie roz cho dzi się
szyb ciej – i to uczu cie nie wa żko ści. W In -
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do ne zji mo żna by ło z wy obraź ni na ry so -
wać naj bar dziej dzi wacz ne stwo rze nia,
a po tem wsko czyć do wo dy i spo tkać się
z ni mi twa rzą w twarz. By ły na praw dę nie -
sa mo wi te!

Q: Czy by ły mo men ty stra chu pod czas
krę ce nia pro gra mu „W głę bi nach oce nau”?

A: Naj bar dziej ba łem się w Afry ce Po łu -
dnio wej. Ca ły od ci nek jest o re ki nach. Ca -
ły czas w gło wie sie dział strach
przed spo tka niem się z ni mi, ale na iro nię
nie bez pie czeń stwo po ja wi ło się w in nym
mo men cie. Nur ko wa li śmy we wra ku i na -
gle do sta łem się w szpo ny dziw ne go prą du.
Nie mo głem się wy do stać, a prąd ob ra cał
mną wśród ster czą cych wo kół ka wał ków
me ta lu. By łem bar dzo spo koj ny. Wie dzia -
łem, że w ta kiej sy tu acji pa ni ka mo że mieć
fa tal ne skut ki. Kom pu ter nur ko wy mi mó -
wił, że mam tyl ko jesz cze mi nu tę po wie -
trza. Na szczę ście prąd na gle pu ścił i uda ło
mi się wy do stać.

Q: Czy by ły ja kieś ostre mo men ty z re ki -
na mi?

A: Nie. Lu dzie pa nicz nie bo ją się re ki -
nów. Ro zu miem, że ma to źró dło w „Szczę -

kach” i wi ze run ku tych stwo rzeń w me -
diach. Ale wi ze ru nek ten jest fał szy wy. To
po pro stu du że ry by. Im wię cej się z ni mi
pły wa, tym bar dziej są fa scy nu ją ce i tym
mniej od czu wa się lę ku.

Q: Czy pod wo dą za uwa ży łeś wie le skut -
ków dzia łań czło wie ka?

A: Nie da się za nur ko wać i nie wi dzieć
skut ków dzia łal no ści czło wie ka. Od nad -
mier nych po ło wów do za śmie ca nia wód.
Zesz li śmy na głę bo kość 1000 stóp w ło dzi
pod wod nej do miej sca, w któ rym ni gdy

wcze śniej nie by ło lu dzi. Na wet tam wi -
dzie li śmy ta śmy VHS i bu tel ki wy rzu co ne
ze stat ków pły wa ją cych po wy żej. Wszę dzie
lu dzie mó wi li, że 10 lat te mu by ło du żo le -
piej.

Q: Czy se ria „W głę bi nach oce anu” ma
prze kaz eko lo gicz ny?

A: Scott i El lis to zwy kli po szu ki wa cze
przy gód. Prze kaz eko lo gicz ny po cho dzi
z te go, co wi dzą i wpły wu te go co wi dzą
na nich. Pro gram zde cy do wa nie po ka zu je,
że po win ni śmy bar dziej dbać o na sze bez -
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cen ne za so by na tu ral ne. Naj wa żniej sze jest
to, że chce my, aby wię cej lu dzi scho dzi ło
pod wo dę i zo ba czy ło to na wła sne oczy.
Gdy pły wam w pięk nym miej scu, czu ję
więź i chęć ochro ny te go miej sca. Je śli wi -
dzo wie rów nież zej dą pod wo dę, bę dzie to
mia ło ta ki sam wpływ na nich.

Q: Co by ło dla Cie bie naj więk szym wy -
zwa niem tech nicz nym?

A: Fil mo wa nie i nur ko wa nie jed no cze -
śnie jest bar dzo trud ne. Ko mu ni ka cja pod

wo dą dzia ła tyl ko w 60 pro cen tach i czę sto
jest za kłó ca na przez del fi ny i wie lo ry by! Im
głę biej się scho dzi, tym bar dziej nar ko tycz -
ny efekt ma azot we wdy cha nym po wie trzu.

Po ja wia ją się za wro ty gło wy. Re ży se ru jąc,
my śli się o ró żnych uję ciach. Je śli chcesz
in ne go uję cia, trze ba się ja koś prze mie ścić
w wo dzie – nie da się przejść. Wszyst ko
dłu go trwa, jest wy czer pu ją ce. Pły wa nie
z cię żką ka me rą przez 5 go dzin to po wa żne
wy zwa nie.

Q: Czy star czy ło by ma te ria łu na dru gą
se rię?

A: Pew nie. Pod wo dą za wsze mo żna od -
kryć coś no we go. Sza cu je się, że od za ra -
nia dzie jów za to nę ło oko ło 100 mi lio nów
stat ków. To nie sa mo wi cie du żo hi sto rii
– wciąż nie zna nej. Nie da się te go wszyst -
kie go zo ba czyć. Oce an jest pod sta wą eg zy -
sten cji mi liar dów lu dzi. To nie bła host ka.
To naj wa żniej sza część pla ne ty. To wła śnie
oce an czy ni ją Nie bie ską Pla ne tą.

Q: Na ko niec, co chciał byś osią gnąć po -
przez pro gram „W głę bi nach oce anu”?

A: Chciał bym, aby pro gram za chę cił lu -
dzi do nur ko wa nia. Po „Od jaz dach” lu dzie
mó wi li nam – re zer wu ję bi le ty i le cę tam!
Li czę, że to sa mo sta nie się te raz. Mam na -
dzie ję, że oglą da nie tej se rii prze nie sie wi -
dzów do in ne go świa ta.
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Daty emisji  Tytuł odcinka Streszczenie odcinka 

15.11 godz. 7.00 Poza map� 
Do�wiadczeni podró�nicy Scott Wilson i Andre Dupuis rozpoczynaj� podró� do gł�bin oceanów �wiata. 
Udaj� si� do Nowej Zelandii, aby skaptowa� przyjaciela i podró�nika Ellisa Emmetta. Problemy ze sprz�tem 
oraz trudna pogoda komplikuj� ich pierwsze nurkowania. 

18.11 godz. 7.00 Biedni rycerze 
Scott i Ellis przemierzaj� Wysp� Północn� w Nowej Zelandii, aby wej�� na pokład zatopionego okr�tu, 
dotrze� do granic ludzkich mo�liwo�ci w nurkowaniu jaskiniowym oraz podziwia� kwitn�cy i bogaty �wiat 
morskiego rezerwatu Poor Knights Islands. 

10.11 godz. 14.00 
19.11 godz. 7.00 

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

20.11 godz. 7.00 Szmaragdowe wody 
Scott sprowadza Ellisa i ekip� programu do ojczystej Kanady na nurkowanie w zimnych wodach, przy 
wyspie Vancouver. Scott i Ellis nawi�zuj� przyja�� z nietypowymi stworzeniami oraz pilotuj� odrzutowca 
80 stóp pod powierzchni�. Po nurkowaniu ekipa pracuje przy przygotowaniu okr�tu do zatopienia. 

09.11 godz. 11.00 
21.11 godz. 7.00 

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

09.11 godz. 7.00 
22.11 godz. 7.00 

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

10.11, godz. 15.00 
25.11 godz. 7.00 

Wielka szóstka 
Scott i Ellis odwiedzaj� Afryk� Południow�, aby stawi� czoła najbardziej złowrogim i pełnym rekinów 
akwenom �wiata. Niebezpiecze�stwo pojawia si� podczas prostego nurkowania wrakowego. 

26.11 godz. 7.00 
Polowanie na 
Czerwonego Diabła 

Scott i Ellis s� w Los Angeles i poszukuj� bujnego �ycia morskiego przy zurbanizowanym wybrze�u 
Kalifornii Południowej. Po spotkaniu z par� ekologicznych wojowników ekipa przeczesuje wody Morza 
Korteza w poszukiwaniu „czerwonych diabłów”. 

27.11 godz. 7.00 Dymi�ca Ziemia 
Cała ekipa udaje si� do Islandii, by w lodowatych wodach by� �wiadkiem niezwykłych narodzin. Scott i 
Ellis dotykaj� jednocze�nie dwóch kontynentów w krystalicznej wodzie i próbuj� zanurkowa� tam, gdzie 
dotychczas nikt nie dotarł.  

28.11 godz. 7.00 Duchy Pacyfiku 
Fanatyk historii Scott namawia Ellisa na nurkowanie w pełnych rekinów wodach wokół Wysp Salomona. 
Niewielkie pa�stewko na południowym Pacyfiku odegrało strategiczn� rol� podczas drugiej wojny 
�wiatowej. �lady tych zdarze�, w tym wraki, widoczne s� do dzisiaj. 
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3.11 godz. 21.00, 
3.00 
29.11 godz. 7.00 

Wielkie Jeziora 
Przez wieki rzeka �wi�tego Wawrzy�ca i Wielkie Jeziora kształtowały histori� Kanady. Ekipa wybiera si� w 
podró� w czasie, odwiedzaj�c najlepsz� na �wiecie kolekcj� słodkowodnych wraków. 

6.11 godz. 20.00, 
2.00 
10.11 godz. 21.00, 
3.00 

Czterej Królowie 
W Indonezji Scott i Ellis do�wiadczaj� nurkowania w Raja Ampat – rezerwacie bogatym w pi�kno, 
ró�norodno�� i kultur�. Ellis zaprzyja�nia si� z miejscowym Papuasem, który uczy go łowi� ryby. Nurkowie 
pod wod� spotykaj� wielkie Manty 

13.11 godz. 20.00, 
2.00 
17.11 godz. 21.00, 
3.00 

Kraina Cieni 
Po strasznym wypadku morale ekipy jest podłamane. W cie�ninie Lembeh zadaniem jest sfilmowanie jak 
najwi�kszej ilo�ci dziwnych stworów. Ekipa ko�czy roczn� podró� na odległej wyspie Vanuatu, nurkuj�c na 
jednym z najwspanialszych wraków �wiata i kontempluj�c własne podwodne przygody. 

 

HHHHuuuurrrr ttttoooowwwwnnnniiiiaaaa    NNNNuuuurrrrkkkkoooowwwwaaaa
sssspppprrrrzzzzęęęętttt     CCCCrrrreeeessssssssiiii

tel. kom.: 698 529 073;  magazyn@hurtownianurkowa.pl
Facebook.com/HurtowniaNurkowa
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W lip cu bie żą ce go ro ku miej sce
mia ła ko lej na eks plo ra cyj na wy pra wa
nur ko wo - ja ski nio wa do Al ba nii. Głów -
nym jej ce lem uczy nio no miej sca roz -
po zna ne pod czas po przed nie go wy-
jaz du – znaj du ją cy się w po łu dnio wej
czę ści kra ju sys tem Pe tra nik oraz le -
żą ce w nie wiel kiej od nie go od le gło -
ści wy wie rzy sko – Mo ther of Vi ru la. 

Oprócz te go pla no wa no spraw dzić kil ka
obie cu ją cych po zy cji, któ re uda ło się na -
mie rzyć dzię ki po mo cy al bań skich agen cji
pań stwo wych (wspie ra ją cych na sze dzia ła -
nia), kon tak tom któ re uda ło się na wią zać
z tu byl ca mi oraz ana li zie sta rych ra dziec -
kich map szta bo wych i kon fron to wa niu ich
z da ny mi, któ re mo żna wy czy tać z… Go -
ogle Earth.

W sto sun ku do po przed niej wy pra wy
zde cy do wa no o zmniej sze niu licz by osób
nur ku ją cych, na rzecz osób chęt nych do
po mo cy lo gi stycz nej w za kre sie trans por tu

sprzę tu do i z miejsc nur ko wa nia. Uda ło się
tym sa mym unik nąć prze sto jów spo wo do -
wa nych zbyt du żym ob ło że niem sprę żar ki,
zbęd ne go mą ce nia wo dy, pro ble mów po -
wsta ją cych wsku tek nad mier nej ilo ści osób
chęt nych za nur ko wać w tej sa mej ja ski ni,
a co za tym idzie, zbyt dłu gie go cza su ak cji.
Od sa me go po cząt ku przy ję to za ło że nie, iż
war to ścią nad rzęd ną nad oso bi sty mi am bi -
cja mi i zwy kłą tu ry sty ką ja ski nio wą jest,
pod czas te go wy jaz du, eks plo ra cja wy ko -
ny wa na w spo sób ze spo ło wy – jak się oka -
za ło, był to strzał w dzie siąt kę, dzię ki
któ re mu uda ło się osią gnąć zde cy do wa nie
lep sze efek ty eks plo ra cyj ne niż po przed nim
ra zem.

W wy pra wie udział wzię li: Da riusz Ler -
mer – nu rek i kie row nik wy pra wy, Se ba stian
Do bro wol ski, Krzysz tof Do bro wol ski, Ro -
bert Gosz czyń ski – nur ko wie „ata ku ją cy”,
Ku ba Gro nicz, Grze gorz Pie trzy kow ski
– nur ko wie „sup por tu ją cy” oraz Mag da
Paw lik -Ka łu ża, Agniesz ka Grad, Ma riusz

Ka łu ża i Mar cin Or czyk – wspar cie po -
wierzch nio we, bez któ re go wy ko na nie ja -

SpeleoAlbania z Deep&High
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kie go kol wiek po wa żne go nur ko wa nia by ło -
by bar dzo trud ne… ale o tym póź niej.

Pierw szym przy stan kiem w dro dze do Al -
ba nii uczy ni li śmy naj głęb sze obec nie wy -
wie rzy sko w Eu ro pie – Mat ka Vre lo, znaj -
du ją ce się na te re nie jed ne go z ma ce doń -
skich par ków na ro do wych. Kil ka lat te mu
Lu igi Ca sa ti wy ko nał tam nur ko wa nie na
głę bo kość 212 me trów, stwier dza jąc jed no -

cze śnie, iż wy wie rzy sko cią gnie się du żo
głę biej. Ze wzglę du na du że roz mia ry ko ry -
ta rzy wy wie rzy ska, obec ność sta łe go opo -
rę czo wa nia i bar dzo do brą przej rzy stość
uzna li śmy, iż jest to ide al ne miej sce na tre -
ning głę bo ko ścio wy i spraw dzian dzia ła nia
na sze go ze spo łu. Sy tu ację uła twiał do dat -
ko wo fakt, iż wraz z Krzyś kiem nur ko wa li -
śmy tu pa rę lat te mu pod czas wy pra wy

eks plo ra cyj nej do po bli skie go Ko so wa.
Wte dy nur ko wa nia w tym miej scu wy ko na -
li śmy, praw do po dob nie, ja ko pierw si Po la -
cy – cie szy li śmy się więc na myśl, iż
bę dzie my mo gli po ka zać to wspa nia łe miej -
sce resz cie eki py nie ma lże w ro li prze wod -
ni ków.

Wej ście do wy wie rzy ska znaj du je się
w dnie rze ki Mat ka. Do otwo ru do pły wa się
łód ką star tu ją cą z od le głe go o kil ka ki lo me -
trów ho te lu, urzą dzo ne go w za bu do wa -
niach przy na le żnych do sto ją ce go
nie opo dal mo na sty ru. W po łą cze niu z wy -
so ki mi na kil ka dzie siąt me trów, pio no wy mi
brze ga mi rze ki two rzy to bar dzo uro kli wy
kra jo braz i spra wia, że miej sce to jest mek -
ką wspi na czy i mi ło śni ków ra ftin gu. Nur ko -
wa nie mo żli we jest po uzy ska niu po zwo -
le nia z ma ce doń skie go Mi ni ster stwa Śro do -
wi ska, lecz dzię ki do bre mu wra że niu po zo -
sta wio ne mu po po przed niej obec no ści
i na wią za nym wte dy kon tak tom rów nież
tym ra zem uda ło nam się je uzy skać.

Ogra ni czo ny czas wy pra wy po zwo lił
nam na prze pro wa dze nie jed nej ak cji
w tym miej scu – by ła to jed nak do sko na ła
oka zja do spraw dze nia w bo ju ele men tów
kon fi gu ra cji, któ rych nie zdą ży li śmy spraw -
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dzić w Pol sce, oswo je nia się (po krót szej
lub dłu żej prze rwie) ze śro do wi skiem over -
he ad i ada pta cji głę bo ko ścio wej. Dzień za -
koń czy li śmy ucztą z miej sco wy mi nur ka mi
ja ski nio wy mi, oma wia jąc przy szłe mo żli -
wo ści wspól ne go dzia ła nia i de gu stu jąc wy -
śmie ni te ma ce doń skie wi no.

W dro dze do Al ba nii spraw dzi li śmy jed -
ną z po zy cji znaj du ją cą się jesz cze po stro -
nie ma ce doń skiej, w są siedz twie je zio ra
Ohrydz kie go, gdzie spo śród skał wy bi ja
wo da, two rząc sys tem wo do spa dów na ka -
ska do wo uło żo nych pół kach skal nych. Na -
mie rzyw szy głów ne źró dło wy pły wu,
zde cy do wa li śmy się na bro dze nie w wo -
dzie po ko la na, ce lem usta le nia dłu go ści
ko ry ta rza i per spek tyw eks plo ra cyj nych.
Po oko ło 50 me trach ho ry zon tal nie roz wi ja -
ją cej się ja ski ni ko niecz ne sta je się za sto so -
wa nie sprzę tu nur ko we go. Ze wzglę du
na ostrość skał, ma ły prze krój ko ry ta rzy
i od le głość, na ja ką trze ba by ło by prze trans -
por to wać sprzęt, zde cy do wa li śmy się tym
ra zem od pu ścić, za zna cza jąc jed nak to
miej sce na ma pie, ce lem po wro tu ze ska -
fan drem mo krym i od po wied nio skon fi gu -
ro wa nym ze sta wem 2x4 li try, da ją cym
mo żli wość nur ko wa nia w kon fi gu ra cji no -

-mo unt, np. po przez umiesz cze nie bu tli
w ty po wym wor ku ja ski nio wym i pcha nie
ich przed so bą. Tym ra zem nie by li śmy
na to przy go to wa ni sprzę to wo, a zmar no -
tra wie nie nad mier nej ilo ści cza su w tym
miej scu gro zi ło by fia skiem dzia łań w Al ba -
nii.

Pierw szym ce lem „al bań skim”, po dob nie
jak w trak cie po przed niej wy pra wy, uczy -
ni li śmy sys tem Pe tra nik. Sys tem skła da się
z wy wie rzy ska, znaj du ją ce go się w dnie

rwą cej rze ki, oraz miesz czą cej się kil ka -
dzie siąt me trów po nad nim ja ski ni. Sło wa
„sys tem” uży wa my tu taj nie przy pad ko wo.
Po ziom wo dy w obu miej scach jest ta ki
sam, a bli skość tych miejsc skła nia nas ku
prze ko na niu, iż mu sza być one po łą czo ne,
tym bar dziej iż z dol ne go wy wie rzy ska wo -
da wy wie ra z b a r d z o du żą si łą.

W trak cie po przed niej wy pra wy nie uda -
ło się nie ste ty za nur ko wać na do le – si ła
wy pły wu by ła tak wiel ka, iż nu rek nie był



Nuras.info 11/2013

117

w sta nie na wet zbli żyć się do otwo ru,
a wrzu ca ne przez Mir ka Ko per tow skie go
kil ku ki lo gra mo we ka mie nie wy strze li wa ne
by ły ni czym z ar ma ty. Kil ku oso bom uda ło
się na to miast za nur ko wać w gór nej ja ski ni,
z mak sy mal ną głę bo ko ścią 61 me trów osią -
gnię tą przez Do mi ni ka Gra czy ka. Nie ste ty
– w trak cie po wro tu z owe go nur ko wa nia
ze rwa na zo sta ła cią głość po rę czów ki, co

w po łą cze niu z szyb ko mą cą cą się wo dą
wy wo ła ło sy tu ację stre so wą i skło ni ło nas
wte dy do zo sta wie nia te go miej sca „na na -
stęp ny raz”. De cy zję uła twiał fakt, iż we -
wnątrz zna leź li śmy śla dy sta rych po rę czó -
wek świad czą ce o tym, iż „pro blem” był już
eks plo ro wa ny.

Po przy by ciu na miej sce po dzie li li śmy
się na dwa ze spo ły – Krzy siek i ja uda li śmy

się do zna nej nam już ja ski ni, pod czas gdy
Da rek oraz Ro bert po sta no wi li pod jąć pró -
bę wnik nię cia do wy wie rzy ska.

W gór nym Pe tra ni ku po sta no wi li śmy
nur ko wać so lo – ko ry ta rze nie są zbyt prze -
stron ne, a wo da szyb ko się mą ci. Po za tym
uzna li śmy, że zde cy do wa nie lep szy wy nik
eks plo ra cyj ny osią gnie my nur ku jąc po ko -
lei, przej mu jąc ko ło wro tek od po przed ni ka.
Wy eks plo ro wa li śmy ja ski nię do oko ło 60
me trów głę bo ko ści, ale nad mie nić trze ba,
iż po ziom wo dy spadł wzglę dem po przed -
niej wy pra wy do te go stop nia, że te raz nur -
ko wa nie za czy na li śmy nie ma lże w miej scu,
w któ rym po przed nio… skoń czy li śmy! Co
jesz cze cie kaw sze, tym ra zem śla dy ob cych
po rę czó wek zna leź li śmy du żo wcze śniej
niż sa mi je za kła da li śmy, czy li ru chy po zio -
mu wo dy w tym miej scu mu szą być rzę -
du 30-40 me trów! To tyl ko roz pa la na szą
wy obraź nię przed przy szły mi nur ko wa nia -
mi…

Bio rąc pod uwa gę, iż wy pra wa od by ła
się w po rze bar dzo su chej, mo żna za ło żyć,
że nor mal nym po zio mem wo dy jest po ziom
za sta ny pod czas pierw szej wy pra wy. Mo -
żna więc przy jąć, iż gór ny Pe tra nik wy eks -
plo ro wa ny jest przez nas na dzień dzi siej -
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szy do oko ło 100-120 me trów głę bo ko ści
i… wciąż nie ma po łą cze nia z dol nym wy -
wie rzy skiem! Kie ru nek roz wi ja nia się ko ry -
ta rzy i rap tow ne scho dze nie ja ski ni w dół
wy da je się jed nak po twier dzać teo rię o mo -
żli wo ści po łą cze nia tych dwóch miejsc
w je den sys tem. Ostat nie śla dy sta rych po -
rę czó wek za ob ser wo wa łem w oko li cach
głę bo ko ści, na któ rej ze rwa na i skłę-  bio -
na by ła na sza sta ra po rę czów ka –jest więc
to praw do po dob nie miej sce osią gnię te rów -
nież przez in ne eki py, któ re po ja wia ją się
w tym miej scu.

Po wrót z nur ko wa nia od by wał się w wa -
run kach ze ro wej wi docz no ści, co w kom -
bi na cji z mno go ścią ze rwa nych i snu ją cych
się wszę dzie sta rych po rę czó wek i pa mię -
cią fi na łu nur ko wa nia na po przed niej wy -
pra wie spra wiał pe wien dys kom fort
psy chicz ny. Na stęp ne nur ko wa nia po sta no -
wi li śmy odło żyć na na stęp ny dzień, li cząc
na opad nię cie osa dów i na sta wia jąc się
na kon ty nu ację eks plo ra cji z wy ko rzy sta -
niem tri mi xu.

W dol nym Pe tra ni ku, po mi mo sil ne go
prą du, Dar ko wi i Ro ber to wi uda ło się tym -
cza sem wnik nąć do środ ka wy wie rzy ska.
By ło to bez wąt pie nia pierw sze nur ko wa nie

w tym miej scu, ja kie kie dy kol wiek zo sta ło
wy ko na ne. Wy ko na li oni nur ko wa nie
do głę bo ko ści 50 me trów, gdzie zna leź li
trud ną do prze by cia, przy tym prą dzie, re -
stryk cję – ja ko że wo da przy spie sza
na prze wę że niach i w ta kich miej scach
osią ga si łę nie mo żli wą do po ko na nia si łą
ludz kich mię śni. Zde cy do wa li się więc za -
koń czyć to re ko ne san so we nur ko wa nie.

Re trans port sprzę tu od by wał się w ulew -
nym desz czu, w mię dzy cza sie roz pę ta ła się
bu rza. Bu dzi ło to w nas głę bo kie oba wy co
do wy ko nal no ści nur ko wań na stęp ne go
dnia, de cy zję o zmie sza niu tri mi xu zo sta wi -
li śmy więc do ra na. Tech nicz nie przy go to -
wa ni by li śmy do nur ko wa nia na głę bo kość
oko ło 100 me trów – na wy pra wę za bra li -
śmy ze so bą dwa twin se ty czy ste go he lu



Nuras.info 11/2013

119

do prze ta cza nia oraz mie sza ni ny de kom -
pre syj ne. Do wy ko na nia ja ski nio we go, eks -
plo ra cyj ne go nur ko wa nia na tę lub zbli żo ną
głę bo kość po trze bo wa li śmy jed nak w mia -
rę do brych wa run ków, któ rych nie gwa ran -
to wa ła za sta na po go da. Nie chcie li śmy
przy tym zbyt po chop nie zmie szać „gę ste -
go” tri mi xu i za blo ko wać so bie nim bu tli,
gdyż ich ogra ni czo na ilość spra wia ła, że

mie li by śmy póź niej re al ny pro blem z nur -
ko wa niem w płyt szych lo ka li za cjach. Wie -
czór upły nął nam na oglą da niu fil mów
z ka mer umiesz czo nych na na szych ka -
skach.

Na stęp ne go dnia po sta no wi li śmy nur ko -
wać w tych sa mych ze spo łach – Da rek
z Ro ber tem oraz Grześ kiem uda li się na dół
ce lem kar to wa nia wy wie rzy ska, Krzy siek,

Ku ba i ja na gó rę ce lem spraw dze nia wa -
run ków i ewen tu al ne go po głę bie nia ja ski ni.
Nie ste ty – osad wznie sio ny dnia po przed -
nie go nie opadł, a spra wił je dy nie, że wo da
w ja ski ni z krysz ta ło wej sta ła się mlecz na.
Po sta no wi li śmy więc za nur ko wać je dy nie
w ce lach kar to gra ficz nych. Do plu sów tej
ak cji za li czyć na le ży fakt zna le zie nia przez
Ku bę obej ścia prze wę że nia, któ re utrud nia -
ło nam wcze śniej sze nur ko wa nia – przy szłe
dzia ła nia w tym miej scu bę dą już prost sze.

Po sta no wi li śmy opu ścić Pe tra nik na kil -
ka dni w na dziei, że wo da wy kla ru je się
i bę dzie my mo gli wró cić, by wy ko nać tu je -
dy nie głę bo kie nur ko wa nie tri mi xo we
przed sa mym po wro tem do Pol ski. Tym cza -
sem uda li śmy się do le żą cej nie da le ko Mo -
ther of Vi ru la – mat ki rze ki Vi ru li. Po tym
miej scu obie cy wa li śmy so bie naj wię cej
– wo da w wy wie rzy sku ma nie sa mo wi tą wi -
docz ność prze kra cza ją cą 100 me trów,
a ko ry ta rze zo sta ły do tej po ry spe ne tro wa -
ne je dy nie do 40 me trów głę bo ko ści i da -
wa ły wiel ką per spek ty wę eks plo ra cyj ną.
W trak cie po przed nie go wy jaz du nie uda ło
nam się na wet zbli żyć do otwo ru wej ścio -
we go, tym ra zem prąd wy wie ra ją cy z nie -
go był jed nak słab szy. Nie sie ni nie co hur ra -
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op ty mi zmem przy stą pi li śmy do nur ko wa nia
– Da rek w ze sta wie 2x18 skon fi gu ro wa nym
ja ko si de mo unt, ja z twin se tem 2x10
oraz 50 me tra mi li ny wspi nacz ko wej, któ rą
pla no wa łem za in sta lo wać ja ko po rę czów -
kę, po któ rej ko lej ne oso by bę dą mo gły się
wcią gać. Da rek sta wiał zbyt du że opo ry
w wo dzie i nie zdo łał się we drzeć do środ -
ka. Ja, za spra wą twin se tu, utkną łem w po -
ło wie prze wę że nia po mię dzy stro pem
a żwir kiem, wal cząc rów nie moc no z prą -
dem co z trans por to wa ną li ną, efek tem cze -
go prąd ze rwał mi ma skę i wci skał by -pass
mo je go głów ne go au to ma tu, po wo du jąc
raz po raz sta ły wy pływ, au to mat za pa so wy
za pchał się żwi rem i od mó wił współ pra cy,
a li na to tal nie mnie za plą ta ła. Wo bec na -
gro ma dze nia prze ciw no ści lo su po sta no wi -
łem, tym ra zem, od pu ścić i nie zo stać
po grze ba nym żyw cem w żwir ku. Ja ko na -
stęp ni za nur ko wa li Ro bert i Krzy siek, bo gat -
si o na sze do świad cze nia. Ro bert,
w kon fi gu ra cji si de mo unt 2x12, wdarł się
do we wnątrz, trzy ma jąc je dy nie koń ców kę
li ny roz wi ja nej sprzed otwo ru przez Krzyś -
ka, a na stęp nie obaj za sta bi li zo wa li ją
po obu stro nach prze ci sku – od tej chwi li
wej ście do środ ka by ło, jak kol wiek nie ła -

twe, cał kiem re al ne. Wal ka trwa ła jed nak
tak dłu go i kosz to wa ła nas ty le sił, iż ko lej -
ne nur ko wa nia trze ba by ło odło żyć na na -
stęp ny dzień (nad mie nić trze ba, iż otwór
wej ścio wy znaj do wał się na głę bo ko ści
oko ło 30 me trów i tam też roz gry wa ła się
ca ła ak cja, ge ne ru jąc spo ry czas den ny).

Ze wzglę du na du że ry zy ko zwią za ne
z nur ko wa niem w tak du żym prą dzie, zde -
cy do wa li śmy, że ze spo łem na pie ra ją cym
w tym miej scu bę dzie Ro bert i ja, resz ta eki -
py bę dzie zaś sta no wi ła nie zbęd ne za bez -
pie cze nie. W trak cie ko lej nych nur ko wań
uda ło nam się osią gnąć mak sy mal ną głę bo -
kość 70 me trów oraz spraw dzić spo sób roz -
wi ja nia się ko ry ta rza za stud nią za czy na-
ją cą się na 40 me trach. Dość po wie dzieć,
że z głę bo ko ści 70 me trów i przy wi docz -
no ści ogra ni czo nej wy łącz nie mo cą la tar ki
nie uda ło się doj rzeć choć by za ry sów dna.
Po dru giej stro nie stud ni, na głę bo ko ści
oko ło 55 me trów, roz wi ja ją się na to miast
ko lej ne, dość wą skie, ko ry ta rze. Ze wzglę du
na ko niecz ność wy ko ny wa nia de kom pre sji
w sil nym prą dzie, z przy stan ka mi wy pa da -
ją cy mi do kład nie w otwo rze wej ścio wym,
nie od wa ży li śmy się na głęb sze nur ko wa nia
w tym miej scu. Ry zy ko po mi nię cia kil ku

przy stan ków, zwłasz cza po nur ko wa niu tri -
mi xo wym, by ło zbyt du że, a prze su nię cie
głę bo ko ści je dy nie o 30 me trów praw do po -
dob nie nie wnio sło by nic do na sze go sta nu
wie dzy. Dal szą eks plo ra cję te go miej sca
odło ży li śmy więc do przy szłe go ro ku, da -
jąc so bie czas na za sta no wie nie, jak zor ga -
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ni zo wać ta kie nur ko wa nie lo gi stycz nie, by
da wa ło ja ką kol wiek gwa ran cję bez pie czeń -
stwa.

W mię dzy cza sie otrzy ma li śmy od tu byl -
ców in for ma cję o bar dzo po dob nym wy -
wie rzy sku le żą cym nie co da lej. Oczy wi ście
po sta no wi li śmy te mat spraw dzić.

Miej sce to, na zwa ne przez nas ro bo czo
„Mo rią”, to sta re uję cie wo dy mi ne ral nej.
W kom na cie wiel ko ści bo iska pił kar skie go
znaj du ją się sta lo we po rdze wia łe in sta la cje,
w do le czer ni się ot chłań, któ ra w świe tle
la tar ki od sła nia tu nel wiel ko ści me tra bie -
gną cy w dół. Od kon struk cji do lu stra wo dy
jest ja kieś 15 me trów, co wy mu sza za sto so -
wa nie tech nik li no wych. Z bra ku cza su
i sprzę tu wspi nacz ko we go od pusz cza my,
ale po sta na wia my uczy nić to miej sce na -

szym głów nym ce lem przy szło rocz nej wy -
pra wy!

W trak cie wy jaz du spraw dzo no jesz cze
kil ka na ście po mniej szych lo ka li za cji, z któ -
rych nie któ re da ją po ten cjał eks plo ra cyj ny.
Eks plo ra cja opi sa nych sys te mów oraz no -
wych lo ka li za cji bę dzie ce lem ko lej nych or -
ga ni zo wa nych przez nas wy praw.

Re asu mu jąc – Al ba nia jest sza le nie cie -
ka wym i obie cu ją cym miej scem eks plo ra -
cyj nej dzia łal no ści ja ski nio wej. Jest to
jed nak te ren trud ny w dzia ła niu – za rów no
w za kre sie lo gi sty ki (brak do stę pu do ga -
zów, trud no ści z ję zy kiem, brak dróg), jak
i sa me go nur ko wa nia (re gu lar nie wy stę pu ją -
ce prą dy, ła two wzno szą ce się osa dy, du że
głę bo ko ści). Do tej po ry uda ło nam się osią -
gnąć w za kre sie eks plo ra cji du żo, wciąż nie

jest to jed nak te mat za mknię ty i za mie rza -
my dzia łać tam w dal szym cią gu, z jesz cze
więk szą in ten syw no ścią.

Wię cej zdjęć i in for ma cji wkrót ce
na www.de epn high.pl

Se ba stian Do bro wol ski

ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD NURKOWY

SKORZYSTAJ Z KALENDARZA 
I DOPISZ TAM TERMIN

ORGANIZOWANEJ IMPREZY 
NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ

forum-nuras.com/calendar.php

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wię cej na www.part ner nur ko wy.pl

Partnerzy programu

http://www.partnernurkowy.pl
http://orkasa.pl
http://Divezone.pl
http://sklep.ocn.pl
http://bare.pl
http://letsdive.pl
http://szkola-nurkowa.pl/
http://aquadiver.pl

