
Nr 6 (54) CZERWIEC 2014

http://nuras.info
http://nuras.info


Nuras.info 6/2014

2

NNuurraass..iinnffoo  rreeddaagguujjee:: Dariusz Smosarski darek@nuras.info, współpracują: Miłosz Dąbrowski, Bartek Łukasik, Michał Winek, Rudi
Stankiewicz, Tomasz Jeżewski, Margita Ślizowska, Grzegorz Zieliński; Skład komputerowy i łamanie: Studio AVALON – Olsztyn

Za treść artykułów odpowiadają autorzy. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany tytułów. Nie
ponosimy odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Przedruki i kopiowanie wyłącznie za zgodą zespołu redakcyjnego. Wszelkie prawa

zastrzeżone. Publikacja reklamy i tekstów sponsorowanych niekoniecznie oznacza poparcie dla produktu, firmy czy usługi.

AArrttyykkuułłyy  ii  zzddjjęęcciiaa  mmoożżnnaa  pprrzzeessyyłłaaćć  pprrzzeezz  nnaasszząą  ssttrroonnęę  wwwwww..nnuurraass..iinnffoo

Nadsyłając materiały, celem zamieszczenia w wydawnictwie Nuras.info autor oświadcza, że zapoznał się 
z regulaminem zamieszczonym na www.nuras.info i go akceptuje.
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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Ko lo ro we ba lo ni ki, ulicz ne fe sty ny, wy ma lo wa ne, uśmiech nię te twa rze. 1 czerw ca – te go dnia świę tu ją

wszy scy, bez wzglę du na wiek, wy zna nie, za wód, stan kon ta, or ga ni za cję nur ko wą – wszy scy bo wiem je -
ste śmy dzieć mi. Na wet je śli daw no nie czu je my się bez tro ski mi ma ło la ta mi, a szron na gło wie nie opusz -
cza nas mi mo naj więk szych upa łów, wciąż jest to na sze świę to. 

Na sza mat ka, nie tyl ko te go dnia, ale nie ustan nie ob da ro wu je nas nie wia ry god nie cen ny mi po dar ka mi:
wscho dem słoń ca, wia trem, zie le nią, ale przede wszyst kim nie okieł zna nym ży wio łem – wo dą. To wła śnie
ona – Na tu ra – da ła nam ży cie i po zwo li ła za tra cić się w wiel kim błę ki cie. Czy po tra fi my to do ce nić?
Czy sza nu je my wła sną Mat kę? Czy je ste śmy w sta nie po znać wszyst kie jej ta jem ni ce? O tym mię dzy in -
ny mi prze czy ta cie w naj now szym, czerw co wym nu me rze. 

Na uwa gę za słu gu ją opi sy wa ne przez za przy jaź nio nych nur ków wio sen ne ak cje czysz cze nia pol skich
zbior ni ków. Ini cja ty wa god na po chwa ły, ale ta kże re flek sji. Jak zwy kle za pro si my Was w pod róż do naj -
dal szych, choć nie za wsze naj głęb szych za kąt ków, pod po wie my jak uchwy cić okiem apa ra tu naj cie kaw sze
ele men ty pod wod nej kra iny, a ta kże do znu dze nia bę dzie my przy po mi nali o roz wa dze, roz sąd ku, bez pie -
czeń stwie i pod no sze niu kwa li fi ka cji. 

Tak, tak, wiel ki mi kro ka mi zbli ża ją się wa ka cje, czas wol no ści, sza leństw i roz grze wa nej go rą cym słoń -
cem wy obraź ni, pa mię taj cie za tem, że za chwy ca jąc się świa tem jak dzie ci, nie mo że cie za po mnieć o doj -
rza łej od po wie dzial no ści nie tyl ko za sie bie, ale rów nież part ne ra. 
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Jak ja nie cier pię fa lo wa nia! No
po pro stu nie na wi dzę! Wiem o tym,
wiem że tra gicz nie to zno szę,
i co? I oto znów le ża łem na dnie
ło dzi, roz pacz li wie ła piąc po wie trze,
a łu pi na w któ rej się znaj do wa li śmy
dzi ko ska ka ła na fa lach. Wresz cie,
po dłu giej jak wiecz ność pod ró ży,
spa dły ob ro ty sil ni ków i ob słu ga
przy cu mo wa ła ru fą do dłu gie go, pły -
wa ją ce go mo la. Zresz tą, by ło mi
wszyst ko jed no do cze go przy cu mo -
wa li. 

Ostat kiem sił zwlo kłem się z po kła du.
Zo sta wia jąc ca ły sprzęt na ło dzi, ru szy łem
ku pla ży, by po kil ku na stu kro kach uwa lić
się na cie pły, nie ru cho my pia sek. Już wiem,
co czuł Ro bin son Cru soe po do tar ciu
do brze gu swo jej bez lud nej wy spy…

Mój brzeg nie był ani bez lud ny, ani wy -
spo wy, ja ko że na pla ży Playa del Car men
sie dzia ły set ki sma żą cych się w go rą cym

słoń cu tu ry stów. W naj mniej szym stop niu
nie prze szka dza ło mi to w przy ję ciu po zy -
cji ho ry zon tal nej pod czas roz pacz li wej pró -
by doj ścia do sie bie. Do brze, że życz li wa

resz ta na szej eki py za trosz czy ła się o mój
sprzęt, bo w obec nym sta nie nie mia łem
naj mniej szej szan sy na prze nie sie nie na ląd
ani apa ra tu, ani bu tli czy po zo sta łych „za -

Meksyk, Playa del Carmen
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ba wek”. Do pie ro wie czo rem, po obej rze niu
kil ku zgra nych z apa ra tu zdjęć, le żąc w łó -
żku mo głem cie plej po my śleć o dzi siej -
szych nur ko wa niach na Co zu me lu. Sa ma
dro ga na miej sce nur ko we prze bie gła jesz -
cze w mia rę bez bo le śnie, ja ko że fa la utrzy -
my wa ła się na zno śnym po zio mie. At mo-
s fe rę do dat ko wo pod krę cał fakt, że Co zu -
mel przez la ta sta no wił ba zę wy pa do wą

licz nych pi ra tów. Na prze strze ni wie ków
dzia ła ły tu ta kie sła wy jak Hen ry Mor gan,
Jack Rac kh man, Je an La fit te, Bar to lo me „El
Por tu gu es”, czy naj bar dziej zna ne z ko biet
An ne Bon ny i Ma ry Re ad. O fil mo wym Jac -
ku Spar row nie wspo mi na jąc. Nie mia łem
jed nak na dziei na zna le zie nie zło tych du -
ka tów, czy na szyj ni ka pięk nej se nio ri ty.
Na pew no gdzieś tam by ły, ale upływ cza -

su i mo rze sta ran nie je scho wa ły pod gru bą
war stwą pia sku… Bar dziej za in te re so wa ła
mnie za po wie dzia na przez di ve ma ste ra
szan sa na spo tka nie re ki nów. Bo o ile z żół -
wia mi by li śmy już tro chę za pan brat, to
jed nak re ki ny, na wet w wer sji ła god nej,
wnio sły pe wien po wiew świe żo ści do na -
sze go pod wod ne go „me nu”.

W koń cu łódź sta nę ła w dry fie. Po ko lej -
nym spraw dze niu sprzę tu, ja ko je den
z pierw szych zna la złem się w wo dzie. I jak
na wszyst kich w cza sie te go wy jaz du nur -
ko wa niach w mo rzu, od ra zu w swo je ob ję -
cia chwy cił mnie moc ny prąd. Trzy ma jąc
się za kna go wa nej na ru fie li ny, pod cią gną -
łem się do ło dzi, by ode brać apa rat.
Po chwi li to sa mo zro bił Ma rek. By li śmy go -
to wi do za nu rze nia. Jesz cze chwi lę cze ka -
li śmy, aż kil ka po zo sta łych osób do łą czy
do nas w wo dzie, po czym, spusz cza jąc po -
wie trze z jac ke tów, znik nę li śmy pod po -
wierzch nią. Do sko na ła wi docz ność już
z po wierzch ni po zwo li ła zo ba czyć le żą -
ce 25 me trów ni żej dno. Opa da li śmy ku
nie mu, mi ja jąc po dro dze ol brzy mie, kil ku -
me tro we ko ra lo we wy pię trze nia, a wo kół
nich uno szą ce się chma ry ma łych ry bek. Te
ostat nie, jak za do tknię ciem cza ro dziej skiej
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ró żdżki, zni ka ły na mo ment, by od cze kaw -
szy kil ka se kund w bez piecz nym schro nie -
niu za ka mar ków ko ra low ca, znów od wa-
żnie od da lić się od kry jów ki. Wciąż żwa wo
szy bo wa li śmy nad zmie nia ją cym się dnem.
Kto wie, czy prąd nie był moc niej szy od te -
go na Tor tu dze, na „na szym” koń cu za to ki?
Pły nę li śmy z Mar kiem, jak zwy kle na koń cu

„pe le to nu”, w moc no luź nej pa rze, kon tro -
lu jąc sze ro ki pas dna. Dla te go, gdy z przo -
du coś się za ko tło wa ło, oby dwaj by li śmy
zbyt da le ko, by od ra zu za ła pać, co się
dzie je. Ale już po chwi li, gdy tyl ko zna la -
złem się bli żej i zo ba czy łem zwie wa ją ce go
żół wia, wie dzia łem, że to fał szy wy alarm.
Nie że bym na nie go nie po pa trzył, ale
w po przed nich dniach, nur ku jąc na Tor tu -
dze, uda ło mi się zo ba czyć ich już kil ka na -

ście. Ten zresz tą był za da le ko, by my śleć
o ja kimś faj nym uję ciu. Słusz nie zro bi łem,
bo po chwi li pły ną cy na cze le nur ko wie
gwał tow nie przy pi ko wa li do dna i za czę li
ko tło wać się wo kół ra fy.

Nim do tar łem do te go miej sca, część
osób od pły nę ła. Po przez tu ma ny wzbi te go
przez po przed ni ków pia chu zo ba czy łem le -
żą ce go na dnie re ki na. A wła ści we je go
ogon, bo wsu nął się głę bo ko pod na wis
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skal ny, uda jąc że go nie ma. Cze ka jąc, aż
po zo sta li nur ko wie od pły ną, ro zej rza łem
się po oko li cy. Od prze ciw le głej stro ny ra -
fy, pra wie do miej sca, gdzie le żał re ki nek,
cią gnął się ma ły ka nion. Wsu ną łem się
w nie go i prąd wo dy rap tow nie ustał. Trze -
ba by ło uwa żać, by nic nie pod nieść z dna.
Tu wo da szyb ko by się nie oczy ści ła. Wa -
żniej sze jed nak by ło to, że w koń cu ka nio -
nu, za ma lut kim tu ne li kiem wi dać by ło
błę kit to ni. A więc do re kin ka mo żna by ło
po dejść od przo du! Ostro żnie pod su ną łem
się do przo du, a po tem ła god nie opa dłem
na piasz czy ste dno. Re kin le żał za dwa me -
try przede mną. Pod na wi sem ska ły, z błę -
ki tem wo dy w tle. Re we la cja! 

Po pierw szych dwóch zdję ciach ru szy -
łem jesz cze tro chę do przo du. Ry ba ner wo -
wo unio sła się i zer k nę ła na mnie z nie mym
wy rzu tem. Znie ru cho mia łem, ma jąc na -
dzie ję, że się nie spło szy ła. Uda ło się. Re kin
ob ró ciw szy się lek ko w le wo znów wy god -
nie uło żył się na dnie. Po wo lut ku prze su ną -
łem apa rat do oka, prze sta wi łem tro chę
lam pę i za czą łem po now nie fo to gra fo wać.
No do bra, wy star czy. Ostro żnie, tak by nie
spło szyć dziel nie po zu ją cej mi ry by, wy co -
fa łem się do ka nio ni ku, aby po chwi li ru -

szyć wraz z cze ka ją cym nie da le ko Mar kiem
w po goń za zu peł nie już nie wi docz ną resz -
tą gru py.

Pierw sze nur ko wa nia w ce no tach by ły
już za na mi. Co praw da, z po wo du bra ku
upraw nień, usku tecz nia li śmy tzw. ca vern
di ving, ale to i tak by ło coś. Tych kil ka za -
nu rzeń po zwo li ło na wy pra co wa nie so bie
me to do lo gii fo to gra fo wa nia, któ ra z ra cji

nie do stat ku lamp bły sko wych (mia łem tyl -
ko dwie, i ani jed nej do za bra nia przez in -
ne go nur ka w głąb ja ski ni, by po ka zać jej
wiel kość) i tak by ła moc no ku la wa. W koń -
cu uda ło mi się też na mó wić Kaś kę, by po -
pły wa ła ze mną i za po zo wa ła tro chę
do zdjęć. Tak więc dzień za po wia dał się
wiel ce obie cu ją co, zwłasz cza że w pla nie
nur ko wań by ły Car Wash (Ak tun Ha) i Gran
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Ce no te. Dro ga do pierw sze go ce lu mi nę ła
nam, jak zwy kle, na po ga du chach. W cia -
snej ka bi nie pick -upa nie by ło mo że zbyt
wy god nie, zwłasz cza że trzy ma łem zło żo -
ny sprzęt fo to na ko la nach, ale by ło przy -
naj mniej we so ło. Gdy tyl ko opadł kurz
wy wo ła ny na szym przy jaz dem, roz po czę -
li śmy roz pa ko wy wa nie sa mo cho dów.
Na roz ło żo ne na zie mi płach ty prze rzu ci li -
śmy skrzyn ki ze sprzę tem i bu tle. Skrę ca nie
nie za ję ło zbyt du żo cza su. Po chwi li więk -
szość z nas by ła go to wa, by ru szyć do wo -
dy. Car Wash z po wierzch ni wy glą da jak
du ża sa dzaw ka. Okrą gła (o śred ni cy ok. 50
m) i oto czo na da ją cy mi przy jem ny cień
drze wa mi. Płyt ka (ok. 3 m) wo da, by ła kry -
sta licz nie czy sta, choć po dob no nie za wsze
tak tu by ło. Jak sa ma na zwa wska zu je,
zbior nik słu żył przez la ta ja ko myj nia sa mo -
cho do wa dla oko licz nych miesz kań ców.
No, ale pro ce der ten już się za koń czył,
więc gdy tyl ko zna la złem się pod wo dą, jej
przej rzy stość bar dzo po zy tyw nie mnie za -
sko czy ła. Wi dać by ło wszyst ko i we wszyst -
kich kie run kach. Spraw dzi łem raz jesz cze
ca ły sprzęt, po czym ro zej rza łem się za Ka -
sią. Wi sia ła 20 me trów da lej, przy roz cza -
pie rzo nych ga łę ziach po wa lo ne go drze wa

i ba wi ła się ma lut kim apa ra ci kiem, któ ry
po sta no wi ła za brać na nur ko wa nie. Pod pły -
ną łem do niej. We dwój kę do łą czy li śmy
do ko lej nych trzech nur ków, z któ ry mi mie -
li śmy sta no wić jed ną gru pę. Po now na kon -
tro la sprzę tu i jed no po dru gim ru szy li śmy
w głąb ja ski ni. Ska ły, z któ rych by ła zbu do -
wa na mia ły ciem ny od cień, tak więc wra -
że nie ciem no ści, zwłasz cza w kon tra ście

do wód roz świe tlo ne go je zior ka, z któ re go
wpły nę li śmy, by ło przy tła cza ją ce. Do pie ro
po chwi li oczy na ty le mi się przy zwy cza iły
do no wych wa run ków, że za czą łem wi -
dzieć coś wię cej niż tyl ko ele men ty bez po -
śred nio oświe tlo ne pro mie niem z la tar ki.
Pły nąc na koń cu gru py, kie ru jąc się roz pię -
tą przy dnie po rę czów ką oraz sno pa mi
świa tła z la ta rek resz ty eki py mia łem spo ro
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cza su, by roz glą dać się po ota cza ją cych
mnie geo lo gicz nych wspa nia ło ściach. Po -
tę żne ko lum ny, otwo ry w ska le, na głe roz -
pa dli ny w dnie i wszech obec na ciem ność.
To ro bi ło na praw dę nie sa mo wi te wra że nie.
Za ma cha łem la tar ką, tak by zwró cić na sie -
bie uwa gę pły ną cej przede mną Ka si. Gdy

się od wró ci ła, sno pem świa tła z la tar ki
wska za łem jej pięk ną ko lum nę znaj du ją cą
się po na szej pra wej stro nie. Bez dal szych
wy ja śnień od wró ci łem się do niej przo dem
i za cze ka łem, aż mo ja mo del ka pod pły nie
do ko lum ny. Tak jak się umó wi li śmy na po -
wierzch ni, Ka sia skie ro wa ła w mo ją stro nę
nie wiel ką la tar kę, tak bym ko rzy sta jąc
z kon tra stu ja ki da wa ła na ciem nym tle,
mógł usta wić ostrość. Już pierw sze zdję cie
by ło uda ne. Żół ty, nie rów ny słup ko lum ny
wspie rał się na ja snym, wręcz bia łym wy -
pię trze niu dna, a uno szą ca się obok Ka sia
sta no wi ła do sko na łą ska lę dla od da nia wiel -
ko ści geo lo gicz ne go two ru. Dla pew no ści
wy ko na łem jesz cze jed no uję cie, po czym
ru szy li śmy w dal szą pod róż przez pod ziem -
ne kró le stwo bo gów Xi bal ba, Ah Puch i Cit
Bo lon Ua. Mu sia łem przy znać, że ich wło -
ści ro bi ły in try gu ją ce, ale i trosz kę prze ra -
ża ją ce wra że nie. W koń cu, po po nad 40
mi nu tach sie dze nia „w dziu rze”, da le ko
z przo du po ja wi ło się coś ja śniej sze go
– wra ca li śmy do wyj ścia.

Ka żde le ni stwo ma swój kres. Nasz od -
po czy nek po nur ko wa niu w Ak tun Ha też
do biegł koń ca. Po sprzą ta li śmy pa pie ry
po ka nap kach, pusz ki po co li i trze ba by ło

za cząć znów kla ro wać sprzęt. Na to nur ko -
wa nie cze ka łem z wy tę sk nie niem. Na oglą -
da nych uprzed nio zdję ciach wła śnie Gran
Ce no te o bia łych, wa pien nych ska łach wy -
glą dał naj pięk niej. To też i ja mia łem na -
dzie ję na faj ne uję cie. No, nie ja kieś
spek ta ku lar ne, bo do te go bra ko wa ło mi
mo żli wo ści. W koń cu dys po no wa łem tyl ko
dwo ma lam pa mi bły sko wy mi, znaj du ją cy -
mi się na ra mio nach przy mo co wa nych
do obu do wy. Nie by ło więc do dat ko we go
oświe tle nia wy zwa la ne go fo to ce lą, któ re
mo żna by umie ścić w bar dziej od da lo nych
frag men tach ja ski ni, tak by po ka zać jej
ogrom, a nie tyl ko oświe tlo ny pierw szy plan
z czar nym tłem. Nie mniej jed nak za mie rza -
łem tro chę po wal czyć ze świa tłem. Po ko lei
we szli śmy do wo dy, by po spraw dze niu
sprzę tu wpły nąć w głąb ja ski ni. Pierw sza
ró żni ca w sto sun ku do po ran ne go nur ko wa -
nia rzu ci ła się w oczy na tych miast. Bia łe
ścia ny, skle pie nie i dno ja ski ni wspa nia le
od bi ja ły świa tło z na szych la ta rek, two rząc
de li kat ny pół mrok. Pły nąc jak za wsze
na ostat niej po zy cji, ob ser wo wa łem syl wet -
ki ko le ża nek i ko le gów uno szą cych się
przede mną w wo dzie. Zwie sza ją ce się ze
stro pu sta lak ty ty two rzy ły nie sa mo wi ty su -
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fit, pe łen ostrych szpi lek o ró żnych dłu go -
ściach. Gdzie nie gdzie, w miej scach po łą -
cze nia ze sta lag mi ta mi, po wsta ły pięk ne,
bo ga to zdo bio ne ko lum ny. Jed ne cień sze,
in ne tak po tę żne i gru be, że i dwie oso by
nie da ły by ich ra dy ob jąć. Ko ry tarz, któ rym
pły nę li śmy skrę cał gwał tow nie w pra wo,
jed no cze śnie moc no się wy pły ca jąc. Dro gę
na wprost prze gra dza ła ścia na z ko lumn
i sta lag mi tów. Wła śnie tu po sta no wi łem
zro bić Ka si ko lej ne zdję cia, więc znów ją
przy wo ła łem pro mie niem la tar ki. Nie chęt -
nie, bo chy ba już mia ła tro chę dość te go
nie koń czą ce go się bły ska nia lam pa mi
po oczach, ale za wró ci ła. De li kat nie wsu -
nę ła się po mię dzy ko lum ny, gdy znie ru cho -
mia ła, zro bi łem pierw sze zdję cie. 

Skon tro lo wa łem uję cie na tyl nym wy -
świe tla czu apa ra tu. Za ja sne. Trze ba by ło
po wtó rzyć. Skrę ci łem obie lam py i cze ka -
łem, aż się na ła du ją. A wła ści wie na ła du je,
bo le wa mia ła no wy aku mu la tor i by ła go -
to wa w nie ca łą se kun dę do ko lej ne go bły -
sku. Go rzej by ło z pra wą, któ rej aku mu la tor
li czył już so bie pa rę wio sen. W peł ni na ła -
do wa ny pra co wał ok, ale to już by ło dru gie
nur ko wa nie te go dnia. No i spo ro zdjęć już
na pstry ka łem. Ka sia de ner wo wa ła się co raz

bar dziej, py ta ją co roz kła da jąc dło nie. Cóż
jej mo głem po ra dzić? Czer wo na kon tro l ka
na ła do wa nia kon den sa to ra wciąż nie chcia -
ła się za pa lić. Ci chy jęk ła do wa nia świad -
czył, że lam pa pra cu je i cią gnie po wo lut ku
prąd. W koń cu na ła do wa ła się. Wresz cie.
Zro bi łem zdję cie. Znów za ja sne! Kur czę,
ależ te ska ły od bi ja ły świa tło. Ka sia, nie
chcąc już dłu żej cze kać, pod pły nę ła

do mnie i rę ką po ka za ła kie ru nek – za gru -
pą masz! Mia ła ra cję, cze ka nie ko lej -
nych 40-45 se kund na na ła do wa nie lam py
mi ja ło się z ce lem. Ru szy łem za nią wzno -
szą cym się ku gó rze ko ry ta rzem i po chwi -
li wpły nę li śmy do wiel kiej sa li, po bo kach
oto czo nej ko lum na dą, ze stro pem w igłach
sta lak ty tów. Świa tła la ta rek po zo sta łych
nur ków, wi docz ne na dru gim koń cu, two -
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rzy ły bia ło -nie bie ską łu nę, za mie nia jąc pa -
nu ją ce tu na co dzień ciem no ści w pół -
mrok. Przez myśl mi prze szło, że by szyb ko
pod nieść czu łość i spró bo wać to uchwy cić
na dłu gim cza sie eks po zy cji, ale za raz zga -
si łem ten po mysł ra cjo nal niej szą my ślą, że
to nie wy ko nal ne. Nie przy tak sła bym świe -
tle i bez sta ty wu.

Mek sy kań ska Ri vie ra Maya to ki lo me try
baj ko wych plaż, la zu ro we go mo rza i nie zli -
czo nych sło necz nych dni. Jak sa ma na zwa
wska zu je, po win na też mieć coś wspól ne go
z Ma ja mi. Na dep ta ku w Playa dzie siąt ki
na ga nia czy ofe ro wa ło nam wy ciecz ki
do Tu lum, Chi chen It za czy ko lej nych po -
zo sta ło ści cy wi li za cji, któ re tu ży ły w okre -
sie przed ko lo ni za cyj nym. Ze bra li śmy
tro chę pro spek tów i po sta no wi li śmy zor ga -
ni zo wać wła sną wy ciecz kę. Wcze snym
ran kiem, gdy za spa ne po noc nych hu lan -
kach Playa do pie ro prze cie ra ło za spa ne
oczy, wy ru szy li śmy w czwór kę do wy po ży -
czal ni sa mo cho dów. Po ran ny, dwu dzie sto -
mi nu to wy spa cer do brze nam zro bił.
Po wej ściu do bu dy necz ku miesz czą ce go
biu ro Hert za, pe łen do bre go hu mo ru,
w miej sce za mó wio nej oso bów ki wzią łem
Je epa Wran gle ra. Czer wo ny sa mo chód

z miej sca ocza ro wał dziew czy ny, więc
zdzi wio ne spoj rze nie Mar ka i ci sną ce mu
się na usta py ta nie „ile?” za głu szo ne zo sta -
ło ocha mi i acha mi pod ad re sem na szych
czte rech kó łek. Ru szy li śmy w dro gę. Po -
cząt ko wo sze ro ką dwu pa smów ką na po łu -
dnie, w kie run ku Tu lum, w któ rym skrę-
ci li śmy z głów nej dro gi, bie gną cej wzdłuż
wy brze ża, na za chód. Pierw szym na szym

ce lem mia ła być Co ba. Nie tak zna ne jak
Chi chen It za mia sto w okre sie swo je go roz -
kwi tu (jesz cze w cza sach pre ko lum bij skich)
li czy ło po nad 50 ty się cy miesz kań ców, zaj -
mu jąc po wierzch nię 80 ki lo me trów kwa -
dra to wych. Bar dzo przy zwo ita po cząt ko wo
dro ga nie ste ty dość szyb ko prze ro dzi ła się
w tra sę peł ną dziur i wy kro tów. Za wie sze -
nie Wran gle ra dość moc no ło mo ta ło. Cie -
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kaw by łem, jak by so bie tu po ra dzi ła zwy -
kła oso bów ka. W koń cu do tar li śmy na miej -
sce. Du ży par king oto czo ny wie lo ma
bud ka mi z pa miąt ka mi i knajp ka mi w ni -
czym nie za po wia dał ukry tych w dżun gli
wspa nia ło ści. A prze cież we dług prze wod -
ni ka, któ ry czy tał nam po dro dze Ma rek, za -
le d wie kil ka pro cent z ol brzy mie go te re nu
mia sta zo sta ło wy dar te przy ro dzie. Po kup -

nie bi le tów, przez sze ro ką bra mę we szli śmy
do świa ta an tycz nej cy wi li za cji Ma jów.
Piasz czy sta ale ja pro wa dzi ła po mię dzy ró -
żny mi za byt ka mi, ale gdy tyl ko zer k ną łem
w bok, czy to w le wo, czy w pra wo, to po -
mię dzy gę stą ro ślin no ścią da wa ło się za -
uwa żyć cał ko wi cie za ro śnię te wznie sie nia
– nie od sło nię te jesz cze bu dow le. Pro sto
z bo iska do gry w pił kę (nie za gra li śmy, bo

nie by ło czym) ru szy li śmy w kie run ku
wzno szą cej się na 42 me try, naj wy ższej
na ca łym Ju ka ta nie pi ra mi dy – Nu hoch Mul.
Kil ka zdjęć u pod sta wy, po czym Ka sia
z Ka mi lą ru szy ły żwa wo ku jej szczy to wi.
Co praw da wą skie i wy so kie stop nie, jak
i pa nu ją cy upał, nie za chę ca ły do wspi -
nacz ki, ale nie by ło wyj ścia. Po wlo kłem się
za ni mi, mi ja jąc po dro dze cię żko sa pią -
cych, ame ry kań skich tu ry stów o ele ganc -
kich fi gu rach wie lo ry bów. Ostat nie kil ka
me trów i by li śmy na szczy cie. Wi dok osza -
ła miał. Pi ra mi da wzno si ła się po nad ota cza -
ją ce ją drze wa, tak że z jej wierz choł ka
wi dać by ło nie koń czą cy się ko bie rzec zie -
le ni – dżun glę.

Pły wa jąc w mo rzu przy glą da łem się za -
byt kom ko lej ne go z miast Ma jów – Tu lum.
Wzno szą ce się na dwu na sto me tro wym kli -
fie bu dow le, oświe tlo ne cie pły mi pro mie -
nia mi cho wa ją ce go się po wo li za ho ry -
zon tem słoń ca wy glą da ły wspa nia le. Kto
wie na wet, czy nie faj niej niż z bli ska, gdy
jesz cze przed chwi lą je zwie dza li śmy. Po -
wo li ro bi łem się głod ny. Czas by ło ru szyć
na po szu ki wa nie ma łe go co nie co. Do brze,
że po zo sta ła trój ka by ła w tej ma te rii ze
wszech miar zgod na, tak więc nic nie sta ło
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na prze szko dzie, by pro sto z pla ży po je -
chać do cen trum mia sta. Chwil ka po szu ki -
wań za koń czy ła się zna le zie niem ma lut kie-
go (4 sto li ki we wnątrz i 4 na uli cy) lo ka lu.
Roz sie dli śmy się wy god nie, za ma wia jąc so -
ki po ma rań czo we na czas ocze ki wa nia
na głów ne da nie. Wy ci ska ją cy je go spo darz
prze ka zy wał na peł nio ne pu char ki swo je mu
mo że dzie się cio let nie mu sy no wi, któ ry
z dum ną i wa żną mi ną ser wo wał je nam
do sto łu. Wi dać by ło, że bar dzo się sta rał,
a przy tym czuł się nie zwy kle wa żną oso -
bą. Miał zresz tą po wód do du my, ja ko że
so ki by ły na praw dę wy śmie ni te. Dla te go
już po chwi li ma ły po biegł do oj ca z za mó -
wie niem na ko lej ne czte ry por cje. Po dłu -
gim i znoj nym dniu sma ko wa ły wy bor nie.
Ale ga sząc pra gnie nie, sta wa łem się co raz
bar dziej głod ny. Już nie mo głem do cze kać
się ste ku, któ re go za pach po wo li za czy nał
do cie rać z kuch ni. Ależ mi się chcia ło jeść!

Po byt w Mek sy ku po wo li zbli żał się ku
koń co wi. Ostat nie go dnia mie li śmy jesz cze
za nur ko wać w wo dach za to ki, na ra fach
Bar ra ku da i Tor tu dze. Ostat nie już pa ko wa -
nie sprzę tu prze bie ga ło w dość mar kot nej
at mos fe rze. Wszy scy zda wa li so bie spra wę,
że to już po wo li ko niec i za kil ka dni znaj -

dzie my się w zim nej, li sto pa do wej Pol sce.
Nim jed nak czar ne my śli do koń ca prze sło -
ni ły nam świat, znów ru szy li śmy z wó zecz -
ka mi ob ła do wa ny mi sprzę tem w kie run ku
pla ży i cu mu ją cych przy niej ło dzi. Pra ca
zwią za na z ła do wa niem sprzę tu na po kład
przy wró ci ła wszyst kim do bre hu mo ry i już
po chwi li da ło się sły szeć zwy cza jo we
dow ci py i śmie chy. W koń cu, po wła do wa -

niu wszyst kich za ba wek, wsze dłem na po -
kład i uło ży łem bez piecz nie apa rat tak, by
nikt i nic nie za szko dzi ło mu w cza sie dzie -
się cio mi nu to wej dro gi na miej sce nur ko we.
Ryk nę ły sil ni ki i po chwi li od ko sy dzio bo -
we wo dy za czę ły wy sta wać po nad dziób.
Cza su nie by ło za du żo, więc po chwi li
prze rwy po świę co nej de lek to wa niu się
słoń cem, za czą łem wcią gać na sie bie pian -
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kę. Jesz cze chwi la i ha łas od sil ni ków z gło -
śne go wy cia prze szedł w war kot, a po tem
tyl ko tyr cze nie na wol nych ob ro tach.
Na spo koj nym do tych czas po kła dzie ło dzi
zro bi ło się na raz tłocz no. Za kła da nie sprzę -
tu szło jed nak dość spraw nie i już po chwi -
li więk szość z nur ku ją cej dziś ósem ki by ła
go to wa do wej ścia do wo dy. Gdy tyl ko
do niej wsko czy łem, zła pa łem się cią gną cej

się za ru fą li ny. Ale, o dzi wo, mo rze jak by
w po że gnal nym ukło nie prze sta ło tak bar -
dzo go nić nas prą dem. Bez więk szych pro -
ble mów z płe twy wró ci łem do ru fy, by
ode brać sprzęt fo to. Ko rzy sta jąc z nie wiel -
kie go prą du po sta no wi li śmy z Mar kiem za -
cze kać na resz tę eki py przy dnie. Dość
szyb ko zje cha li śmy w dół i za czę li śmy
prze pa try wać oko li cę z na dzie ją zna le zie -
nia cze goś nie zwy kłe go. Co praw da mój
plan na dziś za kła dał sfo to gra fo wa nie sta da
lu cja nów, któ re ca ły mi chor da mi krę ci ły się
przy ra fie, ale szan sa na uchwy ce nie jesz -
cze cze goś nie by ła mi spe cjal nie nie mi ła.
Nie ste ty, nim się cze goś do szu ka li śmy, do -
łą czy ła do nas resz ta eki py i ru szy li śmy
w dro gę. Tra sę, któ rą w cza sie ostat nich
dwóch ty go dni po ko na li śmy już trzy ra zy,
i to w iście eks pre so wym ze wzglę du
na prą dy tem pie, dziś po zna wa li śmy jak by
na no wo. Wi docz ne w do le i obok ob ra zy
prze su wa ły się wręcz po wo li i ane micz nie.
Nie wiem czy to z te go po wo du, że nie wia -
ło, ale w tak żół wio wym miej scu nie spo -
tka li śmy jak na ra zie ani jed ne go
sym pa tycz ne go „sko ru pia ka”. Coś tu nie pa -
so wa ło… Gdzieś się cza ił ja kiś pod stęp…
Przy dru gim za ło mie ra fy, gdy jak za wsze

wy chy la li śmy się na otwar tą wo dę, by prze -
pły nąć piasz czy stą za to kę wrzy na ją cą się
w ska łę, wszyst ko się wy ja śni ło. Dmuch nę -
ło na ty le sil nie, że nie by ło szan sy na do tar -
cie do prze ciw le głe go ka wał ka ra fy, by się
szyb ko za nim schro nić. Zno si ło mnie co -
raz bar dziej w le wo, tak że ko lej ny akwen
spo koj nej wo dy od da lał się co raz bar dziej.



Nuras.info 6/2014

15

Stra ci łem już do brych kil ka na ście me trów,
nim przy pa dłem do piasz czy ste go dna.
Cze pia jąc się le żą cych na nim ka mie ni, za -
czą łem od ra biać po wo li dy stans. Gdy tyl ko
mi ną łem za łom skal ny, wo da na tych miast
uspo ko iła się, a przede mną, przy pięk nie
po ro śnię tym na wi sie, krę ci ła się du ża gru -
pa ryb. Opły ną łem ją sze ro kim łu kiem, tak
by mieć w ka drze ca ły ten ko tłu ją cy się
świat i w tle Wio lę lub Go się, któ re jak
umó wi li śmy się przed nur ko wa niem, mia ły
spró bo wać za po lo wać przy ła wi cy. Cze ka -
jąc, bły sną łem dwa ra zy lam pą, tak by mieć
po praw nie usta wio ne pa ra me try eks po zy cji.
Gdy tyl ko pierw sza z ko le ża nek uka za ła się
zza ska ły, by łem go tów do zdję cia. Jesz cze
bli żej, jesz cze, cze ka łem aż mo del ka wy -
star cza ją co pod su nie się do ko tłu ją cych się
ryb i w koń cu szyb ko, trzy ra zy po so bie na -
ci sną łem spust mi gaw ki. No, pierw sze zdję -
cia mia łem już go to we. Dla pew no ści
wy pa da ło po szu kać ko lej nej ła wi cy i po -
wtó rzyć ca łą za ba wę od po cząt ku. Zaw ró -
ci łem więc i znów ru szy łem przed sie bie,
sta ra jąc się pły nąć po ni żej ko ro ny ra fy, tak
by mnie chro ni ła przed prą dem i wy pa tru -
jąc ko lej ne go sta da lu cja nów.

Mar cin Trzciń ski

http://www.fotopodwodna.pl
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Zwie dzam świat! To po sta no wie nie
sprzed kil ku na stu lat re ali zu ję z pa sją
i na praw dę ro bię to kon se kwent nie.
Czy w cza sach, gdy wszyst ko jest
w te le wi zji – i to w ja ko ści HD i lep -
szej, w wer sjach 3 D, a na wet 5 D
– war to wy da wać gru bą ka sę, mar no -
wać cen ny czas i na ra żać się na nie -
wy go dy i zmę cze nie pod ró ża mi?

Mam wie lu zna jo mych uwa ża ją cych
mnie za dzi wo lą ga… To nie le piej ku pić
no we au to i zmie niać swój dom w pa łac,
oszczę dzać? Cza sa mi do bi ty upa łem i zmę -
cze niem, gdzieś na koń cu świa ta my ślę so -
bie – co ja tu ro bię… Ge ne ral nie swo ją
fi lo zo fię i pa sję – chęć po zna nia świa ta,
uwa żam za na tu ral ną po trze bę czło wie ka,
za coś bez cen ne go i naj wa żniej sze go w ży -
ciu. Pod ró żo wa nie to nie ogra ni czo na ko -

pal nia wie dzy, przy gód, roz wo ju, wra żeń,
za pa chów i od czuć, któ rych ża den kom pu -

ter, te le wi zor czy in ny elek tro nicz ny ga dżet
nie za gwa ran tu je.

Kuba cz. 1
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O ta kiej na przy kład Ku bie sły szał ka żdy;
wie lu pi ło ku bań ski rum, wie lu pa li ło cy ga -
ro i ko ja rzy do brze Fi de la. Co z te go, je śli
nie ro bi ło się te go na Ku bie… Dwa ty go -
dnie spę dzo ne na tej ka ra ib skiej wy spie to
wła śnie wiel ka daw ka Ku by na Ku bie… Nie
by li śmy ko lej ną gru pą tu ry stów w ko mer -
cyj nym Va ra de ro i nie wy le gi wa li śmy się
bez myśl nie na pla ży. Nie gra li śmy wcza so -

wi czów w wy re ży se ro wa nym fil mie tu ry -
stycz nym… Wszyst ko dzię ki Pio tro wi i pro -
gra mo wi ja ki uło żył.

Pierw sze spo tka nie oko w oko z ko mu ni -
stycz nym sys te mem, o któ rym ka żdy u nas
już za po mniał, mia łem kil ka mie się cy te mu
w We ne zu eli. No, mo że u nas zo stał po
1989 ro ku ten par tyj ny ne po tyzm i pań stwo
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na kła da ją ce nam co raz to no we po dat ki, ni -
czym kie dyś wła ści ciel kaj dan ki nie wol ni -
ko wi, ale rząd nie za wia du je na pew no w
100% na szym ży ciem. Teo re tycz nie ma my
wol ność, a oni prak tycz nie jej nie ma ją…

Jak się jed nak oka za ło, po za so cja li -
zmem, Ku ba i We ne zu ela ma ją co raz mniej
wspól ne go. Bie da i go spo dar ka zbli ża ją je

do sie bie – ale We ne zu ela to obec nie ty ka -
ją ca bom ba. Już pod ko niec 2013 ro ku by -
ło na ty le nie bez piecz nie, że wy ciecz ka
do Ca ra cas nie wcho dzi ła w ra chu bę, a spa -
ce ro wa nie po mie ście wią za ło się ze spo -
rym ry zy kiem na pa ści. Po czą tek te go ro ku
przy niósł za bój stwa i za miesz ki po głę bia ją -
ce kry zys. Na Ku bie jest za to na praw dę
bez piecz nie.
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Po śmier ci Hu go Cha ve za, w mar -
cu 2013 ro ku, Ku ba nie otrzy mu je już we -
ne zu el skiej po mo cy fi nan so wej, choć naj-
częst szym bo ha te rem bil bor dów na Ku bie
– po za Fi de lem i Che Gu eva rą – jest wła -
śnie ści ska ją cy się z ni mi przy ja ciel sko Cha -
vez.

Ku ba ko ja rzy się więk szo ści lu dzi z ru -
mem, cy ga ra mi, sal są i sta ry mi ame ry kań -
ski mi krą żow ni ka mi. Wszyst ko to praw da,
bo hi sto ria tej wy spy jest ści śle po plą ta na
z ty mi jej sym bo la mi.

Tę ka ra ib ską wy spę ota cza ok. 1600 wy -
se pek, skał i raf. Głę bi ny wo kół się ga ją na -
wet 7000 me trów. Więk szą część po-
wierzch ni wy spy sta no wią ni zi ny, w czę ści

po łu dnio wo -za chod niej wzno szą się wa -
pien ne gó ry Sier ra de los Or ga nom. Wzdłuż
po łu dnio we go wy brze ża roz cią ga się łań -
cuch gór ski Sier ra Ma estra z naj wy ższym
ku bań skim wierz choł kiem – Pi co Tu rqu ino
– o wy so ko ści 1974 me trów.

Po ra desz czo wa wy stę pu je po mię dzy
ma jem a paź dzier ni kiem, ide al nym ter mi -
nem do od wie dze nia wy spy bę dzie za tem
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na sza je sień i zi ma. Wte dy pa nu ją tem pe -
ra tu ry ok. 24 stop ni. Z resz tą od daw na
uwa żam, że naj le piej wy je żdżać z Pol ski
w mie sią cach je sien no -zi mo wych, a nie jak
jest cie pło.

Na po cząt ku Ku bę za miesz ki wa ły ró żne
ple mio na, któ re na wy spę tra fia ły głów nie
z Ame ry ki Po łu dnio wej. Przed okre sem ko lo -
ni za cyj nym ży ło tam po nad sto ty się cy In dian.

Wy spę od krył Krzysz tof Ko lumb pod czas
swo jej pierw szej wy pra wy. 28 paź dzier ni -
ka 1492 ro ku po sta wił no gę na lą dzie, na -
da jąc od kry tej zie mi na zwę Ju ana (na cześć
ów cze sne go księ cia Astu rii). Za da nie pod -
bi cia wy spy otrzy mał w 1511 ro ku nie ja ki
Ve la zqu ez. Opór tu byl ców zła mał dość
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szyb ko, a je go ko lej ne dzia ła nia do ty czy ły
za kła da nia miast. W okre sie tym po wsta ła
Ha wa na, Try ni dad i kil ka in nych miast ko -
lo nial nych. Włą cze nie wy spy do No wej
Hisz pa nii i ko lo ni za cja do pro wa dzi ły jed -
nak do za gła dy jej pier wot nych miesz kań -
ców.

Zwięk sza ją ca się ilość plan ta cji trzci ny
cu kro wej zmu si ły ko lo ni za to rów do spro -
wa dza nia nie wol ni ków z Afry ki. Wiek XVII
i XVIII spo wo do wa ły roz wój han dlu nie wol -
ni ka mi, za czę to upra wiać też w du żych ilo -
ściach ka wę oraz ty toń.

Wa żna da ta w hi sto rii to rok 1762, kie dy
to wy spę pod bi ła An glia, że by za le d wie
po ro ku wy mie nić z Hisz pa nią Ku bę na Flo -
ry dę. Ta kie to by ły kie dyś cza sy…

Nie wol nic two znie sio no tam do pie ro
w 1880 ro ku. Czter na ście lat póź niej roz pę -
ta ło się – trwa ją ce z prze rwa mi 30 lat – po -
wsta nie o nie pod le głość. Za ini cjo wał je Jo se
Mar ti, któ ry miał wy wo łać nie tyl ko an ty -
hisz pań skie po wsta nie, ale ta kże po krzy żo -
wać Ame ry ka nom pla ny anek sji Ku by.
Zgi nął on jed nak w bi twie z od dzia ła mi
hisz pań ski mi pod Dos Rios. W 1898 r.,
w wy ni ku woj ny mor skiej ame ry kań sko -
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-hisz pań skiej i in ter wen cji USA, do szło
do za ję cia wy spy. Hisz pa nia roz po czę ła ro -
ko wa nia o po kój, któ ry za war to do kład -
nie 10 grud nia 1898 ro ku w Pa ry żu. USA
ob ję ły Ku bę fak tycz nym pro tek to ra tem, nie
do pro wa dza jąc do jej nie pod le gło ści. Pro -
tek cja USA wy mu si ła na Hisz pa nii re zy gna -
cję ze spła ty dłu gu cią żą ce go na ko lo nii.
W ro ku 1902 po wo ła no nie pod le głą re pu -

bli kę, na dal jed nak nad zo ro wa ną przez
USA, któ re mia ły znacz ne wpły wy na po li -
ty kę te go pań stwa aż do 1956 r. Po le ga ło to
mię dzy in ny mi na wy mu sze niu przy ję cia
tzw. „po praw ki Plat ta” (po zo sta ją cej w mo -
cy do 1934), któ ra za pew nia ła kon tro lę
USA nad po li ty ką rzą du ku bań skie go, a ta -
kże za pew nia ła USA pra wo do po sia da nia
słyn nej ba zy woj sko wej Gu an ta na mo.

Ku ba jest kra jem hisz pań sko ję zycz nym,
ale z po wy ższych po wo dów spo ro osób zna
ję zyk an giel ski. Tym zde cy do wa nie ró żni się
Ku ba od We ne zu eli – gdzie po an giel sku
do ga dać się po pro su nie ma z kim…

Kry zys na mię dzy na ro do wym ryn ku cu -
kru w okre sie mię dzy wo jen nym przy czy nił
się do ob ję cia wła dzy przez ge ne ra ła Mo -
ra le sa w 1925 ro ku. Szyb ko stał się on dyk -
ta to rem, a po ośmiu la tach rzą dów zo stał
oba lo ny w za ma chu woj sko wym, kie ro wa -
nym przez Ful gen cio Ba ti stę. Kie dy Ba ti sta
zo stał pre zy den tem, szyb ko wy kla ro wa ła
się je go pro ame ry kań ska po li ty ka. Ku ba sta -
ła się ta nim roz ryw ko wym miej scem, nie -
mal ko lo nią dla Ame ry ka nów. Kie dy
w 1952 ro ku Ba ti sta jed nak prze grał wy bo -
ry, do pro wa dził do ko lej ne go w hi sto rii Ku -
by za ma chu sta nu i zo stał dyk ta to rem.

Re ak cją spo łe czeń stwa by ły co raz spraw -
nej dzia ła ją ce ru chy opo zy cyj ne, w tym
Ruch 26 Lip ca, któ re mu prze wo dził Fi del
Ca stro…

1 stycz nia 1959 ro ku, wkra cza jąc do Ha -
wa ny, par ty zan ci pro wa dze ni przez Ca stro
zwy cię ży li Ba ti stę, a sam Fi del zo stał pre -
mie rem. Skut ki je go ów cze snych re form się -
ga ją na Ku bie dnia dzi siej sze go…
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Rząd Fi de la zna cjo na li zo wał ca ły prze -
mysł, sys tem ban ko wy, za brał wła sność
oby wa te lom USA, na wią zał so jusz z ZSRR.

Wa żnym wy da rze niem dla Ku bań czy -
ków by ła nie uda na, za pla no wa na przez
CIA in wa zja uchodź ców ku bań skich w Za -
to ce Świń w kwiet niu 1961 ro ku. W od we -
cie od ro ku 1962 rząd ame ry kań ski
wpro wa dził em bar go han dlo we i mor ską
blo ka dę wy spy, a Fi del zbli żał się do
ZSRR… Obec ność Ro sjan i ich wojsk, któ -
re in sta lo wa ły gło wi ce ją dro we, sta no wi ły
bar dzo re al ne za gro że nie ko lej ną woj ną
świa to wą. Ten go rą cy dla ca łe go prze cież
świa ta okres w paź dzier ni ku 1962 zna ny
jest ja ko kry zys ku bań ski.

Do brze pa mię ta łem z lek cji hi sto rii Za to -
kę Świń… Oczy wi ście jej na zwa ko ja rzy się
ka żde mu ze zwie rzę ciem ho dow la nym, ale
ta wci na ją ca się wą skim pa sem w ląd za to -
ka, w cen tral no -za chod niej czę ści po łu -
dnio we go wy brze ża, na zwę swo ją za -
wdzię cza ry bom tam wy stę pu ją cym, a nie
świ niom.

Mam rów nież na dzie ję, że opar te o ró -
żne źró dła hi sto rycz ne pod wa li ny mo jej
opo wie ści nie za nu dza ją Was. Dla mnie
zna jo mość hi sto rii by ła za wsze prze słan ką

do zro zu mie nia te raź niej szo ści. Za nim opo -
wiem o nur ko wa niu i na szych przy go dach,
faj nie bę dzie za tem wie dzieć kil ka rze czy
o Ku bie…

Wspar cie fi nan so we i go spo dar cze
udzie lał Ku bie ZSRR przez dwie de ka dy
– la ta 60. i 70. XX wie ku. Od 1972 ro ku Ku -
ba, przy stę pu jąc do RWPG, mia ła być świa -
to wym li de rem w pro duk cji cu kru. Par tia

ko mu ni stycz na (czy li Fi del) w cu krze wła -
śnie wi dzia ła zba wie nie roz wią zu ją ce pro -
ble my eko no micz ne. Jed nak po wol ny upa-
dek ko mu ni stycz ne go blo ku wschod nie go
i ame ry kań skie em bar go, a ta kże spa dek
cen cu kru do pro wa dzi ły do upad ku go spo -
dar ki pla no wa nej. Prze ja wi ło się to ogrom -
nym bez ro bo ciem i zu peł nym za ha mo wa -
niem wzro stu go spo dar cze go.
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W 1976 uchwa lo no ku bań ską kon sty tu -
cję, ze zwo lo no ta kże na pierw sze po re wo -
lu cji wy bo ry po śred nie do par la men tu.
Dzia ła nia te zmie rza ły do zin sty tu cjo na li -
zo wa nia re wo lu cji, jed nak peł nię wła dzy
po li tycz nej i woj sko wej uzy skał osta tecz nie
Fi del Ca stro. W la tach 70. Ku ba po dej mo -
wa ła dzia ła nia ma ją ce roz sze rzyć re wo lu -
cję, or ga ni zu jąc i wspie ra jąc woj sko wo,

wy sy ła jąc agen tów dzia ła ją cych w Ame ry -
ce Ła ciń skiej. Wła dze ku bań skie wspie ra ły
ta kże pro ko mu ni stycz ne ugru po wa nia
w Azji i Afry ce.

W 1992 Fi del Ca stro do pro wa dził
do zmian w ku bań skiej kon sty tu cji, któ re
da wa ły mu pra wo do wpro wa dze nia sta nu
wy jąt ko we go. Wpro wa dzo no bez po śred nie
wy bo ry do par la men tu (obo wią zu ją ce

od 1993), w prak ty ce jed nak opo zy cji
do wy bo rów cią gle nie do pusz cza no. Kon -
sty tu cja okre śli ła rów nież pry wat ną dzia łal -
ność go spo dar czą oraz swo bo dę prak ty-
ko wa nia re li gii. Po głę bia ją cy się kry zys wy -
mu sił re gla men ta cję żyw no ści, po cząw szy
od 1993, a go spo dar ce ku bań skiej za czął
do skwie rać brak ro py naf to wej. Rząd pró -
bo wał za tem po dej mo wać dzia ła nia ma ją -
ce po zy skać ka pi ta ły za gra nicz ne. Sta ra nia
te za koń czy ły się pod pi sa niem po ro zu mień
han dlo wych i in we sty cyj nych z kra ja mi
człon kow ski mi Unii Eu ro pej skiej w 1996 r.
Od 1997 re for my te przy nio sły pew ne suk -
ce sy go spo dar cze (m. in. spa dek bez ro bo -
cia do po zio mu 4-5%), a do 2000 r.
skoń czy ły się pro ble my z ro pą naf to wą (kra -
jo we wy do by cie te go su row ca po kry wa je -
dy nie 20% za po trze bo wa nia Ku by),
do star cza ną głów nie przez brat nią We ne -
zu elę w za mian za le cze nie ich oby wa te li
na wy spie.

Od cza su zmia ny ustro ju wie lu Ku bań -
czy ków, w spo sób le gal ny lub nie, sta ra ło
się wy emi gro wać do USA. Pierw sza fa la
emi gra cji na stą pi ła po prze ję ciu wła dzy
przez Ca stro, dru ga w la tach 1965–1973.
Na stęp na du ża fa la, to za pla no wa na przez
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Ca stro – na po cząt ku lat 80. XX wie ku – ak -
cja wy pusz cze nia prze ciw ni ków sys te mu.
Opu ści ło wte dy Ku bę po nad 120 tys. emi -
gran tów (ma rie li tos od por tu Ma riel, z któ re -
go wy pły wa li). Ogó łem, od ro ku 1959
do 2000, Ku bę opu ści ło z po wo dów po li -
tycz nych lub eko no micz nych oko ło 1,5 mi -
lio na lu dzi, czy li gru bo po nad 10% jej
miesz kań ców.

Po ro zu mie nie z 1995 r. pod pi sa ne przez
Ku bę ze Sta na mi Zjed no czo ny mi (re gu lu ją -
ce kwe stie em bar ga go spo dar cze go) za po -
bie gło ko lej ne mu kry zy so wi mi gra cyj ne mu.
Osie dle ni głów nie na Flo ry dzie Ku bań czy -
cy do szli tam do spo rych wpły wów po li -
tycz nych i ca ły czas my ślą o prze ję ciu
wła dzy na Ku bie.

W 1998 wy spę od wie dził pa pież Jan Pa -
weł II, co spo wo do wa ło ure gu lo wa nie wza -
jem nych re la cji mię dzy pań stwem
a Ko ścio łem oraz po pra wi ło nie ko rzyst ny
wi ze ru nek Ku by za gra ni cą. Ko lej ne la ta
sta ły pod zna kiem nie uda nych prób nor ma -
li za cji sto sun ków z USA.

Dzi siaj Ku ba za rzą dza na przez Rau la Ca -
stro (od 2008 ro ku) zmie nia się bar dzo po -
wo li. Wciąż naj więk szy mi prze stęp stwa mi
są tu taj: han del nar ko ty ka mi, pod nie sie nie

rę ki na tu ry stę, kra dzież i dzia łal ność kontr -
re wo lu cyj na. Mo że dzię ki te mu o ka żdej
po rze dnia i no cy, gdzie nie by łem, czu łem
się na praw dę bez piecz nie. Nie zbyt re li gij -
ne spo łe czeń stwo, otrzy mu je co raz wię cej
mo żli wo ści. Choć na za kup no we go au ta
po zwo lić so bie mo gą na praw dę nie licz ni
(je dy ny sa lon sa mo cho do wy w Ha wa nie
sprze dał 2 no we au ta przez pierw sze trzy
mie sią ce 2014 ro ku…). Dla Wa szej wy -

obraź ni, no wy Hy un dai Ac cent – je dy ny
do stęp ny tam mo del – kosz to wał 130 tys.
do la rów. Dla te go te sprze da ne dwa au ta
szyb ko ich na byw com skon fi sko wa no, bo
skąd ku pu ją cy mie li ni by mieć na nie ka sę,
sko ro mie sięcz na pen sja na Ku bie to 20 do -
la rów???

Ku bań czy cy mo gą od kil ku na stu lat do -
ra biać so bie wy naj mu jąc po ko je – ca sas
par ti cu lar. Jed nak i tu taj czuć od dech re żi -
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mu… Na trzy ca sas, w któ rych za miesz ki -
wa łem (ra zem z Ku bą i Pio trem), w dwóch
z nich na mo ich oczach pań stwo, rę ko ma
urzęd ni czek, do ko ny wa ło kon tro li zgło sze -
nia tu ry sty, wy sta wie nia po kwi to wa nia i od -
po wied nie go wpi su do spe cjal nej księ gi.
Dla te go po pierw szym „ola”, czy li „cześć”,
na si go spo da rze od ra zu po ży cza li na sze
pasz por ty.

Ku ba sły nie mię dzy in ny mi z aut krą żow -
ni ków z lat 50. XX wie ku, któ re do wy bu -
chu re wo lu cji im por to wa no z USA. Jest ich
naj wię cej (aż 70% wszyst kich aut), pry wat -
ni wła ści cie le trak tu ją je czę sto le piej niż
wła sne ko bie ty. Cza sa mi, po mi mo że to
gru cho ty, au ta aż błysz czą od prze sad ne go
my cia i wo sko wa nia… Ame ry kań ski sta ry
krą żow nik w do brym sta nie kosz tu je od 15

tys. do la rów w gó rę, a przy ogól nej bie dzie
ko bie ty są chęt ne i ta nie, więc jest to me ry -
to rycz ny ar gu ment tłu ma czą cy mo to ry za -
cyj ne pa sje Ku bań czy ków.

Dru gą wy raź ną gru pę sta no wią pań stwo -
we au ta pro du ko wa ne w kra jach so cja li stycz -
nych – głów nie w ZSRR. Ła dy, Mo skwi cze,
ale i na sze ma lu chy – zwa ne na Ku bie po la -
ki to (je śli jest na cho dzie, kosz tu je ok. 5 tys.
do lców, mi mo że naj młod sze po cho dzą
z 1983 ro ku). Ika ru sy i Zi ły rów nież z po wo -
dze niem do dzi siaj słu żą miesz kań com wy -
spy. Trans port zbio ro wy za pew nia naj czę -
ściej Ził z bu dą dla pa sa że rów lub na wet ta -
ki z otwar tą skrzy nią. Sto sun ko wo ma ło jest
mo to rów i sku te rów. Trze cia, naj bar dziej wy -
ró żnia ją ca się gru pa aut, to pro ste, współ cze -
sne mo de le azja tyc kich i nie miec kich pro -
du cen tów. To au ta pań stwo we, bę dą ce na
sta nie wy po ży czal ni sa mo cho dów.

Żół te ta bli ce re je stra cyj ne są sta re i obec -
nie w trak cie wy mia ny. Ta kie wła śnie miał
ka żdy sa mo chód pry wat ny, ale obec nie wy -
da wa ne są bia łe z li ter ką P na po cząt ku.
Daw niej nie bie skie ta bli ce, a te raz bia łe z li -
ter ką B, ma ją au ta pań stwo we, z wy po ży -
czal ni, dla ob co kra jow ców i au ta z am ba-
sad.
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Nie ma ło też kosz tu je wy po ży cze nie au ta
dla ob co kra jow ca -tu ry sty, bo ce na 80 do la -
rów za do bę, to prze cież czte ro mie sięcz ne
wy na gro dze nie Ku bań czy ków…

Hi sto ria Ku by bar dzo moc no wpły nę ła
na cha rak ter spo łe czeń stwa. Po tom ków
rdzen ne go lu du Ara wa ków nie ma już wca -
le. Na 11 mi lio nów Ku bań czy ków po -
nad 60% po pu la cji sta no wią bia li, 10%
mu rzy ni, a 25% Mu la ci. Ró żni ce w wy glą -
dzie nie po wo du ją ró żnic w po dej ściu
do ży cia. Uśmiech i go to wość do za ba wy
re pre zen tu je chy ba ka żdy, kto ma na to si -
łę.

Od se tek lu dzi z wy ższym wy kształ ce -
niem na le ży do naj więk szych na świe cie.
To do brze wy edu ko wa ne spo łe czeń stwo
w 80% na le ży do je dy nej słusz nej PCC
(Par tio Ko mu ni sta de Cu ba). W pod zie miu
i na emi gra cji ist nie je za to wie le związ ków
i or ga ni za cji wal czą cych o plu ra lizm i de -
mo kra cję.

Osią gnię cia Ku by na po lu ochro ny zdro -
wia po zwo li ły od 1983 ro ku speł niać, a na -
wet prze kro czyć stan dar dy Opie ki Me dy-
cz nej dla Ka żde go, wy zna czo ne przez
Świa to wą Or ga ni za cję Zdro wia (WHO).

Pi sząc o Ku bie, ko niecz ne jest przy bli że -

nie ta kiej po sta ci jak Er ne sto Ra fa el Gu eva -
ra de la Ser na, zna ny po wszech nie ja ko el
ko men dan te Che Gu eva ra. Wa żna to po stać
w hi sto rii re wo lu cji ku bań skiej, wa żny to
kom pan Fi de la. Ten Ar gen tyń czyk to po stać
na praw dę barw na. Stu dent me dy cy ny, pod -
ró żnik prze mie rza ją cy Ame ry kę Po łu dnio -
wą na mo to cy klu i re wo lu cjo ni sta w jed nej
oso bie – za szcze piał le wi co we ide ały i ko -

mu nizm w kil ku kra jach, na Ku bie jest oso -
bo wo ścią nr 2. Wi dać to na wszyst kich bil -
bor dach, po mni kach i in nych eks po no -
wa nych miej scach, gdzie za wsze to wa rzy -
szy Fi de lo wi.

Che wraz z Fi de lem i je go bra tem Rau -
lem za ata ko wa li Ku bę z Mek sy ku z jach tu
Gran ma. Dy sy den ci do tar li na brzeg wy -
brze ża 25 li sto pa da 1956 ro ku. Jed nak za -
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ata ko wa ni przez si ły wier ne re żi mo wi Ba ti -
sty zo sta li roz bi ci. Tyl ko dwu na stu z nich,
w tym Fi del, Raul i Che, prze ży li chro niąc
się w gó rach Sier ra Ma estra. Ca ły świat za -
sta na wiał się, jak zgi nął Fi del, tym cza sem
on i je go za ło ga ukry wa li się u bied nych rol -
ni ków. Na pew no po mógł im wte dy brak
cy wi li za cji, nie by ło tam prą du, szkół, nie
by ło ni cze go. Che Gu evar ra or ga ni zo wał

po lo we kli ni ki me dycz ne, pro du ko wał ma -
te ria ły wy bu cho we, bu do wał, na uczał i wy -
da wał lo kal ną ga ze tę. Nie spo sób opi sać
wszyst kie go co ro bił, co umiał i co po so -
bie zo sta wiał. Ten czło wiek or kie stra zo stał
mia no wa ny przez Fi de la za stęp cą do wód -
cy. Choć był zna ny z twar dej rę ki i dys cy pli -
ny, żoł nie rze wi dzie li w nim praw dzi we go
przy wód cę i na uczy cie la.

Za chę cam do po czy ta nia o czło wie ku,
któ re go cha rak te ry stycz na twarz po kry ta za -
ro stem i dłu gi mi wło sa mi, któ re od gó ry
okry wa woj sko wy be ret, jest sym bo lem
do dzi siaj. Miał on też swój spo ry udział
w wie lu dzia ła niach re wo lu cyj nych, a po 1
stycz nia 1959 w spra wo wa niu wła dzy. Zgi -
nął tra gicz nie Bo li wii w 1967 ro ku, za -
szcze pia jąc i tam re wo lu cję. W je go śmier ci
pal ce po dob no ma cza ła CIA i by ły na zi -
stow ski zbrod niarz Klaus Bar bie. Zdra dzo no
je go kry jów kę, po strze lo no, a póź niej
na roz kaz bo li wij skie go pre zy den ta roz -
strze la no.

Po cząt ko wo Er ne sto Gu eva ra był zwo -
len ni kiem pro ra dziec kie go mark si zmu i le -
ni ni zmu, choć ni gdy nie zo stał człon kiem
par tii ko mu ni stycz nej. Po glą dy Che wy kry -
sta li zo wa ły się po roz ła mie chiń sko -ra -
dziec kim w 1960 r., gdy stał się on
za go rza łym kry ty kiem ra dziec kie go im pe -
ria li zmu. Są dził, że dla oba le nia ka pi ta li -
stycz nych dyk ta tur w kra jach roz wi ja ją cych
się nie zbęd na jest re wo lu cja, z troc ki zmu
prze jął teo rię per ma nent nej re wo lu cji. Re -
wo lu cja i no wy sys tem miał być opar ty
głów nie o sta no wią cych więk szość w tych
kra jach chło pów.
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Wo kół oso by Che wy rósł ro dzaj kul tu
jed nost ki, ob ja wia ją cy się głów nie umiesz -
cza niem je go po do bi zny na ścia nach, ubra -
niach, pla kiet kach itp. Che Gu eva ra stał się
sym bo lem ra dy kal nych ru chów le wi co -
wych. Jak się nie jed no krot nie prze ko na łem
– ma ło kto z ich człon ków ma do sta tecz ną
o nim wie dzę. Cha vez po rów ny wał go
do sa me go Je zu sa, Nel son Man de la twier -

dził prze cież, że Che jest in spi ra cją dla ka -
żdej isto ty ludz kiej ko cha ją cej wol ność,
a fut bo lo wa le gen da i je go ro dak Ma ra do -
na chwa lił się wie lo krot nie, że ma go za -
wsze przy so bie, na ra mie niu, na ta tu ażu,
któ ry jest dzie łem sztu ki i że tak na praw dę
no si go w ser cu. Z ko lei je go prze ciw ni cy
pod kre śla ją, że był on od po wie dzial ny
za wpę dze nie kra ju w ru inę go spo dar czą.

Wszyst ko to, co na pi sa łem po wy żej,
stwa rza ob raz cie ka we go i przede wszyst -
kim ory gi nal ne go kra ju. Dla nas eg zo tycz -
ne go ze wzglę du na kli mat, ale i sys tem,
go spo dar kę. Jak już wcze śniej wspo mi na -
łem, Ku ba naj le piej sma ku je na Ku bie – nie
z per spek ty wy In ter ne tu, te le wi zo ra czy
prze wod ni ków tu ry stycz nych.

Du ża moc na sze go pro gra mu ku bań skie -
go po le ga ła na zwie dze niu kil ku ró żnych
miejsc, wy bra nych przez Pio tra po wie lu
mie sią cach spę dzo nych na po zna wa niu ca -
łej wy spy. Oczy wi ście nie wszyst ko, co
war te obej rze nia, da się zo ba czyć, bo na -
wet dwa ty go dnie to za wsze za ma ło. Barw -
ną Ku bę trze ba po pro su zwie dzać dłu żej
lub by wać tam czę ściej! Dzię ki po my słom
Pio tra nasz wy jazd był wy jąt ko wy i zu peł -
nie in ny niż te ofe ro wa ne w naj po pu lar niej -
szych biu rach…

Po tym hi sto rycz nym wpro wa dze niu bę -
dzie cie w 100% go to wi na ma te riał z na szej
ku bań skiej przy go dy! Ale o tym, co tam ro -
bi li śmy, w szcze gó łach już w na stęp nym
ma ga zy nie NU RAS. IN FO…

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl
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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
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ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD NURKOWY

SKORZYSTAJ Z KALENDARZA 
I DOPISZ TAM TERMIN

ORGANIZOWANEJ IMPREZY 
NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ

forum-nuras.com/calendar.php

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

C I E B I E  TA M  N I E  M O Ż E  Z A B R A K N Ą Ć

http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.activtour.pl/marsa-alam-nurkowanie-egipt-hotel-sierpien-2014
http://forum-nuras.com/calendar.php


Nuras.info 6/2014

32

Nie zdą ży łem jesz cze zejść
po nur ko wa niu z zo dia ka, kie dy zo -
sta łem mo men tal nie zła pa ny przez
od po czy wa ją ce go mię dzy nur ko wa -
nia mi do bre go zna jo me go i sta łe go
klien ta cen trum, z któ rym współ pra -
cu ję. Zo sta łem przez nie go za cią -
gnię ty w stro nę nie du żej po bli skiej
la gu ny/es tu arium. Na je go twa rzy wi -
dać by ło eks cy ta cję oraz du mę ze
zna le zi ska, któ re za chwi lę bę dzie
mógł mi przed sta wić.

Je ste śmy na pla ży w Za to ce So dwa ny,
jed nym z sub tro pi kal nych ra jów w pół noc -
no -wschod niej czę ści Re pu bli ki Po łu dnio -
wej Afry ki. Znaj du je się tu taj fan ta stycz na
ra fa ko ra lo wa, na któ rej nur ku ję już od pra -
wie trzech lat. Tym ra zem tu tej sza nie sa mo -

Przybrzeżny mikrokosmos

Migracja krabów



Nuras.info 6/2014

33

wi cie zró żni co wa na fau na za sko czy ła nas
nie pod wo dą, na ra fie, ale tuż u uj ścia ma -
lut kiej rzecz ki wpa da ją cej do oce anu, za -
raz obok miej sca, skąd star tu ją wszyst kie
zo dia ki nur ko we. Przy ca łym za mie sza niu,
ja kie tu za zwy czaj pa nu je, kie dy kil ku ope -
ra to rów nur ko wych jed no cze śnie ma new -
ru je ło dzia mi za po mo cą trak to rów, ta kie

przy rod ni cze wy da rze nia ra czej umy ka ją
uwa dze. Tym ra zem mój zna jo my był
na po ste run ku i zna jąc mo je za in te re so wa -
nie nie ty po wy mi za cho wa nia mi zwie rząt,
skie ro wał mo ją uwa gę na to rzad kie do -
świad cze nie. Wy da wać by się mo gło, że
w miej scu, do któ re go mnie za pro wa dził,
nic się nie dzie je. Ot, rzecz ka sze ro ko ści
mo że trzech me trów i głę bo ko ści 50 cm,
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z cał kiem sil nym prą dem, spo koj nie wpły -
wa so bie do oce anu. W pew nej tyl ko czę ści
le we go brze gu wi dać jak by po ru sza ją cy się
w dziw ny spo sób pia sek.

Kra by. Ty sią ce.
Na prze strze ni nie ca łe go me tra kwa dra -

to we go, na sa mym brze gu rzecz ki, scho wa -
ne pod nie wy so ką piasz czy stą skar pą,
kłę bią się ni czym w mro wi sku, świe żo wy -
kształ co ne po krót kim okre sie lar wo wym,
kra bi ki (lat. Va ru na Lit te ra ta), któ rych wiel -
kość nie prze kra cza 5 mm. Je den na dru -
gim, na wet w ta kich ogrom nych licz bach
nie trud no o ich prze ocze nie. Mi mo że
znaj du ją się tuż u uj ścia do oce anu, czy li
nie wiel kie go es tu arium, gdzie wo da oce -
anicz na mie sza się z lą do wą, nie są to sło -
no wod ne kra by. Do ro słe sa mi ce spły wa ją
z rze ką do es tu arium, gdzie skła da ją jaj ka.
Mło de lar wy szyb ko prze kształ ca ją się
w mi nia tu ro we wer sje do ro słych kra bów
i ich głów nym ce lem sta je się do tar cie z po -
wro tem do słod ko wod nych czę ści rze ki,
gdzie spę dza ją resz tę swo je go ży cia.
W związ ku z tym, że wszyst kie kra by wy -
klu wa ją się na raz i ra zem pod ró żu ją w gó -
rę rze ki, swo ją li czeb no ścią two rzą ogro-
m ną mi gra cję, acz kol wiek na mi nia tu ro wą
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z na sze go punk tu wi dze nia ska lę. Dzię ki
no wo cze sne mu sprzę to wi fil mo we mu mo -
żna znacz nie się przy bli żyć i po dzi wiać to
nie sa mo wi te wy da rze nie. A z bli ska wy glą -
da to tak, jak by kra by wal czy ły o prze trwa -
nie. Za zwy czaj przy tak du żych mi gra cjach
szyb ko znaj du ją się dra pie żni ki, któ re bez -
kom pro mi so wo dzie siąt ku ją ca łą po pu la cję
mło dych zwie rząt. Naj lep szym przy kła dem
te go są mło de żół wie, któ re za nim do trą
z koń ca pla ży do oce anu, a więc za zwy czaj
za le d wie kil ka dzie siąt me trów, mu szą sta -
wić czo ła nie zli czo nym dra pie żni kom,
w tym naj czę ściej tym ata ku ją cym z po wie -
trza. Kra by nie mia ły te go pro ble mu, kil ka
mew tu czy tam skub nę ło pa rę sztuk, jed -

nak naj wy raź niej żad ne mu lo kal ne mu dra -
pie żni ko wi ta ki nie wiel ki po si łek nie pa so -
wał. Głów nym wy zwa niem dla
sko ru pia ków oka za ła się sa ma rzecz ka.
Prze sie dzia łem tam z ka me rą w su mie kil ka
go dzin i wy glą da ło to tak, że mi gra cja prze -
mie ści ła się za le d wie kil ka me trów na -
przód, tzn. pod prąd. Zga du ję, że mło de nie
mo gą od da lać się za bar dzo od wo dy
i prze miesz czać po su chym pia sku, któ ry
mo że być bar dzo go rą cy (cza sa mi nie da się
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cho dzić bez żad ne go obu wia!). Prąd wo dy
był jed nak na ty le sil ny, że tyl ko nie któ rym
uda wa ło się „prze ska ki wać” wzdłuż brze -
gu, co ja kiś czas tyl ko wpa da jąc w pu łap kę
opa da ją cej, ob my wa nej wo dą, skar py.
Więk szość jed nak by ła zmy wa na wraz z tą
skar pą i prą dem z po wro tem na po czą tek
dro gi. Ewo lu cja da je te mu ga tun ko wi do -
dat ko we szan se w po sta ci umie jęt no ści pły -
wa nia do przo du przez krót ki czas,
w prze ci wień stwie do resz ty sko ru pia ków,
któ re za zwy czaj mo gą po ru szać się w wo -
dzie tyl ko do ty łu lub w bok. Z mo ich ob ser -
wa cji, dzię ki te mu nie któ rym uda wa ło się
prze być krót ki dy stans, pły nąc pod prąd, że -
by scho wać się czym prę dzej w ma łej za -
tocz ce i na brać sił na po ko na nie ko lej ne go
ka wał ka es tu arium. Na fil mie z du żym zbli -
że niem wi dać też, jak kra by współ pra cu ją

ze so bą w du żych gru pach. Te na cze le ma -
sy za trzy mu ją się w po przek zmy wa ne go
brze gu, aby na stęp ne mo gły po nich
przejść, ma jąc w ten spo sób bar dziej
„utwar dzo ną” dro gę. I tak ni czym gą sie ni -
ca czoł go wa ca ła ma sa kra bów po ru sza się
na przód.

Ca łą mi gra cję mo żna by ło oglą dać przez
oko ło trzy dni, tyl ko w go dzi nach po ran -
nych. Wraz z ro sną cą tem pe ra tu rą w cią gu
dnia kra by zni ka ły, praw do po dob nie
do wód za to ki, po to tyl ko, że by roz po cząć

pod róż po now nie na stęp ne go dnia. W ka -
żdym ko lej nym dniu mo żna by ło za ob ser -
wo wać co raz mniej sze gru py, aż do mo-
men tu, kie dy tyl ko po je dyn cze oka zy pod -
ró żo wa ły na wła sną rę kę.

Chcąc do wie dzieć się wię cej na ten te -
mat, skon tak to wa łem się z kil ko ma lo kal ny -
mi na ukow ca mi zaj mu ją cy mi się ró żno -
rod no ścią ga tun ko wą oraz stra żni ka mi
przy ro dy par ku UNE SCO Isi man ga li so,
gdzie znaj du je się Za to ka So dwa ny. Oka -
zu je się, że ta mi gra cja jest nie sa mo wi cie



Nuras.info 6/2014

37

rzad ka i nikt, tak na praw dę nikt, nie jest
w sta nie jej prze wi dzieć, a ilość in for ma cji
o tym ga tun ku jest wy jąt ko wo ma ła.
W związ ku z tym, wszyst kie mo je ob ser wa -
cje by ły skrzęt nie udo ku men to wa ne, aby
stwo rzyć ba zę do dal szych ba dań. Je śli kto -
kol wiek po now nie za uwa ży ten przy rod ni -
czy fe no men, za pi sa ne zo sta ną wszyst kie
in for ma cje kli ma tycz ne, jak tem pe ra tu ra
oce anu, rze ki, po wie trza, po ra ro ku, po ra
dnia, stan przy pły wów/od pły wów oraz
struk tu ra es tu arium (zmie nia się nie mal
z dnia na dzień). Dzię ki te mu w przy szło ści
bę dzie mo żna sta ty stycz nie po rów nać
wszyst kie ob ser wa cje i wy ty po wać od po -
wied nie wa run ki, któ re sprzy ja ją wy stę po -
wa niu tej mi gra cji. Tak, na nie wiel ką ska lę,
two rzy się na uka.

Bartek Łukasik

http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
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Su dan, a do kład nie Su dan Pół -
noc ny to kraj, któ re go pod wod ne
pięk no urze kło mnie szcze gól nie.
Wy jazd do Su da nu od wie lu lat po -
zo sta wał nu me rem z pierw szej
dzie siąt ki na mo jej li ście kie run ków,
do któ rych chcia łam zor ga ni zo wać
wy jazd. 

Na po cząt ku kwiet nia 2014 mie li śmy
oka zję prze ko nać się na wła sne oczy o bo -
gac twie i nie zwy kłym po ten cja le te go kra ju
– kra ju ofe ru ją ce go to po we nur ko wa nia
w sto sun ko wo bli skiej od le gło ści od Pol ski.

Na sza wy pra wa roz po czę ła się od dwu -
dnio wej przy go dy w Du ba ju. Prze lo ty
z Pol ski or ga ni zo wa ne są naj czę ściej

z prze siad ką w tym ude rza ją cym prze py -
chem mie ście Zjed no czo nych Emi ra tów
Arab skich, gdzie wszyst ko mu si być „naj”.
Bez na my słu wy ko rzy sta li śmy tę szan sę
i po zna li śmy głów ne atrak cje „Naj więk szej
Me tro po lii Pu sty ni”. Czter dzie ści osiem go -
dzin w ta kim mie ście jak Du baj mo że wy -
da wać się ma ło, cho ciaż we dług mnie

Sudan Północny



Nuras.info 6/2014

39

za pew ni ło nam wy star cza ją cą daw kę wra -
żeń. Za sza le li śmy na nar tach, co by ło chy -
ba naj wspa nial szą i nie co dzien ną fraj dą,
ja ką ostat nio prze ży łam. Nie sa mo wi ty kon -
trast – w cen trum pu sty ni we szli śmy do
wnę trza Ski Du bai. Na dwo rze pa no wa ła
tem pe ra tu ra 40OC, my w krót kich spoden -
kach i ja pon kach. Na gle ob słu ga wrę czy ła
nam kom bi ne zo ny nar ciar skie, przy mie rzy -
li śmy bu ty, do pa so wa li śmy nar ty. Po 20 mi -
nu tach przy go to wań prze nie śli śmy się
do mroź nej kra iny śnie gu w za da szo nej ha -
li. Wsie dli śmy na wy ciąg, wje cha li śmy
do gó ry i jaz da... Śnieg, co praw da sztucz -
ny, ale był! Na gó rę kur so wa ły dwa wy cią -
gi: ka na pa i ta le rzyk, był też ma ły snow
park. W ta kiej chwi li tyl ko jed na myśl przy -
szła mi do gło wy – ludz kie mo żli wo ści
i wy obraź nia nie zna ją gra nic. Dwie go dzi -
ny spę dzo ne w tem pe ra tu rze –2OC da ły się
we zna ki. Nad szedł więc czas na pod bój
no wa tor skich i am bit nych bu dow li! Naj bar -
dziej zna ne: Burj Al -Arab – ho tel ża giel,
Burj Du bai/Kha li fa – naj wy ższy bu dy nek
świa ta, cen tra han dlo we o ja kich nie śni -
łam! Obok się ga ją cych nie ba wie żow ców
i no wo cze snych, luk su so wych ho te li, uda ło
się nam od kryć wie le tra dy cyj nych arab -

skich do mów, ko lo ro wych ba za rów i is lam -
skich świą tyń. Przy znam szcze rze, że oko -
li ce Cre ek, Gold So uk, krót ki rejs po
rzecz ce, zro bi ły na mnie naj więk sze wra że -
nie – to tu taj uda ło nam się po czuć arab ski
kli mat po śród osza ła mia ją ce go po stę pu.
Po dniu peł nym wra żeń, po zmierz chu, ru -

szy li śmy na ostat ni po że gnal ny spa cer pę -
dzą cy mi uli ca mi Du ba ju. Zmę cze nie da wa -
ło się we zna ki, je dy na myśl, ja ka nam
wte dy to wa rzy szy ła to – zim ne pi wo! I tu
nie ste ty prze ży li śmy roz cza ro wa nie. Al ko -
ho lu brak, jak na złość, mo żna go ku pić
w za le d wie kil ku eks klu zyw nych ho te lo -
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wych re stau ra cjach. Po mi mo no wo cze sno -
ści i za chod nie go kli ma tu mia sta, kul tu ra
i tra dy cja arab ska bro ni swo ich za sad. Wra -
ca my do ho te lu orzeź wie ni je dy nie co ca -
-co lą.

Dwu dnio wa prze rwa w Du ba ju oka za ła
się świet nym po my słem na tra sie do Su da -

nu. Nie zwy kła ła twość po ru sza nia się me -
trem, brak ba rier ję zy ko wych – prak tycz nie
ka żdy, ko go py ta li śmy o co kol wiek, swo -
bod nie po słu gi wał się ję zy kiem an giel skim.
Do brze roz wi nię ty sys tem in for ma cji, ła twe
i czy tel ne wska zów ki dla tu ry stów nie zwy -
kle uła twi ły nam prze mie rze nie Du ba ju

wzdłuż i wszerz.
Na stęp ny dzień to ten, na któ ry cze ka li -

śmy ty le cza su! Wró ci li śmy na lot ni sko,

Dubai Creek i stara część Dubai -  Burj Al Arab
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prze szli śmy od pra wę i już tyl ko dwie go dzi -
ny lo tu dzie li ły nas od wy ma rzo ne go mia sta
po ło żo ne go nad Mo rzem Czer wo nym. Mu -

szę wspo mnieć jesz cze kil ka słów o od pra -
wie na lot ni sku, bo te ob ra zy po zo sta ną
na za wsze w mo jej pa mię ci. Ha la od praw
w Du ba ju przy po mi na je den wiel ki eg zo -
tycz ny ba zar. Wła ści wie chy ba tyl ko na sza
gru pa nada ła ba gaż, któ ry w na szym po ję -
ciu wy glą da jak ty po wy (tor ba, wa liz ka,
itp.). Ba gaż pod ró żny po zo sta łych pa sa że -
rów nada wa ny do lu ków sa mo lo tów to: kli -
ma ty za to ry, te le wi zo ry pla zmo we 42”,
drob ny sprzęt AGD i RTV... a ta kże wszel -
kie do bra spo żyw cze, sma ko ły ki i ko sme ty -
ki. Był to wi dok przy po mi na ją cy za chod nie
gra ni ce Pol ski w la tach 90. Nie do my śla łam
się jesz cze, że to, co dzia ło się pod czas od -
pra wy pasz por to wo -ba ga żo wej, by ło za po -
wie dzią kli ma tów pa nu ją cych na po kła dzie
sa mo lo tu. Otóż po wej ściu do skrzy dla tej
ma szy ny po czu li śmy się czę ścią „jed nej
wiel kiej arab skiej ro dzi ny”. Do oko ła roz -
bie ga ne to wa rzy stwo, ka żdy wno si na po -
kład gó ry to boł ków i pró bu je upa ko wać je
do lu ków, trwa ło rów nież po szu ki wa nie
wła ści wych miejsc..., iście swoj skie kli ma -
ty nie spo ty ka ne na co dzień w na szej czę ści
glo bu. W skró cie – je den wiel ki ba ła gan
i roz gar diasz! W związ ku z tym, że znacz -
na część lud no ści su dań skiej to anal fa be ci,

nie ka żdy z uczest ni ków na sze go lo tu po -
tra fił od czy tać in for ma cje umiesz czo ne
na kar cie po kła do wej. Nie zwy kle cier pli we
ste war des sy spraw dza ły nie któ rym pa sa że -
rom bi le ty i po ma ga ły za jąć od po wied nie
miej sce w sa mo lo cie. W koń cu wy star to wa -
li śmy z 30-mi nu to wym opóź nie niem, ale to
chy ba jest tu na po rząd ku dzien nym.

Po oko ło dwóch go dzi nach lo tu z okien -
ka na resz cie do strze głam wy brze że su dań -
skie oraz obie cu ją co wy glą da ją ce for ma cje
ko ra lo we wzdłuż li nii brze go wej – to tu taj
już ju tro za nu rzy my się w błę kit nej to ni.
Na resz cie... Lą do wa nie na lot ni sku w Por -
cie Su dan przy po mi na ło lą do wa nie w ba -
zie woj sko wej, gdzieś na od lu dziu, gdzie
nie ma cy wi li za cji. Port lot ni czy przy po mi -
na han gar woj sko wy, wy po sa żo ny jest w je -
den pas star to wy, do oko ła pia sek i kil ka
za rdze wia łych an ten. Kie dy wy szli śmy z sa -
mo lo tu, od ra zu oto czy ło nas kil ku woj sko -
wych, bacz nie pil nu ją cych, czy nie fo to-
gra fu je my tej nie zwy kłej for te cy mi li tar nej.
Pro ce du ra wi zo wa i emi gra cyj na za ję ła
nam 30 mi nut. My oraz wszy scy pa sa że ro -
wie sa mo lo tu zgro ma dzi li śmy się w ma łej
sa li (dzię ki Bo gu kli ma ty zo wa nej) i je den
po dru gim pod da wa li śmy się pro ce du rom

najwyższy budynek świata nocą
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lo kal nej izby cel nej. Cha os, ba ła gan, ale
uda ło się. Prze szli śmy da lej, tym ra zem
po od biór ba ga żu. I tu wiel kie zdzi wie nie!
Lot ni sko w Por cie Su dan nie po sia da tak
roz wi nię te go sys te mu taśm trans por tu ją -
cych ba gaż, do ja kie go przy wy kli śmy. Tu -
taj wszyst ko od by wa się ręcz nie! Efekt

– ostat nia oso ba z na szej gru py cze ka ła
na ba gaż po nad go dzi nę.

Na resz cie wol ność, opu ści li śmy bu dy nek
lot ni ska, uda li śmy się do na sze go eg zo tycz -
nie i baj ko wo zdo bio ne go au to ka ru (za rów -
no na ze wnątrz, jak i we wnątrz). Po 30
mi nu tach jaz dy w stro nę pół noc ną, na resz -

cie do tar li śmy do por tu, w któ rym cze ka ła
na sza łódź. Po dro dze z lot ni ska wy pa trzy -
łam ma łą pe tro che mię, zbior ni ki do prze -
cho wy wa nia ga zu oraz pa li wa, ma łe
i nie zwy kle bied ne osa dy Be du inów, wiel -
błą dy pa są ce się na po ła ciach krze win. Kra -
jo braz Pół noc ne go Su da nu jest o wie le
bar dziej zie lo ny od te go, któ ry ob ser wu je -
my w Egip cie. W naj bli ższym oto cze niu
wy stę pu je spo ro krze wów, traw sa wan ny
i pło żą cych drzew pu styn nych aka cji.

Sa ma miej sco wość Port Su dan i jej epi -
cen trum – port to głów ny łącz nik pań stwa
ze świa tem od bli sko stu lat. Część por to wa
jest no wo cze sna, ru chli wa, nie ustan nie
przy pły wa ją tu i wy pły wa ją wiel kie kon te -
ne row ce (m. in. z Ara bii Sau dyj skiej, Sin ga -
pu ru). Stat ki te trans por tu ją do Su da nu
pro duk ty, po wy ła do wa niu wra ca ją do por -
tów ma cie rzy stych, nie za bie ra jąc żad nych
to wa rów w dro gę po wrot ną. Dzie je się tak
dla te go, że Su dan nie po sia da roz wi nię tej
pro duk cji i eks por tu. Pa ra dok sem jest, że
ce ny żyw no ści i pod sta wo wych pro duk tów
wy ko rzy sty wa nych w go spo dar stwach do -
mo wych są znacz nie wy ższe niż np. w są -
sied nim Egip cie (któ re go miesz kań cy de
fac to są znacz nie za mo żniej si niż Su dań-
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czy cy). Dzie je się to na sku tek te go, że prak -
tycz nie wszyst ko w Su da nie po cho dzi z im -
por tu, ta kże je dze nie.

Zmie rza li śmy do do ku. To tu taj cze ka ła
na sza łódź. Miej sce to wy bu do wa ne zo sta -
ło w kształ cie li te ry L, po dru giej stro nie roz -
po ście ra się wi dok na mo nu men tal ną część
to wa ro wą, gdzie cu mu ją naj więk sze kon te -
ne row ce świa ta i od by wa się roz ła du nek.
Po nie waż był już wcze sny wie czór, na na -
brze żu zro bi ło się tak tło czo no, że czu li śmy
się jak na pro me na dzie w zna nym ku ror cie!
Do oko ła prze sia dy wa ły ro dzi ny z dzieć mi,
mę żczyź ni gra li w kar ty lub bi lard (po my -
sło wi Su dań czy cy po roz sta wia li so bie
na na brze żu kil ka sto łów bi lar do wych).
Wszy scy od po czy wa li od skwa ru i słoń ca
roz le wa ją ce go się nad gło wa mi. Pa no wa ła
bez tro ska at mos fe ra re lak su i za ba wy, lo kal -
ni by li nie zwy kle sym pa tycz ni. Wy pi li śmy
z ni mi lo kal ną ka wę... Ka żdy tam zna ję zyk
an giel ski – nie wa żne czy sta ry, czy mło dy.
W Su da nie obo wią zu ją dwa ję zy ki urzę do -
we: su dań ski i an giel ski – to nam bar dzo
po ma ga.

Do szli śmy do na brze ża i na resz cie mo -
gli śmy spoj rzeć na nie go łym okiem! Cie -
szy łam się ogrom nie z wy bo ru jach tu: był

du ży, sta bil ny, no wo cze sny, wy god ny. Sie -
dem dni spę dzo nych na je go po kła dzie po -
zo sta wi ło w na szej pa mię ci tyl ko naj lep sze
wra że nia. Przy oka zji te ma tu ło dzi, chcia -
ła bym do dać jed ną wa żną rzecz. Wy bór
do bre go, szyb kie go, moc ne go i prze stron -
ne go jach tu mo to ro we go w przy pad ku sa -

fa ri jest nie zwy kle istot ny. Bez po śred nio
prze kła da się to na kom fort po by tu, mo żli -
wość szyb kie go do tar cia do naj od le glej -
szych miejsc! Na sza łódź ja ko pierw sza
do pły nę ła do naj od le glej szych raf, mie li śmy
szan sę w za le d wie sie dem dni od być sa fa ri
po tra sie, na któ rą in ne ło dzie po trze bu ją

nabrzerze Portu Sudan
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dzie sięć. Przez pierw sze dwa dni nikt nam
nie to wa rzy szył, by li śmy tyl ko my i Mo rze
Czer wo ne! Fa lo wa ło, a my nie czu li śmy
żad ne go dys kom for tu... Na sza łódź i jej za -
ło ga spraw dzi ły się w 100%.

Pierw szy dzień i pierw sze za nu rze nia za -

czę ły się prze cięt nie. Do tar li śmy do naj da -
lej wy su nię te go na pół noc punk tu na szej
tra sy – ra fy Sha ab Seu di. Czu łam ma łe roz -
cza ro wa nie, mak sy mal na głę bo kość 20 m,
miej sca nie szcze gól ne, prze wod nik bacz nie
nas oglą dał, spraw dzał, ob ser wo wał... Dru -

gie nur ko wa nie dzien ne i trze cie noc ne zro -
bi li śmy na ra fie Go ta Sham bea. Naj bar dziej
po do ba ły mi się spek ta ku lar ne for ma cje
twar dych ko row ców – tak ob szer ne wa chla -
rze to praw dzi wy ra ry tas. Nur ko wa nia te go
dnia by ły ła twe, spo koj ne, bez spek ta ku lar -
nych wra żeń. Ale był to je dy nie przed smak
te go, co cze ka ło nas w ko lej nych dniach!
Te go dnia i przez dwa ko lej ne po zo sta li śmy
je dy ną ło dzią uno szą cą się w to ni wo dy.
Na wid no krę gu żad nej kon ku ren cji, żad -
nych nie chcia nych współ to wa rzy szy pod -
ró ży. Tyl ko my i naj lep sze miej sca nur ko we
świa ta.

Dzień dru gi to już praw dzi wy od jazd!
Ra fy An ga rosh i Mer lo. W tłu ma cze niu An -
ga rosh zna czy ty le, co „Mat ka Re ki -
nów”. I jak się po tem oka za ło, na zwa
do kład nie po kry wa się z atrak cja mi, ja kie
ofe ru je. Pierw sze nur ko wa nie za czę li śmy
tuż po świ cie, przed siód mą ra no ro bi li śmy
już „ne ga ti ve en try” z na sze go zo dia ka.
Opa dli śmy na 40-45 m i… by ły! Re ki ny!
To, po co wie lu pa sjo na tów nur ko wa nia
przy je żdża do Su da nu... Spo tka li śmy re ki ny
sza re, mło ty. Do te go sce ne ria krą żą cych ła -
wic ba ra kud, jack fi shy, tuń czy ków. Esen -
cja pod wod ne go spek ta klu du żych zwie rząt

ławice barakud
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pe la gicz nych... Gdy prze pły wa li śmy po -
mię dzy ra fa mi, to wa rzy szy ły nam sta da del -
fi nów. Spra wia ły wra że nie, jak by ści ga ły się
z na szą ło dzią. War to żyć dla ta kich mo -
men tów.

Ra no, dnia trze cie go zde cy do wa li śmy się
po wtó rzyć ra fę An ga rosh, po po łu dniu nur -

ko wa li śmy w miej scu zwa nym Go ta Ab ban -
na. Po now nie pierw sze nur ko wa nie za czę -
li śmy tuż po świ cie, bo jak wta jem ni czył
nas prze wod nik Mi mo, o tej po rze dnia
mie li śmy naj więk sze szan se, by spo tkać
mło ty! No i by ły, cze ka ły na nas, uda ło nam
się do świad czyć te go ma gicz ne go spo tka -

nia. Wie czo rem opu ści łam nur ko wa nie
noc ne i to wa rzy szy łam na sze mu ka pi ta no -
wi w noc nym po ło wie lan gust. Do świad -
cze nie war te za cho du! Dwie go dzi ny
spę dzi li śmy na wierz choł ku ra fy, gdzie
przy świe tle księ ży ca lan gu sty po lu ją. Wy -
cho dzą z ukry cia i sta ją się ła twym łu pem
fa nów ich mię sa. Wró ci łam na łódź le d wo
ży wa. Roz bi ja ją ce się o szczyt ra fy fa le
ostro nas po tur bo wa ły, ale 20 do rod nych
lan gust to do sko na łe pa na ceum, po zwa la -
ją ce za po mnieć o sła bej kon dy cji. Na stęp -
na ko la cja to praw dzi wy ra ry tas. Su dań ski
ku charz przy rzą dził to, co uda ło nam się
zło wić... War to by ło tak się wy si lić, by
skosz to wać świe żut kich lan gust!

Dnia czwar te go od by li śmy pod róż w
cza sie i prze nie śli śmy się na roz sła wio ną ra -
fę Shab Ru mi oraz ba zę Pre con ti net II,
a wła ści wie jej po zo sta ło ści po eks pe ry -
men tach pro wa dzo nych przez JY Co uste au
na po cząt ku lat 70. Eks pe ry ment miał na ce -
lu udo wod nić, że czło wiek po tra fi miesz kać
pod wo dą. Nur ko wa nia w tak kul to wym
miej scu by ły dla mnie nie sa mo wi tym prze -
ży ciem. Co praw da więk szość kon struk cji
pod wod ne go mia sta zo sta ła zde mon to wa -
na, jed nak po zo sta ło ści ta kie jak: „ce bu la”

skarby wraku Umbria
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– ga raż dla po jaz du pod wod ne go, ga raż dla
sku te rów pod wod nych, bu tel ka wi na wro -
śnię ta w ra fę ko ra lo wą, po roz rzu ca ne drob -
ne frag men ty kon struk cji mia stecz ka są
na ma cal nym do wo dem hi sto rycz nych do -
ko nań słyn ne go Fran cu za i je go eki py ba -
daw czej, tłem wy da rzeń dla fil mu „Świat
bez koń ca”.

Dzień pią ty to nur ko wa nia na ra fach wo -
kół pierw sze go Par ku Mor skie go utwo rzo -
ne go na te re nie Su da nu – San ga neb.
Naj słyn niej szym miej scem w tej oko li cy jest
po łu dnio wo -za chod ni kra niec ra fy. Wsko -
czy li śmy do wo dy, opa dli śmy na głę bo kość
oko ło 30 m, na szym oczom uka za ły się nie -
zwy kle barw ne for ma cje ko ra lo we, ozdo -
bio ne przez mięk kie ko ra low ce. 

Spo tka li śmy la sy ane mo nów, re ki ny sza -
re, ła wi ce ba ra kud i tre va lie rów oraz to, co
za chwy ca ło nas szcze gól nie – re ki ny mło ty
oraz del fi ny. San ga neb to miej sce roz sła -
wio ne nie tyl ko przez świet ne nur ko wa nia,
lecz ta kże przez ma low ni cze pej za że roz -
cią ga ją ce się ze szczy tu wy bu do wa nej tu
la tar ni mor skiej. Nasz sta tek ko twi czył
u stóp nie sa mo wi cie dłu gie go mo la, pro wa -
dzą ce go na te ren wy bu do wa nej przez Bry -
tyj czy ków la tar ni mor skiej, ak tu al nie za rzą-

dza nej przez su dań ską ma ry nar kę wo jen ną.
Wy ciecz ka na szczyt bu dow li po wa li ła nas
z nóg. Wi dok jak z ob raz ka, tur ku so wa wo -
da roz le wa się na ma low ni cze for ma cje ko -
ra lo we. Ka żdy z nas zro bił chy ba po sto
ujęć te go baj ko we go pej za żu. Zesz li śmy
na dół. Już mie li śmy wra cać na po kład ło -
dzi, gdy na gle wkradł mi się do gło wy po -

mysł. Mo że war to by spró bo wać po pły wać
w miej scu, któ re wła śnie po dzi wia li śmy
z wierz choł ka la tar ni? Tro chę się po krę ci -
łam i oka za ło się, że bez więk szych pro ble -
mów prze do sta li śmy się na po most,
po dru giej stro nie la tar ni. Uda ło się, wsko -
czy li śmy do wo dy, przed chwi lą po dzi wia -
nej z gó ry ma low ni czej la gu ny! To by ła
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jaz da bez trzy man ki!!! To tal nie ode rwa li -
śmy się od rze czy wi sto ści.

Dzień koń czy ło mrocz ne nur ko wa nie
noc ne na wra ku Um bria. Pe ne tro wa li śmy
go je dy nie z ze wnątrz, cho ciaż ga ba ry ty
stat ku i do sko na le za cho wa na kon struk cja
da ły na dzie ję na do sko na łe nur ko wa nia
w dniu ko lej nym... Po ta kiej daw ce wra żeń,
te go wie czo ru pi wo by ło „w ce nie”.

Ostat ni dzień sa fa ri zwień czo ny był
przez nur ko wa nia nie opo dal Por tu Su dan,
na wra ku Um bria. Wrak ten uzna wa ny jest
za je den z dwóch naj lep szych w ba se nie
Mo rza Czer wo ne go. Kon ku ru je je dy nie
z wra kiem Pół noc ne go Egip tu SS Thi stle -
gorm. Jed nak na sza gru pa, ma ją ca po rów -
na nie, jed no gło śnie okrzyk nę ła Um brię

naj lep szym z naj lep szych w tej czę ści Afry -
ki. Dłu gi na 155 m, wy bu do wa ny zo stał
w 1912 ro ku w stocz ni w Ham bur gu, ja ko
sta tek to wa ro wy. 

W mo men cie gdy za to nął, na je go po kła -
dzie znaj do wa ło się 1750 ton ce men -

tu, 5000 ton ła dun ku wy bu cho we go,
360000 bomb (15, 50 i 100 kg), bu tel ki
z wi nem, 3 sa mo cho dy mar ki Fiat ty -
pu 1.100. Wrak jest ła twy do spe ne tro wa -
nia – jest tu do bra wi docz ność i do cho dzi
du żo świa tła. Po le cam!

Umbria i jej śruba
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Po mi mo że nie dziel ne po po łu dnie to już
czas bez nur ko wa nia (na stęp ne go dnia o tej
po rze cze kał nas po wrót sa mo lo tem), wy -
bra li śmy się na kil ku go dzin ną wy ciecz kę
do mia sta Su akin – naj star sze go por tu w Su -
da nie. Pier wot nie, za cza sów naj więk szej
świet no ści, by ło to mia sto por to we, skąd
piel grzy mi uda wa li się do Mek ki oraz skąd

trans por to wa no nie wol ni ków do kra jów
na Pół wy spie Arab skim. Fe no men miej sca
i za sto so wa nej tech ni ki bu dow nic twa po le -
ga na tym, że wszyst kie do my, me cze ty
i bu dow le, wcho dzą ce w skład za bu do wań
por to wych, wy ko na ne zo sta ły z blo ków ko -
ra lo wych. Su akin to miej sce w więk szo ści
za miesz ki wa ne przez lud ność z ple mie nia

Be ja, któ rą ła two mo żna tu zi den ty fi ko wać
i zo ba czyć na wła sne oczy. 

Obec nie za bu do wa nia, któ re kie dyś prze -
ży wa ły praw dzi wą świet ność, po pa dły w ru -
inę. Mi mo to war to wy brać się tu na 2-3
go dzi ny, by po czuć kli mat te go miej sca, dać
upust fan ta zji i wy obra zić so bie, jak kie dyś
lo kal na lud ność funk cjo no wa ła w ta kim miej -

Port Sudan i rozładunek kontenerowców
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scu, jak wy glą da ły je go po cząt ki, gdy stwo -
rzy ła go cy wi li za cja No we go Kró le stwa Egip -
skie go, jak trans por to wa no tę dy nie wol -

ników, jak piel grzy mi wy pły wa li w dro gę
do Mek ki.

Nad szedł po nie dzia łek, dla więk szo ści
na szych bli skich ozna cza ją cy ko lej ny stre -
su ją cy dzień w pra cy! Dla nas dzień ten
rów nież nie był szcze gól nie ra do sny, bo
czas na szej wy pra wy do bie gał koń ca.

Po rów nu jąc su dań ską część Mo rza Czer -
wo ne go do egip skiej my ślę, że na praw dę
war to po ku sić się o udział w ta kiej wy pra -
wie! Nie ma tu mo wy o tzw. ma so wej tu ry -
sty ce. Nur ku jąc ma my wra że nie, że to my
je ste śmy od kryw ca mi tej czę ści mo rza.
Zwie rzę ta są, in te re su ją się na mi, zbli ża ją

latarnia Sanganeb w tle
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się do nas na wy cią gnie cie rę ki. Na sza
obec ność nie bu dzi w nich stra chu, nie
przy wo łu je przy krych wspo mnień, jak mam
wra że nie, że dzie je się to w Egip cie. Świat
pod wod ny nie na sy cił się jesz cze nur ka mi,
ko ra low ce wa lą się pod si łą wła sne go cię -
ża ru, a nie po przew ra ca ne przez płe two -
nur ków.

Ca ła ma gia te go pod wod ne go świa ta na -
stra ja mnie do pod ję cia ko lej ne go wy zwa -

nia! Je sie nią 2014 i wio sną 2015 czas ude -
rzyć na naj dal sze po łu dnie Su da nu, tuż
pod gra ni cę z Ery treą... do miej sca, gdzie
bę dzie my praw dzi wy mi pio nie ra mi tu ry sty -
ki pod wod nej! Do miej sca, gdzie JY Co uste -
au ta kże pro wa dził swo je eks pe ry men ty, ale
ma ło osób o tym wie.

Ka sia

ka ta rzy na@ac ti vto ur.pl

http://www.wioskisos.org
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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/?wy sy la nie -ar ty ku low,8.

http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.activtour.pl/azory-wyprawy-nurkowe-nurkowanie-sierpien-2014
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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

Za pra szam na ciąg dal szy pod wod nej
wy pra wy 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 wo-

d 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….

MO RAY GAR DEN
nur ko wa nie nr 4
głę bo kość max 17,0 m
godz. za nu rze nia: 12: 27
czas nur ko wa nia: 50”
po wie trze
To jest jed nak dzień Wojt ka! W trak cie

po przed nie go nur ko wa nia ka ta stro fy do pa -

Hugs from Dahab
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dały go la wi no wo. Kom pu ter zo stał w ho te -
lu, pękł pa sek od płe twy, do te go do szły
pro ble my z od pi na ją cym się pa sem ba la sto -
wym pod wo dą, a nie szczę ścia do peł nił...
bar dzo ciek ną cy za wór w no wym su cha rze.
Jak spryt nie okre śli ła to Sa to mi: „ve ry wet
dry su it”. W ta kim wo rze ze sło ną wo dą ra -
czej nie uda się zro bić dru gie go nur ka...
Na szczę ście zna la zła się do dat ko wa, dam -
ska, pian ka (no do brze, to by ła mo ja pian -
ka). Woj tek, po ja wiw szy się w no wym,
pro szą cym o pew ną do zę to le ran cji de si -
gnie, roz po czął przy go to wa nia do na stęp -
ne go nu ra... I, jak zwy kle, by ło to okra szo ne
wdzięcz nym ko men ta rzem Sa to mi:

– Voj tek, do not pee in this wet su it, ple -
ase!

Ja po czu łam się nie co swo bod niej w su -
cha rze, choć na dal nie jest to mój ulu bio ny
strój nur ko wy... Ale przy naj mniej nie od -
czu wam już ta kie go stre su, jak na pierw -
szych nur ko wa niach. Te raz z ko lei „bo lą”
pier ście nie od su chych rę ka wic, ocie ra ją ce
go łe nad garst ki... Sa to mi wy na la zła ślicz ne -
go, gra na to we go, go łe go śli macz ka po mię -
dzy skał ka mi, a chwi lę po tem sto ne fi sha.
Wy glą dał jak kup ka skał ko -ko ra lu na pia -
sku. Iden tycz ny – szok! Chwi lę po tem uj -

rza łam ukry te go scor pion fi sha z fio le to wym
od cie niem ry bie go ka mu fla żu. Rze czy wi -
ście! Był tak przy kle jo ny wzdłuż skał ki, że
chy ba nie wie lu oso bom uda ło się go wy pa -
trzeć, choć po ka zy wa łam ry bę pal cem z kil -
ku cen ty me tro wej od le gło ści. Po tem
przy szła ko lej na prze ślicz ne i za baw nie ru -
sza ją ce wą si ka mi kre wet ki. Zwłasz cza te
prze zro czy ste są uro cze. No i jesz cze jed -

na re we la cja – bia ła mu ren ka. Ta ka ma skot -
ka. Na przy stan ku bez pie czeń stwa też mie -
li śmy nie zły wi dok. Pod ska łą po ja wi ło się
sta do skrzy dlic ka żde go roz mia ru... Do pie -
ro te raz za uwa ży łam, że skrzy dli ce ma ją ta -
kie smut ne py ski. Ob wi słe koń ców ki
pyszcz ka jak u ba se ta. Kie dyś wzbu dza ły
we mnie lek ki nie po kój, dziś ra czej wy wo -
łu ją uśmiech... A krót ko me tra żo wy do ku -
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ment Mar ci na o mo im bli skim spo tka niu
z dwo ma prze sym pa tycz ny mi ko ni ka mi
mor ski mi mo żna obej rzeć w bez kre snych
za so bach In ter ne tu...

GOL DEN BLOCKS
nur ko wa nie nr 5
głę bo kość max 18,1 m

godz. za nu rze nia: 15: 24
czas nur ko wa nia: 49”
po wie trze
Nie bar dzo lu bię to miej sce. I wca le nie

dla te go, że tym ra zem cał kiem za mókł mi
pra wy rę kaw, aż do łok cia. Na to miast pan
To mek zli to wał się nad mo imi nad garst ka mi

i usu nął te prze kosz mar ne pier ście nie z rę -
ka wów. Coś za coś... Nur ko wa nie oka za ło
się dość sza re, bo za czę ło już za cho dzić
słoń ce, ale za to ob fi to wa ło w mno gość
spo tkań ró żno ra kich ży ją tek. Na po le on,
nie wiel ki, ale za wsze to na po le on. Przede
wszyst kim jed nak dwa ol brzy mie i prze cud -
ne strzę pie le księ ży co we, któ re po dą ży ły
w ślad za nim. Oprócz te go nie wiel kie, ale
za to skła da ją ce się z kon kret nie wy pa sio -
nych sztuk stad ko zwy kłych strzę pie li (ma -
la bar skich być mo że?). Im po nu ją ce. No
i ma ły strzę piel ko ra lo wy, tę czo wo -ró żo wy.
Mia łam wra że nie, że bie da czek ma wy bi ty
ząb, przed ni dol ny. Cie ka we, czy to mo żli -
we... Ni by ta ki ma ły, ale je go uzę bie nie
wzbu dza re spekt. Na za koń cze nie nie zli -
czo na ma sa po ma rań czo wo -zło tych i ró żo -
wo -li lio wych we lo no płe twych an thia sów...
Ulu bio nych ry bek Ka si J.

EEL GAR DENS
nur ko wa nie nr 6
głę bo kość max 21,6 m
godz. za nu rze nia: 09: 27
czas nur ko wa nia: 43”
EAN 32
Zno wu ciek ną cy su chy. W do dat ku

strasz nie nie przy jem ne wej ście z za wia nej
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pla ży, po płyt kiej ra fie, wśród spo ra wych
fal. Kie dy do czła pa li śmy się po nad sto bez -
gra nicz nie dłu gich me trów do miej sca,
w któ rym mo żna by ło się za nu rzyć – cał ko -
wi cie opa dłam z sił. Le d wie zdo ła łam za ło -
żyć płe twy. Szyb kie za nu rze nie w su cha rze,

z za dysz ką, nie na le ży do naj przy jem niej -
szych. Po chwi li jed nak uka zał się ma ły,
wą ziut ki ka nio nik, bar dzo sym pa tycz ny
i na tych miast za po mnia łam o tym, co
przed chwi lą dzia ło się na po wierzch ni.
Na gle po ja wił się ja kiś prąd... Po tem im po -

nu ją ce po le wę go rzy, któ re cie kaw sko
otwie ra ły pyszcz ki i w ogó le nie ba ły się
spo rej grup ki go ści. W ich są siedz twie spę -
dzi li śmy po nad dzie sięć mi nut, wy le gu jąc
się na ple cach i pa trząc w wiel ki błę kit– tym
ra zem ten nad na szy mi gło wa mi. Po tem Sa -
to mi pró bo wa ła przy wo łać puf fer fi sha
wzbu dze niem pia sku, w któ rym kry je się
smacz ny dla ry bek plank ton. Przy pły nę ło
kil ka, ale żad na nie chcia ła się ba wić. Ob -
ser wa cja ma łe go stad ka spra wi ła mi spo rą
fraj dę. Prze śmiesz ne i tro chę in ne niż za -
zwy czaj. Ta ka od wró co na pi ra mid ka ze
ścię tym czu bem w ko lo rach ja sno li lio wo -
-per ło wym. Ich for ma i ko lor przy wo łu ją
na myśl lu kro wa ne i sma ko wi te cia stecz ko
lo do we. Po tem znów le że nie na ple cach,
pa trze nie w słoń ce, pusz cza nie kó łek z bą -
bli... praw dzi wa sie lan ka. Le ni wie i bar dzo
prze strzen nie...

THE IS LANDS
nur ko wa nie nr 7
głę bo kość max 17,4 m
godz. za nu rze nia: 12: 21
czas nur ko wa nia: 55”
EAN 32
To był me ga re we la cyj ny nu rek. Miał tyl -

ko dwa drob ne man ka men ty. Cię żkie po -
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dej ście po ra fie, ale za to... kosz mar na wi -
docz ność! Po tem, w dro dze po wrot nej, dra -
żnią ce ta pla nie się po pły ciź nie, któ re
w re zul ta cie opła ci ło się. Dro ga na pla żę
by ła znacz nie krót sza i mniej mę czą ca.
A pod wo dą... ge nial nie fa scy nu ją ce, za pie -
ra ją ce dech w pier siach ko ra lo we la bi ryn ty,

ko ry ta rze, prze wę że nia, za ka mar ki, ja ski nie
i ogro dy... Już sa mo za nu rze nie by ło fa scy -
nu ją ce. Nu rek pro sto w głąb gro ty, pięk ne
łu ki i skle pie nia, bli ku ją ce sre brzy ste świa -
tło i cie kaw skie ry by wy zie ra ją ce z ka żde go
za ka mar ka. Ale naj bar dziej za chwy ca ją ce
by ło to nie ustan ne klu cze nie po la bi ryn cie

ko ra lo we go la su. Tak, że by jak naj bar dziej
się weń za głę bić, a jed no cze śnie na nic nie
wpaść i ni cze go nie uszko dzić. Mo gła bym
tak błą kać się po nim w nie skoń czo ność!
Zwłasz cza w tak do bo ro wym to wa rzy -
stwie...

LI GH THO USE
nur ko wa nie nr 8
głę bo kość max 21,8 m
godz. za nu rze nia: 16: 07
czas nur ko wa nia: 47”
EAN 31
Za czę ło sza rzeć. Ale mi mo dość nie -

sprzy ja ją cej po ry, to pro ste nur ko wa nie
oka za ło się bar dzo sym pa tycz ne. Oczy wi -
ście, tak jak się spo dzie wa łam, pod wo dą
nie mo żna by ło zna leźć nic nad zwy czaj ne -
go. Oprócz przy gnę bia ją cych stert po ła ma -
nych ko ra li... To bar dzo po pu lar ne miej sce
pla żo wi czów i po cząt ku ją cych kur san tów
ma ją cych pro ble my z pły wal no ścią...
Na be to no wym na brze żu uro kli wy tłok
arab sko -tu ry stycz ny. Na raf ce spo ro scor -
pion fi shów. Po noć by ła też ja kaś re ki no po -
dob na, du ża ry ba, któ rą po ka zy wa ła Sa to-
mi, ale nikt oprócz niej nie wie dział te go
zja wi ska. Po nie dłu gim krę ce niu się po frag -
men tach zde wa sto wa nej ra fy – za wró ci li -
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śmy. Na gle Mar cin, ro bią cy zdję cia, za czął
wy pły wać do gó ry. Więc Grze siek za czął
go ścią gać. Wte dy Mar cin, my śląc że Grze -
siek spa da, jesz cze bar dziej za czął przeć
do gó ry, że by wy cią gnąć opa da ją ce go ko le -
gę... I tak pa no wie po kil ku win dach w obie
stro ny, dość zma cha ni, wy lą do wa li na na -
szym po zio mie. Nie ma to jak od po wied nia
ko mu ni ka cja pod wo dą! W re zul ta cie prze -
szli śmy kil ku mi nu to wą i ogól no-  gru po wą
głu paw kę... Tuż przed sa mym koń cem nur -
ka wy pa trzy łam ol brzy mią ośmior ni cę wci -
śnię tą w ska łę. Tak du żej jesz cze nie wi -
dzia łam. Gra na to wo -bia ła, po tem zro bi ła
się tur ku so wa, ale wyjść i po ka zać się w ca -
łej swo jej oka za ło ści nie chcia ła za żad ne
skar by... Sa to mi za da ła dłu go wy cze ki wa ne
py ta nie – ile osób chce zo stać pod wo dą.
Zgło si łam się ja ko pierw sza. Z mo ją Bu dy -
nią i Wojt kiem. Resz ta uda ła się w kie run ku
su che go lą du... Ni by na rę ku Wojt ka doj -
rza łam kom pas, ale stwier dzi łam, że na le -
ży być sa mo wy star czal nym. Usta li łam
głę bo kość, za pa mię ta łam ka mie nie i za czę -
łam li czyć kop nię cia płe twa mi, pły nąc
w pra wą stro nę. Po nieważ wi docz ność by -
ła co raz gor sza, a nie mie li śmy ani jed nej
la tar ki – po trzy dzie stu ude rze niach usta li li -

śmy, że za wra ca my. Szcze rze mó wiąc, nie
bar dzo wie rzy łam, że me to da za dzia ła. Za -
tem kie dy po na stęp nych trzy dzie stu kop -
nię ciach wy lą do wa łam przy tym sa mym
ka mie niu, spod któ re go wy star to wa łam, by -
łam moc no za sko czo na.... Zna czy, tym ra -
zem nie uda ło nam się zgu bić...

W na stęp nym od cin ku do wie cie się, ja -
ka ilość nur ko wań w cią gu jed ne go dnia

mo że być sa tys fak cjo nu ją ca, czy prze wod -
ni cy w Egip cie ma ją wła sne ra fy oraz jak
kie dyś wy glą da ło mo je uko cha ne miej sce
nur ko we, czy li Ca ny on. 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, 

Grze gorz Chmiel, Ka ro li na Au gust
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Mi ło, że Ra dek za wsze o mnie
pa mię ta w ta kich chwi lach jak ta,
kie dy za pla no wał pierw szą pol ską
wy pra wę pod Szwe cję –na wrak nie -
miec kie go krą żow ni ka Un di ne. Mo ja
wie dza wów czas na te mat te go wra -
ku by ła ogra ni czo na. Wie dzia łem, że
po cho dzi z I woj ny świa to wej, że le -
ży na głę bo ko ści 50 m i że jest
trud nym wra kiem.

Ra dek po krót ce przed sta wił te mat – nie -
ste ty z bó lem ser ca mu sia łem od mó wić, ze
wzglę du na czerw co wy ter min. Po sta no wi -
łem jed nak do wie dzieć się cze goś wię cej
na te mat tej jed nost ki i być mo że zor ga ni zo -
wać wła sną wy pra wę w póź niej szym ter mi -
nie.

Po lek tu rze na te mat hi sto rii krą żow ni ka
Un di ne na bra łem pew no ści, że chcę tam
po pły nąć. Flo ta nie miec ka, dzię ki Ka na ło -
wi Ki loń skie mu, mo gła bar dzo szyb ko prze -
rzu cać du że okrę ty na Bał tyk, co wie lo -
krot nie czy ni ła w mo men tach za gro że nia
okrę tów flo ty bał tyc kiej. Tak by ło, gdy okrę -
ty ro syj skie nisz czy ły nie miec ki krą żow nik
„Mag de burg”, któ ry nie for tun nie osiadł
na mie liź nie przy wy spie Oden sholm, nie -
miec kie do wódz two wy sła ło wte dy na Bał -
tyk czwar tą eska drę okrę tów li nio wych.

Po now nie ta sa ma eska dra po ja wi ła się
na tych wo dach po raj dzie ro syj skich krą -
żow ni ków pan cer nych i krą żo- w ni ków
na po łu dnio wy Bał tyk. Do pro wa dzi ło to
do star cia z ro syj ski mi okrę ta mi ko ło Ła wi -
cy Gło to wa. Bez wy mier nych ko rzy ści dla
ja kiej kol wiek ze stron. W tym sa mym ro -
ku 1914 pan cer ni ki nie miec kie po ja wi ły się
po now nie na Bał ty ku pod czas ope ra cji de -
san to wej pod Win da wą. W ope ra cji uczest -
ni czy ły okrę ty czwar tej i pią tej eska dry

Polska ekspedycja
na wrak krążownika Undine
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okrę tów li nio wych, ra zem 14 pan cer ni ków.
Ca ła ta ope ra cja by ła bla ma żem nie miec -
kiej flo ty, a szcze gól nie nie miec kie go wy -
wia du. Wszyst kie okrę ty ucie kły do por tów
z po wo du fał szy wej wia do mo ści o wdzie -
ra niu się na Bał tyk an giel skich okrę tów pod -
wod nych, wia do mość tę prze słał nie miec ki
kon sul w Mal mo. Jesz cze dziw niej sza wia -
do mość do tar ła ze Sztok hol mu, tam tej szy
ata sze in for mo wał o wdar ciu się an giel skich
pan cer ni ków na Bał tyk. To by ła ostat nia wi -
zy ta nie miec kich pan cer ni ków na Bał ty ku
w 1914 ro ku.

Pan cer ni ki ro syj skie, z ra cji te go, że no -
we okrę ty ty pu Gan gut nie we szły jesz cze
do słu żby, nie prze ja wia ły żad nej ak tyw no -
ści we wspo mnia nym ro ku. Oba wa
przed okrę ta mi pod wod ny mi sta ła się przy -
czy ną od wo ła nia wie lu ope ra cji i ak cji, któ -
re mo gły za koń czyć się suk ce sem.
W daw nej An glii, by uzy skać ty tuł szla chec -
ki, ka pi ta no wie ża glow ców nie oszczę dza -
li okrę tów ani krwi za ło gi, do pó ki nie
osią gnę li swe go ce lu. Obec nie strach
przed utra tą okrę tu czę sto pa ra li żo wał ka -
pi ta nów. Do pie ro jak zna leź li się w sy tu acji
bez od wro tu, de cy do wa li się na atak
za wszel ką ce nę.

Wra ca jąc na Bał tyk, rok 1915 przy niósł
wie le zmian w obu flo tach. Po stro nie ro syj -
skiej do słu żby we szły pan cer ni ki ty pu Gan -
gut, trzy du że okrę ty pod wod ne ty pu Bars
oraz dwa no we nisz czy cie le ty pu No wik.
Si ły nie miec kie zo sta ły wzmoc nio ne dwo -
ma krą żow ni ka mi pan cer ny mi Prinz He in -
rich i Ro on. Po dzie lo no okrę ty nie miec kie
na dwie eska dry, tzw. si ły obro ny wy brze ża
i si ły roz po znaw cze. W skład pierw szych
wcho dzi ły krą żow ni ki Ama zo ne i Un di ne,
dwa krą żow ni ki po moc ni cze, ka no nier ka

Pan ter oraz tor pe dow ce i tra łow ce. Uzu peł -
nia ły to jesz cze dwa okrę ty pod wod ne.

SMS Un di ne był ostat nim z dzie się ciu
okrę tów kla sy Ga zel le, zbu do wa nym przez
ce sar ską ma ry nar kę. Okręt zo stał uzbro jo -
ny w dzie sięć dział 10,5 cm SK L/40 w po -
je dyn czych mo co wa niach. Dwa by ły
umiesz czo ne obok sie bie w czę ści dzio bo -
wej, sześć z nich znaj do wa ła się na śród o -
krę ciu, po trzy z ka żdej stro ny, a dwa by ły
umiesz czo ne obok sie bie na ru fie, 10 ka ra -
bi nów ma szy no wych, 3 wy rzut nie tor -
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ped 450 mm. Jed nost ka mo gła osią gnąć
mak sy mal ną pręd kość 21,5 wę złów. Un di -
ne po cząt ko wo był uży wa ny ja ko okręt
szko le nio wy ar ty le rii dla strzel ców nie miec -
kiej flo ty W li sto pa dzie 1904 ro ku przy pad -
ko wo sta ra no wał i za to pił tor pe dow ca SMS
S26 pod czas ma new rów. Po wy bu -
chu I woj ny świa to wej, w sierp niu 1914 ro -
ku, Un di ne zo stał wy ko rzy sta ny na Mo rzu
Bał tyc kim ja ko przy brze żny sta tek obron ny.
Kie dy pły nął na pół noc od Ar ko na z pa rą
nisz czy cie li, zo stał za ata ko wa ny przez bry -
tyj ski okręt pod wod ny HMS E19 i tra fio ny

przez dwie tor pe dy. Eks plo zja ma ga zy nu
amu ni cji spo wo do wa ła, że Un di ne eks plo -
do wał. Za to nął szyb ko, o 13: 08, grze biąc
tyl ko czter na stu człon ków za ło gi. Więk -
szość jed nak zo sta ła ura to wa na przez
eskor tu ją ce nisz czy cie le.

Obec nie wrak le ży na dnie Bał ty ku 20
mil mor skich od miej sco wo ści Sca nia w po -
łu dnio wej Szwe cji i jest ma rze niem wie lu
nur ków.

Prze glą da jąc wąt ki do ty czą ce krą żow ni -
ka, na tkną łem się też na in for ma cje o „klą -
twie”. Gdy je go pra wie stu let ni sen na

pięć dzie się cio me tro wej głę bo ko ści zo stał
za kłó co ny przez szwedz kie słu żby mor skie
czte ry la ta te mu, trzech płe two nur ków za -
pła ci ło za to ży ciem, dwaj po zo sta li człon -
ko wie eki py zgi nę li nie ba wem nur ku jąc
na in nym wra ku.

Ma jąc już spo rą wie dzę hi sto rycz ną i za -
pał na szej gru py mi ło śni ków nur ko wa nia
wra ko we go usta li li śmy ter min na paź dzier -
nik. Po ra ro ku nie co ka pry śna po go do wo
i oku pio na du żym ry zy kiem nie po wo dze -
nia. Czerw co wa eks pe dy cja Rad ka nie ste ty
nie do szła do skut ku, więc na sza wy pra wa
mia ła się od być tro chę na „czu ja”. Szko da,
po my śla łem, ni cze go się nie do wie my
na je go te mat, jak za pla no wać nur ko wa nie,
w któ rą stro nę war to po pły nąć, by zo ba czyć
jak naj wię cej. Ale co tam. By cie pierw szą
pol ską eks pe dy cją na tak za cnym wra ku do -
da ło sma ku ca łej wy pra wie.

Nie ste ty i tym ra zem Bał tyk po ka zał nam
ro gi i mu sie li śmy zre zy gno wać z po wo du
sztor mu. Dru gi ter min za po wia dał się już
bar dzo obie cu ją co. Mie li śmy wy pły nąć
przy wie trze oko ło „pięć”, lecz w dro dze
miał cich nąć do „dwóch”, a na wet „je dyn -
ki”. Bez naj mniej szych pro ble mów do tar li -
śmy ze Ślą ska do Dar ło wa. Roz mie ści li śmy
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ca ły sprzęt na „Ni tro xie”, za ję li śmy ko je
i zgod nie z pla nem wy pły nę li śmy w kie run -
ku Szwe cji. Po stan dar do wym przed sta wie -
niu zwy cza jów pa nu ją cych na ło dzi oraz
pre zen ta cji, jak z cze go ko rzy stać, wsze -
dłem na mo stek, by usta lić szcze gó ły z ka -
pi ta nem. Piąt ka nie bar dzo chcia ła cich nąć,
a prze wi dy wa ny czas do tar cia na po zy cję
przy ak tu al nej pręd ko ści ska kał po mię dzy
godz. 14.00 a 15.00. O tej po rze ro ku to
tro chę zbyt póź no, po dej mo wa nie nur ków
pod czas je sien nej sza rów ki jest dość ry zy -
kow nym przed się wzię ciem. Na po pra wę
bez pie czeń stwa nie wpły wa ły też sil ne prą -
dy pa nu ją ce w tym re jo nie oraz po zy cja
wra ku do kład nie na szla ku han dlo wym.
Po dłu ższym za sta no wie niu pod ją łem de -
cy zję, że pły nie my tak szyb ko, jak się da,
ma jąc na dzie ję, że si ła wia tru się zmniej szy
i bę dzie my mo gli przy spie szyć, nad ra bia jąc
nie co cza su.

Zsze dłem do eki py i przed sta wi łem ca łą
sy tu ację in for mu jąc, że nur ko wa nie te go
dnia mo że się nie od być, a co wię cej, je śli
do trze my zbyt póź no, nie dojść do skut ku
w ogó le pod czas te go rej su. Po nie waż gło -
sy by ły po dzie lo ne – czy pły nąć na Un di -
ne, czy wy brać in ną, ale pew niej szą

po zy cję – wy bra li śmy me to dę gło so wa nia.
Za pa dła de cy zja, że mi mo spo re go ry zy ka,
pły nie my na Un di ne…

Po ga da li śmy jesz cze tro chę w me sie,
zro bi li śmy run ti my i po szli śmy spać. Ran -
kiem nie wy glą da ło to już tak źle, nie ste ty
opóź nie nia z no cy nie uda ło się od ro bić.

Wie dząc, że nie bę dzie zbyt wie le cza su
na przy go to wa nie, już po śnia da niu po skrę -
ca li śmy re bre athe ry, twi ny i sta ge. Do po -
zy cji do pły nę li śmy w peł nej go to wo ści
o go dzi nie 13: 30. Po go da nie wy glą da ła
naj go rzej, ale pro gno zy na na stęp ne go dzi -
ny by ły złe. Skok do wo dy pierw szej pa ry
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uświa do mił nam, jak sil ny prąd po wierzch -
nio wy jest w tym miej scu. Nie ste ty, nie uda -
ło się do pły nąć do boj ki z li ną opu sto wą
i ope ra cję trze ba by ło po wtó rzyć. Resz ta
na szych wo do wań od by ła się bez nie spo -
dzia nek. Dzię ki mo je mu oj cu, któ ry wy brał
się z na mi, by tro chę po węd ko wać, spraw -
nie i bez piecz nie kla ro wa li śmy sprzęt i do -
cie ra li śmy do win dy, a chwi lę póź niej
do wo dy. Kil ka sil nych ude rzeń z płe twy
i już trzy ma li śmy się boj ki. Szyb kie zej ście
na pięć me trów, part ner skie spraw dze nie
sprzę tu, wszyst ko w po rząd ku, więc mo gli -
śmy kon ty nu ować za nu rze nie. Opa da li śmy
szyb ko, wzdłuż moc no na chy lo nej prą dem
li ny opu sto wej, cze ka jąc na ude rze nie lo -
do wa tej wo dy od dzie lo nej ter mo kli ną.
Wresz cie po ja wił się po tę żny, ma je sta tycz -
ny wrak Un di ne. Ro zej rze li śmy się, by oce -
nić miej sce, na któ re spadł pro siak z li ną
opu sto wą. Po kil ku chwi lach wie dzie li śmy
już, że to ru fa. Okręt jest moc no po chy lo ny.
Pro siak wy lą do wał w miej scu, któ re nie
spo wo du je pro ble mu z je go póź niej szym
zwi nię ciem. Wy glą da ło, że wszyst ko jest
w po rząd ku. Ru chem rę ki wska za łem Mać -
ko wi kie ru nek i za czę li śmy pły nąć w stro -
nę dzio bu, mniej wię cej środ kiem po kła du.
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Mi mo pra wie 100 lat pod wo dą, wrak nie
wy glą dał na moc no znisz czo ny ko ro zją.
Pro ble mem na to miast oka za ła się ter mo kli -
na, któ ra wła śnie na li nii wra ku po ja wia ła
się i zni ka ła wraz z prą dem, po wo du jąc
znacz ne po gor sze nia wi zu ry. Wraz z prą -
dem na wra ku po ja wi ły się rów nież ogrom -
ne ilo ści glo nów nie sio nych od stro ny
dzio bu. Mi mo ter mo kli ny i wie lu dro bin
w wo dzie, wi docz ność do cho dzi ła do kil -
ku na stu me trów. Bez pro ble mu mo żna by -
ło zlo ka li zo wać dzia ła prze ciw lot ni cze,
jed ne skie ro wa ne w gó rę, in ne ode rwa ne

i le żą ce czę ścio wo na wra ku, czę ścio wo
na dnie. Pły nąc da lej na po tka li śmy cał ko -
wi cie ode rwa ną i wy rzu co ną nad bu dów kę,
na ścia nach któ rej cią gle wi szą pół ki. Spod
kłę bo wi ska ka bli wy sta wał ja kiś drew nia ny
ele ment. Wy cią gną łem go. Oka za ło się, że
to drew nia na, zdo bio na ra ma, w któ rej
pew nie kie dyś by ła fo to gra fia, przy po mi na -
ją ca ko muś o kimś bli skim. Na po kła dzie le -
ża ło wie le dro bia zgów i ele men tów
ode rwa nych pod czas za to nię cia krą żow ni -
ka. Nie ste ty za pla no wa ny czas den ny zbli -
żał się do po ło wy, spoj rza łem w stro nę
Mać ka i da łem mu sy gnał do po wro tu. Zaw -
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ró ci li śmy i po pły nę li śmy wzdłuż pra wej
bur ty. Po szy cie okrę tu nie wy glą da ło już tak
do brze, jak po kład. W wie lu miej scach mia -
ło wy gry zio ne przez ko ro zję dziu ry. Mi mo
iż, jak są dzi li śmy, wra ku nie od wie dzi ło
zbyt wie lu nur ków, w kil ku miej scach za -
uwa ży łem zde mon to wa ne zdo bie nia okrę -
tu. Wra ca jąc wpły nę li śmy jesz cze do kil ku
po miesz czeń tech nicz nych, nie mo gąc się
na dzi wić, że już 100 lat te mu w tak no wo -
cze sny spo sób by ły ukła da ne in sta la cje.
Do tar li śmy do li ny opu sto wej mi nu tę

przed za pla no wa nym roz po czę ciem wy nu -
rza nia.

Tra dy cyj nie zro bi li śmy „żół wi ka”, zła pa -
li śmy się li ny i roz po czę li śmy 45-mi nu to wą
pod róż ku po wierzch ni. Po do tar ciu do szó -
ste go me tra oka za ło się, że na li nie wi si już
kil ka osób ro biąc de kom pre sję. Prąd jed nak
był tak sil ny, że ca ła gru pa usta wi ła się
po jed nej stro nie li ny, trze po cąc jak cho rą -
giew ki na wie trze. Wci snę li śmy się po mię -
dzy nich, przez chwi lę pró bu jąc usta wić się
po prze ciw nej stro nie, lecz szyb ko po rzu ci -

li śmy ten po mysł ja ko nie bez piecz ny,
a wręcz ma ło re al ny.

Wresz cie ko niec de kom pre sji. Wy szli -
śmy na po wierzch nię ja ko jed ni z ostat nich.
Już na pię ciu me trach czu li śmy, że moc no
na mi rzu ca, ale aż tak wiel kiej fa li nie spo -
dzie wa li śmy się ani przez chwi lę. Wie dząc,
że „Ni trox” jest dość da le ko znie sio ny prą -
dem i na li nie z rzut ką ma jesz cze dwie oso -
by, za nu rzy li śmy się po now nie, by
ska czą ca na co raz więk szych fa lach bo ja
nie po nadry wa ła nam sta wów bar ko wych.
Co kil ka mi nut mo ni to ro wa li śmy sy tu ację
na po wierzch ni i jesz cze kil ku krot nie cho -
wa li śmy się pod wo dą przed na ra sta ją cą fa -
lą. Wresz cie i na nas przy szła ko lej. Rzut ka
z li ną, win da i by li śmy na po kła dzie.
Po zdję ciu sprzę tu, jesz cze w su chym ska -
fan drze, po sze dłem na mo stek, by spraw -
dzić, co się dzie je z po go dą. Ka pi tan
przed sta wił mi wa run ki po go do we, z któ -
rych jed no znacz nie wy ni ka ło, że nie mo że -
my zo stać na tej po zy cji i mu si my się
scho wać przed na ra sta ją cym wia trem
za Born hol mem. Nie ste ty, zna na nam
od wie lu lat ka pry śność Bał ty ku zno wu da -
ła nam o so bie znać. Po spi na li śmy ka ra bin -
ka mi ze so bą wszyst kie sta ge, przy wią-
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za li śmy li na mi twi ny do re lin gów, resz tę
sprzę tu spa ko wa li śmy do skrzy ni i ru szy li -
śmy w stro nę Born hol mu, by uciec przed
sztor mem i tam za nur ko wać na zna nych już
po zy cjach. Mi mo iż po zo stał pe wien nie do -
syt, ca ła eki pa wró ci ła do do mów za do wo -
lo na i peł na no wych wra żeń, bio rąc udział
w pierw szej pol skiej eks pe dy cji na wrak

nie miec kie go krą żow ni ka Un di ne.
Zdję cia i film z tej wy pra wy mo żna zo -

ba czyć na stro nie www.ana con da.biz.pl
od po wied nio w za kład kach Ga le ria 2013
i Fil my z na szych wy praw/2013.

W wy pra wie udział wzię li:
Ka ta rzy na Ry ma rzew ska CN Ana con da
To masz Za piór CN Ana con da

Ra do sław Ska wiń ski CN Ana con da
Ma ciej Tom czak CN Ana con da
Piotr Du dziak go ścin nie
To masz Sob czak go ścin nie
Irek Kwa śniew ski go ścin nie
Da riusz Urbań czyk CN Ana con da
Grze gorz Paw lik CN Ana con da
Adam Paw lik CN Ana con da
Po dzię ko wa nia dla Rad ka Bi zo nia za po -

mysł, a dla eNu rek. pl za wspar cie sprzę to -
we.

Au to rzy:
Rys hi sto rycz ny:
Mag da le na „Ryb cia” Gu zy. Nu rek, pod -

ró żnik, pi lot raj do wy, po szu ki wacz ka przy -
gód w ka żdej po sta ci. Mi ło śnicz ka gór,
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spły wów ka ja ko wych i wy cie czek ro we ro -
wych.

Opis nur ko wa nia:
Adam „Zio ło” Paw lik. Za pa lo ny nu rek,

or ga ni za tor wie lu wy praw nur ko wych, in -
struk tor nur ko wa nia TMX, uczest nik pol -
skiej eks pe dy cji na wrak okrę tu Grom,

wła ści ciel Cen trum Nur ko we go Ana con da,
czło nek sto wa rzy sze nia Glob Di ving, pa sjo -
nat eks plo ra cji za la nych ko palń, ja skiń
i obiek tów woj sko wych.

Li te ra tu ra:
Comp ton -Hall, Ri chard (2004). Okrę ty

pod wod ne w woj nie 1914-18. Pen zan ce:

Pe ry skop Pub. ISB N1904381219;
Gröner, Erich (1990) Nie miec kie okrę ty

wo jen ne: 1815-45. An na po lis, MD: Na va -
lIn sti tu te Press. ISB N0 -87021-790-9;

McCart ney, In nes (2009) Bry tyj skie pod -
wod ne z okre su I woj ny świa to wej Oxford:
Osprey. ISB N9781846033346;

„Na val Uwa gi -Niem cy” Jo ur nal of Roy al
Uni ted Ser wi su In sti tu tion (Lon dyn, UK: JJ
Ke li her& Co). XLIX: 1449-52. Li piec -gru -
dzień 1905 ro ku;

PO LMAR, Nor man. No ot, Jur rien (1991)
Okrę ty pod wod ne ro syj skich i ra dziec kich
sił mor skich 1718-90. An na po lis: Na va lIn -
sti tu te Press. ISB N0 -87021-570-1;

http://dhost.in fo

Adam Pawlik
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http://nurkolog.pl
http://www.bartlukasik.com
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Tor ren te Asti co, pół noc ne Wło chy
Włó cząc się po mię dzy je zio rem

Gar da a ja ski nia mi w oko li cach Bas -
sa no, cie kaw ski nu rek na tra fić mo że
na bar dzo uro kli we miej sce – Park
Pria. Le ży on w po ło wie dro gi po -
mię dzy Bas sa no del Grap pa a Ri va
del Gar da. 

War to tam zaj rzeć, choć by w ra mach od -
po czyn ku po tru dach głę bo kie go czy ja ski -
nio we go nur ko wa nia. Al bo jed ne go
i dru gie go. Jest to miej sce atrak cyj ne dla ka -
żde go, za rów no sta re go wy ja da cza, jak

i nur ko we go neo fi ty. Czas tam spę dzo ny to
czy sty re laks. Nie sa mo wi ta przej rzy stość
wo dy po łą czo na z grą świa tła na ka mie -
niach, mnó stwo gór skich ryb, pio no we ska -

ły w ta kiej od le gło ści od sie bie, że mo żna
ich do tknąć jed no cze śnie. Kli mat iście ja -
ski nio wy, a jed nak brak stro pu, cał kiem głę -
bo ko, a jed nak na ty le płyt ko, że mo żna tam

Ciekawe miejsca nurkowe
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sie dzieć nie mal bez koń ca – oto co ofe ru je
ta prze pięk na rze ka. Asti co to rów nież do -
sko na łe miej sce na tre ning czy też usta wia -
nie kon fi gu ra cji – tak zwa ne do piesz cza nie
szcze gó łów przed po wa żniej szą ak cją.

Ale do rze czy. Tuż przy miej sco wo ści Ar -
sie ro le ży ma lut ki Park Pria. Wie dzie
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do nie go uli ca o tej sa mej na zwie, czy li via
Pria. Przez je go te ren prze pły wa gór ski stru -
mień Tor ren te Asti co. Two rzy on w tym
miej scu trzy nie sa mo wi te ka nio ny (trzy je -
zior ka od dzie lo ne krót ki mi od cin ka mi by -
strzy i pły cizn) o mak sy mal nej głę bo ko ści
oko ło 10 me trów i wi docz no ści czę sto do -
cho dzą cej do kil ku dzie się ciu me trów.

Miej sce jest do stęp ne dla ka żde go, na wet
po cząt ku ją ce go nur ka. Wstęp i nur ko wa nie
są swo bod ne, nie są po bie ra ne żad ne opła -
ty. Po nur ko wa niu mo żna wy po cząć na tra -
wie al bo po wy grze wać się na gład kich,
bia łych ka mie niach. Po nie waż miej sce
znaj du je się w głę bo kiej al pej skiej do li nie,
wi do ki przy pra wia ją o za chwyt. A tak
w ogó le, Tor ren te Asti co wy pły wa z wy wie -

rzy ska, w któ rym da się nur ko wać. Ale to te -
mat na osob ny ar ty kuł.

Jak tam do je chać? W Bas sa no del Grap -
pa wje żdża my na ob wod ni cę i kie ru je my
się na Vi cen za. Za raz za Bas sa no jest od bi -
cie w pra wo (dro go wska zy na Schio i Thie -
ne). W Thie ne na le ży się kie ro wać
na Pio ve ne Roc chet ta. Tam bę dą już zna ki
na Ar sie ro. Po do tar ciu do Ar sie ro zmie rza -
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my w kie run ku Tren to. Za raz za miej sco wo -
ścią jest skrzy żo wa nie, na któ rym trze ba
skrę cić w pra wo, w uli cę via Pria. Po zje -
cha niu ser pen ty na mi w dół, do cie ra my
do par kin gu przy Par ku Pria. W Ar sie ro mo -
żna py tać miesz kań ców o Park Pria, ka żdy
wie gdzie to jest. Od le głość Ar sie ro – Bas sa -
no del Grap pa to oko ło 40 km.

Współ rzęd ne geo gra ficz ne par kin gu
przy Par ku Pria: 45 49,15N 11 22,03E

Po pa trz cie na zdję cia, obej rzyj cie fil mik
i bę dąc w oko li cy ko niecz nie od wiedź cie
to miej sce, a z pew no ścią sta nie się ono
Wa szym ulu bio nym i być mo że sta łym
punk tem pro gra mu pod czas wy cie czek
do Włoch.

Po le cam. Mi łej za ba wy.
Mi chał Wi nek

fot.: Ma ria i Mi chał Wi nek






Nuras.info 6/2014

72

Ostat ni mi cza sy nie mia łem du żo
oka zji do czy sto re kre acyj nych nu -
rów. Po przej ściu przez mor dow nię,
w po sta ci kur su in struk tor skie go,
prak tycz nie zdo ła łem tyl ko dać nu ra
w Je zio rze Czorsz tyń skim (wy jąt ko wo
pod ła wi zu ra po ty go dniu ulew,
strasz nie się wku rzy łem, bo chcia łem
po chwa lić się przed zna jo my mi faj -
nym akwe nem, a tu to tal ne mle ko
pod wo dą). 

Resz tę nu rów za li czy łem tu, nie mal
pod do mem, czy li w mie ście sto łecz nym
War sza wa. Po pierw sze, w koń cu mia łem
oka zję spraw dzić Fort Zba rż, a po dru gie,
mo głem po chwa lić się przed ko lej ną gru pą
nur ków na szą pięk ną Gli nian ką w Zie lon -
ce.

Fort Zba rż to bar dzo wdzięcz na ka łu ża
(tak się już przy ję ło na zy wać akwe ny,
w któ rych my, GEP Now cy, nur ku je my), po -
ło żo na w sa mym ser cu mia sta, na Okę ciu,

tuż obok no wej „eks pre sów ki”. Do jazd uli -
cą Wi ra żo wą. Au to sta wia my na par kin gu
przy bu dyn ku roz dziel ni, tu ta kże mo że my
się prze brać. Jest to o ty le ge nial ne miej sce,

że noc ne nur ko wa nia są bar dzo kom for to -
we od stro ny lo gi sty ki. La tar nie przy par kin -
gu oświe tla ją prze bie ra ją cych się, wszyst ko
wi dać. Par king jest ele ganc ki, wy ło żo ny

Mazowieckie nury

Nurkowanie w jeziorze Czorsztyńskim z widokiem na dwa malownicze zamki
i przepiękny łańcuch Gorców
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mo ją „ulu bio ną” kost ką, więc jest gdzie się
roz ło żyć ze szpe jem na pła skim i w mia rę
czy stym. Żad ne go sta nia w błoc ku, jak le -
je, żad ne go po szu ki wa nia sprzę tu w tra wie.
Po tem dwa kro ki do wo dy i siup, zni ka my.

Pod wo dą akwen ma spo ro do za ofe ro -
wa nia, choć nie jest zbyt głę bo ki. W zba da -

nej czę ści do czte rech i pół me tra. Jest to je -
go na czel na wa da. Nie mam nic prze ciw ko
płyt kim zbior ni kom, ba, na wet je bar dzo lu -
bię. Jed nak je że li jest to nie du ży zbior nik
i nie ma zdol no ści do szyb kie go sa mo -
oczysz cza nia, to by le desz czyk po wo du je,
że wi zu ra ro bi się ki bel ko wa ta. I wła śnie tak

mia łem za ka żdym z dwóch nur ków, ja kie
tam od da łem. Wciąż da ję szan sę zbior ni ko -
wi, bo jest ład nie po ło żo ny, ma atrak cje
pod wo dą i przy wo dzie. Jest w nim za to -
pio na ża glów ka, jest spo ro po zo sta ło ści
po za bu do wa niach, pod wo dą wciąż na coś
mo żna się na tknąć. Jed nym z za ska ku ją -
cych ar te fak tów, zde cy do wa nie współ cze -
snych, by ła wan na z hy dro ma sa żem. Dłu gi
czas o tym dys ku to wa li śmy z ró żny mi nur -
ka mi, że lu dziom się chce po świę cać swój
czas i ener gię, by do tasz czyć ta ki ka wał zło -
mu do wo dy i tu to uto pić. Wan na w peł ni
akry lo wa, więc nie mam pew no ści, czy po -
szła tak ła two na dno. No nic, ge ne ral nie
smut ne jest to, że lu dzie trak tu ją zbior ni ki
wod ne ja ko ma ga zy ny na rze czy, któ rych
nie chcą oglą dać. Nie do ty czy to tyl ko Ma -
zow sza. Zo staw my jed nak wan nę, wróć my
do atrak cji – jest ża glów ka, są zwa lo ne
drze wa, jest i bo ga te ży cie – dość ła two
spo tkać do rod ne go szczu pa ka. Du żą atrak -
cją są tak zwa ne ko sza ry szy jo we, w któ -
rych stoi wo da. Zbyt da le ko wpły nąć się nie
da, nie ma tam też ja kiejś zna czą cej głę bo -
ko ści – le d wie dwa me try. Jest to dość nie -
bez piecz ne miej sce, w któ re wpły wa my
tyl ko w ka sku. Wy nu rzyć, wy nu rzy my się

Fort Zbarż wieczorem
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w ka żdym miej scu, ale nie opatrz ne do -
tknię cie rę ką ce gieł uzmy sła wia nam, jak
kru cha jest to kon struk cja. Ce gły i za pra wa,
któ re mia ły czę sty kon takt z wo dą, po pro -
stu roz sy pu ją się w rę kach. Jest to jed nak je -
dy ne w swo im ro dza ju miej sce nur ko we,
dru gie go ta kie go nie znaj dzie my. Miej sce
nie ma ak tu al nie żad ne go przy zna ją ce go
się do akwe nu opie ku na. Tra fia ją się węd -
ka rze, ale żad ne ko ło tu taj ofi cjal nie nie
dzia ła. Te ren na le ży do Agen cji Mie nia
Woj sko we go, ale wszy scy za zna jo mie ni
z te ma tem zgod nie do no szą, że sa ma Agen -
cja nie chce przy zna wać się do miej sca, bo
nic z nim spe cjal nie nie da się zro bić bez
ogrom ne go na kła du pra cy. 

Akwen po wstał z wód pod skór nych, któ -
rych po ziom kie dyś był sztucz nie ob ni ża ny
z po mo cą są sia du ją cej „fo sy”. Po łą cze nia
mię dzy zbior ni ka mi za ro sły i się urwa ły,
wo da po de szła i tak już zo sta ło. Co cie ka -
we, do nie sio no nam, że owa „fo sa” to też
faj ne miej sce, bo mo żna zła pać z dzie sięć
me trów i wi zu ra nie zgor sza. Ko le dzy ogra -
ni czy li się do spusz cze nia ka me ry, nic nie
za re je stro wa li i pó ki co nikt nie jest w sta nie
po twier dzić, ja ki jest stan te go dru gie go
zbior ni ka.

Uwa żam, że Fort ma po ten cjał i mo że
być faj nym nur ko wi skiem, o ile po go da bę -
dzie do pi sy wać. Mnie po ka ra ła i dwa ra zy
nur ko wa łem po nie daw nych opa dach.
Za pierw szym ra zem na noc nym coś jesz -
cze by ło wi dać, za dru gim ra zem – na
dzien nym nur ku – już cza sa mi by ło tra gicz -
nie (ale wan nę zdo ła li śmy zna leźć!). Oba

nur ko wa nia or ga ni zo wa łem pod szyl dem
GEP Nu. Na obu po ja wi li się sta li by wal cy
GEP Now skich nur ko wań, z któ ry mi za wsze
mi ło zwie dza się ma zo wiec kie ka łu że, tłu -
mów jed nak nie by ło, jak by je po go da lek -
ko od stra szy ła. Tym bar dziej by łem mi le
za sko czo ny fre kwen cją, kie dy skrzyk ną łem
nur ko wa nie w Zie lon ce.
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Zwie dza nie Zie lon ki obie ca łem kil ku
oso bom, któ re za bra łem ze so bą na Czorsz -
tyń skie. Obie ca łem im fan ta stycz ną wi zu rę
i w du chu tyl ko ma rzy łem, by po go da by ła
tym ra zem ła ska wa. Zie lon ka jest bar dziej
od por na na desz cze i le piej zno si ule wy,
nie mniej jed nak ka żdy deszcz od ci ska ja -
kieś swo je pięt no na wi zu rze. Da ta zo sta ła
wy zna czo na, po go dę pro gno zy obie cy wa ły
zno śną, ogło sze nie na GEPN po szło, że ro -
bi my nu ra w week end. Z mo jej stro ny spo -
dzie wa łem się oko ło sze ściu nur ków
i mo głem tyl ko zga dy wać, ilu po ja wi się
nur ków na ogło sze nie GEP Now skie. Ja kież
by ło mo je zdzi wie nie, gdy na miej scu po -

ka za ło się w su mie trzy na stu go to wych
na nur ko wa nie, kil ku z „opcją nur ko wa nia”
(w koń cu, na ich nie szczę ście, nie zde cy -
do wa li się za nur ko wać) i kil ka osób to wa -
rzy szą cych. Po tem jesz cze do tarł je den
spóź nial ski nu rek, kie dy my już bą bel ko wa -
li śmy pod po wierzch nią. Wi dzę, że po pu -

lar ność akwe nu ro śnie i nie dzi wo ta, jest to
obec nie naj bar dziej atrak cyj ny nur ko wy
akwen w na szej sto łecz nej oko li cy.

Tym ra zem na brze gu do pi sa li ta kże
węd ka rze, któ rych sta ra li śmy się nie de ner -
wo wać swo ją obec no ścią. Do brze ży je my
z zie lon kow ski mi węd ka rza mi i nie chce my

No i niestety, wizura... powalająca

Atakujemy Fort
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so bie psuć sto sun ków z ni mi. Wy bra li śmy
więc wol ne miej sce na wej ście do wo dy,
po dzie li li śmy się na ze spo ły i znik nę li śmy
pod po wierzch nią. Uff, co za ulga. Wi zu ra
cał kiem pysz na, jest co oglą dać, ry ba też
cho dzi, ni gdzie się nie cho wa. Od ra zu
na dzień do bry do rod ny szczu pa czek.

Szczu pa ki chy ba się już do nas przy zwy -
cza iły. Nie zwie wa ją od ra zu na nasz wi -
dok. Tak jak by zda wa ły się mó wić: „O,
zno wu te dziw ne ry by z dziw ny mi wy pust -
ka mi na ple cach i wiel ki mi ocza mi, pro du -
ku ją ce strasz li wą ilość bą bli”. Szczu pa ki tak
so bie po sto ją, po pa trzą na nas, da dzą się

opły nąć, cza sem uda ją, że są tyl ko szu wa -
rem, że wca le nie są ry bą. Jak już się zo rien -
tu ją, że nie da li śmy się na brać, al bo
po czu ją, że na sza obec ność jest dość iry tu -
ją ca, wte dy je den strzał płe twy i tyl ko wi -
dać kłę bek dro bi nek uno szą cych się
w wo dzie w miej scu, gdzie przed chwi lą
stał szczu pak. Nur ko wa łem tym ra zem
z Paw łem, obaj uzbro je ni w ma łe ka me ry
bu szo wa li śmy mię dzy gę stwi na mi zie lon -
kow skiej zie le ni ny w po szu ki wa niu cie ka -
wych ujęć. Zabr nę li śmy aż pod dru gi brzeg,
po krę ci li śmy się po je zio rze re gu lar nie gu -
biąc kie ru nek (w Zie lon ce czę sto so bie po -
zwa lam na ten luk sus, do po wierzch ni
bli sko, wy star czy łeb wy sta wić na se kun dę,
by zo rien to wać się, któ rę dy do do mu), od -
kry li śmy tym ra zem tyl ko jed ne go ra ka
i żad nych in nych cie ka wych po two rów nie
spo tka li śmy. Szczu pa ki do pi sa ły jesz cze
dwa, ale to już ta ki nasz zie lon kow ski stan -
dard, więc o czym tu się roz pi sy wać. W zie -
lon kow skiej wo dzie mo żna sie dzieć ile
wle zie, pó ki bu tla się nie skoń czy, al bo pó -
ki skó ra z czło wie ka nie zej dzie (prze sze -
dłem z li gi pian kow ców do li gi su cha rów,
więc ten pro blem mi od szedł). Spę dzi li śmy
więc do brą go dzi nę i za czę li śmy po wo li
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zwi jać się do brze gu, jesz cze cze ka jąc
na po zo sta łych, z któ ry mi się umó wi li śmy,
że po go dzi nie chce my zo ba czyć wszyst kie
ze spo ły na po wierzch ni. W tym mo men cie
na de szły pa skud ne chmu ry i lu nę ło. Nie -
spe cjal nie nam to prze szka dza ło, ale co po -
nie któ rzy mu sie li prze brać się z pia nek

(w wo dzie nie zmar z li, bo już mia ła na ście
stop ni). A że wy stą pił urze ka ją cy wi dok ule -
wy na wo dzie po łą czo ny z pro mie nia mi
słoń ca prze bi ja ją cy mi się na chmu ry na ho -
ry zon cie, szyb ko jesz cze ciach ną łem kil ka
zdjęć przy brze gu. Z wo dy jed nak kie dyś
wy leźć trze ba. Wy ła zi łem z niej w peł ni

usa tys fak cjo no wa ny. Wie dzia łem, że mam
ko lej nych fa nów akwe nu na swo im kon cie.
Już tyl ko cze kać, aż urzą dzi my tam noc ne -
go nu ra, któ ry jest spe cjal no ścią zie lon kow -
skiej gli nian ki!

Ku ba Cie ślak

Czasem słońce, czasem deszcz

Nurek zielonkowski z szuwarem za pasem

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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DDDDoooommmmiiiinnnniiiikkkk    GGGGrrrraaaacccczzzzyyyykkkk    """"HHHHoooonnnnzzzzoooo""""
zzaapprraasszzaa  nnaa

WWWWaaaarrrrsssszzzzttttaaaattttyyyy    SSSSppppeeeelllleeeeooooNNNNuuuurrrrkkkkoooowwwwaaaannnniiiiaaaa
((sszzkkoołłaa  ffrraannccuusskkaa))

ii  KKKKuuuurrrrssss    CCCCaaaavvvveeeerrrrnnnn
((sszzkkoołłaa  aammeerryykkaańńsskkaa))

UUcczz  ssiięę  oodd  ddoośśwwiiaaddcczzoonnyycchh  ppaassjjoonnaattóóww!!
SSzzcczzeeggóółłoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee::

hhoonnzzoo@@oo22..ppll                    550022  996655  228888

DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://www.hurtownianurkowa.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://gnj.org.pl/warsztaty/index.php
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http://www.cave-diving.pl
http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
http://www.hurtownianurkowa.pl
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Wy jazd był po łą cze niem tu ry sty ki spe le -
onur ko wej, szko le nia i dzia łań eks plo ra cyj -

nych – czy li „ka żde mu we dle po trzeb”
– zgod nie z wy pra co wa nym prze ze mnie

sche ma tem, któ ry do brze się spraw dza za -
rów no pod wzglę dem nur ko wym, jak
i kwa te run ko wym. Część osób miesz ka ła
bo wiem w na mio tach nad brze giem jed ne -
go z je zio rek wy wie rzy sko wych, zaś in ni
w po bli skim ho te lu.

Uczest ni cy XVII Warsz ta tów Nur ko wa nia
Ja ski nio we go GNJ i za ra zem pierw szych
Warsz ta tów Spe le onur ko wa nia przez
pierw sze dni na by wa li umie jęt no ści nie -

SPELEOnurkowanie
na południu Albanii

Al ba nia to pięk ny bał kań ski kraj, gdzie tu ry sty ka nie od by wa się jesz cze
na ma so wą ska lę. Ta kie miej sca lu bi my naj bar dziej – z da la od tło ku i zgieł -
ku. Bał ka ny ma jo wą po rą – do tąd zwrot ten ko ja rzył mi się ze sło necz ną
po go dą i cie pły mi wie czo ra mi. Po opi sy wa nym wy jeź dzie to się dia me tral nie
zmie ni ło. Te raz wiem, że mo że być zim no i desz czo wo. Skut ko wa ło to sil -
ny mi prą da mi w ja ski niach wy wie rzy sko wych, któ rych w związ ku z tym nie
uda ło nam się spe ne tro wać.

z dala od cywilizacji                                                                                                         fot. Jacek Strejczyk
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zbęd ne do bez piecz ne go nur ko wa nia w ja -
ski niach i in nych prze strze niach za mknię -
tych, zaś po zo sta ła część eki py od wie dza ła
oko licz ne, zna ne nam ja ski nie oraz po szu -
ki wa ła no wych miejsc do eks plo ra cji.

Al bań czy cy są nie zwy kle otwar ci, za -
wsze in te re su ją się tym, co dzie je się wo kół

nich, te raz ta kże by li cie ka wi te go, co ro bi -
my. Po krót kiej roz mo wie z miesz kań ca mi
oko li cy oka za ło się, że Vi ro it, od któ re go
roz po czę li śmy, zo sta ło w 2009 ro ku wy eks -
plo ro wa ne przez wło ską eki pę do 75 m głę -
bo ko ści. Jest to w za sa dzie pio no wa
stud nia, z kil ko ma cią ga mi bocz ny mi, z któ -

rych je den pro wa dzi do je zior ka wy wie rzy -
sko we go o głę bo ko ści 26 m, tam też znaj -
du je się otwór ja ski ni. Ak tu al nie prąd był
jed nak na ty le sil ny, że znaj du ją ce się
przy otwo rze ja ski ni bia łe ka mie nie o śred -
ni cy 1 cm fru wa ły pod ry wa ne prą dem, jak
płat ki śnie gu w za mie ci śnie żnej. To wa rzy -
szył te mu cha rak te ry stycz ny sze lest, co po -
tę go wa ło nie zwy kłe wra że nie. Nie by ło
szan sy wbić się do środ ka, na wet mi mo za -
sto so wa nia „ko twi cy” w po sta ci fel gi, cze go
pró bo wał Uros. Ćwi czy li śmy więc z no -
wym, acz kol wiek bar dzo zdol nym na ryb -
kiem spe le onur ko wym w je zior ku, w sil nym
prą dzie. Sta no wi ło to do dat ko we utrud nie -
nie, ale za li cze nie wszyst kich ćwi czeń
przez ka żde go z uczest ni ków szko le nia
świad czy ło o du żych umie jęt no ściach nur -
ko wych. W tych wa run kach by ła to sztu ka.
W szko le niu nie zwy kle po moc ny był sprzęt
do nur ko wa nia ja ski nio we go przy sła ny
przez Ma riu sza Lin ke. Po czte rech dniach
szko le nia, na któ re skła da ły się trzy dni
Warsz ta tów Spe le onur ko wych i do dat ko wy
dzień kur su ca vern, by li oni go to wi wejść
do ja ski ni. Wy bra li śmy po ka za ną nam
przez na sze go miej sco we go ko le gę ja ski nię
Sko ti ni. Brak tam ak tyw ne go prze pły wu wo -

Kozia Szparka                                                              fot. Anna Budziarek
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dy, ale jej po ziom pod no sił się o 3 me try
na do bę. Sko ti ni jest to pięk na, ob szer na ja -
ski nia pio no wa z po zio my mi cią ga mi,
a z dna pierw szej stud ni wy ra sta nie zwy kła
cam pa nel la – kil ku dzie się cio me tro wej wy -
so ko ści sta lag mit. Ja ski nia wy glą da nie mal
jak ko pal nia. Wra że nie to po tę gu ją, po za
ukła dem ko ry ta rzy, ta kże znaj du ją ce się
tam in sta la cje i pom py sys te mu iry ga cyj ne -
go – by ło to nie gdyś uję cie wo dy. Od na -
szych al bań skich przy ja ciół do wie dzie li śmy
się, że kie dyś by li tu Wło si, ale żad nych
szcze gó łów nie zna li. Do pie ro po po wro cie
do wie dzia łem się, że nur ko wa li tu do 64 m
głę bo ko ści (Ma rio Maz zo li, Ber nar di no
Roc chi), ale przy ni ższym po zio mie wo dy.
Nur ku jąc nie mie li śmy tych in for ma cji, mu -
sie li śmy jed nak uwa żać na frag men ty sta -
rych po rę czó wek. Nur ko wa nie tam by ło
czy stą przy jem no ścią – tem pe ra tu ra wo dy
wy no si ła 13 stop ni, mą ci ło się umiar ko wa -
nie, a mąt w mia rę szyb ko opa dał. Ścia ny
są po cząt ko wo ciem ne, na to miast za nu rza -
jąc się głę biej sta ją się co raz ja śniej sze.
Na 50 me trach głę bo ko ści koń czy się
pierw sza stud nia (ta z cam pa nel lą) i za czy -
na ko ry tarz po zio my. Po kil ku na stu me trach
prze cho dzi po now nie w pio no wą stud nię,

gdzie Ho mer do szedł do plą ta ni ny sta rych
po rę czó wek na 70 m głę bo ko ści. Nie scho -
dził ni żej, ale wi dział w dół ko lej ne 30 m.
Ho mer, po dob nie jak in ni wy ko nu ją cy
na wy pra wie głę bo kie nur ko wa nia, był bar -
dzo za do wo lo ny z ocie pla cza – mi mo dłu -
giej de kom pre sji w wa run kach, gdzie nie

mo żna za bar dzo się ru szać, na przy stan -
kach de co za cho wy wał cał ko wi ty kom fort
ter micz ny. Uży czo ne nam na wy pra wę
ocie pla cze spraw dzi ły się w tych trud nych
wa run kach ja ski nio wych do sko na le.

Po nur ko wa niach w Sko ti ni (oczy wi ście
nie do tych głę bo ko ści) gru pa kur so wa by ła

obóz nad brzegiem Viroit                                                     fot. Piotr Karpiński
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go to wa do sa mo dziel nych nur ko wań ja ski -
nio wych.

Tym cza sem bar dziej do świad cze ni spe -
le onur ko wie – ab sol wen ci po przed nich
edy cji pro wa dzo nych prze ze mnie Warsz -
ta tów Nur ko wa nia Ja ski nio we go – Piotr Kar -
piń ski i Ma ciej Cho micz nie opo dal je zior ka

Vi ro it, wy bie ra jąc ka mie nie ze szcze li ny
wy peł nio nej wo dą, za nu rza li się w niej co -
raz głę biej, stop nio wo po sze rza jąc ko ry tarz
w ni ższych par tiach. Na zwa li ją „Ko zia
Szpar ka”. Praw do po dob nie łą czy się ona ze
stud nią Vi ro it. Przy tej ich eks plo ra cji by ło
wie le śmie chu!

In ni moi by li kur san ci – obec nie co raz
bar dziej do świad cze ni nur ko wie ja ski nio wi
– bra cia Za piór od wie dzi li słyn ne Si ri i Kal -
ter, ale i tam prąd unie mo żli wiał za nu rze -
nie. Szu ka li więc no wych miejsc, je żdżąc
w desz czu po oko licz nych gó rach. Nie uda -
ło im się nic zna leźć, ale sa mo po szu ki wa -
nie spra wi ło wie le ra do ści – tru dy zwią za ne
z eks plo ra cją po wierzch nio wą nie za wsze
przy no szą re zul ta ty, ale i tak war te są pod -
ję cia.

Wie dze ni przez na sze go al bań skie go
przy ja cie la Ol sie go, dys po nu ją ce go au tem
te re no wym, wraz z Ho me rem i Bo be rem
uda li śmy się w ma low ni cze i nie do stęp ne
gó ry, w po szu ki wa niu „in te re su ją ce go je -
zior ka”, być mo że wy wie rzy sko we go.
Po dłu ższym cza sie off -ro ado wej jaz dy
i osią gnię ciu punk tu do ce lo we go już
na pierw szy rzut oka wi dać by ło, że to nie
by ło nic dla nas in te re su ją ce go, na to miast
sa ma dro ga by ła nie zwy kła – to ka wa łek
zie mi, gdzie cy wi li za cja jesz cze dłu go nie
za go ści.

Pe tra nik to ko lej na od wie dzo na przez
nas ja ski nia. Dzie li się na tzw. Pe tra nik Gór -
ny, gdzie brak ak tyw ne go prze pły wu, oraz
tzw. Pe tra nik Dol ny, w tym cza sie z bar dzo

Viroit                                                                      fot. Jacek Strejczyk
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sil nym wy pły wem, unie mo żli wia ją cym za -
nu rze nie. Nur ku jąc czte ry la ta te mu w Gór -
nym Pe tra ni ku, uto pi łem ko ło wro tek i tzw.
son dę prą do wą (tu opis tam tej wy pra wy:
gnj.org.pl. Jak się oka za ło pod czas nur ko -
wa nia – na dal tam by ły. Gdy przy by li śmy
na miej sce, za czął pa dać deszcz. Trans por -

ty sprzę tu do ja ski ni od by ły się więc po śli -
skich ka mie niach, co by ło do dat ko wym
utrud nie niem, gdyż na le ża ło za cho wać
wzmo żo ną czuj ność, by unik nąć po śli -
zgnię cia i upad ku na wet z kil ku me tro wej
wy so ko ści. Fi nal nie wszy scy szczę śli wie
do brnę li wraz ze sprzę tem do wo dy.

Ja ko pierw si za nu rzy li się Bred i Ra dek,
za ni mi Bo ber i ja. Pierw szy ze spół po rę -
czo wał i ła tał sta rą po rę czów kę, za czy na ją -
cą się w sto sun ku do obec nych wa run ków
oko ło 20 m da lej, na głę bo ko ści 3 m. Jej ko -
niec chłop cy zna leź li le żą cy na spą gu
w kie run ku głę bi ja ski ni, nie usta bi li zo wa ny,
na głę bo ko ści 45 m. Prąd go nie wy mył, co
zna czy, że nie by ło żad nych okre so wych

nurowanie w Petraniku                                                      fot.  Jacek Strejczyk Gorny Petranik              fot. Piotr Karpiński

http://www.gnj.org.pl/article.php?id=2010albania&sec=swiat
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sil nych wy pły wów, któ re mo gły ze rwać po -
rę czów kę i prze su nąć wol ny ko niec w kie -
run ku otwo ru. Mój ko ło wro tek i son da
prą do wa le ża ły do sko na le wi docz ne
na spą gu po środ ku ko ry ta rza, na głę bo ko -
ści ok. 40 m. Ra dek pod jął mój ko ło wro tek,
a Bred po rę czo wał da lej, mo cu jąc ostat ni

punkt na głę bo ko ści 50 m, gdzie ko ry tarz
prze cho dzi w ob szer niej szy i bar dziej pio -
no wy. Czte ry la ta te mu do pły ną łem tym
szer szym ko ry ta rzem do 61 m, gdzie na tra -
fi łem na frag men ty sta rej po rę czów ki, wi -
dzia łem ją min. 10-15 m głę biej, co
ozna cza ło, że ktoś kie dyś tam był… Tym ra -

zem pod ją łem z dna po rzu co ną son dę prą -
do wą i roz po czą łem po wrót, wo bec bra ku
pla nów tej ja ski ni, kar tu jąc (czy li do ko nu -
jąc po mia rów po moc nych w spo rzą dza niu
pla nu ja ski ni) w sła bej wi docz no ści.

Ko lej no nur ko wa li nie mal wszy scy
uczest ni cy wy jaz du, a ja ko ostat ni nasz
serb ski ko le ga Uros, któ ry – jak po tem opi -
sy wał – pod czas nur ko wa nia, wi dząc sy tu -
ację, uznał, że wo bec bra ku śla dów in nych
eks plo ra cji jest w sta nie ją kon ty nu ować.
Do pły nął do głę bo ko ści 80 m, gdzie od na -
lazł in ny ciąg, być mo że głów ny, po czym
za wró cił.

Na tym za koń czy li śmy ak cje nur ko we
w Al ba nii i ru szy li śmy do Pol ski przez Gre -
cję. Tu spę dzi li śmy noc na dzi kiej pla ży,
roz ko szo wa li śmy się daw no nie wi dzia nym
słoń cem i od da wa li śmy się tu ry sty ce, zwie -
dza jąc Thes sa lo ni ki, a na stęp nie sto li cę Ma -
ce do nii – Sko pje.

Pod su mo wu jąc wy jazd, na le ży za li czyć
go do uda nych: do brze się ba wi li śmy, mi -
mo bra ku sło necz nej po go dy, z po wo dze -
niem wy szko li li śmy no wych spe le onur ków,
po zwie dza li śmy, a na wet uda ło się coś wy -
eks plo ro wać. Lo kal na sta cja te le wi zyj na,
cie ka wa na szych dzia łań, ze bra ła ta kże ma -

wykłady                                                                    fot. Anna Budziarek
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te riał do re por ta żu. Je dy nym za sko cze niem
by ło zwe ry fi ko wa nie krą żą cych po In ter ne -
cie in for ma cji o sta nie eks plo ra cji w tym re -
jo nie. W przy pad ku dzia łań in nych
pol skich ekip – ra czej ne ga tyw ne.

W wy jeź dzie uczest ni czy li człon ko wie
te amu SPE LE Onur ko wa nie: kie row nik – Do -
mi nik Gra czyk „Hon zo” (GNJ, SW), vi ce li -
der – Ja cek Strej czyk „Ho mer” (GNJ, Aven),
To mek i Pa weł Za piór, Piotr Kar piń ski, Ma -

ciej Cho micz, Uros Ak sa mo vic (SOB), kur -
san ci: Ma te usz Po pek „Bo ber”, Wik tor Tro -
ja now ski, Ja kub Ma cie jew ski, Adam
Ko żu chow ski, Piotr Bre dlak, Ra dek Oba ra,
wspar cie po wierzch nio we: An na Bu dzia -
rek, Agniesz ka Ne ska

Dzię ku je my za wspar cie sprzę to we fir -
mom:
MLin ke – ak ce so ria do nur ko wa nia ja ski nio -
we go,
No Gra vi ty – ocie pla cze,
Kli ni ka Me dycz na IBIS – za bez pie cze nie
tle no we,
Spe le oklub War szaw ski – sprę żar ka „eks -
plo ra cyj na”,
Pa weł Mu sia ła – sprę żar ka „szko le nio wa”.

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

hon zo@o2.pl 

O au to rze:
Au tor jest pa sjo na tem eks plo ra cji pod -

wod nych ja skiń, pro wa dzą cym Warsz ta ty
Spe le onur ko wa nia, szko lą cym nur ków ja -
ski nio wych w sys te mie fran cu skim i part ner -
skim. Jest rów nież in struk to rem nur ko wa nia
NA UI pro wa dzą cym szko le nia na wszyst -
kich po zio mach do di ve ma ste ra włącz nie.

ekipa po wyprawie                                                          fot. Anna Budziarek
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Ka żdy ja koś spę dza czas w week -
end. Nie któ rzy sie dzą przed te le wi zo -
rem, al bo przy pi wie, in ni ko szą
traw ni ki, a jesz cze in ni sprzą ta ją je -
zio ra. Tych ostat nich w tym ro ku
na Ak cję Czy ści my Je zio ro Do mi nic -
kie 2014 przy by ły set ki. 

Na lą dzie sprzą ta ło po nad 300 osób.
Suk ce syw nie, od go dzi ny 10, za pi sy wa li się
wszy scy chęt ni, two rzo no gru py z od po -
wied nim prze wod ni kiem i ta kie „od dzia ły
spe cjal ne” do zwal cza nia śmie ci szły w wy -
zna czo ne sek to ry. Ob ję ty sprzą ta niem zo -
stał ca ły te ren je zio ra z przy le gły mi la sa mi,
po la mi i ro wa mi. W tym sa mym cza sie, nie -
wie lu nie ste ty w tym ro ku, bo dwu dzie stu
trzech nur ków zo sta ło roz rzu co nych w kil -
ku miej scach akwe nu. Kil ku na stu, głów nie
z Octo pu sa Lesz no, we szło do wo dy w po -
bli żu Przy sta ni „U El ka”, część nur ków
z Ko ścia na po je cha ła za za to kę, a po zo sta -
ła piąt ka zo sta ła prze trans por to wa na ło dzią

pon to no wą na dru gi brzeg. Wła śnie ci ostat -
ni ze bra li pod wo dą czte ro krot nie wię cej
od pa dów, pu szek, bu te lek i pla sti ku niż ich
ko le dzy. Wnio sek na su wa się sam, w przy -

szłym ro ku więk szość bra ci nur ko wej mu si
sprzą tać dno Je zio ra Do mi nic kie go od stro -
ny pla ży głów nej, po przez LOK, „Pu deł ko -
wo”, „Me tal plast”, aż po Do mi ni ce. Tam,

Jest lepiej CJD 2014
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gdzie la tem pły wa naj wię cej ka ja ków, ro -
we rów wod nych, gdzie jest naj wię cej pla -
żo wi czów, tam oczy wi ście jest naj wię cej
śmie ci. A akwen nie jest ma łą ka łu żą.

Je zio ro Do mi nic kie roz cią ga się na po -
wierzch ni 344 ha. Je go dłu gość wy no -
si 3,6 km, a sze ro kość od 0,51 do 1,66 km.
Le ży na gra ni cy dwóch gmin Wło sza ko wic
i Prze mę tu. Znam nur ków, któ rzy po nad 30
lat te mu za nu rza li się tu i po noć le żąc
na ple cach, na dnie (wte dy 18 m), wi dzie li
prze pły wa ją ce łód ki. Dziś lu stro wo dy opa -
dło i mak sy mal na głę bo kość wy no -
si 17,1 m, zaś śred nia 6,5 m.

Akwen le ży na te re nie Prze męc kie go Par -
ku Kra jo bra zo we go. Od pół noc ne go
wscho du łą czy się z je zio rem Wiel kim,
a od po łu dnio we go za cho du z Je zio rem
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Krzyw ce. Jest przy kła dem je zio ra ryn no we -
go, choć od ogól ne go cha rak te ru ty po wych
je zior po lo dow co wych ró żni je to, że nie
jest głę bo kie.

W dniu ak cji tem pe ra tu ra wo dy do głę -
bo ko ści 2 me trów wy no si ła już 20o C,
na głę bo ko ści 7 me trów od po wied -

nio 14o C. Wi docz ność za sko czy ła po zy -
tyw nie, bo osią ga ła 4-5 me trów.

Po go da rów nież nam do pi sa ła, choć
przez nie ca łą go dzi nę, chwi lę po tym, jak
nie bo zro bi ło się si no fio le to we, buch nął
deszcz. Po za tym by ło ide al nie, nie za go rą -
co i nie za zim no, a i ko ma ry nie do ku cza -
ły.

Z cza sem śmie ci wy peł ni ły kon te ner,
a to wa rzy stwo po si la ło się kieł ba ska mi, ka -

szan ka mi, sa łat ka mi i wszyst ki mi przy go to -
wa ny mi po sił ka mi. Ze sce ny do cho dzi ła
mu zy ka i wszy scy do brze się ba wi li.

Przez mo ment ca łą uwa gę sku pio no
na pusz ce, któ rą wy ło wił je den z nur ków.
Oka za ło się, że z otwo ru wy sta je rak, któ ry
wszedł so bie do środ ka, ale nie po tra fił już
wró cić. Pusz ka zo sta ła roz cię ta, a głów ny
bo ha ter, po obo wiąz ko wej se sji fo to gra ficz -
nej, zo stał uwol nio ny i po sła ny do je zio ra.
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W tym ro ku ze bra no 1800 kg ró żne go ro -
dza ju śmie ci, któ re sta no wią 12 m3 ob ję to -
ści. Wy nik nie cie ka wy, ale z ten den cją
spad ko wą. Miej my na dzie ję, że ten den cja
utrzy ma się, a ka żde na sze na stęp ne czysz -
cze nie prze ro dzi się w spa cer po śród Na tu -
ry.

Woj ciech Zgo ła

woj tek@di ve -ad ven tu re.eu

http://xdivers.pl
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Nur ko wie sprzę to wi, nur ko wie swo -
bod ni, łow cy pod wod ni – co nas łą -
czy? Wo da. Naj le piej przej rzy sta.
Z pew no ścią nie ta ka, gdzie ład ne
ry by trze ba fo to gra fo wać na tle sko -
ro do wa nych pu szek i szkla nych bu -
te lek. Wszyst kim nam za le ży na tym,
aby na sze zbior ni ki i ich oko li ce by -
ły czy ste, że by ra dość z ob co wa nia
ze śro do wi skiem wod nym by ła mo żli -
wie jak naj więk sza. 

Stąd po mysł na wspól ną ak cję sprzą ta nia
dna, któ ra po łą czy ła by wy si łek i zbli ży ła
do sie bie lu dzi o po dob nych pa sjach. Dro ga
od po my słu do re ali za cji oka za ła się być dro -
gą eks pre so wą. 26.04.2014 r. od by ło się
wspól ne sprzą ta nie dna je zio ra Po go -
ria III w Dą bro wie Gór ni czej. Ter min nie przy -

pad ko wy – nie ko li do wał ani ze świę ta mi, ani
z dłu gim ma jo wym week en dem, a przy oka -

zji do brze sie ko ja rzył, po nie waż 22 kwiet nia
co rocz nie ob cho dzo ny jest Dzień Zie mi.

Podwodne polowanie na...
śmieci na Pogorii III
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Jak już na pi sa łem, w ak cji wzię li udział
za rów no nur ko wie sprzę to wi, jak i nur ko -
wie swo bod ni, a wśród nich łow cy pod -
wod ni. Wspar cia me dial ne go i lo gi stycz ne-
go (ca te ring, fi nal ny od biór ze bra nych śmie -
ci) udzie lił nam Urząd Mia sta Dą bro wa
Gór ni cza. Za bez pie cze nie ak cji za pew nił
bar dzo spraw nie i pro fe sjo nal nie dą brow ski
WOPR. Zaś Spo łecz na Straż Ry bac ka za -
dba ła o po in for mo wa nie o pro wa dzo nej ak -
cji ło wią cych w tym cza sie w po łu dnio wej
czę ści akwe nu węd ka rzy. Przy czym, ze
wzglę du na po go dę i na roz gry wa ne za wo -
dy kar pio we na za le wie w Prze czy cach, nie
by ło ich w tym dniu zbyt wie lu nad brze ga -
mi Po go rii. Umiesz cze nie ca te rin gu we -
wnątrz han ga ru CSL oka za ło się strza łem
w dzie siąt kę, unie za le żnia ją cym nas od po -
go dy. W han ga rze par ko wał rów nież me -
leks, któ rym prze trans por to wa li śmy (mie li -
śmy na to zgo dę od kie row ni ka CSL) za bra -
ne śmie ci pod kon te ner, skąd zo sta ły one
ode bra ne punk tu al nie o 15.00 przez fir mę
AL BA.

To wła śnie po go dy oba wia li śmy się naj -
bar dziej. Wspar cie ak cji dzia ła ło znad po -
wierzch ni wo dy, a nie w wo dzie, więc
nie ko rzyst na au ra mo gła nam po wa żnie
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utrud nić te dzia ła nia. Pro gno zy za po wia da -
ły ist ny front wschod ni – zim no, mo kro,
a kto wie czy i nie ostrzał ra kie to wy po wie -
trze wo da. Po ra nek zda wał się te pro gno zy
po twier dzać, na szczę ście jed nak za nim
wy cią gnę li śmy ło dzie z han ga ru, prze sta ło
pa dać, a po tem na kil ka go dzin na wet po -
ka za ło sie słoń ce.

Po od pra wie i krót kiej na ra dzie zmie ni li -
śmy nie co pier wot ne pla ny ak cji i po sta no -
wi li śmy za sto so wać ma newr oskrzy dla ją cy
ta kże z wy ko rzy sta niem nur ków sprzę to -
wych. De sant wy ko na ny zo stał za po mo cą
ło dzi wio sło wych i sku te ra. Po zwo li ło to
ob jąć ak cją ca łą po łu dnio wą część akwe -
nu. By li śmy wszy scy pod wiel kim wra że -
niem spraw no ści ko le gów ra tow ni ków.
Wi dać by ło, że nie ro bią te go z obo wiąz ku,
im się po pro stu chcia ło! Ak cja, po mi mo
cię żkiej au ry, uda ła nam się per fek cyj nie
– za rów no czas trwa nia, jak i po sia da ne si -
ły by ły do brze do bra ne w od nie sie niu
do ob sza ru ob ję te go sprzą ta niem, po ry ro ku
i po go dy. Dłu ższe wy do by wa nie śmie ci
wy kro czy ło by już po za ra my przy jem ne go
z po ży tecz nym, a nie ta kie by ły za ło że nia.
Wia do mo, że nie spo sób, na wet przy udzia -
le dwa ra zy więk szej licz by osób, w dwie

go dzi ny sku tecz nie prze cze sać tak du że go
ob sza ru, stąd za kła da się pew ne ra my cza -
so we i się ich prze strze ga. Na pew no więc
znacz nie osła bi li śmy prze ciw ni ka pod wo -
dą, ale go nie zli kwi do wa li śmy. W cią gu te -
go ro ku pew nie na dal bę dą „pro du ko wa ne”
no we śmie ci... Po zo sta je mieć na dzie ję, że
dzię ki ta kim ak cjom ta pro duk cja bę dzie
co raz mniej sza... to się chy ba na zy wa

aspekt edu ka cyj ny – je mu wła śnie słu ży ło
na gło śnie nie sprzą ta nia w me diach lo kal -
nych.

Za sa dy, ja kie nas obo wią zy wa ły pod czas
sprzą ta nia by ły stan dar do we – nie usu wa li -
śmy z wo dy ni cze go, co by ło na tu ral ne
i mo gło sta no wić śro do wi sko ży ją cych tam
ryb i in nych or ga ni zmów. Nie usu wa li śmy
przed mio tów obo jęt nych dla czy sto ści wo -
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dy, na któ rych zdą ży ły się już osie dlić du że
ko lo nie oczysz cza ją cych wo dę ma łży. Ze
wzglę du na po rę ro ku, nie wpły wa li śmy
oczy wi ście w re jo ny tar li sko we, któ re zo sta -
ły do kład nie oczysz czo ne przez nur ków
swo bod nych w in nej ak cji sprzą ta nia na Po -
go rii III, je sie nią 2013 ro ku.

Pod wo dą w po łu dnio wej czę ści zbior ni -
ka nie na tra fi li śmy ani na śnię te zbio ro wo
ry by, ani na ozna ki za nie czysz cze nia (za -
tru cia) wo dy. Zgod nie z prze zna cze niem
ak cji, zna leź li śmy za to śmie ci i roz ma ite
przed mio ty, któ rych w wo dzie być ra czej
nie po win no. Z naj cie kaw szych tro fe ów

wy do by li śmy z dna m.in. peł no wy mia ro wy,
sprę ży no wy ma te rac łó żko wy, tu ry stycz ną
bu tlę ga zo wą 5 li trów (oba tro fea to za pew -
ne po zo sta ło ści po ja kichś lo do wych za -
siad kach węd kar skich pod czas zim), sta re
wio sła i ko twi ce, ło pa tę, siat kę węd kar ską,



Nuras.info 6/2014

96

kil ka par oku la rów prze ciw sło necz nych,
obu wie. Po za tym to stan dard, czy li garn ki,
wia dra, pusz ki, bu tel ki pet i szkla ne, sło iki
– świa dec twa te go, że je ste śmy spo łe czeń -
stwem „cy wi li zo wa nym”.

Aby przy oka zji po ży tecz ne go za ję cia
by ła i za ba wa, sto wa rzy sze nie łow ców
pod wod nych Spe ar fi shing Po land ufun do -
wa ło na gro dę za naj cie kaw sze tro feum wy -
do by te z dna pod czas ak cji. Na gro dą był
do sko na ły nóż nur ko wy de dy ko wa ny ja ko
wy po sa że nie pod wod ne go łow cy. Po na ra -

dzie bez stron nej ko mi sji kon kur so wej naj -
wy żej oce nio nym tro feum zo stał wspo-
mnia ny wy żej ma te rac.

Chy ba naj faj niej sze by ło to, że wyj ście
z wo dy nie za koń czy ło im pre zy. Lu dzie,
któ rzy czę sto kroć do tej po ry zna li tyl ko
swo je awa ta ry w In ter ne cie, two rzy li dys ku -
tu ją ce gro ma dy, wy mie nia li się do świad -
cze niem, pla na mi i kon tak ta mi. Lu dzie
ró żnych, acz zbli żo nych pa sji, któ rzy zja -
wi li się nad wo dą w jed nym wspól nym ce -
lu. Te raz, gdy już po zna li śmy się re al nie

nad wo dą, or ga ni za cja ko lej nej ta kiej ak cji
po win na być znacz nie prost sza. Urząd Mia -
sta już te raz de kla ru je swo je wspar cie dla
ko lej ne go sprzą ta nia za rok, więc... dla cze -
go nie?

Piotr Gru szecz ka

fot.: Marcin Nantka, Piotr Gruszeczka

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/.

Redakcja Magazynu Nuras.info -

kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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Rejsy nurkowe
SŁONECZNA ITALIA

5-12.07.2014
DOOKOŁA WYSPY ELBA

30.08-6.09.2014
ARCHIPELAG WYSP

TOSKAŃSKICH

20-27.09.2014
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://bluego.pl
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Z cza sów stu diów w Szko le Ofi -
cer skiej pa mię tam, że przy obro nie
li nii na le ży pro wa dzić ogień w tym
kie run ku, w któ rym nikt in ny go nie
pro wa dzi. Te bo wiem kie run ki, w któ -
rych już ktoś pro wa dzi ogień, są
przez ten je go ogień bro nio ne. Na -
to miast ta ki kie ru nek, w któ rym nikt
ognia nie pro wa dzi, po wi nien być
szcze gól nie do zo ro wa ny. Ina czej li nia
jest nie szczel na, czyli po pro stu nie
ist nie je. 

Otóż pięk no pod wod ne go świa ta i ra -
dość z nur ko wa nia to kie run ki do brze bro -
nio ne. Co dzien nie na Fa ce bo oku
i w in nych me diach pły nie na nas oce an
spa mu: del fi ny, re ki ny, wy ciecz ki, ra fy ko ra -
lo we w kół ko spam, spam, spam... Na to -
miast o tym, że or ga ni za tor nur ko wa nia

za wi nił i za bił – nie pi sze nikt. Dla te go tu
po ło ży łem mój ogień.

Nie daw no na Bał ty ku mia ło miej sce zda -
rze nie, w któ rym nu rek po zo sta wił part ne ra
na wra ku sa me go, ska zu jąc go na śmierć.
By łem zdu mio ny, gdy o tym prze czy ta łem
w In ter ne cie, a jed nak i ta kie skan da le mie -
wa ją już nie kie dy miej sce w nur ko wa niu!
Or ga ni za tor nur ko wa nia nie wy cią gnął żad -
nych kon se kwen cji z fak tu, że na po -
wierzch nię wy szedł tyl ko je den z pa ry! Nie
wsz czę to na tych mia sto wej ak cji ra tun ko -
wej, choć prze cież by ło na tych miast oczy -
wi ste, że to nie jest nor mal na sy tu acja, gdy
pa ra roz dzie la się pod wo dą. To jest sy tu -
acja awa ryj na! Cze ka no wie le cza su, za nim
roz po czę to ak cję po szu ki wa nia nur ka, któ -
ry zo stał pod wo dą, oczy wi ście ak cję spóź -
nio ną i z tej przy czy ny nie sku tecz ną.
Mar twy sa mot ny nu rek wi siał na wra ku, za -

plą ta ny w sieć. A prze cież wszy scy nur ko -
wie wie dzą, że part ne ra sa me go, ani na po -
wierzch ni, ani pod wo dą, po zo sta wić nie
wol no – bez wzglę du na oko licz no ści, typ
czy ro dzaj nur ko wa nia, bez wzglę du na co -
kol wiek. Ra zem wcho dzi my, ra zem wy cho -
dzi my. Nur ko wa nie nie zna pra wa
wa żniej sze go niż to. Dziś prze ana li zu je my
pro ste zda rze nie, do ty czą ce tej kwe stii:

Opo wia da dziew czy na, mło dy nu rek:
Po je cha li śmy nur ko wać nad je zio ro. By -

ło sło necz nie, cho ciaż z po wo du wia tru
zim no. Wo da wręcz lo do wa ta, o wi docz -
no ści oko ło trzech me trów. Mia łam mo kry,
ale dość cie pły ska fan der, rę ka wi ce i skar -
pe ty, bu tlę 15-li tro wą (a więc dość du żą)
i sil ną la tar kę. By łam pra wi dło wo wy wa żo -
na. W gru pie by łam ja, ko le ga Krzy siek
w mo krym ska fan drze i Adam – pro wa dzą -
cy – w su chym. Plan za kła dał zej ście na głę -

O bezpieczeństwie nurkowania,
odcinek kolejny



Nuras.info 6/2014

99

bo kość do 30 me trów wzdłuż dna i od na le -
zie nie wra ku ża glów ki. Po oko ło 20 mi nu -
tach nur ko wa nia osią gnę li śmy tę głę bo kość.
Ja w tym cza sie od czu wa łam już lek kie ob -
ja wy nar ko zy azo to wej, a mo że po pro stu
ad re na li nę wy dzie la ją cą się ze stra chu. By -
ło to roz le wa ją ce się po wszyst kich koń czy -
nach cie pło. Po nie waż nie od na leź li śmy
wra ku, pro wa dzą cy Adam wy pro wa dził nas
na po wierzch nię, że by usta lić kie ru nek po -
szu ki wań. Po wie dzia łam mu o swo im sa -
mo po czu ciu, jed nak za zna czy łam, że
mo że my spró bo wać dojść do wra ku.
Szyb ko za nu rzy li śmy się po now nie.
Pro wa dzą cy na rzu cił szyb kie tem -
po scho dze nia, ja z Krzyś kiem
(bar dziej do świad czo nym ode
mnie) zo sta li śmy z ty łu. Naj pierw
by ło mi co raz zim niej, po tem od -
czu łam znów fa le cie pła. W pew -
nym mo men cie zro bi ło mi się
nie przy jem nie. Do sta łam za dysz ki.
Da łam ko le dze zna ki „coś nie w po -
rząd ku” i „do gó ry”. Pro wa dzą cy był
jed nak za da le ko i nie zo ba czył zna ku.
Wy prze dzał nas o do brych kil ka me trów.
Krzy siek po wy mia nie zna ków przy śpie szył,
aby po in for mo wać pro wa dzą ce go o wy nu -

rze niu. Na ka zał mi po zo sta nie w miej scu.
Po zo sta łam, ale po nie waż nie by li śmy jesz -
cze na dnie– za wi słam w to ni. Być mo że
dno by ło już wi docz ne, ale ja praw dę mó -
wiąc nie mo głam się sku pić. Po nie wiem
jak dłu giej chwi li ocze ki wa nia na po wrót
part ne rów uzna łam, że mu szę wyjść sa ma,

bo prze by wa nie na głę bo ko ści dwu dzie stu
kil ku me trów nie po pra wi mo je go sta nu.
Ostro żnie i bar dzo po wo li, ko rzy sta jąc tyl -
ko w nie wiel kim stop niu z jac ke tu, a głów -
nie z płetw, roz po czę łam wy nu rza nie. Ca ły
czas pa trzy łam na kom pu ter, co by ło trud -
ne, bo mu sia łam trzy mać kon so lę i jed no -
cze śnie przy świe cać so bie la tar ką.
Na głę bo ko ści kil ku na stu me trów zna leź li
mnie moi part ne rzy i ra zem wy nu rzy li śmy

się na po wierzch nię. Kie dy by łam
na lą dzie, mia łam dresz cze, ale po -

za tym nic mi nie by ło.
Ko men tarz
Au tor ka te go tek stu bar dzo

do brze opi su je ob ja wy nar ko -
zy azo to wej. Ma my tu ca łą
tria dę nar ko tycz ną w kom ple -
cie: „roz le wa ją ce się po ca łym
cie le cie pło”, „za dysz kę” oraz
„nie mo głam się sku pić”, czy li

brak zdol no ści do kon cen tra cji
uwa gi. Ma my też skan da licz ne

za cho wa nie pro wa dzą ce go, któ ry
prze cież od po wia da za swo ją gru pę,

a tym cza sem po pły nął so bie do przo du,
zo sta wia jąc part ne rów sa mych z ich kło po -
ta mi: „pro wa dzą cy na rzu cił szyb kie tem -
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po… był za da le ko i nie zo ba czył zna ku”.
Sam ja ko mło dy nu rek by wa łem po iry to wa -
ny, gdy part ne rzy nie mo gli do trzy mać mi
kro ku, za nim zro zu mia łem, że to, co jest
naj cen niej sze w nur ko wa niu, to tro ska o los
part ne ra pod wo dą. Pięk no pod wod ne go
świa ta ma mniej sze zna cze nie. Ab so lut nie
nie do pusz czal ne jest po rzu ca nie part ne ra
(a tym sa mym zmniej sza nie bez pie czeń -
stwa), aby szyb ciej po pły nąć i wię cej zo ba -

czyć (zwięk szyć atrak cyj ność). Tem po za -
nu rza nia i w ogó le po ru sza nia się pod wo -
dą po win no być do sto so wa ne
do mo żli wo ści naj słab sze go part ne ra. Nie
jest to ża den grzecz no ścio wy gest w je go
stro nę, lecz ele men tar na za sa da bez pie -
czeń stwa. Ro lą or ga ni za to ra nur ko wań jest
tak do bie rać ze spo ły, że by sil niej si nur ko -
wie by li w ze spo łach z ty mi trosz kę słab szy -
mi, wła śnie po to, by w po trze bie mo gli im
po móc. Nar ko zę mo gły przy spie szyć ró żne
czyn ni ki. Ko le żan ka pi sze, że by ła zmar z -
nię ta. Być mo że w wo dzie by ło dość ciem -
no al bo po pro stu mia ła te go dnia trosz kę
gor szy dzień – to mo że się zda rzyć ka żde -
mu. Za cho wa nie ko le żan ki, gdy zo sta ła sa -
ma, by ło pra wi dło we: po wol ne wy nu rze-
nie, bez nad uży wa nia pra cy ka mi zel ką ra -
tow ni czo -wy por no ścio wą. Oso bi ście wo lę
mieć kom pu ter na rę ku, a nie w kon so li, bo
ko niecz ność trzy ma nia kon so li w dło ni, by
zo ba czyć wska za nie przy rzą du po wo du je,
że ta dłoń jest już za ję ta, a w sy tu acji awa -
ryj nej mo gła by się do cze goś przy dać,
na przy kład do pod trzy my wa nia part ne ra
itp. Fakt, że part ne rzy po szu ki wa li swo jej
ko le żan ki i w koń cu ją zna leź li świad czy
o tym, że jed nak wie dzą, jak po win no wy -

glą dać pra wi dło we nur ko wa nie – to cie szy.
Naj wy raź niej pro wa dzą cy pró bo wał się tro -
chę zre ha bi li to wać. Stan dar do wa pro ce du -
ra awa ryj na przy zgu bie niu part ne ra po le ga
na wy nu rze niu wszyst kich i od szu ka niu się
na wza jem na po wierzch ni. Gdy by zaś ktoś
z gru py nie wy nu rzył się, na le ży od szu kać
go po bą blach je go po wie trza wy de cho we -
go. W oma wia nym przy pad ku tak zro bio -
no. Gdy by z ja kiejś przy czy ny nur ko wie
sa mi nie mo gli za sto so wać tej pro ce du ry
i po now nie się za nu rzyć – np. z po wo du
wy chło dze nia, bra ku czyn ni ka od de cho we -
go, ko niecz no ści de kom pre sji czy z in nej
przy czy ny – or ga ni za tor nur ko wa nia ma
obo wią zek na tych miast uru cho mić nur ków
za bez pie cza ją cych, któ rych oczy wi ście
utrzy mu je w sta łej go to wo ści na po wierzch -
ni przez ca ły czas ak cji nur ko wej.

W ar ty ku le uży to frag men tów kla sycz nej
już, be st sel le ro wej ksią żki To ma sza Stru gal -
skie go pt. „Wy pad ki nur ko we – ana li za
gorz kich do świad czeń”. Jej kon ty nu acja pt.
„Wszy scy mu szą wró cić – fi lo zo fia nur ko -
wa nia” znaj du je się już w księ gar niach.

Tomasz Strugalski

http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski


http://aquadiver.pl
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Nur ko wa nie od by ło się 2 paź dzier -
ni ka 2013 ro ku na nur ko wi sku Abu
Dad dab 3 w Egip cie. Miej sce to jest
ra fą od da lo ną oko ło 500 m od sta -
łe go lą du oraz 20 mi nut pły nię cia
do Mar sa Alam. Piasz czy ste dno
znaj du je się na głę bo ko ści 16- 18
me trów. 

Był to głów ny po wód wy bo ru te go miej -
sca na noc ne nur ko wa nie. Nikt nie bę dzie
w sta nie zejść głę biej. Wi docz ność wy no si -
ła 20 m, tem pe ra tu ra po wie trza 29oC, a wo -
dy 28oC. Fa la by ła ma ła, ale obec na.
Wy raź ny prąd, w mia rę upły wu cza su się
na si lał. Po za piasz czy stym dnem na miej -
scu za chwy ca do brze roz bu do wa na ra fa.
W oko li cy ło dzi by ły to wy ższe i ni ższe słu -
py ko ra low ców. Da lej za czy na ła się zwar ta
i bar dzo du ża ra fa się ga ją ca aż do po -

wierzch ni. We wnątrz niej by ły licz ne ja my,
ko ry ta rze i pa ro me tro we ja ski nie, cza sem
otwar te na gó rze, cza sem za mknię te.

Łódź
Nur ko wa nie od by ło się z du żej ło dzi nur -

ko wej Spy ro dre am Ra ma dan 3 – 38 m dłu -
go ści, czte ry po kła dy, dwa zo dia ki, dwie
ło dzie ra tun ko we na 50 osób, ra dar, so nar,
GPS, DSC i VHF. Na po kła dzie znaj do wał
się peł ny ze staw tle no wy, do brze wy po sa -
żo na ap tecz ka. Po za ra dio te le fo nem by ło
też wie le te le fo nów ko mór ko wych, wszyst -
kie mia ły za sięg ope ra to ra.

Za ło ga skła da ła się z dwóch prze wod ni -
ków nur ko wych, ka pi ta na, me cha ni ka, sied -
miu ma ry na rzy oraz czte rech osób do pra cy
w kuch ni i ja dal ni. Łódź mo gła przy jąć
dwa dzie ścio ro ośmio ro go ści i ty le się
na niej wów czas znaj do wa ło.

Przy go to wa nie do nur ko wa nia
Opi sy wa ne nur ko wa nie by ło trze cim te -

go dnia, na sa fa ri trwa ją cym już od pię ciu
dni. Dla więk szo ści by ło to pięt na ste nur ko -
wa nie na tym wy jeź dzie. Przed nur ko wa -
niem mie li śmy 20-mi nu to wą od pra wę,
po pro wa dzo ną przez lo kal ne go prze wod ni -

Wypadek Nurkowy – scenariusz sytuacji awaryjnej

Miejsce nurkowe
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ka. Zo ba czy li śmy ma pę nur ko wi ska wraz
z za zna cze niem po zy cji ło dzi. Do wie dzie -
li śmy się, cze go spo dzie wać się pod wo dą
– głów nym utrud nie niem miał być prąd
i noc ne ciem no ści. Noc by ła bez k się ży co -
wa. Zo sta li śmy po dzie le ni na czte ry gru py.
Dwie pierw sze, łącz nie dzie więć osób, by -
ły pro wa dzo ne przez pol skich in struk to rów
i za ję ły się szko le nia mi na ró żne spe cja li za -

cje. Wcho dzi ły do wo dy ja ko pierw sze. Ko -
lej ny, dzie wię cio oso bo wy te am pro wa dził
lo kal ny prze wod nik. Zo sta łem przy dzie lo -
ny do ostat niej, dzie się cio oso bo wej gru py
rów nież pro wa dzo nej przez lo kal ne go
prze wod ni ka, in struk to ra PA DI. Po zo sta li to
di ve ma ster, dwóch nur ków re scue i sze ściu
AOWD, w tym ja. Na od pra wie do bra li śmy
się w pa ry. Przed wej ściem do wo dy zro bi -

li śmy bud dy check. Wszy scy by li wy po sa -
że ni w la tar ki, więk szość mia ła boj ki de -
kom pre syj ne. Łódź przez ca ły czas
oświe tla ła oko licz ne wo dy.

Plan nur ko wa nia
Plan za kła dał czas nur ko wa nia do 40 mi -

nut lub 50 bar za pa su po wie trza. Mak sy -
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mal na głę bo kość by ła ogra ni czo na przez
dno, nie da ło się zejść w tej oko li cy po ni -
żej 18 m. Gru py mia ły wcho dzić do wo dy
w od stę pach 20-mi nu to wych, w usta lo nej
ko lej no ści. W przy pad ku zgu bie nia usta li li -
śmy, że szu ka my się przez mi nu tę, po czym
wy nu rza my się na po wierzch nię, aby tam
się spo tkać. W ra zie ko niecz no ści we zwa -
nia po mo cy z ło dzi, mie li śmy pod świe tlać
na dmu cha ne bo je de kom pre syj ne.

Wy pa dek nur ko wy
Po 20 mi nu tach nur ko wa nia i opły nię ciu

bo ku ra fy za czę li śmy wpły wać do grot i ko -
ry ta rzy we wnątrz ra fy. Po wsta ło spo re za -
mie sza nie. Nur ko wie pły wa li we
wszyst kich kie run kach. Trud no by ło upil no -
wać zwar tość gru py. Po ko lej nych 10 mi nu -
tach spo strze głem swo je go bud die go
trzy ma ją ce go się za gło wę. Zau wa ży łem
krew roz cho dzą cą się w wo dzie. Nie -

zwłocz nie pod pły ną łem do nie go od przo -
du. Zo ba czy łem, że jest przy tom ny i po ka -
zu je mi swo ją gło wę. Oświe tli łem
wska zy wa ne miej sce la tar ką i zo ba czy łem
roz cię cie skó ry i krwa wią cą ra nę. Ro zej rza -
łem się po oko li cy – po za gro tą za mknię tą
od gó ry nie za ob ser wo wa łem nic szcze gól -
ne go.

Uzna łem, że nu rek stra cił kon tro lę
nad pły wal no ścią i ude rzył gło wą o ra fę.
Przy bra ku kap tu ra nie trud no by ło o ta ki
sku tek. Oce ni łem stan po szko do wa ne go:
gło wa by ła krwa wią ca, in nych uszko dzeń
nie stwier dzi łem. Nu rek był przy tom ny
i opa no wa ny. Cią gła utra ta krwi na ka zy wa -
ła jak naj szyb ciej prze trans por to wać go
na łódź. Po le ci łem mu uci skać rę ką ra nę,
a sam za ją łem się szu ka niem dro gi po wro -
tu na łódź. Po pły nę li śmy ra zem w stro nę są -
sied niej gro ty. Tam wy nu rzy łem się
na po wierzch nię, zlo ka li zo wa łem łódź i za -
czą łem świe cić la tar ką, że by we zwać po -
moc z ło dzi. Zo sta łem za uwa żo ny.
Za ło gant za czął od cu mo wy wać zo dia ka.
Wró ci łem do po szko do wa ne go, któ ry
w tym cza sie był kil ka me trów obok i trzy -
mał się ścia ny ra fy. Zna jąc kie ru nek, prze -
pro wa dzi łem go na ze wnątrz ra fy.
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Tam od na lazł nas zo diak. Po mo głem ko -
le dze zdjąć sprzęt i do stać się do środ ka,
po czym sam wsia dłem. Szyb ko zo sta li śmy
prze wie zie ni na łódź. Po szko do wa nym za -
ję ła się ob słu ga ło dzi, ra na zo sta ła prze my -
ta i opa trzo na. Ca ły czas w trak cie ak cji
po zo sta wa łem w po bli żu ran ne go, upew ni -
łem się, że nie prze kro czył tem pa wy nu rza -
nia i po da nie tle nu nie by ło ko niecz ne.
Ra na wy glą da ła na ty le po wa żnie, że zde -
cy do wa li śmy, po za bra niu wszyst kich nur -

ków z wo dy, po pły nąć do Mar sa Alam
w ce lu jej zszy cia. Ka pi tan przez ra dio zgło -
sił do por tu wy pa dek i po in for mo wał, że bę -
dzie my po trze bo wa li po mo cy me dycz nej.
Po oko ło go dzi nie od wy pad ku ko le ga zo -
stał prze ka za ny słu żbom me dycz nym, któ -
re zszy ły ra nę.

Pod su mo wa nie
Po szko do wa ny wy ja śnił, że w ciem no ści

stra cił orien ta cję i do świad czył ru chów Ver -
ti go. Uzy skał do dat nią pły wal ność i ude rzył

gło wą o su fit gro ty. Oświe tla jąc la tar ką to,
co jest przed nim, praw do po dob nie nie stra -
cił by orien ta cji. Gdy by miał na ło żo ny kap -
tur, mógł by nie roz ciąć so bie gło wy. Gdy by
odłą czył się od gru py i się zgu bił, mo gło by
dojść do pa ni ki i ko lej nych ob ra żeń.
Na szczę ście wy pa dek zo stał od ra zu za -
uwa żo ny i szyb ko udzie lo no peł nej po mo -
cy. Ze wzglę du na ra nę, po szko do wa ny nie
mógł już nur ko wać, ani na wet pły wać,
do koń ca wy jaz du.

Piotr Ho łu bo wicz

Te le fo ny alar mo we
DAN Pol ska +48 22 490 69 39
DAN Eu ro pe ho tli ne +39 0 642 11 86 85
ka pi ta nat por tu Gha lib +2022 276 8998
ko mo ra de kom pre syj na Mar sa Alam
+2022 243 3116
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Na te mat te go, ja ka po win na być
kon fi gu ra cja In struk to ra i kur san tów
pod czas pro wa dze nia za jęć, by ło już
wie le dys ku sji. Jed ni uwa ża ją, że naj -
le piej spraw dza się kon fi gu ra cja te-
ch nicz na, in ni twier dzą, że na kur sach
PA DI jest ab so lut nie nie do pusz czal na.
Ten ar ty kuł ma po ka zać, na co po -
zwa la ją In struk to ro wi stan dar dy PA DI
oraz przed sta wić nasz po gląd na tę
spra wę.

Co bar dzo istot ne, wszyst kie przed sta -
wio ne tu za gad nie nia oma wia ją sy tu ację
pro wa dze nia/uczest ni cze nia w kur sach
i nie są obo wią zu ją cym „pra wem” w przy -
pad ku nur ko wań re kre acyj nych. Na koń cu
ar ty ku łu znaj du je się krót kie pod su mo wa -
nie te go, co ro zu mie my po przez kon fi gu ra -
cję re kre acyj ną, tech nicz ną i si de mo unt.

Za sa da „lu stra”
To głów na za sa da, któ rą po wi nien się

kie ro wać In struk tor przy do bo rze wła sne go
sprzę tu. Ta za sa da wy wo dzi się przede

wszyst kim ze zdro we go roz sąd ku. Nie wa -
żne czy jest to ba sen, czy wo dy otwar te, im
bar dziej sprzęt In struk to ra zga dza się ze
sprzę tem kur san ta, tym ła twiej jest:

– zro zu mieć kur san to wi – co ma na so -
bie In struk tor i co ro bi. Ilu z Was wi dzia ło
kur san ta, któ ry w pian ce na śla du je In struk -
to ra, pod no szą ce go ra mię w ce lu spusz cze -
nia po wie trza z su che go ska fan dra?
Oczy wi ście uży cie su che go ska fan dra jest
w peł ni wska za ne przez In struk to ra, ale to
ob ra zu je tro chę tę sy tu ację. Gdy In struk tor
jest w kon fi gu ra cji tech nicz nej, a kur san ci
w kon fi gu ra cji re kre acyj nej, mo że my za bu -
rzać pro ces edu ka cyj ny (szcze gól nie
w przy pad ku kur su OWD, bo kur san ci
w ma te ria łach nie ma ją stycz no ści z ta ką
kon fi gu ra cją);

– na śla do wać In struk to ra w spo so bie
uży wa nia sprzę tu. Wiem, że wie lu In struk -
to rów my śli, iż naj wa żniej sze w pro ce sie
szko le nia jest to, co mó wi my na szym kur -
san tom. Rze czy wi stość jest jed nak ta ka, że
ro la mo de lo wa nia (czy li na śla do wa nia te -

go, co ro bi In struk tor) jest du żo wa żniej sza
i bar dziej za pa da w gło wę kur san ta;

– re ago wać na sy tu acje awa ryj ne – kur -
sant nie ma wąt pli wo ści, któ re go au to ma tu
po wi nien użyć w sy tu acji bra ku po wie trza.
Wszyst kie za sa dy od no śnie dzie le nia się
po wie trzem, któ re oglą dał na vi deo, ćwi -
czył z in ny mi w ba se nie oraz czy tał w ma -
te ria łach do ty czą też dzie le nia się
po wie trzem z In struk to rem/Di ve ma ste rem.

W przy pad ku kur sów tech nicz nych, si de -
mo unt czy CCR oczy wi ście kon fi gu ra cja,
któ rą ma na so bie In struk tor mu si sta no wić
lu stro te go, co ma na so bie kur sant. Ta za -
sa da ma ta kże za sto so wa nie w ra mach kur -
sów re kre acyj nych.

Czy za sa da lu stra wy klu cza zu peł nie
uży cie kon fi gu ra cji tech nicz nej na kur sach
re kre acyj nych PA DI?

Ab so lut nie nie.
Przy kła do wo In struk tor pro wa dzi kurs

spe cja li stycz ny Nur ko wa nie Głę bo kie, któ -
re ma być wstę pem do nur ko wań tech nicz -
nych dla je go kur san tów (kurs ten jest

Jaka konfiguracja dla Instruktora?
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jed nym z wy ma gań wstęp nych do pro gra -
mów Te cRec). Je go kur san ci już nur ku ją
w kon fi gu ra cji tech nicz nej, lub chcą za cząć
w tym mo men cie. Je że li In struk tor i Di ve -
ma ster bę dą nur ko wa li w iden tycz nej kon -
fi gu ra cji jak kur san ci, to jest to w peł ni
zgod ne ze stan dar da mi.

Al bo in na sy tu acja, gdy In struk tor jest jed -
nak prze ko na ny o wy ższo ści kon fi gu ra cji
tech nicz nej na in ny mi i chce na uczać jej
od po cząt ku dro gi nur ko wej. To też jest
w zgo dzie ze stan dar da mi, przy za cho wa niu
za sa dy kom pa ty bil no ści ca łej gru py i oczy -
wi ście, gdy kur san ci bę dą w sta nie speł nić
wszyst kie nor my za li cze nio we da ne go kur su.

Na su wa się tyl ko py ta nie: jak po ra dzą so -
bie ci kur san ci na wy jeź dzie w pa rach z nur -
ka mi ze stan dar do wą kon fi gu ra cją re kre acyj -
ną lub gdy nie bę dzie mo żli wo ści wy po ży -
cze nia ta kiej kon fi gu ra cji? Mo im zda niem,
przy naj mniej na kur sie OWD war to dać nur -
kom spró bo wać tej naj bar dziej kla sycz nej
kon fi gu ra cji z jac ke tem i po je dyn czym au to -
ma tem, że by przy ze tknię ciu z 95% nur ków
na świe cie nie czu li się zdzi wie ni. Do ty czy to
ta kże na ucza nia kur sów pod sta wo wych w
kon fi gu ra cji si de mo unt. To jed nak mo ja pry -
wat na opi nia, a stan dar dy na to ze zwa la ją.

A co z pły tą i wor kiem na kur sie OWD
i in nych kur sach rec?

Tu taj nie ma w ogó le pro ble mu. Wie lu
nur ków i In struk to rów uwa ża, że jest to naj -
lep szy ro dzaj urzą dze nia wy por no ścio we -
go, na wet przy za sto so wa niu jed nej bu tli.
Jest w tym du żo praw dy, bo:

– skrzy dło z pły tą, w sto sun ku do zwy kłe -
go jac ke tu i pa sa ba la sto we go, zde cy do wa nie
uła twia pra wi dło we wy try mo wa nie nur ka;

– da je mo żli wość du żo lep sze go do pa so -
wa nia sprzę tu do kur san ta;

– brak wie lu wy śció łek i pla sti ko wych
ele men tów po wo du je, że wy ma ga on za sto -
so wa nia mniej szej ilo ści ba la stu;

– nu rek, któ ry pod okiem In struk to ra za -
po zna się z efek tem prze wra ca nia na twarz
przy cał ko wi tym na peł nie niu wor ka, bę dzie
du żo ła twiej mógł opa no wać ta ką sy tu ację;

– Cen trum/In struk tor nie mu si po sia dać
ty lu ze sta wów sprzę tu w ró żnych roz mia -
rach, bo je den roz miar pa su je prak tycz nie
na wszyst kich.

Mi nu sy ta kie go roz wią za nia to:
– uprząż z jed ne go ka wał ka ta śmy, bez

kla mer, utrud nia wy ko ny wa nie ćwi czeń
zdję cia/za ło że nia sprzę tu oraz ćwi czeń ra -
tow ni czych;

– na po cząt ku w przy pad ku uży cia pa sa
ba la sto we go kur san ci ma ją du żo kom pli ka -
cji z pa sem.

Za rów no jed nak kon fi gu ra cja tech nicz -
na, jak i pły ta z wor kiem umo żli wia ją speł -
nie nie norm za li cze nio wych na kur sie
OWD. Jed nak to In struk tor po wi nien pod -
jąć de cy zję – czy wy bra na kon fi gu ra cja jest
naj lep szą opcją dla po szcze gól nych kur -
sów, za rów no pod wzglę dem speł nie nia
norm za li cze nio wych, jak i uwa run ko wań
śro do wi ska (np. cie pła vs zim na wo da), lo -
kal nych prze pi sów (np. HSE) i bez pie czeń -
stwa (np. więk szy za pas po wie trza przy
nur ko wa niach głę bo kich). Bar dzo istot ne
jest, aby te de cy zje kon cen tro wa ły się na
po trze bach kur san ta. In struk tor nie po wi -
nien wy bie rać kon fi gu ra cji sprzę tu tyl ko
na pod sta wie te go, że ta ką lu bi. Na le ża ło by
ba zo wać na tym, ja ki jest naj lep szy dla je -
go kur san tów.

A co z twi nem?
Ze sta wy dwu bu tlo we – za rów no si de mo -

unt jak i back mo unt – mo gą być do brym
wy bo rem dla In struk to ra i/lub Di ve ma ste ra
na nie któ rych kur sach wy ższe go po zio mu.
Po sia da nie więk sze go, nie za le żne go (si de -
mo unt lub twin set z mo żli wo ścią se pa ra cji
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bu tli) za pa su po wie trza dla ca łej gru py mo -
że być bar dzo przy dat ne, szcze gól nie na ta -
kich kur sach spe cja li stycz nych jak: nur ko-
wa nie wra ko we (PA DI do pusz cza ogra ni -
czo ną pe ne tra cję na tym kur sie), nur ko wa -
nie głę bo kie (40 m) oraz pod lo do we. 

Jed nak nie za le ca się uży wa nia sta ge
z in ną mie szan ką (szcze gól nie bo ga tym
w tlen ni tro xem), bo oczy wi ście wszyst kie
nur ko wa nia na kur sach re kre acyj nych PA -
DI mu szą być prze pro wa dza ne w ra mach
li mi tów bez de kom pre syj nych, a do dat ko wo
kur san ci mo gą nie ro zu mieć jesz cze, że
nie któ rych bu tli nie wol no uży wać po ni żej
pew nych głę bo ko ści. 

W sy tu acji awa ryj nej mo że to spo wo do -
wać ka ta stro fal ną po mył kę. Na nie któ rych
kur sach, jak spe cja li za cja ca vern czy oczy -
wi ście si de mo unt, jest na wet obo wią zek, że -
by In struk tor miał ta ką wła śnie kon fi gu ra cję. 

Do dat ko wo wszę dzie tam, gdzie do pusz -
czal ny jest nad zór po śred ni, In struk tor mo -
że oce nić ja kiej kon fi gu ra cji po wi nien użyć.

A CCR?
Re bre athe ry ty pu R i T są do pusz czo ne

do użyt ku przez In struk to rów/Di ve ma ste -
rów wszę dzie tam, gdzie do pusz czal ny jest
nad zór po śred ni. W tym przy pad ku In struk -

tor mu si być cer ty fi ko wa ny na da ną jed nost -
kę w za kre sie da nych głę bo ko ści i mieć co
naj mniej 50 go dzin do świad cze nia. Re bre -
athe ry nie mo gą być jed nak uży te przez In -
struk to ra lub kur san tów pod czas na stę pu ją-
cych pro gra mów i kur sów:

– Di sco ver Scu ba Di ving (DSD);
– Scu ba Di ver;
– Open Wa ter Di ver (OWD);
– IDC;
– Di ve ma ster – de mon stra cje umie jęt no -

ści, warsz ta ty DSD, OWD;
– pod czas żad ne go z kur sów Te cRec;
– wszę dzie tam, gdzie wy ma ga ny jest

bez po śred ni nad zór.
Kon fi gu ra cja re kre acyj na:
– 1 au to mat (mo gą być 2, je że li dru gi słu -

ży do za mo co wa nia al ter na tyw ne go źró dła
po wie trza);

– pod sta wo wy au to mat na stan dar do -
wym krót kim wę żu;

– al ter na tyw ne źró dło po wie trza w po sta -
ci octo pu sa na tro chę dłu ższym wę żu, wy -
cho dzą ce na pra wą stro nę i za mo co wa ne
w ob rę bie trój ką ta two rzo ne go przez bro dę
i dół że ber;

– In struk to rzy PA DI i Cer ty fi ko wa ni Asy -
sten ci zo bo wią za ni są do prze strze ga nia

wy mo gów sprzę to wych wy pi sa nych w
Ogól nych Stan dar dach i Pro ce du rach Pod -
ręcz ni ka In struk to ra PA DI;

– mo dy fi ka cją kon fi gu ra cji re kre acyj nej
jest tzw. kon fi gu ra cja in struk tor ska, któ ra
obej mu je przede wszyst kim 2 au to ma ty, ale
skon fi gu ro wa ne w in ny spo sób niż w kon fi -
gu ra cji tech nicz nej.

Kon fi gu ra cja tech nicz na:
– 2 nie za le żne au to ma ty (1 + 2 sto pień);
– je den z dłu gim (1,5-2,1 m) wę żem;
– dru gi umiesz czo ny na gu mie pod szy ją;
– pły ta z wor kiem;
– naj czę ściej ze staw dwu bu tlo wy;
Ta ka kon fi gu ra cja obo wią zu je na kur sach

tech nicz nych PA DI Te cRec.
Kon fi gu ra cja si de mo unt:
– 2 nie za le żne au to ma ty (1 + 2 sto pień);
– je den z dłu gim (1,5-2,1 m) wę żem;
– dru gi umiesz czo ny na gu mie pod szy ją;
– de dy ko wa na uprząż i wo rek si de mo unt

(mo że być mul tiu se);
– 2 bu tle (ewen tu al nie 1 bu tla skon fi gu ro -

wa na re kre acyj nie z 1 au to ma tem);
jest to stan dar do wa kon fi gu ra cja uży wa -

na pod czas kur sów PA DI Si de mo unt Di ver.

Mi chał Ko sut



http://partnernurkowy.pl
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Pro wa dząc cen trum nur ko we, ba zę
nur ko wą bądź bę dąc in struk to rem in -
dy wi du al nym, nie jed no krot nie utrwa -
la my prze pro wa dzo ne szko le nie
w for mie zdjęć al bo fil mu, na stęp nie
ma te riał ze szko le nia umiesz cza ny
jest w In ter ne cie. Pu bli ku je my te
zdję cia czy film na stro nie in ter ne to -
wej, fo rach in ter ne to wych bądź por -
ta lach spo łecz no ścio wych. 

Trze ba so bie za dać py ta nie, czy bę dąc
au to rem tych ma te ria łów ma my pra wo
do ich pu bli ka cji? Otóż od po wiedź jest
dość pro sta – je że li na fo to gra fii czy na na -
gra niu jest oso ba trze cia, do pu bli ka cji po -
trzeb na jest zgo da tej oso by na roz po w-
szech nia nie wi ze run ku. Oso ba peł no let nia,
czy li ta ka, któ ra ukoń czy ła 18 lat i po sia da
peł ne pra wo do czyn no ści praw nych mo że

sa ma udzie lić ta kiej zgo dy. Oso ba w wie -
ku 13-16 lat mo że udzie lić zgo dy na roz po -
wszech nie nie swo je go wi ze run ku, ale
zgo da ta mu si być po twier dzo na przez
praw ne go opie ku na czy przed sta wi cie la
usta wo we go. Oso ba po ni żej 13 ro ku ży cia
nie mo że udzie lić ta kiej zgo dy, pra wo
do te go ma je dy nie przed sta wi ciel usta wo -
wy. Mó wiąc wprost, roz po wszech nia nie
wi ze run ku, na przy kład w ga le rii na Fa ce -
bo oku czy stro nie www, jak rów nież
na ulot kach re kla mo wych, ko szul kach fir -
mo wych czy ba ne rach, okle inach na sa mo -
cho dach i przy czep kach mu si się od by wać
za zgo dą oso by, któ rej wi ze ru nek jest uży -
ty. Z do świad cze nia za le cam po sia da nie ta -
kiej „zgo dy” na roz po wszech nia nie wi ze-
run ku w for mie pi sem nej, po nie waż re ali -
zu jąc du żą ilość szko leń i sys te ma tycz nie
ak tu ali zu jąc swo ją ga le rię z twa rza mi kur -

san tów m.in. w In ter ne cie, nie mo że my być
pew ni, czy pew ne go dnia nie od bie rze my
po zwu o za pła tę/za dość uczy nie nie za na -
ru sze nie dóbr oso bi stych. Z gó ry mo gę po -
wie dzieć, że bez zgo dy pi sem nej (acz kol-
wiek prze pi sy nie re gu lu ją, ja ka for ma jest
wy ma ga na) pro ces bę dzie prze gra ny. Po ni -
żej po da ję wzór oświad cze nia, któ re mo że
być do łą czo ne do kar ty o wzię ciu udzia łu
w szko le niu nur ko wym.

„Oświad czam, że ja ko uczest nik szko leń
pro wa dzo nych przez (na zwa cen trum lub
imię i na zwi sko in struk to ra) wy ra żam zgo dę
na nie od płat ne roz po wszech nia nie mo je go
wi ze run ku na pod sta wie art. 81 ust. 1 usta -
wy o pra wie au tor skim i pra wach po krew -
nych z dnia 04 lu te go 1994r. (Dz. U 2006
Nr 90 poz. 631 z późn zm.) w for mie fo to -
gra fii ana lo go wej, cy fro wej, fil mów cy fro -
wych roz po wszech nia nych nie od płat nie

Publikacja zdjęcia kursanta,
a obowiązujące regulacje prawne
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za po śred nic twem do wol nych me diów,
środ ków mar ke tin go wych bez ogra ni czeń
cza so wych i te ry to rial nych z za strze że niem,
że mój wi ze ru nek nie bę dzie roz po wszech -
nia ny w ze sta wie niu z in for ma cja mi czy ko -
men ta rza mi sta wia ją cy mi mo ją oso bę
w ne ga tyw nym świe tle. (na zwa cen trum lub
imię i na zwi sko in struk to ra) nie udo stęp nia
wi ze run ku oso bom trze cim. „

mgr Dagny Grądzka

prawnik

dagny.gradzka@prawo-meritum.pl
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Zapraszamy na kurs nurkowania OWD PADI z uprawnieniami do 18 m – dla dzieciaków do 15 roku życia do 12 m i 
kontynuację szkoleń oraz nurkowań rekreacyjnych z doświadczoną kadrą…
Kurs nurkowania OWD PADI (już od 10 roku życia) jest najpopularniejszym kursem dla początkujących na świecie.
Program tego kursu umożliwia opanowanie podstawowych umiejętności nurkowych, a po jego ukończeniu 
wydajemy
uznawany na całym świecie certyfikat.
Kurs składa z trzech części obejmujących:
• Pieć modułów teoretycznych
• Pięć nurkowań na basenie
• Cztery nurkowania w wodach otwartych – w jeziorze
Cena kursu to 1400 zł (zawiera wszystkie materiały, basen, sprzęt nurkowy, egzamin i certyfikat).
A po ukończonym kursie zapraszamy na nurkowania rekreacyjne – cena 100 zł – obejmuje nurkowanie w jeziorze 
lub basenie, opiekę divemasterów, oraz posiłek i wypożyczenie pełnego sprzętu do nurkowania, transport.
Celem programu jest systematyczna organizacja nurkowań dla juniorów ich rozwój i szkolenie… Każdy młody 
płetwonurek może poza oficjalnym wykształceniem zdobyć drugi zawód i być za kilka lat instruktorem nurkowania…

Informacje i zapisy: 
Miłosz - 603 173 049, Rafał - 600 056 520
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Hi sto ria apa ra tów So ny Cy ber - shot
se rii TX zo sta ła za po cząt ko wa -
na w 2009 ro ku, wraz z pre mie rą
mo de lu TX1. Od te go cza su pro du -
cent za pre zen to wał 10 mo deli z tej
li nii, jed nak tyl ko 4 z nich to pro duk -
ty wo do od por ne, po zwa la ją ce na wy -
ko ny wa nie zdjęć pod wo dą. 

Pierw szym z te go ty pu apa ra tów był
– prze te sto wa ny przez nas w 2010 ro ku
– TX5. Rok póź niej spraw dzi li śmy mo żli wo -
ści je go na stęp cy, czy li mo de lu TX10. Oka -
zał się on dość kon tro wer syj nym
pro duk tem, bo wiem wy grał nasz test, po mi -
mo uzy ska nia ze ra punk tów w ka te go rii
użyt ko wa nia pod wo dą. Wszyst ko za spra -
wą wbu do wa ne go czuj ni ka, któ ry po za nu -
rze niu w wo dzie wy łą cza do ty ko wy
in ter fejs i unie mo żli wia ste ro wa nie apa ra -
tem. Po dob ne roz wią za nie za sto so wa no

Test aparatów podwodnych 2014

Sony Cyber-shot TX30
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w ko lej nym mo de lu, czy li So ny TX20. Te -
raz przy szedł czas na spraw dze nie, czy
kon cep cja ta jest kon ty nu owa nia w TX30.

Mo del zo stał za pre zen to wa ny w lu -
tym 2013 i do dziś nie do cze kał się swo je -
go na stęp cy. Pro du cent zde cy do wał się
wpro wa dzić w nim kil ka istot nych zmian
w sto sun ku do star sze go mo de lu. Przede
wszyst kim za sto so wa no no wą ma try cę
Exmor R CMOS o roz dziel czo ści 18 Mpix,
zmia nie uległ ta kże tor optycz ny. W re zul -
ta cie ku pu ją cy otrzy mu je obiek tyw o nie co
więk szym zoo mie optycz nym (5x), ale
kosz tem nie co wę ższe go ką ta wi dze nia, bo -
wiem w TX30 ogni sko wa za czy na się
od 26 mm. Trosz kę smu ci ta wia do mość,
po nie waż pod wo dą ogni sko wa obiek ty wu
z pła skim por tem ule ga wy dłu że niu, więc
sze ro ki kąt jest jak naj bar dziej po żą da ny.
Na szczę ście nie po gor szy ła się świa tło si ła
obiek ty wu, a na otar cie łez pro du cent za -
ofe ro wał no wy ekran OLED Xtra Fi ne
o prze kąt nej 3,3 ca la i roz dziel czo ści 1,23
mln punk tów.

Peł ną li stę zmian w wo do od por nych apa -
ra tach se rii TX mo że cie prze śle dzić ana li -
zu jąc za miesz czo ną w dal szej czę ści
ta be lę, któ ra po ka zu je też, jak na prze strze -

ni lat zmie nia ły się pa ra me try wy trzy ma ło -
ścio we kor pu sów. Pro du cent idzie w do -
brym kie run ku, bo wiem TX30 po zwa la
na wy ko ny wa nie zdjęć na głę bo ko ści 10
me trów.

Bu do wa i ja kość wy ko na nia
Pod wzglę dem wy glą du So ny TX30 ide -

al nie wpi su je się w do tych cza so wą sty li sty -

kę apa ra tów Cy ber -shot TX. Kor pus nie mal
w ca ło ści zo stał wy ko na ny z me ta lu. Naj -
bar dziej rzu ca ją cym się w oczy ele men tem
jest du ża, za su wa na klap ka chro nią ca
obiek tyw. Trze ba przy znać, że jest to rów -
nież naj bar dziej de li kat ny i po dat ny
na uszko dze nia ele ment obu do wy. Mi mo
za cho wa nia bar dzo nie wiel kich roz mia rów,
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kon struk to rom uda ło się stwo rzyć w mia rę
so lid ny apa rat. Nie jest to kon struk cja tak
„pan cer na” jak w przy pad ku XP200, jed nak
pro jek tan tom uda ło się za cho wać świet ny
kom pro mis po mię dzy wiel ko ścią, wy glą -
dem i so lid no ścią.

Choć w te ście TX20 pi sa li śmy, że licz ba
przy ci sków zo sta ła ogra ni czo na do mi ni -

mum, to oka zu je się, że w przy pad ku TX30
in ży nie ro wie po szli jesz cze o krok da lej.
Z obu do wy znik nął bo wiem przy cisk uru -
cha mia ją cy tryb pod glą du zdjęć i zo stał on
za stą pio ny od po wied nią ikon ką na ekra nie
do ty ko wym. W re zul ta cie w te sto wa nym
Cy ber -Sho cie za sto so wa no tyl ko 4 ma ni pu -
la to ry:

– włącz nik,
– spust mi gaw ki,
– przy cisk uru cha mia ją cy tryb wi deo,
– dźwi gnię zmia ny ogni sko wej.
Pro du cent upro ścił jesz cze jed ną rzecz,

a mia no wi cie klap ki chro nią ce złą cza, aku -
mu la tor oraz kar tę pa mię ci. Zre zy gno wa no
z klap ki na bocz nej ścian ce i złą cza prze -
nie sio no na spód apa ra tu. Uda ło się te go
do ko nać dzię ki zmia nie for ma tu kart na mi -
croSD/mi croS DHC oraz Me mo ry Stick Mi -
cro. W re zul ta cie pod du żą klap ką
umiesz czo ną na dol nej ścian ce zna la zło się
miej sce dla złącz mi cro USB, mi cro HDMI,
a ta kże dla aku mu la to ra NP -BN o po jem no -
ści 630 mAh i wy daj no ści ok. 250 zdjęć
oraz slo tu kart pa mię ci.
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Za bieg ten spo wo do wał, że ko niecz ne
by ło prze su nię cie złą cza sta ty wo we go,
przez co nie znaj du je się ono cen tral nie
na dol nej ścian ce.

Szyb ka chro nią ca ekran OLED jest dość
sztyw na, dzię ki cze mu nie ule ga ona więk -
sze mu ugię ciu na wet na głę bo ko ści 10 me -
trów.

Eks plo ata cja
O ile nie mo gli śmy na rze kać na sztyw -

ność wspo mnia nej wy żej szyb ki, to już jej
od por ność na za ry so wa nia po zo sta wia wie -
le do ży cze nia. Po kil ku ty go dniach użyt ko -
wa nia na ekra nie TX30 po ja wi ło się bar dzo
du żo rys, z cze go część dość głę bo ka.

Na obu do wie da ło się też za uwa żyć nie -
licz ne ubyt ki w la kie rze, no i tra dy cyj nie dla
se rii TX, suk ce syw nie z obu do wy za czę ły
od cho dzić bia łe na pi sy.

Apa rat czy ści się bar dzo do brze, gdyż je -
go obu do wa jest gład ka i po zba wio na za -
ka mar ków, gdzie mo że gro ma dzić się
pia sek lub sól mor ska. Pod czas su sze nia
i wy cie ra nia mu si my jed nak pa mię tać, aby
usu nąć wo dę spod klap ki chro nią cej obiek -

tyw. Sa ma klap ka na to miast nie spra wia ła
więk szych pro ble mów i nie zda rzy ło się,
aby jej me cha nizm uległ za klesz cze niu
przez dro bin ki pia sku lub in ne za nie czysz -
cze nia.

War to też do dać, iż po ja wi ły się pro ble -
my z ob słu gą kart mi croSD. Po wy ję ciu kar -
ty, zgra niu zdjęć do kom pu te ra i po no-
w nym wło że niu do apa ra tu, na ekra nie po -
ja wia się czę sto ko mu ni kat „Włóż po now -
nie kar tę pa mię ci”. Dzia ło się tak z trze ma
ró żny mi kar ta mi o ró żnej po jem no ści
i szyb ko ści. Cza sem ko niecz ne by ło kil ku -
krot ne wyj mo wa nie i wkła da nie kart, aby
pro blem znik nął.

Funk cje do dat ko we
Pod wzglę dem do stęp no ści funk cji do -

dat ko wych Cy ber -shot TX30 wy pa da naj sła -
biej z te sto wa nej trój ki. W apa ra cie
na pró żno szu kać od bior ni ka GPS czy in ter -
fej su Wi Fi. Nie znaj dzie my w nim też głę -
bo ko ścio mie rza, kom pa su, ci śnie nio mie rza,
czy wy so ko ścio mie rza. In ży nie ro wie z So ny
po sta ra li się na to miast o dość roz bu do wa -
ny tryb zdjęć pa no ra micz nych. Apa rat ofe -
ru je tryb „Roz le gła pa no ra ma”, gdzie ma my
do wy bo ru roz miar stan dar do wy, sze ro -
ki, 360 stop ni i wy so ka roz dziel czość. Trzy
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pierw sze opcje ró żnią się ką tem wi dze nia,
a w trze cim mo że my wy ko nać pa no ra mę
o roz dziel czo ści aż 42 Mpix (10480 x 4096
pik se li). Po ni żej pre zen tu je my pa no ra my
wy ko na ne we wszyst kich try bach.

Wi dać, że w więk szo ści po wy ższych
przy pad ków apa rat bar dzo do brze ra dzi so -
bie z łą cze niem skła do wych fo to gra fii. Wy -
ją tek sta no wi tu pa no ra ma wy ko na na
w try bie „wy so ka roz dziel czość”, gdzie bar -
dzo wy raź nie da ją się za uwa żyć przej ścia
po między wszyst ki mi skła do wy mi ka dra mi.

W TX30 znaj dzie my też tryb pod wod -
nych zdjęć pa no ra micz nych. Nie ste ty nie
mie li śmy mo żli wo ści go prze te sto wać, bo -

wiem tryb ten uru cha mia się w me nu,
a pod wo dą nie ma mo żli wo ści prze sta wia -
nia ja kich kol wiek opcji w apa ra cie. Ko -
niecz ne by ło by za tem wy nu rze nie się, a to
ze wzglę dów bez pie czeń stwa nie by ło mo -
żli we, po nie waż na po wierzch ni pły wa ły
ło dzie mo to ro we.

Te sto wa ny apa rat po sia da ta kże tryb
HDR po zwa la ją cy na wy ko ny wa nie zdjęć
o zwięk szo nej dy na mi ce to nal nej. Po wci -
śnię ciu spu stu mi gaw ki TX30 re je stru je kil -
ka fo to gra fii wy ko na nych na ró żnych
pa ra me trach eks po zy cji i na stęp nie skła da
je w jed no zdję cie o peł nej roz dziel czo ści.

Wi dać wy raź nie, że tryb HDR spraw dza

się zna ko mi cie i na szym zda niem So ny wy -
pa da tu taj naj le piej spo śród kon ku ren tów.

Na ko niec war to wspo mnieć, że apa rat
wy po sa żo no ta kże w mo żli wość wy ko ny -
wa nia zdjęć 3D. Fo to gra fie za pi sy wa nie są
w for ma cie MPO, a przy kła do wy plik znaj -
du je się tu taj.

Użyt ko wa nie pod wo dą
W tej ka te go rii prak tycz nie nic się nie

zmie ni ło w sto sun ku do mo de li TX10
i TX20. Apa rat wy po sa żo no w czuj nik, któ -
ry spra wia, że po za nu rze niu w wo dzie wy -
łą cza ny jest do ty ko wy in ter fejs. W związ ku
z tym nie ma my mo żli wo ści kon tro li ja kich -
kol wiek pa ra me trów pod wo dą. Po zo sta je

http://pliki.optyczne.pl/podwodne2013_2/panoramy/DSC00236.MPO
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nam je dy nie do dys po zy cji zmia na ogni sko -
wej i przy cisk uru cha mia ją cy tryb wi deo.
Ta ka de cy zja praw do po dob nie zo sta ła po -
dyk to wa na fak tem, że już na głę bo ko ści kil -
ku me trów ci śnie nie wo dy mo że po wo do -
wać na ekran na cisk, któ ry uak tyw ni sen so -
ry do ty ko we i spra wi sa mo czyn ne prze łą -
cze nie nie któ rych opcji. Za tem chcąc

za nur ko wać z TX30, mu si my pa mię tać
o wcze śniej szym usta wie niu wszyst kich pa -
ra me trów, gdyż pod po wierzch nią wo dy
nie bę dzie mo żli wo ści ich zmia ny.

TX30 nie ofe ru je nam już trzech try bów
pod wod ne go ba lan su bie li, co mia ło miej -
sce u po przed ni ka. Kon struk to rzy w koń cu
chy ba do szli do wnio sku, że ofe ro wa nie te -

go ty pu opcji w apa ra cie, któ ry nie po zwa -
la na zmia nę pa ra me trów pod wo dą zu peł -
nie mi ja się z ce lem.

Tak jak w przy pad ku po przed nie go mo -
de lu, tak i tu taj kor pus apa ra tu spra wiał nam
tro chę pro ble mów pod wo dą. Cię żko go
utrzy mać w mo krych dło niach, gdyż jest
ma ły i śli ski, a do te go obiek tyw zo stał tak
umiesz czo ny, że cza sem zda rza nam się
sfo to gra fo wać ka wa łek wła sne go pal ca. Sy -
tu ację po gar sza fakt, że do łą czo na w ze sta -
wie opa ska na rę kę nie po sia da żad nej
za pin ki, tak więc pod wo dą mu si my uwa -
żać, by nie zgu bić apa ra tu.

Przy ci ski też nie zo sta ły do koń ca prze -
my śla ne, po nie waż śmia ło mo żna na pi sać,
że są mi kro sko pij nych roz mia rów i do te go
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po ło żo ne zbyt bli sko sie bie. W re zul ta cie,
pod czas nur ko wa nia w rę ka wi cach uru cho -
mie nie try bu wi deo gra ni czy z cu dem.

Do bij my te raz le żą ce go i opisz my in ter -
fejs do ty ko wy. Nic się w nim nie zmie ni ło
i na dal wy ma ga on cią głe go stu ka nia
w ekran, aby co kol wiek zmie nić. Prze łą cza -
nie się mię dzy try ba mi jest cza so chłon ne
tak sa mo, jak mia ło to miej sce w star szych
mo de lach. Chcąc np. przejść z try bu P
do try bu pod wod ne go mu si my:

1. klik nąć ikon kę „Mo de P” na ekra nie
ka dro wa nia;

2. wy brać „Wy bór sce ny” ozna czo ny
ikon ką „SCN”;

3. prze su nąć w dół su wak znaj du ją cy się
z pra wej stro ny;

4. wy brać ikon kę try bu pod wod ne go;
5. wy brać „OK” przy ko mu ni ka cie in for -

mu ją cym o ko niecz no ści spraw dze nia czy
nie ma ciał ob cych we wnątrz po kry wy aku -
mu la to ra i czy jest ona do brze za mknię ta.

Zaj mu je to tro chę cza su, a sta je się kosz -
ma rem, gdy mu si my to zro bić uno sząc się
na po wierzch ni w peł nym słoń cu, bo np.
przed wej ściem do wo dy za po mnie li śmy
od po wied nio usta wić apa rat. Wszyst ko
za spra wą nie szczę sne go ekra nu OLED,

w któ ry wy po sa żo no TX30. Co z te go, że
ma on świet ną roz dziel czość, sko ro w słoń -
cu prak tycz nie nic na nim nie wi dać. Za tem
za rów no ob słu ga, jak i oce na zdjęć jest bar -
dzo moc no utrud nio na.

Trud no ści z ob słu gą TX30 nie co ła go dzi
fakt, że po wy nu rze niu z wo dy nie mu si my
prze cho dzić w tryb P, aby wy ko nać zdję cie
na po wierzch ni, po nie waż wy ko na ne w try bie
pod wod nym bę dzie wy glą da ło za do wa la ją co.

Pro du cent po pra wił też uru cha mia nie
try bu wi deo. W po przed nim mo de lu mu sia -
ło mi nąć kil ka se kund za nim apa rat roz po -
czął na gry wa nie, a w przy pad ku TX30
dzie je się to bez zbęd nych opóź nień. Dla te -
go nie mo że my mieć naj mniej szych za -
strze żeń do szyb ko ści dzia ła nia apa ra tu.
W po dob nym to nie mo że my wy po wia dać
się na te mat usta wia nia ostro ści. Au to fo kus
za sto so wa ny w TX30 dzia ła szyb ko i bar -
dzo pre cy zyj nie na wet w męt nych wo dach,
gdzie ilość świa tła jest moc no ogra ni czo na.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Choć na pierw szy rzut oka zdję cia pod -

wod ne wy ko na ne za po mo cą So ny TX30
w cie płych wo dach mo gą się po do bać, to
po bli ższym przyj rze niu, oka zu je się, że ich

Zdjęcie wykonane na powierzchni w trybie
podwodnym
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ko lo ry sty ka jest nie co prze sy co na i nie na tu -
ral na. Pod wzglę dem od wzo ro wa nia barw
jed nak bar dziej po do ba ją nam się fo to gra fie
z Olym pu sa, bo wiem są bar dziej zbli żo ne
do te go, co rze czy wi ście wi dzi my pod wo -
dą. 

W przy pad ku So ny za strze że nia mo żna
mieć też do po zio mu kon tra stu i od wzo ro -

wa nia de ta li, bo wiem zdję cia wy da ją się
nie co my dla ne i jak by za mgłą. Pro blem na -
si la się zna czą co, gdy słoń ca nie ma my
za ple ca mi. Wów czas zdję cia ro bią się bla -
de i nie cie ka we.

Za to w ma kro fo to gra fii pro dukt So ny ra -
dzi so bie zna ko mi cie. Apa rat au to ma tycz -
nie prze łą cza się w tryb ma kro i po zwa la

uzy skać du żo lep szą ska lę od wzo ro wa nia
niż kon ku ren ci. Kon struk to rom So ny na le -
żą się tu du że bra wa.

Nie ste ty nie mo gli śmy spraw dzić, jak
pod wo dą ra dzi so bie wbu do wa na lam pa

Zdjęcie w trybie makro

Zdjęcie w trybie makro
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bły sko wa, po nie waż pod czas nur ko wa nia
nie ma mo żli wo ści jej włą cze nia.

W zie lo nych wo dach o sła bej wi docz no -
ści So ny TX30 spi su je się zna ko mi cie. Apa -
rat nie mal ide al nie od wzo ro wu je na zdję-
ciach ko lo ry sty kę te go śro do wi ska, a więc
do sko na le ra dzi so bie z tym, z czym je go

kon ku ren ci mie li naj więk sze pro ble my. Po -
dob nie jest z au to fo ku sem, gdyż na wet
w sy tu acji, gdy pod wo dą jest nie wie le
świa tła, usta wia nie ostro ści jest szyb kie
i bar dzo pre cy zyj ne.

O ja ko ści fil mów krę co nych w cie płych
i przej rzy stych wo dach mo żna po wie dzieć

do kład nie to sa mo, co o zdję ciach. Ich ko -
lo ry są dość ład ne, jed nak nie co prze ry so -
wa ne. Efekt fi nal ny psu je też sła be
od wzo ro wa nie de ta li spo wo do wa ne tym,
że ob raz jest ma ło kon tra sto wy. Do te go
wszyst kie go do cho dzą pro ble my pod czas
re je stra cji pod świa tło, bo wiem w te go ty pu
sy tu acjach ob raz wy raź nie bled nie i jesz cze
bar dziej tra ci na kon tra ście.

Gdy bę dzie my ko rzy stać z try bu wi deo
w zie lo nych wo dach o sła bej wi docz no ści,
oka że się, iż w tych spe cy ficz nych wa run -
kach So ny TX30 ma bar dzo du żo do za ofe -
ro wa nia. Apa rat ra dzi so bie tu taj zde cy-
do wa nie naj le piej spo śród te sto wa nych mo -
de li, bo wiem da je ob ra zy bo ga te w szcze -
gó ły i o wła ści wej ko lo ry sty ce. Nie by ło też
pro ble mów z usta wia niem ostro ści, co dość
moc no do skwie ra ło kon ku ren tom. Za tem
Cy ber -shot znów za słu żył na po chwa ły.

War to też do dać, że ja kość dźwię ku re je -
stro wa ne go na fil mach pod wod nych z So -
ny TX30 zro bi ła na nas bar dzo do bre
wra że nie. Za zwy czaj apa ra ty nie ra dzą so -
bie z tym naj le piej i za pi sa ny dźwięk jest
ma ło wy raź ny i przy tłu mio ny. W przy pad -
ku So ny jest zu peł nie ina czej i aż mi ło po -
słu chać tych pod wod nych od gło sów.

Zdjęcie wykonane w podwodnym lustrze
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Pod su mo wa nie
Na po czą tek li sta za let i wad te sto wa ne -

go apa ra tu:
Za le ty:
– ła twy w czysz cze niu;

– pa no ra my pod wod ne;
– re we la cyj ny tryb HDR;
– bar dzo szyb ki i do kład ny au to fo kus;
– tryb zdjęć pa no ra micz nych;
– tryb zdjęć 3D;

– zna ko mi ty tryb ma kro;
– sztyw na szyb ka ochron na ekra nu LCD

od por na na ci śnie nie wo dy;
– bar dzo do bra ko lo ry sty ka zdjęć na po -

wierzch ni ro bio nych w try bie pod wod nym;

Szukaj:  Redakcja  | Reklama  | Kontakt

Zaloguj  | Zarejestruj

----- R E K L A M A -----

Porównanie aparatów

Producent Sony Sony Sony Sony

Model DSC-TX5 DSC-TX10 DSC-TX20 DSC-TX30

Data premiery 2010-02-18 2011-01-06 2012-02-28 2013-02-20

Liczba pikseli 10 Mpix 16 Mpix 16 Mpix 18 Mpix

Dost�pne rozdzielczo�ci • 3648 x 2736

• 3648 x 2432 (3:2)

• 3648 x 2056 (16:9)

• 2592 x 1944

• 2048 x 1536

• 1920 x 1080 (16:9)

• 640 x 480

• 7152 x 1080 (w trybie panorama)

• 4608 x 3456

• 3648 x 2736

• 2592 x 1944

• 640 x 480

• 4608 x 3456

• 4608 x 2592 (16:9)

• 3648 x 2736

• 2592 x 1944

• 1920 x 1080 (16:9)

• 640 x 480

• Tryby panoramy 2D i 3D

• 4896 x 3672

• 4896 x 2752 (16:9)

• 3648 x 2736

• 2592 x 1944

• 1920 x 1080 (16:9)

• 640 x 480

• Tryby panoramy 2D

Rozdzielczo�� matrycy 1/2.4 cala, Exmor R CMOS, 4:3,

całkowita liczba pikseli: 10.6 mpix

1/2.3 cala, Exmor R CMOS, 4:3 1/2.3 cala, Exmor R CMOS, 4:3 1/2.3 cala, Exmor R CMOS, 4:3

Procesor obrazu BIONZ BIONZ BIONZ BIONZ

Aktualno�ci Testy Artykuły Poradniki Aparaty Obiektywy Lornetki Słowniczek Rankingi FAQ Forum
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Format zapisu • Zdj�cia: JPEG (EXIF 2.21, DPOF

1.1, DCF)

• Filmy: AVI MPEG4 z d�wi�kiem

• Zdj�cia: JPEG (EXIF, DPOF, DCF)

• Filmy: AVCHD, AVI MPEG4

• D�wi�k: stereo

• Zdj�cia: JPEG (EXIF, DPOF, DCF)

• Filmy: AVCHD

• D�wi�k: stereo

• Zdj�cia: JPEG (EXIF, DPOF, DCF)

Zakres ISO Auto, 125, 200, 400, 800, 1600,

3200 ISO

Auto, 125, 200, 400, 800, 1600,

3200 ISO

• iAuto: 125 - 3200 ISO,

• zaawansowana automatyka: 125 -

3200 ISO

• autoprogram: 125 - 1600 ISO

• iAuto: 80 - 3200 ISO,

• lepsza automatyka: 80 - 12800 ISO

• autoprogram: 80 - 1600 ISO

Migawka 2 s - 1/1600 s (w trybie auto) 2 s - 1/1600 s (w trybie auto)

• Funkcja wyzwalania migawki po

rozpoznaniu u�miechu na twarzy

4 s - 1/1600 s (w trybie iauto)

• Funkcja wyzwalania migawki po

rozpoznaniu u�miechu na twarzy

4 s - 1/1600 s (w trybie iauto)

1 s - 1/1600 s (w trybie

autoprogram)

Konstrukcja obiektywu Carl Zeiss Vario-Tessar

12 elementów w 10 grupach

w tym 6 elementów asferycznych

Carl Zeiss Vario-Tessar Carl Zeiss Vario-Tessar Carl Zeiss Vario-Tessar

Ogniskowa obiektywu 4.43 – 17.7 mm

(ekwiwalent: 25 – 100 mm dla filmu

35 mm)

4.43 – 17.7 mm

(ekwiwalent: 25 – 100 mm dla filmu

35 mm)m)

4.43 – 17.7 mm

(ekwiwalent: 25 – 100 mm dla filmu

35 mm)m)

4.7 – 23.5 mm

(ekwiwalent: 26 – 130 mm dla filmu

35 mm)m)

�wiatłosiła: f/3.5 - 4.6 f/3.5 - 4.6 f/3.5 - 4.6 f/3.5 - 4.8

Zoom optyczny 4x 4x 4x 5x

Zoom cyfrowy 2x 4x 4x 4x

Stabilizacja obrazu Tak Tak Tak Tak

Zapis wideo • 1280 × 720 (HD MP4/AVI), z

szybko�ci� 30 kl./s

• 640 × 480 (VGA MP4/AVI) z

szybko�ci� 30 kl./s

• 1920 × 1080 (Full HD 50i,

AVCHD), 17 Mb/s

• 1440 × 1080 (HD 50i, AVCHD), 9

Mb/s

• 1440 × 1080 (HD MP4/AVI) z

szybko�ci� 25 kl./s

• 1280 × 720 (HD MP4/AVI) z

szybko�ci� 25 kl./s

• 640 × 480 (VGA MP4/AVI) z

szybko�ci� 25 kl./s

• 1920 × 1080 (Full HD 50i,

AVCHD), 24 lub 17 Mbit/s

• 1280 × 720 (HD 50i, AVCHD) 9

Mbit/s

• 1440 × 1080 (HD) z szybko�ci� 25

kl./s

• 1280 × 720 (HD) z szybko�ci� 25

kl./s

• 640 × 480 (VGA) z szybko�ci� 25

kl./s

• 1920 × 1080 (Full HD 50i), 24 lub

17 Mbit/s

• 1280 × 720 (HD 50i) 9 Mbit/s

• 1440 × 1080 (HD) z szybko�ci� 25

kl./s

• 640 × 480 (VGA) z szybko�ci� 25

kl./s
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Ogniskowanie AF TTL,

• Obszar AF: Wielostrefowy (9 stref),

Centralny, Punktowy, Wskazany

dotykiem

• Funkcja rozpoznawania twarzy

• Wspomaganie AF: wbudowana

lampka

AF TTL,

• Obszar AF: Wielostrefowy (9 stref),

Centralnie wa�ony, Punktowy,

Punktowy z wyborem czujnika

dotykiem

• Funkcja �ledzenia AF

• Funkcja rozpoznawania twarzy

AF TTL,

• Obszar AF: Wielostrefowy,

Centralnie wa�ony, Punktowy,

Punktowy z wyborem czujnika

dotykiem

• Funkcja �ledzenia AF

• Funkcja rozpoznawania twarzy

• Wspomaganie AF: wbudowana

dioda

AF TTL, MF

• Obszar AF: Wielostrefowy,

Centralnie wa�ony, Punktowy,

Punktowy z wyborem czujnika

dotykiem

• Funkcja rozpoznawania twarzy i

wykrywania u�miechu

• Wspomaganie AF: wbudowana

dioda

Pomiar �wiatła Tryby pomiaru:

• Matrycowy

• Centralnie wa�ony

• Punktowy

Tryby pomiaru:

• Matrycowy

• Centralnie wa�ony

• Punktowy

Tryby pomiaru:

• Matrycowy

• Centralnie wa�ony

• Punktowy

Tryby pomiaru:

• Matrycowy

• Centralnie wa�ony

• Punktowy

Ostro�� od • AF iAuto (szeroki k�t): od 8 cm do

niesko�czono�ci

• AF iAuto (tele): od 50 cm do

niesko�czono�ci

• AF Makro (szeroki k�t): od 1 cm do

niesko�czono�ci

• AF Makro (tele): od 50 cm do

niesko�czono�ci

• AF iAuto (szeroki k�t): od 1 cm do

niesko�czono�ci

• AF iAuto (tele): od 50 cm do

niesko�czono�ci

• AF Program (szeroki k�t): od 8 cm

do niesko�czono�ci

• AF Program (tele): od 50 cm do

niesko�czono�ci

• AF iAuto (szeroki k�t): od 1 cm do

niesko�czono�ci

• AF iAuto (tele): od 50 cm do

niesko�czono�ci

• AF Program (szeroki k�t): od 8 cm

do niesko�czono�ci

• AF Program (tele): od 50 cm do

niesko�czono�ci

• AF iAuto (szeroki k�t): od 3 cm do

niesko�czono�ci

• AF iAuto (tele): od 60 cm do

niesko�czono�ci

• AF Autoprogram (szeroki k�t): od 8

cm do niesko�czono�ci

• AF Autoprogram (tele): od 60 cm

do niesko�czono�ci

• Lupa plus AF: ok. 1 do 20 cm

Balans bieli Auto, �wiatło dzienne, Chmury,

�wiatło jarzeniowe (3 ustawienia),

�wiatło �arówki, Lampa błyskowa,

• Tryby balansu bieli dla zdj��

podwodnych (Auto, podwodny 1 i 2,

wg wzorca bieli)

• Ustawienia własne wg wzorca bieli

Auto, �wiatło dzienne, Chmury,

�wiatło jarzeniowe (3 ustawienia),

�wiatło �arówki, Lampa błyskowa

• Ustawienia własne wg wzorca bieli

Auto, �wiatło dzienne, Chmury,

�wiatło jarzeniowe (3 ustawienia),

�wiatło �arówki, Lampa błyskowa,

Pod wod�

• Ustawienia własne wg wzorca bieli

Auto, �wiatło dzienne, Chmury,

�wiatło jarzeniowe (3 ustawienia),

�wiatło �arówki, Lampa błyskowa

• Ustawienia własne wg wzorca bieli

Kompensacja ekspozycji Kompensacja: +/- 2 EV w krokach

co 1/3 EV

Kompensacja: +/- 2 EV w krokach

co 1/3 EV

Kompensacja: +/- 2 EV w krokach

co 1/3 EV

• Korygowanie �wiatła w tle technik�

HDR

Kompensacja: +/- 2 EV w krokach

co 1/3 EV

• Korygowanie �wiatła w tle technik�

HDR
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Programy Programy tematyczne (SCN):

Zmierzch, Portret o zmierzchu,

Mi�kkie uj�cie, Snap, Pejza�, �nieg,

Pla�a, Sztuczne ognie, Szybkie

zdj�cia seryjne, Podwodne, Wysoka

czuło��, Zwierz�ta, Smakosz

Programy tematyczne (SCN):

Automatyczny, Zmierzch, Portret o

zmierzchu, Portret, Pod �wiatło,

Portret pod �wiatło, Krajobraz,

Makro, Lupa, Dziecko, Reflektory,

Słabe �wiatło

• Programy tematyczne (SCN):

Mi�kkie uj�cie, Gładka skóra,

Wyra�ny ruch, Korygowanie �wiatła

w tle technik� HDR, Portret noc�,

Scena nocna, Du�a czuło��, Zdj�cia

z r�ki o zmierzchu, Pla�a, �nieg,

Ognie sztuczne, Smakosz, Zwierz�ta

domowe, Krajobraz

• Filtry cyfrowe: Obraz HDR, obraz

czarno-biały z bogatymi przej�ciami

tonalnymi, miniatura, aparat-

zabawka, kolor pop, cz��ciowy

kolor, mi�kki obraz high-key

• Programy tematyczne (SCN):

Mi�kkie uj�cie, Gładka skóra,

Wyra�ny ruch, Korygowanie �wiatła

w tle technik� HDR, Portret noc�,

Scena nocna, Du�a czuło��, Zdj�cia

z r�ki o zmierzchu, Pla�a, �nieg,

Ognie sztuczne, Smakosz, Zwierz�ta

domowe, Krajobraz

• Filtry cyfrowe: Malowidło HDR,

Cz-b o bogatej grad., Miniatura,

Zabawkowy aparat, Kolor pop, Kolor

cz��ciowy, High-key: Mi�kki,

Akwarela, Ilustracja.

Zdj�cia seryjne Z szybko�ci� 2, 5 lub 10 kl./s, do 10

zdj��

Z szybko�ci� 10 kl./s, do 10 zdj�� Z szybko�ci� 10 kl./s, do 3 zdj�� Z szybko�ci� 10 kl./s

Lampa błyskowa Funkcje: Automatyczny,

Wymuszony, Synchronizacja z

długim czasem ekspozycji, Lampa

wył�czona, Osłabianie efektu

czerwonych oczu, Automatyczna

synchronizacja lampy błyskowej z

jasno�ci� otoczenia

• Zakres: 0.08-3.8 m (szeroki k�t),

0.5-3.1 m (tele)

Funkcje: Automatyczny,

Wymuszony, Synchronizacja z

długim czasem ekspozycji, Lampa

wył�czona, Osłabianie efektu

czerwonych oczu, Automatyczna

synchronizacja lampy błyskowej z

jasno�ci� otoczenia

• Zakres (Auto ISO): 0.08-3.7 m

(szeroki k�t), 0.5-2.7 m (tele)

Funkcje: Automatyczny,

Wymuszony, Synchronizacja z

długim czasem ekspozycji, Lampa

wył�czona, Osłabianie efektu

czerwonych oczu,

• Zakres (Auto ISO): 0.08-3.7 m

(szeroki k�t), 0.5-2.7 m (tele)

Funkcje: Automatyczny, lampa

wł�czona, synchronizacja z długim

czasem ekspozycji, lampa

wył�czona, zaawansowana lampa

błyskowa, Osłabianie efektu

czerwonych oczu,

• Zakres (Auto ISO): 0.08-3.3 m

(szeroki k�t), 0.6-2.4 m (tele)

Zł�cze hot-shoe Nie Nie Nie Nie

Wyjscie statywowe Tak Tak Tak Tak

Samowyzwalacz 2 lub 10 s, Portret1, Portret2 2 lub 10 s 2 lub 10 s 2 lub 10 s

Karta pami�ci • Pami�� wewn�trzna: ok. 45 MB

• Memory Stick Duo, Memory Stick

PRO Duo.

Memory Stick PRO Duo High

Speed, Memory Stick PRO-HG Duo

Karty pami�ci:

• Memory Stick (Duo, PRO Duo,

PRO Duo HS, PRO-HG Duo

(szybko�� PRO Duo))

• Secure Digital (SD/SDHC/SDXC)

Karty pami�ci:

• Memory Stick (Duo, PRO Duo,

PRO Duo HS, PRO-HG Duo Micro,

Micro mark 2)

• Secure Digital (SD/SDHC/SDXC)

Karty pami�ci:

• Memory Stick Micro / Memory Stick

Micro (Mark 2)

• microSD/microSDHC
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(szybko�� PRO Duo)

• Secure Digital (SD/SDHC)

lub MicroSD (SD/SDHC)

LCD stały, 3.0 calowy, dotykowy,

kolorowy Clear Photo LCD, 230.000

punktów (960x240),

stały, 3.0 calowy, dotykowy,

kolorowy TFT LCD z technologi�

TruBlack, 921.600 punktów,

Automatyczna regulacja jasno�ci

stały, 3.0 calowy, dotykowy,

kolorowy TFT Xtra Fine, 921.600

punktów,

stały, 3.3 calowy, dotykowy,

kolorowy OLED Xtra Fine,

1.229.760 punktów,

Wizjer Brak Brak Brak Brak

Komunikacja i zł�cza Zł�cze uniwersalne USB 2.0

Hi-Speed / wyj�cie audio-wideo (z

obsług� komponent HD) / wyj�cie

zasilania

• obsługa wydruku bezpo�redniego

(PictBridge), PIM

• Opcjonalnie poł�czenie komponent

HD poprzez kabel VMC-MHC3

Zł�cze uniwersalne (wielozł�cze)

USB 2.0 Hi-Speed / wyj�cie

audio-wideo / wyj�cie HD / wej�cie

zasilania

• obsługa wydruku - PIM

Zł�cze uniwersalne (wielozł�cze)

USB 2.0 Hi-Speed / wyj�cie

audio-wideo / wej�cie zasilania ,

wyj�cie mini HDMI

• obsługa wydruku - PIM

Zł�cze uniwersalne (wielozł�cze)

Micro USB 2.0 Hi-Speed / Micro

HDMI

• obsługa wydruku - PIM

Zasilanie Akumulator litowy NP-BN1 (3.6V,

pojemno�� 630 mAh, wydajno�� ok

250 zdj��)

• Opcjonalnie zasilacz sieciowy

AC-LS5.

Akumulator litowy NP-BN1 (3.6V,

pojemno�� 630 mAh, wydajno�� ok

250 zdj��)

Akumulator litowy NP-BN (3.6V,

pojemno�� 630 mAh, wydajno�� ok

250 zdj��)

Akumulator litowy NP-BN (3.6V,

pojemno�� 630 mAh, wydajno�� ok

250 zdj��)

Akcesoria Akumulator (NP-BN1), ładowarka,

przewód AV, przewód USB, przewód

zasilaj�cy, pasek na r�k�, rysik,

CD-ROM, podstawka z wieloma

wyj�ciami, CD-ROM z

oprogramowaniem:

• Picture Motion Browser 5.0

Akumulator (NP-BN1), ładowarka

USB, przewód USB, przewód

zasilaj�cy, pasek na przegub dłoni,

rysik, CD-ROM z oprogramowaniem

Picture Motion Browser (dla

Windows)

Akumulator (NP-BN),zasilacz

sieciowy AC-UB10/UB10B, przewód

Multi USB, pasek na r�k�, rysik,

instrukcja obsługi, przewód

zasilaj�cy, CD-ROM z

oprogramowaniem PlayMemories

Home

Akumulator (NP-BN), zasilacz

sieciowy AC-UB10/UB10B/UB10C

/UB10D, pasek na r�k�, przewód

USB micro, instrukcja obsługi,

CD-ROM z oprogramowaniem

PlayMemories Home

Waga 128 g (bez akumulatora i karty)

144 g (z akumulatorem)

118 g (bez akumulatora i karty)

133 g waga z akcesoriami

118 g (bez akumulatora i karty)

133 g waga z akcesoriami

125 g (bez akumulatora i karty)

140 g waga z akcesoriami

Wymiary 94.0 x 56.9 x 17.7 mm 95.6 x 56.1 x 17.9 mm 95.9 x 56.2 x 17.9 mm 96.4 x 59.3 x 15.4 mm
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– zna ko mi ta ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny -
wa nych w zie lo nej wo dzie;

– świet na ja kość zdjęć wy ko ny wa nych
w wo dach o sła bej wi docz no ści;

– zna ko mi ta ko lo ry sty ka fil mów wy ko ny -
wa nych w zie lo nej wo dzie;

– świet na ja kość fil mów wy ko ny wa nych
w wo dach o sła bej wi docz no ści;

– zna ko mi ta ja kość dźwię ku na fil mach
pod wod nych.

Wa dy:
– tro chę prze sy co ne ko lo ry na zdję ciach

wy ko ny wa nych w cie płych wo dach;
– zdję cia wy ko ny wa ne w cie płych wo -

dach ma ło kon tra sto we i nie zbyt bo ga te
w szcze gó ły;

– ekran OLED bar dzo po dat ny na za ry so -

wa nia;
– nie wiel ka, śli ska obu do wa trud -

na do utrzy ma nia w mo krych dło niach;
– ucią żli we su sze nie apa ra tu;
– ekran OLED ma ło czy tel ny w sil nym

słoń cu;
– brak mo żli wo ści zmia ny pa ra me trów

pod wo dą;
– nie wy god na ob słu ga;
– bar dzo ma łe i nie wy god ne przy ci ski;
– pro ble my z ob słu gą kart pa mię ci.
So ny TX30 to apa rat pe łen kon tra stów.

Pod czas nur ko wa nia w je zio rze za chwy cał
ja ko ścią zdjęć i fil mów, ale w cie płych wo -
dach wy padł już o wie le go rzej. Za sto so wa -
no w nim wy so kiej kla sy ekran OLED
o świet nej roz dziel czo ści, ale w sil nym słoń -

cu i tak nic na nim nie wi dać. W apa ra cie
nie mo żna zmie nić żad nych opcji pod wo -
dą, ale za to sam wy kry wa tryb ma kro i po -
zwa la uzy skać naj lep szą ska lę od wzo ro -
wa nia. Ze wzglę du na swo je nie wiel kie roz -
mia ry i wa gę jest świet nym to wa rzy szem
wy cie czek, jed nak pod wo dą jest zbyt ma ły,
a do te go śli ski i nie po ręcz ny.

Dla te go też ka żda oso ba roz wa ża ją ca za -
kup te go Cy ber -sho ta po win na za sta no wić
się, w ja kich oko licz no ściach bę dzie go naj -
czę ściej uży wać i czy w związ ku z tym
speł ni on jej ocze ki wa nia.

Przykładowy film nr 1
Przykładowy film nr 2
Przykładowy film nr 3

Ro bert Olech

Dodatkowe informacje Polskie menu.

Dost�pny w kolorze czarnym,

srebrnym, czerwonym, zielonym i

ró�owym.

Odporny na zanurzenie do

gł�boko�ci 3 m,

Odporny na upadek z wysoko�ci do

1.5 m,

Mo�liwo�� pracy w temperaturze do

-10 stopni Celsjusza.

Polskie menu.

Dost�pny w kolorze czarnym,

srebrnym, zielonym, niebieskim i

ró�owym.

Inteligentny tryb panoramy.

3D Sweep Panorama.

Tryb panoramy podwodnej.

Fotografia 3D.

• Wodoodporno�� do 5 m

gł�boko�ci.

• Odporno�� na kurz, mróz i

uderzenia.

Polskie menu.

Dost�pny w kolorze czarnym,

zielonym, niebieskim i �ółtym.

Inteligentny tryb panoramy.

3D Sweep Panorama.

Tryb panoramy podwodnej.

Fotografia 3D.

Wodoodporno�� do 5 m gł�boko�ci.

Odporno�� na kurz, mróz i

uderzenia.

Polskie menu.

Dost�pny w kolorze czarnym,

pomara�czowym i niebieskim.

Inteligentny tryb panoramy.

Tryb panoramy podwodnej.

Technologia Triluminos Colour.

Wodoodporno�� do 10 m

gł�boko�ci.

Odporno�� na kurz, mróz, uderzenia

i upadek.

Ocena u�ytkowników

[max. 5.00]

Brak ocen 4.20(2) 4.60(1) Brak ocen

Test Test Aparatu Test Aparatu Test Aparatu Test Aparatu

Aktualno�ci  Testy  Artykuły  Poradniki  Aparaty  Obiektywy  Lornetki  Słowniczek  Rankingi  FAQ  Forum
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REWOLUCJA W NURKOWANIU REKREACYJNYM – KURS INSTRUKTORSKI HOLLIS EXPLORER REBREADER

24 maja w uroczej miejscowości Czaplinek nad jeziorem Drawsko zaczęło się szkolenie Instruktorów PADI Rebreather Diver na jednostce Hollis
Explorer. Szkolenie zostało zorganizowane przez Dystrybutora firmy Hollis ECN Systemy Nurkowe I Akademie Instruktorów Nurkowania Macieja
Jurasza. 
W trakcie tygodnia przepełnionego wykładami i ćwiczeniami praktycznymi adepci na instruktorów nurkowali na Rebreatherze Hollis Explorer
w jeziorach Drawsko, Siecino oraz Krzemno.
Bardzo miło mi poinformować, że wszyscy kursanci pozytywnie ukończyli szklenie i tym samym w Polsce przybędzie nam 3 nowych instruktorów
rebreatherowych. W tym pierwsza Pani instruktor w Polsce na rebreader Hollis Explorer.
Nurkowanie na rebreatherze jest czymś zupełnie niesamowitym i do tej pory niedostępnym dla nurków rekreacyjnych..... Czy ty odważysz się
na tą rewolucję????
W szkoleniu, pod czujnym okiem Curse Directora PADI Macieja Jurasza (Akademia Instruktorów Nurkowania H2O), udział wzięli:

Marta Siergiej z CNN KROKODYLE z Olsztyna
Marek Bochniak z PRODIVERS ze Szczecina
Paweł Forczmanowicz z WATERWORLD z Tomaszowa Mazowieckiego
Gratulujemy


