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Zdjęcie okładki: Krzysztof Miara

OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wi taj cie! Przed na mi wy cze ka ny, sło necz ny, pach ną cy naj świe ższym od cie niem zie le ni dłu gi week end.

Tak, tak, oczy wi ście więk szość z nas bę dzie w tym cza sie oto czo na wy ra fi no wa nym i nie zwy kle uza le żnia -
ją cym aro ma tem neo pre no wym, któ re go nie za kłó cą na wet sma ko wi te za pa chy uno szą ce się znad gril la.
Nad szedł czas, kie dy przy bie ra ją ce co raz bar dziej nie bie ski od cień je zio ra wzy wa ją na wet naj więk szych le -
niu chów. W ruch pój dą pian ki, płe twy, ser wi sy prze ży ją ob lę że nie, ba zy po otwie ra ją na oścież swo je bra -
my i wro ta, cze ka jąc na pod wod nych od kryw ców, spra gnio nych no wych wra żeń. Dla jed nych wy da rze niem
ma ja bę dzie pierw szy pod wod ny spa cer, dla in nych eg zo tycz na pod róż na dru gi ko niec świa ta. Re la cje
z ta kich wła śnie wy praw przy go to wa li śmy spe cjal nie na ma jo we le niu cho wa nie. 

W nu me rze znaj dzie cie oczy wi ście jak zwy kle mnó stwo fo to gra fii, w tym uka zu ją cych naj bar dziej in tym -
ne chwi le miesz kań ców głę bin. Nie ma my tu oczy wi ście na my śli ogrom nej gru py płe two nur ków w barw -
nych prze bra niach, ta pla ją cych się w rze ce jak dzie ci, choć to wy da rze nie z pew no ścią by ło nie mniej
in te re su ją ce.

Maj to dla wie lu rów nież czas po wa żnych eg za mi nów ma tu ral nych. Wszyst kim Ma tu rzy stom ży czy my
oczy wi ście po ła ma nia pió ra. Trzy ma my za Was kciu ki! War to jed nak pa mię tać, że eg za min doj rza ło ści ka -
żdy z nas zda je tak na praw dę na co dzień, nie tyl ko pod wo dą, ale cho cia żby za kie row ni cą w dro dze
na nur ko wi sko. Na sza doj rza łość to co dzien na tro ska za rów no o sie bie, jak rów nież oso by w na szym oto -
cze niu. Przed na mi ma jów ka, za chwi lę se zon let nich sza leństw. Zdaj my nasz eg za min na piąt kę...
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Bodo i Lofoty
Plan or ga ni zo wa ne go przez Al ka

wy jaz du ule gał cią głym zmia nom.
A to po dro dze mie li śmy spę dzić trzy
dni na nur ko wa niu w Szwe cji, a to
je chać przez Na rwik, od wie dza jąc
tam tej sze wra ki. Dru ga opcja by ła mi
o ty le bli ższa, że kil ka lat wcze śniej,
po nur ko wa niach w tej oko li cy, czu -
łem spo ry nie do syt. Osta tecz nie pa -
dło na po stój w Bo do, po ło żo nej
nad Salt fjor den sto li cy pro win cji Nor -
dland.
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O Bo do zro bi ło się gło śno na świe cie
w ma ju 1960 ro ku, gdy Ro sja nie ze strze li li
le cą cy z Pa ki sta nu do Bo do ame ry kań ski sa -
mo lot szpie gow ski U2 Ga ry Po wer sa. Bo
wła śnie to nor we skie mia sto, po ło żo ne już
za krę giem po lar nym, jest wiel ką ba zą lot ni -
czą. Star to wa ły stąd i licz ne sa mo lo ty szpie -
gow skie, i my śliw ce prze chwy tu ją ce ro syj-
skie bom bow ce da le kie go za się gu. Do dzi -
siaj Bo do po zo sta ło du żą ba zą nor we skie -
go lot nic twa woj sko we go, a o cza sach
zim nej woj ny (choć nie tyl ko) przy po mi -
na wiel kie i peł ne wspa nia łych eks po na tów
mu zeum awia cji.

My jed nak by li śmy w Nor we gii po to, by
nur ko wać, a nie la tać. Tak więc po zwie -
dze niu mu zeum – a w nim ta kich ra ry ta sów
jak Su per ma ri ne Spit fi re, Mo squ ito czy Bu -
fal lo z okre su II woj ny świa to wej, a z bli -
ższych nam cza sów F -104 Star fi gh ter,
Haw ker Hun ter czy SA AB F -35 Dra ken
– czas by ło za jąć się nur ko wa nia mi. Co
praw da lot nic two znów nas do się gnę ło, ja -
ko że sze fem ba zy Salt strau men di ve cen ter
oka zał się pi lot li nii lot ni czych SAS, prze -
mi ły Ve bjorn. Na pierw sze nur ko wa nie,
po spraw dze niu go dzin pły wów, za pro po -
no wał Ring Is land. Spraw dza nie pły wów to

tu tej sza co dzien ność. W spe cjal nym ka je -
ci ku Ve bjorn miał za pi sa ne po szcze gól ne
dni mie sią ca i go dzi ny przy pły wów i od pły -
wów dla zna nych mu miejsc nur ko wych.
Jak stwier dził, prze strze ga nie za sa dy, że
wcho dzi się w prze rwie mię dzy ru cha mi
wo dy jest nie zbęd ne. Raz, kil ka lat te mu za -
nur ko wał w cza sie od pły wu. Ta kiej jaz dy,
wal ki z wo dą i roz pacz li wych prób omi ja -
nia wy ra sta ją cych na gle przed nim ka mie ni
nie chciał by wię cej do świad czyć. My też
nie chcie li śmy, więc mi mo skla ro wa ne go
sprzę tu, ubra ni w su cha ry i z flasz ka mi
na ple cach mu sie li śmy od cze kać jesz cze 12
mi nut, nim we szli śmy do wo dy. Pierw sze
me try nie za chwy ca ły – sła ba wi docz ność
i reszt ki prą du two rzy ły nie zbyt sprzy ja ją ce
fo to gra fii oto cze nie. Do pie ro na ośmiu me -
trach wo da po pra wi ła się na ty le, że mo żna
by ło mieć na dzie ję na coś cie kaw sze go.
Pły nę li śmy obok opa da ją cej w dół, po ro -
śnię tej ukwia ła mi ścia ny, przy pa tru jąc się
ko lo ry stycz ne mu bo gac twu wód pół noc nej
Nor we gii. Ve bjorn za ma chał w mo im kie -
run ku la tar ką, a po tem pro mie niem jej świa -
tła wska zał coś z przo du. Po kil ku ener gi-
cz niej szych ru chach płe twa mi za uwa ży łem
du że go, le żą ce go na roz le głej skal nej pół -

ce zę ba cza. Szko da tyl ko, że py skiem usta -
wił się w kie run ku pio no wej ścian ki, pre -
zen tu jąc głów nie swój ogon. Wy ko na ne
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po so bie dwa zdję cia (a wła ści wie bły ski
lam py) zde ner wo wa ły ry bę na ty le, że od su -
nę ła się ka wa łek, a na stęp nie prze pły nę ła
trzy me try w bok, kła dąc się na sa mej kra -
wę dzi pół ki. I to py skiem w kie run ku wo dy
– do sko na łe uło że nie do fot ki! Nim jed nak

do pły ną łem na no we miej sce, a mu sia łem
za to czyć sze ro kie ko ło, by nie spło szyć ry -
by, mo je miej sce za jął Ja cek. Je go lam py
bły snę ły tyl ko raz, jed nak na ty le moc no, że
wście kły zę bacz znów uniósł się i tra wer su -
jąc zbo cze znik nął w głę bi nie. Szko da, bo
tak faj nie się uło żył…

Na po po łu dnio we nur ko wa nie za su ge ro -
wa łem to sa mo miej sce, jed nak oka za ło się
to nie wy ko nal ne. Pły wy nie po zwa la ły.
Pod je cha li śmy za tem dwa ki lo me try da lej,
do in nej od no gi fior du, by za nu rzyć się
w Tu ne lu. We dług słów Ve bjor na, po oko -
ło 20 mi nu tach pły nię cia wzdłuż ścian ki
mie li śmy do trzeć do sze ro kiej pół ki z pio -
no wym tu ne lem – stud nią za czy na ją cą się
na 15 a koń czą cą na 33 me trach. Do wo dy
we szli śmy w osło nię tej za tocz ce, tak by
ostat nie chwi le od pły wu nie wy cią gnę ły nas
w kie run ku mo rza. Jesz cze przez chwi lę
pod wo dą da wa ło się od czuć słab ną cy z ka -
żdą mi nu tą prze ciw ny prąd, po tem ruch
ustał. Uno si łem się nad dnem, usia nym
w płyt szej wo dzie bru nat ni ca mi, a po ni -
żej 12 me trów ska li stym sto kiem peł nym
roz gwiazd, ukwia łów i in nych form ży cia.
Mi mo usta lo nej wcze śniej głę bo ko ści pod -
ró żnej 15 me trów, ca łość eki py ze szła

na 20-25 me trów, oglą da jąc fan ta zyj ne
kształ ty pod wod ne go świa ta. Po dzi wia jąc
mi ja ne cu da, pły ną łem na koń cu gru py, wy -
pa tru jąc ko lej ne go zę ba cza i cze ka jąc
na głów ną atrak cję za nu rze nia. W koń cu
po ja wi ła się! Gru pa zwol ni ła i Ve bjorn,
wraz z dwój ką nur ku ją cych z na mi Ho len -
drów, przy klęk nął przy otwo rze. Do mi nik
z Mar kiem opa dli w dół po ze wnętrz nej
stro nie tu ne lu, po sze dłem w ich śla dy. Zdję -
cia od do łu w kie run ku po wierzch ni, uka -
zu ją ce opa da ją cych nur ków, mo gły wyjść
na wet cie ka wie. Pierw szy zje chał w dół Ja -
cek. Z apa ra tem i dwo ma lam pa mi na dłu -
gich wy się gni kach miał spo re trud no ści, by
zmie ścić się w cia snym prze smy ku, ale się
uda ło. Po nim jed nak nie po ja wił się nikt
wię cej. Jesz cze chwi lę za ba wi łem przy do -
le ko ry ta rza, cze ka jąc na ko lej ne oso by, ale
pi ka nie kom pu te ra in for mu ją ce o wej ściu
w de ko nie po zo sta wi ło wy bo ru – czas by -
ło ru szać z po wro tem. Trosz kę się wy pły ci -
łem, by po dro dze zgu bić na bi te mi nu ty.
Przy sta jąc od cza su do cza su na wy ko na nie
ko lej nych fo tek, ru szy łem z po wro tem. Do -
pie ro po wyj ściu na brzeg oka za ło się, dla -
cze go ko lej ne dwie oso by nie spły nę ły
tu ne lem na dół. Więk sza od za kła da nej głę -
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bo kość pod ró żna sro go ze mści ła się
na dwój ce na szych part ne rów z kra ju tu li -
pa nów. Ma jąc po je dyn cze, pięt na sto li tro we
bu tle, mu sie li prze rwać nur ko wa nie i wyjść
przy tu ne lu na ląd, a stam tąd na pie chot kę
po ma sze ro wać do od le głych sa mo cho dów.
Zzia ja ni nie wy glą da li na bar dzo szczę śli -
wych…

Prom z Bo do na Lo fo ty nie pły nie zbyt
dłu go. Ot, pa rę go dzin, któ re przy gład kim
mo rzu i świe cą cym słoń cu mo żna by ło mi -
ło spę dzić na po kła dzie, bądź w bu fe cie.
Więk szym pro ble mem by ło ran ne wsta wa -
nie. Że by za ła pać się na sta tek, któ ry o tej
po rze ro ku już dość rzad ko kur su je, mu sie -
li śmy wstać bar ba rzyń sko wcze śnie. No, ale
wresz cie na ho ry zon cie mie li śmy wy ła nia -
ją ce się z mo rza szczy ty ska li ste go ar chi pe -
la gu. By li śmy u ce lu.

Z por tu do Ham noy „za ho lo wał” nas Da -
niel, któ ry wy je chał nam na spo tka nie, tak
by śmy nie błą dzi li na tej je dy nej nit ce dro -
gi, ja ka wie dzie przez wy spy. Po pół go dzin -
nej prze ja żdżce, za ko lej nym z nie zli czo-
nych most ków, zje chał swo im bu sem w le -
wo, w bocz ną ulicz kę. By li śmy na miej scu.
Czer wo ne dom ki, w któ rych mie li śmy spę -
dzić kil ka dni, ja wi ły się nad wy raz sym pa -

tycz nie. Po dru giej stro nie za to ki, przy któ -
rej by ły po ło żo ne, wzno si ły się się ga ją ce
nie ba szczy ty, wy glą da ją ce nie zwy kle uro -
kli wie. Z dom ku do ba zy Da nie la – Lo fo ten
Di ving – mie li śmy mi nu tę mar szu. Po wy -
pa ko wa niu ubrań z sa mo cho dów za czę li -
śmy prze no sić sprzęt nur ko wy do han ga ru
ba zy. Bu dy nek cen trum sta no wi ły daw ne
han ga ry ry bac kie, dzię ki cze mu był on od -
po wied nio du ży i wy god ny. Pod ścia na mi
cią gnę ły się dłu gie i sze ro kie sto ły, na któ -
rych mo żna by ło trzy mać sprzęt. Wy bra łem
so bie ka wa łek bla tu w sa mym na ro żni ku
i tam za czą łem ukła dać swo je za baw ki.

Słoń ce by ło jesz cze dość wy so ko (spać
kła dli śmy się ok. 22.30, więc dłu go mie li -
śmy ja sno). Ja ko zna ni nie cier pliw cy za czę -
li śmy kla ro wać się na pierw sze go nur ka.
Ka sia z Jac kiem, za na mo wą Da nie la, po -
sta no wi li za nur ko wać przy po mo stach
w por ci ku, na to miast Aga ta, Do mi nik, Ma -
rek i ja zde cy do wa li śmy się przejść ja -
kieś 100 me trów, by za nu rzyć się w wo dzie
fior du po dru giej stro nie pół wy spu. Gdy tyl -
ko wsze dłem do wo dy, ogar nę ło mnie mi łe
uczu cie za do wo le nia. By łem u ce lu, a naj -
bli ższe dni za po wia da ły się nad wy raz cie -
ka wie. Spraw dzi łem apa rat. Po chwi li wo da

za mknę ła się na de mną. Roz po czę ło się
pierw sze z lo fo to wych nur ko wań. Już
po chwi li, na głę bo ko ści 6 me trów, wpły -
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nę li śmy w re jon pe łen me duz. Ma jąc obok
sie bie Agat kę, nie mo głem się po wstrzy mać
od na ci śnię cia spu stu. Jej za ba wa z ty mi ga -
la ret ka mi wy glą da ła fan ta stycz nie. Od py -
cha ła je od sie bie, krę ci ła wo kół, uno si ła
w gó rę. Me du zy tak jak się po ja wi ły, szyb -
ko znik nę ły, a ich miej sce za ję ły wy so kie

tra wy. To był ko lej ny mo tyw, któ ry po sta -
no wi łem uwiecz nić w ka drze. Spę dzi li śmy
tak z 15 mi nut. Czas ro zej rzeć się za czymś
no wym. Agat kę do po zo wa nia po rwał Do -
mi nik, tak więc nie po zo sta ło mi nic in ne go,
jak sku pić się na ota cza ją cej mnie przy ro -
dzie. Przez chwi lę roz glą da łem się wo kół.

Mo ją uwa gę przy kuł „dy mek” z pia sku uno -
szą cy się z dna. Za cie ka wio ny pod pły ną -
łem, by już po chwi li fo to gra fo wać
ko pią ce go kra ba. Na stro szył się na mój wi -
dok, więc po kil ku fot kach od pu ści łem mu
i ru szy łem na dal szą pe ne tra cję oko licz nych
wód.

Ależ by łem zły. Żab ni ce od kil ku dni sta -
ran nie mnie uni ka ły. Przed wczo raj po po łu -
dniu, na 18 me trach, wśród li ści bru nat nic,
spo rą sztu kę wy pa trzy li Ka sia i Ja cek. Nie -
ste ty w tym cza sie Ma rek i ja fo to gra fo wa li -
śmy kra by kró lew skie 14 me trów głę biej…
Wczo raj na to miast w Skjel fjord by ło ich kil -
ka, ale na 35 me trach, gdzie więk szość eki -
py ze szła za po lo wać z ku szą na coś na
obiad. Nie ste ty ja w tym cza sie krę ci łem się
na 20 me trach, wy pa tru jąc cze goś god ne go
uwiecz nie nia. To by ła zu peł na po ra żka,
dla te go gdy Da niel zde cy do wał, że ce lem
dzi siej sze go ran ne go nur ko wa nia bę dzie le -
żą cy na 30 me trach wrak, po sta no wi łem
od pu ścić i wró cić nad uro kli wą za tocz kę,
w któ rej nur ko wa li śmy wczo raj. Do dat ko -
wym ar gu men tem, oprócz kil ku wi dzia nych
tam wczo raj żab nic, by ła po ja wia ją ca się
po dob no cza sa mi fo ka. Za ła do waw szy
sprzę tem po ży czo ną od Do mi ni ka Na va rę
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ru szy łem w dro gę. Po 20 mi nu tach jaz dy
zje cha łem z głów nej dro gi w grun to wą,
pro wa dzą cą wzdłuż fior du. Po dal szych
czte rech ki lo me trach by łem na miej scu.
Jesz cze tyl ko skla ro wa nie sprzę tu na dłu -
gim, be to no wym mo lo wci na ją cym się
w wo dy fior du i by łem go to wy. Po prze pły -
nię ciu ja kichś 60 me trów po po wierzch ni
zna la złem się na głęb szej wo dzie i wresz -
cie mo głem ru szyć na po szu ki wa nie żab -
nic. Dno w tym miej scu opa da ło
gwał tow nie pio no wą ścian ką, koń czą cą się
gdzieś w oko li cach czter dzie ste go me tra.
Tra wer su jąc ją, opa da łem co raz ni żej, uwa -
żnie roz glą da jąc się na bo ki. Pły ną łem bar -
dzo po wo li, prze szu ku jąc wzro kiem
po ro śnię te drob ny mi tra wa mi ska ły. Po szu -
ki wa nie cze goś cie ka we go pod wo dą za -
wsze sta no wi ło mo ją pię tę Achil le so wą.
Pod czas gdy in ni nur ko wie wciąż coś znaj -
do wa li na ko lej nych nur ko wa niach (i nie
do ty czy to tyl ko Nor we gii, ale wszyst kich
wód świa ta), ja ni gdy nie mo głem ni cze go
zna leźć. Ot, ta ka śle po ta. Dla te go mu sia łem
się sta rać dwa ra zy bar dziej. Przede mną
po ja wi ło się ła god ne wy brzu sze nie sto ku.
Wpły ną łem nad nie i… ze dwa me try po de
mną, wśród traw, le ża ła żab ni ca! I to pięk -

ny, do rod ny, chy ba po nad me tro wy okaz!
Prze pły ną łem nad nią i po od pły nię ciu kil -
ku me trów, tak by nie spło szyć ry by ani nie
zmą cić wo dy, za wró ci łem. Bar dzo po wo li
za czą łem się zbli żać. Ry ba wciąż le ża ła
na swo im miej scu, więc naj pierw z dy stan -
su, a po tem pod su wa jąc się co raz bli żej, za -

czą łem ro bić zdję cia. Błysk lam py jej nie
pło szył, więc po zro bie niu kil ku fo tek cof -
ną łem się nie co i wpro wa dzi łem po praw ki
do pa ra me trów eks po zy cji. Wy dłu ży łem
czas, tak by le piej za re je stro wać toń na dru -
gim pla nie, ja ko że na do tych cza so wych
uję ciach by ła zu peł nie czar na. Ko lej ne
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zdję cia spo wo do wa ły jed nak, że ry ba naj -
pierw od wró ci ła się i przy sia dła znów
na dnie, a po tem ru szy ła w dół, wzdłuż
opa da ją cej ścian ki. Ucie ka ła! W pierw szej
chwi li przy tło czy ła mnie świa do mość stra -
ty, jed nak ry ba pły nę ła na ty le wol no, że już
po chwi li mi ną łem ją i opa da jąc w dół roz -

po czą łem ko lej ną se sję. Tym ra zem moc no
dy na micz ną. Już po dru gim bły sku żab ni ca
wy ko na ła na gły zwrot, któ ry uda ło mi się
jesz cze za mro zić w ka drze, po czym przy -
spie sza jąc po gna ła w głąb. Cóż, po zo wa ła
na ty le dziel nie, że po sta no wi łem jej da lej
nie mę czyć. Za miast te go zer k ną łem na wy -

świe tlacz apa ra tu, by oce nić efek ty pra cy.
Na wi dok wy świe tla nych ko lej no ujęć gę -
ba sa ma mi się za czę ła śmiać. Od cza ro wa -
łem swo je go „żab ni co we go” pe cha i mo-
głem ru szyć ku po wierzch ni. Ten ra nek mo -
głem za li czyć w peł ni do uda nych.

To cie ka we, ile nie zwy kłe go, pod wod ne -
go ży cia mo żna zna leźć w por cie. Za na -
mo wą Da nie la, po par tą re ko men da cja mi
Do mi ni ka i Mar ka, prze nio słem sprzęt
na po most przy na szej przy sta ni w Ham -
noy. By ło spo koj ne, sło necz ne po po łu dnie,
więc lek ko roz le ni wio ny po wo li wcią ga łem
na sie bie po szcze gól ne ele men ty ekwi pun -
ku. Apa rat uło ży łem na sa mej kra wę dzi po -
mo stu, tak by ła two go by ło za brać bę dąc
już w wo dzie i ce lu jąc w prze rwę po mię -
dzy łód ka mi, wsko czy łem do wo dy. Się gną -
łem po sprzęt fo to i za nu rzy łem się
na ja kieś 1,5 me tra.

W prze ci wień stwie do wód por to wych
w ja kich mia łem już „przy jem ność” nur ko -
wać, te oka za ły się bar dzo czy ste. Drew nia -
ne słu py, na któ rych wspie ra ły się po mo sty,
po ro śnię te by ły set ka mi ukwia łów, ró żno -
ko lo ro wych, o ar cy cie ka wych kształ tach
i ró żnej wiel ko ści, od ma lut kich po na praw -
dę spo re. Na pierw szy ogień wzią łem od -
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wró co ne go do gó ry no ga mi osob ni ka z roz -
ło ży stą, bia łą czu pryn ką na dłu giej, po ma -
rań czo wej no dze. Dwa zdję cia i by ło
po te ma cie. Ru szy łem na dal sze po szu ki wa -

nia. Ko lej na pod po ra po ro śnię ta by ła ko lo -
nią ma łych, bia łych „mesz ków”. Nie by ły
tak fo to ge nicz ne, więc po zo sta wi łem je
i opa dłem do znaj du ją ce go się na 8,6 me tra
(był od pływ) dna. To na chwi lę znie ru cho -
mia ło, po tem na stał szyb ki ruch i znów za -
pa no wał spo kój. Co za dziw? A, kra by!
Co dzien nie ra no do po mo stu przy bi jał ku ter
ry bac ki i sta ry ry bak, sta no wią cy nie od łącz -

ny ele ment kra jo bra zu, dłu gim no żem czy -
ścił swój uro bek. Dno usia ne by ło od cię - ty -
mi gło wa mi ryb (ta kich ilo ści głów nie
po wsty dzi li by się na wet re wo lu cjo ni ści
fran cu scy w cza sach sza le ją ce go ter ro ru
i de ka-  pi ta cji). W ta kiej ja dło daj ni nie mo -
gło za brak nąć kra bów. Znie ru cho mia łem
na chwi lę i po kil ku na stu se kun dach nie ru -
cho me dno po wró ci ło do swo je go po wol -
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ne go sta nu „wiel kie go żar cia”. Sie dzą cy na -
prze ciw ko mnie sko ru piak po wol ny mi ru -
cha mi szczy piec wy dzie rał frag men ty mię sa
z trzy ma ne go ka wał ka ry by i pa ko wał go
so bie do gę by. Je den, dwa, trzy kę sy. Sta ra -
jąc się go nie spło szyć, unio słem apa rat
do oka. Błysk lam py spo wo do wał krót ką
prze rwę w po sił ku, ale ja ko że za mar łem
w bez ru chu, mój mo del po chwi li wró cił
do swo jej uczty. De li kat nie po ru szy łem płe -
twa mi i pod su ną łem się jesz cze tro chę. Ob -
ni ży łem też apa rat, tak by zdję cie by ło
ro bio ne jesz cze bar dziej z po zio mu dna.
Trzask mi gaw ki i ko lej ną fot kę mia łem zro -
bio ną. Znów się trosz kę pod su ną łem, ale
mój ruch wy wo łał u kra ba re ak cję. Nie by -
ła to pa nicz na uciecz ka, ale nie po zwo lił na
zmniej sze nie dy stan su. Trzy ma jąc obiad w
gar ści, po wo li za czął się co fać, pil nie śle -
dząc mo je dal sze po czy na nia. Nie by ło go
co de ner wo wać – jesz cze do stał by wrzo -
dów… Wcią gną łem więk szy haust po wie -
trza i unio słem się do gó ry.

Mi mo że z brze gu, dzi siej sze pierw sze
nur ko wa nie mia ło się od być w prą dzie.
Zgod nie z ta be la mi pły wów, wcho dząc
do wo dy tuż przez dwu na stą, po win ni śmy
spo tkać w za to ce spo koj ną wo dę, a po tem,

po opusz cze niu jej, mie li śmy za cząć dryf
wzdłuż brze gu wy spy. Po 1,5 go dzi nie
w wo dzie po win ni śmy zna leźć się do kład -
nie na wy so ko ści na szej ba zy.

Plan był do bry i tyl ko przy go to wa nie nur -
ko wa nia kła dło się na nim cie niem. Ca ły
sprzęt trze ba by ło star gać po dość stro mym
kli fie 20 me trów w dół. Na pierw szy ogień
po szły apa ra ty, po tem ba last i płe twy. Do -

pie ro za trze cim ra zem scho dzi li śmy w su -
cha rach, z twi na mi na ple cach. Mi mo ni -
skiej tem pe ra tu ry po wie trza, sto ją ce w ze -
ni cie słoń ce spo wo do wa ło, że by łem ca ły
mo kry. Wej ście do wo dy na tych miast przy -
wró ci ło wła ści wą tem pe ra tu rę, a na wet
za bar dzo ją ob ni ży ło. Przy za kła da niu
trosz kę pę kła mi kry za i wo da cie niut kim
stru mycz kiem za czę ła pły nąć do środ ka…
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Prze dzie ra jąc się przez gę ste la sy bru nat nic,
wy pły nę li śmy na otwar te wo dy, gdzie
od ra zu chwy cił nas w ob ję cia prąd przy -
pły wu. Nie uła twia ło to ro bie nia zdjęć, ale
nie by ło też tak źle. Klę ka jąc na dnie, bez
kło po tu mo żna by ło prze ciw sta wić się
„wia niu”. Nie sio ny prą dem wo dy wpły ną -
łem za dwa wiel kie gła zy, gdzie wo da uspo -
ko iła się i mo żna by ło na chwi lę przy sta nąć.

Zerk ną łem w le wo, na po kry ty bo ga tą ro -
ślin no ścią głaz i zo ba czy łem wle pio ną
w sie bie pa rę wy łu pia stych oczu. Pa trzy ły
czuj nie i moc no nie uf nie, mi mo że ani mi
w gło wie by ło ro bić ich wła ści cie lo wi ja ką -
kol wiek krzyw dę. Przy cza jo ny za po ma rań -
czo wą, ro ślin ną osło ną krab wy glą dał
na ty le cie ka wie, że unio słem do oka apa -
rat. Bie dak nie miał do kąd ucie kać, więc

dziel nie zno sił tę roz cią gnię tą w cza sie se -
sję. Roz cią gnię tą, bo gdy tyl ko się od su ną -
łem, mo je miej sce za jął Ma rek. I znów
bły ski fle szy za la ły świa tłem oko li cę. Ru szy -
li śmy da lej. Prze pa try wa łem uwa żnie znaj -
du ją ce się z pra wej stro ny zbo cze, gdy ja kiś
ruch od cią gnął mo ją uwa gę ku le wej,
w toń. Wiel ka ła wi ca drob nych śle dzi (czy
in ne go ustroj stwa – nie je stem w tym zbyt
do bry) prze sło ni ła na chwi lę wid no krąg,
sku tecz nie za sła nia jąc świa tło. Tak szyb ko
jak sie po ja wi ły, roz pierz chły się, dzie ląc
się na dwie mniej sze gru py. Jed na z nich
po mknę ła da lej, pod prąd, pod czas gdy dru -
ga, wy ko nu jąc du że ko ło, po chwi li znów
zna la zła się wo kół mnie. Set ki nie wiel kich
ry bek bły ska ło łu ska mi, prze my ka jąc
w prze ciw nym do mo je go kie run ku. Ich łu -
ski na ty le moc no od bi ja ły świa tło z lam py
bły sko wej, że zro bie nie uda nej fot ki gra ni -
czy ło z cu dem, mi mo że jej moc skrę ci łem
do mi ni mum! Spek takl tak na gle jak się roz -
po czął, tak się i skoń czył. Le d wo ode rwa -
łem apa rat od oka po wy ko na niu ko lej ne go
zdję cia, gdy oka za ło się, że tkwi łem sam
w to ni, dry fu jąc dość szyb ko nad wi docz -
nym kil ka me trów ni żej dnem. Za nu rzy łem
się, tak by pły nąć ja kiś metr nad nim, i za -
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czą łem szu kać ko lej ne go cie ka we go obiek -
tu do uwiecz nie nia w ka drze. Nie mu sia łem
się dłu go roz glą dać. Mo ją uwa gę przy kuł
na gły ruch wła ści wie tuż po de mną – to
czę ścio wo za grze ba na w pia chu flą dra nie
wy trzy ma ła na pię cia i wy sko czy ła ze swo -
jej kry jów ki. Od pły nę ła ka wa łek i znów
przy sia dła na dnie. Po mny do świad czeń
z po przed nich za nu rzeń nie ru szy łem
za nią. Te raz by ła zde ner wo wa na i o bli -
skim po dej ściu ra czej nie by ło mo wy. Za -
miast te go roz po czą łem uwa żne prze pa try-
wa nie pia chu, szu ka jąc jej bra ci i sióstr. By -
ły! I to na praw dę licz ne, tyl ko cał kiem
spryt nie za ka mu flo wa ne. Zbli ża jąc się po -
wo li do le żą cej na pia sku osob nicz ki, pa -
trzy łem na nią przez wi zjer apa ra tu.
Cze ka łem na chwi lę, gdy za cznie się uno -
sić, by w na stęp nym ułam ku se kun dy
pierzch nąć gdzie pieprz ro śnie. Gdy drgnę -
ła, na ci sną łem spust mi gaw ki, ale spóź ni -
łem wy ko na nie zdję cia o ja kiś uła mek
se kun dy. Ry ba by ła już usta wio na bo kiem.
Cóż, trze ba by ło po wtó rzyć pod cho dy.
Na szczę ście flą der nie bra ko wa ło i nim mi -
nę ło ko lej nych 7 mi nut, mia łem już sa tys -
fak cjo nu ją cy efekt za pi sa ny na kar cie
pa mię ci. Do koń ca nur ko wa nia po zo sta ło

jesz cze tro chę cza su, ale roz po czą łem już
po wol ne wy nu rza nie. To by ła słusz na de -
cy zja, bo po upły wie kil ku mi nut, nie dość
że spo tka łem po now nie Mar ka z Al kiem, to
jesz cze wpły nę li śmy w ła wi cę me duz.
Znów mo żna by ło tro chę po fo to gra fo wać.

Ja koś nie mia łem szczę ścia do tych ryb.
W cza sie mo je go po przed nie go po by tu
na Lo fo tach, w 2006 ro ku, tyl ko raz spo tka -
łem zę ba cza. I to ma łe go. Na do da tek sie -
dział scho wa ny pod li ściem i tyl ko pysk
wy sta wał mu spod zie lo nej koł der ki. Tym
ra zem nie by ło le piej. Je dy ny, któ re go do -
tych czas spo tka łem, przy Ring Is land w Bo -
do, wy piął się na mnie tył kiem. I to do sło-
w nie. Po byt w Ham noy do bie gał koń ca
i mo je szan se na spo tka nie z choć jed nym
top nia ły z ka żdą chwi lą co raz bar dziej.
Po po ran nym nur ko wa niu na ra fie w fior -
dzie (tak, tak, w Nor we gii też zda rza ją się
ra fy i ko ra low ce!) po po łu dniu mie li śmy
wsko czyć do wo dy na peł nym mo rzu,
przy wy pię trze niu dna, przy któ rym dość
czę sto zbie ra ły się wiel kie ry by.

Ca ły sprzęt prze nie śli śmy na wy na ję tą
przez Da nie la du żą mo to rów kę. Jesz cze
przed od bi ciem od po mo stu wcią gnę li śmy
na sie bie su cha ry. Do ce lu mie li śmy pły nąć

ok. 10 mi nut, więc nie by ło sen su prze bie -
rać się póź niej, na wo dzie. Gdy tyl ko zna -
leź li śmy się na po zy cji, wsko czy łem
do wo dy i za czą łem opa dać w dół. Ja cek,
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z któ rym mia łem wspól nie nur ko wać, nie
był jesz cze go tów i obie ca łem, że po cze -
kam na nie go na do le. Zmar twi ła mnie tro -
chę wi docz ność. Wy raź ny prąd niósł spo ro
dro bin, wo da zda wa ła się usia na kasz ką.
Na do da tek w to ni nie by ło wi dać ani jed -
nej du żej ry by. Nie wspo mi na jąc o obie ca -
nej ła wi cy… W koń cu, na 23 me trach,
zma te ria li zo wa ło się dno. Po krę ci łem się
chwi lę, zer ka jąc od cza su do cza su pod
wiel kie li ście bru nat nic w po szu ki wa niu
cze goś do „ustrze le nia”, pó ki obok nie po -
ja wił się Ja cek. Mo gli śmy ru szyć w dro gę.
Nie ste ty, nie wie le się dzia ło. Du żych ryb
na dal nie by ło, więc sku pi łem się na prze -
szu ki wa niu dna. Przed na mi po ja wił się
piasz czy sty pla cek, oto czo ny ze wszyst kich
stron gę stą ro ślin no ścią. Był spo ry, wiel ko -
ści 2/3 bo iska do ko szy ków ki, i ca ły usia ny
flą dra mi. Roz po czę ło się po lo wa nie, czuj -
ne zwie rza ki nie da wa ły za bli sko do sie bie
pod pły nąć. Jesz cze na po wierzch ni usta wi -
łem obiek tyw na 10 mm, li cząc na ła wi ce
du że go zwie rza. Mi nę ło kil ka mi nut za ba -
wy w ciu ciu bab kę. Mia łem do syć. Ja cek
jesz cze krę cił się za ko lej ną, zmy ka ją cą mu
flą drą, gdy ru szy łem nad po kry tym bru nat -
ni ca mi dnem, ufor mo wa nym w tym miej -

scu w nie wiel ki ka nion. By łem w po ło wie
je go dłu go ści, gdy ja kiś błysk z le wej stro ny
przy kuł mo ją uwa gę. Po chwi li, na gra ni cy
wi dzial no ści, zo ba czy łem uno szą cych się
z dna Agat kę i Do mi ni ka. Fo to gra fo wał ją,
czy coś zna leź li? Ru szy łem w to miej sce.
W roz pa dlin ce po de mną zo ba czy łem zę -
ba cza! Opły ną łem go, pod pły wa jąc od

przo du i z więk sze go dy stan su zro bi łem
pierw sze zdję cie, tak by w mia rę wcze śnie
usta wić po praw ne pa ra me try eks po zy cji.
Po raz ko lej ny prze klą łem ul tra sze ro ki kąt
obiek ty wu i za wie si nę uno szą cą się w wo -
dzie. Da wa ła sta now czo za du żo od bić.
Od su ną łem jesz cze da lej lam pę i za czą łem
po wo li zbli żać się do ry by. Wy raź nie by ła
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zi ry to wa na mo ją obec no ścią, bo już
po pierw szym zdję ciu z mniej sze go dy stan -
su po ru szy ła się ner wo wo. 

Dru gi błysk lam py oka zał się prze gię -
ciem – wku rzo ny zę bacz ze rwał się z dna
i wy ko nu jąc cia sny na wrót, bły ska wicz nie
znik nął gdzieś w męt nej to ni. Szko da, bo
nie mia łem go jesz cze na wy ma rzo ne 20

cm… Z cze ka ją cym cier pli wie z bo ku Jac -
kiem za czę li śmy uwa żniej prze trzą sać bru -
nat ni co wy las. Ale nie wie le to da ło.
Po chwi li cha rak te ry stycz ny gest „zim no
mi” w wy ko na niu Jac ka za koń czył na -
sze 51-mi nu to we nur ko wa nie.

Mar cin Trzciń ski

http://www.wioskisos.org
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De cy du jąc się na wy jazd do Al ba -
nii, dłu go szu ka łem in for ma cji o tym
kra ju, mie ście do któ re go się wy bie -
ra łem oraz o tym, co mo że cze kać
tam sa mot ne go tu ry stę nur ka. To, co
zna la złem w In ter ne cie i prze wod ni -
kach tu ry stycz nych, oka za ło się zu -
peł ną lub czę ścio wą nie praw dą.
Po sta no wi łem więc przy bli żyć nie co
Al ba nię po ten cjal ne mu nur ko wi - tu ry -
ście. Prze czy taj cie za tem o tym, co
mnie tam spo tka ło...

Nur ko wa nie w Al ba nii. Mia sto SA RAN -
DA i oko li ce...

Do jazd
Pla nu jąc do jazd, kie ro wa łem się su ge -

stia mi wła ści cie li je dy nej pol skiej – i chy ba
je dy nej w ca łej Al ba nii – ba zy nur ko wej.
Uwa ga: w Pol sce trud no jest do stać ma pę
Al ba nii. Mo żna je ku pić w Ma ce do nii w ce -
nie 3,5 eu ro. Prze wod ni ki są nie ak tu al ne
lub za wie ra ją ewi dent ne bzdu ry. Z pro po -

no wa nych opcji wy bra łem do jazd wła snym
sa mo cho dem, a to z po wo du spo rej ilo ści
sprzę tu, któ ry mia łem za miar za brać. Nie
ma jąc za ufa nia do in for ma cji o wy po sa że -

niu ba zy, za pa ko wa łem wła sny „szpej”
i jaz da... Przez Sło wa cję do tar łem do au to -
stra dy M5, w kie run ku na Bel grad, na stęp -
nie E75 w kie run ku na Le sko vac. Tam

Nurkowanie – Albania
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au to stra da się koń czy. Dro ga na Ku ma no vo
w Ma ce do nii oka za ła się być sze ro ka i wy -
god na. Pięk ne kra jo bra zy i zna ko mi ta let nia
po go da za chę ca ły do kon ty nu owa nia pod -
ró ży, mi mo spo re go zmę cze nia. Do jazd
z War sza wy do Sko pje za jął mi oko ło 20
go dzin. Ze Sko pje, au to stra dą M5, po je cha -
łem da lej w kie run ku na grec kie Sa lo ni ki,
przez Pri lep i Bi to la. Dro ga oka za ła się zno -
śna. W oba wie przez kiep ski mi al bań ski mi
dro ga mi, pod ją łem de cy zję, aby do Sa ran dy
(Al) do je chać od po łu dnio wej stro ny, przez
Gre cję. Wy bór oka zał się słusz ny. Bę dąc

bo wiem mi ło śni kiem eks tre mal nej jaz dy sa -
mo cho dem tra fi łem na dro gę, któ ra speł ni -
ła mo je nie wy śnio ne jesz cze sny. Tra sa E90,
bie gną ca przez grec kie miej sco wo ści Ka li -
thea, Ka ly via, Kal pa ki, to kil ka dzie siąt ki lo -
me trów ser pen tyn, ostrych pod jaz dów
i zjaz dów, wście kłych za krę tów, na któ rych
uda je się do strzec tyl ny zde rzak wła sne go
sa mo cho du...

Przy śred niej pręd ko ści 30-35 km/h, po -
ko na nie te go od cin ka za ję ło mi oko ło 5 go -
dzin!!! Za Kal pa ki mia ło być le piej... Ale nie
by ło! By ło go rzej, gdyż kie row cy, czy li
mnie, za czę ła do skwie rać cho ro ba mor ska,
mi mo cał ko wi te go bra ku fa li. Ko lej ne trzy
go dzi ny ser pen tyn przy ją łem już bez ra do -
ści. Jed nak wi do ki gór skie oka za ły się być
je dy ny mi w swo im ro dza ju i da ły mi du żo
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sa tys fak cji z wy bra nej dro gi... Po oko ło trzy -
dzie stu go dzi nach jaz dy dro ga mi E90 lub
E853 (nie wiem, któ ry nu mer jest pra wi dło -
wy), do je cha łem do przej ścia gra nicz ne go
po mię dzy Gre cją i Al ba nią... Da lej by ło
„z gór ki”... Trzy go dzi ny i bę dę w Sa ran -
dzie. Do jazd do Sa ran dy jest nie ła twy dla
przy zwy cza jo ne go do dość sze ro kich dróg
Po la ka. Szcze gól nie od stro ny Ghior gnz za -
ti, któ re po ło żo ne jest nie mal na szczy cie
spo rej gó ry. Dro ga jest wą ska, mie ści się
na niej pół to ra sa mo cho du. Al bań czy cy je -
żdżą dość wol no, je że li ktoś chce wy prze -
dzać, to tyl ko klak son po ma ga. Wy da wa ło
mi się, że cha os pa nu ją cy na dro dze do
mia sta i w sa mym mie ście jest wy ni kiem
bra ku umie jęt no ści jaz dy. Za le d wie od kil -
ku lat jest tu bo wiem mo żli we po sia da nie
sa mo cho du przez oso by pry wat ne. 

Po chwi li ob ser wa cji za uwa żam, że jaz -
da jest płyn na, kie row cy al bań scy uwa żnie
pa trzą na in nych kie ru ją cych i ustę pu ją
miej sca sły sząc klak son. Są do bry mi kie -
row ca mi. Do dat ko wo do bez piecz nej jaz -
dy mo ty wu je ich śla ma zar ność i biu ro kra cja
przy li kwi da cji szkód ko mu ni ka cyj nych...
Fak tem jest, że przez ca ły czas po by tu w Al -
ba nii, je dy ny wy pa dek, ja ki wi dzia łem, to

nasz wła sny... Po bo cza stra szą jed nak ta bli -
ca mi na grob ny mi, z por tre ta mi mło dych lu -
dzi, któ rzy ru nę li w prze pa ście wraz ze
swy mi sa mo cho da mi. Na le ży więc uwa żać!

Uwa gi:
– naj le piej do Sa ran dy w Al ba nii je chać

dro gą przez Ma ce do nię, do je chać do Stru -
gi (oko li ce Je zio ra Ochrydz kie go) i stam tąd
kie ro wać się na przej ście gra nicz ne z Al ba -
nią, a na stęp nie przez mia sta El ba san, Lu -

sh nie, Fler, Vlo re i da lej do Sa ran dy... Chy -
ba że lu bisz wi do ki gór i ser pen ty ny;

– dro gi al bań skie nie są aż tak złe, aby
de cy do wać się na prze jazd przez grec kie
gó ry;

– koszt do jaz du sa mo cho dem oso bo wym
to oko ło 1000 zł w jed ną stro nę, wraz
z opła ta mi za au to stra dy;

– czas do jaz du – ok 33 go dzi ny, łącz nie
z czte ro go dzin nym po sto jem;
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– od le głość od War sza wy ok. 2400 km;
– je że li nie mu sisz za bie rać „szpe ju”, ła -

two do le cieć sa mo lo tem do Kor fu lub do Ti -
ra ny. Ba za nur ko wa za ła twia trans fer
i ho tel;

– śred nia pręd kość, ja ką osią ga łem sa mo -
cho dem to ok 40 km/h;

– dro gi w Al ba nii są sta le mo der ni zo wa -
ne, ale trze ba uwa żać, zda rza ją się nie spo -
dzian ki, dziu ra w dro dze lub brak
na wierzch ni na od cin ku kil ku dzie się ciu
me trów.

Ba za nur ko wa
Wy bie ra jąc Al ba nię ja ko kraj do ce lo wy

mo jej pod ró ży, spo dzie wa łem się za stać
prza śną ba zę, prza śny ho tel i w ogó le sa me
kło po ty...

No cóż, zo sta łem za sko czo ny! Do brze
przy go to wa na ba za, za rów no na po zio mie
tech nicz nym, jak i zna jo mo ści akwe nów,
wy po sa żo na w no we au to ma ty Sher wo od,
no we bu tle 10, 12 i 15 li trów, przy zwo itą
sprę żar kę oraz bank po wie trza... Do wy po -
ży cze nia do stęp ny jest ca ły po trzeb ny
sprzęt, czy sty i spraw ny! No cóż, nie po -
trzeb nie tasz czy łem ze so bą gó rę gra tów.
Mo głem po le cieć sa mo lo tem... Ba za pro wa -
dzo na jest przy ho te lu Ma estral w Sa ran -

dzie. Wła ści ciel ba zy Mar cin Mo raw ski, in -
struk tor, to przy jem ny i uczyn ny czło wiek.
Dys po nu je wła sną ło dzią, RIB -em 10-oso -
bo wym, ze ste la żem na sprzęt, oraz bu sem
do prze wo zu osób.

Po zwo le nie na nur ko wa nie jest w Al ba nii
wy ma ga ne! Mo żna je na być za po śred nic -
twem ba zy. Nie ste ty, nie mo żna wy ku pić
ze zwo leń na nur ko wa nia in dy wi du al ne. Al -
ba nia dość ry go ry stycz nie pod cho dzi

do kwe stii wy da wa nia ze zwo leń. Z uwa gi
na wiel ką ilość sta no wisk ar che olo gicz nych
oraz dość za wi łe prze pi sy do ty czą ce nur ko -
wań, au to ry za cje wy da wa ne są wy łącz nie
ba zom za re je stro wa nym w Al ba nii. Oso by
pry wat ne nie mo gą ko rzy stać z ło dzi. Za kaz
ten trwa od kil ku lat i ma prze ciw dzia łać
prze my to wi lu dzi, któ ry kil ka lat te mu roz -
rósł się do nie by wa łych roz mia rów. Na
szczę ście ofi cjal nie dzia ła ją ce na te re nie Al -

fot. Dawid Jóźwiak
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ba nii przed się bior stwa do sta ją ze zwo le nia
na ko rzy sta nie z ło dzi. Na to miast nur ko wa -
nie bez ze zwo le nia nur ko we go, szcze gól -
nie w miej scach, gdzie spo czy wa ją za byt ki,
mo że się skoń czyć in ter wen cją po li cji
i kon fi ska tą sprzę tu. W oko li cy ta kich
miejsc prze miesz cza ją się na ogół „cy wil -

ni” po li cjan ci...
Na miej scu do stęp ne jest po wie trze oraz

ni trox. Pierw sza po moc – tlen! Ubez pie cze -
nie OC gwa ran tu je trans port do ko mo ry hi -
per ba rycz nej w Ti ra nie, nie mniej war to
ubez pie czać się in dy wi du al nie. UWA GA:
He stia nie in for mu je, kto współ pra cu je z nią

w kwe stii usu wa nia szkód lub opła ce nia
kosz tów le cze nia w Al ba nii. Mi mo kil ku py -
tań do sprze daw ców ubez pie czeń oraz
do biu ra He stii w Pol sce, nie otrzy ma łem
żad nej wy czer pu ją cej in for ma cji. Z ubez -
pie cze niem DAN nie ma pro ble mu, gdyż
ope ru ją z te re nu od da lo nej o 28 km Gre cji.
W pro gra mie ba zy, oprócz nur ko wań, zna -
leźć mo żna ofer tę wy cie czek do oko licz -
nych atrak cji tu ry stycz nych, tłocz ni oli wy
czy se ro war ni...

Al bań czy cy
Zdzi wi się ten, kto spoj rzy na miesz kań -

ców Shqi pe ria (na zwa Al ba nii w jęz. ili ryj -
skim) bez uprze dzeń zbu do wa nych na
lek tu rze po cho dzą cych z ubie głych lat ksią -
żek i ar ty ku łów. Dą żą cy do no wo cze sno ści
miesz kań cy Al ba nii są otwar ci na Eu ro pę.
Po dob ni tro chę do nas, Po la ków z lat dzie -
więć dzie sią tych. Wol ność od dyk ta tu ry
i sys te mu to ta li tar ne go przy nio sła im od -
dech i chęć do pra cy. Sta ją się eu ro pej scy
i ma ją świa do mość re aliów w kon tak tach
z ob co kra jow ca mi. Mło dzi lu dzie ko mu ni -
ku ją się chęt nie w ję zy ku an giel skim i nie -
raz sa mi za cze pia ją przy by szów, aby choć
tro chę z ni mi po roz ma wiać. Ję zyk al bań ski
nie jest po dob ny do ni cze go, co wcze śniej
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sły sza łem... Re li gia na pierw szy rzut oka nie
jest w Al ba nii po lem do kon fron ta cji. Dru -
gie go rzu tu oka nie by ło. Me cze ty sto ją
obok ko ścio łów czy cer kwi. Wy znaw cy ró -
żnych re li gii gra ją ra zem w do mi no przy sa -
randz kim „Drep ta ku”... Wy da je się, że
miesz kań cy Al ba nii, ogło szo nej nie gdyś
przez Ho dżę pierw szym ate istycz nym kra -
jem, wzię li so bie do ser ca za sa dę wol no ści
wy zna nia i sza cun ku dla wy znaw ców in -
nych re li gii. Star si no szą się w spo sób tra -
dy cyj ny. Pa nie w czar nych su kien kach
z bia łą lub czar ną chu s tą na gło wie. Pa no -
wie zaś w ka pe lu szach lub czap kach, ko -
szu lach i spodniach, na ogół czar nych.
Mło dzi nie rzad ko są bar dzo eks pre syj ni
w po dej ściu do mo dy. Ko lo ro we ubra nia
i styl by cia, upo dab nia ją ich ra czej
do miesz kań ców Włoch czy Gre cji. Tra dy -
cyj ny spo sób za cho wa nia ła two za ob ser -
wo wać wie czo rem. Spa cer po „Drep ta ku”
od by wa się ca łą ro dzi ną, z za cho wa niem
po rząd ku wie ko we go. Naj pierw naj młod si,
na stęp nie ich ro dzi ce i dziad ko wie...

W Sa ran dzie nie za uwa ży łem tu ry stów
z Nie miec, Wiel kiej Bry ta nii czy Ro sji.
Więk szość przy jezd nych to urzęd ni cy z Ti -
ra ny. Po dwóch dniach po by tu ma li chłop -

cy, któ rych mi ja łem na uli cy, krzy cze li
do mnie Vi va Po lo nij na!!! Już wszy scy
w oko li cy mo je go ho te lu wie dzie li, że je -
stem z Pol ski... Re wa nżu ję się im wy krzy -
ku jąc Vi va Shqi pe ria!!!

Uwa ga: nie jedź do lub z Sa ran dy w go -
dzi nach od 8.00 do 9.30!!! Nie za le żnie
od kie run ku, wszyst kie dro gi są za pcha ne,
ale tyl ko przez pół to rej do dwóch go dzin.
Tu ry ści al bań scy prze miesz cza ją się wte dy

na pla żę. Do do bre go to nu tu ry stycz ne go
na le ży:

1. Iść lub je chać ra no na pla żę, co dzień
na in ną;

2. Iść wie czo rem na „Drep tak”. Być ład -
nie ubra nym i spo tkać in nych ład nie ubra -
nych zna jo mych Al bań czy ków;

3. Pil no wać żon i có rek...
Sło wo DREP TAK, zo sta ło uży te z peł ną

świa do mo ścią. Dep tak ko ja rzy mi się z pa -
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sa żem i dy na micz nym ru chem w ja kąś stro -
nę w ja kimś ce lu! Drep tak to po wo li su ną -
ca fa la drep ta czy. Mam wra że nie, że
prze miesz cza ją się w miej scu... Tłum prze -
miesz cza się w bli żej nie okre ślo ny spo sób
lub przy sia da na mur kach. Dla tłu mu Al -
bań czy ków po byt tam jest ce lem sa mym

w so bie...
Fau na i flo ra Al ba nii...
... któ rej nie mia łem oka zji po rów nać

z chor wac ką bądź grec ką, a o któ rej znaw -
cy mó wią, że po dob na jest do chor wac kiej
i grec kiej… Spo tka łem wie le ga tun ków ryb,
np. strzę pie le (Ser ra nus scri ba) i do ra dy.

Kra by pu stel ni ki, kre wet ki i in ne sko ru pia ki
za miesz ku ją w twar dym dnie mo rza i ska -
łach. Ośmior nic jest za trzę sie nie. Pod czas
noc nych nur ko wań wi dać spo ro kal ma rów
i kre we tek. Skor pe ny i ostro sze są rów nie
czę sto wi docz ne. Na wra kach urzę du ją du -
że ry by, np. gra nik wiel ki (Epi ne phe lus gu -
aza). Zda rza się zo ba czyć tuń czy ki i mu re -
ny. Roz gwiaz dy są czer wo ne, tak jak przy -
sta ło na kraj o tra dy cjach pro le ta riac kich.

Miej sca nur ko we
Jest ich spo ro w ca łej Al ba nii, nie ste ty nie

są jesz cze opi sa ne... „Tam byl cy” zna ją je
do sko na le i wie dzą gdzie i jak, więc im to
wy star czy... My mu si my je od kry wać.
W Sa ran dzie i oko li cy jest kil ka na ście cie ka -
wych miejsc. Do nie któ rych mo żna do pły -
nąć tyl ko ło dzią, nie któ re war to „zro bić”
z pla ży. Dno mo rza jest piasz czy ste, ale
twar de. Tem pe ra tu ra wo dy od 22 do 26
stop ni, na wet na głę bo ko ści 40 me trów.
Nur ko wa łem w sierp niu w mo krym ska fan -
drze, 7+7 mm, i by ło mi sta now czo zbyt
cie pło. In ni nur ko wie mie li pian ki 5 mm,
nie któ rzy bez rę ka wic i kap tu rów i nie na -
rze ka li na tem pe ra tu ry.

A oto nie któ re miej sca nur ko we, np. dwa
wra ki w por cie...
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„Wło ski drob ni co wiec z II woj ny świa to -
wej. Za to pio ny przez nie miec ką ar ma dę
bom bo wą wra ca ją cą z na lo tu. Po ło żo ny
oko ło 300 m od brze gu. Wrak uło żo ny
na le wej bur cie na piasz czy stym dnie. Głę -
bo kość mak sy mal na 18 m, mi ni mal na 3 m.
Dłu gość wra ku we dług po mia rów to oko -

ło 110 m. Ozna czo ny jest bo ją kar dy nal ną,
od osob nio ne go nie bez pie czeń stwa. Wi -
docz ność jest do bra, oko ło 20 m. Na nad -
bu dów kach mo żna do strzec śla dy
po tra fie niach” – to ofi cjal na wer sja ze stro -
ny ba zy. Z mo jej stro ny do da ję, że wi docz -
ność się ga oko ło 15 me trów, mo że

z po wo du prą du, któ ry na niósł tro chę pa -
pro chów... Brak za gro żeń w po sta ci prze -
rdze wia łe go że la stwa. Ła dow nie otwar te
i na ty le du że, by po mie ścić kil ku nur ków
na raz. Nie ste ty trze ba wal nąć z płe twy,
bo 300 me trów to za ma ło na łódź, choć
za du żo, aby spo koj nie nur ko wać na wra -
ku, pły nąc naj pierw do wra ku. Tu uwa ga
na te mat ak tyw no ści ba zy – szko da, że
na łódź po li cja na ło ży ła „areszt”. Nie ste ty
kil ka dni po mo im przy jeź dzie prze sta ła
ona pły wać z przy czyn pro ce du ral nych...
Nu ra li śmy więc z brze gu lub z sa mo cho -
du...

Ku ter ry bac ki „Mbe tu ri na pe sh ka to re”,
któ ry za to nął po zde rze niu z in nym stat -
kiem kil ka dzie siąt lat te mu. Po noć ten dru -
gi le ży na głę bo ko ści oko ło 45-50 me trów...
Szu ka li śmy, ale nie zna leź li śmy. Do wra ku
ku tra le żą ce go na głę bo ko ści 30 me trów
do trzeć mo żna z brze gu. Pły nąc wzdłuż po -
rę czów ki oko ło 200 me trów, do cie ra my
do boi na głę bo ko ści 20 me trów, na stęp nie
lek ko w le wo i już z wol na wy ła nia się ru fa
ku tra... Pły nąc na wy so ko ści po kła du, do -
cie ra my do dzio bu, któ ry spo wi ty jest sta ry -
mi sie cia mi ry bac ki mi. Na le ży uwa żać, aby
nie wplą tać się w no we, któ re od cza su
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do cza su sta wia ją lo kal ni ry ba cy. Ma my
oko na ten wrak. Z okien na sze go ho te lu
wi dać miej sce, w któ rym le ży i ry ba ków,
gdy sta wia ją sie ci, więc wie my, cze go mo -
żna się tam spo dzie wać. Sie ci na dzio bie le -
żą od lat... Ni ko mu nie za gra ża ją, są gru be
i do brze wi docz ne. Wrak ku tra za miesz ku -
ją du że ry by, któ rych nie ste ty nie roz po zna -
łem. Nur ko wie od wie dza ją cy ba zę
po szu ku ją jesz cze dwóch czy trzech za to -
pio nych w oko li cach Sa ran dy wra ków. Za -
awan so wa ni nur ko wie mo gą wziąć udział
w po szu ki wa niach tych wra ków.

Gji ri Mo na sti ri
Nur ko wa nie z pla ży do głę bo ko ści oko -

ło 30 me trów. Po ścia nie scho dzi my w dół,
do czła pu jąc do piasz czy ste go dna... Ska ły
two rzą nie sa mo wi te war stwy, z ostry mi wy -
stę pa mi. Po dob nie wy glą da ją gó ry do oko ła
za to ki. Nie by ło by nic szcze gól ne go w tym
nur ko wa niu, gdy by nie obec ność lan gust,
ośmior nic i in nych ży wych stwo rzeń,
miesz ka ją cych w dnie mor skim w swo ich
dom kach -dziur kach. Ska ły two rzą cie ka wy
układ, la bi rynt, gdzie war to roz glą dać się
na bo ki w po szu ki wa niu mor skich kre atur.
Nur ko wa nie lek kie i przy jem ne, jed no
z ład niej szych miejsc. Wi docz ność oko -

ło 15 me trów. Głę bo kość od 10 do 30 me -
trów.

Blue Eye
Oko ło 40 ki lo me trów od Sa ran dy znaj -

du je się nie la da atrak cja dla nur ków – Blue
Eye, Nie bie skie Oko! Wy wie rzy sko, czy li
źró dło o sil nym wy pły wie wo dy, na oko

z 10 me trów na se kun dę! Mar cin jed nak
twier dzi, że tyl ko osiem... Nur ko wa nie
w tym miej scu jest pięk ne, peł ne emo cji, ale
i nie bez piecz ne. Trze ba zje chać, lub ra czej
spły nąć, po li nie na skal ny wy stęp, znaj du -
ją cy się na głę bo ko ści oko ło 20 me trów. Po -
ko na nie prą du to wy zwa nie god ne
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praw dzi we go twar dzie la... Nie ma cza su
na spraw dza nie da nych, spo glą da nie
na ma no metr czy głę bo ko ścio mierz, prąd
jest tak sil ny, że zdej mu je ma skę z twa rzy
i chce ro ze brać ze sprzę tu... Do pły wa jąc
do ska ły czuć, że prąd słab nie. Miej sce to
jest po ło żo ne po za głów nym nur tem, więc

prąd nie jest już tak sil ny. Nie mniej wi ru ją -
ce nad dnem ka mie nie da ją wra że nie si ły,
z ja ką ma my do czy nie nia. Głę bo kość,
na ja ką zszedł w tym miej scu czło wiek
to 56 me trów. A da lej… nie zba da na głę bia.
Nur ko wa nie w wy wie rzy sku wy ma ga spo -
re go za an ga żo wa nia i umie jęt no ści, jest

jed nak nie za po mnia nym prze ży ciem.
Do nur ko wa nia w Blue Eye do pusz cza ni są
nur ko wie z od po wied nim sta żem. Tem pe -
ra tu ra wo dy ta ka jak w Pol sce – 4 stop nie
(!), przej rzy stość nie sa mo wi ta!

Por to de Pa ler mo

Uro czy pół wy sep, na któ rym nie gdyś zlo -
ka li zo wa ny był port grec ki. Oko ło III w. p.
n. e. cu mo wa ły tu stat ki han dlo we. Po wy -
żej por tu zo sta ła zbu do wa na twier dza, któ -
ra przez la ta trzy ma ła w sza chu oko li-
cz nych miesz kań ców. Wy ko rzy sta no ją
w XIX i XX wie ku ja ko skład amu ni cji, na -
stęp nie zre kon stru owa no i obec nie jest udo -
stęp nio na zwie dza ją cym. Pół wy sep
są sia du je z ba zą okrę tów pod wod nych, któ -
rych Al ba nia nie po sia da!!! Nur ko wa nia
z brze gu. Pły nie my „z płe twy” oko ło 200
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me trów, scho dzi my na głę bo kość 12-15
me trów… Pły nąc nad zbo czem gó ry, wi dzi -
my roz sy pa ne mi lio ny sztuk uni kal nej wło -
skiej amu ni cji Man n li cher -Car ca no wz. 91.
(Po wy su sze niu, proch oka zał się w peł ni
spraw ny…). Po wo li za nu rza my się głę biej
i osią ga my 27-30 me trów. Po le wej stro nie
na po ty ka my na pie cza rę i ra fę z dzie siąt ka -
mi ryb, kra bów, ukwia łów i gą bek… Prą du
nie ma. Opa da my na głę bo kość 41 me trów.
Tu koń czy my za nu rza nie, czas den ny – 2
mi nu ty. Po ra wra cać. Wi zy ta w pie cza rze
uka zu je, jak bo ga ta mo że być fau na al bań -
skie go wy brze ża. War to to zo ba czyć
na wła sne oczy. Wra ca jąc na po wierzch -
nię, na tknę li śmy się na jesz cze jed no zna le -
zi sko. Am fo ra, le żą ca na głę bo ko ści 20
me trów, by ła nie na ru szo na. Ca ła, bez wi -
docz nych uszko dzeń i za pew ne peł na! Po -
zo sta ła oczy wi ście tam gdzie by ła...
Po nie waż czas nie go ni, zde cy do wa li śmy,
że zo sta je my tu na ko lej ne go nur ka. Tym ra -
zem wej dzie my do wo dy z dru giej stro ny
pół wy spu. Mar cin, któ ry nur ku je tam już
po raz ko lej ny su ge ru je, że doj dzie my
do trzy dzie ste go me tra i za wró ci my... Cóż,
po pierw szym nu rze na więk szą głę bo kość,
trzy dzie ści wy da je się być roz sąd ną pro po -

zy cją. Pod czas go dzin nej prze rwy na od sy -
ce nie, kie ru je my się w stro nę par te ro wych
bu dyn ków sto ją cych tuż nad brze giem. Je -
den z nich oka zu je się ma łym ko ściół kiem,
na stęp ne ma ga zy na mi na na rzę dzia i sprzęt
rol ni czy... Ko lej nych kil ka bu dyn ków to su -
szar nia szał wii. Za pach, któ re go wcze śniej

nie roz po zna li śmy, uno si się nad ca łą oko -
li cą. We wnątrz wor ki z „zie lem”, któ re we -
dług za pew nień miej sco we go stró ża ma
wła ści wo ści odu rza ją ce. On sam nie wy glą -
dał na odu rzo ne go, więc nie uwie rzy łem
mu, mi mo je go go rą cych za pew nień. Nie -
mniej gdy zo ba czy łem fre ski, czy mo że
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graf fi ti, ja kie we wnę trzach su szar ni po zo -
sta wi li pra cu ją cy kil ka lat te mu ar ty ści, to
my ślę, że w hi sto rii o szał wii mo że być jed -
nak tro chę praw dy. Ko śció łek jest otwar ty.
Mo żna wejść do środ ka i zwie dzić. Nie ste -
ty nie ma tam spo dzie wa ne go prze py chu.
Ca łość na der skrom na, gdzie nie gdzie od pa -
da ją cy tynk i wil got ne ścia ny, na któ rych
wi szą iko ny i ob ra zy świę tych. Wi dać rów -
nież, że co ja kiś czas zbie ra ją się tu wier ni.
Skle co ny ze sto łów, po wle czo ny ob ru sem
oł tarz wy star cza Al bań czy kom, by sku tecz -
nie ko mu ni ko wać się z Naj wy ższym... Wra -
że nia z po by tu w Por to de Pa ler mo są
wy śmie ni te. Pół wy sep sta no wi wspa nia łą
atrak cję rów nież dla osób nie nur ku ją cych.
Spę dzi li śmy tam ca ły dzień nur ku jąc i zwie -
dza jąc na prze mian. Bez sprzecz nie war to
tam za je chać po now nie! 

In ne cie ka we miej sca:
Je zio ro Ochrydz kie o głę bo ko ści ok. 260

me trów,
Pre spa – je zio ro le żą ce na po gra ni czu al -

bań sko -ma ce doń skim,
Je zio ro Szko der skie na pół no cy kra ju.
Wra że nia
Mo je wra że nia z bli sko dwu ty go dnio we -

go po by tu w Al ba nii są zna ko mi te! Kraj

oba la ste reo ty py o „zbó jach al bań skich”
gra bią cych na uli cach. Sa ran da jest dy na -
micz nie roz wi ja ją cym się ośrod kiem tu ry -
stycz nym, a Al bań czy cy są mi li, go ścin ni
i otwar ci na przy by szów z za gra ni cy. Uli ce
są bez piecz ne, nikt nas nie na pa dał ani nie
okra dał. Ban ko ma ty i ban ki, w tym zna ny
z Pol ski Ra if fe isen Bank, są nie mal w ka żdej
dziu rze. Ho te le trzy gwiazd ko we za chę ca ją

czy sto ścią, zwy cza jo wym anek sem ku chen -
nym i kli ma ty za cją, któ rej jed nak nie włą -
cza łem. Po wiew wia tru od Mo rza Joń skie go
zna ko mi cie ła go dzi od czu wal ną tem pe ra -
tu rę, w dzień i w no cy... Stan dard ho te li jest
do bry. Ale są też ho te le dro gie (5 gwiaz -
dek). Brak jest kem pin gów!!! A mo że le piej
po wie dzieć, że stan dard kem pin gów jest ta -
ki, że mo żna stwier dzić, że w ogó le ich nie



Nuras.info 5/2014

30

ma... Utrzy ma nie dzien ne, przy za ło że niu
ko rzy sta nia z re stau ra cji lub ba rów, to koszt
ok 10-12 eu ro. Ku pu jąc w skle pach wyj dzie
nam ta niej. Ce ny w re stau ra cjach i ba rach
są o wie le ni ższe niż w Pol sce. Mi ło śni cy
owo ców mo rza mo gą sto ło wać się przy ho -
dow lach ryb i ma łż, gdzie MI CHA mu li
(nie wiel kich ma łż) kosz tu je 4 eu ro!!! O kre -
wet kach i kal ma rach nie wspo mnę...

Wszyst ko świe że i zna ko mi cie przy rzą dzo -
ne. Nur ko wa nia w czy stej wo dzie, o tem -
pe ra tu rze mię dzy 22 a 26 stop ni, do star-
cza ją prze żyć na ska lę Mo rza Czer wo ne -
go... Z tą jed nak ró żni cą, że to Ty, a nie po -
nu ry typ z ło dzi, de cy du jesz gdzie bę dziesz
nur ko wać. Ra fy nie są znisz czo ne, pod wod -
ne atrak cje cze ka ją jesz cze na od kry cie. Po -
go da do pi su je przez ca ły rok, co da je

mo żli wość nur ko wa nia nie ma lże o ka żdej
po rze ro ku. Al ba nia to kraj dla tu ry stów -
-nur ków lu bią cych wy zwa nia i przy go dy,
ma ją cych żył kę po szu ki wa cza. Go rą co za -
chę cam do od wie dze nia te go kra ju...

Ma py i prze wod ni ki
W Pol sce trud no jest do stać ma pę Al ba -

nii. Mo żna je ku pić w Ma ce do nii w ce -
nie 3,5 eu ro. Nie po le cę prze wod ni ka, bo
nie zna la złem w prze wod ni kach ni cze go,
z cze go mógł bym sko rzy stać ja dąc lub bę -
dąc na miej scu. War to wy brać się do Traf -
fic Clu bu w War sza wie i przej rzeć
prze wod ni ki za gra nicz nych wy daw ców
(Tho mas Co ok). Szcze gól nie od ra dzam
prze wod nik tłu ma czo ny z jęz. wę gier skie -
go. Wła ści ciel ba zy dość do brze orien tu je
się w oko licz nych atrak cjach, więc su ge ru -
ję sko rzy stać z je go po mo cy. Po za tym
w Sa ran dzie jest spo ro punk tów in for ma cyj -
nych oraz ma łych biur, któ re z pew no ścią
po mo gą w or ga ni za cji cza su.

W ra zie nie szczę śli we go wy pad ku:
Am ba sa da Rzecz po spo li tej Pol skiej Rru -

ga e Dur re sit 123, Ti ra na, te le fon:
+355 42234190, Po łą cze nie do am ba sa dy
z te ry to rium Al ba nii: 042234190, fax:
+355 42233364, 
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e-mail: polemb@albaniaonline.net;
Am ba sa da Al ba nii w Pol sce: War sza wa,

ul. Sło necz na 15;
ko mo ra hi per ba rycz na znaj du je się w Ti -

ra nie!!!
Wa lu ta: LEK, 1 EU RO = 130 LK, 1 USD

= 100 LK;
Ce ny:
chleb ma ły – 50 LK,
chleb du ży – 70 LK,
po mi do ry w „skle pie” na po lu – 40-60

LK/kg,
ser „Kacz ka wal” – 80-900 LK/kg,
mle ko na tar gu – 100 LK/litr,

mu le (w se zo nie w pla sti ko wej bu tel ce)
– 500 LK/1,5 li tra,

ry ba w knaj pie – 400-600 LK, por -
cja 200-300 gram, są oczy wi ście dro ższe,
np. Mer luc po 800 LK za por cję,

oli wa – 600-900 LK/1,5 li tra,
wi no lo kal ne w pla sti ku – 400-450

LK/1,5 li tra,
wi no lo kal ne w szkle – 350 LK/0,75 li tra
wo da – ró żnie, ale są źró dła i mo żna

czer pać do wo li,
ka fej ka in ter ne to wa – 150 LK/h;
In for ma cje o wi zach, ce nach i in nych

wy ma ga niach mo że cie zna leźć na:

http://www.odys sei.com/pl/tra vel/al ba -
nia.php. Ale nie trak tuj cie ich ja ko pew ne.
Al ba nia zmie nia się w oka mgnie niu
i za rok mo że być tro chę ina czej, co nie
ozna cza go rzej...;

Lud ność: 3 670 tys. mieszk. Gę stość za -
lud nie nia: 128 osób/km2. Przy rost lud no -
ści: 1,0%;

Głów ne mia sta: Ti ra na (430 tys. mieszk.),
Dur res (83 tys. mieszk.), El ba san (81 tys.
mieszk.), Shko der (80 tys. mieszk.), Vlo re
(72 tys. mieszk.);

Ję zy ki: al bań ski (urzę do wy), grec ki, ma -
ce doń ski, serb ski;

Re li gie: is lam: 65%, pra wo sła wie: 20%,
ka to li cyzm: 15%;

Skład et nicz ny: Al bań czy cy 97%, Gre -
cy 2%;

Al ba nia jest re pu bli ką par la men tar ną.
Gło wą pań stwa jest pre zy dent.

Grze gorz De rę gow ski

Uwa ga: Opi nie za war te w po wy ższym
tek ście są wy łącz nie mo imi opi nia mi.
Wszel kie uwa gi pro szę kie ro wać do Pa -
na Bo ga i Pre zy den ta Al ba nii, bo to oni ta -
ki kraj wy my śli li...
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Je śli du żo nur ku jesz, przyj dzie czas
i na Cie bie... Jak świat sze ro ki,
wszyst kim nam – eks plo ra to rom
pod wod ne go kró le stwa – nie bo tycz -
nie wzra sta po ziom ad re na li ny, kie dy
spo ty ka my pod wo dą zwie rzę ta du -
żych roz mia rów, zwłasz cza znacz nie
więk sze od nas sa mych. 

Re ki ny, del fi ny, wie lo ry by i in ne ogrom -
ne stwo rze nia są na li ście „do zo ba cze nia”
ka żde go nur ka pod ró żni ka. Jed nak wierz cie
lub nie, ale du żo nur ku jąc, prze cho dzi się
przez ró żne fa zy za in te re so wań. Przy cho -
dzi mo ment, kie dy na wet sta da re ki nów nie
spra wia ją ta kie go wra że nia, jak wcze śniej.
Wte dy oko wy traw ne go nur ka zwra ca się
ku świa tu mi kro sko pij nych stwo rzeń. Nur -
ko wać trze ba, więc i no we pod wod ne za -

Karmazynowy przypływ
ślimaki nagoskrzelne
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in te re so wa nia zna leźć so bie na le ży. Nie
zro zum cie mnie źle, nie kry ty ku ję stad re -
ki nów, nie su ge ru ję rów nież, że są nud ne,
zwłasz cza kie dy za cie śnia ją krąg wo kół
Cie bie... Nie, jed nak wy da je mi się, że wie -
lu nur ków, szcze gól nie tych, któ rzy czę sto
od wie dza ją ra fy ko ra lo we ca łe go świa ta,
zgo dzi się ze mną, że naj wię cej sa tys fak cji
z pod wod nych przy gód czer pie się od mo -

men tu, kie dy uda się zro zu mieć ca ły pod -
wod ny eko sys tem. Punkt, w któ rym mo żna
za trzy mać się na kil ku me trach kwa dra to -
wych ra fy i jed nym za ma szy stym spoj rze -
niem od czy tać, co do kład nie dzie je się
na ka żdym jej po zio mie – od te go wzbu -
dza ją ce go emo cje re ki na do rów nie in te re -
su ją cych po je dyn czych, mi nia tu ro wych
po li pów ko ra low ca – jest punk tem prze ło -

mo wym. Zro zu mie nie za cho dzą cych na ta -
kim skraw ku ra fy pro ce sów, kto tu jest sze -
fem, kto ofia rą, kto z kim współ pra cu je, kto
na ko go po lu je i cze mu wła śnie w ten spo -
sób – to jest koń co wa fa za pod wod nych, ra -
fo wych za in te re so wań. Wte dy wła śnie
nad cho dzi etap, kie dy fa scy nu je Cię już zu -
peł nie wszyst ko, za rów no te du że, jak i te
ma łe stwo rze nia, bo ro zu miesz za le żno ści
mię dzy jed ny mi i dru gi mi. A ra fa ko ra lo wa
to ta kie sa mo po le bi twy, jak do rocz na ma -
sa kra sar dy nek na wy brze żu RPA, choć mo -
że tro chę mniej spek ta ku lar ne, je śli nie
po sia dasz lu py. Ko lo ro we ryb ki wy glą da ją
nie po zor nie, ale tak na praw dę w tym miej -
scu ka żdy ka żde go chce zjeść, jed na zła de -
cy zja i sta jesz się ofia rą. Jest to chy ba jed no
z naj bar dziej in ten syw nych miejsc w przy -
ro dzie, gdzie ewo lu cja po pi su je się ogro -
mem swo ich mo żli wo ści, ada ptu jąc ty sią ce
ró żnych ga tun ków zwie rząt do prze ży cia
i two rze nia no wych po ko leń na tym sa mym
i po nad to re la tyw nie ma łym skraw ku po -
wierzch ni.

W ar ty ku le chciał bym opi sać kon kret nie
jed ną ro dzi nę zwie rząt uczest ni czą cych
w tej nie koń czą cej się bi twie, stwo rzeń, któ -
re z po zo ru nie po win ny mieć du żych szans
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na roz wój w tym miej scu. Głów nym te go
po wo dem jest ich kom plet ny brak ja kiej kol -
wiek szyb ko ści. Tak, śli ma ki ma ją się bar -
dzo do brze w tym pod wod nym świe cie.
Nie są to w peł ni bio lo gicz ni przed sta wi cie -
le lą do wych śli ma ków, ale po kre wień stwo,
a już na pew no po do bień stwo ist nie je.
Pod wo dą są to tzw. śli ma ki na go skrzel ne.
Na zwa su ge ru je, że ich układ od de cho wy
– skrze la – są „na gie”, czy li od sło nię te.
Okrą ża ją one od byt śli ma ka (wie le z po zo -
ru przy jem nych mor skich stwo rzeń skry wa
mrocz ne ta jem ni ce...). Jest kil ka od mian
tych śli ma ków. Do ri dy (ang. Do ri do idea)
mo gą skrze la scho wać w ra zie za gro że nia.
In ne na to miast, jak aeoli dy (ang. Aeoli dio -
idea) za miast ty po wych skrzel po sia da ją ce -
ra ta – na sta łe od sta ją ce od ich ciał
wy pust ki, speł nia ją ce ró żne funk cje, w tym
ukła du od de cho we go. Na „gło wie” śli ma -
ków znaj du ją się rów nież czuł ki, któ re słu -
żą do ba da nia śro do wi ska pod wzglę dem
skła du che micz ne go, ru chów wo dy.

Śli ma ki na go skrzel ne, dzię ki nie sa mo wi -
tym ko lo rom oraz ró żno rod no ści kształ tów,
są dla wie lu wiel bi cie li ra fy ko ra lo wej
przed mio tem ko lek cjo ner skim, oczy wi ście
w for mie zdjęć z nur ko wań.

Po sta no wi łem sku pić się wła śnie na tych
zwie rzę tach w związ ku z dość nie ty po wym
zna le zi skiem. Nur ku jąc cał kiem nie daw no
na jed nej z wie lu raf ko ra lo wych na pół noc -
no -wschod nim wy brze żu RPA, gdzie spę -
dzam du żą część swo je go cza su, uda ło mi
się zo ba czyć roz mna ża ją ce się śli ma ki na -

go skrzel ne. Zna le zi sko mo że nie aż tak
rzad kie, sy tu acja zmie nia się jed nak, kie dy
mó wi my o przed sta wi cie lach naj więk sze go
ga tun ku śli ma ków na go skrzel nych, tzw.
hisz pań skich tan cer zach (He xa bran chus
san gu ineus). Ka żdy z tych śli ma ków mo że
do ra stać do 20-30 cm, czy li są w pew nym

filmowanie ślimaków
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sen sie gi gan ta mi w ich śro do wi sku, za kła -
da jąc prze cięt ny roz miar 2-3 cm wśród tej
ro dzi ny zwie rząt. W ca łej swo jej ka rie rze
nur ko wej wi dzia łem znacz nie wię cej po -
szu ki wa nych re ki nów wie lo ry bich niż
dwóch kar ma zy no wych tan ce rzy jed no cze -
śnie, do dat ko wo w „mi ło snych ob ję ciach”.
Po wa gi sy tu acji do da je fakt, że w tym cza -
sie mia łem przy jem ność nur ko wać z dwo -
ma pod wod ny mi fo to gra fa mi, któ rzy od 20

lat za opa tru ją w pod wod ne zdję cia wszyst -
kie ksią żki iden ty fi ka cyj ne w RPA i więk -
szość ma ga zy nów nur ko wych. Na wet dla
nich to zna le zi sko by ło je dy nym w ich ka -
rie rze.

Na zwa tan cerz hisz pań ski po cho dzi
od cha rak te ry stycz ne go sty lu pły wa nia te go
śli ma ka. Od ry wa się on od ra fy i fa li sty mi
ru cha mi prze miesz cza się w to ni, przy po -
mi na jąc suk nię fla men co w fer wo rze tań ca.

Ist nie je nie wie le ga tun ków śli ma ków, któ re
po tra fią prze miesz czać się pły wa jąc. Za -
zwy czaj, po dob nie jak lą do we śli ma ki, ich
pod wod ni ku zy ni po ru sza ją się bar dzo po -
wo li, skur cza mi śli ma ko wej „sto py” po wy -
dzie la nym na po wierzch nię ru chu ślu zie.
Tan ce rze hisz pań scy pły wa ją, na swój spo -
sób, i jest to je den z bar dziej spek ta ku lar -
nych ra fo wych wi do ków, choć za zwy czaj
od by wa się to w no cy. Cia ło te go śli ma ka
jest ko lo ru wła śnie po ma rań czo wo -czer wo -
ne go, co do dat ko wo przy po mi na opi sy wa -
ny ta niec. Na le ży pa mię tać przy tym, że
bar wy te są pierw szy mi, któ re zni ka ją ze
spec trum ko lo rów pod wpły wem zwięk sza -
ją cej się głę bo ko ści, czy li mniej szą ilo ścią
sło necz ne go świa tła. W związ ku z tym
wszyst kie zdję cia i fil my tych śli ma ków tak
na praw dę „oszu ku ją” i wy cią ga ją kar ma zy -
no we bar wy dzię ki sztucz ne mu oświe tle -
niu.

Moi dwaj tan ce rze spra wi li do dat ko wą
nie spo dzian kę. Oka za ło się, że są przed sta -
wi cie la mi dru gie go ga tun ku tan ce rzy hisz -
pań skich, któ ry prak tycz nie nie wy stę pu je
tak da le ko na po łu dnie wy brze ża Afry ki
i mo żna go zna leźć ra czej na ra fach ko ra lo -
wych pół noc ne go Mo zam bi ku. Śli mak śli -

skrzela
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ma ko wi nie rów ny, w wie lu przy pad kach
zbli żo ne ubar wie niem śli ma ki na go skrzel -
ne są czę sto tak na praw dę przed sta wi cie la -
mi ró żnych ga tun ków. Na wet drob ne

zmia ny w ukła dzie ko lo rów na skó rze mo -
gą kwa li fi ko wać je pod zu peł nie ró żny mi
na zwa mi. Dzię ki te mu mó wi się, że
na świe cie jest po nad 3000 ró żnych ga tun -

ków śli ma ków na go skrzel nych i no we ga -
tun ki od kry wa się nie mal na co dzień. Cał -
kiem nie zły wy nik ró żno rod no ści, bio rąc
pod uwa gę, że za kła da się licz bę 4000 ga -

rozmnażanie
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tun ków ryb w su mie ze wszyst kich raf ko -
ra lo wych świa ta.

Śli ma ki na go skrzel ne są oboj na ka mi, tzn.
że ma ją na rzą dy roz rod cze za rów no mę -
skie, jak i żeń skie. Da je to mo żli wość jed -
no cze sne go za płod nie nia dwóch jed no stek.
Nie mo gą jed nak za pład niać się sa me, po -

trze bu ją part ne ra. Na rzą dy roz rod cze znaj -
du ją się po pra wej stro nie cia ła, więc śli ma -
ki mu szą usta wić się wzdłuż sie bie
w prze ciw nych kie run kach, że by się po łą -
czyć i w ta kiej po zy cji zna leź li się ci hisz -
pań scy tan ce rze. Co cie ka we, po nur ko -
wa niu jed ne go dnia wró ci li śmy na stęp ne go

i zna leź li śmy je da lej w tej sa mej po zy cji,
ale oko ło 50 me trów od miej sca z dnia
pierw sze go. Trze cie go dnia, z cie ka wo ści,
też wró ci li śmy, ale już ich tam nie by ło. Nie
do koń ca wie my, czy roz łą czy ły się na noc,
czy ja kimś spo so bem prze mie ści ły się po łą -
czo ne. Po za płod nie niu śli ma ki skła da ją jaj -
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ka w dość cha rak te ry stycz ny spo sób, two -
rząc spi ral ne, ko lo ro we wstę gi ze ślu zu,
przy twier dzo ne do dna, w któ rych umiesz -
czo ne są jaj ka wi docz ne go łym okiem
(w ma sce...). Wstę gi te są za zwy czaj po dob -
nie ubar wio ne do da ne go śli ma ka. Więk -
szość mło dych ro dzi się w for mie larw,
czy li for mie plank to no wej, któ ra po zwa la
na da le kie roz prze strze nia nie ga tun ku w za -
le żno ści od prą dów mor skich, co tłu ma czy -

ło by do tar cie te go ga tun ku tan ce rza tak da -
le ko na po łu dnie. Nur ku jąc w ró żnych re -
jo nach świa ta mo żna za uwa żyć, że
na ra fach w da nym re jo nie prze wa ża kil ka
ga tun ków śli ma ków, któ rych w in nym miej -
scu mo że być bar dzo ma ło.

Chy ba naj cie kaw sze wśród za cho wań
tych stwo rzeń są sys te my obron ne. Nie któ -
re skry wa ją w swo ich cia łach sub stan cje nie
ty le tru ją ce, co po pro stu psu ją ce smak. Ry -

by i in ne dra pie żni ki roz po zna jąc da ny ga -
tu nek po ukła dzie ko lo rów na skó rze śli ma -
ka de cy du ją, że mo że nie war to wkła dać
wy sił ku dla nie smacz ne go po sił ku. In ne,
głów nie aeoli dy, po tra fią po ży wiać się bez -
krę gow ca mi, któ re po sia da ją ko mór ki po ra -
ża ją ce, jak np. nie któ re mięk kie ko ra low ce.
Śli ma ki są od por ne na te tru ci zny i mo gą je
wchła niać, aby póź niej użyć ich ja ko bro ni.
Nie mo gą jed nak sa mo dziel nie po ra żać,
po tra fią tyl ko w ra zie ata ku po zbyć się swo -
ich wy pu stek, w któ rych zgro ma dzo ne są te
ko mór ki, co mo że roz pro-  szyć i od stra szyć
dra pie żni ki.

Tan ce rze hisz pań scy są po nad to, uwa ga,
mi kro eko sys te ma mi dla in nych stwo rzeń.
Ich du że roz mia ry oraz pod ró żni czy styl ży -
cia przy cią ga ją kil ka ga tun ków ma łych kre -
we tek, któ re na sta łe za miesz ku ją na cie le
śli ma ka! Oczysz cza ją go z pa so ży tów, za -
pew nia jąc so bie tym sa mym źró dło po ży -
wie nia oraz względ ne bez pie czeń stwo
do brze za dba ne go do mo stwa, któ re przy
oka zji po zwa la na roz prze strze nia nie ga -
tun ku. Na jed nym z mo ich śli ma ków na li -
czy łem aż trzy mi nia tu ro we kre wet ki
z ga tun ku kre we tek im pe ra tor skich (Pe ric li -
me nes im pe ra tor).
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Ta kie sys te my współ pra cy i za le żno ści
ob ra zu ją nie sa mo wi te zró żni co wa nie, a za -
ra zem kom plek so wość ca łe go eko sys te mu
ra fy ko ra lo wej, gdzie ka żdy ga tu nek jest
za coś od po wie dzial ny i ma swo je miej sce
w wie lo po zio mo wym łań cu chu po kar mo -
wym.

Zaw sze, kie dy mam oka zję pro wa dzić

nur ko wa nie, pró bu ję zwró cić uwa gę nur -
ków na te wie lo barw ne stwo rze nia i wie le
ra zy do sta wa łem „OK” od wi szą ce go na de
mną trzy me try nur ka, su ge ru ją ce, że wi -
dzi... (ni by). Czę sto wy ni ka to z nie chę ci
do zbli ża nia się do ra fy, że by jej nie uszko -
dzić, to zro zu mia łe. Po le cam jed nak wy ko -
nać pe wien wy si łek i na stęp nym ra zem

spró bo wać się zbli żyć. Po pierw sze jest to
do bre ćwi cze nie na pły wal ność, a po dru gie
jest szan sa z bli ska po znać ko lej ną ro dzi nę
zwie rząt mor skich, ko lej ny ele ment w tej
ogrom nej ukła dan ce, ja ką jest ra fa ko ra lo -
wa.

Bar tek Łu ka sik

fot.: Valda Fraser, Miłosz Dąbrowski
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Rejsy nurkowe
SŁONECZNA ITALIA

5-12.07
DOOKOŁA WYSPY ELBA

30.08-6.09
ARCHIPELAG WYSP

TOSKAŃSKICH

20-27.09
ARCHIPELAG WYSP
PONCJAŃSKICH

Szczegóły na
www.bestdivers.pl

tel.601 321 557
bestdivers@bestdivers.pl

mailto:bestdivers@bestdivers.pl
http://www.bestdivers.pl
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/rejs-nurkowy---archipelag-wysp-poncjanskich/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/rejs-nurkowy---archipelag-wysp-poncjanskich/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/rejs-nurkowy---archipelag-wysp-poncjanskich/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/rejs-nurkowy---archipelag-wysp-toskanskich/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/rejs-nurkowy---archipelag-wysp-toskanskich/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/rejs-nurkowy---archipelag-wysp-toskanskich/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/rejs-nurkowy-wokol-wloskiej-elby/
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/rejs-nurkowy-wokol-wloskiej-elby/
http://www.fotopodwodna.pl
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http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
http://www.activtour.pl/chorwacja-nurkowanie-safari-nurkowe-sierpien-2014
http://www.activtour.pl/chorwacja-nurkowanie-safari-nurkowe-czerwiec-2014
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Mau ri tius to nie wiel ka wy spa
(o po wierzch ni 2045 km2) po ło żo na
w po łu dnio wo - za chod niej czę ści
Oce anu In dyj skie go. Po wszech nie
uwa ża na jest za raj na zie mi, a
piasz czy ste pla że oraz cie pła wo da
są ma rze niem wie lu z nas. Rów nież
dla nur ków Mau ri tius jest czę sto
upra gnio ną de sty na cją. Dla te go wła -
śnie po sta no wi li śmy zwe ry fi ko wać ten
po gląd.

Mi mo że przy je cha li śmy w okre sie cy klo -
nów, Mau ri tius przy wi tał nas pięk ną po go -
dą. Wy bór ta kie go ter mi nu miał swo je plu sy
i mi nu sy, któ re w znacz nym stop niu wpły -
nę ły na na sze pla ny nur ko we. Głów ną za le -

Mauritius
w poszukiwaniu raju
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tą by ła tem pe ra tu ra wo dy do cho dzą ca
do 30OC. Na wet nur ko wa nia de kom pre syj -
ne mo żna by ło wy ko ny wać w krót kiej pian -
ce bez więk szych pro ble mów. Jed nak cy k-
lo ny tro pi kal ne – wy stę pu ją ce po wszech nie
w tej czę ści Oce anu In dyj skie go od stycz -
nia do mar ca – spra wi ły, że nur ko wa nie po -

za ob rę bem ra fy ko ra lo wej by ło prak tycz -
nie nie mo żli we do zor ga ni zo wa nia w tak
krót kim cza sie, na ja ki przy je cha li śmy (10
dni). Nie ste ty wią za ło się to z nie mo żno ścią
od wie dze nia naj więk szych pod wod nych
atrak cji – Wha le Rock czy Flat Is land – ob -
fi tu ją cych w re ki ny, ba ra ku dy, płaszcz ki czy

tuń czy ki. Tak więc po zo sta ło nam nur ko -
wa nie w miej scach po mię dzy wy spą a ra fą,
gdzie wo da by ła za wsze spo koj na. Na szą
ba zą wy pa do wą by ła miej sco wość Tro uaux
Bi ches, skąd mo żna by ło wy ru szyć do kil -
ku cie ka wych miejsc nur ko wych znaj du ją -
cych się na pół no cy wy spy. Prak tycz nie
ka żde nur ko wa nie ob fi to wa ło w ko ra le za -
rów no twar de, jak i mięk kie oraz naj roz ma -
it sze ry by: mu re ny, skrzy dli ce, skor pe ny,
szka rad ni ce, dra pie żne ry by żab ni co kształt -
ne, ry by z ro dzi ny lusz czo wa tych. Do dat -
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ko wo tur ku so wa, kry sta licz nie czy sta wo da
utwier dzi ła nas w prze ko na niu, że Mau ri -
tius jest zna ko mi tym miej scem do nur ko wa -
nia, mi mo że tu tej sza ra fa ko ra lo wa ra czej
ni czym nie za sko czy czę stych by wal ców
tro pi ków. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją

tu: Aqu arium i The Wall Aqu arium – uni ka -
to we miej sce, któ re jak sa ma na zwa wska -
zu je, ki pi pod wod nym ży ciem. Two rzy je
po kaź nych roz mia rów ra fa ko ra lo wa prze -
dzie lo na pia sko wym wą wo zem. Nur ku jąc
w Aqu arium pły nie się ka nio nem utwo rzo -
nym przez ścia ny ko ra low ców się ga ją cych

na wet do trzech me trów wy so ko ści.
Ogrom na ró żno rod ność or ga ni zmów wod -
nych, nie wiel ka głę bo kość (mak sy mal nie 18
m) oraz kry sta licz nie czy sta wo da czy nią to
miej sce ide al nym do fo to gra fii pod wod nej.
Zu peł nie in ne nur ko wa nie wy ko nu je się
w The Wall. Jest to spek ta ku lar na ba zal to -
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wa ścia na, opa da ją ca do głę bo-  ko ści 60
me trów. Do 30 me trów do mi nu ją ko ra low -
ce wraz z za sie dla ją cy mi je ry ba mi, na to -
miast głę biej na tra fić mo żna na ła wi ce
du żych tuń czy ków, ma kre le, ba ra ku dy,

a cza sem na wet płaszcz ki, re ki ny ra fo we
czy del fi ny. Nur ku je się tu na po wie trzu,
acz kol wiek, w ra zie po trze by, prze wod nik
nur ko wy wy po sa żo ny jest za wsze w bu tlę
z tle nem.

Znacz na część cen trów nur ko wych usy -
tu owa na jest w miej sco wo ści Grand Ba ie,
na pół noc nym -za cho dzie wy spy, gdzie
w okre sie zi mo wym wia try są zde cy do wa -
nie słab sze niż po stro nie wschod niej. Jed -
na kże la tem mo żna nur ko wać w ob rę bie
ca łej wy spy. Bar dzo do bry stan dróg i nie -
wiel kie od le gło ści po mię dzy miej sco wo -
ścia mi spra wia ją, że w trak cje jed ne go
po by tu mo żna od wie dzić wie le miejsc nur -
ko wych w ró żnych czę ściach wy spy. Do -
dat ko wo pra gnie my pod kre ślić, że oso by
od po wie dzial ne za or ga ni za cję nur ko wań
pod cho dzi ły do swo ich obo wiąz ków bar -
dzo pro fe sjo nal nie. Dzię ki te mu nur ko wa -
nia by ły bez piecz ne oraz przy jem ne, na wet
dla osób po cząt ku ją cych.
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Ze wzglę du na nie wiel ką od le głość ra fy
ko ra lo wej od brze gu, do płyt kich nur ko wań
wca le nie po trze ba sprzę tu nur ko we go, wy -
star czy ABC. Nam, po za ry ba mi zna ny mi
już z po przed nich miejsc, uda ło się po pły -
wać na bez de chu z żół wia mi.

Jak pod czas ka żdej pod ró ży, zna leź li śmy
czas za rów no na po zna nie pod wod nych
atrak cji, jak rów nież na zwie dza nie sa mej
wy spy. Oprócz nur ko wa nia Mau ri tius ma
do za ofe ro wa nia wie le prze pięk nych
miejsc. Naj więk sze wra że nie zro bił na nas
wo do spad Cha ma rel. Jest to naj wy ższy wo -
do spad na wy spie, li czą cy po nad 85 me -
trów wy so ko ści. Umiej sco wio ny jest
w ma low ni czej sce ne rii la sów i gór, co do -
dat ko wo po tę gu je wra że nia. Do dat ko wą
atrak cją te go miej sca są dzi kie mał py, któ re
trak tu ją tu ry stów jak do staw ców sma ko ły -
ków. Na szczę ście ra czej nie ro bią przy tym
ni ko mu krzyw dy. Na uwa gę za słu gu je rów -
nież Black Ri ver Gor ges Na tio nal Park. Jest
to pierw szy na wy spie park na ro do wy, za ło -
żo ny w po ło wie lat dzie więć dzie sią tych
i otwar ty dla zwie dza ją cych. Zo stał stwo -
rzo ny dla za cho wa nia pier wot nych la sów.
Znaj du ją się tu licz ne szla ki tu ry stycz ne,
z któ rych mo żna po dzi wiać spek ta ku lar ne

wi do ki oraz wie le en de micz nych ro ślin
i zwie rząt wciąż wy stę pu ją cych w par ku.
Jed ną z naj bar dziej roz re kla mo wa nych
atrak cji tu ry stycz nych na Mau ri tiu sie jest
Cha ma rel – Se ven Co lo ured Earth. Jest to
ska ła po cho dze nia wul ka nicz ne go, któ ra

na sku tek ero zji wod nej i wietrz nej zo sta ła
zmie nio na w pia sek o ró żnych od cie niach
czer wie ni, brą zu, sza ro ści i fio le tu. Oprócz
tej cie ka wost ki geo lo gicz nej, nie by wa łą
atrak cją te go miej sca są żół wie, z któ rych
naj więk szy wa ży bli sko 300 kg! Oso by
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chcą ce po znać kul tu rę ma ory ską po win ny
od wie dzić Gan ga Ta lao, na zy wa ne rów nież
Grand Bas sin. Jest to je zio ro po ło żo ne
w gór skiej pro win cji Sa van ne, głę bo ko
w ser cu wy spy. Uwa ża ne jest za naj bar dziej
świę te hin du skie miej sce na Mau ri tiu sie.
W 1898 ro ku do je zio ra Gan ga Ta lao wla -
no wo dę z rze ki Gan ges, dla te go Hin du si
trak tu ją to miej sce jak Gan ges, przez co
mo żna być świad kiem ob rzę dów ko ja rzo -

nych je dy nie z In dia mi. Znaj du ją się tu rów -
nież świą ty nie po świę co ne Śi wie oraz in -
nym hin du skim bo gom. Zwie dza jąc wy spę
war to za trzy mać się rów nież w przy dro -
żnych re stau ra cjach i spró bo wać ty po wych
po traw re gio nal nych. Kuch nia ma ory ska
jest po łą cze niem ho len der skiej, fran cu skiej,
in dyj skiej i kre ol skiej, co w du żym stop niu
od zwier cie dla ko lo nial ną prze szłość Mau -
ri tiu su.

Na Mau ri tiu sie ka żdy z nas zna lazł coś
cie ka we go dla sie bie. Oprócz kry sta licz nie
czy stej wo dy, wy spa za chwy ci ła nas rów -
nież pięk ny mi kra jo bra za mi i cie ka wą kul -
tu rą. Do dat ko wo ła twość pod ró żo wa nia
oraz pro sto ta w po ro zu mie wa niu się z Ma -
ory sa mi spra wi ła, że mo żna ją zwie dzić bez
po mo cy prze wod ni ka. Przy ja zny kli mat,
cień pod pal ma mi oraz szum mo rza spra -
wi ły, że by ły to bar dzo uda ne wa ka cje.

Do mi ni ka Sa niew ska

Mi chał Sa niew ski

W tym miej scu chcie li by śmy po dzię ko -
wać Zu la ika Sun th bo cus (www. di ving -wa -
ves. com) za po moc i opie kę pod czas
or ga ni za cji nur ko wań na Mau ri tiu sie.

http://www.diving-waves.com
http://www.diving-waves.com


Nuras.info 5/2014

48

– Ho la, Ami go. Ane jo Re se rva to
do bry rum?

– Do bry, ale lep szy jest Ma xi mo
Extra.

– A ile bu tel ka?
– 450 pe so, se nior.
– Ile? Ami go, mu siał bym pra co wać

przez mie siąc, że bym mógł ją wy pić!
– Tak? A ja 3 la ta.

Od po wiedź bar ma na roz ło ży ła nas na ło -
pat ki. Po wie dział to z roz bra ja ją cym uśmie -
chem, w ab so lut nie na tu ral ny spo sób, jak by
mó wił „pięk ną dziś ma my po go dę”. To nie -
zwy kłe, że mo żna żyć tak po god nie w kra -
ju, gdzie mie sięcz ny przy dział to pięć ja jek
i dwa ki lo ry żu, a ce na bu tel ki al ko ho lu po -
tra fi po chło nąć trzy let nie wy na gro dze nie.

Ku ba to kraj nie zwy kły, któ ry za dzi wia
bez u stan nie. Krzysz tof Ko lumb przez 15 lat
wie rzył, że zie mia, do któ rej do tarł, to nie
wy spa, a kon ty nent. Pięk ne na mo rzy no we
wy sep ki, któ re od krył, na cześć kró lo wej
Ka sty lij skiej na zwał Ogro da mi Kró lo wej

– Jar di nes de la Re ina. Dziś ten nie zwy kle
uro kli wy ka wa łek ku bań skie go wy brze ża
jest miej scem, gdzie spra gnie ni ad re na li ny
mi ło śni cy nur ko wa nia z re ki na mi do sta ją
do kład nie to, cze go pra gną, a cza sem
i znacz nie wię cej…

Lą du je my na Jo se Mar ti. Je ste śmy w Ha -
wa nie za le d wie od 15 mi nut, a już wpa da -
my w ku bań ski ty giel kło po tów i pro ble -
mów nie do roz wią za nia. Nie ma na sze go
ba ga żu. Nikt nie wie dla cze go i kie dy przy -
le ci. Ta po wi tal na lek cja da je nam wy obra -

Ogrody Królowej i jej ogrodnicy
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że nie, jak bar dzo ró żni się świat, w któ rym
się zna leź li śmy, od te go, któ ry opu ści li śmy
za le d wie kil ka na ście go dzin te mu. Tu taj nic
nie jest w sta nie zmą cić usta lo ne go po rząd -
ku pra cy urzęd ni ka, zro bić na nim wra że -
nia, czy przy spie szyć ja kie kol wiek dzia ła -
nie. Po dwóch go dzi nach bez sku tecz nych
próśb, gróźb i tłu ma czeń da je my za wy gra -
ną. W na szych zi mo wych ubra niach i bu -
tach, w trzy dzie sto stop nio wym upa le,

ru sza my do ho te lu. Ca ły na stęp ny dzień usi -
łu je my ro bić ubra nio we za ku py, zwie dza -
my sto li cę i wal czy my o od zy ska nie ba ga-
ży. Ha wa na jest miej scem ab so lut nie wy jąt -
ko wym. Jest oa zą, któ ra ży je z tu ry stów i dla
nich tak na praw dę ist nie je. Lśnią ce nie ska -
zi tel nym la kie rem, pięk nie od re stau ro wa ne,
ame ry kań skie sa mo cho dy z lat pięć dzie sią -
tych, czy ho te le w któ rych go ścił Al Ca po -
ne, na da ją jej kli mat po zor nej, wa ka cyj nej

bez tro ski. Ku pić tu mo żna wszyst ko, wy star -
czy mieć tyl ko od po wied niej wiel ko ści kie -
szeń.

O dru giej w no cy przy szła wia do mość,
że do tar ły na sze ba ga że. Trze ba je tyl ko sa -
mo dziel nie ode brać z lot ni ska. Tak sów ka,
prze jazd na ter mi nal mię dzy na ro do wy,
a po tem już tyl ko kil ka go dzin snu i ru sza -
my do Try ni da du. Opusz cza jąc Ha wa nę,
że gna my się z Ku bą na ma lo wa ną dla tu ry -
stów na pięk nej ko lo ro wej pocz tów ce. Ku -
bań ska pro win cja już ta ka nie jest. Ame -
ry kań skie krą żow ni ki nie błysz czą, lecz
stra szą ba ga żem swych kil ku dzie się ciu lat
zma gań z bra kiem czę ści i na praw do ko ny -
wa nych przy po mo cy dru tu i młot ka. Do my
z okna mi bez szyb to świat, do któ re go
przy wo żo ne przez tu ry stów do la ry nie do -
cie ra ją ni gdy.

Ca sa Par ti cu lar, czy li po ko je na wy na -
jem, to ge nial ny ku bań ski wy na la zek. Po -
zwa la spoj rzeć na kraj nie z per spek ty wy
ba se no we go le ża ka, lecz po przez kuch nię
zwy kłe go ku bań skie go do mu. Miesz ka my
u Ma rii, sym pa tycz nej i roz mow nej ko bie ty,
któ ra jest wła ści ciel ką dwóch prze zna czo -
nych pod wy na jem do mów (trze ci w bu do -
wie). Wie czo ra mi sie dzi my wspól nie
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przy ku chen nym sto le i po pi ja jąc miej sco -
wy rum, roz ma wia my o Ku bie i ży ciu. Ma -
ria, jak na miej sco we stan dar dy, ra dzi so bie
cał kiem do brze. Po nie waż de cy du je my się
jeść u niej obia dy, od ra na wi si na te le fo nie,
dzwo niąc po są siad kach i zna jo mych.
Po chwi li łań cuch po mo cy i wspar cia za -
czy na dzia łać. W na szym do mu po ja wia ją

się jaj ka, mię so i in ne nie zbęd ne do przy -
go to wa nia obia du pro duk ty. Na Ku bie chy -
ba tyl ko z ry ba mi i owo ca mi mo rza nie ma
więk sze go pro ble mu. Te są tu taj uwa ża ne
za po ży wie nie dla bied nych, przez to po -
wszech nie do stęp ne i ta nie.

Dwa dni w Try ni da dzie mi ja ją szyb ko.
Wpraw dzie mia stecz ko jest sen ne i nie wiel -

kie, ale peł no w nim kli ma tycz nych knaj pek
z mu zy ką na ży wo i wy myśl ny mi drin ka mi.
Na szym nu me ro uno zo stał ser wo wa ny
w pro stych gli nia nych na czy niach, kosz -
mar nie słod ki, ale też i cał kiem moc ny drink
o na zwie „Can chan cha ra„(miód, sok z cy -
try ny, rum agu ar dien te de ca na z wo dą i lo -
dem).

Nie wiel ki ka wa łek be to no we go pir su
w Ju ca ro, to miej sce skąd roz po czy na my
na sze sa fa ri. Tro chę chy ba na wy rost na zy -
wa ne jest por tem. Od Jar di nes de la Re ina
dzie li go nie ba ga tel na od le głość 70 ki lo me -
trów. Po nie waż cze ka nas po nad sze ścio -
go dzin na pod róż, nie tra cąc cza su pa ku -
je my się na łódź i od pły wa my. Po dro dze
brie fing, pre zen ta cja za ło gi i lunch.

Na sza łódź, po za tym że cza sy swej naj -
więk szej świet no ści ma już za so bą, ogól -
nie spra wia po zy tyw ne wra że nie. Za ło ga
mi ła, po ściel czy sta, kli ma dzia ła jak za mra -
żar ka. Wpraw dzie dwie ru fo we ka bi ny są
klau stro fo bicz nie ma łe, ale resz ta bez więk -
szych uwag. Po wo li nasz pe łen wra żeń
dzień do bie ga koń ca. Kie dy do pły wa my
do wy spy i sta je my na ko twi cy, za czy na się
za chód słoń ca, któ re też już chy ba zmę czo -
ne, szyb ko cho wa się za ho ry zont. Ostat ni -
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mi pro mie nia mi omia ta jesz cze nie wiel ki
skra wek wo dy i mó wi nam do bra noc.
Oprócz nas, nie ma tu ni ko go. Jest po pro -
stu pięk nie.

Po ran ny brie fing. Nasz ku bań ski prze -
wod nik, Pa blo, in for mu je nas o pla no wa -
nych nur ko wa niach i za sa dach bez pie czeń -
stwa pod czas nur ko wań z re ki na mi i gra ni -
ka mi ol brzy mi mi. Przy po wierzch ni, na kil -
ku me tro wej za le d wie głę bo ko ści, spo ty kać
bę dzie my re ki ny je dwa bi ste, a głę biej żar ła -
cze ka ra ib skie i gra ni ki. W do brych hu mo -
rach i żąd ni wra żeń, spraw nie ła du je my się
na łódź nur ko wą i od pły wa my. Na Jar di nes
de la Re ina naj cie kaw sze miej sca nur ko we

znaj du ją się od ze wnętrz nej stro ny ra fy.
Prze pły wa jąc obok na mo rzy no wych wy se -
pek i zlo ka li zo wa nej po śród nich ku bań sko -
-wło skiej ba zy, w 15 mi nut do cie ra my
do ce lu. Ca ły ten te ren to ob szar re zer wa tu,
gdzie ilość nur ków i nur ko wań jest ści śle re -
gla men to wa na.

Pa blo raz jesz cze przy po mi na pod sta wo -
we za sa dy: przy re ki nach nie ma cha my rę -
ka mi, a ci któ rzy uży wa ją płetw ka lo szo-
wych, mu szą no sić ciem ne skar pe ty. W ten
spo sób re ki ny nie po my lą ja snej pla my dło -
ni czy sto py z pły ną cą ry bą. Czas do wo dy.
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Wszyst ko już go to we, emo cje się ga ją ze ni -
tu, ale jed no spoj rze nie w wo dę sku tecz nie
chło dzi na sze nur ko we za pa ły. Przy sa mej
po wierzch ni, tuż obok na szej ło dzi, krą ży
kil ka na ście re ki nów. Wpraw dzie Pa blo po -
ka zu je ok, ale ja koś nie do koń ca mu wie -
rzy my…

– Ok, wska ku je my – za chę ca Pa blo.
– Ok, Ty pierw szy – od po wia dam.
Po chwi li wszy scy je ste śmy już w wo -

dzie. Za czy na się wi do wi sko. Re ki ny zwa -
bio ne na szą obec no ścią – i jak są dzę,
przy zwy cza jo ne do kar mie nia przy ło dzi
– na pły wa ją w co raz to więk szej licz bie.

Kie dy za czy na my się za nu rzać, pły ną wciąż
za na mi. Sy tu acja ro bi się lek ko ku rio zal na,
bo przez dłu ższy czas, nie chcąc mieć
za ple ca mi ca łej tej krwio żer czej zgrai, pły -
nę ty łem, co wzbu dza u na szych prze wod -
ni ków praw dzi wą we so łość. Ilość re ki nów
i od le głość, w ja kiej obok nas prze pły wa ją
ro bi nie sa mo wi te wra że nie. Po raz pierw -
szy mam oka zję prze żyć coś ta kie go, swo -
ista mie sza ni na eu fo rii z reszt ka mi
zdro we go roz sąd ku. Uff, na resz cie od pły -
nę ły, wró ci ły na ulu bio ne przez sie bie pły -
ci zny. Opa da my po wo li w kie run ku ra fy.

Wo da ma przej rzy stość wię cej niż do brą
i tem pe ra tu rę 29oC. Roz glą da my się wo kół.
Ka ra ib ska ra fa ró żni się bar dzo od tych zna -
nych nam choć by z Egip tu. Du żo tu mięk -
kie go ko ra la i zde cy do wa nie mniej ko lo ru.
Wszyst ko utrzy ma ne jest w to na cji brą zu
i zie le ni, a kon dy cja sa mej ra fy wy da je się
być bar dzo do bra.

Je ste śmy gdzieś oko ło 32 me tra i po wo li
wpły wa my w wą ski, cią gną cy się kil ka dzie -
siąt me trów ka nion. Jest bar dzo cie ka wie,
choć ci któ rzy pły ną z ty łu nie wie le już wi -
dzą. Nie ste ty, tech ni ki nie mą ce nia dna nie
wszyst kim z nas są zna ne. Wy pły wa my po -
ma łu do gó ry, bo tu nel się koń czy, a i na sze
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kom pu te ry przy po mi na ją nam o tym, że
na tej głę bo ko ści po zo sta wać zbyt dłu go nie
mo żna. Pły nie my nie spiesz nie w kie run ku
ło dzi. Dno ma bar dzo uroz ma ico ną struk -
tu rę. Po cię te licz ny mi roz pa dli na mi wy pię -
trza się i opa da, sta no wiąc do sko na łe
miej sce schro nie nia dla licz nych ryb.
W ślad za ni mi przy pły wa ją po lu ją ce na nie
re ki ny i gra ni ki. Nad na mi po ja wia się za -
rys ło dzi, wo kół któ rej krą żą re ki ny je dwa -
bi ste. Jest ich cał kiem spo ra gro mad ka. Tak
du ża, że pły ną cy z przo du Pa blo to ru je so -
bie dro gę, stu ka jąc co bar dziej na tręt ne
po no sach. Choć wi dać, że Pa blo wie co ro -
bi, to jed nak przy glą da my się z lek kim zdzi -
wie niem i jesz cze więk szą cie ka wo ścią, bo
cze goś ta kie go nikt z nas w ży ciu jesz cze
chy ba nie wi dział.

Cze ka my na ko la cję. Po pi ja jąc mo ji to
wspo mi na my dzi siej sze nur ko wa nia, oglą -
da my zdję cia i na krę co ne fil my. Jed ni za do -
wo le ni, in ni za chwy ce ni. Czas sia dać
do sto łu. Nasz ku charz jest chy ba cza ro -
dzie jem z ja kiejś ku bań skiej baj ki. Ca łe je -
go kró le stwo, miesz czą ce się na trzech
me trach kwa dra to wych, to dwie pa tel nie
i kil ka garn ków, ale to, co na nich wy cza ro -
wu je, wpra wia nas nie odmien nie w stan za -

chwy tu. Po da wa ne świe że ry by i lan gu sty
wy glą da ją i sma ku ją za wsze obłęd nie. La
Dul ce Vi da.

– Ju tro po ba wi my się z re ki na mi – rzu ca
Pa blo.

– Jak to ju tro? A to, co by ło dzi siaj, to co,
nie re ki ny?

Pa blo uśmie cha się tyl ko i tłu ma czy, że
żar ła cze ka ra ib skie, z któ ry mi ju tro bę dzie -
my nur ko wać, to nie to sa mo, te są znacz -
nie więk sze. Ad re na li na gwa ran to wa na.
Uzbro je ni w ha waj kę i me ta lo wą skrzyn kę
ru sza my upo lo wać kil ka skrzy dlic, któ re po -
słu żą nam ju tro do zwa bia nia żar ła czy.
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Od kil ku lat skrzy dli ce sta no wią co raz
więk szy pro blem dla miej sco wych raf. Nie
bar dzo wia do mo, skąd się po ja wi ły, i to
w ta kiej ilo ści, bo 8-9 lat wcze śniej nie by -
ło ich tu pra wie wca le. Wy ja da ją więk szość
na ryb ku i dla te go trak to wa ne są tu taj jak
wróg. Miej sco wi po sta no wi li na uczyć re ki -
ny po lo wać na nie. Do ka żde go za nę ca ne -

go nur ko wa nia do da wa nych jest kil ka
skrzy dlic, aby na uczyć re ki ny roz po zna wać
ich za pach i smak. Nie zbyt to wszyst ko mi
się po do ba, a już wi dok za bi ja nych skrzy -
dlic naj mniej, ale cóż, być mo że tak wła -
śnie wy glą da wy bór mniej sze go zła.

Za nę ca nie żar ła czy to nie sa mo wi ta ad re -
na li na. Ca łe przed sta wie nie trwa oko ło 20

mi nut. Skrzyn ka z ry ba mi le ży na dnie, my
w od le gło ści 3-5 me trów od niej. Żar ła cze,
zwa bio ne za pa chem krwi, po ja wia ją się
pra wie na tych miast. Jest ich z pew no ścią
wię cej niż dwa dzie ścia. Ża den nie ma
mniej niż 2-2,5 me tra, choć tra fia ją się
i więk sze. Oglą da nie ich z tak bli ska to nie -
sa mo wi te prze ży cie. Zu peł nie igno ru jąc na -
szą obec ność, prze pły wa ją cza sem tak
bli sko, że ocie ra ją się o nas. Wy star czy ło by
wy cią gnąć rę kę, aby któ re goś do tknąć. Pa -
blo uchy la na kil ka cen ty me trów wie ko
skrzy ni, re ki ny pod pły wa ją bli żej. Krą żą
wo kół co raz szyb ciej, ro bi się nie sa mo wi -
cie. Co bar dziej zde spe ro wa ne ata ku ją
skrzyn kę, usi łu jąc do stać się do jej za war -
to ści. Pa blo po ka zu je, aby te raz nie pod pły -
wać za bli sko i wyj mu je wie ko. Atak
na stę pu je bły ska wicz nie i jest nie sa mo wi -
cie bru tal ny. Te raz do pie ro zro zu mia łem
praw dzi we zna cze nie sło wa amok. Kil ka na -
ście żar ła czy ko tłu je się i kłę bi, usi łu jąc wy -
szar pać ze skrzyn ki coś dla sie bie.
Praw dzi wy po kaz si ły i bez względ nej wal -
ki o prze trwa nie. Po kil ku dzie się ciu se kun -
dach jest już po wszyst kim, re ki ny po ma łu
za czy na ją roz pły wać się wo ko ło. Ten nie -
sa mo wi ty, choć krót ki, spek takl to by ło coś
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zu peł nie wy jąt ko we go. Kil ka dni nur ko wa -
nia z re ki na mi w to wa rzy stwie Pa bla za czę -
ło nam chy ba da wać złud ne po czu cie
bez pie czeń stwa. Po wo li na bie ra li śmy prze -
ko na nia, że mo że fak tycz nie nie są one aż
tak nie bez piecz ne. Pły wa ły so bie po mię dzy
na mi ni czym kar pie w sta wie. To, co zo ba -
czy li śmy przed chwi lą, szyb ko usta wi ło nas
do pio nu i przy wró ci ło wła ści we re la cje.
Przy po mnia ło, że dla re ki na li czy się tyl ko
to, aby nie był głod ny, że wy ko rzy sta on ka -
żdą nada rza ją cą się ku te mu oka zję, nie za -
sta na wia jąc się zbyt nio, co tra fi do je go
żo łąd ka. My, zu peł nie nie przy go to wa ni
do ży cia w tym śro do wi sku, w kon fron ta cji
z nim po zba wie ni je ste śmy ja kich kol wiek
szans.

Na ło dzi czas po mię dzy nur ko wa nia mi
pły nie dość wol no. Na szą naj więk szą roz -
ryw ką by ły co dzien ne wi zy ty Ni nio. Ten
śred niej wiel ko ści, ma ło ru chli wy kaj man
ro bił cał kiem przy ja zne wra że nie. My ślę
jed nak, że praw dzi wą przy czy ną je go bra -
ku ak tyw no ści by ło cią głe prze kar mia nie go
kur cza ka mi. Ni nio, choć dość nik czem nej
jak na ra zie po stu ry, zę by miał jed nak cał -
kiem po kaź ne. Prze ko na łem się o tym, kie -
dy do pły wa jąc po nur ko wa niu do na szej

ło dzi, za trzy ma li śmy się, aby pstryk nąć mu
kil ka fo tek. Sta ną łem na bur cie, że by go le -
piej wi dzieć, do kład nie w mo men cie, kie -
dy ka pi tan ru szył do przo du. Fik i je stem
w wo dzie, a Ni nio co raz bli żej mnie. Nie
wiem, jak szyb ko wró ci łem na łódź, ale ko -
le dzy zgod nie twier dzi li, że otar łem się chy -
ba o re kord świa ta.

Nie mniej szą niż re ki ny atrak cją na szych
nur ko wań by ły gra ni ki. Co dzien nie spo ty -
ka li śmy ich po kil ka. Jak du że po tra fią być,
tak na praw dę prze ko na li śmy się do pie ro,
kie dy po zna li śmy się z „Big Ma mą”. By ła
na praw dę wiel ka i chy ba nie ba ła się ni cze -
go. Na swo im po dwór ku rzą dzi ła nie po -
dziel nie i na wet re ki ny trzy ma ły się od niej
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z da le ka. Aż trud no uwie rzyć, że ta z po zo -
ru ospa ła i nie groź nie wy glą da ją ca ry ba po -
tra fi sku tecz nie za ata ko wać re ki na, czy
na wet czło wie ka. Na spo tka nie z „Ma mą”
po pły nę li śmy uzbro je ni w na szą nie od łącz -
ną skrzy necz kę, w któ rej le ża ła przy go to -
wa na na tę oka zję ry ba. Po czą tek nie był

ła twy, „Ma ma” za miast in te re so wać się je -
dze niem, wo la ła zaj mo wać się od ga nia -
niem od nie go re ki nów. Zwa bio ne za pa-
chem, krą ży ły wo ko ło, ale wy star czył je den
ruch gra ni ka w ich stro nę, aby na tych miast
od pły wa ły na bez piecz ną od le głość. Prze -
kaz był ja sny – to mój te ren i ża den re kin

nie bę dzie mi tu je dze nia wy że rał. Wresz -
cie Pa blo, znie cier pli wio ny już tro chę tą za -
ba wą w ga nia ne go, de cy du je się wy jąć
przy nę tę. Przy go to wa na na tę oka zję ry ba
ma ok. 40-50 cm. „Big Ma ma” wcią ga ją
w ca ło ści ni czym po tę żny od ku rzacz. Oglą -
da łem to z od le gło ści nie ca łych dwóch me -
trów i dłu go nie mo głem wyjść z po dzi wu.
Gra nik pod pły nął, otwo rzył wiel ką pasz czę
i za ssał ry bę w ca ło ści. Trwa ło to uła mek se -
kun dy. Po ta kim po ka zie obie ca łem so bie,
że od dzi siaj bę dę gra ni ki, zwłasz cza te du -
że, trak to wał z re zer wą i re spek tem na ja ki
za słu gu ją.

Jest już 22 grud nia, że by zdą żyć do do -
mu na wi gi lij ne go kar pia, trze ba za cząć się
pa ko wać i wra cać. Ja dąc na Ku bę, sły sza -
łem, że nie war to, bo dro go, a nur ko wa nia
nie są tu taj spe cjal nie in te re su ją ce. Sa ma
Ku ba fak tycz nie nie zro bi ła na mnie ja kie -
goś pio ru nu ją ce go wra że nia. Czę sto mia -
łem wra że nie, że po mi mo wy so kich cen
i tak pła cę wię cej niż po wi nie nem, a miej -
sco wi trak tu ją mnie jak skar bon kę bez dna.
Na to miast nur ko wo wra cam za chwy co ny.
Jar di nes de la Re ina jest miej scem wy jąt ko -
wym, nie tyl ko w ska li Ku by. Je śli cho dzi
o nur ko wa nia z re ki na mi, na pew no mie ści
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się w świa to wej czo łów ce. Ten ści sły re zer -
wat ob słu gu je nur ko wo jed na, je dy na ba za,
co nie ste ty ge ne ru je dość wy so kie kosz ty
po by tu i nur ko wa nia. 

Kto jest w sta nie to za ak cep to wać, w za -
mian do sta nie nur ko wa nia, któ re z pew no -
ścią mo gły by sta nąć do kon kur su pod
ha słem „naj lep sze nur ko wa nia w mo im ży -
ciu”. Ogro dy Kró lo wej i jej ogrod ni ków za -

pi su ję w swej pa mię ci, ja ko miej sce i prze -
ży cie nie zwy kłe. Bo z czym mo żna po rów -
nać mo żli wość nur ko wa nia z kil ku dzie się-
cio ma re ki na mi, prze pły wa ją cy mi czę sto
na wy cią gnię cie rę ki?

Grze gorz Zie liń ski

fot.: No el Lo pez, Krzysz tof Mia ra,

Mi ro sław Wró blew ski

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

Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:

wydawnictwo@nuras.info

http://www.wioskisos.org
http://www.swa.org.pl
http://www.bartlukasik.com
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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„Chwy taj dzień, bo prze cież nikt
się nie do wie, ja ką nam przy szłość
zgo tu ją bo go wie...”

Ho ra cy, Pie śni

Tym ra zem za pra szam Was na pod wod -
ną wy pra wę do mo je go uko cha ne go Da -
hab. Je śli się kie dyś wy bie rze cie w to
miej sce, obie cu ję, że znaj dzie cie tam nie
tyl ko pod wod ne roz ko sze cia ła i du cha.
„Da hab” w ję zy ku Be du inów zna czy „zło -
to”. Ka żdy, kto choć raz od wie dzi to miej -
sce, bę dzie wie dział dla cze go. To
nie zwy kłe i pięk ne mia stecz ko nad brze -
giem Mo rza Czer wo ne go. Po zo sta łość be -
du iń skiej wio ski. Jed no z ostat nich miejsc
nie ska żo nych „kul tem tu ry stów”. Mek ka
nur ków i wind sur fe rów. Cał ko wi ty re laks,
sło necz ne pla że, sport, orien tal na mu zy ka
opra wio na wy śmie ni tą kuch nią bli skie go
wscho du. A nur ko wo? Cie pła i przej rzy sta
wo da, fa scy nu ją ce ży cie pod wod ne, la bi -
ryn ty ogro dów ko ra lo wych, ta jem ni cze gro -

ty z baj ko wym Ca ny onem na cze le, oraz
kul to wa Blue Ho le….

OKĘ CIE – POD SZY BOW CEM
in tro di ving
głę bo kość max 10 tys. m n. p. m.
godz. za nu rze nia: 08: 37
czas nur ko wa nia: 243”
po wie trze
W tym wy pad ku sied mio mi nu to we spóź -

nie nie by ło cał ko wi cie nie do pusz czal ne.
Pod wi szą cy szy bo wiec na war szaw skim
ter mi na lu do tar łam ra żą co ostat nia. Nie po -
strze że nie do łą czy łam do skrom nej, sie -
dem na sto oso bo wej eki py po rzu ca ją cej
zim ną i desz czo wą War sza wę, na rzecz
cie płe go i ra do sne go Da hab, w ce lach
przede wszyst kim nur ko wych. Na szczę ście
za ła pa łam się na koń ców kę zwię złej i krót -
kiej od pra wy Pa na Kie row ni ka Wy ciecz ki
– nie ja kie go To ma sza W. Tu trze ba nad mie -
nić, że To masz W., od po nad ro ku po szu ki -
wa ny li stem goń czym przez egip ską po li cję,
po sta no wił sta wić czo ła te mu nie cne mu

pre ce den so wi – spro wa dza jąc go do ran gi
nie istot ne go dro bia zgu – i udać się do klat -
ki lwa, w ce lach wie lo krot ne go za nu rze nia

Hugs from Dahab
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swo jej za gro żo nej oso by w od mę tach Mo rza
Czer wo ne go. Tuż za nim, w ce lach in spek -
cyj no -ochro niar skich, uda ła się Ham ma da
Gro up (HG) – sil na for ma cja o zmien nej
licz bie człon ków, utwo rzo na w paź dzier ni -
ku 2007 r. w cza sie rej su po Cie śni nie Ti -
ran. Tym ra zem sze ścio oso bo wa re pre-
zen ta cja po sta no wi ła nie tyl ko za nur ko wać,

ale ta kże mieć na oku bez pie czeń stwo
wspo mnia ne go już To ma sza W. Po drob -
nych pro ble mach z nad ba ga żem (mu sia łam
po zbyć się 60 de ka gra mów z ba ga żu głów -
ne go), ca ła wy ciecz ka uda ła się do zna ne go
wszyst kim płe two nur kom przy byt ku z pły -
na mi – Du ty Free Shop. Już po nie speł na
dwóch go dzi nach od spo tka nia HG mia ła

za so bą pierw szą wy gra ną bi twę na po kła -
dzie sa mo lo tu, o trud no do stęp ne i za zwy -
czaj koń czą ce się przed cza sem ka nap ki ze
scha bem... A od pierw sze go kro ku na lą dzie
na stą pi ło pa smo nie usta ją cych suk ce sów
owej ta jem ni czej for ma cji...

Stan dard ho te lu wszyst kich po zy tyw nie
za sko czył. Skrom nie wy glą da ją ca Dy ar na
po so lid nym re mon cie po win na awan so -
wać co naj mniej o jed ną gwiazd kę. Po ko je
czy ste, gu stow ne (oczy wi ście jak na wscho-
d ni tem pe ra ment sty li za cyj ny) i w do dat ku
z prze pięk nym wi do kiem bar dzo spo koj ne -
go mo rza... Pierw szy wie czór przy niósł za -
go rza łą dys ku sję na te mat ilo ści pla no-
wa nych nur ko wań. Zwy kli nur ko wie za -
mie rza li wy ko ny wać naj wy żej dwa nu ry
dzien nie. Ha ma da Gro up, na szpi ko wa na
te sto ste ro nem i odro bi ną ko bie cej uro dy,
po sta no wi ła nur ko wać co naj mniej trzy krot -
nie ka żde go dnia. Po dość za cię tej de ba cie
i spo rej daw ce pro mien no -bła gal nych
uśmie chów, uda ło się wy per trak to wać u Pa -
na Kie row ni ka na wet czwar te nur ko wa nie...
Oczy wi ście na ni tro xie. Za do wo le ni, uda li -
śmy się w stro nę po bli skie go i opu sto sza łe -
go Egyp tian Bank. Chwi lę po tem, w tym
spo koj nym miej scu uda ło się uczy nić ma -
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low ni czy tłok, gwar, a ogo nek ko lej ki za -
czął wy sta wać po za skrom ne po mie- sz cze -
nie. Za opa trze ni w nie zbęd ne w Egip cie
„dzi ku sy” (ewen tu al nie „bru da sy”), uda li -
śmy się na azy mut wy cze ki wa ne go przez
wszyst kich obia du... W ka me ral nej knajp ce
uro czy ście roz po czę li śmy ty dzień pod zna -
kiem „śmie chu do upa dłe go”. Kil ku go dzin -
na daw ka co wie czor ne go śmie chu do star-
cza ła nam nie tyl ko po zy tyw nej ener gii, ale
wzmac nia ła mię sień piw ny (lub „in no trun -
ko wy”) brzu cha i spra wi ła, że da li śmy ra dę
sta wić czo ła sza rej rze czy wi sto ści tuż
po po wro cie do kra ju...

MO RAY GAR DEN
nur ko wa nie nr 1
głę bo kość max 18,2 m
godz. za nu rze nia: 11: 03
czas nur ko wa nia: 48”
po wie trze
Po po ran nym po bra niu klu czy ków z płe -

tew ką, roz dzie le niu skrzy ne czek i przy szy -
ko wa niu nur ko wych szpei do wy jaz du
(mia łam ra cję, że w jed nej skrzy necz ce
wszyst ko się nie zmie ści!), uda li śmy się
w stro nę ocze ku ją cych nas li mu zyn. HG
przy padł w udzia le bia ły... je ep. Ośmio oso -
bo wa ma szy na z cał ko wi tą kli ma ty za cją

(ze ro szyb oprócz przed niej), ogrze wa niem
na żą da nie (prze łą cza nie spa lin do we -
wnątrz au ta), z eks pe ry men tal nym i bar dzo
eko no micz nym na pę dem sil ni ka (w ba ku
pół na pół: ben zy na i wo da), z ha mul cem
ręcz nym z nie spo dzian ką (prze wa żnie krót -
kie ser wi so wa nie, np. wle wa nie wo dy
do chłod ni cy od by wa ło się w cza sie ru chu

po jaz du), eks klu zyw ne drzwi tyl ne (zmyśl -
nie za my ka ne na jed ną na kręt kę i je den bo -
lec za dzi wia ją co po dob ny do sta re go
gwoź dzia) oraz prze sym pa tycz nym i za -
wsze uśmiech nię tym kie row cą, nie ustan nie
opo wia da ją cym o swo jej na rze czo nej, któ -
ra miesz ka w Ka irze. Tym zwy czaj nym,
arab skim je epem z „extra sa mi” po mknę li -
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śmy na spo koj ne i ma ło za lud nio ne po łu -
dnie. W ra do snych, jak za wsze, na stro jach
roz po czę li śmy se rię sie dem na stu nur ko wań
w cu dow nym Mo rzu Czer wo nym.

Mój ostat ni nu rek gru dnio wy był ude rza -
ją co po dob ny do pierw sze go z se rii mar co -
wej. W do dat ku w tym sa mym miej scu.
Zmar z łam okrut nie, wi docz ność moc no

śred nia, a pod wo dą na strój nie co po nu ry...
Nic to! Pły wa my z prze śmiesz ną, mi nia tu -
ro wą Ja pon ką – Sa to mi. Ca łe 145 cm wzro -
stu, a ka żdy cen ty metr jej ja poń skie go cia ła
jest uśmiech nię ty nie ma lże bez prze rwy.
Pod wo dą opie ku je się na mi nad spo dzie wa -
nie tro skli wie. Szla kiem Sa to mi po dą ża HG
w cza so wym skła dzie: Ka sia J, ja, Grze siek

S., Woj tek oraz Mar cin Cz. i Grze siek Ka.
Na po cząt ku spo ry spa dek dna. Traw ka
i pia se czek. No, mo że jed nak prze sa dzam...
Spa dek jest cał kiem ła god ny, a ja nie nur -
ko wa łam ca łe trzy okrop nie dłu gie, nud ne
i su che mie sią ce! Pierw sze ży jąt ka w tra wie,
pięk ne, fio le to we w od bla sko wo -cy tru so we
kro pecz ki, ma lut kie śli macz ki na go skrzel -
ne. Peł za ją so bie po dnie. Za raz po tem da -
hab skie pa pu go ry by, w spe cy ficz nych
rdza wo -ka wo wych ko lo rach, cał kiem spo ra
roz dym ka, je den skrom ny ko ni czek mor ski,
ale to pod ko niec nur ka.... Tu mu szę przed -
sta wić mo ją dziel ną „bu dy nię”. Ka sia J.
po pół rocz nej prze rwie od prze by wa nia
pod wo dą, już na pierw szym nur ku sto czy -
ła zwy cię ski bój z nie szczel ną ma ską. Ma -
skę w dwóch trze cich za la ną wo dą
prze dmu cha ła ja kieś kil ka dzie siąt ra zy.
A po tem, po pro stu i bez zbęd ne go ma ru -
dze nia, za mie ni ła swo ją ciek ną cą ma skę
na nie ciek ną cą ma skę Sa to mi... Ten po zor -
nie nie wie le zna czą cy in cy dent stał się za -
po wie dzią świet nych nur ków ze świe żo
na by tą „bu dy nią” przy mo im le wym nur ko -
wym bo ku... No i na de ser ta ka du ża, bocz -
nie spłasz czo na ry ba, któ rej na zwy nikt nie
zna, a przede wszyst kim prze cud ny strzę -
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piel księ ży co wy – ja sno błę kit ny z fio le to -
wym za bar wie niem, ema nu ją cy spo ko jem,
gra cją i po zy tyw ną ener gią...

UMM SID
nur ko wa nie nr 2
głę bo kość max 19,0 m
godz. za nu rze nia: 14: 35
czas nur ko wa nia: 49”
po wie trze
Ten nu rek był zde cy do wa nie sym pa tycz -

niej szy. Po ja wi ło się lep sze świa tło. Na gle
Sa to mi za wi sła nad ra fą i za czę ła coś ener -
gicz nie po ka zy wać. Po kli ku dłu ższych
chwi lach wpa try wa nia się w fio le to wo -ró -
żo wo -dziw ną ska łę – ta po ru szy ła dwo ma
żół ta wy mi śle pia mi. Pięk ny i rze czy wi ście
iden tycz ny jak pod ło że na któ rym sie dzi de -
vil scor pion fish. Pró bo wa łam „prze ka zać”
in for ma cję o zna le zi sku do dal szej czę ści
gru py, ale zda je się, że bez sku tecz nie... Na -
wet okien ko apa ra tu Mar ci na nie za re je stro -
wa ło ukry te go po two ra. Po raz pierw szy
wi dzia łam sku pi sko mor skich wę go rzy. Eel -
sy. Za baw ne, wy sta ją pio no wo z pia sku
na kil ka na ście cen ty me trów i za wi nię ty mi
w ha czyk głów ka mi ko ły szą w takt lek kie go
prą du. Jak pod pły wa się bli żej, cho wa ją się
w swo ich pia sko wych kop czy kach... I ten

prze śmiesz nie złosz czą cy się bła ze nek,
pod pły wa ją cy bo jo wo na kil ka cen ty me -
trów do ma ski... Wie czo rem do pa dło mnie
no we wy zwa nie. Tau la. Ulu bio na gra na -
szych arab skich przy ja ciół. Ja ko no wy do -
da tek do mo jej ulu bio nej, jabł ko wej szi szy.
Mi mo dziel nej obro ny, prze gra łam kil ka -

krot nie, ale za to w ja kim to wa rzy stwie...
THE CA VES
nur ko wa nie nr 3
głę bo kość max 22,2 m
godz. za nu rze nia: 09: 58
czas nur ko wa nia: 45”
po wie trze
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Ka żdy dzień to no we wy zwa nie. Przede
mną – zmie rze nie się z su chym ska fan -

drem... Miej sce, do któ re go do tar li śmy pu -
styn ną tak sów ką, upa ko wa ni już w pian ki
i ska fan dry, oka za ło się uro cze. Z po mo cą
ko le gów uda ło mi się prze ci snąć gło wę
przez ma ło sym pa tycz ny, du szą cy w szy ję
la teks i za pa ko wać kil ku dzie się cio ki lo gra -
mo wy sprzęt na ple cy. Gi tes! Je dy na ry sa
po śród te go pięk ne go kra jo bra zu, to lek ki
stres przed za nu rze niem. Wprost ze skal nej
pół ki sko czy li śmy w sza fi ro we okien ko gro -
ty. Cie ka we i kli ma tycz ne miej sce z prze -
świ ta mi w „su fi cie” i mnó stwem ryb w
okien kach świa tła prze strze ni po mię dzy
skał ka mi... Po wy pły nię ciu z wą skie go prze -
smy ku, dzie się cio mi nu to we ocze ki wa nie
na resz tę eki py spę dzi łam na eks pe ry men -
tach, po szu ku jąc od po wied niej po zy cji
w SS, któ ra speł ni dwa pod sta wo we wa run -
ki: nie bę dzie ob cia cho wym po ło że niem
cia ła w po zy cji „ko ni ka mor skie go”, a jed -
no cze śnie sku tecz nie za po bie gnie prze do -
sta niu się ca łe go po wie trza do bu tów...
Oka za ło się, że Mar cin miał de li kat ną przy -
go dę. Za pa trzyw szy się na ja kąś po nęt ną
ryb kę, wpły nął w wę ższy za ka ma rek prze -
świ tu gro ty i lek ko się za kli no wał. Ale czuj -
na eki pa HG na tych miast go prze pchnę ła!
Se sja fo to gra ficz na z Grze siem pra wie wy -

par ła nas na po wierzch nię, ale ko le dzy zno -
wu by li czuj ni! Dłu go pły nę li śmy przy
brud nym, ka mie ni stym dnie. Na tych miast
przy wo ła ło to mo je wspo mnie nia o pierw -
szych sta żo wych i bar dzo ner wo wych nur -
ko wa niach w Chor wa cji... I na gle nie spo-
dzian ka! Wprost na mnie, zza skal ne go za -
ka mar ka, wy pły nął ol brzy mi strzę piel ma -
la bar ski w brą zo wo -be żo we łat ki! Z nie zbyt
sym pa tycz nym wy ra zem twa rzy prze pły nął
tuż po de mną i znik nął za na stęp nym wy -
stę pem skal nym! Chwi lę po tem po ja wia się
pięk na, ob szer na gro ta. Szko da, że nie
wzię łam la tar ki i szko da, że nie mo gę
do niej wpły nąć – prze cież w su cha rze nie
za ry zy ku ję... Nie ste ty zmar z łam jak zwy kle.
Cho ciaż na po wierzch ni nie by ło aż tak go -
rą co, jak się spo dzie wa łam...

W na stęp nym od cin ku po zna cie ma sę
ko lo ro wych zwie rza ków oraz do wie cie się,
ja kie przy go dy miał Woj tek w swo im bar -
dzo pe cho wym dniu i jak to jest, jak chło -
pak mu si za nur ko wać w bar dzo dam skiej
pian ce... Za pra szam ser decz nie

Mar gi ta „Sy ren ka” Śli zow ska

fot. Krzysz tof Ko łacz kow ski, Wik tor Zdro jew ski, 

Wik to ria Go ro dec ka ja
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Te raz mo gę już to po wie dzieć
– ży łem jak Be du in. Na pu sty ni, bez
cy wi li za cji, pod da chem gwiazd… Wy -
pra wę, któ rą opra co wa łem i przy go -
to wa łem w ze szłym ro ku – w koń cu
zre ali zo wa łem! Bez ko mer cji, pseu -
do - Be du inów i te le fo nów ko mór ko -
wych. Raj!

Po przy lo cie do Mar sa Alam, na sza gru -
pa za pa leń ców zo sta ła prze wie zio na
do Eco Cam pu Mar sa Sha gra – nur ko wej al -
ter na ty wy egip skie go ho te lu! To miej sce
z kli ma tem nur ko wym, któ re ofe ru je pa kiet
nie li mi to wa nych nur ko wań oraz cał ko wi cie
nie in du strial ny kra jo braz i kli mat….

Wie czór przed wy ru sze niem na wy pra -
wę spę dzi li śmy w tzw. cof fee sho pie w to -
wa rzy stwie na szej prze wod nicz ki
– a za ra zem tłu macz ki – Ka ren. Po pi ja jąc
zim ne pi wo, stwo rzy li śmy no wą, egip ską

Biały Beduin
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edy cję Top Mo del! Wer sja mę ska: pan ta lo -
ny, su kien ka (!), ka mi zel ka i ara fat ka, ko bie -
ca: jed no czę ścio wy, trzy me tro wy szal
owi ja ny wo kół ca łe go cia ła… Dro gie Pa nie,
wy bacz cie ma ło pre cy zyj ny opis, ale oko
mę skie tak to nie ste ty re je stru je. To był ta -

ki… arab ski kom bi ne zon! Po eu ro pej sko -
-afry kań skim show uda li śmy się do Na mio -
tów Kró lew skich… Po ło żo ne tuż nad
brze giem mo rza, o wiel ko ści oko ło 26m2,
wy po sa żo ne w mi ni lo dów kę i nie wia ry god -
nie wy god ne łó żka – by ły dla nas ostat nim

ele men tem qu asi cy wi li za cji, bo na za jutrz
cze ka ły na nas już tyl ko ska ły, wą wo zy
i pu styn ne pia ski Egip tu…

Wy pra wę roz po czę li śmy od prze ja żdżki
je epa mi w głąb pu sty ni, gdzie po do syć dłu -
gim dy stan sie cze ka ły już na nas…. wiel błą -
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dy (w koń cu to nie rajd Pa ryż -Da kar, tyl ko
W pu sty ni i w pusz czy). Dwóch przed sta -
wi cie li lo kal nej na cji słu ży ło nam za prze -
wod ni ków pod czas pół to ra go dzin ne go
mar szu, gdzie oprócz po dzi wia nia ka nio -
nów, ko ry ta wy schnię tej rze ki i ko lo rów pu -
sty ni, mu sie li śmy pro wa dzić wspo mnia ne

wiel błą dy, a ta kże osioł ki (i wca le nie prze -
sa dzę, je śli po wiem, że rze czy wi ście są
upar te). Przy by li śmy do wio ski, czy li po
pro stu miej sca prze zna czo ne go na noc leg.
Ka ren tłu ma czy ła nam za sa dy i zwy cza je
pa nu ją ce w ży ciu Be du ina. Na sza noc le -
gow nia zo sta ła po dzie lo na na dwie stre fy

prze by wa nia oraz spa nia – dam ską i mę ską.
Cie ka wost ką jest fakt, że ko bie ty mo gą
prze miesz czać się do stre fy mę skiej, ale
spać tyl ko w dam skiej, mę żczy znom na to -
miast nie wol no prze cho dzić do stre fy ko -
biet, nie mó wiąc już o spa niu na „ich
te re nie” (do pie ro po po wro cie wpa dło mi
do gło wy py ta nie – co z pro kre acją?). I kto
po wie dział, że ko bie ty ma ją go rzej? A ty le
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mó wi się o rów no upraw nie niu… Za czę ło
się praw dzi we ży cie Be du ina: ko bie ty przę -
dły ni ci, zaś my, fa ce ci, by li śmy prze zna -
cze ni do czar nej ro bo ty, czy li wy ko na nia
sio dła z ży wej wiel błą dziej skó ry… Za pach
na rę kach czu ję do dziś. Do te go przy pa dło
nam w udzia le spla ta nie lin, ale tyl ko jed na

oso ba zdo ła ła stwo rzyć coś, co w efek cie
koń co wym przy po mi na ło ja ki kol wiek
splot… Mo ty wa cji do da wał nam 10-let ni
chło pak, sie dzą cy tuż obok, któ ry zro bił to
w za le d wie kil ka na ście se kund… Nie oby -
ło się ta kże bez lek cji go to wa nia, któ rej
efekt bę dę miał jesz cze dłu go w pa mię ci…

Wy ra bia li śmy cia sto i pie kli śmy chle by
– na me ta lo wej blasz ce, w pia sku czy
na ka mie niach. Cień sze, grub sze – ka żdy
in ny, ka żdy pysz ny. Na pew no nie był
z Bie dron ki. Nie ste ty, przy de gu sta cji chle -
ba pie czo ne go na ka mie niach na tra fi łem
w swo jej por cji na ma ły odła mek ka mycz -
ka, któ ry chcąc nie chcąc – skru szył mi ząb.
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Fi nał jest te go ta ki, że do dziś nie mam ka -
wał ka czwór ki.

Wie czo ry by ły naj faj niej sze. Nie bo usia -
ne gwiaz da mi, do te go tań ce i mu zy ka pre -
zen to wa ne przez no wych tu byl ców, któ rzy
przy by li z in nych osad z ma ły mi dzieć mi
oraz zwie rzę ta mi…. Czło wiek na praw dę
czu je się czę ścią pu sty ni… Spa li śmy oczy -

wi ście pod go łym nie bem, w śpi wo rach,
na ma te ra cach. Pra wie jak na obo zach czy
bi wa kach, to tal na dzicz! Po bud ka 5: 40.
Nie mo żna spu ścić ro le ty? No nie ste ty, nie
mo żna. Cze ka ło już na nas kar mie nie i sio -
dła nie zwie rząt (do pie ro póź niej przy cho -
dził czas na nas… na kar mie nie, nie
sio dła nie), a na stęp nie wy marsz ko ry tem

nie gdyś pły ną cej tu rze ki. W mię dzy cza sie
do świad czy li śmy na wet do je nia ko zy… Za -
po mnia łem wspo mnieć, że one ta kże by ły
to wa rzy sza mi na szej pod ró ży. Ich do je nie
oka za ło się nie la da sztu ką. Nie dla te go, że
ta czyn ność mo że wy da wać się po pro stu
abs trak cyj na i nie pa su ją ca do dzi siej szych
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cza sów, ale z po wo du fry wol ne go ży cia
owych kó zek. Gdy tyl ko na mo ment spu ści -
li śmy z nich oko, wdra py wa ły się na ska ły,
prze mie rza jąc co rusz no we ście żki i ska -
cząc z jed nej pół ki skal nej na dru gą. Żad na
na szczę ście „nó żki nie zła ma ła”.

Je śli na ho ry zon cie wi dzie li śmy choć nie -
wiel ki skra wek cie nia, roz bi ja li śmy „obóz”.

Tro chę ska łek, jed no drze wo – miej sce wy -
ma rzo ne. Przy go to wy wa li śmy obiad, pa rzy -
li śmy pie kiel nie moc ną ka wę z im bi rem
i kar da mo nem oraz her ba tę – pe łen ser wis.
All In c lu si ve! Po mię dzy cię żką „tyr ką” oraz
de lek to wa niem się po sił ka mi, mie li śmy też
czas na roz ryw kę, a mia no wi cie na grę…
ko zi mi i wiel błą dzi mi bob ka mi. Wciąż

do koń ca nie wiem, na czym po le ga ła ta
gra, ale jed na uczest nicz ka na szej wy pra wy
pra wie ogra ła miej sco we go li de ra. I znów
na sta ła noc…. 

Sie dzie li śmy na zie mi, wpa trze ni w gwia-
z dy do sta wa li śmy oczo plą su, ale nie spo -
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sób by ło ode rwać od nich wzro ku. Uczy li -
śmy się roz po zna wać gwiaz dy, kon ste la cje,
czy tać ma pę nie ba. Mu szę przy znać, że be -
du iń skie wy kła dy z astro no mii bi ją pol skie
na gło wę. Po trzech dniach spę dzo nych
na pu sty ni, po dą ża li śmy w stro nę cam pu.
Kra jo braz jak z we ster nu – ska ły, wą wo zy,

gó ry, ci sza i echo. Mrocz ne kli ma ty. Ta ki
marsz był wy czer pu ją cy na wet dla za pra -
wio nych w bo jach gór skich pie chu rów. Ale
co tam – w koń cu nikt nie mó wił, że bę dzie
lek ko! Pod czas ca łe go na sze go pu styn ne go
po by tu – chcąc nie chcąc – by li śmy pod
opie ką oso by ze słu żby woj sko wej oraz po -

li cjan ta tu ry stycz ne go, któ rzy nie od stę po -
wa li nas na krok. Co wie czór fa cet w woj -
sko wym mun du rze zda wał re la cje „gó rze”,
co sły chać na pu sty ni, przy po mo cy dłu giej
jak lor net ka krót ko fa lów ki sa te li tar nej. Bo -
dy gu ard. Po dłu gim „spa ce rze” do szli śmy
do miej sca, gdzie po now nie cze ka ły na nas
je epy, któ ry mi wró ci li śmy do Mar sa Sha gry.
Pierw szy krzyk po wyj ściu z au ta – prysz -
nic! Po trzech dniach ko czow ni cze go ży cia
na pu sty ni ran ga na szych Na mio tów Kró -
lew skich wzro sła do naj lep-  szych ho te li
w Emi ra tach Arab skich. Oj tak, wró ci li śmy
do cy wi li za cji…. a wy pra wę na pu sty nię
– po le cam wszyst kim!

Bar tek Ac ti vto ur

Bar tosz.ba gin ski@ac ti vto ur.pl 
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http://www.kardasz.net/videowarsztaty
http://www.activtour.pl/borneo-sipadan-nurkowanie-wyprawa-nyrkowa-jesien-2014
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ECN-SYSTEMY NURKOWE EMILIA KUROWSKA występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz
Santander Consumer Bank S. A., wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy na zakup towarów i usług oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści

wymienionych dokumentów. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

http://www.santanderconsumer.pl
http://www.santanderconsumer.pl
http://www.santanderconsumer.pl
http://www.atomicaquatics.pl
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Sko ro jest to Two ja pra ca, to jesz cze Ci
za to pła cą. Jed nak pra ca di ve ma ste ra to
nie ste ty nie tyl ko nur ko wa nie i mi łe po ga -
węd ki z nur ka mi. Skła da się na nią wie le in -
nych ele men tów i w tym ar ty ku le po sta ram
się część z nich opi sać.

Kto to jest di ve ma ster?
Di ve ma ster to – oprócz na zwy stop nia

w wie lu or ga ni za cjach szko le nio wych (np.
IANTD, NA UI, PA DI) – przede wszyst kim
po pu lar ne okre śle nie funk cji nur ka li de ra.
W od ró żnie niu od na zwy stop nia, któ ry

zwy cza jo wo pi sze się z wiel kiej li te ry, na -
zwę funk cji okre śla się po pro stu di ve ma -
ster. W więk szo ści or ga ni za cji di ve ma ster
jest pierw szym stop niem pro fe sjo nal nym,

Divemaster
praca czy przyjemność?

Ile ra zy bę dąc za gra ni cą na nur ko wa niach lub uczest ni cząc w ja kimś kur -
sie my śla łeś o pra cy lu dzi, któ rzy Cię ob słu gu ją? Czy nie za sta na wia łeś się
wte dy, że pra ca di ve ma ste ra jest czymś, co z po wo dze niem mógł byś ro bić?
Nie dość, że nur ku jesz do wo li, to do dat ko wo miesz kasz naj czę ściej w miej -
scu, któ re za pie ra dech w pier siach. 
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czy li roz po czę ciem pro fe sjo nal nej ka rie ry
w bra nży nur ko wej.

Co na le ży do funk cji di ve ma ste ra?
Pod sta wo we funk cje di ve ma ste ra zna my

naj czę ściej z do świad cze nia: po ma gał in -
struk to ro wi przy szko le niu, a gdy wy je cha -
li śmy nur ko wać, to on opie ko wał się na mi
na ło dzi. Te dwa za da nia, czy li asy sto wa -
nie przy szko le niu i nad zo ro wa nie cer ty fi -
ko wa nych nur ków, to oczy wi ście funk cje
ści śle zwią za ne z dzia łal no ścią nur ko wą.
Oprócz te go di ve ma ster bar dzo czę sto pra -
cu je w cen trum nur ko wym/ba zie nur ko wej
ja ko sprze daw ca, ser wi sant sprzę tu, ko or -
dy na tor szko le nia oraz speł nia wie le, wie le
in nych ról. My jed nak skon cen truj my się
na dwóch głów nych ro lach, któ re speł nia
di ve ma ster.

Asy sto wa nie pod czas szko le nia
Di ve ma ster w więk szo ści or ga ni za cji

nur ko wych to nie nau cza ją cy czło nek ka dry
szko le nio wej. Okre śle nie nie nau cza ją cy
od no si się do te go, że di ve ma ste rzy naj czę -
ściej nie mo gą sa mo dziel nie szko lić oraz
cer ty fi ko wać nur ków. Wy ni ka to z te go, że
pro gra my kur sów di ve ma ste ra nie uwzględ -
nia ją ta kich te ma tów jak pro wa dze nie wy -
kła dów, na ucza nie na ba se nie i wo dzie

otwar tej. Do pie ro ko lej ne szko le nia (asy -
stent in struk to ra i/lub in struk tor) umo żli wia -
ją osią gnię cie peł nej nie za le żno ści. Nie
zmie nia to fak tu, że di ve ma ster jest nie -
zbęd ny przy pro wa dze niu szko leń. Co w ta -
kim ra zie do nie go na le ży:

– Za pew nie nie lo gi sty ki kur su, czy li że -
by nie za le żnie od te go, gdzie od by wa ją się
za ję cia, sprzęt zna lazł się we wła ści wym
miej scu o wła ści wym cza sie. W prak ty ce
ozna cza to, że di ve ma ste rzy przy go to wu ją,
pa-  ku ją, roz pa ko wu ją, no szą i ukła da ją
sprzęt dla kur san tów;

– Po moc kur san tom w pro ble mach
– szcze gól nie na po cząt ko wych eta pach na -
uki na ba se nie ko niecz ne jest cza sa mi in dy -
wi du al ne po dej ście do kur san tów. Dzię ki
te mu in struk tor mo że kon ty nu ować za ję cia
z gru pą, a di ve ma ster w tym cza sie in dy wi -
du al nie po ma ga w roz wią za niu pro ble mów
kur san ta (na przy kład przy ćwi cze niu z ma -
ską lub do sko na le niu pły wal no ści);

– Nad zo ro wa nie kur san tów, któ rzy nie są
pod nad zo rem in struk to ra. Przy wy ko ny wa -
niu ćwi czeń, ta kich jak kon tro lo wa ne awa -
ryj ne wy nu rze nie pły nąc, in struk tor mo że
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wy nu rzać się tyl ko z jed nym kur san tem.
W tym cza sie po zo sta li zo sta ją na plat for -
mie pod nad zo rem di ve ma ste ra. Na tym
przy kła dzie do sko na le wi dać, że di ve ma ster
jest nie zbęd nym człon kiem ka dry pod czas
szko le nia. Gdy by go nie by ło, in struk tor
mógł by za brać do wo dy tyl ko jed ne go kur -
san ta;

– Po moc in struk to ro wi w de mon stra cji
ćwi czeń – część ćwi czeń na kur sach nur -
ko wych wy ma ga dwóch osób do de mon -
stra cji (na przy kład uży cie al ter na tyw ne go

źró dła po wie trza lub ćwi cze nia ra tow ni -
cze);

– Asy sto wa nie kur san tom przy do bo rze
sprzę tu, skrę ca niu oraz ubie ra niu się w sprzęt;

– Asy sto wa nie przy wy ko ny wa niu ćwi -
czeń – szcze gól nie gdy kur san ci wy ko nu ją
ćwi cze nia z na wi ga cji lub ćwi cze nia ra tow -
ni cze;

– Po moc kur san tom przy na uce.
Bez di ve ma ste ra cię żko so bie wy obra zić

efek tyw ne szko le nie. Dzię ki je go po mo cy
kur san ci mo gą spę dzić wię cej cza su w wo -

dzie, bo przy je go po mo cy po pro stu szyb -
ciej do niej wej dą. Do dat ko wo in struk tor
mo że skon cen tro wać się bar dziej na ucze -
niu kur san tów, niż wszyst kich kwe stiach
zwią za nych z lo gi sty ką. Dla sa me go di ve -
ma ste ra ta kie asy sto wa nie to ide al ny spo sób
na zdo by wa nie do świad cze nia, przy dat ne -
go póź niej we wła snej ka rie rze in struk tor -
skiej. Po wie dzie li śmy, że di ve ma ster
naj czę ściej nie mo że szko lić na stop nie nur -
ko we, ale czę sto mo że pro wa dzić wie le do -
dat ko wych pro gra mów i szko leń. Obej mu ją
one pro gra my ty pu in tro, pły wa nie w ABC,
po wtór ki umie jęt no ści nur ko wych, itp. Te
kur sy są do sko na łym spo so bem na szli fo wa -
nie swo ich umie jęt no ści edu ka cyj nych,
a ta kże na ukę kon tro li nad gru pą.

Nad zo ro wa nie cer ty fi ko wa nych nur ków
Ta funk cja do pie ro za czy na być po pu lar -

na w Pol sce. Na to miast na świe cie sta no wi
głów ne za ję cie di ve ma ste rów, z któ rym
na pew no spo tka li ście się nur ku jąc za gra ni -
cą. Di ve ma ste rzy na ło dziach nur ko wych
lub z brze gu kie ru ją nur ko wa nia mi re kre -
acyj ny mi nur ków, któ rzy już po sia da ją cer -
ty fi kat. Do ich za dań na le ży:

– Za bez pie cze nie lo gi sty ki nur ko wa nia
(bu tle, sprzęt, itp.);
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– Prze pro wa dza nie od pra wy o miej scu
nur ko wym oraz spe cy fi ce zwią za nej z da -
nym miej scem;

– Po moc przy za pla no wa niu nur ko wa nia
po szcze gól nym gru pom (szcze gól nie gdy
di ve ma ster nie wcho dzi do wo dy);

– Roz wią zy wa nie pro ble mów sprzę to -
wych – ko mu z nas nie zda rzył się pęk nię -
ty o -ring, aku rat gdy na sza skrzyn ka
sprzę to wa zo sta ła na brze gu…;

– Nad zo ro wa nie nur ków pod wo dą lub
z po kła du ło dzi/brze gu;

– Li cze nie nur ków po wyj ściu z wo dy;
– Przy go to wa nie pla nu ra tun ko we go dla

po szcze gól nych miejsc nur ko wych;
W sy tu acji za gro że nia udzie la nie po mo -

cy po szko do wa nym nur kom.
Nad zo ro wa nie cer ty fi ko wa nych nur ków

to do sko na ła oka zja do zdo by cia du że go
do świad cze nia nur ko we go. Jest to też świet -
ny spo sób na prak ty kę roz wią zy wa nia pro -
ble mów, ja kie mo gą po wstać w trak cie
wy cie czek nur ko wych, za rów no ta kich
zwią za nych z nur ko wa niem (pro ble my

sprzę to we, nie do stat ki w wy szko le niu u cer -
ty fi ko wa nych nur ków), jak rów nież pro ble -
mów ty po wo ludz kich.

Pa trząc na za wód di ve ma ste ra z tej per -
spek ty wy, jest to do sko na ły spo sób na do -
sko na le nie umie jęt no ści nur ko wych,
zdo by wa nie do świad cze nia w ra dze niu so -
bie z pro ble ma mi oraz ob słu dze klien ta.
Pra cu jąc ja ko di ve ma ster, mo że my w prze -
cią gu jed ne go se zo nu zdo być wię cej do -
świad cze nia, niż w ca łej na szej do tych -
cza so wej ka rie rze nur ko wej. Ge ne ral nie
mo że my po wie dzieć o dwóch gru pach
osób, któ re de cy du ją się na ten za wód.
Pierw szą są mło de oso by, dla któ rych jest
to pierw sze do świad cze nie za wo do we.
Dru gą zaś oso by, któ re re zy gnu ją lub ro bią
so bie prze rwę w do tych cza so wej pra cy,
aby w ład nym (i naj czę ściej cie płym) miej -
scu za jąć się roz wi ja niem swo je go hob by.
Nie za le żnie jed nak z któ rej gru py wy wo dzą
się przy szli di ve ma ste rzy, po win ni za wsze
pa mię tać, że jest to na dal pra ca. Na wet je -
że li bę dzie nam spra wiać ogrom ną przy -
jem ność i sa tys fak cję, cze go wszyst kim
szcze rze ży czę.

Mi chał Ko sut
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Tra ge dia pol skie go pro mu Jan He -
we liusz ro ze gra ła się w no cy 14
stycz nia 1993 ro ku, nie opo dal wy spy
Ru gia, 15 mil od przy ląd ka Ar ko na.
Na Bał ty ku sza lał hu ra gan, wiatr
dmą cy z szyb ko ścią 160 km/h.
W 12- stop nio wej skali Be au for ta nie
prze wi dzia no tak dru zgo cą cej si ły
wia tru, na Bał ty ku nie spo ty ka nej. Mi -
mo ostrze że nia o sil nym wie trze,
syn op ty cy nie za po wia dali hu ra ga nu.

„He we liusz” wy szedł z por tu w Świ no uj -
ściu i ca łą na przód wziął kurs na ba zę pro -
mo wą w Ystad w Szwe cji. To by ła śro da, 14
stycz nia, godz. 23.30. Po go da by ła fa tal na,
ale jesz cze nie ka ta stro ficz na. 6,7 w po ry -
wach 9 w ska li Be au for ta to dla ru ty nia rzy
jak by nor mal ka...

Do wód ca pro mu, kpt. ż. w. An drzej Uła -
sie wicz miał 46 lat i 13-let ni staż ka pi tań -
ski. Cie szył się opi nią zna ko mi te go
fa chow ca.

Pa dła ko men da:
– Pod no sić cu my, od bi ja my...
13 stycz nia to był fe ral ny dzień. Trwał

po śpiesz ny re mont fur ty ru fo wej, czy li po tę -
żnej kla py za my ka ją cej wnę trze po kła du
ko le jo wo -sa mo cho do we go. Czy zdo ła no
usu nąć wszyst kie uster ki? Po śpiech jest
złym do rad cą. Czas na glił. Wyj ście w mo -
rze opóź ni ło się i tak o dwie go dzi ny. Trze -
ba to by ło ja koś nad ro bić, mo żna prze cież
wy brać krót szą tra sę. Bar dziej ry zy kow ną,
ale krót szą.

Co by ło bez po śred nią przy czy ną za to -
nię cia pro mu? Osta tecz nie Izba Mor ska

stwier dzi ła, że by ła to mię dzy in ny mi wi na
ka pi ta na i za ło gi. Czy tak by ło na praw dę?
Py tań i nie ja sno ści jest wie le, a ma ło kto
wie, iż He we liusz miał pro ble my ze sta tecz -
no ścią jesz cze „za ży cia”. Re mont po po ża -
rze gór ne go po kła du, kie dy to wy la no 30
ton be to nu w ce lu wy rów na nia po wierzch -
ni, z pew no ścią moc no za chwiał rów no wa -
gę pro mu. Prze chył na ke ję w Ystad
w Szwe cji, z nie zro zu mia łych przy czyn, ro -
dzi ko lej ne py ta nie – czy rze czy wi ście sta -
tecz ność pro mu by ła zgod na z do pu-
sz czal ny mi nor ma mi? Czy jest praw dą, że
ste ry stru mie nio we na dzio bie nie za dzia ła -
ły pod czas fe ral nej no cy, z po wo du złe go
sta nu tech nicz ne go stat ku?

***
Wy jazd nur ko wy na wrak pro mu Jan He -

we liusz był nie zwy kle mę czą cy. 12 go dzin
jaz dy w jed ną stro nę, fa tal nie prze spa na
noc, nur ko wa nie i od ra zu po wrót do do mu
– to du że wy zwa nie. Mie li śmy zo ba czyć
świa dec two tra ge dii, ja ka wy da rzy ła się

Prom MF Jan Heweliusz



Nuras.info 5/2014

81

nad ra nem 14 stycz nia 1993 ro ku. 55 ofiar
śmier tel nych. Tyl ko dzie więć osób prze ży -
ło ka ta stro fę. Na to nur ko wa nie trze ba spoj -
rzeć zu peł nie ina czej. Pod świa do mie za -
cho wa li śmy po wa gę miej sca. Jest to prze -
cież pod wod ny cmen tarz.

Cen trum nur ko we Di ve Po int ze Szcze -
ci na od lat or ga ni zu je wy jaz dy nur ko we,
pod czas któ rych mo żna od wie dzać wrak.
Ca ła otocz ka, opis wy da rzeń, po ka za ne
przed nur ko wa niem ma te ria ły zdję cio we
i fil mo we świad czą o do brze zor ga ni zo wa -
nym wy jeź dzie. W świa do mo ści nur ku ją -
cych wrak na bie ra nad wy raz szcze gól ne go
zna cze nia w pol skiej hi sto rii nur ko wa nia
i Że glu gi Bał tyc kiej. Nasz opie kun i głów ne
źró dło wie dzy na te mat Ja na He we liu sza,
To mek Sto py ra, za sy pu je nas cie ka wost ka -
mi i fak ta mi nie zna ny mi do tych czas więk -
szo ści z nas.

Oby tyl ko po go da by ła do bra. To głów na
myśl, ja ka przy cho dzi ła mi do gło wy w nie -
dzie lę wie czo rem, tuż przed po ło że niem
się spać. Sły sza łem już o wy pra wach nur -
ków, któ rzy po do pły nię ciu nad He we liu -
sza zro bi li so bie zdję cie pa miąt ko we z bo ją
ozna cza ją cą miej sce spo czy wa ją ce go wra -
ku i… wra ca li do por tu, z po wo du zbyt du -

żej fa li, ja ka ze rwa ła się pod czas pły nię cia
z Sa snitz do wra ku, ale by wa ło ta kże ina -
czej. Ka pi tan Bri git te wy pły wał przy tak du -
żej fa li, że lu dzie wy mio to wa li za raz
po do tar ciu za „głów ki” na brze ża Sa snitz,
moc no za sta na wia jąc się, czy to ka pi tan,
czy mo że uczest ni cy wy pra wy po sza le li,
że by w ta ką po go dę de cy do wać się na wy -
pły nię cie. Po trzech go dzi nach trau my mo -

rze uspo ka ja ło się na ty le, że mo żna by ło by
ro bić na wra ku pod sta wo wy kurs nur ko wa -
nia OWD.

Do trzeć do miej sco wo ści Sa snitz na wy -
spie Ru gia w Niem czech jest dość pro sto.
Ty le że je dzie się dłu go, a po nie miec kiej
stro nie po wo li, ze wzglę du na za cho wa nie
nie miec kich kie row ców. Ogra ni cze nie
pręd ko ści na dro dze to dla nich świę tość,
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więc mo żna się cią gnąć od gra ni cy pol sko -
-nie miec kiej do Sa snitz w nie skoń czo ność.
Kto nie wy trzy ma ner wo wo i przy spie szy,
ma szan sę na zdję cia ro bio ne z kil ku apa ra -
tów usta wio nych przy dro dze, w ce lu wy -
ła py wa nia co szyb szych „ga gat ków”.

Po przy by ciu na miej sce, cze kał już
na nas sta tek, któ rym mie li śmy pły nąć
na He we liu sza.

M/S Bri git te to jed nost ka przy sto so wa na
do wo że nia nie miec kich tu ry stów wo kół
wy spy Ru gia. Ka pi tan ży je głów nie z te go,
więc nur ko wie mo gą nim po pły wać po za
week en da mi. Kom for to wo czu je się tam 20-
25 osób. Po wy żej tej licz by tłok utrud nia ży -
cie. Na szczę ście wła ści ciel wcze śniej prze-
wi dział nur ko we wy pra wy i sta tek jest cał -
kiem do brze przy sto so wa ny do dłu ższych
wy praw z noc le giem. Prysz nic, to a le ty dam -
skie i mę skie, mi ni ba rek, 30 miejsc noc le go -
wych, cał kiem po kaź na me sa, ser wo wa ne
śnia da nia oraz obia dy, po kład wi do ko wy,
cie pła wo da w kra nie – wszyst ko to za spo -
ka ja gu sta co wy bred niej szych nur ków.

Spa nie na M/S Bri git te jest ra czej mę czą -
ce, ale wy śpi my się prze cież w do mu. Tu
przy je cha li śmy zo ba czyć le gen dę Pol skiej
Że glu gi Bał tyc kiej.
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12 sierp nia, godz. 6.00 ra no. Ka pi tan wy -
pły nął z Sa snitz. Nie któ rzy nie mo gli już
spać z po wo du gło śne go war ko tu sil ni ków.
Oko ło godz. 9.00 by li śmy nad wra kiem He -
we liu sza. Du ża, po ma rań czo wa bo ja że glu -
go wa ozna cza ją ca miej sce spo czyn ku

He we liu sza jest zna kiem dla prze pły wa ją -
cych tu pro mów. Za ka żdym ra zem, kie dy
stat ki mi ja ją to miej sce, da ją sy gnał sy re ną,
skła da jąc hołd oso bom, któ rym nie by ło już
da ne zo ba czyć po ran ka pa mięt ne go
dnia 14 stycz nia.

By li śmy po śnia da niu za ser wo wa nym
przez za ło gę stat ku. Nie był to po si łek
na mia rę ho te lu Vic to ria, ale nikt nie na rze -

kał. Nie ca łą go dzi nę póź niej wszy scy
uczest ni cy wy pra wy ze szli do wo dy. 24
oso by mia ły prze żyć coś eks cy tu ją ce go.
Coś, co cho ciaż raz w ży ciu trze ba zo ba -
czyć.

Wcze śniej opi sano wrak, wa run ki i bez -
pie czeń stwo nur ko wa nia, przy to czył kil ka
szcze gó łów z hi sto rii pro mu, o któ rych ma -
ło kto sły szał. He we liusz w chwi li za to nię -
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cia na po kła dzie miał 28 ti rów wy ła do wa -
nych m.in. ża rów ka mi, któ re mo żna zo ba -
czyć pod pra wą bur tą wra ku (obec nie su fit),
ce bu lą, pla zmą krwi i pu sty mi bu tel ka mi.

By ło tam rów nież 10 wa go nów ko le jo wych,
ale do stęp do nich jest nie mo żli wy.

Pierw sze nur ko wa nie. Po zej ściu po li nie
opu sto wej, do pie ro po oko ło 15 mi nu tach

zo rien to wa łem się, że pły nę w kie run ku
dzio bu stat ku. Przej rzy stość wo dy oce nił -
bym na śred nią, do ter mo kli ny na 17 me -
trach oko ło 3-4 me try, a po ni żej
oko ło 10-12 me trów. To masz oce nił ją ja -
ko kiep ską, więc wiem, że wró cę tu jesz cze
raz i mam na dzie ję, że tra fi mi się lep sza
przej rzy stość wo dy.

Pierw sze nur ko wa nie trwa ło 50 mi nut.
W gło wie po ukła da łem so bie ogól ny za rys
wra ku. Naj lep szą czę ścią nur ko wa nia był
wi dok dzio bu He we liu sza. Da je on ob raz
ogro mu tra ge dii i wiel ko ści pro mu – 125
me trów. Li na opu sto wa do cho dzi do jed ne -
go z re lin gów He we liu sza, na pra wej bur -
cie, przy sa mej ru fie. Jest to głę bo kość 10
me trów. Do brze jest za cząć nur ko wa nie
od stro ny ru fo wej, oglą da jąc śru bę i ste ry,
ale naj wa żniej sze jest to, że w czę ści ru fo -
wej, mię dzy ka dłu bem stat ku a pia skiem,
zo ba czyć mo żna nie ma lże za wsze ma łe
sta do dor szy, któ re póź niej gdzieś zni ka ją,
praw do po dob nie spło szo ne przez bądź co
bądź spo rą ilość lu dzi pod wo dą.

Fur ty ru fo wej tu nie zo ba czy my, gdyż
He we liusz zgu bił ją oko ło 700 me trów
od obec ne go miej sca spo czyn ku, po wy -
wró ce niu się stęp ką do gó ry.
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Wrak le ży na le wym bo ku, stęp ką w stro -
nę po łu dnio wą, tak więc trud no jest zro bić
do bre zdję cie, gdyż ca ły czas pły wa się
w cie niu. Tuż przy miej scu mo co wa nia li ny
opu sto wej nie miec cy nur ko wie umie ści li ta -
bli cę pa miąt ko wą z proś bą o za cho wa nie
po wa gi i sza no wa nie wra ku, a ta kże po zo -
sta wie nie wszyst kich ele men tów na miej scu.

Jest to tyl ko in for ma cja, ka żdy zro bi, jak
uwa ża. Chciał bym, aby wszy scy nur ko wie
– tak sa mo jak ja – wzię li so bie do ser ca fakt,
iż jest to miej sce tra ge dii i spo czyn ku kil ku
osób, któ re do dziś nie zo sta ły od na le zio ne,
a wszyst ko wska zu je na to, że nie zdą ży ły
uciec z ka jut pa sa żer skich pod czas prze chy -
łu pro mu i tam wła śnie zo sta ły ich szcząt ki.

Wrak nie przy po mi na już ko lo rem
i kształ ta mi pro mu, któ ry pły wał po Bał ty ku
wie le lat te mu. Mi lio ny omu łek i pą kli po -
kry ły do szczęt nie wszyst kie ele men ty stat -
ku.
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Na tym nur ko wa niu zna la złem frag ment
be to no wej wy lew ki z po kła du pa sa żer skie -
go, o któ rym po dob no nie ma wzmia nek
w do ku men ta cji re mon to wej pro mu. Frag -
ment be to nu le żał na pia chu oko ło pię ciu
me trów od wra ku. Na wszel ki wy pa dek zro -
bi łem jej zdję cie, a pod czas prze rwy mię -
dzy nur ko wa nia mi To mek Sto py ra ze
swo im di ve ma ste rem wy cią gnę li go na po -
kład Bri git te. Kto wie, mo że bę dzie to do -
wód rze czo wy we wzno wio nym
do cho dze niu o bez po śred nie przy czy ny za -
to nię cia pro mu.

Po nie zbyt ob fi tym obie dzie, zu pie po łą -
czo nej z dru gim da niem, przy go to wa nym
zno wu przez jed ne go z za ło gan tów, ze szli -
śmy na dru gie nur ko wa nie. Wa run ki po go -
do we nie by ły naj gor sze. Cie pło, oko ło 22
stop ni, lek ki wiatr. Szko da tyl ko, że chmu -
ry przy sło ni ły słoń ce, przez co na wra ku by -
ło jesz cze bar dziej po nu ro i ciem no. Wo da
by ła dość cie pła, u gó ry 17 stop ni Cel sju -
sza, a przy dnie 7. To wy trzy ma ka żdy nu -
rek, na wet nur ku ją cy w mo krym
ska fan drze.

Na stęp ne nur ko wa nie oce ni li śmy ja ko
lep sze, bo mniej wię cej już wie dzie li śmy,
gdzie są któ re ele men ty wra ku. Te raz mo -

gli śmy skon cen tro wać się na pe ne tra cji po -
kła dów. He we liusz był tak wy so ki, że mo -
żna go po rów nać do ni skie go wie żow ca.
Na wy so ko ści sie dem na stu me trów mie ści -
ło się pięć po kła dów. Naj ni ższy – po kład
dna po dwój ne go, na stęp nie głów ny po kład

ko le jo wy, po kład sa mo cho do wy, na któ rym
pod czas nur ko wa nia wi dać ti ry po wy sy py -
wa ne z wra ku, jak ma łe sa mo cho dzi ki
z szu fla dy w po ko ju dzie cię cym. Po kład ło -
dzio wy – gdzie znaj do wa ły się ka ju ty dla
pa sa że rów, a któ ry ode rwał się od głów nej
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czę ści stat ku pod czas dry fo wa nia He we liu -
sza i le ży za le d wie kil ka na ście me trów da -
lej od wra ka – oraz po kład na mia ro wy
z most kiem ka pi tań skim, któ ry ta kże le ży
ode rwa ny od głów nej bry ły He we liu sza
i jest moc no zgnie cio ny i wbi ty w piach.

Pod czas te go nur ko wa nia do kład nie
obej rza łem śru bę i ste ry ru fo we oraz po kład
sa mo cho do wy. Wy glą da ło to tak, jak bym
wpły nął do dwóch po kła dów sa mo cho do -
wych i nie do koń ca po skła da łem so bie tę
część wra ku. To jest mię dzy in nym po wód,
dla któ re go pla nu ję tu jesz cze wró cić.

Kil ka na ście sa mo cho dów cię ża ro wych,
któ re wi dzia łem, da ło mi ob raz tra ge dii, ja -
ka się tu wy da rzy ła. Prze ro sło to mo je wy -
obra że nie o 100%. Te go się nie da opi sać
w kil ku sło wach. To trze ba zo ba czyć. Naj -
więk szy ka ram bol sa mo cho dów na au to -
stra dzie nie jest wsta nie wy rzą dzić,
naj de li kat niej mó wiąc, ta kie go ba ła ga nu.

In ny po wód, dla któ re go za mie rzam tu
wró cić to zdję cia. Część zdjęć, któ re wy ko -
na łem tyl ko pod czas pierw sze go nur ko wa -
nia, nie na da je się w ogó le do oglą da nia.
Świa tło i przej rzy stość wo dy by ła tra gicz na

jak na zdję cia, a po za tym ma ło kto pa trzy
pod czas nur ko wa nia na wra ku na naj mniej -
sze or ga ni zmy, któ re ży ją na je go ścia nach.
Jest co oglą dać, tyl ko trze ba pły wać z no -
sem przy bur cie. Kre wet ki, wę go rze omuł ki,
kie łże, gło wa cze, bab ki, któ re prze cież cał -
kiem nie daw no za sie dli ły Bał tyk w tak du -
żej ilo ści, me du zy. To wszyst ko na da je się
do fo to gra fii ma kro, ale kto my śli o ro bie niu
zdjęć obiek tom wiel ko ści 2-3 cm, pod czas
nur ko wa nia na wra ku wiel ko ści 125 me -
trów. Mi mo wszyst ko pod czas dru gie go
nur ko wa nia po le cam przyj rzeć się bli żej te -
mu, co sie dzi tuż pod kra wę dzią pra wej
bur ty He we liu sza.

Po wszyst kim wra ca my do Sa snitz. Zmę -
cze ni jak dia bli, ale za do wo le ni. Jesz cze tyl -
ko pod bi cie log bo oków pie cząt ką
z nur ko wa nia na wra ku M/F Jan He we liusz
i oko ło 18.00 by li śmy w por cie. Tam szyb -
ko spa ko wa li śmy się, zro bi li śmy ostat nie
zdję cie na tle Bri git te i nad szedł czas po -
wro tu... Zno wu cze ka ły nas czte ry go dzi ny
do gra ni cy w Lu bie szy nie, a po tem 6-7 go -
dzin do War sza wy. Zmę cze nie to jed nak
nic, w po rów na niu z tym, co zo ba czy li śmy.

Ru di Stan kie wicz
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Ko niecz ność peł ne go do stę pu
do ca łe go wy po sa że nia ba zy pod czas
trwa ją cych nur ko wań. To zdu mie wa ją -
ce, jak czę sto spra wy oczy wi ste oka -
zu ją się nie oczy wi ste. To, co
uwa ża my za pew ne, jest da le ce nie -
pew ne dla in nych osób. 

Dla mnie na przy kład by ło od za wsze
oczy wi ste, że gdy w ba zie trwa ją nur ko wa -
nia – bez wzglę du na to czy tu ry stycz ne,
czy szko le nio we – to ka dra ma być na miej -
scu, wszy scy in struk to rzy ba zy ma ją być
na miej scu, in ha la to ry tle no we ma ją być
spraw ne i nie za mknię te na klucz w ma ga -
zy nie, lecz do stęp ne w ka żdej chwi li.
Wszyst kie ma ga zy ny ma ją być otwar te
i w ka żdej chwi li mu si być mo żli we wy mie -
nie nie np. uszko dzo ne go sprzę tu na in ny.
Jest pod rę ką łódź, któ rą mo żna po pły nąć
po nur ków, gdy by wy nu rzy li się da le ko
od brze gu. Łódź ta ma przy go to wa ne wio -
sła, sil nik, in ha la tor tle no wy oraz jest
na miej scu ktoś, kto umie ją pro wa dzić. Jest

rów nież obec ny –i zna swo je obo wiąz ki
– ob ser wa tor po wierzch nio wy. Jest opra co -
wa na i ak tu al na pro ce du ra dro gi ewa ku -
acyj nej itd.

Tym cza sem raz na ja kiś czas przy je żdża -
ją do mo jej ba zy lu dzie, któ rzy ma ją stop nie
nur ko we i mó wią, że chcą za nur ko wać.
Od po wia dam, że to wspa nia le i wi tam ich
ser decz nie oraz in for mu ję, kie dy są od pra -
wy, bo prze cież tyl ko wte dy ba za jest uru -
cho mio na i w peł ni dzia ła. Twier dzą, że oni
nie mo gą cze kać do od pra wy, chcą tyl ko
wziąć sprzęt i w ogó le nie je stem im po -
trzeb ny. Mo gę za mknąć ma ga zyn i so bie
pójść, a oni za nur ku ją, a po tem zo sta wią
sprzęt pod drzwia mi. Po ja wia ją się py ta nia
– gdzie ci lu dzie ro bi li stop nie nur ko we
i kim był „or ga ni za tor” tam tej ba zy oraz jak
po wa żnie trak to wał on swo ją pra cę?!

Kie dyś moi nur ko wie opo wia da li mi ta ką
hi sto rię: po je cha li do in nej ba zy nur ko wać,
omó wi li wszyst ko z tam tej szym or ga ni za to -
rem, wpi sa li się do kar ty nur ko wań, po szli
do wo dy, a gdy się wy nu rzy li i wró ci li, oka -

za ło się, że nikt na nich nie cze kał. Ma ga -
zyn był za mknię ty, ni ko go nie by ło na brze -
gu, wszy scy gdzieś znik nę li, praw do -
po dob nie po je cha li na obiad. Moi nur ko wie
cze ka li 40 mi nut pod drzwia mi za mknię te -
go ma ga zy nu, nie mo gąc na wet do stać się
do swo ich ubrań, że by się prze brać. Strach
po my śleć, co by się sta ło, gdy by by ła po -
trzeb na ak cja ra tun ko wa. Prze cież na wet
nie by ło by ko go za wo łać na po moc! Co
cie ka we, to miej sce na zy wa no ba zą nur ko -
wą! To zdu mie wa ją ce, ja kie roz cią gnię cie
de fi ni cji jest ko niecz ne, że by móc wo bec
ta kie go miej sca użyć ta kiej na zwy.

Nur ko wa nia noc ne są zwy kle płyt sze niż
dzien ne, or ga ni zo wa ne czę ściej z brze gu
niż z ło dzi, ale ra czej nie są przez to prost -
sze or ga ni za cyj nie. Trze ba pil no wać, że by
ktoś nie po tknął się o coś na brze gu i nie
prze wró cił, co mo gło by mieć przy kre kon -
se kwen cje, gdy by aku rat niósł cię żką bu tlę
na ple cach. Dla te go or ga ni za tor po wi nien
za dbać o oświe tle nie brze gu, być mo że roz -
sta wić na czas trwa nia nur ko wa nia spe cjal -

Wypadki nurkowe – zapobieganie
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ne lam py, np. bu dow la ne na trój no gach.
Na le ży też za dbać o to, by aku rat tej no cy
w je zio rze nie sta wia no sie ci. Oczy wi ście
wszyst kie te za bie gi po wo du ją, że nur ko -
wa nia noc ne nie są or ga ni zo wa ne co dzien -
nie, lecz w wy bra ne dni ty go dnia, więc nie
mo gą być prze pro wa dza ne ad hoc, wte dy
gdy aku rat ktoś ma ocho tę. 

Dni nur ko wań noc nych to zwy kle
czwart ki i so bo ty, po nie waż tu ry stycz ne
nur ko wa nia są sko re lo wa ne ze szko le nio -
wy mi, co uła twia ich wspól ną or ga ni za cję.
Ta kie roz wią za nie jest bar dzo do bre, po nie -
waż jed na gru pa mo że wy ko ny wać nur ko -
wa nie szko le nio we, a dru ga tu ry stycz ne,
wcho dząc do wo dy nie co da lej, lecz
przy wy ko rzy sta niu tej sa mej ase ku ra cji
– roz sta wio ne go oświe tle nia, obec no ści ka -
dry, otwar tych ma ga zy nów, do stęp nych ło -
dzi itd. 

Tym cza sem tak się skła da, że nur ko wa -
nie noc ne dla kur su trwa ją ce go w cią gu ty -
go dnia jest prze pro wa dza ne w czwar tek, bo
w pią tek ten kurs (P1) się zwy kle koń czy.
Zaś nur ko wa nia noc ne dla week en do wych
grup szko le nio wych or ga ni zo wa ne są oczy -
wi ście w so bo tę. Prze pro wa dze nie ta kie go
nur ko wa nia in ne go dnia jest nie ła twe or ga -

ni za cyj nie, bo wy ma ga ło by ode bra nia ka -
drze wol ne go wie czo ru i otwar cia na ten
czas ca łej ba zy.

W se zo nie 2010 Ko mi sja Dzia łal no ści
Pod wod nej wpro wa dzi ła nie for tun ne zmia -
ny w pro gra mach szko leń, po zba wia jąc
kurs P1 nur ko wa nia noc ne go. Oso bi ście nie
ak cep tu ję tej zmia ny, ale pod po rząd ko wa -
łem się jej ze wzglę du na lo jal ność or ga ni -
za cyj ną. Jed nak uwa żam, że ka żdy
płe two nu rek, na wet pod sta wo we go stop nia,
po wi nien umieć nur ko wać w no cy. Ciem -
ność pod wo dą, zwłasz cza w Pol sce, jest
zja wi skiem zwy kłym, mo że się przy da rzyć
na wet w dzień, gdy słoń ce scho wa się
za chmu rę, al bo nur ko wie wpły ną w ob szar
pod nie sio ne go mu łu. 

Ka żdy nu rek mu si umieć po ra dzić so bie
w ta kiej sy tu acji i naj lep szym ćwi cze niem
do te go jest wła śnie nur ko wa nie noc ne.
Dla te go w mo ich ba zach na dal, po mi mo
zmia ny pro gra mu, nur ko wa nie noc ne od by -
wa się pod czas kur su P1 – do kład nie tak,
jak to po wy żej opi sa łem. Zmia na po le ga
tyl ko na tym, że nur ko wa nie to jest nie obo -
wiąz ko we dla uzy ska nia stop nia P1, więc
ist nie je teo re tycz na – na szczę ście w mo ich
ba zach rzad ko sto so wa na – mo żli wość zo -

sta nia płe two nur kiem bez za li cze nia noc -
nej ak cji.

To masz Stru gal ski

Pre zen to wa ny ar ty kuł jest frag men tem
nie daw no wy da nej ksią żki To ma sza Stru -
gal skie go pt. „Wszy scy mu szą wró cić – fi -
lo zo fia nur ko wa nia”

Tomasz Strugalski
KURS NURKOWANIA
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Od 8 kwiet nia w Olsz ty nie, przy ul.
Że glar skiej 6 (przy stań że glar ska
War mii), roz po czął swo ją dzia łal ność
AQU ADI VER KLUB. Dwie im pre zy
otwie ra ją ce to no we miej sce dla płe -
two nur ków oraz kil ku dnio we pro mo -
cje sprzę to we przy cią gnę ły spo rą
ilość osób. Przez kil ka dni mo gli śmy
za po znać się z fi lo zo fią klu bu.

Ofer ta Aqu adi ver Klu bu na pierw szy rzut
oka ró żni się od in nych na ryn ku nur ko wym
przede wszyst kim lo ka li za cją – nad wo dą,

z do stę pem do sprzę tu pły wa ją ce go, ale
jed no cze śnie w środ ku mia sta. Du żym udo -
god nie niem jest par king, bank po wie trza
o po je- m no ści 120 000 li trów po wie trza
i ram pa tle no wa. 

Na miej scu zaj rze li śmy do ser wi su sprzę -
tu nur ko we go, bo ga to wy po sa żo nej wy po -
ży czal ni oraz skle pu, w któ rym zna leź li śmy
w za sa dzie wszyst ko to, co jest nie zbęd ne
do nur ko wa nia. Zo sta li śmy za pro sze ni

Nowy klub nurkowy w Olsztynie
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na tra dy cyj ne już wtor ko we spo tka nia, ma -
ją ce łą czyć i in te gro wać śro do wi sko płe -
two nur ków.

Pod czas otwar cia ka żdy mógł zna leźć
ofer tę dla sie bie, bo wiem Klub pro po nu je
sze ro ki wa chlarz nur ko wych przy gód,
od pod wod ne go spa ce ru – czy li nur ko we -
go in tro – po przez week en dy nad pięk nym
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pol skim je zio rem, po wy pra wy nur ko we
na dru gi ko niec świa ta. Wy pra wo we przy -
go dy mo że cie zna leźć mię dzy in ny mi na ła -
mach Nu ras. in fo. Aqu adi ver Klub za pe-
w nia ta kże mo żli wość sko rzy sta nia z ba zy
noc le go wej, ta wer ny oraz peł nej ofer ty że -
glar skiej przy sta ni War mia.
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Week end w Aqu adi ver Klub
Ham mer he ad to je den z naj bar dziej za -

awan so wa nych elek tro nicz nie re bre athe -
rów na świe cie. Jest to wy nik pra cy
ame ry kań skiej fir my Jur gen sen Ma ri ne. Fir -
ma ta wy spe cja li zo wa ła się w pro duk cji
kon tro le rów elek tro nicz nych do obie gów
za mknię tych. W 2005 ro ku wy pu ści ła
na ry nek swój pierw szy re bre ather. Urzą -
dze nie dla spo rej czę ści nur ku ją cych jest
wciąż ta jem ni cze i ma ło zna ne.

Tym ra zem zo sta li śmy za pro sze ni do

Klu bu nie na spo tka nie z in struk to rem ani
sprze daw cą, ale po pro stu użyt kow ni kiem
ta kiej ma szy ny. W środ ku prak tycz nie ka -
żde wol ne miej sce by ło za ję te. Na sie dzą -
co, na sto ją co, na wet na po dwór ku – za -
glą da jąc przez szy by, ko le żan ki i ko le dzy
re pre zen tu ją cy nie mal ca ły nur ko wy Olsz -
tyn uwa żnie słu cha li Jac ka. Cho ciaż za czął
on skrom nie, po chwi li roz krę cił się i za sko -
czył na wet swo ją żo nę da rem ora tor skim*
Ja cek Ro mań ski, bo gat szy o kil ka dzie siąt
go dzin spę dzo nych pod wo dą w CCR, rze -

tel nie prze ka zał wie dzę o bu do wie i prak -
tycz nym wy ko rzy sta niu re ba. Nie bra ko-
wa ło też py tań o kosz ty za ku pu i użyt ko wa -
nia ta kie go sprzę tu. Wszy scy obec ni na pre -
zen ta cji na pew no zro zu mie li za sa dy dzia-
ła nia obie gu za mknię te go, prze zna cze nie
i sens je go użyt ko wa nia. Po wiel kich bra -
wach i „krót kiej” prze rwie na szi szę, Jac ka
za stą pił Piotr Woź niak – czy li Sy ren ka, czy -
li bos man, kie row nik, ma na ger Klu bu.

Przy go to wa na przez nie go świet na pre -
zen ta cja o fre edi vin gu przy bli ży ła go ściom
ob raz ośmiu dys cy plin te go spor tu, re kor dów
i pod sta wo wych za sad ap nea. Wie lu otwie -
ra ło usta jak ry by, dzi wiąc się, że czło wiek
mo że wstrzy mać od dech na po nad 12 mi -
nut, czy też za nur ko wać na 214 me trów (re -
kord Au stria ka Her ber ta Nit scha w no li mits).

Piotr, któ re mu na le ży po zaz dro ścić wie -
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dzy, po dob nie jak Ja cek, sta nął na wy so ko -
ści za da nia, bo mó wił bar dzo cie ka wie.
Na ko niec spo tka nia mo gli śmy obej rzeć ca -
łą ga mę ska fan drów bry tyj skiej mar ki TY -
PHO ON, któ ra zdo by wa w Pol sce co raz
wię cej uzna nia i klien tów.

W krót kiej dzia łal no ści Klu bu na ul. Że -
glar skiej w Olsz ty nie był to ta ki pierw szy
pią tek z cie ka wy mi pre zen ta cja mi, luź ną at -
mos fe rą i de li kat ną im pre zą. Za in te re so wa -
nie i fre kwen cja po ka zu ją, że jest po trze ba
or ga ni zo wa nia spo tkań w po dob nej for mu -
le, więc cze ka my na ko lej ne…

*Ora tor (z gr. rhe tor, łac. ora tor) – mów -
ca, któ ry opa no wał sztu kę re to ry ki, po tra fi
prze ma wiać pu blicz nie i prze ko ny wać słu -
cha czy do swo ich ra cji.

An ia

http://www.fotopodwodna.pl
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– Nie rób te go! Nie płucz ust w tej
wo dzie!!! – upo mi na współ to wa rzy sza
wcho dzą cy do Ły ny nu rek. Rze czy wi -
ście, nurt olsz tyń skiej rze ki był te go
dnia ni mniej, ni wię cej – wła śnie
brą zo wy. 

Nie prze szka dza ło to jed nak licz nej rze -
szy pod wod nia ków, jak co ro ku, po wi tać
wio snę barw nym, choć ra czej na wod nym
ko ro wo dem. Pod czas XI już Skor pe no we go
Spły wu Ły ną mo żna by ło do strzec nie tyl ko
zna jo me twa rze sta łych by wal ców, któ rzy

Rozum czy Serce?
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nie wy obra ża ją so bie roz po czę cia se zo nu
bez wi zy ty w Olsz ty nie, ale rów nież de biu -
tu ją ce osob ni ki, a wśród nich prze pięk nej
uro dy kró licz ki z za wa diac ko ster czą cy mi
usza mi, żyw cem wy ję te z po pu lar ne go ma -
ga zy nu dla pa nów. Po po cząt ko wym zdzi -
wie niu i gło śno wy ra żo nych oba wach – jak
tu pły nąć, jak grun tu nie ma – po pę dzi ły
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za od da la ją cym się pe le to nem, dziar sko
wy ma chu jąc płe twa mi. Za nim jed nak nie -
zli czo na gro ma da da ła się po nieść war miń -
skiej rze ce, na ro bi ła spo ro za mie sza nia



Nuras.info 5/2014

99

w oko li cach mo stu przy uli cy Tu wi ma.
Gwar, har mi der, wie lo ję zycz na wy mia na
uwag i żar tów na te mat stro jów, za głu sza na
co chwi lę przez prze ni kli wy dźwięk stra -
żac kiej sy re ny, nie wąt pli wie zwró ci ły uwa -
gę za rów no miesz kań ców na sze go spo-
koj ne go mia sta, jak i stra żni ków po rząd ku.
Tak, na brze gu by li, do wo dy jed nak nie
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we szli. Wy ka za li się nie by wa łą wy ro zu mia -
ło ścią, mi mo że przed ich no sa mi bez tro sko
plu skał się zbie gły z wię zie nia ucie ki nier,
a i pan na mło da spo ży wa ła wód kę we sel ną
w miej scu pu blicz nym, o is lam skich przy -
by szach z bom bą uwie szo ną u szyi nie
wspo mnę. Po li cji za bra kło, jed nak stra ża cy
sta wi li się dość spo rą dru ży ną. Po ru sza li się
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nie ty po wym ka ja kiem bez dna, na pę dza -
nym płe twa mi. Ten spryt ny pa tent pod pa -
trzo ny u Flint sto nów być mo że już
w naj bli ższym se zo nie przyj mie się na je -
zio rach War mii i Ma zur. Nie da le ko nich
trzy mał się żwa wy rój wio sen nych pszczó -
łek, któ re w ocze ki wa niu na pierw sze
kwiat ki po sta no wi ły po bzy kać so bie w wo -
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dzie, nie ba cząc na zmo czo ne skrzy deł ka.
Ku charz, uno szą cy się na wo dzie w swym
śnie żno bia łym ku bracz ku, wy glą dał za to
na lek ko znie cier pli wio ne go. Czy żby li czył
na ja kąś ryb kę na obiad? Ry bek za bra kło,
za to mo żna by ło od nieść wra że nie, że wio -
sen nej ką pie li w Ły nie za ży wa ją przed sta -
wi cie le ga tun ków za miesz ku ją cych obo ry
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i staj nie po dolsz tyń skich wio sek. Szcze gól -
ne za in te re so wa nie wzbu dzi ła kro wa, nie -
ste ty smęt nie zwi sa ją ce gu mo we wy mio na
su ge ro wa ły, że urwa ła się z po la tuż po do -
je niu, więc na por cję świe żut kie go, war -
miń skie go mle ka z pian ką pró żno by ło
li czyć. We so ła gro ma da po ko na ła kil ku ki -
lo me tro wy od ci nek rze ki, wy wo łu jąc sze ro -
kie uśmie chy prze chod niów. W ruch po szły
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apa ra ty i te le fo ny, nie czę sto bo wiem mo -
żna uj rzeć ta kie wi do wi sko. Nie któ rym jed -
nak wciąż ma ło by ło sła wy. Prze pięk ny,
trze ba przy znać, ogier nie omiesz kał
uwiecz nić swo je go łba, sa mo dziel nie strze -
la jąc so bie po pu lar ną swe et fo cię. Nie wia -
ry god ne, że ten zwy czaj do tarł już na wet
do staj ni…

Na me cie, po po nad go dzin nej za ba wie,
uczest ni cy tra dy cyj nie zo sta li pod da ni oce -

nie pu blicz no ści, któ ra grom ki mi bra wa mi
wy bra ła naj bar dziej uda ny ko stium. Pierw -
szą na gro dę zdo by li stra ża cy... A więc to
by ło tyl ko prze bra nie? Na gro dy zo sta ły uro -
czy ście wrę czo ne, nie dość że przez Pre zy -
den ta Olsz ty na, to jesz cze przy dźwię kach
praw dzi wej or kie stry dę tej!

Za ba wa po wo li do bie ga ła koń ca, przy -
naj mniej część ofi cjal na. Jak za koń czył się
ten dzień, po zo sta nie na szą słod ką ta jem ni -
cą, któ rą mo że cie od kryć już za rok! 

Na ko niec po zo sta ło jesz cze tyl ko jed no
py ta nie. W spły wie mógł wziąć udział ka -
żdy, bez wzglę du na wiek, strój czy przy -
na le żność do fe de ra cji nur ko wej, przy by li
nur ko wie z naj dal szych za kąt ków Pol ski,
rów nież z Ka li nin gra du, dla cze go więc za -
bra kło… Ser ca? Czy w dzi siej szym nur ko -
wym świe cie Ro zum roz pa no szył się
na ty le, że za po mniał o swo im nie od łącz -
nym to wa rzy szu, na da ją cym pięk na i ma -
gicz ne go uro ku pod wod nej kra inie? Czy da
się czer pać ra dość z nur ko wa nia wy łącz nie
w to wa rzy stwie prze ro śnię te go mó zgu?
Na to py ta nie, spró buj cie so bie od po wie -
dzieć pod czas naj bli ższe go nur ko wa nia.
Do zo ba cze nia pod wo dą!

AB

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś 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/.
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Spe ar fi shing to pod wod ne ło wy
z ku szą upra wia ne wy łącz nie na bez -
de chu. Co jest tak po cią ga ją ce go
w tym mil czą cym, pod wod nym świe -
cie? Nur ku jąc z ku szą na bez de chu,
mo że my na pa rę mi nut za trzy mać
czas, znik nąć i ze spo lić się z na tu -
rą, ży ciem mo rza czy oce anu. 

To wspa nia łe wi do ki, do sko na ły re laks,
przy go da i nie od łącz na ad re na li na to wa rzy -
szą ca łow cy, w któ rym bu dzą się pier wot ne
in stynk ty my śli we go. W związ ku ze spo rym
za in te re so wa niem po przed ni mi ar ty ku ła mi,
na proś bę Czy tel ni ków, tym ra zem za sta no -
wi my się, w co po wi nien być wypo sa żo ny
pod wod ny łow ca.

Ka jak
Nie kie dy nie ma my do dys po zy cji RI Ba,

a cza sem jest po pro stu nie po trzeb ny. Wła -
śnie wte dy do sko na łym roz wią za niem jest
ka jak. Ide al ne są ka ja ki ty pu Wa sh deck (Sit -

-On -Top), tzw. Duc kies, po sia da ją ce ka dłub
w ro dza ju pły wa ją cej plat for my nur ko wej,
ta kie skrzy żo wa nie ka ja ka i ca noe. Są one
bar dzo ste row ne i ła two się na nie wcho dzi
z wo dy. Do sko na le spi su ją się na mo rzach,
je zio rach i rze kach. Nie któ re są zro bio ne
z po li me rów, in ne są na dmu chi wa ne. Im
dłu ższy ka jak, tym jest szyb szy. Im jest
szyb szy, tym bar dziej ste row ny i wio sło wa -
nie jest ła twiej sze.

Dla cze go war to uży wać ka ja ka, a szcze -
gól nie Di ve Kay ak:

– Jest ła twiej szy do prze pły wa nia przez fa -
le przy bo ju;
– Spra wu je się do sko na le na wet na peł nym
mo rzu;
– Ła two i przy jem nie mo żna się do stać
na miej sce po lo wa nia;
– Je że li nie ma my RI Ba, nie trze ba pły nąć
po po wierzch ni;
– Prą dy nie są żad nym pro ble mem dla ka ja -
ka;
– Jest bar dzo du żo miej sca na ca ły sprzęt;
– Na ka ja ku mo żna wy god nie od po cząć
mię dzy nur ko wa nia mi;
– Jest do bry do trans por tu i pod wie sze nia
zdo by czy;
– Zby tecz na jest boj ka;
– Jest ko twi ca i lin ka ko twicz na, któ rą mo -
żna wy ko rzy stać do scho dze nia;
– Mo żna rów nież uży wać na nim so na ru
i GPSa;
– Wspa nia ła re kre acja, wio sło wa nie roz ru -
sza gór ne czę ści cia ła;

Spearfishing – sprzęt
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– Mo żna nim pły wać tam, gdzie nie wol no,
al bo gdzie nie da się mo to rów ką;
– To ła twy i ta ni trans port;
– Brak opłat par kin go wych;
– Brak kosz tów kon ser wa cji i opłat re je stra -
cyj nych;
– Ma jąc ka jak dwu oso bo wy mo żna za brać
ko goś dla to wa rzy stwa al bo na sze go di ve
bud dy; 
– Nie ma ha ła śli we go sil ni ka;
– Na dmu cha nie trwa 15-20 min.

Se vy lor Di ve Yak In fla ta ble Kay ak
ST6696:

wy mia ry w sta nie roz ło żo nym – 370
x 100 cm,

wy mia ry w sta nie zło żo nym – 77 x 44
x 30 cm,

ka dłub – dwie na dmu chi wa ne ko mo ry,
wzmoc nio ne dno,

dwa wy god ne, re gu lo wa ne sie dze nia,
trzy mie cze,
wa ga 21 kg,
ła dow ność 220 kg.
Ka jak jest sze ro ki, bar dzo sta bil ny i so lid -

nie zro bio ny. Jest dłu gi, bar dzo ste row ny

i do brze się nim pły wa po mo rzu. Spo koj nie
mie ści się w ba ga żni ku, ła two i szyb ko się
go za rów no roz kła da, jak i skła da. Ma pod -
nó żki, miej sce na sprzęt z mo co wa nia mi,
uchwy ty do mo co wa nia wio seł, tor by,
uchwy ty bocz ne, 3l kom pak to wą pomp kę.
Ko twi ca 1,5 kg.

Na wy pra wach i wy pa dach ko rzy sta się
oczy wi ście rów nież z RI Bów, ka ta ma ra nów
i ró żnych jach tów, a cza sem na wet z hy dro -
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pla nów czy wod no pła tow ców. Trze ba też
wspo mnieć o air bo atach. To pła sko den na
łódź z na pę dem śmi gło wym i pio no wy mi
ste ra mi. Ka dłub wy ko na ny jest z alu mi -
nium. Dłu gość za zwy czaj wy no si oko ło 3-
5 m. Śmi gło na pę dza ją ce jest z ty łu ło dzi,
w spe cjal nej obu do wie. Jest bar dzo szyb ka
i zwrot na. Ste ro wa nie wy ma ga tro chę wpra -
wy, ale nie jest to skom pli ko wa ne.

Do sko na le po ru sza się na płyt kich wo -
dach, na wet mor skich, uj ściach rzek, za to -
kach, la gu nach, ba gni stych te re nach,
rze kach czy je zio rach. Nie ma pro ble mu
z wo do ro sta mi czy si to wiem blo ku ją cym
śru bę. Wpły wa tam, gdzie utknie ka żda
łódź ma ją ca śru bę w wo dzie. Spraw dza się
do sko na le ja ko plat for ma nur ko wa.

Sil ni ki sto so wa ne w air bo atach to al bo
chło dzo ne wo dą 4-cy lin dro we sil ni ki sa mo -

cho do we (die sel lub ben zy na), al bo 4-6 cy -
lin dro we lot ni cze sil ni ki chło dzo ne po wie-
trzem, o mo cy za zwy czaj oko ło 100-
200 KM. Ale wi dzia łem i ze znacz nie więk -
szy mi sil ni ka mi. Na łód ce jest też spo ry
ha łas od sil ni ka. W tych naj no wo cze śniej -
szych mo de lach ha łas zmniej sza się za po -
mo cą tłu mi ków i ło pat śmi gła z po li me rów
wę glo wych.

Po jazd jest cie ka wy i da je du żo fraj dy.
Cho ciaż w wie lu kra jach ten typ ło dzi jest
dość po pu lar ny, to w Pol sce ja koś ich nie
wi dać. Na wet nie wiem, czy są prze pi sy re -
gu lu ją ce pły wa nie air bo atem. Na pew no ta -
ki sprzęt przy dał by się spe aros po lu ją cym
na je zio rach peł nych trzcin, czy na wet słu -
żbom ra tun ko wym w cza sie po wo dzi lub
ra to wa nia to ną cych. Ce ny ko mer cyj nych
eg zem pla rzy nie są wy gó ro wa ne, mo del dla

czte rech osób to koszt śred niej kla sy au ta.
Kon struk cja jest na ty le pro sta, że wie le
osób bu du je je sa mo dziel nie.

Ma ło zna ne w na szym re jo nie są ma łe
po dusz kow ce. Są szyb kie i sta bil ne. Po ru -
sza ją się na lą dzie, wo dzie, lo dzie za zwy -
czaj 20-30 cm nad po wierzch nią. W nie-
któ rych trud nych re jo nach są dość czę sto
uży wa ne ja ko pły wa ją ca plat for ma nur ko -
wa. Prze bi ja ją się na wet przez me tro we fa -
le mor skie. 

W ma łych wer sjach 2-cy lin - dro wy sil nik
z wtry skiem, za zwy czaj 45-60 KM, osią ga
pręd kość do 70 km/h. Czter dzie sto li tro wy
bak star cza na oko ło trzy go dzi ny. Ce na ta -
kich ma łych po dusz kow ców 1-2 oso bo -
wych jest dość przy zwo ita.

Spe aro

http://www.cave-diving.pl


http://atlantydy.pl
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Olym pus Sty lus To ugh TG - 830 zo -
stał za pre zen to wa ny na po cząt ku
stycz nia ubie głe go ro ku. Jed nak hi -
sto ria te go mo de lu się ga 2006 ro ku,
kie dy to zo stał za pre zen to wa ny mju -
- 720 SW. Za po cząt ko wał on se rię
wo dosz czel nych kom pak tów fir my
Olym pus. Li nia ta jest kon ty nu owa -
na do dzi siaj, jed nak pro du cent wie -
le ra zy zmie niał jej na zwę. 

Po mju SW przy szła po ra na mju To ugh,
po tem zre zy gno wa no z mju i zo sta ło sa mo
To ugh, a w tym ro ku do da no do na zwy sło -
wo Sty lus i obec nie pod wod ne apa ra ty
Olym pu sa są na zy wa ne Sty lus To ugh.

Bez po śred nim po przed ni kiem TG -830
jest Olym pus To ugh TG -820, któ ry był
przez nas te sto wa ny w 2012 ro ku. Po rów -
na nie spe cy fi ka cji tych apa ra tów po ka zu je,
że w no wym mo de lu pro du cent zde cy do -
wał się za sto so wać in ną ma try cę CMOS

BSI, któ ra ma te raz roz dziel czość 16 Mpix.
Nie zmie nio no na to miast obiek ty wu, któ ry
na dal skła da się z 11 ele men tów w 8 gru -

pach (w tym 4 ele men ty as fe rycz ne, 1 ele -
ment ED) i po sia da za kres ogni sko wych 28-
140 mm oraz świa tło si łę f/3,9-5,9. Po dob ne

Test aparatów podwodnych 2014

Olympus Stylus Tough TG-830
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po zo sta ły też pa ra me try wy trzy ma ło ścio we
obu do wy, któ ra po zwa la na za nu rze nia
do głę bo ko ści 10 me trów oraz upad ki z wy -
so ko ści 2 me trów. Pro du cent zde cy do wał
się jed nak zmie nić ekran LCD. Co cie ka we,
za miast 3-ca lo we go mo ni to ra o roz dziel -
czo ści 1.030.000 punk tów, w TG -830 znaj -
dzie my ekran skła da ją cy się z 460.000
punk tów. Ten krok wstecz in ży nie ro wie
Olym pu sa po sta no wi li zre kom pen so wać

wbu do wa nym mo du łem GPS oraz nie co
zmie nio nym uło że niem ma ni pu la to rów.
Czy wy szło to Olym pu so wi na do bre?

Bu do wa i ja kość wy ko na nia
O ja ko ści wy ko na nia te sto wa ne go To ugh

nie mo że my wy po wia dać się już z ta kim
en tu zja zmem, jak to mia ło miej sce w przy -
pad ku XP200. Choć obu do wa TG -830 wy -
da je się dość so lid na, to ja kość za sto so-
wa nych ma te ria łów od bie ga od te go, czym

mo że po chwa lić się apa rat Fu ji film. W re -
zul ta cie w Olym pu sie do mi nu je śred niej
kla sy pla stik. Po szcze gól ne ele men ty zo sta -
ły dość do brze spa so wa ne, jed nak kor pus
nie jest już tak sztyw ny, jak w przy pad ku
XP200 i pod czas ści ska nia go da je się sły -
szeć lek kie skrzy pie nie.

In ży nie ro wie Olym pu sa po sta no wi li za -
sto so wać zu peł nie in ny układ ma ni pu la to -
rów, niż mia ło to miej sce w star szym
mo de lu. W re zul ta cie te sto wa ne mu Sy lu so -
wi bli żej jest do TG -2 niż do swo je go po -
przed ni ka. W apa ra cie na pró żno szu kać
dżoj sti ka, zna ne go z wcze śniej szych mo de -
li tej se rii, któ ry za wsze był przez nas kry ty -
ko wa ny. Dla te go war to przyj rzeć się bli żej
ukła do wi przy ci sków w TG -830.
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Na gór nej ścian ce, obok włącz ni ka, zna -
lazł się spust mi gaw ki oraz przy cisk uru cha -
mia ją cy tryb wi deo. Z ty łu na to miast wszy-
st kie ma ni pu la to ry umiesz czo no na pra wo
od ekra nu LCD i pa trząc od gó ry są to:

– dźwi gnia zmia ny ogni sko wej;
– ko ło wy bo ru try bów;
– przy cisk uru cha mia ją cy tryb pod glą du

zdjęć;
– przy ci ski kie run ko we, któ ry mi mo że my

też zmie niać usta wie nia lam py bły sko wej,
sa mo wy zwa la cza oraz wy brać in for ma cje
wy świe tla ne na ekra nie i usu wać zdję cia
w try bie pod glą du;

– przy cisk OK do za twier dza nia wy bo -
rów;

– przy cisk ME NU uru cha mia ją cy me nu
głów ne.

Wi dać więc, że wzo rem TG -2, w te sto -
wa nym Olym pu sie po ja wi ło się ko ło wy bo -
ru try bów. Zna la zły się na nim na stę pu ją ce
opcje:

– iAU TO – tryb de tek cji sce ny;
– Tryb P – pro gram Au to;
– Za awan so wa ny film – po zwa la ją cy

zmie niać opcje pod czas fil mo wa nia;
– Fo to z kli pem – tryb, w któ rym apa rat re -

je stru je film przed i po wy ko na niu zdję cia;

– MA GIC – tryb po zwa la ją cy wy brać je -
den z 11 fil trów kre atyw nych;

– SCN – za wie ra 21 try bów te ma tycz nych;
– Św. gwiazd z rę ki – tryb do zdjęć noc -

nych;
– Pa no ra ma – tryb zdjęć pa no ra micz nych.
Na obu do wie te sto wa ne go Olym pu sa

znaj dzie my dwie klap ki. Pierw sza z nich
zo sta ła umiesz czo na na bocz nej ścian ce
i skry wa slot na kar tę pa mię ci Se cu re Di gi -
tal (SD/SDHC/SDXC), ob słu gu ją cy rów nież
kar ty Eye -Fi oraz aku mu la tor li to wo -jo no -
wy LI -50B. Klap ka ta zo sta ła wy po sa żo -
na w blo ka dę w po sta ci dźwi gni, któ rą
po za mknię ciu mu si my ręcz nie prze su nąć.

Na dol nej ścian ce apa ra tu, obok cen tral -
nie umiesz czo ne go gwin tu sta ty wo we go,
umiesz czo no dru gą ze wspo mnia nych kla -
pek. Znaj dzie my pod nią złą cze USB 2.0
Hi -spe ed oraz wyj ście mi cro HDMI. Ona
rów nież zo sta ła wy po sa żo na w blo ka dę za -
po bie ga ją cą przy pad ko we mu otwar ciu
pod wo dą. Jed nak, po dob nie jak w TG -1
i TG -2, jest ona bar dzo ma ła i mu si my po -
świe cić tro chę uwa gi, aby przed nur ko wa -
niem spraw dzić, czy znaj du je się ona we
wła ści wej po zy cji.
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Po chwa ły na le żą się szyb ce chro nią cej
ekran LCD, po nie waż zo sta ła ona wy ko na -
na z dość sztyw ne go ma te ria łu, dzię ki cze -
mu na głę bo ko ści 10 me trów ugi na się
mi ni mal nie.

Na ko niec war to wspo mnieć o cen tral nie
umiesz czo nym na dol nej ścian ce gwin cie

sta ty wo wym, któ ry zo stał wy ko na ny z pla -
sti ku.

Eks plo ata cja
W tej ka te go rii TG -830 za li czył bar dzo

du żą wpad kę. W za sa dzie to dwie du że
wpad ki. Już pod czas pierw sze go nur ko wa -
nia w je zio rze, na głę bo ko ści za le d wie 5
me trów i kil ka mi nut po za nu rze niu, oka za -
ło się, że apa rat wa riu je – po pro stu nie re -
ago wał na na ci ska nie przy ci sków w ta ki
spo sób, jak po wi nien. Cza sem zda rza się,
że pod czas za nu rza nia za tnie się któ ryś
z gu zi ków i po tem ci śnie nie wo dy go do ci -
ska, po wo du jąc ta kie za cho wa nie. Dla te go
wy nu rzy li śmy się trosz kę, co po mo gło
i przy wró ci ło peł ną funk cjo nal ność oraz
po zwo li ło wy ko nać kil ka dzie siąt te sto wych
zdjęć i fil mów. Nie ste ty na po wierzch ni
pro blem po wró cił. Po wy ję ciu aku mu la to ra
oka za ło się, że apa rat uległ za la niu. War to
tu za zna czyć, że pod czas nur ko wa nia nie
prze kro czy li śmy głę bo ko ści 8 me trów,
a we dług spe cy fi ka cji apa rat jest wo dosz -
czel ny do 10. Po wy su sze niu dzia łał pra wi -
dło wo, jed nak nie chcie li śmy ry zy ko wać
i ko lej ny raz scho dzić z nim pod wo dę, tym
bar dziej że ko lej ne nur ko wa nia mie li śmy
za pla no wa ne na Fi li pi nach, gdzie ra czej
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cię żko by ło by wy mie nić nasz eg zem plarz
na no wy w przy pad ku ko lej ne go za la nia.

Po sta no wi li śmy więc ode słać TG -830
do pro du cen ta. Dwa dni póź niej do tarł
do nas no wy eg zem plarz. Cie szy li śmy się
nim pod czas wy jaz du na Fi li pi ny, lecz nie -
ste ty znów tyl ko do pierw sze go nur ko wa -
nia. Po upły wie oko ło 30 mi nut, pod czas
któ rych wy ko ny wa li śmy zdję cia na głę bo -
ko ściach w prze dzia le 5-10 me trów, apa rat
po now nie za czął wa rio wać, a za szyb ką
chro nią cą ekran LCD uka za ła się wo da.

Tym ra zem nasz kom pu ter po ka zy wał
mak sy mal ną głę bo kość 10,7 m, na któ rą ze -
szli śmy w za sa dzie na dwie mi nu ty, aby
prze te sto wać sztyw ność szyb ki chro nią cej
ekran LCD.

Apa ra tem uda ło się wy ko nać jesz cze kil -
ka zdjęć i fil mów, po czym zu peł nie od mó -
wił po słu szeń stwa i po po wro cie do kra ju
mu sie li śmy zwró cić się do pro du cen ta
po trze cią sztu kę, aby móc do koń czyć test.
Z trze cim eg zem pla rzem już nie nur ko wa li -
śmy, ale zde cy do wa nie nie po koi fakt, że
dwa wcze śniej sze mo de le ule gły za la niu.
Na szczę ście ser wis Olym pu sa wy mie nia
za la ne apa ra ty w ra mach gwa ran cji.

Na po cie sze nie war to do dać, że nie mo -
że my mieć więk szych za strze żeń do so lid -
no ści ele men tów, z któ rych apa rat zo stał
zbu do wa ny, po nie waż pod czas użyt ko wa -
nia licz ba po ja wia ją cych się na nim skaz
by ła nie wiel ka, a z czysz cze niem kor pu su
z pia sku czy so li rów nież nie by ło więk -
szych pro ble mów.

Funk cje do dat ko we
W Olym pu sie TG -830 znaj dzie my bar -

dzo funk cjo nal ny mo duł GPS, któ ry po zwa -
la nie tyl ko na geo ta go wa nie zdjęć, ale
rów nież śle dze nie i re je stra cję prze by tej tra -
sy. Dzię ki te mu, na przy kład na ma pach
Go ogle, mo że my na nieść prze by tą dro gę,
a ta kże na sze zdję cia. Apa rat mo że też
na ekra nie wy świe tlać in for ma cje o kra ju,
wo je wódz twie i mie ście, w któ rym ak tu al -
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nie się znaj du je my. Z po mo cą przyj dzie też
mo żli wość syn chro ni za cji ze ga ra z cza sem
od bie ra nym z sa te li ty, a ta kże wbu do wa ny
kom pas.

Ko lej ną in te re su ją cą funk cją jest wbu do -
wa na la tar ka ba zu ją ca na dio dzie LED wy -
ko rzy sty wa nej do wspo ma ga nia AF. Mo że-
my ją uru cho mić w ka żdej chwi li po przez
przy trzy ma nie przy ci sku IN FO.

W apa ra cie nie za bra kło też try bu zdjęć

pa no ra micz nych. I tu po ja wia się mi ła nie -
spo dzian ka – Olym pus w koń cu za ofe ro wał
nam roz wią za nie z po wo dze niem sto so wa -
ne u in nych pro du cen tów. Nie mu si my
więc już wy ko ny wać trzech zdjęć, ga nia jąc
ucie ka ją cy na ekra nie ce low nik, któ re po -
tem bar dzo dłu go są skła da ne w sła bej ja ko -
ści pa no ra mę. Te raz wy star czy wy brać
na ko le wy bo ru pro gra mu tryb zdjęć pa no -
ra micz nych, wci snąć spust mi gaw ki i prze -

su nąć apa rat w za da nym kie run ku. Mo że -
my sko rzy stać z opcji stan dard, w któ rej pa -
no ra ma obej mie ob szar oko ło 120 stop ni,
lub wy brać usta wie nie FULL i wy ko nać
zdję cie pa no ra micz ne o ką cie wi dze -
nia 360 stop ni. Skła da nie pa no ram zaj mu je
do słow nie chwi lę, a efek ty są zna ko mi te.

Ko lej ną uży tecz ną funk cją, ja ką znaj -
dzie my w TG -830, jest tryb HDR, któ ry po -
zwa la na wy ko ny wa nie zdjęć o zwię-



Nuras.info 5/2014

116

k szo nej roz pię to ści to nal nej. Ope ra cja ta
jest bar dzo pro sta, bo wiem spro wa dza się
do na ci śnię cia spu stu mi gaw ki, po któ rym
wy ko na nych zo sta nie kil ka eks po zy cji o ró -
żnym po zio mie na świe tle nia. Są one po tem
au to ma tycz nie skła da ne w wy ni ko wą fo to -
gra fię o peł nej roz dziel czo ści.

Użyt ko wa nie pod wo dą
Olym pus TG -830, ja ko je dy ny z te sto wa -

nych tu mo de li, zo stał wy po sa żo ny w ko ło
wy bo ru try bów. Jest to roz wią za nie, któ re
za wsze chwa li my w przy pad ku wo dosz -
czel nych kom pak tów, po nie waż po zwa la
ono na ła twe i szyb kie prze łą cza nie się po -
mię dzy pro gra ma mi. Nie ste ty w TG -830 nie
jest ono tak funk cjo nal ne, jak w przy pad ku
TG -2. W wy ższym mo de lu mo że my bo -
wiem zde fi nio wać na ko le swo je dwa wła -
sne try by z za pi sa nym wcze śniej ze sta wem
pa ra me trów. W TG -830 ta kiej mo żli wo ści
już nie ma. Chcąc mieć na ko le na staw do -
stęp ny je den z try bów pod wod nych, mu si -
my go wcze śniej wy brać w usta wie niu SCN.
Nie ste ty, Olym pus kon se kwent nie sto su je
w swo ich apa ra tach nie zbyt prze my śla ne
try by do fo to gra fii pod wod nej i nie ina czej
jest w tym wy pad ku, bo wiem te sto wa ny mo -
del ofe ru je nam w tej kwe stii czte ry opcje:

– ZDJĘ CIE – do wy ko ny wa nia zdjęć
na pla ży lub w ba se nie;

– SZE RO KI KĄT 1 – ide al ny dla pod wod -
nych kra jo bra zów;

– SZE RO KI KĄT 2 – ide al ny dla pod wod -
nych zdjęć ak cji;

– MA KRO – ide al ny dla pod wod nych
zbli żeń obiek tów.

W ich dzia ła niu prak tycz nie nic się nie
zmie ni ło od ostat nie go te stu i w re zul ta cie

w try bie SZE RO KI KĄT 1 apa rat wy mu sza
błysk lam py bły sko wej, w try bie SZE RO KI
KĄT 2 nie po zwa la na zmia nę ogni sko wej,
a po włą cze niu try bu MA KRO au to ma tycz -
nie usta wia ogni sko wą na 140 mm. W re -
zul ta cie koń czy się to tym, że przed
wej ściem do wo dy uru cha mia my tryb SZE -
RO KI KĄT 1 i w me nu wy łą cza my lam pę
bły sko wą. Pod czas snor klo wa nia i nur ko -
wa nia do ni cze go nam się ona nie przy da -
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je, a je dy nie po wo du je szyb kie roz ła do wa -
nie aku mu la to ra i wy eks po no wa nie za nie -
czysz czeń pły wa ją cych w wo dzie, od któ-
rych od bi ja się świa tło. Dla przy kła du za -
miesz cza my po ni żej zdję cie wy ko na ne
pod wo dą z lam pą bły sko wą.

Nie ste ty, gdy wy nu rzy my się na chwi lę
z wo dy i prze łą czy my ko ło w tryb P, a na -
stęp nie po wró ci my do usta wie nia SCN, to
apa rat po wró ci do wy bra ne go wcze śniej
try bu zdjęć pod wod nych, ale przy wró ci też
in ne usta wie nia de dy ko wa ne dla te go pro -
gra mu, czy li np. w przy pad ku try bu SZE RO -
KI KĄT 1 po now nie włą czy wy mu sza nie
lam py bły sko wej.

Sy tu ację po gar sza fakt, że ko lo ry sty ka
i na świe tle nie zdję cia wy ko na ne go na po -

wierzch ni w try bie pod wod nym po zo sta -
wia ją wie le do ży cze nia.

Za tem gdy pod czas nur ko wa nia ze chce -
my wy nu rzyć się i wy ko nać zdję cie na po -
wierzch ni, mu si my prze łą czyć się w tryb P,
a po tem po wró cić do try bu SCN, pa mię ta -
jąc o po now nym do sto so wa niu usta wio -

nych wcze śniej pa ra me trów. Do ko nu je my
te go za po śred nic twem me nu głów ne go,
lub me nu bocz ne go, któ rych układ jest ana -
lo gicz ny jak w mo de lu TG -820.

Po ru sza nie się po me nu, jak i prze sta wia -
nie opcji, od by wa się bez zbęd nych opóź -
nień. Nie mie li śmy też po wo dów do na rze-

Zdjęcie wykonane na powierzchni w trybie podwodnym
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kań na szyb kość dzia ła nia apa ra tu, ani czas
po trzeb ny do za pi sa nia da nych na kar tę pa -
mię ci. Wszyst ko od by wa się w mgnie niu
oka.

Au to fo kus za sto so wa ny w TG -830 zna -
ko mi cie spi su je się w przej rzy stych wo -
dach. Pod czas nur ko wa nia dzia łał on
spraw nie, szyb ko, i co naj wa żniej sze, bar -

dzo do kład nie. Nie ste ty po za nu rze niu się
w męt nych wo dach, przy sła bym oświe tle -
niu, sy tu acja zmie nia się dia me tral nie. Au -
to fo kus za czy na się gu bić, dzia ła nie pre -
cy zyj nie, a czę sto by wa tak, że apa rat w
ogó le nie jest w sta nie usta wić ostro ści.

Z ob słu gą przy ci sków nie bę dzie my mie -
li pro ble mów na wet w przy pad ku, gdy nur -
ku je my w rę ka wi cach, po nie waż gu zi ki są
wy star cza ją co du że i do brze osa dzo ne.
Apa rat trzy ma się dość do brze na wet w mo -
krych dło niach, a sze ro ka, za pi na na opa ska
na nad gar stek sku tecz nie za bez pie cza TG -
-830 przez zgu bie niem.

Na ko niec oma wia nia użyt ko wa nia
Olym pu sa TG -830 war to wspo mnieć o je go
ekra nie LCD. Nie ma on co praw da tak du -
żej roz dziel czo ści jak kon ku ren ci, jed nak

zna ko mi cie spraw dza się w sil nym słoń cu.
Na wet w ta kich sy tu acjach wy świe tla ny
na nim ob raz jest wy raź ny i kon tra sto wy.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Pod wzglę dem ja ko ści zdjęć wy ko na nych

w cie płych wo dach Olym pus TG -830 wy pa -
da zde cy do wa nie naj le piej spo śród te sto wa -
nych tu mo de li. Re je stro wa ne za je go
po mo cą fo to gra fie wy ró żnia ją się bar dzo do -
brą ko lo ry sty ką i zna ko mi tym od wzo ro wa -
niem szcze gó łów. Zdję cia są kon tra sto we
i bo ga te w de ta le, nie wiel kie za strze-  że nia
mo żna mieć je dy nie do ich lek kie go nie do -
świe tle nia. Na szczę ście mo żna to zni we lo -
wać do bie ra jąc od po wied ni po miar świa tła.

W fo to gra fii ma kro apa rat ra dzi so bie po -
dob nie jak Fu ji film XP200, po nie waż w
oby dwu przy pad kach uda ło nam się uzy -
skać zbli żo ną ska lę od wzo ro wa nia.

Wbu do wa na lam pa bły sko wa nie zbyt
nam się przy da pod wo dą, gdyż umiej sco -
wie nie jej bli sko osi optycz nej obiek ty wu
po wo du je od bi cie świa tła od czą ste czek
uno szą cych się w wo dzie, a przy fo to gra fo -
wa niu bli sko znaj du ją cych się obiek tów
wpro wa dza ona wi docz ne wi nie to wa nie.

Nur ku jąc w zie lo nych wo dach o sła bej
wi docz no ści mu si my li czyć się z tym, że
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wie le zdjęć bę dzie my dla nych, co jest wy -
ni kiem sła bej pra cy au to fo ku su w tych wa -
run kach. Do te go wszyst kie go do cho dzi
zie lo na do mi nan ta. Co praw da nie jest ona
tak sil na, jak w przy pad ku Fu ji film i ko lo ry -
sty ka zdjęć jest trosz kę lep sza, to i tak
pod tym wzglę dem Olym pu so wi da le ko

do po zio mu, któ ry re pre zen tu je So ny TX30.
O ja ko ści fil mów pod wod nych krę co -

nych za po mo cą Olym pu sa TG -830 w cie -
płych wo dach rów nież mo żna wy po wia dać
się w sa mych su per la ty wach. Ich ko lo ry sty -
ka jest zna ko mi ta, a od wzo ro wa nie szcze -
gó łów stoi na bar dzo wy so kim po zio mie.

Na wet pod czas fil mo wa nia pod świa tło ob -
raz nie tra ci zbyt wie le na kon tra ście, a ko -
lo ry nie bled ną. W try bie wi deo da ją się
je dy nie za uwa żyć nie wiel kie pro ble my
z au to fo ku sem pod czas zmia ny ogni sko wej,
a ta kże lek kie nie do świe tle nie ob ra zu. Mi -

Zdjęcie w trybie makro

Zdjęcie w trybie makro
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mo to Olym pus TG -830 wy pa da tu taj naj -
le piej spo śród te sto wa nej trój ki.

Po uru cho mie niu try bu wi deo w zie lo -
nych wo dach, o sła bej wi docz no ści, sy tu -
acja znów dia me tral nie się zmie nia.
Au to fo kus nie mal ca ły czas się gu bi, co po -
wo du je, że fil my czę sto są nie ostre i po zba -
wio ne szcze gó łów. Do te go wszyst kie go
do cho dzi jesz cze sła be od wzo ro wa nie ko -
lo rów.

Pod su mo wa nie
Po dob nie jak po przed nio, pod su mo wa -

nie roz pocz nie my od za pre zen to wa nia li sty
za let i wad te sto wa ne go apa ra tu:

Za le ty:
– od por ność na na cisk 100 kg;
– wy świe tlacz czy tel ny pod wo dą na wet

przy sil nym słoń cu;
– sztyw na szyb ka ochron na ekra nu LCD

od por na na ci śnie nie wo dy;
– wła ści wy cię żar apa ra tu, któ ry spraw -

dza się pod wo dą;
– funk cjo nal ny pa sek w ze sta wie;
– bar dzo do bra ko lo ry sty ka zdjęć wy ko -

na nych w cie płych wo dach;
– bar dzo do bre od wzo ro wa nie de ta li

na zdję ciach pod wod nych;
– bar dzo do bra ja kość fil mów pod wod -

nych krę co nych w cie płych wo dach;
– uży tecz ny tryb zdjęć pa no ra micz nych;
– uży tecz ny tryb HDR;
– wbu do wa ny od bior nik GPS;
– wbu do wa ny kom pas i la tar ka.
Wa dy:
– pro ble my ze szczel no ścią;
– sła ba ko lo ry sty ka zdjęć wy ko na nych

na po wierzch ni w try bie pod wod nym;
– wy mu szo ny błysk w try bie „SZE RO KI

Zdjęcie z lampą błyskową

Zdjęcie wykonane w podwodnym lustrze.
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KĄT 1” unie mo żli wia szyb kie wy ko na nie
kil ku zdjęć;

– nie uży tecz ne try by pod wod ne;
– pro ble my z au to fo ku sem w sła bym

świe tle;
– sła ba ja kość i ko lo ry sty ka zdjęć wy ko -

ny wa nych w zie lo nych wo dach;
– sła ba ja kość i ko lo ry sty ka fil mów pod -

wod nych krę co nych w zie lo nych wo dach.
Olym pus TG -830 przy niósł nam spo ro

zmian w sto sun ku do star sze go mo de lu.
Pro du cent zde cy do wał się za sto so wać tań -
szy ekran LCD, kosz tem ma try cy o więk szej
roz dziel czo ści, któ ra zna ko mi cie spraw dzi -
ła się pod czas nur ko wań w cie płych wo -
dach. Nie ste ty od by ło się to kosz tem
od wzo ro wa nia ko lo rów w wo dach zie lo -
nych. 

Na plus z pew no ścią trze ba za li czyć du -
żo lep szy tryb zdjęć pa no ra micz nych, funk -
cjo nal ny tryb HDR i wbu do wa ny GPS,
a wszyst ko to za ta ką sa mą kwo tę, ja ką trze -
ba by wy dać na TG -820 nie mal 2 la ta te mu.

Nie po ko ją ce są na to miast pro ble my ze
szczel no ścią obu do wy. Dwa prze ka za ne
nam do te stów eg zem pla rze ule gły za la niu.
Po zo sta je nam mieć na dzie ję, że mie li śmy
pe cha i nie jest to szer szy pro blem.

Wciąż cze ka my, aż w koń cu pro du cent
zre zy gnu je z nie funk cjo nal nych try bów
do fo to gra fii pod wod nej i za ofe ru je lep sze
roz wią za nie. Jed nak wie le zmian, któ re za -
szły w TG -830 trze ba za li czyć Olym pu so wi
na plus, za tem jest na dzie ja, że w koń cu
do cze ka my się zmia ny tych nie szczę snych
try bów.

Przy kła do we fil my pod wod ne

Ro bert Olech

http://www.cn-tryton.pl
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2013_2/filmy_w/oly2.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2013_2/filmy_w/oly3.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2013_2/filmy_w/oly1.MOV
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