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Zdjęcie okładki: Krzysztof Miara

OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wi taj cie, na po czą tek ma my dla Was dwie wia do mo ści, obie do bre. Otóż po wie lu mie sią cach nie obec -

no ści w koń cu jest! Przy szło dłu go ocze ki wa ne, wy pa try wa ne, wy tę sk nio ne la to! Do te go wła śnie roz po -
czę ły się wa ka cje – cze go mo żna chcieć wię cej? A tak, urlo pu, ale to z pew no ścią rów nież ma cie daw no
za pla no wa ne. 

Prze pięk ne pol skie je zio ra, od le głe eg zo tycz ne kra iny, mrocz ne za to pio ne wra ki i ku szą ce sy re ny już
na Was cze ka ją! Je śli jed nak wciąż nie je ste ście zde cy do wa ni, w któ rą stro nę skie ro wać płe twy, nic stra -
co ne go, przej rzyj cie naj now szy nu mer Nu ras. in fo, mo że wła śnie tu znaj dzie cie in spi ra cję? Za przy jaź nie ni
pod ró żni cy barw ny mi re la cja mi z wy praw w nie zwy kłe miej sca co mie siąc za chę ca ją, aby udać się w naj -
pięk niej sze re jo ny na szej pla ne ty. 

Pa trząc na fo to gra fie, rze czy wi ście mo żna się roz ma rzyć. Czas jed nak odejść od mo ni to rów, prze stać
ma rzyć, czas spa ko wać sprzęt i w dro gę! Aby nie za trzy my wać Was zbyt dłu go na lą dzie, wa ka cyj ne nu -
me ry przy go tu je my w for mie li ght, tak aku rat do czy ta nia w dro dze na nur ko wi ska. Wi dzi my się za to
pod wo dą. 

Pa mię taj cie, że na sza przy go da i od po czy nek po win ny jak naj mniej za kłó cać spo kój miesz kań ców głę -
bin, to wła śnie ich pięk no i go ścin ność spra wia ją, że tak chęt nie wra ca my pod po wierzch nię. Ma my na -
dzie ję, że z uwa gą śle dzi li ście cykl ar ty ku łów o fo to gra fii pod wod nej i za raz po po wro cie z wy praw
po dzie li cie się z na mi wła sny mi re la cja mi. Do zo ba cze nia pod wo dą!

Re dak cja

SSppiiss  ttrreeśśccii

Bajkał 4

Kuba 12

Chorwackie safari 36

San Pedro, Caye, Belize 50

Wyspy Tajemnic... 62

Hugs from Dahab 78

Moja Ogygia 86

Nurkowanie w Republice Dominikańskiej 90

Gas blending 94

Obowiązki wobec Natury 98

Dzień dziecka z wędką i butlą… 106

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania 110

Wypadek Nurkowy – scenariusz... 116

Choroba dekompresyjna... 120

http://nurasonline.pl/uploader/


Nuras.info 7/2014

3

http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
http://www.activtour.pl/chorwacja-nurkowanie-safari-nurkowe-pazdziernik-2014


Nuras.info 7/2014

4

Już po czą tek pod ró ży zwia sto wał jej nie -
zwy kłość. Na wy kły do prze past nych ka dłu -
bów Bo ein gów i Air bu sów, z ich du ży mi
schow ka mi na ba gaż, ni jak nie mo głem od -
na leźć się w cia snym wnę trzu Tu po le -
wa 154. Szaf ka nad gło wą by ła tak wą ska
i płyt ka, że wa liz ka Pe li ze sprzę tem fo to ni -
jak nie chcia ła do niej wejść. Po chwi li wal -
ki z opor ną ma te rią wci sną łem ją mię dzy
mój a po prze dza ją cy fo tel, ale sto jąc pio no -
wo za ję ła ca łe miej sce na no gi. Do brze, że

miej sce mia łem przy przej ściu, to mo głem
usiąść bo kiem. Na szczę ście lot do Mo skwy
nie był zbyt dłu gi, da ło się wy trzy mać. Ko -
lej ny etap, do Ir kuc ka, był jed nak dia me tral -
nie in ny. Ae ro fłot tym ra zem pod sta wił
wy god ne go Air bu sa A -320, tak więc by ła
na wet mo żli wość zdrzem nię cia się w cza -
sie lo tu. Folk lor po wró cił jed nak za raz
po wy lą do wa niu. Drew nia ny ba ra czek
przy lo tów, ot dwu izbo wa chat ka z po wy gi -
na nym, bla sza nym okrę giem, na któ ry

Bajkał
Gło śny plusk, w chwili prze bi ja nia po wierzch ni wo dy, za stą pi ła ci sza prze -

ry wa na tyl ko od gło sem wy dy cha nych z au to ma tu bą bli. Po le wej ciem ne
ska ły, po ro słe gdzie nie gdzie zie lo ny mi ru ra mi gą bek, bie gły pio no wo w dół,
na głę bo kość znacz nie prze kra cza ją cą 100 me trów. W do le, 35 me trów ni -
żej, opa da ły w to ni dwie syl wet ki ko le gów, któ rzy wcze śniej roz po czę -
li za nu rze nie. Mi mo znacz ne go dy stan su, ich żół te twi ny i sta ge by ły jak
na wy cią gnię cie rę ki. Tak do sko na łą wi docz ność mógł za pew nić tyl ko naj -
więk szy zbior nik słod ko wod ny na na szym glo bie – Baj kał.
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przez otwar te okno, po drew nia nej ryn nie,
spusz cza no ba gaż. Przed dom kiem, na uli -
cy cze kał na mnie Gien na dij, na któ re go za -
pro sze nie przy le cia łem fo to gra fo wać pod -
wod ne skar by Baj ka łu. Resz ta eki py (w tym
jesz cze dwóch fo to gra fów, po jed nym
z Pol ski i Izra ela) by ła na miej scu od wczo -
raj, tak więc mo gli śmy ru szać. Nim jed nak
za pa ko wa li śmy sprzęt, oka za ło się, że cze -

ka nas ma ła zmia na pla nów. Z bli żej nie -
wy ja śnio nych po wo dów rejs miał się opóź -
nić o trzy dni, a my w tym cza sie mie li śmy
ru szyć dwo ma te re nów ka mi na pół noc ny
wschód, do obo zo wi ska po ło żo ne go
nad za to ką ko ło wio ski Sah jur ta…

Mi mo pa skud nej po go dy, sią pią ce go
desz czu i fa li, nie by ło mo wy, bym od pu -
ścił pierw szą oka zję do nur ko wa nia. Po nie -

waż ko le dzy z Izra ela trosz kę się grze ba li
z przy go to wa niem (to by ły ich pierw sze po -
wa żne nur ko wa nia w su chych ska fan drach,
któ re po zna li ty dzień przed wy lo tem do Ro -
sji), od mel do wa łem się Gien na di je mu i po -
ty ka jąc się na ka mie niach, ru szy łem
na głęb szą wo dę. Zgod nie z ra dą miej sco -
wych wzią łem obiek tyw ma kro, ja ko że
miej sce mia ło ob fi to wać w jed ną ze spe -
cjal no ści Baj ka łu – zło te ga ma ru sy (kie łże).
Gdy tyl ko wo da za mknę ła się na de mną
i spraw dzi łem dzia ła nie sprzę tu, roz po czą -
łem ich wy pa try wa nie. Nie mu sia łem na wet
da le ko od pły wać od miej sca wej ścia
do wo dy, gdy pierw sze z nich po ja wi ły się
na ska li sto -piasz czy stym dnie. Roz po czę ła
się za ba wa w fo to gra fo wa nie, po le ga ją ca
na ta kim uję ciu „ko smi ty” (bo tak wy glą da -
ły), by był zwró co ny do mnie pół pro fi lem,
a nie jak na więk szo ści do stęp nych zdjęć
z bo ku. Ko lej ne z nie uf nych kie łży od pły -
wa ły zde ner wo wa ne mo ją obec no -
ścią. I choć przy by wa ło zdjęć, to jesz cze
po nad 20 mi nut trwa ło, nim wy ko na łem to
sa tys fak cjo nu ją ce. To by ło to! Za do wo lo ny
ru szy łem wzdłuż sto ku, ale po szu ki wa nia
ko lej nych te ma tów ni cze go nie przy nio sły.
Do pie ro gdy wró ci łem na po wierzch nię,
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oka za ło się, że i tak ja ko je dy ny mam ja kiś
ma te riał. Ro ny i Do ron pod ję li chy ba je dy -
ną słusz ną w tych oko licz no ściach de cy zję
o od pusz cze niu nur ko wa nia. Mi mo że oby -
dwaj mie li cer ty fi ka ty in struk tor skie, to nie
czu li się wy star cza ją co pew nie, by wejść
do wo dy. Mu szę przy znać, że swo im po stę -
po wa niem wzbu dzi li mój sza cu nek. Wie -
dzia łem, jak bar dzo chcie li za nur ko wać
po trzech dniach włó czę gi wo kół je zio ra.

Kil wa ter po zo sta wio ny za ru fą stat ku zna -
czył dro gę prze by tą od Li stwian ki.
Do pierw sze go miej sca nur ko we go – Var -
nacz ki – cze ka ły nas jesz cze co naj mniej
dwie go dzi ny rej su, więc za miast sie dzieć
na omia ta nym zim nym wia trem po kła dzie,
wsze dłem do kam bu za – kró le stwa pa ni
Lud mi ły. Bę dą ca pra cow ni kiem In sty tu tu
Astro no micz ne go w Ir kuc ku star sza pa ni co
pe wien czas wy pły wa ła w rejs, by ja ko kuk

do ro bić so bie do ni skiej pen sji. A że go to -
wa ła do brze i du żo, miej sca w mes sie za -
wsze by ły ob le ga ne. Znów więc mia łem
pe wien pro blem ze zmiesz cze niem się we -
wnątrz. W koń cu do sta łem się do środ ka
i mo głem za siąść do je dze nia. Po ma łym co
nie co (ka szy gry cza nej ze skwar ka mi i kub -
ku go rą cej her ba ty) roz po czę ła się dys ku sja,
ma ją ca na ce lu usta le nie z in ny mi nur ka mi
pla nu dzia ła nia na nad cho dzą ce nur ko wa -
nie. Nasz ze spół po więk szył się o kil ku nie -
źle zna ją cych Baj kał Ro sjan z Ir kuc ka, tak
więc war to by ło po słu chać ich su ge stii
i pod po wie dzi. Czas ucie kał, więc w koń -
cu nie po zo sta ło nic in ne go, jak opu ścić
cie płe po miesz cze nie i za cząć szy ko wać
sprzęt. I ten fo to gra ficz ny, i pod wod ny. Nie
skoń czy łem jesz cze kla ro wa nia, gdy łań -
cuch ko twicz ny z ha ła sem po le ciał w głę -
bo ką toń je zio ra. Po chwi li pierw si nur ko-
wie z plu skiem wsko czy li do wo dy. Zerk -
ną łem na Ta nię, któ ra mia ła po zo wać mi
do zdjęć na tym nur ko wa niu, bę dąc jed no -
cze śnie prze wod ni kiem. Wła śnie na cią gnę -
ła na twarz cie płą neo pre no wą ma skę,
upo dab nia jąc się tym sa mym do szy ku ją ce -
go skok na bank ban dzior ka. Nie zła tra fi ła
mi się mo del ka… Jesz cze chwi la i by li śmy
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w wo dzie. Wo da, dość zim na (4 OC), mia ła
nie naj gor szą przej rzy stość ok. 20 m, co
jed nak jak na Baj kał by ło dość sła bą war to -
ścią. Pły nąc nad ka mie ni stym dnem, do tar -
li śmy do opa da ją cych w dół ścian ka nio nu.

Ta nia pierw sza za głę bi ła się w je go cze luść,
więc nie po zo sta ło mi nic in ne go, jak pójść
w jej śla dy. Zbo cza pną cych się pio no wo
ku gó rze skał po ra sta ły zie lo ne gąb ki. Po -
cząt ko wo wy so kie i roz ro śnię te, im da lej
w głąb, tym sta wa ły się co raz bar dziej kar -
ło wa te, by w oko li cach 30 me trów zu peł -
nie znik nąć. Zesz li śmy jesz cze tro chę ni żej,
przy glą da jąc się bia ło -czar nej skal nej ścia -

nie. Za czę ło ro bić się zim no. Zerk ną łem
na kom pu ter, po ka zy wał 2 stop nie. Jesz cze
kil ka mi nut utrzy my wa li śmy ten sam kurs,
a na stęp nie roz po czę li śmy po wrót po łą czo -
ny ze stop nio wym wy nu rza niem. Znów się
zro bi ło ja śniej, na ścia ny po wró ci ła ro ślin -
ność. Przy jed nej z gą bek Ta nia na gle za -
trzy ma ła się i wy cią gnię tym pal cem po ka -
za ła coś po mię dzy zie lo ny mi „ru ra mi”.
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Przyj rza łem się uwa żniej i w koń cu zo ba -
czy łem nie wiel kie go kra bi ka. Ten jed nak,
za nie po ko jo ny za in te re so wa niem ja kie mu
po świę ci li śmy, czym prę dzej czmych nął,
nie da jąc się na wet do kład nie obej rzeć.
Cóż, za miast kra bi ka (któ re go i tak nie miał -
bym jak sfo to gra fo wać ma jąc pod pię ty
do apa ra tu sze ro ko kąt ny obiek tyw) uwiecz -
ni łem po raz ko lej ny wi szą cą przy gąb kach
Ta nię.

Nie mi nę ły jesz cze trzy go dzi ny od po -
przed nie go nur ko wa nia, gdy dziób stat ku
ze zgrzy tem i chrzę stem znie ru cho miał
na po kry tym drob ny mi ka mie nia mi brze gu.
Przy by li śmy na dru gie z dzi siej szych miejsc
nur ko wych, zwa ne Sien na ja. Cóż by ło ro -
bić, prze cież nie by li śmy tu dla wy po czyn -
ku, więc po ob ła do wa niu się sprzę tem
wsko czy łem z ru fy do wo dy. Tym ra zem za -
pla no wa łem so bie płyt kie nur ko wa nie,
a obiek tyw ma kro miał umo żli wić „upo lo -
wa nie” ja kichś cie ka wych oka zów mi kro -
świa ta. Wi docz ność psu ły uno szą ce się
w wo dzie dro bi ny, ale i tak wy no si ła oko -
ło 13-14 me trów. Zsze dłem nad dno i roz -
po czą łem po wol ne prze szu ki wa nie. Nie
mi nę ło 5 mi nut, gdy z le wej coś się na gle
po ru szy ło. Skrę ci łem w tę stro nę, i choć
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wszyst ko znów by ło nie ru cho me, po kil ku
se kun dach zlo ka li zo wa łem spraw cę – kie -
łża, tym ra zem ciem no brą zo we go. Nie był
zbyt du ży, miał mo że z 5 cen ty me trów, a że
pod ku lił pod sie bie od włok, zda wał się
jesz cze mniej szy. Roz sta wio ne sze ro ko no -
gi utrzy my wa ły go sta bil nie w jed nej po zy -
cji i tyl ko dłu gie wą sy ostro żnie ba da ły
oto cze nie. Opa dłem w je go kie run ku, ale

nim zdo ła łem przyj rzeć się mu do kład niej,
od bił się od dna i szyb ki mi ru cha mi ca łe go
cia ła od pły nął o kil ka me trów. O nie, ko -
cha ny! Tak, to my się nie bę dzie my ba wić.
De li kat nie unio słem się ku gó rze i po pły ną -
łem za nim. Ale nie da ne mi by ło zro bić
żad ne go zdję cia, bo sy tu acja znów się po -
wtó rzy ła. Ten ma ły nic poń wy raź nie chciał
się ze mną dro czyć! Na szczę ście jed nak

pła skie dno za ła ma ło się i po de mną po ja -
wi ła się ścian ka nik ną ca w głę bi nie,
a na niej dzie siąt ki, set ki kie łży. Ich ciem -
no brą zo we pan ce rze do sko na le kon tra sto -
wa ły z zie le nią gą bek, któ ry mi po kry te by ło
zbo cze. Zo sta wi łem więc ma łe go urwi sa
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w spo ko ju i wzią łem się do fo to gra fo wa nia
więk szych oka zów. Więk szość z nich zno -
si ła to cier pli wie, choć nie któ re już
po pierw szym bły sku fle sza tra ci ły chęć
do współ pra cy i od pły wa ły. Czas pod wo dą
zle ciał mi bły ska wicz nie i znów trze ba by -
ło wra cać na po wierzch nię. Zwłasz cza że
zim no za czę ło co raz bar dziej da wać się we
zna ki. Ja kież by ło mo je zdu mie nie, gdy
po prze bi ciu gło wą wo dy, nie zo ba czy łem
przy brze gu stat ku. Aż tak się zgu bi łem?
Nie mo żli we… Miej sce by ło na pew no to
sa mo. Po ło ży łem się na ple cach i ru szy łem
do brze gu, za sta na wia jąc się, co da lej... Łaj -
ba naj wy raź niej od pły nę ła, zo sta wia jąc
mnie tu sa me go. W cza sie nur ko wa nia sły -
sza łem kil ku krot nie war kot sil ni ków okrę to -
wych i ha łas śrub, ale że ruch na je zio rze
był spo ry, to się tym nie przej mo wa łem.
Zresz tą Gien na dij na mo je py ta nie, ile mo -
gę być pod wo dą, rzu cił ma cha jąc rę ką
„skol ko waz du cha bu diet”… By łem już pra -
wie przy ka mie ni stym brze gu, gdy zza od le -
głe go cy pla wy nu rzył się nie bie ski ka dłub
na sze go sta tecz ku. Jak mi póź niej po wie -
dział Do ron, wszy scy my śle li, że po sze -
dłem do ka bi ny roz ło żyć obu do wę
i zmie nić ba te rie. Do pie ro jak nie po ja wi -

łem się „na mi chę”, ktoś ru szył się spraw -
dzić…

Wie czo rem, przy ogni sku, pie kąc kieł ba -
ski i kar ków kę słu cha li śmy opo wie ści le d -
wo wi docz ne go w ciem no ściach Gen na di-
ja. Od cza su do cza su, oświe tlo ny wy ższy -
mi pło mie nia mi, uka zy wał się za rys je go
twa rzy. Gen na dij to le gen da baj kal skie go
nur ko wa nia i je go opo wie ści za wsze war to

by ło po słu chać. A że mó wił rzad ko i trze ba
go by ło dłu go o to pro sić, tym bar dziej do -
ce nia li śmy war tość opo wie ści. Tym ra zem
do ty czy ła miej sca, w któ rym mie li śmy ju tro
nur ko wać. Hi sto rii, któ ra roz po czę ła się
w mrocz nych cza sach koń ca I woj ny świa -
to wej i re wo lu cji w car skiej Ro sji. Za męt
w wy nisz czo nym woj ną kra ju, wal ki i po -
tycz ki ka żde go z ka żdym spo wo do wa ły
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nie wy obra żal ny cha os. W ogól nym za mie -
sza niu wy ru szył w pod róż na Sy be rię spe -
cjal ny po ciąg wio zą cy nie prze bra ne skar by
– zło to i ka mie nie szla chet ne skarb ca Ro -
ma no wów, car skiej ro dzi ny pa nu ją cej. Nie
ma do ku men ta cji te go prze jaz du, jak i wie -
lu in nych dzia łań z te go okre su, wia do mo
tyl ko, że po ciąg ni gdy nie do tarł do ce lu…
We dług wie lu (dziś już nie ży ją cych) świad -
ków w wy ni ku ata ku zsu nął się z na sy pu

prze bie ga ją ce go tuż nad po łu dnio wą czę -
ścią je zio ra Baj kał. Kry ją ce bez cen ne skar -
by wa go ny z plu skiem znik nę ły w głę bi nie.
Mo żna by to wło żyć mię dzy baj ki, gdy by
nie zna le zio ne kil ka lat te mu przez Gen na -
di ja, na głę bo ko ści 120 me trów, na ma łej
pół ce skal nej po zo sta ło ści wa go nu. Ale głę -
bi na w tym miej scu się ga znacz nie da lej
i nie by ło jak na ra zie szan sy na zwe ry fi ko -
wa nie za sły sza nych opo wie ści. My ju tro też

nie spraw dzi my, jak wy glą da ła praw da, ja -
ko że li mit głę bo ko ści zo stał usta lo ny na 50
me trów…

Wciąż wy da wa ło mi się, że w ustach
mam ten okrop ny smak. Mi mo że od spró -
bo wa nia „ta ra sun” – pę dzo ne go na ser wat -
ce z mle ka al ko ho lo we go spe cja łu miej sco -
wych Bu ria tów – mi nę ło już kil ka go dzin,
a w mię dzy cza sie prze ką si łem ma sę ró -
żnych spe cy fi ków (ce bu lę, nie dźwie dzi
czo snek, ciem ny chleb itd.), to jed nak
wstręt ny smak po zo stał. Na wet po wie trze
po da wa ne przez au to mat wy da wa ło się fil -
tro wa ne przez ten spe cy fik. Tfu! Aż cię żko
się by ło sku pić na oglą da niu pod wod ne go
świa ta. Opa da łem obok ścian ki aż do nie -
wiel kiej pół ki skal nej, na któ rej mi mo głę -
bo ko ści 31 me trów usi ło wa ła żyć nie wiel ka
gąb ka. Di ma i Al jek od pły nę li tro chę da lej
i mi mo kry sta licz nej w tym miej scu wo dy
(wi zur ka z 40 m!) ich syl wet ki za czy na ły się
już za cie rać. Ru szy łem za ni mi, chło nąc
nie mą gro zę pio no wych, go łych ścian nik -
ną cych gdzieś w bie gną cej na 1637 me trów
głę bi nie. Ma je sta tycz ność, mo nu men tal -
ność te go ogro mu przy tła cza ła. I tyl ko ten
okrop ny smak „ta ra sun”…

Marcin Trzciński
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Wa ka cje po woli się koń czy ły, zie -
leń tra ci ła swo ją so czy stą zie lo ną
bar wę, a ka żdy na stęp ny dzień sta -
wał się co raz krót szy. Był to od po -
wied ni mo ment na pla no wa nie
wio sen nej pod ró ży. Raz, że zi ma
mniej do skwie ra, dwa że jest cel,
do któ re go przy jem nie od li cza się
krót kie, sza re i nie przy jem ne dni.

Po mysł wy pra wy na Ku bę spadł dość nie -
spo dzie wa nie, ale tak jak po dej rze wa łem
czy ta jąc pro gram przy go to wa ny przez Pio -
tra, był to strzał w przy sło wio wą dzie siąt kę.
Po kil ku sło wach z Pio trem, usta li łem ter -
min i się za czę ło… W kil ka dni zgło si ło się
po nad 20 osób, część z nich mia ła je chać
ze mną po raz pierw szy…

Choć do mar ca po zo sta wa ło ład nych kil -
ka mie się cy, roz glą da łem się od ra zu za po -
łą cze nia mi lot ni czy mi. Aku rat nie tra fi li śmy

na żad ne oka zyj ne ce ny, w związ ku z tym
po sta no wi łem po cze kać. Nie roz pi su jąc się

o szcze gó łach, po le cam jed nak ku po wa nie
bi le tów lot ni czych naj szyb ciej jak się da…

Kuba cz. 2
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W na szym przy pad ku ce na ku pio nych
w stycz niu bi le tów by ła nor mal na, jed nak
tra sa nie co mę czą ca. Więk szość z licz nej
eki py do tar ła do Ha wa ny le cąc przez Am -
ster dam i Pa na mę… Zmę cze nie na pew no
zre kom pen so wa ły za ku py w ta nich pa nam -
skich lot ni sko wych skle pach. Nie za po mnia -
ny był też wi dok z po wie trza na Ka nał
Pa nam ski i sto ją ce na re dzie ogrom ne ilo -
ści stat ków. Pa na ma Ci ty też pre zen to wa ła
się oka za le. Lśnią ce czer wie nią za cho dzą -
ce go słoń ca wie żow ce wy glą da ły na praw dę
im po nu ją co. Na sza War sza wa nie ste ty tak
oka za le się nie pre zen tu je. Po za ku pach
cze kał nas już ostat ni lot do Ha wa ny,
do któ rej do tar li śmy dość póź no. Na miej -
scu cze kał na nas Piotr – go spo darz i au tor
pro gra mu. Zaw sze faj nie jest, jak na dru gim
koń cu świa ta umó wio na oso ba wy pa tru je
tu ry stów i po pro stu cze ka. Pa mię tam, że
nie za wsze tak by ło, cza sa mi nasz prze -
wod nik czy też opie kun spóź niał się, my lił
ter mi na le, al bo nie mógł nas zna leźć…

Te raz by ło na praw dę w po rząd ku, cho -
ciaż Re na ta i Bar tek mie li pro blem z ba ga -
żem, co nas tro chę opóź ni ło w za mel do-
wa niu się na ko la cji. Umę cze ni pod ró żą
i zmia ną stre fy cza so wej chęt nie zaj mo wa -

li śmy sto li ki, pod da jąc się ku li nar nym wy -
bo rom do ko na nym przez Pio tra. Wie dział
on, że za mó wie nia in dy wi du al ne, a ta kże
nie zna jo mość ję zy ka hisz pań skie go i kuch -
ni ku bań skiej wy dłu ży nam tę ko la cję
w nie skoń czo ność. Szcze rze, to je dze nie
by ło śred nie, ale cie płe i po żyw ne. Nie pa -
mię tam już co do kład nie je dli śmy, by ły to
na pew no ty po we da nia kuch ni lo kal nej,

któ ra okre śla na jest ja ko ma ło wy ra fi no wa -
na… Głów ne jej po zy cje to wie przo wi na
z ry żem i czar ną fa so lą oraz pla ta nos – czy -
li sma żo ny mą czy sty ba nan. Do pie ro
przed ko la cją ze bra ła się ca ła na sza gru pa
– czy li li cząc Pio tra i mnie aż 24 oso by. Jak
się z cza sem oka za ło, nie był to pro blem,
ale oka zja do po zna nia no wych, cie ka wych
lu dzi. Na po cząt ku gru pa olsz tyń ska nie co
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nie uf nie pa trzy ła na gru pę war szaw ską, jed -
nak im dłu żej trwa ła na sza wy pra wa, tym
le piej i faj niej się in te gro wa li śmy (kil ka ra zy
na wet za moc no). Pa mię tam, że ma rze nie
o Ku bie za wsze ob ja wia ło się w mo ich my -
ślach sta rym ame ry kań skim au tem, ru mem
i cy ga rem. Już na lot ni sku wszyst ko to, co
my śla łem o tym kra ju, za czę ło pach nieć
i być wy mier ne. Nie zga dza ła się je dy nie

po go da, bo nasz pierw szy ku bań ski wie czór
był po pro stu chłod ny, co Piotr od no to wał
wy raź nie ja ko swe go ro dza ju ano ma lię.
Rześ kie wie czo ry po wtó rzy ły się jesz cze
kil ka ra zy, ale na szczę ście au ra się opa mię -
ta ła i do koń ca po by tu by ło już go rą co, jak
na Ka ra iby przy sta ło…

Pierw szą ko la cję i wie czo rek za po znaw -
czy mu sie li śmy spraw nie za koń czyć, z po -

wo du cze ka ją ce go nas prze jaz du, jed nak
im prez ka prze nio sła się do au to bu su… Kto
nie padł ze zmę cze nia, in te gro wał się da lej,
sma ku jąc w su mie ta ni rum Ha va na Club
i in ne nie zna ne w na szym kra ju mar ki.

Wcze śniej, bo jesz cze na lot ni sku, wy -
mie nia li śmy pie nią dze. W od ró żnie niu od
brat niej We ne zu eli, na Ku bie mo żna zro bić
to le gal nie po nor mal nym kur sie. Że by nie
by ło tak pro sto, na Ku bie ist nie ją obec nie
dwie wa lu ty. Jest to pe so – sta ry pie niądz,
któ re go w prze li cze niu 18: 1 za stę pu je po -
wo li CUC. Je den CUC to je den do lar, ła two
by ło nam za tem wszyst ko na bie żą co prze -
li czać… Litr ru mu mo żna już by ło ku pić
za 2-3 CUC, lep szy rum za ok. 7 CUC,
a naj dro ższe za kil ka na ście CUC…

Pod róż z Ha wa ny do na sze go pierw sze -
go miej sca, w któ rym mie li śmy spę dzić naj -
bli ższy ty dzień, trwa ła kil ka go dzin. Zza
au to bu so wych okien wi dać by ło nie wie le,
ale po mi mo mro ku stwier dzić by ło mo żna,
że kraj to spo koj ny i prze my słu w nim brak.
Ruch na dro dze też prak tycz nie nie ist niał,
z rzad ka mi ja li śmy ja kieś au ta, naj czę ściej
sta re ame ry kań skie.

Do Playa Lar ga do tar li śmy już w środ ku
no cy. Nie by ło za tem ła two roz lo ko wać się
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w pry wat nych kwa te rach, tzw. ca sach, któ -
re roz rzu co ne by ły w od le gło ści kil ku set

me trów od sie bie. Po dzie le ni na grup ki zaj -
mo wa li śmy po ko je, li cząc jesz cze na kil ka
go dzin snu. Pro gram bo wiem był bez li to sny
– za kil ka go dzin, po śnia da niu, pierw sze
nur ko wa nie! Za ją łem do mek wraz z Pio -
trem, or ga ni za to rem i Ku bą, któ ry na Ku bie
był tak jak i ja po raz pierw szy. De gu sta cja
ru mu Ha va na Club i słyn nych cy gar Co hi ba
za ję ła nam jesz cze nie co cza su, ta kże sen

skur czył się jesz cze bar dziej. Po śnia da niu
po da nym przez na szą go spo dy nię Ma rię
(ja jecz ni ca, czy li tor til la, sok z ar bu za, ka wa
i chrup kie pie czy wo), nie co za spa ni i zdez -
o rien to wa ni, ru szy li śmy na zwie dza nie mia -
stecz ka. Oka za ło się, że prze by wa w nim
spo ra licz ba tu ry stów, a sa mo mia stecz ko to
dłu ga uli ca z ca sa mi dla tu ry stów (i z do ma -
mi dla go spo da rzy znaj du ją cy mi się z ty łu),
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kil ka re stau ra cji, dwa skle py i pla ża na koń -
cu Za to ki Świń. Sen ny, wiej ski kli mat raz
po raz prze ry wa ły tyl ko prze je żdża ją ce do -
stoj nie au ta i ró żnej kon struk cji po jaz dy
– sku te ry, mo to ry, trak to ry i in ne dzi wo lą gi
wy my śla ne w miej sco wych ga ra żach.
Przy oka zji od wie dzi li śmy z Ku bą ta kże in -
ne dom ki i grup ki na szych za ło gan tów.
Wszyst kim po do ba ła się for mu ła miesz ka -
nia z Ku bań czy ka mi w ich do mach. Oczy -
wi ście z cza sem po ja wia ły się ró żne pro -
ble my, ale na praw dę po mysł ko rzy sta nia
z ta kich miejsc po zwa la le piej po czuć miej -
sco wy kli mat. Oka za ło się, że brak zna jo -
mo ści ję zy ka hisz pań skie go mo że cza sa mi
prze szka dzać, bo w Playa Lar ga na si go spo -
da rze ra czej po an giel sku nie mó wi li. Zresz -
tą już po wi zy cie w We ne zu eli wiem, że
ję zyk hisz pań ski war to, a na wet trze ba
znać… Ba rie ra ję zy ko wa nie prze szka dza ła
jed nak w sym pa tycz nym kon tak cie i wy -
mia nie ró żnic kul tu ro wych.

Nad szedł w koń cu czas na pierw sze nur -
ko wa nie. Ze bra li śmy nasz sprzęt i pod dom -
kiem, gdzie miesz ka ła naj więk sza część
na szej gru py cze ka li śmy na trans port. Nie
do koń ca wie rzy łem Pio tro wi, któ ry opo -
wia dał, że na nur ki ma my jeź dzić żół tym

ame ry kań skim gim bu sem… Oka za ło się to
jed nak praw dą. Ta kim po jaz dem na nur ko -
wa nie jesz cze nie jeź dzi łem, po dob nie
zresz tą jak po zo sta li… Żół ty gim bus, roz -
wo żą cy ra no i po po łu dniu pra cow ni ków
ja kie goś za kła du pań stwo we go, był wol ny
w środ ku dnia. Pań stwo we cen trum nur ko -
we pod naj mo wa ło za tem kie row cę i po jazd
do ko lej nej usłu gi. Mnie mam, że ro bio no to
ofi cjal nie, bo Fran cis – szef cen trum nur ko -
we go w Playa Lar ga – ro bił to ze zbyt du -
żym roz ma chem, aby spra wa mia ła zo stać
po uf na. Bu tle ła do wa ne by ły za tem z ty łu
au to bu su, da lej wkła da li śmy tor by ze sprzę -
tem, a po tem dum nie sia da li śmy na na grza -
nych, moc no zu ży tych sie dze niach
z der my. Na po cząt ku ka żdy zro bił so bie
fot kę sie dząc za kół kiem te go ame ry kań -
skie go kul to we go po jaz du, w oj czy stym
kra ju wy rzu co ne go pew nie na złom, jed nak
tu taj eks plo ato wa ne go ca ły czas…

W środ ku, po za go rą cem, prze szka dzał
spo ry ha łas, ale kli mat ta kiej jaz dy na nur -
ko wa nie był na praw dę nie po wta rzal ny.
Z Playa Lar ga jeź dzi li śmy więc co dzien nie,
naj pierw ra no, a póź niej po lun chu i sje ście
na na sze nur ko wa nia. Ca łą eki pę po dzie li -
łem na trzy gru py, ka żda do sta ła swo je go

prze wod ni ka. Cho ciaż w tym miej scu nie
wy ma ga no od nas żad nych cer ty fi ka tów,
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ubez pie czeń, nie pod pi sy wa li śmy też żad -
nych do ku men tów, to ja koś uda wa ło się to

spraw nie ogar niać… W swo jej gru pie mia -
łem jed ne go po cząt ku ją ce go – Bar tek roz -
po czął kurs OWD w Pol sce i za koń czył
na Ku bie. Miał więc wy ma rzo ne wręcz wej -
ście w nur ko wa nie, a że ra dził so bie do sko -
na le, szko le nie nie by ło dla nie go żad nym
pro ble mem. Po ma ga ły w tym z pew no ścią
wa run ki, cie pła i bar dzo przej rzy sta, błę kit -
na wo da. Nie by ło też sil nych prą dów,

a ukształ to wa nie dna by ło wręcz ide al ne.
Bia ły pia sek po ra sta ły ko ra le i gąb ki; wraz
ze wzro stem głę bo ko ści ra fa ro bi ła się co -
raz bar dziej spój na. Sto me trów od li nii
brze go wej, na mniej wię cej 18 me trze, ła -
god nie opa da ją ce dno koń czy ło się i po ja -
wiał się wiel ki uskok.

Ścia na opa da ła już na po wa żne głę bo ko -
ści, ale też skry wa ła bar dzo cie ka we for ma -
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cje skal ne – ka nio ny i tu ne le, a na wet trzy
wra ki. Po mi mo że po dob ne do sie bie, nur -
ko wa nia by ły świet ne. Do tej po ry zna łem
Mo rze Ka ra ib skie od stro ny Mek sy ku (Co -
zu mel), z dru gą co do wiel ko ści ra fą ba rie -
ro wą świa ta (po tej au stra lij skiej), gdzie
w su mie by ło po dob nie, oraz po łu dnio wą
je go część. Jed nak wy brze że we ne zu el skie
nie by ło tak atrak cyj ne dla płe two nur ków.

Wo da o zie lo nym za bar wie niu i ogra ni czo -
nej przej rzy sto ści skry wa ła mnó stwo cie ka -
wych or ga ni zmów, ale oko licz no ści nie
po zwa la ły na ich kom for to wą ob ser wa cję.
W do brych hu mo rach, już po ko la cji,
na któ rej do mi no wa ły w koń cu owo ce mo -
rza i ry by, uda li śmy się na spa cer wzdłuż
głów nej uli cy. Na szym ce lem sta ło się od -
na le zie nie skle pu… 

Oka za ło się jed nak, że dy stans do przej -
ścia jest cał kiem spo ry, więc tro chę dla te -
go, ale też dla za ba wy, za trzy ma li śmy
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wiel kie go zi ła z proś bą o pod wóz kę… Ku -
bań czy cy pę ka li ze śmie chu, wi dząc jak na -
sza ban da z wiel kim tru dem gra mo li się
na pa kę ra dziec kiej cię ża rów ki. W do brych
hu mo rach do je cha li śmy w ten spo sób
do skle pu, któ ry był… za mknię ty. Za fra so -
wa ny tym fak tem kie row ca, po mi mo pa sa -
że rów i usta lo nej tra sy, za wró cił i pod rzu cił
nas do otwar te go jesz cze skle pu. W do wód

sym pa tii do stał od nas rum i ciast ka. Dłu go
jesz cze wy mie nia li śmy uśmie chy i uprzej -
mo ści (po mi mo ba rie ry ję zy ko wej). Pa sa że -
ro wie, za miast się wście kać za opóź nie nie,
bi li tyl ko bra wo.

Szyb ko do ko na li śmy za ku pów, głów nie
ró żnych od mian ru mu. De gu sta cja przy nio -
sła zwy cię stwo ru mo wi San tia go de Cu ba,
któ ry kosz to wał ok. 7 CUC – czy li 20 zł

za 0,70 li tra brą zo wej cie czy… De gu sto wa -
li śmy sam rum i rum z co lą – czy li je den
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z naj po pu lar niej szych i naj star szych drin -
ków – Cu ba Li bre. Bu tel ko wa na Co ca -Co la
zna na by ła za le d wie od dzie się ciu lat, kie -
dy uczest ni czą cy w woj nie hisz pań sko -
-ame ry kań skiej ka wa le rzy ści Ro ugh Ri ders
za czę li do le wać do niej ru mu i wzno sić to -
ast Cu ba Li bre! Obec nie po za lo dem
do drin ka do da je się czę sto sok z li mon ki.

Rum z ko lei to al ko hol pro du ko wa ny

z trzci ny cu kro wej. Tru nek ten za czę to wy -
twa rzać na Ku bie już w XVII wie ku, gdy
roz wi nę ły się plan ta cje trzci ny cu kro wej.
Wy twa rza się go z me la sy, któ ra jest pro -
duk tem ubocz nym pro duk cji cu kru.

De gu sto wa li śmy za tem rum przez ca ły
nasz po byt, de gu sto wa li śmy też do te go cy -
ga ra. Spró bo wał pra wie ka żdy, pil no wa li -
śmy się tyl ko, że by de gu sta cja nie wy mknę-
ła się spod kon tro li, żal bo wiem by ło od -
pusz czać nur ko wa nia.

Fran cis i je go eki pa w żół tym gim bu sie
zor ga ni zo wa li nam po nad 10 nur ko wań,
w tym jed no noc ne i jed no w ce no cie!!!
Nur ku jąc w Za to ce Świń za chwy ca li śmy się
ba jecz nym ko lo rem wo dy, jej przej rzy sto -
ścią i pa nu ją cym pod po wierzch nią kli ma -
tem. Je że li cze goś bra ko wa ło – to du żych
ryb, któ rych na ca łym świe cie jest już co raz
mniej… 

Tu taj praw do po dob nie zo sta ły wy ło wio -
ne, przy znać jed nak trze ba, że w ja kiś sta -
ry, tra dy cyj ny spo sób, bo na Ku bie nie
mo żna pły wać na sil ni kach. Łód ki ry bac kie
by ły za tem jak na sze opty mist ki i ze swo imi
ma ły mi ża giel ka mi wy glą da ły nie co dzie -
cin nie. Oczy cie szy ły licz nie wy stę pu ją ce
gor go nie przy po mi na ją ce ogrom ne wa chla -
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rze. Ko ra low ce te wy stę pu ją w cie płych
i na sło necz nio nych wo dach, są czymś po -

mię dzy ko ra low ca mi mięk ki mi a twar dy mi.
Naj więk szą ko lo nią w wo dach na szej za to -
ki by ły oczy wi ście gąb ki, nie któ re tak du że,
że da wa ło się w nich scho wać po ło wę cia -
ła płe two nur ka… Gąb ki, ja ko przed sta wi -
cie li pry mi tyw nych zwie rząt wy ró żnia brak
sy me trii, a ta kże bar dzo zmien na for ma,
kształt i ko lor. Po wo du je to, że ma my pod
wo dą oka zję do oglą da nia mnó stwa cu -

dow nych form, któ re w no cy lub po pod -
świe tle niu la tar ką try ska ją so czy sty mi ko lo -
ra mi.

Wśród ryb do mi no wa ły ze ber ki i ła wi ce
lu cja nów, spo ro by ło mniej szych ga tun -
ków. Do te go wszyst ko, co wy stę pu je w cie -
płych mo rzach: ró żne ga tun ki kra bów
(w tym ta ki, któ re go do tej po ry wi dzia łem
je dy nie na Ka na rach – w Atlan ty ku), mu re -
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ny, skrzy dli ce, ośmior ni ce, kre wet ki skry -
wa ją ce się w gąb kach, pa pu go ry by, ogoń -
cze oraz żół wie. Z więk szych ryb spo ro
by ło ba ra kud. Na praw dę wi dać, że ra fa wy -
ra sta ją ca z ja sne go pia sku ży je i jest w do -
sko na łym sta nie. Pod wod ne wa run ki by ły
ide al ne dla fo to gra fów. Brak prą dów i przej -
rzy sta wo da bez łu pie żu skła nia ły do pstry -
ka nia. Oczy wi ście w tak du żej gru pie

zna la zło się kil ka osób go to wych do po zo -
wa nia, a wy tre no wa ni prze ze mnie na in -
nych wy jaz dach szyb ko usta wia li się jak
trze ba, cier pli wie cze ka jąc, aż skoń czę…
Nur ko wa li śmy co dzien nie w in nym miej scu
– je żdżąc co raz da lej w stro nę Playa Gi ron.
W kwiet niu 1961 r. Playa Gi ron by ła jed -
nym z dwóch lą do wisk dro gą mor ską dla
oko ło 1500 zbroj nych ku bań skich emi gran -

tów. Oczy wi ście upa mięt nia ła to wy da rze -
nie sto sow na pań stwo wa ta bli ca… Tam
wła śnie, w pięk nie po ło żo nym miej scu,
spę dzi li śmy pra wie ca ły dzień, pły wa jąc,
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opa la jąc się i oku pu jąc pań stwo wy bar
z trun ka mi. By ło to w ce nie bi le tu, ta kże za -

raz po lun chu, nie ma jąc już w per spek ty -
wie nur ko wań, spraw dza li śmy tem po pra cy
bar ma nów…

Pod czas na szych prze jaz dów na nur ko -
wa nia, pod ko ła mi żół te go gim bu sa, po mi -
mo ha ła su ja ki ge ne ro wał, za czę ło się
dziw ne chru pa nie. Szyb ko zo rien to wa li śmy
się, że to od głos pę ka ją cych pod ko ła mi
chi ty no wych pan ce rzy kra bów lą do wych.

Wę dru ją ce ma so wo w okre sie wio sny kra by
prze miesz cza ły się w stro nę wo dy w ce lu
roz mna ża nia. Pro ces trwa po dob no aż kil ka
ty go dni. Od dy cha ją ce skrze la mi po ma rań -
czo we, czer wo ne i brą zo we kra by, uni ka -
jąc słoń ca, wę dru ją z la su do mo rza ran -
kiem i wie czo rem. Mi gru ją wy łącz nie sa mi -
ce, pod da jąc się in stynk to wi zło że nia jaj
w wo dzie. Są tak na sta wio ne, że na wszyst -
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kie prze szko dy bo jo wo pod no szą swo je
szczyp ce, choć by se kun dę przed śmier cią
cza ją cą się pod ko łem sa mo cho du… Dla

nas był to nie sa mo wi ty i strasz ny za ra zem
spek takl. Kie row cy zwal nia li, pró bo wa li
omi jać bez bron ne sko ru pia ki, ale ich ilość
przy po mi na ją ca ru cho my dy wan nie po -
zwa la ła nic zro bić. Za pach zmia żdżo nych
i roz kła da ją cych się kra bów oraz od głos to -
wa rzy szą cy ich tra gicz nej śmier ci po zo sta -
nie mi w gło wie na za wsze…

Po mi mo atrak cyj nych nur ko wań w Mo -

rzu Ka ra ib skim, cie ka wą al ter na ty wą by ło
nur ko wa nie w ce no cie. Ku bań skie ce no ty
bli ższe są nur ko wa niu ja ski nio we mu. 

W Cu eva de los Pe ces by ła to ob szer na
niec ka z ha lo kli ną na głę bo ko ści 10 me -
trów. Póź niej wpły wa ło się do ciem ne go tu -
ne lu na oko ło 5 mi nut, a wy pły wa ło w ko -
mo rze ze świa tłem. Po wrót Fran cis za fun -
do wał nam głęb szym tu ne lem, wy pły nę-  li -
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śmy w tej sa mej gro cie, gdzie za czę li śmy
nur ko wa nie, na głę bo ko ści 25 me trów.
Uda ło mi ta kże się z nie wiel ką grup ką naj -
bar dziej do świad czo nych osób za li czyć in -
ny ce not, ale sce na riusz Fran ci sa był tak
hard co ro wy, że nie bę dę o tym pi sał…

Tak jak i ten nu rek, ta ki i sam Fran cis oraz
je go au to (wście kle zie lo na Al fa Ro -
meo 156) by li od jaz do wi. Choć pro wa dził

on pań stwo we cen trum nur ko we, „wo ził”
się jak je go bo ga ty wła ści ciel… Spóź niał się
nie mal co dzien nie i był moc no wy lu zo wa -
ny. Znał do brze an giel ski i wzbu dzał po sta -
wę „na bacz ność” u swo ich ko le gów
z ba zy… Naj wa żniej sze, że pod wo dą i on,
i je go eki pa by li na praw dę świet ni.

Pod ko niec na sze go po by tu w Playa Lar -
ga uda li śmy się na wy ciecz kę do Tri ni da du.

Po nad dwie ście ki lo me trów na po łu dnio wy
wschód od na sze go miej sca po by to we go
po ko nać mie li śmy sta ry mi ame ry kań ski mi
kla sy ka mi. To ko lo nial ne mia sto za ło żył
w 1514 ro ku nie ja ki Ve la squ ez i jest ono
jed nym z naj star szych miast na Ku bie, sa -
ma pod róż i jej cel za po wia da ły się za tem
ar cy cie ka wie.

Fak tycz nie pod sta wio no nam trzy nie bie -
skie sta re kla sy ki oraz jed ne go współ cze -
sne go Va na. Po cząt ko wo po wstał ma ły
kon flikt, bo ka żdy chciał je chać ame ry kań -
cem. W dro dze po wrot nej en tu zjazm osłabł
i lu dzie się po za mie nia li. W kla sy kach wy -
mie nio ne by ły sil ni ki na die sla, nie by ło kli -
my i tył ki przy kle ja ły się do der my, któ ra
po kry wa ła za ma szy ste sie dze nia. Był za to
kli mat co ka wa łek utwier dza ny chru pa niem
roz je żdża nych kra bów… Pod róż by ła nie -
co mę czą ca, za to wol na jaz da umo żli wia -
ła zwie dza nie… Sza re, ty po we dla so cja-
li stycz nych mas blo ki i pro ste bu dyn ki sta -
wia ne wśród palm wy glą da ły eg zo tycz nie.
Wszyst ko by ło sta ra we, nie co za po mnia ne
i za pusz czo ne. W od ró żnie niu od cy wi li za -
cji ka pi ta li stycz nej nie by ło re klam tyl ko re -
wo lu cyj ne bil bor dy, po mni ki i ta bli ce
z po do bi zna mi Che Gu evar ry, Cha vez za
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i Fi de la. Na ludz kich twa rzach ma lo wa ła
się skrom ność i spo kój. Na skle powych pół -
kach stał rum, by ły cy ga ra i w za sa dzie nic
wię cej… Wi dać by ło po pro stu, jak funk cjo -
nu je dzi siaj ko mu nizm sie ją cy rów ność, ale
na bar dzo kiep skim po zio mie.

Sam Tri ni dad to pięk ne, wspa nia le po ło -
żo ne 70-ty sięcz ne mia sto. Cho ciaż znisz -
czo ne, ko lo ro we bu dyn ki i uli ce wy ło żo ne
kost ką bru ko wą na tle błę kit ne go nie ba wy -
peł nio ne go gę sty mi, bia ły mi ob ło ka mi wy -
glą da ły zja wi sko wo. Po spa ce rze i za ku-
pach wy ce lo wa nych w dro gie nie ste ty pa -
miąt ki, usie dli śmy w re stau ra cji. Smacz ny
obiad umi lał wy stęp, pod czas któ re go Ku -
ban ka da ła po kaz śpie wu i tań ca w ryt mie
la ti no i sal sa.

Ty go dnio wy po byt w Playa Lar ga do bie -
gał koń ca, ale cze ka ły na nas no we przy go -
dy. Pod róż do Vi nia les. W cia snym au to-
bu sie tru dy prze jaz du po ma gał nam znieść
oczy wi ście rum…

Ca ła do li na Vi nia les, roz ło żo na w pół -
noc no -za chod niej czę ści Ku by, wpi sa na
zo sta ła przez UNEC SO na świa to wą li stę
dzie dzic twa ludz ko ści. Do li na, o dłu go -
ści 15 ki lo me trów, wci śnię ta po mię dzy Sier -
ra de los Or ga nos i Sier ra del Ro sa rio jest

w rze czy wi sto ści jed ną wiel ką ja ski nią wy -
drą żo ną przez pod ziem ne rze ki, któ rej su fit
za padł się ja kieś 100 tys. lat te mu. Po roz -
rzu ca ne po ca łej oko li cy mo go tes – 400-
me tro we pa gór ki przy po mi na ją ce sto gi
sia na – to „ścia ny” te go sys te mu ja skiń, któ -
rych nie zdo ła ła pod myć wo da.

Prze czy ta łem w prze wod ni ku, że po -
nad 150 tras o ka żdym po zio mie trud no ści

spra wia, że do li na uwa ża na jest za naj lep -
sze miej sce do wspi nacz ki na pół ku li za -
chod niej. Nam ko ja rzyć się bę dzie jed nak
z nie so lid no ścią Ku bań czy ków (opóź nio ny
trans port na pla żę), wy ciecz ką kon ną i wi -
zy tą w plan ta cji ty to niu. Naj faj niej sza atrak -
cja wią za ła się wła śnie z wy ciecz ką
na ko niach do miej sca, gdzie wi dzie li śmy
pro duk cję cy gar, po zna li śmy mnó stwo taj -
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nej wie dzy o nich, no i w koń cu mo gli śmy
je pro fe sjo nal nie pa lić. Ma cza ne w mio -
dzie, zwi nię te z li ści po zba wio nych ży łek
– nie za wie ra ły ni ko ty ny i sma ko wa ły wy -
śmie ni cie.

Śred nio za to wy padł wie czór ku bań ski,
gdzie po mi mo wy ku pie nia bi le tu z opcją
open bar – mie li śmy kło po ty z wy eg ze kwo -
wa niem nie ogra ni czo nej licz by trun ków.
Bied ni Ku bań czy cy nie prze wi dzie li, że ty -
le mo żna wy pić… W su mie po kaz sal sy
i mu zy ka na ży wo by ły do brym tłem do de -
gu sta cji Cu ba Li bre, Mo hi to czy Pi na co la -
dy… Dziw ne, bo ra no gło wa nie bo la ła,
mo żna za tem by ło ru szyć na pla żę od da lo -
ną o kil ka na ście ki lo me trów… Jed nak wte -
dy po raz pierw szy ob ja wił się kosz mar ny
cha rak ter miesz kań ców Ku by. Tra fi li śmy
aku rat na zmia nę cza su, o któ rej lo kal ni kie -
row cy za po mnie li. Cze ka li na nas pod kwa -
te ra mi o go dzi nę za wcze śnie. Kie dy ca ła
na sza ban da zja wi ła się o umó wio nym cza -
sie – ich, znie cier pli wio nych, już nie by ło.
Piotr szyb ko wziął się do ro bo ty i za ła twił
trzy no we au ta, ale bra ko wa ło trans por tu
dla mnie, Dar ka, Sław ka i Pio tra wła śnie.
Los oka zał się dla nas zło śli wy. Dzień
wcze śniej, pod czas spa ce ru po Vi nia les, na -

bi ja li śmy się z jed ne go au ta. Czer wo ny po -
jazd o nad wo ziu co upe na wet z da le ka nie
bu dził za ufa nia. Po ma lo wa ny pędz lem,
miał pod sil ni kiem spo rą pla mę ole ju. Śro -
dek, po ma lo wa ny brą zo wą mi nią, za wie rał
de skę roz dziel czą z nie rdzew ki, z któ rej
dum nie wy sta wa ły dwa nie bie skie ka ble

do roz ru chu sil ni ka, i spo ro spa wów, a ta -
kże wy sta ją cych ni tów.

Jak się oka za ło pod czas kosz mar nej jaz -
dy, nie miał ha mul ców, za wie sze nia, układ
chło dze nia był dziu ra wy jak szwaj car ski
ser, ka na pa z ty łu zu peł nie się za pa dła, ni -
ty wbi ja ły się w kil ka czę ści na szych ciał,
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a z da chu sy pa ła się rdza… Na do miar złe -
go kie row ca był zu peł nym idio tą, do te go
śmier dział i on, i je go ma szy na… Nie znał
na wet dro gi na pla żę, ni gdy tam nie był, co
mo że zdu mie wać, bo da le ko tam nie by ło,
a pla ża oka za ła się cu dow na. Mo żna by ło
pięk nie od po cząć w ocze ki wa niu na dro gę
krzy żo wą w po wro cie do Vi nia les. Skwar
na pla ży zmu szał do ką pie li i szu ka nia cie -
nia. Pod czas spa ce ru tra fi li śmy na kli ku
pod wod nych łow ców, któ rzy w dość pro -
stym i znisz czo nym sprzę cie koń czy li po ło -
wy. Ka żdy na dru cie miał kil ka na ście
do rod nych ryb, któ re od ra zu pa tro szo no
i sprze da wa no. Naj więk sze za cie ka wie nie
ku bań ski mi łow ca mi wy ka zy wał An drzej,
mistrz Pol ski w pod wod nym ło wiec twie.
Przy glą dał się do kład nie sprzę to wi chło pa -
ków, przy oka zji opo wia da jąc nam o za sa -
dach, prze pi sach i o tech ni ce po ło wów.
Choć sam mam kar tę pod wod ne go łow cy,
po lu ję je dy nie w Nor we gii, na sze wo dy
na prze strze ni lat ma ją co raz mniej ży cia,
więc po lo wa nie z ku szą uwa żam za nie po -
trzeb ny cios za da ny i tak za ora nej już przy -
ro dzie…

Na stęp ne go dnia też by ło cie ka wie i we -
so ło. Usa do wie ni na ko niach ru szy li śmy

w tra sę, któ rej ce lem by ła plan ta cja ty to niu
i lo kal na fa bry ka cy gar. Ja dąc kon no wśród
pól z doj rze wa ją cym ty to niem, po dzi wia li -
śmy nie tknię tą cy wi li za cją do li nę. Po po nad
go dzi nie do tar li śmy na resz cie w miej sce,
z któ re go roz po ście rał się prze pięk ny wi -
dok. Po dzi wia li śmy go po pi ja jąc drin ki
i wy pa la jąc cy ga ra, któ rych smak wspo ma -
gał miód… Tak, tak, po da no nam do wy pa -

le nia cy ga ra o nie znacz nej za war to ści ni ko -
ty ny (za wi ja ne z li ści, z któ rych usu nię to
żył ki) i po le co no ob cię te koń ców ki za mo -
czyć w lo kal nym mio dzie… Cu do, za pach
i smak na wet nie pa lą cym przy pa dły do gu -
stu.

Po byt w Vi nia les oka zał się cie ka wym
prze ryw ni kiem mię dzy nur ko wym ty go -
dniem w Playa Lar ga a po by tem w Ma ria La
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Gor da. Miesz ka li śmy w ho te lo wych bun ga -
lo wach i po je cha li śmy tam na nur ko wą
ucztę. Mie li śmy zro bić 10 nur ko wań, ma -
jąc aż 58 miejsc do wy bo ru. Ośro dek był
faj ny, sto łów ka przy po mi na ła mi daw ne
cza sy i po sił ki na ko lo niach, a pań stwo we
cen trum nur ko we oka za ło się na praw dę
pro fe sjo nal ne. Ba za dys po no wa ła dwo ma
ło dzia mi, na sze nur ko wa nia od by wa ły się

bar dzo punk tu al nie i spraw nie. Za chod ni
cy pel wy spy to na praw dę dzie wi cze te re ny
i po dob no po Jar di nes de la Re ina naj lep sze
nur ko wa nia na Ku bie. Brak w tej czę ści Ku -
by ja kie go kol wiek prze my słu i in fra struk tu -
ry tu ry stycz nej za po wia dał moc wra żeń.
Fak tycz nie przej rzy stość wo dy i jej od cień
po wa la ły. Pod wo dą by ło nie co wię cej ży -
cia niż w Playa Lar ga, du że ry by sku pia ły

się w pięk nych ła wi cach. Kli mat zno wu
two rzy ły ja ski nie, tu ne le i ścia ny. By ły też
nie zwy kle rzad kie czar ne ko ra le i na praw dę
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spo ro pło chli wych gra ni ków. Po za tym
pod wo dą ty po we pięk ne Ka ra iby – pięk ne
i spo koj ne nur ko wa nia w ra ju. Kil ku dnio wy
po byt upły nął nam na mo cze niu się w wo -
dzie, od po czy wa niu po mię dzy zej ścia mi
pod wo dę – w ba rze na pla ży i wie czor nych
im prez kach, któ re co raz bar dziej spi na ły
na szą spo rą gru pę. Rum i cy ga ra ku po wa li -
śmy w trak cie prze jaz dów, ale też nasz skle -

pik przy pla ży po zwa lał uzu peł niać bra ki.
Pró ba cha rak te rów na stą pi ła pod ko niec

na sze go wy jaz du w Ha wa nie. Zmę cze ni
prze jaz dem i póź ną po rą, ocze ki wa li śmy
na po ko je pry wat ne w sto li cy. Pod czas dłu -
giej pod ró ży Piotr opo wie dział nam przez
au to bu so wy mi kro fon, jak ma wy glą dać za -
kwa te ro wa nie, że wszyst ko przy go to wał,
ob ga dał itd. W ten spo sób chciał za trzeć

w pa mię ci nie któ rych osób wszyst kie nie -
do cią gnię cia i mniej sze pro ble my, któ re jak
wie my, za wsze w pod ró ży się ob ja wia ją…
Nie ste ty, ca ły pro sty z za sa dy akt roz dy spo -
no wa nia po koi na kil ku ha wań skich uli cach
za mie nił się w kosz mar… Uprzej mość i ser -
decz ność ku bań ska nie po mo gła, bo po mi -
mo przy go to wa nej przez na sze go go spo-
da rza li sty na zwisk, to za da nie ich prze ro -
sło. Reszt ka mi sił do tar łem wraz z Ku bu -
siem do na sze go po ko ju. Go spo dy ni,
pra bab cia z oko ło set ką wio sen na kar ku,
by ła jak zwy kle sym pa tycz na, tyl ko że my
ni w ząb po hisz pań sku, a ona nic po an -
giel sku. Zo sta ło nam uśmie cha nie się i ki -
wa nie gło wą. Oczy wi ście wpra wie ni we
wcze śniej szych miej scach, od ra zu po da li -
śmy sta rej Ku ban ce na sze pasz por ty… i po -
szli śmy spać. Na stęp ny dzień był
fan ta stycz ny. Ca ło dzien ne zwie dza nie Ha -
wa ny, zwień czo ne prze jaz dem au to bu sem
tu ry stycz nym z otwar tym da chem i po że -
gnal ną ko la cją, do bi li śmy spon ta nicz ną im -
pre zą, któ ra dla nie któ rych za koń czy ła się
go dzi nę przed wy jaz dem na lot ni sko…
Pod czas spa ce ru za li czy li śmy naj cie kaw sze
atrak cje sto li cy, za ha cza jąc o pub, w któ -
rym prze sia dy wał He min gway. Ha wa na
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oka za ła się pięk nym, nie ste ty nie co za nie -
dba nym mia stem, bez kor ków, bez po śpie -
chu, bez prze py chu… z życz li wy mi
i uśmiech nię ty mi ludź mi.

Ge ne ral nie plan mie li śmy ta ki, aby po
ko la cji wy spać się przed dłu gą pod ró żą, ale
at mos fe ra na ostat nim wspól nym po sił ku
by ła wy jąt ko wa, więc po za trzy ma niu kil ku
ame ry kań skich aut (mnie tra fił się ka brio let)
i do tar ciu pod bu dy nek par la men tu, za czę -

li śmy nasz marsz po klu bach… Cię żko opi -
sać, jak ba wią się Ku bań czy cy i tu ry ści. To
trze ba po pro stu prze żyć. Wy star czy chy ba,
że na pi szę (ja ko śred ni ama tor im pre zo wa -
nia), że nie spa łem i le d wo zdą ży łem się
spa ko wać przed wy jaz dem na lot ni sko…

W nie jed nej re la cji o Ku bie mo żna zna -
leźć opi nię, że to wła śnie miesz kań cy są
tym, co w tym kra ju naj lep sze. Zwłasz cza
u star sze go po ko le nia ist nie ją na dal war to - ści po wo li zni ka ją ce ze współ cze sne go

świa ta – go ścin ność, ser decz ność, otwar -
tość czy uczci wość.

Ku ba to po noć je dy ny tro pi kal ny kraj,
któ ry stwo rzył wła sną, ory gi nal ną kul tu rę.
Wi docz na jest przede wszyst kim tra dy cja
ko lo nial na, hisz pań ska i wszech obec ne
echa re wo lu cji. Ame ry kań skie iko ny daw -
nej mo to ry za cji, któ re co raz czę ściej mo żna
uświad czyć tyl ko w mu ze ach, tu taj za le wa -
ją uli ce. W ha wań skim Chi na town czy ry -
sach twa rzy nie któ rych Ku bań czy ków
mo żna zna leźć ży wy od cisk chiń skiej kul tu -
ry. To na pew no je dy ny kraj w swo im ro -
dza ju, dla te go war to od wie dzić go, za nim
je go au ten tycz ność za cznie bled nąć.

Mi łosz Dą brow ski

milosz@aquadiver.pl



http://aquadiver.pl
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http://www.wioskisos.org
http://www.fotopodwodna.pl
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Na sza przy go da z Chor wa cją i sa -
fa ri nur ko wym, na po kła dzie ło dzi
Agra mer, po Dal ma cji Pół noc nej roz -
po czę ła się w so bo tę nad ra nem.
Z Wro cła wia wy je cha li śmy o go dzi -
nie 4: 00 ra no, na łódź za cu mo wa ną
w por cie w Za da rze do tar li śmy oko -
ło go dzi ny 16: 00. Za kwa te ro wa li śmy
się w ka bi nach, za par ko wa li śmy sa -
mo chód na jed nym z wie lu par kin -
gów do oko ła por tu. 

Te go wie czo ru po czu li śmy przed smak
śród ziem no mor skiej przy go dy oraz le ni we -
go ży cia w uro czych mia stecz kach, skry wa -
ją cych w swych za kąt kach za byt ki ar chi -
tek tu ry – pra daw ne dom ki, ko ściół ki, twier -
dze. Nie któ re z nich po sia da ły po nad ty -
siąc let nią hi sto rię. Ży cie w Za da rze to czy
się w swo isty spo sób. Mnie naj bar dziej za -
chwy ci ła do sko na ła mie szan ka te go co
daw ne i współ cze sne – har mo nij ne po łą -

Chorwackie safari
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cze nie do bro dziejstw hi sto rii z uży tecz no -
ścią i po trze ba mi współ cze snych miesz kań -
ców oraz od wie dza ją cych tu ry stów.
W cen tral nym punk cie mia sta prze cha dza -
li śmy się po mię dzy ty siąc let ni mi ko ściół ka -
mi. Je den z nich zbu do wa ny był na wet
z ele men tów jesz cze star szych, do kon -
struk cji uży to po zo sta ło ści an tycz nych grec -

kich bu dow li – frag men tów ko lumn, fi la rów
i ścian. W ta kie oto cze nie ide al nie wkom -
po no wa ne zo sta ły lo kal ne knajp ki, re stau -
ra cyj ki i ka wia ren ki. Ma gia te go miej sca
po zo sta nie na dłu gie la ta w mo jej pa mię ci!

Po ko la cji po wi tal nej wy bra li śmy się
na spa cer wzdłuż na brze ża. Do tar li śmy
na ogrom ny plac ze scho da mi scho dzą cy -

mi do mo rza. Wte dy zo rien to wa łam się, jak
cie ka wa i przy jem na to wa rzy szy nam mu -
zy ka. Oka za ło się, że w czę ści na brze żnej
scho dów, a wła ści wie pod ni mi, skry wa się
mi ster nie za pro jek to wa ny i przy go to wa ny
sys tem or ga nów. Ca ła nie co dzien ność te go
in stru men tu po le ga na tym, że wy da je on
dźwię ki w takt ude rza ją cych o scho dy fal.

Ran kiem w nie dzie lę opu ści li śmy port
w Za da rze i skie ro wa li śmy się na po łu dnie.
Pierw szy dzień nur ko wy, chy ba jak za wsze
pod czas sa fa ri, po le gał ra czej na przy go to -
wa niu się i oswo je niu no we go miej sca i tym
sa mym od mien ne go śro do wi ska nur ko we -
go. Wy ko na li śmy dwa nur ko wa nia nie opo -
dal wy spy Žut na ra fie Ba bul jaši – w dwóch
jej ró żnych czę ściach. Był to ła god ny wstęp
do przy go dy, ja ka cze ka ła na nas w ko lej -
nych dniach.

Wie czo rem za ko twi czy li śmy na wy spie
Dłu gi Otok, w miej sco wość Lu ka. Ko la cja,
ja ką przy go to wał ku charz, to praw dzi wy
po pis śród ziem no mor skiej kuch ni. Wiel ka
mi cha re we la cyj nie przy rzą dzo nych i świe -
żu teń kich mu li. Do dzi siaj na sa mą myśl
ślin ka ciek nie po ję zy ku.

Dru gi dzień nur ko wy, a szcze gól nie dru -
gie nur ko wa nie za sko czy ło nas bar dzo po -
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zy tyw nie. Zna leź li śmy się na wra ku stat ku
ry bac kie go u pod nó ża wy spy Se strunj. Jed -
nost ka za to nę ła nie co po nad 20 lat te mu,
by ła w cał kiem do brej kon dy cji. Głę bo kość,
na któ rej spo czy wa ła wy no si ła mak sy mal -
nie 30 me trów i da ła nam mo żli wość obej -
rze nia jej wzdłuż i wszerz. Cie ka wym
punk tem by ły spo czy wa ją ce z pra wej stro -
ny wra ku klat ki słu żą ce do prze cho wy wa -
nia zło wio nych ryb i owo ców mo rza.
Po nie waż le żą na głę bo ko ści oko ło 15 me -
trów i do cie ra tam du żo świa tła, są do mem
dla wie lu ga tun ków ryb i ży cie to czy się tam
w du żym tem pie.

Trze cią noc pod czas sa fa ri spę dzi li śmy
za ko twi cze ni w ma łej ma ri nie na wy spie
Mo lat. Śród ziem no mor ski kli mat, spo kój
i swo bo dę ży cia od czu li śmy od mo men tu
po sta wie nia stóp na lą dzie. Obok nas sta ła
za ko twi czo na ma ła łódź mo to ro wa na le żą -
ca do lo kal ne go chło pa ka. Na jej dzio bie
do strze głam ma łe, po por cjo wa ne ka wa -
łecz ki czer wo ne go ko ra low ca, któ re do sy -
cha ły so bie w pro mie niach słoń ca. Zszo ko-
wa ła mnie wte dy swo bo da ży cia miesz kań -
ców. Spa cer w głąb wy spy da lej od kry wał
przed na mi ich bez tro skę – dow cip ne na pi -
sy na drzwiach lo kal ne go ba ru ryb ne go, czy

też fakt, iż pra wie po ło wa sa mo cho dów
na wy spie nie po sia da ła ta blic re je stra cyj -
nych (czy li nie by ła za re je stro wa na). Ale
po co, sko ro nie ma tu stra ży miej skiej i po -
li cji? Trans port ta kich po jaz dów od by wa się
dro gą wod ną, in nej mo żli wo ści do sta nia się
na wy spę prze cież nie ma. Pod pły wa prom,

wy ła do wu je się za mó wio ny po jazd czte ro -
ko ło wy i wła ści ciel mo że cie szyć się nim
przez la ta bez przy krych obo wiąz ków
i opłat na rzecz pań stwa.

Idąc w głąb lą du, w kie run ku pla ży po ło -
żo nej po prze ciw le głej stro nie wy spy, od -
kry li śmy mrocz ną i bar dzo smut ną prze -
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szłość te go miej sca. Pod czas II woj ny świa -
to wej hi tle row cy za ło ży li tu taj obóz kon -
cen tra cyj ny.

Trze ci dzień nur ko wy, i czwar ty od za -
okrę to wa nia na po kła dzie Agra me ra, przy -
niósł nam wie le nie sa mo wi tych wra żeń.

Za czę ło się od po ran ne go nur ko wa nia
u pod nó ża wy sep ki Vod ńi jak, nie opo dal

wysp Skar da i Ist. Zbli ży li śmy się do jej wy -
brze ża, wsko czy li śmy do wo dy, za czę li śmy
się za nu rzać. Po cząt ko wo tra fi li śmy na sil ny
prąd czo ło wy, ale po zej ściu po ni żej pięt -
na ste go me tra na pór wo dy uspo ko ił się. Na -
szym oczom uka za ła się opa da ją ca na
oko ło 60 me trów ścia na, bo ga to przy ozdo -
bio na wa chla rza mi czer wo nych gor go nii

oraz krze wa mi czer wo nych ko ra low ców.
Przez mo ment wi dok za parł mi dech
w pier siach. Tak buj nie po ro śnię te go zbo -
cza ra fy nie wi dzia łam chy ba ni gdy. Do te -
go z za ka mar ków for ma cji skal nych wpa try -
wa ły się w nas ośmior ni ce i lan gu sty. Ob -
raz nie do pod ro bie nia!

Dru gie nur ko wa nie do star czy ło nam ta -
kże wspa nia łych wra żeń. Za nu rzy li śmy się
u stóp wy spy Skar da w pół noc nej czę ści
Dal ma cji. Ni gdy do tąd nie wi dzia łam tak
wiel kich lan gust. Pierw sza, na któ rą tra fi li -
śmy na głę bo ko ści oko ło 38 me trów, spo -
glą da ła na nas z ukry cia – za bun kro wa na
w szcze li nie ra fy. Zdra dza ły ją wy sta ją ce
me tro we wą sy, któ rych nie ste ty nie mia ła
jak ukryć przed na mi. By ła na praw dę du ża
– uwiecz ni łam ją na pa miąt ko wym zdję ciu.

Noc leg spę dzi li śmy na wy spie Olib,
w mia stecz ku o tej sa mej na zwie. Pa nu je tu
bar dzo bez tro ski kli mat. Po god ni miesz kań -
cy prze miesz cza ją się qu ada mi po wą skich,
wy be to no wa nych ulicz kach. Ża den po jazd,
jak na praw dzi wie ka me ral ną wy spę przy -
sta ło, nie po sia dał ta blic re je stra cyj nych.
Wy spa i jej miesz kań cy wy da ją się być dość
za mo żni – wi dać to po no wych do mach
i wszę dzie za go spo da ro wa nych ulicz kach.
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Ka pi tan na szej ło dzi, Sa sa, po wie dział nam,
że wie le ro dzin za miesz ku ją cych tę wy spę
po pra wi ło swój sta tus dzię ki pra cy w Sta -
nach Zjed no czo nych. Po po wro cie do oj -
czy zny za in we sto wa li w prze bu do wę
do mów i roz bu do wę wło ści. Ak tu al nie

głów nym do cho dem miesz kań ców jest
upra wa i eks port drew na dę bo we go. Przy -
go to wa ne do trans por tu par tie po cię te go
dę bu skła do wa ne są na na brze żu nie opo dal
ma ri ny, tak więc ła two jest je za uwa żyć...

Dzień pią ty, czwar ty dzień nur ko wy. Do -
cie ra my do naj da lej wy su nię te go w kie run -

ku pół noc nym ce lu na szej wy pra wy.
Przed na mi wy spa Pre mu da i jej słyn ne
miej sce nur ko we Bucht/Uva ca Širo ka z nie -
sły cha nie fan ta zyj nym sys te mem ka na łów
i tu ne li. Punk tem naj bar dziej roz po zna wal -
nym jest tzw. Ka te dra. Po dwóch nur ko wa -
niach stwier dza my, że spo koj nie mo gli -
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by śmy tu jesz cze zro bić wię cej pod wod -
nych eska pad. Cha rak ter i układ dna, ob fi -
tość pod wod nych tu ne li i ka na łów, nie zli -
czo ne ży cie, ła wi ce ryb wcią ga ły nas w toń
z ka żdym na bra nym od de chem. Kil ku dzie -
się cio me tro wy ko ry tarz do pro wa dził nas
do pod wod nej sa li z dnem na głę bo ko ści

oko ło 26 me trów. Su fit kom na ty po sia da
wie le szcze lin, a prze do sta ją ce się z gó ry
pro mie nie świa tła nie zwy kle barw nie roz -
pra sza ły się nad na szy mi gło wa mi. Punk tem
kul mi na cyj nym by ło spo tka nie z ho ma rem,
za szy tym w szcze li nie u pod nó ża ścia ny.
To prze śmiesz ne stwo rze nie, któ re go

szczyp ce wy da ją się sta no wić 40% cię ża ru
cia ła, do star czy ło mi wie le po zy tyw nych
emo cji, bo prze cież nie co dzień ma my
szan sę spo tkać tak oso bli we go sko ru pia ka...

Noc leg spę dzi li śmy na ko twi cy w za cisz -
nej za to ce u wy brze ży wy spy Dłu gi Otok.

Dzień szó sty i z ko lei przed ostat ni dzień
nur ko wy za czął mi po wo li przy po mi nać
o kre sie na szej pod ró ży. Na stęp ne go dnia,
po po łu dniu, wró ci my do por tu w Za da rze
i spę dzi my ostat nią noc w chor wac kim mia -
stecz ku. Ale za nim to na stą pi, skup my się
jesz cze na tym, co naj przy jem niej sze – czy -
li nur ko wa niu. Te go dnia na szym ce lem sta -
ły się ra fy ze wnętrz ne wy spy Dłu gi Otok.
Po rów nu jąc nur ko wa nie po mię dzy wy spa -
mi do te go od otwar tej stro ny Mo rza Ad ria -
tyc kie go, w mo jej opi nii, ko rzyst niej sze
wy da je się to dru gie. Wo da jest bar dziej
przej rzy sta, ścia ny ob fi ciej po ro śnię te gor -
go nia mi i ko ra low ca mi oraz zwie rzę ta/sko -
ru pia ki wy stę pu ją w więk szej ilo ści...
szcze gól nie przy mniej ko rzyst nych wa run -
kach po go do wych – du żym prą dzie i wy so -
kiej fa li.

Pierw sze nur ko wa nie zro bi li śmy na ra fie
Mežanj. Na go dzi nę prze nie śli śmy się
do baj ko wej kra iny, sce ne rią przy po mi na -
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ją cej film „Pi ra ci z Ka ra ibów”. Za wi nę li śmy
w nie bie sko zie lo nej to ni na zbo czu ra fy,
opa da ją cej na oko ło 60 me trów, któ rą zdo -
bi ły po zo sta ło ści sie ci ry bac kich i po rwa -
nych lin.

Dru gie zej ście to atrak cja, na któ rą cze -
ka łam już od daw na. W dal szym cią gu pe -
ne tro wa li śmy ze wnętrz ną stro nę wy brze ża
wy spy Dłu gi Otok, miej sce o na zwie Lo pa -
ta. Nie sa mo wi te pla te au w kształ cie ję zy ka,
opa da ją ce na głę bo kość 80 i wię cej me -
trów. Nur ko wa nie w tej lo ka li za cji jest tak
atrak cyj ne, że spo koj nie mo żna by zro bić
tu taj trzy lub czte ry za nu rze nia. Pod wod ny
cy pel wy cią gnię ty na otwar te wo dy Ad ria ty -
ku zmie niał cha rak ter dna z ka żdy mi 50 ba -
ra mi. Za czę ło się cie ka wie ufor mo wa ną

ścia ną po prze ci na ną szcze li na mi, roz pa dli -
na mi i gdzie nie gdzie piasz czy sty mi po la na -
mi. Na jed nej z nich zna leź li śmy ka wa łek
am fo ry, ślad po pra daw nych miesz kań cach
za miesz ku ją cych tu tej sze wy spy. Ko lej -
ne 50 ba rów to ko lej na ścian ka o zu peł nie
in nym cha rak te rze zbo cza. I tak przez go -

dzi nę za chwy ca li śmy się nie zwy kły mi wa -
lo ra mi Lo pa ty – miej sca god ne go po le ce nia
na wet naj bar dziej wy bred nym!

Peł ni wra żeń i za chwy ce ni Lo pa tą wy ru -
szy li śmy w kie run ku pół noc nym i na 30 mi -
nut przed za ko twi cze niem wpły nę li śmy
na wo dy Par ku Na ro do we go Kor na ti. Kor -
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na ty to nie zwy kle ma low ni czy ar chi pe -
lag 147 mniej lub bar dziej ska li stych wy se -
pek pię trzą cych się nad nie bie ską to nią,
któ ry od ro ku 1980 chro nio ny jest sta tu tem
Par ku Mor skie go. Wi docz ność wo dy zmie -
ni ła się w tym miej scu na krysz ta ło wą, brak
jest roz wi nię te go osad nic twa. Pej zaż wy se -
pek zdo bią ma łe ka plicz ki, pa stwi ska i pa -
są ce się na nich owce, ru iny ko ściół ków

i sta rych po rzu co nych do mostw.
Pod wie czór do tar li śmy do ma łej osa dy

z ka mien nym po mo stem o na zwie Le vr na -
ka. Na na brze żu stał je den gra ni to wy dom,
któ re go wła ści ciel pro wa dził tzw. KO MA -
SE, czy li karcz mę.

Po sta no wi li śmy zro bić nur ko wa nie noc -
ne. Wa run ki do te go by ły ide al ne. Nie opo -
dal miej sca, gdzie przy cu mo wa ła na sza

łódź, znaj do wa ła się za cisz na za to ka o głę -
bo ko ści nie prze kra cza ją cej 15 m. Po za -
cho dzie słoń ca, w ocze ki wa niu na ko la cję,
za sko czy ła nas ty po wa dla Chor wa cji
wietrz na na wał ni ca. Po ry wi sty wiatr o na -
zwie BO RA zry wa się bar dzo gwał tow nie,
wie je z du żą si łą i jest praw dzi wym po stra -
chem wśród że gla rzy. Nam jed nak w nur -
ko wa niu nie prze szka dzał zbyt moc no, tak
więc wy ko na li śmy nasz plan. Spo tka li śmy
mą twę, du że go kra ba, któ ry za dom no szo -
ny na grzbie cie ob rał so bie 30 cen ty me tro -
we go po li pa (strasz nie nas roz ba wił). Spo ra
ośmior ni ca (ksy wa He niek) za ata ko wa ła na -
sze go ka me rzy stę, wska ku jąc mu na rę kę
i pró bu jąc wy rwać ka me rę. Tak więc wy nik
cał kiem za do wa la ją cy jak na nur ko wa nie
przy świe tle księ ży ca.
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Ostat ni dzień nur ko wy to dwa po że gnal -
ne nur ko wa nia w ser cu Par ku Na ro do we go
Kor na ty: na ra fach Ka mičič oraz Bo ro vnič.
Tu taj po raz pierw szy w ży ciu spo tka łam
cie ka wą ry bę wę go rzo kształt ną – kon ge ra.
Jest to dra pie żny wę gorz mor ski przy po mi -
na ją cy mu re nę, ró żnią cy się od niej py -
skiem. Je go gło wa kształ tem przy po mi na psi
ry jek, po sia da on du że, nie bie sko sza re,
szkli ste oczy, któ re naj czę ściej wy pa trzy my
ja ko pierw sze w szcze li nie ra fy, gdzie się
ukry wa.

Kor na ty to pod wod ne bo gac two wie lu
od mian śli ma ków, szkar łup ni i ukwia łów
o ogrom nej ró żno rod no ści barw, kształ tów
i roz mia rów. Do te go kry sta licz nie czy sta
wo da jak na te ren Par ku Na ro do we go przy -

sta ło – miej sce w 100% god ne po le ca nia.
Sie dem dni spę dzo nych na ło dzi prze -

mie rza ją cej naj cie kaw sze nur ko we za kąt ki
Ad ria ty ku, tym ra zem wo kół wysp re gio nu
Pół noc nej Dal ma cji, wy war ły na mnie bar -
dzo po zy tyw ne wra że nie. Do Chor wa cji
ma my sto sun ko wo nie da le ko, jest ona w za -

sa dzie na wy cią gnię cie rę ki. Pod róż wła -
snym sa mo cho dem da je nam nie zwy kłą
swo bo dę, ela stycz ność w pla no wa niu tra sy
oraz co pew nie wie lu z Was spodo ba się
naj bar dziej, mo żli wość spa ko wa nia ca łe go
sprzę tu nur ko we go, ja ki tyl ko ma my chęć
za brać, bez zbęd nych tłu ma czeń, nie przy -
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jem no ści i hor ren dal nie wy so kich do płat
za nad ba gaż na lot ni sku. W za le żno ści
od miej sca za miesz ka nia prze jazd do Za da -
ru – por tu, z któ re go naj czę ściej wy pły wa
łódź Agra mer, nie po wi nien za jąć nam wię -
cej niż 10-14 go dzin.

Chor wa cja urzek nie nas swo im uro kiem
i przy ja zną at mos fe rą. Prak tycz nie ka żdy

z nas tu był, część nur ko wa ła, ale za pew -
niam, że ta kiej sa tys fak cji z wy jaz du i tak
do sko na łych nur ko wań nie uda nam się
zro bić ni gdzie, jak tyl ko z po kła du ło dzi
kur su ją cej do naj cie kaw szych za kąt ków
Ad ria ty ku. Bo ga te do świad cze nie i per fek -
cyj na zna jo mość mo rza przez ka pi ta na po -
zwo li ły nam od kry wać ma gię te go miej sca

oraz po znać uni kal ny pod wod ny eko sys -
tem, ja ki trud no jest spo tkać gdzie kol wiek
in dziej na świe cie. Śmiem po wie dzieć, że
bo gac twem ży cia Ad ria tyk prze ra sta na wet
Egipt! Oczy wi ście nie jest tak ko lo ro wo -ko -
ra lo wy, jak afry kań ski kon ku rent, jed nak tyl -
ko tu taj sta nie my oko w oko z me tro wy mi
sko ru pia ka mi, la sa mi gor go nii i czer wo nych
ko ra low ców, na po tka my po zo sta ło ści daw -
nych cy wi li za cji za miesz ku ją cych wy spy
– am fo ry. Od kry je my sys te my ka na łów
i pod wod nych ja skiń, spe ne tru je my stu -
i dwu stu let nie, a na wet jesz cze star sze wra -
ki, za nur ku je my na ścia nach i w sys te mach
skal nych tak głę bo ko, jak tyl ko so bie po sta -
no wi my. Sa fa ri w Chor wa cji, a głów nie pół -
noc na część Ad ria ty ku, wy spy Kvar ne ru, to
do sko na ła grat ka dla nur ków tech nicz nych.
Po zgło sze niu z kil ku dnio wym wy prze dze -
niem bez pro ble mów mo żna zor ga ni zo wać
wszyst kie ga zy i mie szan ki, ja kie tyl ko bę dą
po trzeb ne. W za sa dzie zro bi my wszyst ko
to, o czym za wsze ma rzy my. W po ro zu mie -
niu z ka pi ta nem i po dą ża jąc za je go su ge -
stia mi, bę dzie my po zna wać pod wod ne
atrak cje Ad ria ty ku zna ne tyl ko nie licz -
nym. I co naj wa żniej sze, zgod nie z na szy mi
po trze ba mi, a nie do sto so wu jąc się do z gó -
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ry na rzu co ne go pla nu. I w do dat ku sa mi!
Do oko ła nas nie ma żad nych nur ków, tyl -
ko my i pod wod ne skar by...

Chor wa cja to miej sce nie zwy kle przy ja -
zne, śmiem twier dzić, że Po la cy czu ją się
tu jak w do mu. Brak zna jo mo ści ję zy ków

ob cych nie jest pro ble mem – je ste śmy
w sta nie bez pro ble mu na wią zać dia log
z jej miesz kań ca mi po słu gu jąc się na szym
ma cie rzy stym ję zy kiem.

Ży cie na po kła dzie ło dzi to czy się tu
swo im ryt mem, tem pem opty mal nym do
kosz to wa nia wszyst kie go, co dzie je się do -

oko ła nas. Nie ma tu sza leń stwa, go ni twy
za po bi ja niem re kor dów w ilo ści nur ko wań
pod czas jed ne go wy jaz du. Czas spę dza my
zgod nie z ryt mem ży cia miesz kań ców kli -
ma tu śród ziem no mor skie go. Dzień za czy -
na my po żyw nym śnia da niem oko ło go dzi -
ny 8: 00 ra no w ma ri nie, w któ rej za ko twi -
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cze ni by li śmy na noc. Prak tycz nie ka żde go
ran ka za ło ga ło dzi przy no si nam świe że
pie czy wo pro sto z lo kal nej pie kar ni. Tak
więc je śli wy pie ki go to we są o 8: 30, to
śnia da nie za czy na się przed dzie wią tą. Je śli
ktoś z uczest ni ków ma ocho tę po spać so bie
ciut dłu żej, nie ma pro ble mu. Je go śnia da -

nie bę dzie go to we póź niej. Port opusz cza -
my oko ło 10: 00, tak więc w chwi li wol nej
mo żna jesz cze po spa ce ro wać w na brze -
żnym mia stecz ku lub po pły wać w mo rzu.
Oko ło 11: 00 do pły wa my do pierw sze go
miej sca nur ko we go i tu spę dza my oko ło
dwóch go dzin na pod wod nej przy go dzie.

Po po wro cie na po kład uda je my się do za -
cisz nej za to ki, gdzie w ci szy i spo ko ju spę -
dza my ko lej ne 2-3 go dzi ny. Przy sto le
na ru fie, na świe żym po wie trzu, w oto cze -
niu ma low ni czych wi do ków chor wac kich
wy se pek je my lunch i po tem na stę pu je czas
bło giej sje sty. Re laks, opa la nie, drzem ka,
ką pie le, ka żdy ma czas dla sie bie. Dru gie
nur ko wa nie za czy na się oko ło go dzi -
ny 15: 30, w miej scu któ re ka pi tan obie rze
dla nas ja ko naja trak cyj niej sze. Na sa fa ri nie
ma go to we go pla nu, ja sno wy ty czo ne go
roz kła du. Plan obie ra ny jest na bie żą co, tak
by zgod nie z pa nu ją cy mi wa run ka mi
na mo rzu za pro po no wać uczest ni kom mak -
sy mal ną sa tys fak cję i mo żli wość ko rzy sta -
nia z uro ków Ad ria ty ku. Ko niec dru gie go
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nur ko wa nia to chwi la, na któ rą cze kam ca -
ły dzień, je śli oczy wi ście nie ma my w pla -
nie nur ko wa nia noc ne go. Wy cho dzi my
z wo dy, w przy bli że niu jest go dzi na 17: 00.
Słoń ce po wo li zmie nia bar wę na zło ta wą,
ła god nie roz świe tla mo rze i wy sta ją ce wy -
sep ki. Do oko ła tur ku so wo - nie bie ska wo da.
Wy cho dzi my na po kład, na le wa my so bie

pi wo z ke ga (ka pi tan ło dzi do sko na le zna
po trze by swo ich go ści, w sa lo nie za mon to -
wał urzą dze nie do sa mo dziel ne go na le wa -
nia schło dzo ne go pi wa) i za pa da praw dzi-
wie bło gi na strój. 

Wy mia na do świad czeń i prze żyć, po ka -
zy zdjęć i naj lep szych wy cin ków na krę co -
nych te go dnia fil mów. Ga wę dze nie,

dow ci py, roz mo wy... po ma ga ją nam ła god -
niej znieść za pa chy przy go to wy wa nej ko -
la cji, do bie ga ją ce z kuch ni. Za wi ja my
do ma ri ny, oczy wi ście jak naj bar dziej uro -
kli wej i ka me ral nej. Do cho dzi go dzi -
na 20: 00, czy li czas ko la cji. Je my ją ze
sma kiem na tyl nym po kła dzie, przy cu mo -
wa ni w ma ri nie, z pięk ny mi wi do ka mi na
sta re dom ki, ry bac kie łó decz ki, miesz kań -
ców i mo rze. Ta kie chwi le do star cza ją nam
nie zwy kle po zy tyw nych emo cji na ko lej ny
dzień...

Sa fa ri nur ko we w Chor wa cji to przy go da
ja kiej nie po sma ku je my ni gdzie in dziej
na świe cie... Brak ko mer cji, znie wa la ją ce
wi do ki, ży cie wo kół ma low ni czych wy se -
pek za po mnia nych przez roz wój cy wi li za -
cji i tu ry sty ki, bli ski kon takt z przy ro dą
i nie zwy kle przy ja zny mi miesz kań ca mi,
nur ko wa nia na naj wy ższym po zio mie
w oto cze niu, któ re nie po wsze dnie je.
Wszyst ko jest tu nie prze wi dy wal ne, ta kże
to, co zo ba czy my pod wo dą... My ślę, że je -
ste śmy praw dzi wy mi szczę ścia rza mi, ma -
jąc Chor wa cję tak bli sko!

Ka sia Ac ti vto ur 

ka ta rzy na@ac ti vto ur.pl
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Ma łe mia stecz ko na wy spie, ty po -
wo tu ry stycz ne. Ni ska za bu do wa, do -
my odra pa ne, swo ją świet ność daw no
ma ją za so bą. Po dob nie jak w Pa -
na mie, jed nak lu dzie są kom plet nie
in ni – ra do śni, uśmiech nię ci i roz -
dzie la ją te uśmie chy wo kół sie bie.
Pra wie ka żdy na po tka ny py ta, jak się
czu ję, uśmie cha się, ma cha rę ką
na po wi ta nie. Są jak z mu zy ki reg -
gae, któ ra roz brzmie wa z ka żde go
za uł ka. Dziew czy ny ślicz ne (tro chę
jed nak ro sną im tył ki w mia rę lat)
z no ga mi do sa me go nie ba.

Oce an za chwy ca, nie praw do po dob na
przej rzy stość po wo du je, że w za le żno ści od
ro dza ju dna i głę bo ko ści, przy bie ra prze ró -
żne bar wy, od ciem nej, głę bo kiej szma rag -
do wej zie le ni po pra wie bia ły. Co cie ka we,
ta ga ma ko lo rów po tra fi wy stą pić na nie wiel -
kiej po wierzch ni, co po wo du je, że wo da wy -
glą da jak pa le ta ma la rza. Je śli był Raj, to tu.

Za in sta lo wa li śmy się w ho te lu na wą skiej
pla ży, dwa dzie ścia me trów od wo dy. Ho tel
śred nio wy po sa żo ny, żad ne luk su sy, kla sy -
ka. Do cen trum nur ko we go, umiesz czo ne -

go na mo lo, mie li śmy ty le co sze ro kość pla -
ży, czy li owe dwa dzie ścia me trów. Za bu -
ko wa li śmy osiem nur ko wań. Pierw sze by ło
już po go dzi nie. Cze ka ła na nas pięt na sto -

San Pedro, Caye, Belize
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me tro wa łódź z dwo ma 200 KM sil ni ka mi
Yama hy. Po kwa dran sie by li śmy na miej -
scu. Sko czy li śmy do wo dy wraz z prze wod -
ni kiem. Sil ne fa lo wa nie mio ta ło mną jak
spła wi kiem. Do dna by ło 15 me trów, ale
wi docz ność jak na ekra nie mo ni to ra su per
HD. Gdy zsze dłem na dno, od ra zu wo kół
nas, na po wi ta nie, po ja wi ło się osiem re ki -
nów wiel ko ści 1,5 do 2,5 m. To nur se shark,

nie groź ne, ale na mnie zro bi ły wra że nie.
Do te go dziw nie ocie ra ły się o no gi na sze -
go prze wod ni ka. Pły ną łem ja ko dru gi, więc
mia łem co chwi lę oka zję chwy cić któ re goś
za ogon i po czuć, ja ką ma ją si łę wy ry wa jąc
się z uchwy tu.

Wo da jak krysz tał. Pła skie dno, po ro śnię -
te gor go nia mi i ich od mia na mi, ko ły szą cy -
mi się po wo li w ryt mie fal, po prze ci na ne

by ło roz pa dli na mi, zra zu płyt ki mi – wy glą -
da to jak prze cin ka w le sie – po tem co raz
głęb szy mi. Wpły nę li śmy do jed nej z nich,
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sze ro kiej mak sy mal nie na dwa me try, scho -
dzą cej co raz głę biej. Po chwi li zna leź li śmy
się w wą skim wą wo zie, dzie sięć me trów ni -

żej. Tu już by ło cia sno. Ocie ra łem się o ska -
ły po obu stro nach. Co ja kiś czas prze pły -
wa li śmy pod czymś w ro dza ju most ków łą -
czą cych obie kra wę dzie wą wo zu, nie któ re
two rzy ły tu ne le. Nad na mi wi dzie li śmy pio -
no we ska ły, świa tła by ło do syć, bo dno po -
kry wał bia ły pia sek, któ ry od bi jał pro mie nie
słoń ca. Re ki ny to wa rzy szy ły nam ca ły czas.
Do łą czył ta kże du ży strzę piel, tak na oko

dłu go ści mo jej no gi. Ludz ka gło wa spo koj -
nie zmie ści ła by się w je go pasz czy. W pew -
nym miej scu wą wóz roz sze rzył się
i prze szedł w coś, co na zwał bym „po la ną”,
gdy by to był las. Dość sze ro ka, na oko ło
pięć me trów, wy sy pa na by ła tym sa mym
bia łym pia skiem. Nad na mi wi docz na by ła
ko ro na ze skał, już tro chę ni ższych. Prze -
raź li wie du ża ilość świa tła spo wo do wa ła,



Nuras.info 7/2014

53

że czu łem się, jak na pla nie zdję cio wym.
To wła ści we okre śle nie, bo wła śnie roz po -
czął się te atr. Nasz prze wod nik, Ce sar, wy -
cią gnął z kie sze ni ka wał ki ryb (to po wód
za in te re so wa nia re ki nów) i za ko pał je
w pia sku. Re ki ny oczy wi ście rzu ci ły się
na po szu ki wa nie i wy do by wa nie po ży wie -
nia. Po ja wi ło się kil ka na ście lu cja nów czer -
wo nych, pły wa ją cych bez rad nie. Nie

umia ły zna leźć i wy ko pać je dze nia. To po -
lu ją ce dra pie żni ki nie przy sto so wa ne
do szu ka nia obia du w dnie. Du że, by łem
dum ny z tych, któ re zła pa łem na węd kę
w Pa na mie, ale te by ły trzy ra zy więk sze.
Uda ło się je do tknąć. Z bo ku na are nę wy -
pły nę ła mu re na zie lo na, po tę żna, mi ni -
mum 2,5 m – cię żko osza co wać, bo pięk nie
umię śnio na wi ła się jak wę gorz. Pierw szy

raz wi dzia łem mu re nę w ca łej oka za ło ści.
Pły wa ła mię dzy re ki na mi w na dziei, że od -
bie rze im zdo bycz. Do sta ła w na gro dę swo -
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ją por cję. Zja dła z rę ki, po czym wró ci ła
do swo jej ja my. Zbli ży łem się do niej. Po -
now nie wy pły nę ła pra wie ca ła na po wi ta -

nie, pa trząc mi na rę ce, czy mam coś dla
niej. Kła pa ła przy tym swo ją wiel ką pasz -
czą, fil tru jąc wo dę. Mo głem zo ba czyć jej
ostre zę by. Po zwo li ła się chwi lę do ty kać,
ale że nic nie mia łem, to scho wa ła się
w dziu rze. Wró ci łem do re ki nów, któ re uło -
ży ły się na pia sku. Po zwo li ły się do ty kać.
Po wie dział bym, że wy raź nie to lu bią! Gdy
za czą łem „czo chrać” jed ne go, na tych miast

obok w „ko lej ce” usta wi ły się na stęp ne,
cze ka jąc na swo ją ko lej. Mia ły lek ko chro -
po wa tą skó rę, mięk ki pysk, sprę ży ste mię -
śnie. Za ba wa trwa ła chwi lę. Tyl ko głu pia
po dnaw ka, nie wie dząc co się dzie je, krą -
ży ła wo kół zdez o rien to wa na. Mia łem wiel -
ką fraj dę.

Spo koj nie do pły nę li śmy do ło dzi. Po de -
kom pre sji w to ni mo gli śmy wejść na po kład
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i dać upust wra że niom. Ro bi łem zdję cia ka -
me rą, ale chy ba by ła roz re gu lo wa na, bo
wy szły to tal nie nie ostre. Szko da.

Nur ko wa nie noc ne
Nad szedł czas na obiad i zwie dza nie

mia stecz ka. W po szu ki wa niu cze goś ory gi -
nal ne go, za pu ści łem się na targ. U „ba by”
ku pi łem na chy bił tra fił ja kieś po ży wie nie
na ba zie ku ku ry dzy. By ło go rą ce, za wi nię -

te w li ście ku ku ry dzy, tro chę przy po mi na ło
na sze go łąb ki. Wzią łem je den z mię sem
i je den na słod ko oraz wo re czek z już ob ra -
ny mi, po ćwiar to wa ny mi po ma rań cza mi
i ka wał ka mi ja kie goś owo cu, któ re go nie
zna łem. By ła jesz cze go to wa na ku ku ry dza
i na pój z ku ku ry dzy, ale dzi siaj by ło już do -
syć wra żeń, a cze ka ło mnie jesz cze noc ne
nur ko wa nie. Po sze dłem na pla żę i na mo lo

za czą łem te sto wa nie je dze nia. Li ście oka -
za ły się być tyl ko opa ko wa niem, mi mo że
wy raź nie by ły go to wa ne. Nie da ły się
ugryźć. W środ ku by ła pap ka gę sto ści ry żu
w na szych go łąb kach, ty le że z mie lo nej ku -
ku ry dzy. Do bre, na wet bar dzo. Z mię sem
na ostro, ta słod ka na słod ko. Po ma rań cze
nie do bre, włók ni ste, ka wał ki ja kie goś owo -
cu, me lo na (?) ta kie so bie, ale ko la cję mia -
łem z gło wy za 2,5 tu tej sze go $, czy li 1,25
USD.

Sta wi li śmy się w cen trum nur ko wym kil -
ka mi nut przed 18. Sprzęt dla nas cze kał już
na ło dzi, przy go to wa ny przez prze wod ni -
ka. By ło jesz cze ja sno, ale za nim do pły nę -
li śmy i przy go to wa li śmy zej ście, na sta ła
ciem ność. Do sta łem la ta recz kę wiel ko ści
pal ca wska zu ją ce go. Za sta na wia łem się
chwi lę, czy mie li śmy so bie z tym świa tłem
za glą dać do ucha? Ale w wo dzie ko lej ny
szok. Przy zwy cza jo ny do wą skie go stru mie -
nia świa tła w mniej przej rzy stych wo dach,
ze zdu mie niem za uwa ży łem, że w krysz ta -
ło wo czy stej wo dzie la tar ka zna ko mi cie
oświe tla ła wiel ką prze strzeń wo kół mnie,
ale mia ła też moc ny punkt cen tral ny. Te raz
by ło wi dać, ja ka jest na praw dę przej rzy -
stość wo dy. La tar ka świe ci ła na mi ni -
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mum 30 do 40 me trów. Za cu mo wa li śmy
na płyt kiej wo dzie, dzię ki cze mu sto jąc za -
nu rze ni po szy ję, mo gli śmy wy god nie za ło -
żyć sprzęt, w czym nasz prze wod nik usil nie
sta rał się po móc. Po cząt ko wo pły nę li śmy
w bar dzo płyt kiej wo dzie, na dnie tyl ko tra -
wa mor ska, cza sem ja kaś ryb ka, rak. Nic
cie ka we go. Do pły nę li śmy do urwi ska i pio -
no wo w dół opa dli śmy 15 me trów ni żej.
Przy tym usko ku po zo sta li śmy przez ca łe
nur ko wa nia, pły nąc wzdłuż nie go po le wej,
po pra wej ma jąc sze ro ką, gi ną cą w mro ku
rów ni nę po kry tą pia skiem bez naj mniej sze -
go ka mie nia czy ko ra low ca (do kąd tyl ko
mo gło do trzeć świa tło la tar ki).

Na dzień do bry wi dzie li śmy pły ną cą
szyb ko w to ni man tę wiel ką, nie by ła du ża
i zbyt da le ko, by ją go nić, więc szyb ko znik -
nę ła w mro ku. Pły nę li śmy wzdłuż ścia ny.
Po ja wił się też wiel ki czer wo ny strzę piel,
któ ry to wa rzy szył nam do koń ca nur ko wa -
nia. My śla łem, że to przy pa dek, ale nie,
po chwi li zo rien to wa łem się, że to on nas
wy brał, wie dział do sko na le, że przy nas
w świe tle coś upo lu je. Pły wał wy raź nie
w krę gu świa tła i po dą żał za nim. Po zwa lał
się do tknąć. Jed nak cza sem za ska ki wał, gdy
nie mal ocie ra jąc się o mnie, po ja wiał się

na gle obok, wpy chał się przede mnie, usi łu -
jąc coś upo lo wać. Ob ser wo wa łem ja kąś za -
spa ną ryb kę, gdy po ja wił się 20 cm obok
mo jej gło wy i za ata ko wał ofia rę. Strzę piel,
dłu gi 70-80 cm, wa żył tak na oko ty le co
spo ry pies, miał ol brzy mi pysk, szcze gól nie
otwar ty przy ata ku. Fa lę ude rze nio wą, ja ką
wy two rzył im pe tem swo je go ata ku, po czu -
łem na twa rzy, a ude rze nie w ska łę, gdy po -

chwy cił ryb kę, na rę ce opar tej obok. My ślę,
że spo koj nie zła mał by mi rę kę, gdy by chy -
bił. Szyb ko od pły nął ze zdo by czą, ude rza -
jąc mnie w gło wę ogo nem. Rów ni na
po pra wej by ła do słow nie po kry ta ra ja mi,
na wpół za grze ba ne w pia sku błysz cza ły
ocza mi w świe tle la tar ki. Wy glą da ły jak sa -
mo cho dy za par ko wa ne w nie ła dzie
na wiel kim par kin gu. Nie któ re mia ły ob cię -
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te czy od gry zio ne ogo ny z kol cem ja ło wym.
Od cza su do cza su w to ni prze pły nę ła ra ja
na kra pia na ze swo im pta sim py skiem i sza -
leń czo dłu gim ogo nem -wstę gą.

Wpły nę li śmy wą skim otwo rem do spo rej
pie cza ry – swo bod nie zmie ści ła ca łą na szą
trój kę, ty le że by ła ni ska. Z tru dem mo żna
by ło usiąść, ale do wy pły nię cia był dru gi,
jesz cze wę ższy otwór, więc nie by ło pro -

ble mów z za wra ca niem. W za ka mar kach
tej pie cza ry miesz kał ol brzy mi krab, wi dać
by ło tyl ko jed ne szczyp ce – trosz kę mniej -
sze niż mo ja dłoń – i kil ka nóg. Na czwar -
te go do ja ski ni wpły nął zna jo my strzę piel,
ro bił so bie miej sce mię dzy na mi, roz py cha -
jąc się bez czel nie i mysz ku jąc. By ło cia sno,
więc wy pły nę li śmy na ze wnątrz. Nasz prze -
wod nik po ka zał świa tłem ol brzy mie go ho -

ma ra. Sam od włok dłu gi na ło kieć (nie li -
cząc wą sów, z któ rych je den był uła ma ny
– ho mar mu siał mieć burz li we ży cie).

Wie dzio ny za cie ka wie niem, wska za łem
strzę pie lo wi świa tłem la tar ki kil ka ma łych
ry bek. Bez wa ha nia po pły nął w tym kie run -
ku i za ata ko wał. Trzy krot nie chy ba. Nie -
ocze ki wa nie zja wi ła się mu re na zie lo na,
jesz cze więk sza niż na po przed nim nur ko -
wa niu. Pły nę ła rów no le gle, pe ne tru jąc roz -
pa dli ny. Kon ku ro wa ła ze strze pie lem, pa rę
ra zy prze go ni ła go, ata ku jąc swo ją wiel ką
pasz czą, ale strzę piel nie po zo stał dłu żny,
od gryzł się swo ją, jesz cze więk szą. Mu re -
na też wie dzia ła do cze go słu ży świa tło, by -
ła w lep szej sy tu acji, bo jest wą ska i mo że
za glą dać do ma łych jam. Gdy coś upo lo wa -
ła, pod no sił się tu man pia sku, strzę piel
przy glą dał się bez rad nie, a ja mo głem
chwy cić mu re nę za ogon, bo by ła za ję ta
zdo by czą. Chwy cić to lek ka prze sa da,
dłoń mi nie by łem w sta nie ob jąć jej ciel ska
– po trze ba jesz cze mi ni mum jed nej dło ni,
na do da tek by ła śli ska jak wę gorz. Po wo li
urwi sko po le wej się wy pły ca ło. Spo tka li -
śmy jesz cze kil ka skrzy dlic, ryb pa pu zich,
a na zu peł nie płyt kiej wo dzie, w ja mie mię -
dzy ka mie nia mi, nie wiel ką ośmior ni cę,
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wiel ko ści dło ni (bez ra mion). Chwi lę się
z nią po ba wi łem. Zmie nia ła bar wy, chcąc
się upodob nić do ka mie nia, do któ re go
przy war ła. Chwy ta ła mnie swo imi mac ka -
mi, bły ska wicz nie owi ja jąc rę kę. Cie ka we
do zna nie. Już na ko niec, tuż pod dnem na -
szej ło dzi, pły wa ła mą twa. Prze stra szo -
na uwol ni ła swój atra ment i od rzu to wo
znik nę ła. My też.

Dzień żół wia
Za czę li śmy o dzie wią tej. Tym ra zem to -

wa rzy szy ła nam więk sza, bo szes na sto oso -
bo wa gru pa płe two nur ków, z cze go część
zu peł nie świe ża. I jak by ło do prze wi dze -
nia, nur ko wa nie usta wio ne zo sta ło pod te
oso by. Do brze, że mie li śmy te go sa me go
Ce za ra, któ ry nas już znał i nie re ago wał
na na sze na wet da le kie od jaz dy od gru py.
To wa rzy stwo to głów nie Ame ry ka nie, ale
też Nor we go wie, Nie miec, Mek sy ka nie. JJ,
z któ rym tu przy je cha łem, Ka na dyj czyk,
świe żo upie czo ny po kur sie w Pa na mie Di -
ve ma ster, był w swo im ży wio le i snuł „nur -
ko we opo wie ści”, ma jąc gro no
wdzięcz nych słu cha czy. Uśmie cha łem się
na wi dok wpa trzo nych w nie go, z otwar tą
bu zią, osób. Znam go już i wiem, że to lu -
bi. Ma pra wo, mi mo swo ich 70 lat, w wo -

dzie jest na praw dę do bry, ty le że ma ska zę
PA DI – wszyst ko we dług za le ceń i w zgo -
dzie z prze pi sa mi. Czę sto go wku rzam, bo
dla mnie nur ko wa nie za wsze bę dzie swo -
bod ne.

Wy pły nę li śmy na te ren nur ko wa nia, po -
dzie li li śmy się na dwie gru py. Do dna by -
ło 15 me trów. Opóź nia łem jak mo głem
opa da nie, de lek tu jąc się za wie sze niem
i nie wa żko ścią w to ni. Dno by ło zna ko mi -
cie wi docz ne, wo da w ża den spo sób nie
za cie ra ła ostro ści wi dze nia, po tę gu jąc efekt
szy bo wa nia nad prze pa ścią. Bar dzo po dob -
ne do zna nia jak z cza sów, gdy upra wia łem
pa ra lot niar stwo, ty le że tam wiatr świ stał
w uszach. Mi mo tej za ba wy na dnie, by łem
dru gi. Bę dą pro ble my – po my śla łem so bie
– bo dwie oso by by ły bar dziej niż świe że.
Wresz cie ru szy li śmy, pły nąc nad wiel ką
rów ni ną po kry tą ko ra low ca mi i mnó stwem
ró żne go ro dza ju gor go nii. Prze wod nik za -
jął się dwo ma po cząt ku ją cym oso ba mi, JJ
chęt nie po ma gał ja kiejś Ame ry kan ce hin du -
skie go po cho dze nia, a ja i jesz cze dwie
oso by za pu ści li śmy się w bu szo wa nie
po ka nio nach. By ło ich mnó stwo. Prze ci na -
ły rów ni nę we wszyst kich kie run kach. Przy -
po mi na ły mi spę ka ną skór kę na chle bie

z bia łą mą ką w szpa rach pęk nięć ja ko pia -
skiem. Lo tem szy bu ją cym ze szli śmy 15-20
me trów ni żej, cza sem by ło tak wą sko, że ni -
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żej się nie da ło. W jed nym z ta kich wą wo -
zów spo tka łem swo je go pierw sze go i od ra -
zu bar dzo du że go żół wia. Le żał na dnie,
wspar ty na przed nich ła pach. Opa dłem
na pia sek obok i tak le że li śmy w bez ru chu
na prze ciw sie bie, na wza jem się ob ser wu -
jąc. Był du ży. Gło wa mniej wię cej ta ka jak

mo ja, ła py dłu go ści mo ich ra mion. By łem
pięć me trów od nie go. Wstrzy ma łem od -
dech, by go nie spło szyć, lecz on po wo li
zro bił zwrot i od pły nął. Ro zej rza łem się
za gru pą, któ ra zdą ży ła już od pły nąć
na spo rą od le głość, wi dzia łem tyl ko ja śniej -
szy od uno szą cych się pę che rzy ków po wie -

trza od cień błę kit nej wo dy. To wa rzy szył mi
ma ły re kin nur se shark (nie znam pol skiej
na zwy – pia sko wy?). Tak mi nę ły dwa nur -
ko wa nia dru gie go dnia. Przed trze cim mie -
li śmy go dzi nę na lunch.

Dzień żół wia i tuń czy ka
O czter na stej ko lej ny rejs i ko lej na gru -

pa. Zno wu źle, my śla łem so bie, bo na po -
kład we szła mat ka z 12-let nią cór ką. Obie
mia ły ma ski i płe twy. Mąż i ta to nur ko wał
wcze śniej, był po cząt ku ją cy. Ale prze wod -
nik Ce zar za po wie dział coś extra. Za do dat -
ko wą opła tą, 10$ za bi let wstę pu, wpły nę -
li śmy na te ren ści słe go re zer wa tu. Na miej -
scu kil ka dzie siąt łó dek, jach tów, mo to ró -
wek. Kłót nia o to, kto ko mu za jął bo ję
cu mow ni czą. 

W wo dzie lu dzi ty le, co na miej skim ba -
se nie w upal ną nie dzie lę. Część na ma te ra -
cach, część ze skrzy deł ka mi na ra mio nach,
po wią za na lin ka mi, by ły i ko ła ra tun ko we,
a na wet ko ło z ka czusz ką. Ko pa ni na, prze -
py chan ki, pi ski. Ist ny cyrk. Po mię dzy gło -
wa mi tych lu dzi w wo dzie, ma new ro wał
nasz ski per swo imi dwo ma 200KM sil ni ka -
mi, usi łu jąc do stać się do „na szej” boi, któ -
rą jed nak ktoś już za jął. Ko lej na kłót nia
i prze sta wia nie ło dzi. Głę bo kość 1,5 me tra,
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co od czu łem przy sko ku do wo dy. No, fak -
tycz nie EXTRA.

Prze wod nik, nie za ra żo ny ni czym, pro -
wa dził nas po przez ten tłum, co chwi lę do -
sta jąc kop nia ka od ko goś na po wierzch ni
ma cha ją ce go no ga mi, bo głę bo kość wy no -
si ła dwa me try.

Po wo li ro bi ło się głę biej. Na po wierzch -
ni pły nę ła ja kaś „sto no ga” – ktoś wpadł
na po mysł, by do czer wo ne go ko ła ra tun -
ko we go, żół tą li ną przy wią zać lu dzi i ta ką
sto no gę cią gnąć po pły ci znach.

Wy pły nę li śmy z tej ci żby ludz kiej i...
uka za ła nam się „Pa no ra ma Pic tu res w Su -
per HD”.

Wy obraź cie so bie ryn nę, ta ką jak
do snow bo ar du, o ide al nych kształ tach, tyl -
ko du żo szer szą (oko ło 50 m), dłu ższą (nie
wiem jak bar dzo, bo za wró ci li śmy po ja -
kimś cza sie). Środ ko wa część wy sy pa -
na bia łym pia skiem, wzmac nia ją cym
i po tę gu ją cym świa tło tak, że nie mal ra zi ło
w oczy. Środ kiem, w to ni pły nął żółw
– w tym sa mym co my kie run ku – lecz szyb -
ko się od da lał. Na ścia nach tej ryn ny,
w wo do ro stach bar dziej jed nak po dob nych
do krze wów, przy cup nę ły zwró co ne gło wa -
mi w jed ną stro nę nie wiel kie ła wi ce cał -

kiem spo rych ryb, ko rzy sta ją cych z tej osło -
ny przed lek kim prą dem, ja ki się w tej ryn -
nie wy two rzył. Wo do ro sty wy glą da ły jak
drzew ka bez li ści, z ko lo ro wy mi, uło żo ny -
mi w jed nym kie run ku owo ca mi lub ozdo -
ba mi. Od cza su do cza su ja kaś ła wi ca ryb
„gę sie go”” prze pły wa ła na dru gą stro nę ryn -
ny. Ry by zu peł nie się nie ba ły lu dzi. Wpły -
ną łem w ta kie zbio ro wi sko, nie chęt nie
ustę po wa ły mi miej sca, do pie ro w ostat niej
chwi li. Mo głem je do tknąć, wte dy ucie ka -
ły. Pięk ny świat. Żad nych pu szek po pi wie,
czę ści sil ni ków i zwy kłych śmie ci, jak to ma
miej sce w Pa na mie. Nikt nie po lu je z ku szą
na ry by, więc te po zwa la ją się oglą dać.
Pod pły nę li śmy do miej sca, gdzie nasz prze -
wod nik wziął pu stą musz lę i wło żył do niej
ka wa łek ryb ne go mię sa. Kil ka ra zy za stu kał
musz lą o ska łę. Na tych miast, jak na sy gnał,
po ja wi ła się spo ra, dwu me tro wa mu re -
na i wy bra ła je dze nie z musz li, po czym
„ob wą cha ła” prze wod ni ka, do po mi na jąc
się o wię cej.

Przy glą da jąc się kar mie niu, opar łem rę -
kę o nie wiel ki ka mień i po czu łem, jak by
mnie ktoś dziob nął ostrym dru tem. Po chwi -
li po now nie. To ma ła, brą zo wo -czar na ryb -
ka wiel ko ści pacz ki pa pie ro sów za cie kle

bro ni ła swe go te ry to rium. Pod sta wi łem jej
rę kę, za cie kle ata ko wa ła, nie od pusz cza ła,
sto so wa ła tak ty kę „uderz i ucie kaj”. „Dzio -
ba ła” tyl ko wierzch dło ni, uni ka ła wnę trza.
Wal czy ła dziel nie, aż da łem za wy gra ną.
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Koń czy li śmy nur ko wa nie w tym jed nym
z pięk niej szych we dług mnie miejsc, ja kie
tu taj wi dzia łem.

W ło dzi nasz prze wod nik za py tał, czy
chce my jesz cze po pły nąć w in ne cie ka we
miej sce, gdzie jed nak nie wol no nur ko wać
z bu tla mi, tyl ko fre edi ving. Ja sne, że tak.
Wszy scy by li za. Wy ko rzy stam swo je 3’40”
na bez de chu, po my śla łem.

Na miej scu by ło kil ka łó dek i spo ro osób

w ABC wo kół nich. Wsze dłem do wo dy
głę bo kiej na oko ło 2,5 me tra i ro zej rza łem
się wo ko ło. Nie mal przy mo jej no dze zo ba -
czy łem śred nio du że go żół wia, któ ry naj -
spo koj niej sku bał so bie traw kę. Za nur ko -
wa łem, zbli ży łem się ostro żnie, ale on nie
zwra cał na mnie uwa gi i da lej „pasł się”
na łącz ce. Był to (jak i wszyst kie po przed -
nie) żółw szyl kre to wy, gład ki w do ty ku. Ra -
zem wy pły nę li śmy na po wierzch nię
po por cję po wie trza. Cze ka łem obok ło dzi
na po zo sta łych z gru py, gdy prze wod nik za -
czął sy pać je dze nie do wo dy. Wo da wo kół
mnie na tych miast się za go to wa ła, by łem jak
w wiel kim ja cuz zi, sztur cha ny z ka żdej
stro ny przez set ki ryb dłu go ści łok cia i wię -
cej, wy glą da ły jak ma łe tuń czy ki (i chy ba
by ły, tyl ko skąd tuń czy ki na ta kiej pły ciź -
nie?).

Pod pły ną łem do są sied niej ło dzi, bo zo -
ba czy łem, że ktoś trzy ma w ob ję ciach (do -
słow nie) wiel kie go, trzy me tro we go
re ki na nur se shark. Re kin nie re ago wał, na -
kar mio ny, spo koj nie dał się oglą dać. Miał
głę bo ką ra nę za pra wą płe twą pier sio wą.
Zo ba czy łem też, jak się ła pie ra je, któ re też
tu ma so wo przy pły wa ją po je dze nie. Otóż
trze ba ją zła pać od przo du, tak jak wi dlak

ma ga zy no wy pod no si pa le ty, i przy ci snąć
do brzu cha, wte dy le ży spo koj nie i da je się
oglą dać. Spró bo wa łem te go, ale wy bra łem
chy ba zbyt wiel ką i cię żką. Z tym cię ża rem
mo że bym so bie po ra dził, ale opór wo dzie,
ja ki sta wia ła jej po wierzch nia (mia ła śred -
ni cę ma łe go czte ro oso bo we go sto łu), był
po nad mo je si ły. Zre zy gno wa łem i po pły -
ną łem za ko lej nym żół wiem, tym ra zem ra -
czej nie du żym. Chwi lę pły nę li śmy ra zem,
on bacz nie mnie ob ser wu jąc, zresz tą ja je -
go też.

Dru gi dzień po by tu za koń czy li śmy w ba -
rze na pla ży, ko ły sząc się w ha ma kach ze
szkla necz ką ponch -ru mu (moc no chrzczo -
ne go). Słu cha li śmy reg gae. JJ do dat ko wo
uciął so bie po ga węd kę z pa nien ką szu ka ją -
cą klien ta. Ta jed nak po ja kimś cza sie uzna -
ła, że nie bę dzie mia ła za rob ku i po szła
szu kać ama to rów gdzie in dziej. A my wcze -
śniej do łó żek, bo na stęp ne go dnia wy pły -
wa li śmy o 5.30 do ato lu Li gh tho use, gdzie
cze ka ła słyn na Big Blue Ho le.

O tym jed nak już w ko lej nym od cin ku.
Za pra szam!

Zyg munt Ko zi mor

fot. Miłosz Dąbrowski
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– Ooooo i wi dać Sky To we ra!
– krzyk nę łam z ra do ści, spo glą da jąc
z da chu bu dyn ku, gdzie kil ka stop ni
ni żej znaj do wa ło się mo je no we M3,
do któ re go wła śnie przed chwi lą się
wpro wa dzi li śmy.

By ła 23: 30, ostat nie go dnia kwiet nia bie -
żą ce go ro ku. Sto jąc na da chu blo ku, łyk nę -
łam szam pa na. Po dzi wia łam mie nią ce się
gwiaz da mi nie bo i zer ka łam na są sia dów do -
sy pu ją cych wę giel do ża rzą ce go się gril la.

– Od ju tra ma jów ka – kar ków ka, kieł ba sa,
ka szan ka…. pi wo…. – szep nę łam do mę ża.

– Od dał bym ki lo gra my tej kieł ba sy
za mło ty, ko so go ny, mu re ny, żół wie… tem -
pe ra tu rę po nad 30 stop ni i brak za się gu
przez ty dzień – po wie dział To mek.

Wyspy Tajemnic...
czyli majówka z rekinami na Brothers Islands!
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Sze ro ko się uśmiech nę łam i jesz cze raz
spoj rza łam na mia sto, któ re ni gdy nie kła -
dzie się spać…

Lu bię te mo je pod ró że. Te ma łe i te du że.
W sa mo lo cie za wsze mam czas na czy ta nie
za le głej lek tu ry, na za trzy ma nie się
na chwi lę w cią głej bie ga ni nie przez ży cie,
na ob ser wa cję lu dzi, z któ rych 80% le ci
na ty po wy sma żing do pię cio gwiazd ko we -
go ho te lu All In c lu si ve. Zaw sze czu ję się

lek kim out si de rem sie dząc w spor to wych
bu tach i ko szul ce, z au to ma tem do nur ko -
wa nia wy pa da ją cym z ba ga żu pod ręcz ne -
go, a na py ta nie – do któ re go ho te lu pa ni
je dzie – od po wie dzia łam tym ra zem:

– Na łódź o na zwie Dre ams, pro szę pa ni.
Wy pły wam na peł ne mo rze…

Wy spy Bro thers/Sa lem Express
Sa fa ri nur ko we, czy li al ter na ty wa dla sta -

cjo nar ne go po by tu w ho te lu czy cam pach,

ma za rów no swo ich zwo len ni ków, jak
i prze ciw ni ków. Sied mio dnio wy po byt tyl ko
na mo rzu, w gru pie tych sa mych osób,
gdzie bu ja, wie je i nie ma mo żli wo ści wyj -
ścia na spa cer – to nie la da wy czyn. Ale
per spek ty wa i chęć nur ko wa nia na dzie wi -
czych ra fach – gdzie peł no jest „du że go
zwie rza” – jest sil niej sza niż cho ro ba mor -
ska.

Po przy lo cie wszyst kich uczest ni ków
i za kwa te ro wa niu na ło dzi, Ali cja – na sza
prze wod nicz ka nur ko wa – za bra ła nas
na spa cer po No wej Ma ri nie, gdzie w ryt -
mach arab skich dźwię ków to czy ły się dys -
ku sje od no śnie nur ko wań, któ re cze ka ły
na nas dnia na stęp ne go. Wró ci li śmy
przed pół no cą. Dre ams pre zen to wa ła się
pięk nie… Nie by wa le ka me ral na, dwu dzie -
sto ośmio me tro wa łódź za chę ca ła do wej -
ścia na po kład. Praw dą jest jed nak, że
at mos fe rę i kli mat two rzą lu dzie. Tak by ło
i tym ra zem.

Ko lo ro we bu dyn ki Hur gha dy ni kły z ka -
żdą se kun dą, gdy łódź prze mie rza ła wo dy
Mo rza Czer wo ne go. Po bud ka, za raz po niej
od pra wa – do kład na, pro fe sjo nal na, z wy -
świe tle niem ma py i zdjęć na ekra nie, prze -
pro wa dzo na tym ra zem w wer sji pol skiej,
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an giel skiej i ro syj skiej, dla gru py nur ków
z Ukra iny, z któ rą mie li śmy przy jem ność
spę dzić ten czas na ło dzi. Na ko niec skla ro -

wa nie sprzę tu i hop do wo dy! Uff… co
za bło gość. Na to cze ka się mie sią ca mi!
Dwa nur ki z check di ve’m w oko li cach
Hur gha dy wpro wa dzi ły nas w kli mat sa fa ri
nur ko we go! Nie oby ło się oczy wi ście bez
atrak cji. Tak, cho ro ba mor ska mo że Cię do -
paść na wet pod wo dą… Jed ne go z nas nie -

ste ty za ata ko wa ła. Dzię ki fa cho we mu po -
stę po wa niu, zgod nie z obo wią zu ją cy mi za -
sa da mi w przy pad ku wy mio to wa nia,
wszyst ko do brze się skoń czy ło. Mie li śmy
de li kat ną po wtór kę z kur su. Po nur ko wa -
niach zo sta ło nam już tyl ko opa la nie, czy ta -
nie ksią żek, roz mo wy – in te gra cja.



Nuras.info 7/2014

65

Kurs – na Bro thers Is lands!
Za cu mo wa li śmy w oko li cach Du że go

Bra ta w środ ku no cy, kie dy mój żo łą dek
wo łał już o po mstę do nie ba… Bu ja ło
okrut nie. Bro thers, czy li Bra cia, to dwie ska -
li ste wy sep ki po środ ku „ni cze go”, wy ła nia -
ją ce się jak by zni kąd. Znaj du ją się oko ło

ośmiu go dzin że glu gi od lą du i są uzna wa -
ne za jed ne z naj lep szych spo tów nur ko -
wych na świe cie. Dwie po zo sta ło ści po
sto żkach wul ka nicz nych pre zen tu ją się nie -
by wa le ta jem ni czo. Więk sza z nich – Wiel -
ki Brat – wi dzia na jest już z da le ka, dzię ki
la tar ni, któ rą zbu do wa li Bry tyj czy cy

pod ko niec XIX wie ku. Ma ły Brat le ży ki lo -
metr na po łu dnie od swo je go więk sze go to -
wa rzy sza. Dzię ki lo kal nym prą dom wi ro -
wym i wstę pu ją cym Bra cia zdo by li zna mie -
ni tą sła wę w świe cie płe two nur ków, po nie -
waż oprócz im po nu ją ce go sys te mu urwi -
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stych skał po ro śnię tych ko ra low ca mi przy -
cią ga ją nur ków licz ne ła wi ce ryb oraz du że
dra pie żni ki, m.in. po pu la cje re ki nów. Wy -
spy sta no wią wręcz do sko na łą przy nę tę
na ga tun ki pe la gicz ne! I to by ło w nur ko wa -
niach naj lep sze! Co cie ka we, Big Bro ther
zna lazł się na 9 miej scu w ran kin gu 50 naj -

lep szych miejsc nur ko wych na świe cie
w 2012 ro ku i we dług mnie – jest te go wart!

Pierw sze nur ko wa nie – ko so gon! Re kin,
któ re go wy jąt ko wą ce chą jest nie sa mo wi cie
dłu ga część ogo no wa, sta no wią ca 1/3 ca łej
dłu go ści cia ła! Cie ka wost ką jest fakt, że ko -
so gon ży wi się ry ba mi, któ re ogłu sza ude -
rze nia mi ów ogrom ne go ogo na! My na
szczę ście nie pa dli śmy je go ofia rą, ale wi -

do ku wi ją ce go się ogo na nie za po mnę
do koń ca ży cia! Ra do ści z nur ko wań nie
by ło koń ca! Ra fa ży je – ca łą so bą! Pod czas
pra wie ka żde go nur ko wa nia wpły wa li śmy
w ła wi ce ko lo ro wych ryb, prze pły wa li śmy
nad nie by wa le barw ny mi ko ra la mi, a gor -
go nie fa lo wa ły… i mie ni ły się in ten syw no -
ścią ko lo rów. Mu re ny, skor pe ny, ston fi she,
skrzy dli ce, ne mo, na po le ony… na po le -
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onów by ło mnó stwo! Na wet nie spo sób te -
raz wy li czyć wszyst kie go, co spo tka li śmy
pod wo dą. Ale co praw da, to praw da – ko -
so go ny i sza re re ki ny ra fo we to by ło coś.

I pra wie ka żde nur ko wa nie w dryf cie! Cza -
sem prąd zmie niał się w trak cie nur ko wa nia,
cza sem niósł nas po nad ra fą, da jąc spo sob -
ność za wi śnię cia choć przez chwi lę w to ni.
Ła two nie by ło. Trzy ma nie się bli sko ra fy
– obo wiąz ko we. Stro me ska ły, drop -of fy
– coś pięk ne go. I ta głę bia pod na mi…

Nur ko wa nie na Bro ther sach to ta kże nur -
ko wa nie na wra kach. Pierw szy wrak, któ ry
oglą da li śmy to Aida – sta tek o dłu go -
ści 75 m, któ ry za to nął w 1957 ro ku. Przy -
bił do przy sta ni, z za opa trze niem dla
egip skiej ob słu gi la tar ni mor skiej, mi mo złej
po go dy i sztor mu. Kie dy Aida przy pły nę ła





Nuras.info 7/2014

69

ze zmia ną żoł nie rzy, ogrom ne fa le spo wo -
do wa ły ude rze nie ka dłu bem jed nost ki o ra -
fę i nie mal w kil ka chwil sta tek za czął
to nąć. Na szczę ście ca ła za ło ga (77 osób)
bez piecz nie opu ści ła to ną cy okręt. W mię -
dzy cza sie jed nost ka prze su nę ła się nie co
w pół noc nym kie run ku wy spy, osta tecz nie
osia da jąc na głę bo ko ści od 24 do 59 me -
trów, gdzie znaj du je się ru fa na zbo czu stro -

mo opa da ją cej ra fy. Wrak nie jest ogrom ny,
ale pięk nie po ro śnię ty przez mięk kie i twar -
de ko ra le. W za ka mar kach cza ją się tuń czy -
ki, strzę pie le czy grań ce ko ra lo we…

Dru gim wra kiem spo czy wa ją cym
na zbo czach Wiel kie go Bra ta jest Nu mi dia.
Le ży pra wie pio no wo, rów no le gle do zbo -
cza. Nur ko wa nie – re we la cja. Dłu gi
na 140 m sta tek za to nął w 1901 ro ku, gdy

wy zna czo ny przez ka pi ta na do peł nie nia
war ty dy żur ny przy snął na most ku ka pi tań -
skim. Nu mi dia opie ra się o ścia nę ra fy i da -
je mo żli wość prze pły nię cia go przez
śro dek. Je den za dru gim, przy świe tle la ta -
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rek od kry wa li śmy no we ob sza ry stat ku.
Wrak koń czy się na głę bo ko ści oko ło 80 m,
nie do stęp nej już dla nur ków re kre acyj nych.
Ko ra le, ła wi ce ryb i sza re re ki ny ra fo we.
Tak, je stem zde cy do wa nie na tak!

Nur ko wa li śmy trzy ra zy dzien nie, ska -
cząc do wo dy z zo dia ka lub bez po śred nio
z ło dzi. Śmie chu przy za kła da niu sprzę tu
i wcho dze niu do wo dy by ło co nie mia ra.

Du szą to wa rzy stwa był jed no cze śnie chy ba
ka żdy z na szej gru py. Do te go do szła ukra -
iń ska por cja hu mo ru. Pod czas po sił ków
(któ re by ły dla mnie ab so lut nie zna ko mi te)
gru pa z Ki jo wa nie by ła by so bą, gdy by nie
czę sto wa ła nas trun ka mi wła snej pro duk cji
(ale to do pie ro po nu rach!) oraz sło ni ną,
ciem nym chle bem, ćwi kłą i chrza nem.
Kuch nia iście mię dzy na ro do wa. Oprócz te -

go nasz nie oce nio ny szef kuch ni ser wo wał
nam ry by, kre wet ki, ró żne ro dza je mię sa…
na wet wiel błą da. W mię dzy cza sie Ja cek
– je den z uczest ni ków sa fa ri – ob cho dził
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uro dzi ny. Nie oby ło się bez ma łej im prez ki
z to a sta mi, praw dzi wym tor tem i wy śmie ni -
tą ko la cją. By ły pre zen ty, ży cze nia i du żo
śmie chu. W przed dzień uro dzin na to miast,
na gór nym po kła dzie, urzą dzi li śmy so bie ta -
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necz ne par ty – mu zy ka z gło śni ków, wę żyk
po po kła dzie, huś ta nie na li nie i wy gi na nie
ciał na środ ku mo rza, tyl ko przy bla sku
gwiazd i la tar ni na Wiel kim Bra cie…

Po mię dzy nur ka mi mie li śmy ta kże czas
na zwie dza nie wy spy. Po trze cim nur ko wa -
niu w cią gu dnia, już bez pia nek i jac ke tów,
po pły nę li śmy zo dia kiem do Big Bro the ra.
W świe tle za cho dzą ce go słoń ca oraz fal roz -

bi ja ją cych się o ska li sty brzeg wy glą dał iście
jak z fil mu „Wy spa Ska zań ców”. Mia łam
prze ra że nie w oczach. A na wy spie oni
– czte rej mę żczyź ni, „stra żni cy” la tar ni…
sprze da ją cy ko szul ki. Prze szli śmy ją wzdłuż
i wszerz, po ko nu jąc obo wiąz ko wo kil ka dzie -
siąt scho dów pro wa dzą cych na szczyt la tar -
ni. Wi dok – nie sa mo wi ty. A nasz Dre ams
ni czym ma ła łó decz ka na środ ku mo rza…

Po dwóch dniach spę dzo nych przy nur -
ko wi skach Du że go Bra ta, ob ra li śmy kurs
w stro nę je go mniej szej wer sji. Efekt? Na ka -
żdym nur ko wa niu re ki ny mło ty!!! Ham mer -
he ad’y speł ni ły mo je naj śmiel sze ocze ki -
wa nia… Pod wo dą, wśród wszech ogar nia -
ją cej ci szy, wy cze ki wa łam tyl ko na sy gnał
sha ke ra na sze go gu ide Say eda, któ ry wy -
czu wał re ki ny przez skó rę. Je den dźwięk
i ca ła gru pa za czy na ła prze wi jać płe twa mi
jak sza lo na, w stro nę któ rą po ka zy wał nasz
prze wod nik. Mło ty pod pły wa ły do syć bli -
sko – te go na wet nie da się ubrać w sło wa.
Mo jej ra do ści nie by ło koń ca – pisz cza łam
do au to ma tu i śmia łam się do mo je go Best
Bud dy ever Wojt ka. Wi dzia łam ka żdy
szcze gół ich cia ła, wi dzia łam roz sta wio ne
oczy. Prze ży cie – bez cen ne! I to by ła naj -
więk sza grat ka wszyst kich nur ko wań. Mi mo
że ko lej ne ostre ścia ny i pięk na ra fa (śli -
macz ki!) spra wia ły, że nur ko wa nia by ły nie -
zwy kłą przy jem no ścią, to jed nak re ki ny
wy gra ły. W przed ostat ni dzień zro bi li śmy
czte ry nur ko wa nia (w koń cu!), zo sta wia jąc
za so bą ta jem ni cze wy spy Bra ci… Bro ther -
sy rzą dzą się swo imi pra wa mi – prą dy mor -
skie są na ty le sil ne, że nur ko wa nie noc ne
nie wcho dzi w grę. Wy ko rzy sta li śmy jed nak
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ich brak, kie dy do pły nę li śmy do Sa fa gi.
Na po ran nym nur ko wa niu cze kał na nas
Sa lem Express. Prom pa sa żer ski za to nął
w 1991 ro ku, przez błąd ka pi ta na. Sa lem
ude rzył w ra fę, uszka dza jąc część dzio bo -
wą. W cią gu kil ku mi nut prom prze chy lił się
na pra wą bur tę i osiadł na dnie. Wraz z nim

uto nę ło oko ło 1000 osób, głów nie piel grzy -
mów wra ca ją cych z Mek ki. W tym dniu,
kie dy nur ko wa li śmy, nie by ło na wet słoń -
ca, a wrak wy glą dał jesz cze bar dziej przy -
gnę bia ją co. Spo czy wa jąc na głę bo ko ści
16-32 m, jest zbio ro wą mo gi łą wie lu ist -
nień. Je śli cho dzi o nur ko wa nie – śru by, wa -

liz ki, ra dia, że laz ko… przy no szą wie le
emo cji. Wpły nię cie do środ ka uzu peł nia
ob raz wra ku. Prze pły wa jąc nad ru fą czy
em ble ma tem „S” ma się wra że nie, jak by
czas się za trzy mał…. To nur ko wa nie przy -
wo ły wa ło wiel ką re flek sję. Czło wiek na mo -
ment wy ci sza się we wnętrz nie…
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Zro bi li śmy ta kże noc ne go nur ka, szyb ko,
ła two i przy jem nie, w to wa rzy stwie skrzy -
dlic, na dy mek i na je żek, ka żdy ze swo im
Bud dy. Po wdra pa niu się na łódź cze ka ła
na nas nie spo dzian ka. Ma ri na (ro syj ska
prze wod nicz ka) czę sto wa ła ka nap ka mi roz -
ło żo ny mi ele ganc ko na ta cy, Ali cja zaś ser -
wo wa ła po lamp ce szam pa na! W pian kach
i peł nym sprzę cie de gu sto wa li śmy po da ne
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przy sma ki. To by ło świet ne uwień cze nie
tych czte rech nur ków!

Ostat ni dzień nur ko wy to by ło ist ne sza -
leń stwo! Gdy by li śmy już w oko li cach Hur -
gha dy (cze go nie da ło się nie za uwa żyć,
zwa żyw szy na za trzę sie nie in nych ło dzi)
pod wo dą gra so wa ły żół wie, ośmior ni ca,
płaszcz ki, mu re ny…. Do te go peł ne słoń ce
i wska ki wa nie do wo dy w pian kach, majt -
kach i …. szla fro kach. Sea Ser pent Fle et,
czy li flo ta, z któ rą mie li śmy przy jem ność

prze żyć to sa fa ri, przy go to wu je dla ka żdej
oso by ze staw ręcz ni ków i szla frocz ka, któ -
ry zo stał nie odzow nym ele men tem na sze -
go po nur ko we go ry tu ału. To wa rzy szył nam
przed, po i po mię dzy nur ko wa niem. Jak dla
mnie – to jest hit! Do te go za ło ga, prze wod -
ni cy, uczest ni cy sa fa ri – mie szan ka ab so lut -
nie ide al na! Nie oby ło się oczy wi ście bez
wrzu ce nia mnie do wo dy już nie w pian ce
nur ko wej. Ubra nia nie na dą ża ły schnąć…

Dre ams pły nął z gra cją przed sie bie, fa le

roz bi ja ły się o dziób, wiatr plą tał mi wło sy,
a w od da li wi dzia łam del fi ny. W po wie trzu
by ło czuć wol ność, na skó rze sło ną wo dę.
Po sied miu dniach spę dzo nych na po kła -
dzie, bu ja łam się bez wied nie w ryt mie mor -
skich fal. Mó wią, że sa fa ri nur ko we nie jest
dla ka żde go. Dla mnie naj wy raź niej jest…

An na So ło du cha -Buć ko

a.so lo du cha@ac ti vto ur.pl
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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.

Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak: wydawnictwo@nuras.info

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

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://forum-nuras.com/calendar.php
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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„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 -
wod ne roz ko sze cia ła i du cha. „Da hab”
w ję zy ku Be du inów zna czy „zło to”. Ka żdy,
kto choć raz od wie dzi to miej sce, bę dzie
wie dział dla cze go. To nie zwy kłe i pięk ne
mia stecz ko nad brze giem Mo rza Czer wo -
ne go. Po zo sta łość be du iń skiej wio ski. Jed -
no z ostat nich miejsc nie ska żo nych „kul tem
tu ry stów”. 

Mek ka nur ków i wind sur fe rów. Cał ko wi -
ty re laks, sło necz ne pla że, sport, orien tal na
mu zy ka opra wio na wy śmie ni tą kuch nią bli -
skie go wscho du. A nur ko wo? Cie pła i przej -
rzy sta wo da, fa scy nu ją ce ży cie pod wod ne,
la bi ryn ty ogro dów ko ra lo wych, ta jem ni cze

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

AQUA DI VERS – DY AR NA
nur ko wa nie nr 9
głę bo kość max 16,6 m
godz. za nu rze nia: 18: 50
czas nur ko wa nia: 48”
po wie trze
No, na resz cie ja kaś po rząd na ilość nur -

ko wań w jed nym dniu. Czwar te – noc ne ro -
bi my ko ło na sze go ho te lu Dy ar na. To mo je
pierw sze, prak tycz nie sa mo dziel ne, nur ko -
wa nie noc ne. Oprócz nie wiel kiej hisz pań -
skiej tan cer ki, przy le pio nej od spodu
grzy bo kształt ne go ko ra la, by ło kil ka ślicz -
nych, ma lut kich, ko ra lo wych roz gwiaz de -
czek, ma lu ni ko ra lo wy śli ma czek na go -
skrzel ny z „ko ro ną na du pie” i cał ko wi cie
czer wo ny scor pion fish. W pew nej chwi li
mia łam wra że nie, że w tym oko ło ho te lo -
wym akwe nie ży ją tyl ko czer wo ne zwie rzę -
ta... Ale kró ciut ka za ba wa z ma łym,
prze zro czy stym wę ży kiem lgną cym do

świa tła la tar ki utwier dzi ła mnie w prze ko -
na niu, że jed nak in ne ko lo ry mor skich
stwo rzeń też się tu taj cza sem po ja wia ją...
Ja kieś nie wi dzial ne mac ki nie ustan nie pa -
rzy ły w usta i po licz ki. Po dwu dzie stu kil ku

Hugs from Dahab
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mi nu tach zmar z nię ta Sa to mi wy szła z eki -
pą, po zo sta wiw szy w wo dzie trój kę ma ru -
de rów (Kaś kę, Grześ ka Ka i mnie). Tym
ra zem zo sta li śmy cał ko wi cie bez kom pa su,
ale otu chy do da wa ła spraw dzo na już me -
to da li cze nia mach nięć płe twa mi. Czter -
dzie ści w pra wo, czter dzie ści w le wo i...

po wy nu rze niu zna leź li śmy się na wprost
„cud nej” pla sti ko wej pal my (za pew ne ma -
de in Chi na), któ ra ro śnie za Dy ar ną
na prze kór pu styn nej i wietrz nej au rze oto -
cze nia... Cał kiem spo ry przy pływ po zwo lił
nam na do tar cie nie ma lże na ho te lo wą pla -
żę. W pa mię ci na za wsze po zo sta nie mi ko -

smicz ne wra że nie, któ re ro bią świe cą ce
oczy pły ną cej w cał ko wi tych ciem no ściach
ry by...

SA TO MI RE EF
nur ko wa nie nr 10
głę bo kość max 23,9 m
godz. za nu rze nia: 10: 40
czas nur ko wa nia: 44”
EAN 31
Za czę ło się od dziw ne go wra że nia, za -

raz po po ło że niu się na wo dzie w ocze ki -
wa niu na resz tę eki py, że coś ciek nie mi
po ple cach... Po za nu rze niu po czu łam to
sa mo, tyl ko w nie co ni ższych czę ściach su -
cha ra. Po tem o tym za po mnia łam, aż
do cza su zdję cia ska fan dra... Wo da la ła się
stru mycz kiem, a kil ka warstw ter mo ak tyw -
nej bie li zny z me ry no sa nada wa ło się tyl ko
do wy żę cia. Rze czy wi ście za la ny su char to
nie zbyt sym pa tycz ne uczu cie, choć war to
wie dzieć, że nie aż ta kie strasz li we, jak by
się mo gło wy da wać. Za to wi dzia łam naj -
więk sze go strzę pie la… ja kie go wi dzia łam.
Wy pa trzy ła go Ka sia, kie dy przy cup nął so -
bie przy cza jo ny pod gu stow ną skał ką. Zie -
lo no -kha ki -ru dy, po nadme tro wy i strasz nie
gru by. Nie był chy ba za chwy co ny cie kaw -
ski mi ga pia mi, bo po kil ku mi nu tach od pły -
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nął ma je sta tycz nie wy raź nie po iry to wa ny.
Po tem pięk ny strzę piel księ ży co wy cho wa -
ją cy się w za ka mar kach mor skie go ka la fio -
ra... Zresz tą je go ja skra wa za zwy czaj
ko lo ry sty ka by ła moc no przy tłu mio na, bo
wi docz ność, mam wra że nie, z dnia na
dzień by ła co raz gor sza... W ogó le po
wczo raj szym kry zy sie na stą pił kry zys dzi -
siej szy. I to u ca łej gru py. Grze siek Ka,
po drzem ce, od mó wił nie ma lże po wsta nia
z ocie nio nych po duch na na stęp ne go nu ra.
Mi mo wszyst ko je ste śmy bar dzo dziel ni, nie
pod da je my się ab so lut nie i po ziom nur ków
trzy ma my! Szko da, że tym ra zem tak szyb -
ko wy dmu cha łam ca łą flasz kę, bo mo ja
bied na Bu dy nia mu sia ła za koń czyć nur ko -
wa nie z ca lut ką 90-tką!

RICK’S RE EF
nur ko wa nie nr 11 
głę bo kość max 20,5 m
godz. za nu rze nia: 13: 56
czas nur ko wa nia: 56”
EAN 31
Przy po mnia ło mi się, że zu peł nie nie

wiem, co to jest: ta kie pod wod ne, ośli zgłe
i obrzy dli we „oko”, scho wa ne za zwy czaj
w oko li cy ży ją cej, pła skiej musz li, ale z nią
nie po łą czo ne? Przy naj mniej tak mi się wy -

da je... Na osło dę gło du wie dzy wy pa trzy -
łam ślicz ne go, dwu cen ty me tro we go gra na -
to wo -po ma rań czo we go śli macz ka. Zaw sze
mi ich żal, że nie ma ją swo ich dom ków...
Po wol nie prze mie rza ją pod wod ne pu sty nie
w po szu ki wa niu ja kie goś ocie nio ne go
i przy tul ne go miej sca na od po czy nek... Nu -

rek cał kiem faj ny, choć nie co chłod na wy
i z tra dy cyj nie już kiep ską wi docz no ścią.
Wra ca jąc wzdłuż ra fy, spo tka li śmy gru pę
Mo ham me da. By ło by to cał kiem mi łe spo -
tka nie, gdy by nie je den fakt. Pe wien pan
z owej gru py uznał, że pod wo dą nie obo -
wią zu ją pra wa ru chu dro go we go z za cho -
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wa niem pod sta wo wych za sad bez pie czeń -
stwa. Na szym oczom uka zał się na stę pu ją -
cy ob ra zek – osob nik pły ną cy ty łem,
na oślep, z pręd ko ścią mes ser sch mit ta i gra -
cją per sze ro na. Miał wstęp ne ozna ki obłę du
w oczach, apa rat w rę ku i oprócz bied nej
ra fy ko sił wszyst ko, co sta nę ło na je go dro -
dze. Ja aku rat przy glą da łam się spo koj nie
ja kiejś ryb ce, kie dy po czu łam hu ra gan kop -

nięć i prze wa la ją ce się sto kil ka dzie siąt ki -
lo po gło wie... Mę żczy zna, nie za re je-  stro -
waw szy ru cho mej prze szko dy w po sta ci
mo jej oso by, po mknął da lej. Za pew ne ja kiś
nie spo dzie wa ny prąd mor ski, np. moc no
za błą ka ny Golf sztrom, po pchnął i spro wo -
ko wał go do ta kich nie cnych czy nów.
Za nim na tych miast po spie szy li chłop cy
z HG – za pew ne w ce lu roz szar pa nia go

na strzę py i bro nie nia mo jej po szko do wa -
nej oso by... Świa do mość znisz czeń, któ re
przed chwi lą zo sta ły do ko na ne spo wo do -
wa ła na tych mia sto we wrze nie mo jej krwi.
Sa to mi za czę ła mnie uspo ka jać, a na po cie -
sze nie zna la zła mi łą grup kę le niu chu ją cych
scor pion fi shów. Z Kaś ką i Wojt kiem zo sta -
li śmy pod wo dą nie co dłu żej, a Sa to mi, jak
za wsze zmar z nię ta, uda ła się na brzeg,
na cze le mo ich wy czer pa nych po ści giem
mści cie li...

THE CA NY ON
nur ko wa nie nr 12
głę bo kość max 18,0 m
godz. za nu rze nia: 19: 09
czas nur ko wa nia: 48”
po wie trze
W no cy miej sce, w któ rym wcho dzi się

do Ca ny onu wy glą da dość upior nie. Szcze -
ra pu sty nia. Ab so lut na ci sza, je śli nie li czyć
lek kie go szme ru mo rza. To tal na ciem ność,
je śli nie brać pod uwa gę świa teł sa mo cho -
dów za par ko wa nych na brze gu. Od po cząt -
ku wie czo ru at mos fe ra by ła lek ko go rą ca.
Dys ku sja i pró ba po ro zu mie nia mię dzy Sa -
to mi a gru pą na te mat pla nu nur ko wa nia
speł zła na ni czym. Sa to mi za pro po no wa ła
prze pły nie cie tuż nad szcze li ną Ca ny onu,
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a gru pa na le ga ła na wpły nię cie do Ca ny -
onu. Ka żda ze stron ob sta wa ła przy swo jej
wer sji, duch bun tu wi siał co raz ni żej nad
na szy mi gło wa mi. Pe da go gicz ne po su nię -
cie Sa to mi, któ re za sto so wa ła pod wo dą,
oka za ło się ge nial nie sku tecz ne. Wi docz -
ność by ła kosz mar na. La tar ka Sa to mi ta kże.
Wy ko rzy staw szy te oko licz no ści spryt na Ja -
pon ka po sta no wi ła nie co „za błą dzić”. Nu -
rek wy glą dał dość ner wo wo, ale i z do zą
in te re su ją cej ad re na li ny nie zna ne go. Kie dy
wresz cie do pły nę li śmy do Ca ny onu, trze ba
by ło wra cać. Na wet zbun to wa nym nie uda -
ło by się za nu rzyć w szcze li nie z tą mar ną
reszt ką po wie trza! Przy sta nek bez pie czeń -
stwa stał się jed ną wiel ką ko tło wa ni ną ośle -
pia ją cej się na wza jem i roz wście czo nej
bra kiem re ali za cji wła sne go pla nu ma sy
ludz kiej. Mnie po zo stał w pa mię ci za baw nie
kro czą cy w bez miar no cy krab pu stel nik...

THE CA NY ON
nur ko wa nie nr 13
głę bo kość max 32,3 m
godz. za nu rze nia: 09: 28
czas nur ko wa nia: 43”
po wie trze
Dzień mo ich uro dzin. Nie źle się za czy -

na! Już w wo dzie, tuż przed za nu rze niem,

oka za ło się, że z mo jej le wej kie sze ni znik -
nął ca ły ba last. Jak to mo żli we? Szyb ka
zrzut ka po ki lo gra mie od ka żde go i... bez
pro ble mu uda ło mi się za nu rzyć. Tym ra -
zem do szcze li ny Ca ny onu do pły nę li śmy

eks pre so wo. Za nu rze nie by ło po pro stu baj -
ko we! Wą ziut ki prze smyk (za zwy czaj za -
nu rza się w szer szym miej scu), w któ rym
znik nę ła Sa to mi nie wy glą dał na miej sce,
przez któ re da się prze pły nąć. Jed nak po
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krót kim wa ha niu po gna łam za Sa to mi gło -
wą w dół. Wra że nie pio ru nu ją ce!!! Z jed -
nej i dru giej stro ny na wi sy, gła zy, za ka-

mar ki. Wą sko, ale ab so lut nie nie klau stro -
fo bicz nie. Od czu cia ta kie, jak pod czas
wspi nacz ki po klam rach i łań cu chach ryn -

ną na Ma ły Ko zi Wierch. Tyl ko w od wrot ną
stro nę. No i tu jest sto ra zy pięk niej! Ze zło -
te go, piasz czy ste go dna uka zał się za chwy -
ca ją cy wi dok wi ją ce go się ciem no gra na-
to we go wą wo zu, pro wa dzą ce go, naj pew -
niej, do bram kró le stwa Po sej do na. Wi dok
hip no ty zu ją cy. Le d wie zdo ła łam się po -
wstrzy mać, że by nie po dą żyć w je go stro -
nę. Grze siek dał szyb kie go dy la kil ka
me trów da lej. Ko rzy sta jąc z oka zji, chcia -
łam go ra to wać przed „za błą dze niem”
w pod wod nym kró le stwie, ale Sa to mi szyb -
ciut ko wy cza iła o co cho dzi i nie ste ty mu -
sia łam za wró cić. Po tem krót ka se sja
zdję cio wa, wy nu rza nie na po dusz ce ma sa -
żu bą bel ko we go i obłęd nie pięk ny błę kit
nad gło wą. I... ko niec Ca ny onu. Obu rza ją -
co krót ki po byt!!! W dro dze po wrot nej „cle -
aning sta tion”. Sa to mi po ka za ła sztucz kę
z ryb ką, któ ra czy ści uzę bie nie. Ja na tych -
miast ją po wtó rzy łam. Skoń czy ło się lek kim
ugry zie niem przez ryb kę mo je go ścię gna
pod ję zy kiem... Ciem no gra na to wa z ja śniej -
szy mi pa ska mi, nie po zor na ry becz ka, a ta -
ka sku ba na! Po zo sta wiw szy eki pę
pod wo dą – ja ko dwa naj więk sze zmar z la -
ki – uda ły śmy się z Sa to mi w stro nę brze -
gu...



Nuras.info 7/2014

84

EL BELLS&BLUE HO LE
nur ko wa nie nr 14 
głę bo kość max 28,1 m
godz. za nu rze nia: 12: 07
czas nur ko wa nia: 46”
po wie trze
Do Bel l sów trze ba przejść spo ry ka wa -

łek. Pie cho tą pod gór kę i do te go w peł nym
sprzę cie. La tem to do pie ro bę dzie wy zwa -
nie! Po tem wska ku je się do nie wiel kiej
„stud ni” dwa na trzy me try i sie dząc na skal -
nej pół ce, za kła da się płe twy. Wy pusz cza
się ca łe po wie trze ze skrzy deł ka, a na stęp -
nie gło wą w dół pę dzi w głąb wą skiej, okrą -
głej ryn ny. Jaz da nie sa mo wi ta! Trze ba tyl ko
uwa żać, że by nie przy dzwo nić bu tlą w wy -
sta ją ce czę ści skał. Na zwa miej sca po cho -
dzi wła śnie stąd, że nur ko wie obi ja ją swo je
bu tle o ścian ki ryn ny... Na do le nie wiel ka,
ale uro kli wa omsza ła bra ma – ni czym wej -
ście do ta jem ni cze go ogro du – Small Arch
na 28 me trach. A póź niej już tyl ko bez kre -
sny błę kit... Ru sza my w pra wo, wzdłuż pio -
no wej ska ły. Pięk na ra fa. Po raz pierw szy
wi dzę miesz ka nie ma łe go Ne mo w ja skra -
wo czer wo nej od sło nie. Chwi lę po tem bia ła
sza ra mu re na i jak za wsze pięk ny – strzę -
piel księ ży co wy. Tym ra zem uda ło mi się

z bli ska przyj rzeć te mu osob ni ko wi. Oka -
za ło się, że i ta od mia na po sia da ostre ząb -
ki... Ry ba po ka za ła peł ne uzę bie nie w lek ko
szy der czym uśmie chu i od pły nę ła z gra -
cją... Jesz cze tyl ko ol brzy mia skrzy dli ca
i do pły wa my do Blue Ho le. Nie ste ty nie -
wie le wi dać. Jest tyl ko Blue... Na to miast
pod ko niec nur ko wa nia ogrom ne wra że nie
wy warł na mnie wi szą cy na de kom pre sji
z twi nem i sta gem, ubra ny na czar no nu rek,
za koń czo ny czar ny mi płe twa mi z na pi sem
MA ŻEC. Czy tał so bie coś z no tat ni ka i wi -
siał jak ja kaś ska mie nie li na po środ ku te go
bez mia ru wód... Do dziś po zo sta ło dla
mnie za gad ką, kim był ten płe two nu rek. To
by ło jed no z mo ich pięk niej szych nur ko -
wań...

W na stęp nym, ostat nim już od cin ku, do -
wie cie się o nie spo dzian kach, któ re zgo to -
wa li mi ko le dzy w dniu mo ich uro dzin,
o wy pra wie nur ko wej na wiel błą dach
i o tym, dla cze go wiel błąd od mó wił nie sie -
nia bu tli nur ko wych. Za pra szam ser decz -
nie.

Mar gi ta „Sy ren ka” Śli zow ska

fot. Wik tor Zdro jew ski, Ka ro li na Au gust, 

Grze gorz Chmiel

http://xdivers.pl
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DDDDoooommmmiiiinnnniiiikkkk    GGGGrrrraaaacccczzzzyyyykkkk    """"HHHHoooonnnnzzzzoooo""""
zzaapprraasszzaa  nnaa

WWWWaaaarrrrsssszzzzttttaaaattttyyyy    SSSSppppeeeelllleeeeooooNNNNuuuurrrrkkkkoooowwwwaaaannnniiiiaaaa
((sszzkkoołłaa  ffrraannccuusskkaa))

ii  KKKKuuuurrrrssss    CCCCaaaavvvveeeerrrrnnnn
((sszzkkoołłaa  aammeerryykkaańńsskkaa))
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hhoonnzzoo@@oo22..ppll                    550022  996655  228888

http://www.avalondivers.com
http://www.hurtownianurkowa.pl
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Roz złosz czo ny Zeus ude rzył pio ru -
nem w sta tek, nisz cząc go zu peł nie.
Po dzie się ciu dniach wal ki z mor -
skim ży wio łem do tarł Ody se usz
na pla żę wy spy Ogy gii, gdzie zna la -
zła roz bit ka nim fa Ka lip so. Kar mi ła
go nek ta rem i am bro zją. Obie ca ła mu
wiecz ną mło dość i nie śmier tel ność,
je śli tyl ko zo sta nie z nią na za wsze. 

We dług le gen dy 7 lat spę dził bo ha ter
na wy spie Go zo w ja ski ni Ca lyp so, gdzie
był więź niem i ko chan kiem pięk nej nim fy.
Dzi siej sze Go zo, ja ko dru ga co do wiel ko -
ści wy spa Mal ty, ocza ro wu je pa nu ją cym
spo ko jem, pięk ny mi wi do ka mi i wy ra fi no -
wa ny mi for ma mi kra so wy mi. W prze ci -
wień stwie do dłu giej tu łacz ki Ody se usza
do trzeć na Mal tę mo że my dziś w nie ca łe
trzy go dzi ny. Bez po śred nie po łą cze nia ofe -
ru ją ta nie li nie lot ni cze Ry ana ir i Wiz zA ir.
Mo żli we są rów nież nie co dro ższe po łą cze -
nia czar te ro we Air Mal ta z War sza wy.

Pierw szą pod róż z Kru szyn ką na Mal tę
od by li śmy w 2010 ro ku. Spę dzi li śmy tu ca -
ły mie siąc, pie szo prze mie rza jąc nie mal
wszyst kie za kąt ki wy spy. Nie by ła to wy pra -
wa nur ko wa, po nie waż przy je cha li śmy tu
– mo żna po wie dzieć – słu żbo wo. Oczy wi -
ście już na eta pie pla no wa nia wy jaz du za -
nu rze nie się w tur ku so wo -błę kit nych wo-
dach Mo rza Śród ziem ne go by ło gwoź dziem
pro gra mu. Ni gdy nie za po mnę swo je go
pierw sze go spoj rze nia w głę bię, gdzie oko -
ło 40 me trów pod so bą bar dzo wy raź nie zo -
ba czy łem dno i roz rzu co ne du że frag men ty
am for oraz ka mien nych fi la rów, któ re oneg -
daj sta no wi ły za pew ne część sta ro żyt nych
bu dow li. Wi zu ra na Mal cie, a zwłasz cza
na Go zo, czę sto się ga 40 me trów! Tem pe -
ra tu ra wo dy la tem osią ga 30OC. Naj zim niej -
sza jest w lu tym i mar cu 15-17OC. W li sto-
pa dzie ze szłe go ro ku, pod czas nur ko wa nia
na wra ku Kar we la, na głę bo ko ści 38,5 m
mój kom pu ter po ka zy wał tem pe ra tu -
rę 21OC, co uwiecz ni łem na vi deo.

Nie by ła to mi łość od pierw sze go wej rze -
nia. Po wo li doj rze wa ło we mnie uczu cie
pod sy ca ne wie lo ma prze my śle nia mi. Wy -
spy, na któ rych przez 300 dni w ro ku świe -
ci słoń ce, kry sta licz nie czy sta wo da,
a na ka żdym kro ku cen trum nur ko we. Nie -
du ża od le głość, przy stęp ne ce ny, no i fakt,
że choć wi do ki te mu za prze cza ją, Mal ta
na le ży do Unii Eu ro pej skiej. Za kieł ko wa ło
uczu cie, któ re spra wia, że tę sk nię za Mal tą
i wra cam tu przy ka żdej mo żli wej oka zji.
Kie dyś wy da wa ło mi się, że bę dę tę sk nił
za Egip tem, jed nak my śla mi za wsze wra -
cam na Mal tę, a zwłasz cza na mo je uko -
cha ne Go zo. To bez wąt pie nia mek ka
nur ków i dla mnie za wsze po zo sta nie nu -
me rem je den. Kru szyn ka po dzie la mo je

Moja Ogygia
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zda nie i choć nur ku je do pie ro od dwóch
lat, jest bar dzo do brym nur kiem i god nym
za ufa nia part ne rem, z któ rym bez obaw pe -
ne tru ję na wet naj głęb sze ja ski nie sło necz -
nej wy spy. Tu oczy wi ście mu szę za zna -
czyć, że więk szość mal tań skich ja skiń jest
bar dzo bez piecz na i nur ko wa nie w nich nie

wy ma ga po sia da nia żad nych spe cja li za cji
ja ski nio wych. Po cią ga nas więc nie zli czo -
na ilość form skal nych pod wo dą, wszel kie -
go ro dza ju ko mi ny, pęk nię cia, ka wer ny
i ja ski nie, ale ta kże pięk ne za tocz ki z piasz -
czy stym dnem i ko ły szą cy mi się z ru chem
wo dy grzy wa mi Po sej do na, po prze ci na ny -

mi licz ny mi wą wo za mi, w któ rych mie li -
śmy oka zję zo ba czyć śli ma ki na go skrzel ne,
mu re ny, roz gwiaz dy, ośmior ni ce i mą twy
oraz wszę do byl skie wie losz cze ty wę dru ją -
ce, któ rych le piej nie do ty kać. Mi ło śni cy
nur ko wań wra ko wych rów nież znaj dą
na wy spach coś dla sie bie – w tym wy pad -
ku naj lep szą de sty na cję sta no wi głów na
wy spa, wo kół któ rej znaj du ją się licz ne
miej sca nur ko we dla aqu anau tów o ró -
żnych po zio mach za awan so wa nia. Wszyst -
kich za in te re so wa nych od wie dze niem
Mal ty za pra szam na swo ją pry wat ną stro nę,
gdzie za miesz czo ne są fil my i in for ma cje
z pierw szej rę ki.

Oszo ło mie ni nek ta rem i am bro zją Ka lip -
so wra ca my naj czę ściej do za przy jaź nio nej,
pię cio gwiazd ko wej ba zy na wy spie Go zo.
Cen trum to ofe ru je naj wy ższy po ziom i – co
dziw ne – naj ni ższe ce ny w kra ju, a wszyst -
ko w mi łej, ro dzin nej at mos fe rze. To je dy ne
cen trum nur ko we na Go zo, po sia da ją ce
cer ty fi kat EUF. Płe two nur ko wie ze stop niem
mi ni mum AOWD, ma ją cy do świad cze nie
w nur ko wa niu na Go zo mo gą sko rzy stać
z ofer ty unac com pa nied di ving (nur ko wa -
nie bez prze wod ni ka) w ce nie 90 eu ro ty -
go dnio wo – w tym nie li mi to wa na ilość
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po wie trza! (Wy cho dzi ta niej niż ty dzień
na Ko par kach w Ja worz nie). Nur ko wa nie
na Go zo da je mo żli wość po zna nia nie ska -
la ne go ludz ką rę ką na tu ral ne go bo gac twa
znaj du ją ce go się pod po wierzch nią wo dy.
Cie pły kli mat, kry sta licz nie czy ste, błę kit ne
wo dy, nie mal cał ko wi ty brak fal i prą dów,
a ta kże bo ga te ży cie mor skie przy cią ga ją
w to miej sce wie lu ama to rów pod wod ne go
świa ta. Naj lep sze miej sca do nur ko wa nia
mo żna zna leźć na pół no cy Go zo, gdzie
znaj du ją się nie zwy kłe ja ski nie, gro ty, stro -
me pod wod ne sto ki, skal ne ścia ny, wą wo -
zy, ko mi ny, tu ne le i łu ki. Na po łu dnio wym
wy brze żu mo żna zo ba czyć spo czy wa ją ce
na oko ło 40 m wra ki MV Xlen di, MV Co mi -
no land i MV Kar we la. Wi zy tów ką Go zo jest
wi do wi sko wy łuk skal ny Azu re Win dow,
u pod nó ża któ re go znaj du je się jed no z naj -
cie kaw szych miejsc nur ko wych Blue Ho le,
a po dru giej stro nie par kin gu pęk nię cie
w ska le utwo rzy ło we wnętrz ne je zio ro zwa -
ne In land Sea. Nur ko wa nie w tym miej scu
na za wsze za pi sze się ka żde mu w pa mię ci.
War to mieć oczy sze ro ko otwar te! Grat ką
dla bar dziej do świad czo nych osób, jak
i nur ków tech nicz nych bę dą z pew no ścią
wra ki stat ków Le Po ly ne sien, HMS So uth -
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wold oraz ło dzi pod wod nej HMS Stub born.
Kry sta licz nie czy ste, błę kit ne mo rze wo kół
Go zo ob fi tu je w bo gac two fau ny i flo ry.
Wzdłuż pod wod nych spa dów ży ją gra ni ki
wiel kie, kiel cza ki, ła wi ce ba ra kud i in ne ry -
by pe la gial ne. Na to miast w licz nych gro -
tach mo żna na po tkać brą zo we kul bi ny,
kon ge ry i kre wet ki. W płyt kich i piasz czy -
stych prze smy kach ży ją ry by z ro dzi ny kur -

ko wa tych, ma łe płaszcz ki, ry by jasz czur ni -
ko wa te i ostro szo wa te, a ta kże ogrom ne śli -
ma ki mor skie. By stre oko mo że doj rzeć
ró żne śli ma ki na go skrzel ne. Ist nie je rów -
nież szan sa spo tka nia uro czych ko ni ków
mor skich. Nie zli czo na ilość miejsc nur ko -
wych na Mal cie, Go zo i Co mi no spra wia,
że nie spo sób je wszyst kie do brze po znać,
a co do pie ro opi sać. Mo żna tu wra cać la ta -

mi i cią gle od czu wać nie do syt. Przy go to wa -
łem krót ki spis oko ło 60 miejsc nur ko wych,
któ re po sta ram się za mie ścić w ko lej nych
wy da niach ma ga zy nu. Za pro si li śmy Bria na
– wła ści cie la cen trum nur ko we go na Go zo
– do Pol ski i jest du ża szan sa, że bę dzie my
mo gli się z nim wszy scy spo tkać ofi cjal nie
na ko lej nych tar gach nur ko wych w War sza -
wie. Po mi mo ro sną cej po pu lar no ści Mal ty
w Pol sce nie wie lu spo tka łem tam ro da ków.
W 2010 r., w trak cie mie sięcz ne go po by tu
na wy spie, tyl ko raz usły sza łem swój oj czy -
sty ję zyk na uli cy. Nie za le żnie więc
od kwa li fi ka cji, umie jęt no ści i do świad cze -
nia za chę cam wszyst kich nur ków, któ rzy
nie zna ją te go za kąt ka Eu ro py do od wie dze -
nia Mal ty, na któ rej ka żdy znaj dzie coś dla
sie bie. Aż chce się po wie dzieć „Cu dze
chwa li cie, swe go nie zna cie” – tak bli sko
do mu na ma leń kich wy sep kach Mo rza
Śród ziem ne go nie bie skie kró le stwo Po sej -
do na speł nia ma rze nia o wol no ści, uwal nia
od gra wi ta cji i za trzy mu je na chwi lę czas.
Kto ma uszy, niech słu cha: czas pa ko wać
wa liz ki. A mo że wy bie rze my się kie dyś ra -
zem?

Bog dan Trzcion ka

bog dan@di ving.net.pl
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Re pu bli ka Do mi ni kań ska jest oce -
nia na ja ko naj lep sza ka ra ib ska de -
sty na cja pod wzglę dem wa run ków
do nur ko wa nia. Pięk no i ko lo ry jej
mor skie go ży cia, kry sta licz ne wo dy
i ró żno rod ne pod wod ne sce ne rie
Mo rza Ka ra ib skie go to wy star cza ją cy
po wód, że by wsko czyć w pian kę,
wziąć po trzeb ny sprzęt i za nu rzyć się
do wo dy. W ar ty ku le przed sta wi my
kil ka opcji na sze go „pod mor skie go
szla ku”.

San to Do min go i wy brze że po łu dnio we
Sto li ca Re pu bli ki Do mi ni kań skiej, San to

Do min go, ofe ru je wy jąt ko wą mo żli wość
nur ko wa nia w pierw szym pod wod nym na -
ro do wym par ku No we go Świa ta, któ ry jest
jed no cze śnie jed nym z naj pięk niej szych.
Park Na ro do wy La Ca le ta ma śred nią głę bo -
kość 10-15 me trów i roz cią ga się na 12
km˛, od Ja ski ni Ja skó łek (Cu eva de las Go -
lon dri nas) aż do Pun to Cau ce do.

La Ca le ta to wy jąt ko we, na tu ral ne mor -

skie ką pa li sko z ró żno rod ny mi ra fa mi ko ra -
lo wy mi i ko lo ro wy mi ry ba mi, któ re zna la -
zły dom w kil ku za to pio nych stat kach, np.
Hic ko ry (na głę bo ko ści 60 stóp), El Li món
i Ka pitán Al si na (na głę bo ko ści 100 stóp)
i Don Qu ico (mniej wię cej 190 stóp). Ta kże
tu taj zna leźć mo żna wie le pod wod nych
rzeźb ta iń skiej kul tu ry.

Ba ha my to ko lej ne zna ne miej sce o głę -
bo ko ści od 60 aż do 120 stóp, a je go na zwa
zwią za na jest z po do bień stwem do pięk -
nych Ba ha mów. Z ko lei na zwa Sie dem
Palm Ko ko so wych (Las Sie te ma tas de co -
co) po cho dzi od palm, któ re od bi ja ją się
w mo rzu. W Bo ca Chi ca zna leźć mo żna
dwa świet ne miej sca do nur ko wa nia: wrak

Nurkowanie w Republice Dominikańskiej
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stat ku El Ca tuán na głę bo ko ści 60 stóp i ra -
fa ko ra lo wa Bar ra cu da, gdzie re zy du ją ba ra -
ku dy i in ne zwie rzę ta. W re gio nie Ju an
Do lia nur ko wać mo żna we wra ku stat ku Ta -
nya V.

La Ro ma na & Bay ahi be
Bay ahi be znaj du je się nie da le ko La Ro -

ma na i szczy ci się ró żno rod nym pod wod -
nym ży ciem, gdzie do mi nu je wrak Sa int
Geo r ge o dłu go ści 266 stóp. Nie da le ko stat -
ku spo tkać mo żna mu re ny, ba ra ku dy, dra -
pie żną ry bę ita ja ra go liat i in ne zwie rzę ta.

Mo że cie ta kże nur ko wać w ja ski ni Cu eva
del Pa dre Nu estro. W oko li cy La Ca ta li ni ta
nie po win ni ście omi nąć miej sca o na zwie
Ścia na (La Pa red), gdzie mo żna nur ko wać
od głę bo ko ści 15 aż do 140 stóp. Nie da le -
ko wy spy Ca ta li na znaj du je się tzw. Akwa -
rium (El Acu ario), któ re jest do mem nie zwy -
kłe go ga tun ku ko ni ka mor skie go, sław nej
ogni cy pstrej na zy wa nej ry ba mo tyl, oraz
ża biej ry by o dziw nym za bar wie niu. Wy spa
Sa ona to ostat ni przy sta nek „pod mor skie go
szla ku”, gdzie po dzi wiać mo że cie nie tyl ko

ró żno ko lo ro we ko ra low ce, ale ta kże wrak
stat ku Ka pi tan Kid, któ ry od kry to nie daw no
na głę bo ko ści 20 stóp.

Wy brze że pół noc ne – z Sa ma ny
do Mon te cri sti

Na pół wy spie Sa maná, kon kret nie w Las
Ga le ras, znaj du je się sław ne miej sce dla na -
praw dę do świad czo nych nur ków – Ca bo
Ca brón. Na głę bo ko ści 120 stóp kry ją się
for ma cje skal ne Tro je Drzwi (Las tres pu er -
tas) i Ka mień (La pie dra), a miej sce ofe ru je
cu dow ny wi dok na in ten syw ny pod wod ny
świat. Trzy Wie lo ry by (Las tres bal le nas)
nie da le ko Por til lo to ska ły na głę bo ko ści 20
stóp i ra zem z El Por tón two rzą ide al ne
miej sce dla po cząt ku ją cych.

W oko li cy Na gua, w bar dzo płyt kiej wo -
dzie, od kry je cie Ba ho ba del Pi ńal, Ja ski nię
Bezu i Ja ski nię Wę go rzy. W Sosúa, nie da le -
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ko Pu er to Pla ta, na pla ży El Ca nal mo że cie
do wo li nur ko wać z rur ką w obec no ści ko -
lo ro wych ryb. Pół noc no -za chod nia część
wy spy, głów nie Mon te cri sti, za ska ku je ró -
żno ko lo ro wy mi ko ra low ca mi. Na pew no
nie mo że Was za brak nąć w Ru cia i Cayo
Are na, bli sko któ rych znaj du je się po nad 20
wra ków, a mię dzy ni mi je den z hisz pań -
skiej flo ty z ro ku 1563.

Po łu dnio wy za chód – z San Cri stó bal da -
lej na za chód

Las Cha pas, to nic in ne go, jak świet ne
nur ko wa nie na pla ży Najayo pod San Cri -
stó bal, z pod mor ski mi ka na ła mi, któ re się -
ga ją głę bo ko ści 40-120 stóp, oraz ze
wspa nia ły mi ra fa mi. Pięk ne miej sca znaj -
dzie cie też w Azua, Baní i przede wszyst -
kim na Ba ra ho nie. W re gio nie tym war to
od wie dzić roz le głe pla że Ca bo Ro jo
i Bahía de las Águ ilas – ide al ne miej sca
na ide al ne nur ko wa nie. Ko lej na pla ża z za -
pie ra ją cy mi dech w pier siach pod wod ny mi
sce ne ria mi to Ca bo Fal so, któ ra ze wzglę du
na sil ne prą dy po le ca na jest do świad czo -
nym nur kom.

Katarzyna Byrtek 

poland@godominicanrepublic.com
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Pod wo dą od dy cha my po wie trzem
bądź in ną mie szan ką od de cho wą.
Ga zy umo żli wia ją nam prze by wa nie
pod wo dą, co wię cej od nich za le ży
na sze ży cie. Ka żdy świa do my nu rek
po wi nien za zna jo mić się nie tyl ko
z od dzia ły wa niem ga zów na or ga -
nizm, ale ta kże ze spo so bem mie -
sza nia tych ga zów. Gas blen ding
– o za po mnia nej sztu ce nur ko wej.

Pod sta wo wa wie dza
„Nur ko wa nie na mie szan kach” – wie lu

z nas sły sza ło i uży wa ło wie lo krot nie te go
zwro tu. Szcze gól nie na prze ło mie lat 80.
i 90. nie wie lu płe two nur ków mia ło mo żli -
wość od dy cha nia pod wo dą in nym ga zem
niż po wie trze. Mie szan ka od de cho wa mia -
ła wte dy wy miar trud no osią gal ny. Dziś
nur ko wa nie na ni trok sie (po wie trze wzbo -
ga co ne w tlen) jest mo żli we już w trak cie
kur su pod sta wo we go. Nur ko wa nie na ga -
zach in nych niż po wie trze sta ło się tak po -

wszech ne, jak ko rzy sta nie ze sprzę tu w po -
sta ci kom pu te ra nur ko we go czy octo pu sa
ja ko al ter na tyw ne go źró dła od dy cha nia.
Świa do my płe two nu rek po wi nien za dać so -
bie py ta nia: skąd bie rze się ga zy, któ ry mi

od dy cha my pod wo dą, kto je przy go to wu -
je i skąd pew ność, że są czy ste?

Po wie trze kon tra in ne ga zy
Przez wie le lat nur ko wa nie re kre acyj ne

(o tech nicz nym sły sza ła za le d wie garst ka)

Gas blending
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wy ko ny wa ne by ły na po wie trzu. Gaz ten
ma wie le za let. Jest po wszech nie do stęp ny,
za dar mo, nie trze ba się za sta na wiać skąd
go we źmie my, bo znaj du je się przy sło wio -
wo „w po wie trzu”. Zwy czaj na pro ce du ra
– uru cha mia my sprę żar kę i na bi ja my bu tlę
po wie trzem z oto cze nia. Po wszech nie, do -
stęp nie na ca łym świe cie i ta nio. Dla cze go
za tem za czę li śmy szu kać in nych mie sza nek

do od dy cha nia pod wo dą? Od po wiedź jest
pro sta, po wie trze ma wie le po wa żnych wad
i nie mo żna go wy ko rzy sty wać w peł ni
na wszyst kich głę bo ko ściach. By za ła go dzić
ne ga tyw ne skut ki nur ko wa nia na po wie trzu,
za stą pio no je ni trok sem czy tri mik sem

Sztu ka gas blen din gu
Naj pro ściej rzecz uj mu jąc, jest to ca ły

ze staw pro ce dur i umie jęt no ści po trzeb -

nych do przy go to wa nia mie szan ki od de -
cho wej, przy czym wy ma ga ne jest od po -
wied nie za ple cze sprzę to we. Po łą cze nie
wie dzy i prak ty ki blen de ra wraz z in sta la -
cją wy so ko ci śnie nio wą da je mo żli wość kre -
owa nia mie sza nek od de cho wych, któ rych
mo że cie uży wać z Wa szych bu tli. Nu rek
– nie ma ją cy wie dzy o mie sza niu ga zów
– ma do wy bo ru je dy nie za ufać blen de ro wi
i ba zie nur ko wej, w któ rej nur ku je.

Po cząt ko wo gas blen de rem był po pro stu
użyt kow nik przy szłe go ga zu. Za zwy czaj
by ło po trzeb nych tyl ko pa rę bu tli, czę sto
cho dzi ło o jed no czy dwa nur ko wa nia.
W ba zie mie szał ga zy naj czę ściej naj bar -
dziej do świad czo ny in struk tor, za zwy czaj
pro wa dzą cy kurs, na któ ry by ły po trzeb ne
ga zy. Z cza sem za po trze bo wa nie na ró żne
mie sza ni ny zwięk szy ło się i oka za ło się, że
w nie któ rych przy pad kach roz sąd ne, z wie -
lu przy czyn, jest od dzie le nie pra cy in struk -
tor skiej czy me ne dżer skiej od pra cy gas
blen de ra. W du żych ba zach na sta wio nych
na nur ko wa nie tech nicz ne ta kie sta no wi sko
jest wręcz nie unik nio ne.

Ro la gas blen de ra
Gas blen der – cer ty fi ko wa na oso ba zaj -

mu ją ca się nie tyl ko przy sło wio wym mie -
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sza niem. Jest ona od po wie dzial na za do bra -
nie ga zów, ich pro por cje, czy stość, po cho -
dze nie. Za mó wie nie mie szan ki od by wa się
bez po śred nio u blen de ra ze wzglę du na je -
go zna jo mość te ma tu. Po wi nien on do ra -
dzić pro por cje oraz spraw dzić, czy są
w po rząd ku. Pa mię taj my jed nak, by prze -
ana li zo wać ga zy przez wej ściem do wo dy.
Ma jąc od po wied nie upraw nie nia, to nasz
obo wią zek, nie gas blen de ra.

Blen der to naj czę ściej oso ba ma ją ca za -
cię cie tech nicz ne, tzw. zło ta rącz ka. I wła -
śnie dla te go czę sto jej obo wiąz ki nie
koń czą się tyl ko na mie sza niu i ana li zie ga -
zów. Jest to oso ba, któ ra po tra fi za ła twić bu -
tle tech nicz ne z tle nem i he lem, olej
do kom pre so ra czy orin gi do za wo rów.
Wie lo krot nie po ma ga w wie lu rze czach
zwią za nych z per so nal nym sprzę tem nur -
ków, to ta ki do bry duch, dla te go war to
o nim pa mię tać.

Je że li ukoń czy li śmy kur sy, któ re po zwa -
la ją nam nur ko wać na ró żnych ga zach, to
po nie kąd mie li śmy do czy nie nia z blen de -
ra mi. To wła śnie u nich mo gli śmy za ma -
wiać ga zy i po tem je od nich od bie rać
i ana li zo wać. To wła śnie z ni mi mo gli śmy
go dzi na mi ga dać pod czas ich bar dzo

żmud nej i po wol nej ro bo ty. I to wła śnie
od nich mo gli śmy się wie le na uczyć.

Od po wie dzial ność Gas Blen de ra
Od je go pra wi dło wych ob li czeń i pra cy

czę sto za le ży uda ny har mo no gram ca łe go
dnia nur ko we go. Oczy wi ście za przy ję cie
ga zów i sa mo nur ko wa nie od po wia da nu -

rek, lecz je że li blen der po my li się w ob li -
cze niach czy mie sza niu, to kon se kwen cje
mo gą być ta kie, że nur ko wie od mó wią
przy ję cia ga zów, ale stra cą przy tym pół
dnia nur ko we go…

Bar dzo wa żne w przy ję ciu za mó wie nia
na ga zy jest upew nie nie się, że zo sta ło ono
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przy ję te od kom pe tent ne go i wła ści wie wy -
szko lo ne go nur ka czy in struk to ra. Za tem
gas blen der mu si mieć ta kże wie dzę na te -
mat nur ko wa nia, zwłasz cza tech nicz ne go,
or ga ni za cji, stan dar dów. Wie le przy kła dów
mo żna wy mie niać, jak to ma ło do świad cze -
ni nur ko wie chcie li za mó wić ga zy na nur -
ko wa nie kil ku na sto me tro we. Kie dyś mia łem
przy pa dek, że płe two nu rek przy szedł z za -
mó wie niem na ga zy na 90 m. Na py ta nie,
ja kie ma upraw nie nia in struk tor skie, od po -
wie dział, że jest Co ur se Di rec to rem. Oka -
za ło się, że ow szem był Co ur se Di rec to rem,
ale or ga ni za cji za ło żo nej przez sa me go sie -
bie i ni ko mu nie zna nej. To by wy ja śnia ło
pró bę pod pię cia re kre acyj ne go BCD Gli -
de 2000 do twi na i chęć za bra nia ta kie go
ze sta wu na 90 m. Z kur san tem… Na szczę -
ście dzi siaj ba zy nur ko we du żo bar dziej

szcze gó ło wo zwra ca ją uwa gę na cer ty fi ka -
ty swo ich klien tów i ukoń czo ne kur sy. Mi -
mo to wie dza gaz blen de ra po win na
za wie rać pod sta wo we da ne z roz po zna wal -
nych or ga ni za cji nur ko wych do ty czą cych
do zwo lo nych ga zów dla po szcze gól nych
stop ni oraz li mi tów z ni mi zwią za nych.
Wa żne jest też za po zna nie się z na zwa mi
stop ni, gdyż czę sto dwie iden tycz ne na zwy
da ją zu peł nie in ny do zwo lo ny za kres ga -
zów i głę bo ko ści. Przy kła dem tu jest Tri mix
Di ver TDI i IANTD. Je den to daw ny En try
Le vel Tri mix z li mi tem 60 m a dru gi tzw.
Full Tri mix z li mi tem 90 m, choć czy
po kur sie full tri mix ma my ja kieś li mi ty głę -
bo ko ści? To już te mat na oso by ar ty kuł.

W ko lej nej czę ści po zna cie me to dy
i tech ni ki mie sza nia nur ko wych ga zów.

Ju nior

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
http://www.avalondivers.com
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Po ko ra, sza cu nek, rze tel ność, pod -
mio to we trak to wa nie. Do peł nie nie
tych obo wiąz ków nie za wsze jest
– jak mo gło by się wy da wać – ta kie
pro ste, jak mó wie nie o nich.

Nie daw no je den z kur san tów za py tał
mnie, co po wo du je, że nur ko wa nie ja ski -
nio we jest ta kie fa scy nu ją ce. Za nim od po -
wie dzia łem na to py ta nie, mu sia łem się

chwi lę za sta no wić. Wró ci łem pa mię cią
do wspo mnie nia z wy jaz du do Ru mu nii
w ro ku 2005. To chy ba wte dy, po wy nu rze -
niu za pierw szym sy fo nem w ja ski ni Izbu -
cul Gal be nei, prze mie rza jąc wy drą żo ne
przez wo dę ko ry ta rze we wnątrz gó ry, ocza -
ro wa ny ma je sta tem ja ski ni i mno go ścią
form skal nych zda łem so bie spra wę, jak
nie sa mo wi te rze czy da ne jest mi wi -
dzieć. I to na praw dę uszczę śli wia, to wła -

śnie jest we dług mnie fa scy nu ją ce w nur ko-
wa niu ja ski nio wym. Śro do wi sko ja ski nio we
za fa scy no wa ło mnie wte dy tak bar dzo, że
nie dłu go po po wro cie z wy pra wy za pi sa -
łem się do Spe le oklu bu War szaw skie go
na kurs spe leo i na po cząt ku 2006 ro ku roz -
po czą łem przy go dę z ta trzań ski mi ja ski nia -
mi su chy mi.

Na tam tej wy pra wie – oprócz rze czy,
któ re zo ba czy łem w ja ski niach – by łem

Obowiązki wobec Natury
okiem speleonurka

z dala od cywilizacji                                                                                                         fot. Jacek Strejczyk
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pod ogrom nym wra że niem te go, jak wów -
czas dzia ła ło śro do wi sko spe le onur ko we.
War to ści, ja ki mi kie ro wa li się je go człon ko -
wie to otwar tość, ja sność w re la cjach, chęć
od kry wa nia i udo stęp nia nia in nym wie dzy
o ró żnych nie do stęp nych miej scach oraz
pra ca ze spo ło wa. Te go uczy łem się od mo -
je go „gu ru” nur ko wa nia ja ski nio we go – An -
drze ja Szer sze nia „Pszczół ka” – i te war to-
ści sta ram się krze wić wśród nur ków ja ski -
nio wych znaj du ją cych się w mo im oto cze -
niu.

Uszczę śli wia – to wła śnie jest fa scy nu ją -
ce w nur ko wa niu ja ski nio wym

Spe le onu rek ma szan sę by cia w miej -
scach, gdzie ni gdy wcze śniej ludz ka sto pa
czy też płe twa nie się gnę ła. To da je rów nież

w pe wien spo sób po czu cie wy jąt ko wo ści,
by cia ob da ro wa nym czymś nie zwy kłym
i nie po wta rzal nym. Gdy do cie ra się do
miejsc, o któ rych świat do tąd nie wie dział,
no wych, nie po zna nych ko ry ta rzy czy ca -
łych ja skiń, to gdzieś „za gło wą” jest to po -
czu cie, że wcho dzi się na „czyjś” te ren. Nie

ma wpraw dzie wła ści cie la z ak tem no ta rial -
nym, ale w grun cie rze czy jest nim Na tu ra.
Nam – lu dziom – wy da je się, że je ste śmy
wład ca mi i pa na mi. Mie wa my złud ne po -
czu cie, iż od kry te rów na się na sze. Czę sto
za po mi na my, że gdy by Na tu ra nie wpu ści -
ła nas tam, gdzie we szli śmy, nie by li by śmy

woda z Dolnego Petranika mieszająca się z potokiem                            fot. Anna Budziarek

obóz nad brzegiem Viroit     fot. Piotr Karpinski
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zdo byw ca mi, od kryw ca mi czy na wet „spa -
ce ro wi cza mi” po jej prze strze ni. Tak na -
praw dę czę sto to nie my de cy du je my, lecz
ona. I my ślę so bie, że dla te go win ni śmy jej
za to nie tyl ko hołd. Pra wo do świad cza nia
owej wy jąt ko wo ści, w mo im mnie ma niu,
łą czy się z pew ny mi obo wiąz ka mi.

Po ko ra i sza cu nek
Co to zna czy mieć obo wią zek wo bec Na tu -

ry? We dług mnie od po wiedź kry je się w czte -
rech ha słach – po ko ra, sza cu nek, rze tel ność,
pod mio to we trak to wa nie. Do peł nie nie tych
obo wiąz ków nie jest – jak mo gło by się wy da -
wać – ta kie pro ste, jak mó wie nie o nich.

Do brze pa mię tam jed ną z wy praw,
na Kau kaz w 2007 ro ku. Za fa scy no wa ny
uro dą sza ty na cie ko wej urwa łem ka wa łek
sta lak ty tu. Chęć wzię cia ka wał ka „skar bu”
po pchnę ła mnie do bez myśl no ści. Był to
du ży błąd. Czas po wsta wa nia ta kiej for my

tajemnicze Skotini                                                           fot. Anna Budziarek

wykłady                   fot. Anna Budziarek

ćwiczenia na sucho         fot .Jacek Strejczyk
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na cie ko wej ma wy miar geo lo gicz ny, ten
frag ment ni gdy już nie od ro śnie, a przy naj -
mniej nie za ży cia „kil ku” ko lej nych po ko -
leń. Re flek sja przy szła z cza sem, ale
przy nio sła świa do mość wa gi ta kich dzia łań
i ich kon se kwen cji. Z po ko rą wo bec na tu ry
i sza cun kiem dla jej prze strze ni sty ka się
nie je den gro to łaz czy nu rek ja ski nio wy.
Usza no wać przy ro dę i po prze stać na mo -
żli wo ści zo ba cze nia te go, co jest do stęp ne
bez do dat ko wych za bie gów, czy roz wier -
cać, wy sa dzać? Ogól nie je stem zda nia, że
nie na le ży za nad to in ge ro wać w ja ski nię
i prze kra czać gra nic, do któ rych do pusz cza.
Na po cząt ku 2011 ro ku mia łem oka zję
uczest ni czyć w mię dzy na ro do wej wy pra -
wie do ja skiń sys te mu Rio En can ta do w Pu -
er to Ri co. Po cząt ko wo sto sun ko wo kry ty-

cz nie ob ser wo wa łem ko le gów z ze spo łu
(Ame ry ka nów Bo ba i Mar ka), któ rzy roz ku -
wa li nie wiel ki otwór skal ny. Jak się jed nak
oka za ło, po sze rze nie go i wej ście tam
otwo rzy ło dro gę do par tii, któ rych w in ny
spo sób nikt ni gdy by nie zo ba czył, a któ re
mia ły bo ga tą i prze pięk ną sza tę na cie ko wą,

ze szcząt ka mi pre hi sto rycz nych kra bów
i nie to pe rzy po wta pia nych w kal cy to we po -
le wy. Wra że nia wi zu al ne by ły na praw dę
nie sa mo wi te! No i mo gli śmy do ry so wać
do ma py ko lej ne dzie siąt ki me trów od kry -
tych ko ry ta rzy. Czy wpły nę ło to na ła ma nie
ta jem ni cy tej ja ski ni? Czy do pu ści li śmy się

Viroit                                                                      fot. Jacek Strejczyk

nurkowaniom towarzysz niezwykłe widoki 
fot. Piotr Bredlak
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prze kro cze nia gra nic? Ja ki sens ma ich prze -
kro cze nie? I czy chęć do tar cia, zo ba cze nia,
chwi la za chwy tu są wy star cza ją cy mi ar gu -
men ta mi do po dej mo wa nia ta kich dzia łań?
De cy zje te go ty pu za wsze łą czą się z dy le -
ma ta mi. Do brej od po wie dzi na po sta wio ne
tu py ta nia ra czej trud no szu kać. Ludz ka na -

tu ra od kryw cy i pa na czę sto wy gry wa z sza -
cun kiem i po ko rą. Gdy nikt z do sta tecz nie
moc ną bro nią nie strze że gra nic ta jem ni cy,
tyl ko w na szej ge stii po zo sta je de cy zja o za -
ję ciu te ry to rium. W mo ich do świad cze -
niach spe le onur ko wych więk szość sta no-
wią jed nak te, w któ rych po ko ra i sza cu nek

wy gry wa ły z cie ka wo ścią. Sta ram się pły -
nąć tam, gdzie ja ski nia pusz cza, na wet gdy
wy ma ga to dłu ższej chwi li i wy sił ku, by się
gdzieś prze ci snąć, zmie ścić, do stać. Nie
prze kra czam li mi tów ga zo wych, wła snych
i in nych, na wet je śli pusz cza da lej, gdy ja -
ski nia „wo ła”, by pły nąć w głąb. Te go rów -
nież uczę mo ich kur san tów pod czas
warsz ta tów spe le onur ko wa nia: po ko ry, sza -
cun ku, prze strze ga nia li mi tów.

Rze tel ność i pod mio to we trak to wa nie
Praw da i rze tel ność nie są war to ścia mi

szcze gól nie sza no wa ny mi we współ cze snej
rze czy wi sto ści. Prze kła da się to na wszel kie
aspek ty ży cia. Uwa żam, że od po wie dzial -
ność za świad cze nie praw dy o na tu rze to
je den z pod sta wo wych obo wiąz ków spe le -
onur ka, gro to ła za, eks plo ra to ra. Dzie le nie
się, bez prze kła mań (!) i zwło ki in for ma cja -
mi o miej scu, któ re zo ba czy li śmy stwa rza
mo żli wość od kry wa nia go przez in nych,
do świad cza nia te go sa me go po czu cia ob -
co wa nia z ab so lu tem. To god ne i ludz kie.
To rów nież, uwa żam, po win ność wo bec
Na tu ry i wyj ście z po sta wy by cia jej pa nem.
To pod sta wo we obo wiąz ki od kryw cy – rze -
tel ność i udo stęp nia nie no wo po zna nej
wie dzy in nym, tak by na stęp nym by ło ła -

nurowanie w Petraniku                                                       fot. Jacek Strejczyk
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twiej. By wa jed nak ina czej. Zda rza ją się
wręcz kon fa bu la cje na te mat osią gnię tych
głę bo ko ści czy dłu go ści. Uła twia ją je fo ra
in ter ne to we, da ją ce nie mal nie ogra ni czo ne
mo żli wo ści wy pi sy wa nia „ba jek” i kre owa -
nia syl wet ki „eks plo ra to ra” oso bom, któ re

fak tycz nie nie osią gnę ły te go, o czym pi szą.
W ten spo sób nie kie dy za mie nia się sło wo
„rze tel ność” na „mar ke ting”. Za po mnieć
mo żna przy tym, że w re al nym świe cie naj -
pierw jest „dzia ła nie”, a ewen tu al nie do pie -
ro póź niej jak kol wiek po ję ty „mar ke ting”.

Ka żda ko lej na wi zy ta w tym sa mym miej -
scu ja ski ni mo że być in nym prze ży ciem,

pa ra fra zu jąc zna ne po wie dze nie: nie da się
dwa ra zy wejść do tej sa mej ja ski ni. Zmien -
ne wa run ki, jak prąd wo dy czy wi docz ność
i na sza per cep cja, po zwa la ją wi dzieć in ne
szcze gó ły, kon cen tro wać uwa gę na od -
mien nych ele men tach. Trze ba chcieć zo ba -
czyć te ró żni ce. Jest je den wa ru nek
– trak to wa nie ja ski ni w spo sób pod mio to -

Górny Petranik              fot. Piotr Karpiński ekipa po wyprawie                                                           fot. Anna Budziarek



Nuras.info 7/2014

104

wy i uwa żny. Wów czas jest szan sa na do -
strze że nie nie zwy kło ści i nie po wta rzal no-
ści. To du ża ró żni ca wi dzieć ja ski nię je dy -
nie ja ko ko ry tarz do po głę bie nia, sy fon
do prze pły nię cia, miej sce do „zro bie nia”,
al bo ja ko nie po wta rzal ne te ry to rium z kró -
le stwa Na tu ry. Gdy chęć od kry wa nia nie
wy ni ka je dy nie z po trze by za spo ko je nia
swe go ego, a z cie ka wo ści, gdy ro bi się to
hob by stycz nie, nie ja ko „dla sie bie”, z po -
bu dek i mo ty wa cji we wnętrz nych, bę dąc
wie dzio nym zwy kłą ludz ką cie ka wo ścią,

a nie po trze bą „wy ni ku” czy „mar ke tin gu”
– jest na to znacz nie więk sza szan sa.

Nur ko wa nie ja ski nio we – to sport czy
nie?

Czę sto sły szy się, że nur ko wa nie ja ski -
nio we to sport eks tre mal ny. Czy tak, czy
nie? Trud no po wie dzieć. Czy do star cza ad -
re na li ny? Czy jest nie bez piecz ne? Mo że.
A mo że nie bar dziej nie bez piecz ne niż
prze bie gnię cie przez ru chli wą uli cę
na czer wo nym świe tle? Je śli nur ko wa nie ja -
ski nio we jest spor tem, to zgod nie z za sa da -

mi fa ir -play wy ma ga się od spor tow ców
uczci wo ści, zdro wej ry wa li za cji i do bre go
wy ni ku bę dą ce go efek tem re al ne go dzia ła -
nia. A do pie ro po tem na gro dy, pod par tej
rze czy wi sty mi suk ce sa mi spor tow ca… a nie
od wrot nie. A je śli spor tem nie jest, to nie
ma wy ści gu, nie ma ry wa li za cji, jest tyl ko
ob co wa nie z na tu rą i po zna wa nie jej ko lej -
nych za ka mar ków. Ale na dal zgod nie z za -
sa da mi ety ki. Jest spor tem, czy nie jest
– ka żdy od po wia da so bie sam…

Po ko ra, sza cu nek i rze tel ność – te war to -
ści cha rak te ry zo wa ły „tych naj więk szych”
w nur ko wa niu ja ski nio wym i tym war to -
ściom po win ni śmy, ja ko nur ko wie ja ski nio -
wi i kon ty nu ato rzy tej dzia łal no ści,
po zo stać wier ni.

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 wszys-

t kich po zio mach do di ve ma ste ra włącz nie.



http://partnernurkowy.pl
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Wszyst kim nam pierw szy czerw ca
ko ja rzy się bez a pe la cyj nie z Dniem
Dziec ka, nie za le żnie od te go w ja kim
je ste śmy wie ku. Dzień ten uro czy ście
ob cho dzo no w PRL - u, rów nież 25 lat
po je go upad ku nikt o naj młod szych
nie za po mi na… 

W swo jej wie lo let niej dzia łal no ści nur -
ko wej or ga ni zo wa łem ró żne im pre zy dla
dzie ci; w tym ro ku po raz pierw szy głów ną
atrak cją by ły za wo dy węd kar skie, a ich
zwień cze niem po kaz sprzę tu do nur ko wa -
nia i mo żli wość zo ba cze nia płe two nur ków
w ak cji. Wszyst ko mia ło dzia łać na dzie cię -

cą wy obraź nię i po łą czyć dwa świa ty – ten
z po wierzch ni i ten ma gicz ny, nie zna ny,
pod wod ny…

Dzień dziecka z wędką i butlą…
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Ko ło Pol skie go Związ ku Węd kar skie go
w Olsz ty nie przy go to wa ło dla dzie ci i mło -
dzie ży do 16 ro ku ży cia za wo dy węd kar -
skie nad Je zio rem Dłu gim, tuż przy swo jej
sie dzi bie.

Już od 8 ra no wia do mo by ło, że wszyst -
kie na gro dy od hoj nych spon so rów znaj dą
swych ad re sa tów, bo wiem chęć uczest nic -
twa w za wo dach wy ra zi ło bli sko 50 dzie -

cia ków. Li cząc jesz cze pod eks cy to wa nych
ro dzi ców, nad brze giem ma low ni cze go Je -
zio ra Dłu gie go ze bra ła się cał kiem spo ra
gru pa.

Dzie ci wy po sa żo ne w pre zen ty od spon -
so rów – czap ki, ko szul ki, na po je, sło dy cze
– usta wi ły się na sta no wi skach roz miesz -
czo nych wzdłuż je zio ra. Wy raź nie by ło wi -
dać, że gru pa po dzie li ła się na ama to rów

i za wo dow ców. Z prze ra że niem pa trzy łem
na przy go to wa ny przez nie któ rych am bit -
nych ta tu siów sprzęt węd kar ski. Na szczę -
ście sę dzio wie za wo dów ca ły czas
pil no wa li, aby to dzie ci trzy ma ły węd ki
w rę kach, a nie sta rzy węd ka rze. Punk tu al -
nie o godz. 9 sę dzia głów ny za wo dów dał
sy gnał dźwię ko wy po zwa la ją cy na od pa le -
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nie wę dek. Wcze śniej od by wa ło się za nę -
ca nie i przy go to wy wa nie przy nęt. Jak dys -
kret nie pod pa trzy łem, więk szość na ha czy ki

na bi ja ła bia łe ro ba ki (dla wta jem ni czo nych
– dzi ku ny, czy li lar wy much). Jest to ulu bio -
na przy nę ta żon węd ka rzy… W cza sie za -
wo dów mo żna by ło usły szeć opo wie ści
o prze cho wy wa niu ich w lo dów kach i sy -
tu acjach, kie dy ucie ka ły z pu de łek, wszę -
dzie się roz ła żąc… Fuj!

Ja, wraz z sy nem, przy go to wa łem się
do za wo dów so lid nie. Po za bia ły mi ro ba la -
mi Mło dy miał też ro ba ki czer wo ne (czy li

dżdżow ni ce) oraz pu deł ko ku ku ry dzy. Za -
wo dy mia ły trwać do go dzi ny 11. Na po -
cząt ku na praw dę czuć by ło pod nie ce nie
i en tu zjazm naj młod szych. Z upły wem cza -
su gasł on jed nak, bo efek tów za nę ca nia
pra wie nie by ło.

Kil ko ro dzie cia ków zła pa ło ry by, ale
więk szość z uczest ni ków nie mia ła na wet
bra nia. Tak wła śnie by ło w przy pad ku mo -
je go sy na, któ re go chęć do węd ko wa nia sty -
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gła z ka żdą mi nu tą… Na szczę ście wy ni ki
in nych i wy mia ry zło wio nych ryb nie spo -
wo do wa ły, mam na dzie ję, u nie go awer sji
do węd ko wa nia w przy szło ści. W su mie te
zło wio ne oka zy by ły tak ma łe, że na le ża ło
je od ra zu wy pusz czać, ucie cha szczę śliw -
ców by ła jed nak ogrom na.

Za wo dy za koń czy ły się roz da niem na -
gród, na szczę ście dla więk szo ści wy nik po -

ło wów nie miał tu więk sze go zna cze nia.
Ka żdy z ma łych uczest ni ków otrzy mał
od or ga ni za to rów węd kę i ak ce so ria – spła -
wi ki, przy po ny itp. Do brej za ba wy nie bra -
ko wa ło, ale przede wszyst kim by ła to
do sko na ła oka zja, aby spę dzić tro chę cza su
z dzieć mi.

Przed roz da niem na gród do im pre zy do -
łą czy li na si płe two nur ko wie. Kil ku Aqu aju -

nio rów, pod opie ką Di ve ma ste rów,
przy bar dzo licz nym udzia le ga piów, we -
szło pod wo dę. Dzie ci przy glą da ły się ca łej
ak cji z za cie ka wie niem, za da wa ły też mnó -
stwo py tań. Kto wie, mo że za kil ka lat część
z nich po ko cha nur ko wa nie tak jak my…

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl
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Je stem z wy kształ ce nia praw ni kiem,
z za wo du in struk to rem nur ko wa nia,
zaś ze szcze rej pa sji i po wo ła nia
na uczy cie lem. Zau wa ży łem, że od
kil ku na stu lat w nur ko wa niu ma
miej sce tra gicz ne nie po ro zu mie nie,
któ re kosz to wa ło już ży cie wie lu na -
iw nych, mło dych nur ków. Po le ga ono
na tym, że sprze daw cy szko leń
i sprzę tu twier dzą, że do brym wy -
szko le niem i do brym sprzę tem bu du -
je się bez pie czeń stwo nur ko wa nia. 

Ro bią to dla pie nię dzy, więc ich mo ty wy
są szcze gól nie pod łe. Tym cza sem nie po ro -
zu mie nie po le ga na tym, że nie tyl ko wy -
szko le niem i sprzę tem bu du je się bez pie -
czeń stwo nur ko wa nia. Jest to za le d wie pół -
praw da. W do dat ku pół praw da śmier cio no -
śna. Świad czy o tym ogrom na licz ba
wy pad ków, któ rym ule gli nur ko wie do brze

wy szko le ni i bar dzo do brze wy po sa że ni.
Bez pie czeń stwo na le ży przede wszyst kim
bu do wać do brą pra cą or ga ni za to ra nur ko -
wa nia, i to zwłasz cza nur ko wa nia nie szko -
le nio we go, po nie waż tam jest naj wię cej
wy pad ków, z ra cji nie obec no ści in struk to ra.

Na pi sa łem o tym dok to rat, wła śnie przy -
go to wu ję się do je go obro ny. Po obro nie
pra ca, po od po wied nich prze rób kach
i uprosz cze niach, zo sta nie opu bli ko wa na
ja ko ksią żka. Te mat do ty czy funk cji i pod -
staw od szko do waw czej od po wie dzial no ści
in struk to ra spor tu za szko dę na oso bie. Oto
frag ment stresz cze nia pra cy:

„Zda niem au to ra w związ ku z burz li wym
roz wo jem spor tu ma so we go i re kre acji,
z któ rym w ostat nich la tach ma my do czy -
nie nia, zwięk szy ła się licz ba za gro żeń, ja -
kim są pod da ni uczest ni cy tych ro dza jów
ak tyw no ści. Eks tre mal ne ro dza je re kre acji,
ta kie jak np. sko ki spa do chro no we, płe two -

nur ko wa nie, sko ki na bun gee z mo stów,
dźwi gów czy bu dyn ków, lub je żdże nie ro -
we rem po sta lo wej li nie roz pię tej po mię dzy
ko mi na mi elek tro cie płow ni, sta ły się zja wi -
skiem po wszech nym. Jed no cze śnie zaś
za or ga ni zo wa nie im prez te go ty pu bio rą
się nie kie dy lu dzie cza sa mi nie do koń ca
ro zu mie ją cy, jak wa żną ro lę peł nią. Wy da -
je się więc, że ko niecz na jest re flek sja
nad roz wią za nia mi praw ny mi, któ re po pra -
wi ły by sy tu ację osób upra wia ją cych sport
ma so wy i re kre ację, za rów no pod wzglę -
dem ich oso bi ste go bez pie czeń stwa, czy li
za po bie że nia szko dzie na oso bie, jak i (gdy -
by do szko dy do szło) pod wzglę dem jej na -
pra wie nia. Przed sta wia na pra ca sta no wi
ta ką wła śnie re flek sję. Ce lem pra cy jest pró -
ba sfor mu ło wa nia od po wie dzi na py ta nie,
czy pra wo od szko do wań mo że słu żyć ja ko
na rzę dzie do zwięk sze nia oso bi ste go bez -
pie czeń stwa tych osób.

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
odcinek kolejny
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Na po wy ższe py ta nie au tor od po wia da
twier dzą co. Oso bą, któ ra – z ra cji swej wie -
dzy, spraw no ści i do świad cze nia – jest
w sta nie za pew nić uczest ni kom spor tu ma -
so we go czy re kre acji bez pie czeń stwo
(a w ka żdym ra zie jest to naj bar dziej praw -
do po dob ne) jest in struk tor spor tu lub re kre -
acji. Zgod nie z obec nym sta nem praw nym

nie ist nie je już le gal na de fi ni cja ani re kre -
acji ru cho wej, ani in struk to ra re kre acji.
Na po trze by ni niej szej pra cy przy ję to więc,
że in struk to rem jest na uczy ciel da nej dys -
cy pli ny spor tu ma so we go, czy sze ro ko ro -
zu mia nej ak tyw no ści fi zycz nej. Po nie waż
do świad cze nie ży cio we po ka zu je, że bar -
dzo czę sto na uczy cie le ta cy są rów nież or -

ga ni za to ra mi nie szko le nio wych za jęć spor -
to wych czy re kre acyj nych, uży wa ne jest
nie kie dy sfor mu ło wa nie „in struk tor lub or -
ga ni za tor spor tu czy re kre acji”. To wła śnie
ewen tu al na od po wie dzial ność tej oso by jest
roz pa try wa na w ni niej szej pra cy. Obie cu -
ją cym kie run kiem po szu ki wań jest pra wo
de lik tów, m.in. ze wzglę du na swój cha rak -
ter zbli żo ny do pra wa kar ne go, jed na kże
pod pew ny mi wzglę da mi za ostrzo ny, (np.
brak po ję cia czę ścio wej nie po czy tal no ści
spraw cy, szer sze po ję cie wi ny itd.).

W Roz dzia le 1. au tor przed sta wia ewo -
lu cję od po wie dzial no ści od szko do waw czej
za szko dę na oso bie i funk cje tej od po wie -
dzial no ści – kom pen sa cyj ną, re pre syj ną,
pre wen cyj no -wy cho waw czą i in ne. Roz -
dział 2. za wie ra omó wie nie za sad od po -
wie dzial no ści de lik to wej: po ję cie za sa dy
od po wie dzial no ści oraz za sa dę wi ny – tu
szcze gól ne zna cze nie ma ją: po ję cie wi ny,
oko licz no ści wy łą cza ją ce przy pi sa nie wi ny,
bez praw ność i mo żli wo ści jej wy łą cze nia,
cię żar do wo du i do mnie ma nie wi ny – a ta -
kże za sa dę ry zy ka i słusz no ści. Roz dział 3.
do ty czy związ ku przy czy no we go, zaś Roz -
dział 4. – przy czy nie nia się po szko do wa ne -
go do po wsta nia lub zwięk sze nia szko dy.
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Roz dział 5. za ty tu ło wa no „Od po wie dzial -
ność kon trak to wa – wzmian ka” i zo stał
w pra cy umiesz czo ny dla te go, że or ga ni za -
to ra lub in struk to ra spor tu czy re kre acji
zwy kle łą czy z uczest ni kiem sto su nek kon -
trak to wy, a w ta kim ra zie re żim kon trak to -
wy wy da wał by się na tu ral ny dla tych
za gad nień, a na wet atrak cyj ny dla po szko -
do wa ne go ze wzglę du na ko rzy ści pły ną ce
dlań z od wró co nych za sad roz kła du cię ża -
ru do wo du. Jed nak pra ca do ty czy od po wie -
dzial no ści de lik to wej, a Roz dział 5. jest
tyl ko krót ką wzmian ką, za sto so wa ną po to,
by oma wia ne za gad nie nia umie ścić
na pew nym szer szym tle.

Klu czo we jest py ta nie – czy od po wie -
dzial ność de lik to wa or ga ni za to ra lub in -
struk to ra spor tu czy re kre acji przed sta wia
się ina czej, lub po win na się przed sta wiać
ina czej, niż od po wie dzial ność in nych pro -
fe sjo na li stów. Au tor sta wia te zę, że tak.
Opie ra to twier dze nie na po zio mie za gro -
że nia, ja kie mu jest pod da ny uczest nik im -
pre zy spor to wej, po łą czo nym z cha ry zmą
i znacz nym za kre sem wła dzy, ja ka przy pa -
da w udzia le jej or ga ni za to ro wi i za ra zem
zni ko mo ścią kon tro li nad pra cą te go ostat -
nie go ze stro ny zwierzch ni ków. Fak ty te

two rzą zda niem au to ra sy tu ację no wą. Do -
ty czy to za rów no wy so kie go wy ma ga ne go
stan dar du na le ży tej sta ran no ści, jak i funk -
cji pra wa de lik tów – w tym zwłasz cza funk -
cji pre wen cyj nej – a ta kże pod staw
od po wie dzial no ści. Wśród ma te ria łu ogól -
ne go au tor sta ra się od na leźć, zwłasz cza

przy ba da niu orzecz nic twa, za rów no pol -
skie go, jak i po cho dzą ce go z państw sys te -
mu com mon law, ele men ty szcze gól ne,
do ty czą ce po zy cji praw nej in struk to ra lub
or ga ni za to ra spor tu czy re kre acji.

Au tor for mu łu je wnio ski dla or ga nów sto -
su ją cych pra wo (de le ge la ta) tam, gdzie je -
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go zda niem oka zu je się to za sad ne dla po -
pra wie nia bez pie czeń stwa uczest ni ków
spor tu i re kre acji.

Ja ko pod sta wo wą me to dę ba daw czą za -
sto so wa no me to dę for mal no dog ma tycz ną,
po le ga ją cą na ana li zo wa niu ak tów praw -
nych, orzecz nic twa i wy po wie dzi przed sta -
wi cie li dok try ny. Po moc ni czo sto so wa na
jest rów nież me to da praw no po rów naw cza,

z dwo ma jed nak za strze że nia mi. Po pierw -
sze, ja ko głów ny ob szar do po rów nań przy -
ję to sys tem com mon law. Ze wzglę du
na fakt, że w sys te mie com mon law sto su je
się czę sto in ne, niż w sys te mach pra wa sta -
no wio ne go, po dej ście do oma wia nych za -
gad nień, wła śnie ta ka ana li za po zwa la
na uzy ska nie naj więk szej głę bi ob ra zu.
Efek tu ta kie go nie uda ło by się uzy skać po -

rów nu jąc z pol skim sys te my po dob ne
do nie go, wy wo dzą ce się ze wspól ne go
z nim źró dła, np. fran cu ski czy nie miec ki
– stąd też ich ana li za ma znacz nie bar dziej
ogra ni czo ny cha rak ter. Po dru gie, na le ży
pod kre ślić, że ni niej sza pra ca nie za wie ra
wy czer pu ją cej ana li zy praw no po rów naw -
czej; pod sta wo wym ob sza rem ba daw czym
jest bo wiem współ cze sne pra wo pol skie,
a nie kom pa ra ty sty ka. Nie cho dzi też o oce -
nia nie czy „le piej”, czy „go rzej” da ne za -
gad nie nie jest roz wią zy wa ne w ró żnych
sys te mach praw nych; na to miast fakt, że by -
wa w nich roz wią zy wa ne ina czej, da je
do my śle nia w kon tek ście roz wa żań
nad tym, ja ką funk cję peł ni pra wo i na ja kiej
pod sta wie. Po dob nie wa żką in for ma cję
o funk cjach pra wa au tor uzy sku je tam,
gdzie da się stwier dzić kon wer gen cję po -
mię dzy ró żny mi od sie bie sys te ma mi praw -
ny mi; je śli bo wiem w ró żnych sys te mach,
wy wo dzą cych się z ró żnych źró deł, wy -
ewo lu owa ły ana lo gicz ne roz wią za nia, da -
je to wa żną po szla kę po twier dza ją cą
ist nie nie kon kret nej funk cji pra wa lub za -
sad ność co do przy ję tej tam kon kret nej
pod sta wy od po wie dzial no ści. Rów nież po -
moc ni czo sto so wa na jest me to da praw no -
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hi sto rycz na, zwłasz cza tam, gdzie ma my
do czy nie nia z cią głym roz wo jem nie któ -
rych in sty tu cji – i peł nio nych przez nie
funk cji, od cza sów ko dek su Na po le ona lub
wcze śniej, przez ko deks zo bo wią zań,
do dziś. W jed nej kwe stii, a mia no wi cie
w związ ku z ana li zą wzo rów oświad czeń
wy ma ga nych przez or ga ni za to rów spor tu
czy re kre acji od uczest ni ków, au tor po słu -

żył się me to dą wy wia du śro do wi sko we go,
zbie ra jąc przy kła dy ta kich wzo rów.”

To masz Stru gal ski

In ne ksią żki To ma sza Stru gal skie go mo żna ku -

pić tu: ksiegarnia.iknt.pl

Filmy z wypowiedziami Tomasza Strugalskiego

można oglądać tu: www. youtube. com

http://www.hurtownianurkowa.pl
http://www.youtube.com/user/strugalski/videos
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski


http://atlantydy.pl
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Opis miej sca nur ko we go
Ba za Nur ko wa Ko par ki im. Ka pi -

ta na Sła wo mi ra Stró żka, Ja worz no -
- Szcza ko wa, ul. Płe two nur ków 1.

Ba za Ko par ki po wsta ła w 1999 ro ku.
Od po cząt ku jej ist nie nia na le ża ła
do przed się bior stwa nur ko we go Or ka Gro -
up, zna ne go wcze śniej ja ko Cen trum Nur -
ko we Or ka. Ba za umiej sco wio na jest

w sta rym wy ro bi sku do lo mi tu, w Ja worz nie
(woj. ślą skie). Zbior nik wo dy, któ ry po wstał
przez za la nie wy ro bi ska no si na zwę „Gró -
dek”. Atrak cja mi zbior ni ka są sta re, za to pio -
ne ko par ki o wy so ko ści pra wie 18 me trów
z ca łym osprzę tem. 1

Przy go to wa nie do nur ko wa nia
Opi sy wa ne nur ko wa nia od by ły się w ma -

ju przy tem pe ra tu rze po wie trza 18o C i tem -
pe ra tu rze wo dy 9o C. Do wo dy we szły trzy

oso by: Ma rian AOWD – po nad 30 nur ko -
wań, Ka sia OWD – 10 nur ko wań, ja
AOWD – po nad 20 nur ko wań.

W pla nie mie li śmy trzy nur ko wa nia.
Na po cząt ku po twier dzi li śmy na sze upraw -
nie nia, ilość od by tych nur ko wań oraz kie -
dy i w ja kich wa run kach od by ło się ostat nie
nur ko wa nie. Ka żdy z nas po ka zał i omó wił
swo ją kon fi gu ra cję sprzę to wą. Na stęp nie
opra co wa li śmy ogól ny za rys trzech nur ko -

Wypadek Nurkowy – scenariusz sytuacji awaryjnej

Kurs Rescue Diver
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wań i szcze gó ło wo omó wi li śmy plan pierw -
sze go. Usta li li śmy, że pły nie my ra zem
w jed nej li nii, Ma rian na środ ku, a Ka sia i ja
po je go le wej i pra wej stro nie. Przy po mnie -
li śmy so bie pod sta wo we zna ki nur ko we
i pro ce du rę na wy pa dek za gu bie nia się
w wo dzie. Usta li li śmy, że mniej wię cej co 5
mi nut in for mu je my się o sta nie po wie trza.
Ubra li śmy się i spraw dzi li śmy na wza jem
swój sprzęt (czy wszyst ko jest OK i gdzie
ka żdy ma al ter na tyw ne źró dła po wie trza).
We szli śmy do wo dy.

Nur ko wa nie
Pierw sze nur ko wa nie prze bie gło zgod nie

z pla nem. Po po wierzch ni wo dy po pły nę li -
śmy do boj ki ozna cza ją cej ko par kę (6), tam
ze szli śmy pod wo dę. Ka sia i ja scho dzi li śmy
do dna w mia rę rów nym tem pie, na to miast

Ma rian wy raź nie wol niej. W pew nym mo -
men cie na wet znik nął nam z po la wi dze -
nia. Po ja wił się jed nak po krót kiej chwi li
i da lej nur ko wa li śmy we dług wcze śniej -
szych za ło żeń, czy li po opły nię ciu ko par ki
skie ro wa li śmy się w stro nę sa mo lo tu (4), po -
tem po cze kal ni (3), na stęp nie wzdłuż ścia -
ny skal nej, któ rą mie li śmy z pra wej stro ny,
po pły nę li śmy do Po lo ne za (1) i BMW (2).
Na ko niec skie ro wa li śmy się do po mo stu,
z któ re go roz po czy na li śmy nur ko wa nie.
Na plat for mie pod po mo stem, na głę bo ko -
ści 5 me trów, zro bi li śmy przy sta nek bez pie -
czeń stwa, wy nu rze nie i ko niec pierw sze go
„nu ra”. Na brze gu omó wi li śmy nur ko wa -
nie, py ta łem mię dzy in ny mi Ma ria na, o po -
wol ne zej ście pod wo dę i chwi lo wą utra tę
kon tak tu wzro ko we go, ale udzie lił wy mi ja -
ją cych od po wie dzi:

– Prze cież nic się nie sta ło – skwi to wał.
Wy pa dek nur ko wy
Dru gie nur ko wa nie roz po czę li śmy

po go dzin nej prze rwie. Plan nur ko wa nia
za kła dał, że po now nie po po wierzch ni wo -
dy pły nie my do pierw sze go obiek tu, tym ra -
zem do Rzą pi (9), tam chwi lę od po czy-
wa my przy boj ce, a po tem scho dzi my
pod wo dę i zwie dza my ko lej ne punk ty

z ma py (10), (11), (12) – du ża ko par ka, na -
stęp nie (8) ły żki, przy sta nek bez pie czeń -
stwa i wy nu rze nie. Wszyst ko prze bie ga ło
zgod nie z pla nem, aż do mo men tu za nu -
rze nia. Ka sia i ja scho dzi li śmy w rów nym
tem pie, a Ma rian po now nie miał ja kieś pro -
ble my. Ma jąc w pa mię ci po przed nie za nu -
rze nie, tym ra zem ob ser wo wa łem go
uwa żnie. Trzy mał się cią gle za nos, ma ni -
pu lo wał bez prze rwy in fla to rem, ale się nie
za nu rzał. Wi siał na ja kichś dwóch me trach
głę bo ko ści. Da łem znak Ka si, że się za trzy -
mu je my i cze ka my na Ma ria na. On jed nak
na dal się nie za nu rzał. Po ka za łem Ka si sy -
gnał do wy nu rze nia i z oko ło 5 m za czę li -
śmy wy pły wać na po wierzch nię. Gdy
zbli ży łem się do Ma ria na za uwa ży łem, że
jest bar dzo zde ner wo wa ny, a w je go ma sce
na szyb ce po ja wi ła się krew. W tym sa mym
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mo men cie i on mu siał ją za uwa żyć, bo za -
czął ner wo wo ma chać płe twa mi i usi ło wał
wy do stać się na po wierzch nię. Nie trzy mał
in fla to ra w rę ku i nie pró bo wał na pom po -
wać jac ke tu. Spoj rza łem do gó ry, Ka sia by -
ła już na po wierzch ni. Zerk ną łem
na Ma ria na, któ ry już pra wie wy do stał się

na po wierzch nię, ale na dal bez uży cia ka -
mi zel ki, bo in fla tor zwi sał swo bod nie z le -
wej stro ny. Opły ną łem Ma ria na do oko ła
i zna la złem się za je go ple ca mi. Wy nu rzy -
łem się. Chwy ci łem je go bu tlę mię dzy swo -
je ko la na, jed no cze śnie wci ska jąc je go
in fla tor. Uda ło się uzy skać do dat nią wy por -

ność. Ode pchną łem się od po szko do wa ne -
go i po now nie opły ną łem go do oko ła, tym
ra zem po po wierzch ni. Ma rian zrzu cił ma -
skę, au to ma tu nie miał już w ustach. Twarz
miał za krwa wio ną, ale wi dać by ło, że za -
czy na się uspo ka jać. Za py ta łem, czy
wszyst ko w po rząd ku, czy mo gę mu po -
móc. Od po wie dział, że tak. Spoj rza łem
na Ka się, wi dać by ło jej prze ra że nie. Spy ta -
łem ją, czy wszyst ko ok. Od po wie dzia ła
twier dzą co. Po pro si łem, że by nie pod pły -
wa ła bli żej. Ma ria no wi po mo głem uło żyć
się w po zy cji na ple cach, do pom po wa łem
mu jac ket. Po wie dzia łem, że by się roz luź nił
i od po czął. Za pro po no wa łem, że po mo gę
mu zdjąć kap tur, bo zim na wo da przy śpie -
szy po wstrzy ma nie krwo to ku. Za dzia ła ło.
Krew prze sta ła le cieć, Ma rian wy raź nie się
uspo ko ił, bo za czął na wet żar to wać z ca łej
sy tu acji. Mnie też wy raź nie ulży ło. Po dłu -
ższej chwi li za pro po no wa łem, że by śmy
wró ci li po po wierzch ni wo dy do po mo stu.
Pły nę li śmy rów no, co kil ka dzie siąt me trów
ro bi li śmy krót kie prze rwy. Ca ły czas pły ną -
łem bli sko Ma ria na i ob ser wo wa łem go.
Bez piecz nie wy do sta li śmy się na brzeg.
Zdję li śmy sprzęt i usie dli śmy w trój kę. Prze -
ga da li śmy ca łe zda rze nie. Oka za ło się, że
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Ma rian miał cho re za to ki. Tak bar dzo za le -
ża ło mu na wspól nym wy jeź dzie, że po sta -
no wił nie in for mo wać nas o tym. Uwa żał,
że w płyt kim, ła twym zbior ni ku po ra dzi so -
bie na wet z za tka nym no sem. Już
przy pierw szym nur ku miał pro ble my z wy -
rów na niem ci śnie nia, ale przy dru gim nie

mógł prak tycz nie w ogó le się za nu rzyć.
Prze dmu chu jąc na si łę uszy, spo wo do wał
pęk nię cie na czyn ka i stąd ten krwo tok.
Prze pra szał, po wie dział, że już ni gdy tak się
nie za cho wa, wi dać by ło, że się wy stra szył.

Ma rian do koń ca dnia już od po czy wał,
a ja z Ka sią zro bi li śmy jesz cze jed ne go pro -

ste go nur ka. Po po wro cie do do mu Ma rian
po szedł do la ryn go lo ga. Na szczę ście nie
miał żad nych po wa żnych uszko dzeń. Le -
karz ka zał mu zro bić trzy ty go dnio wą prze -
rwę do cał ko wi te go wy le cze nia za tok.

Adam Pio trow ski

Wa żne in for ma cje

Na te re nie ba zy znaj du je się mi ni -ko mo ra de kom -

pre syj na, DA Now skie ze sta wy ra tow nic twa tle no -

we go oraz de fi bry la tor au to ma tycz ny.

NAJ BLI ŻS ZY SZPI TAL (7,5 km, 12 min.) SP ZOZ

Szpi tal Wie lo spe cja li stycz ny w Ja worz nie, ul. Jó ze -

fa CHEŁ MOŃ SKIE GO 28; tel. (32) 616 44 82,

317 45 11 lub 616 34 57

Da ne GPS: (50,2054693 N; 19,2839456 E) 

Opis do jaz du: uli cą Płe two nur ków na pół noc ny za -

chód w stro nę So bie skie go i pro sto. Jedź pro sto Ja -

worz nic ką i da lej Św. Woj cie cha. Skręć w le wo

w Po lo wą i da lej pro sto. Wjedź w Cheł moń skie go.

Skręć w dru gą prze czni cę. Szpi tal

Le karz dy żur ny kra ju (godz. 16-8) tel. 22 831 34 40

Te le fo ny alar mo we: 999, 112, DAN Eu ro pe: 

tel. +39 0858930333

Kra jo wy Ośro dek Me dy cy ny Hi per ba rycz nej 

81-519 Gdy nia, ul. Po wsta nia Stycz nio we go 9B;

tel. 58 622 51 63
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Na po cząt ku zde fi niuj my so bie po -
ję cia wy stę pu ją ce w ty tu le te go ar -
ty ku łu. Co to jest cho ro ba de kom -
pre syj na? Cho ro ba de kom pre syj -
na – na zy wa na też DCS lub DCI
(de com pres sion sick ness lub d. il l -
ness) – jest to ca ły sze reg pro ble -
mów wy wo ła nych wy dzie le niem się
wol nej fa zy ga zo wej w po sta ci pę -
che rzy ków ga zu w ró żnych tkan kach
or ga ni zmu. 

W za le żno ści od ilo ści, wiel ko ści i umiej -
sco wie nia pę che rzy ków ob ja wy mo gą być
bar dzo ró żne. Mo że my po dzie lić so bie
cho ro bę de kom pre syj ną na na stę pu ją ce ty -
py:

• stres de kom pre syj ny (sub kli nicz na,
czy li nie wy ma ga ją ca le cze nia, po stać cho -

ro by de kom pre syj nej) – wy wo ła ny wy dzie -
le niem się du żej ilo ści drob nych pę che rzy -
ków we krwi, skut ku je ob ja wa mi gry po-
po dob ny mi, czy li bar dzo du żym zmę cze -
niem, sen no ścią a cza sa mi na wet go rącz ką
i bó la mi mię śni ta ki mi jak przy gry pie, zwy -
kle nie skut ku je trwa ły mi na stęp stwa mi;

• po stać lek ka cho ro by de kom pre syj -
nej ob ja wia się bó la mi mię śni, ta ki mi jak
przy wbi ja niu w nie igły, al bo tę py mi, pul -
su ją cy mi, nie za le żny mi od ru chu bó la mi
sta wów; ob ja wy te wy wo ła ne są ga zem wy -
dzie la ją cym się bez po śred nio w mię śniach,
ścię gnach czy to reb kach sta wo wych, nie le -
czo na po stać lek ka mo że pro wa dzić do
trwa łe go na stęp stwa – ja ło wej mar twi cy ko -
ści;

• po stać skór na – tzw. skó ra mar mur -
ko wa ta – wy glą da ją ca jak swę dzą ce si nia ki

na du żej po wierzch ni cia ła, wy wo ła ne ga -
zem wy dzie la ją cym się w na czy niach wło -
so wa tych skó ry, w nie sprzy ja ją cych oko li-
cz no ściach mo że prze ro dzić się w po stać
cię żką, jed nak zwy kle nie po zo sta ją po niej
trwa łe na stęp stwa;

• po stać cię żka, wy wo ła na za to ra mi
ga zo wy mi w tęt ni cach, mo że mieć na stę pu -
ją ce ob ja wy:

– dusz ność, ka szel i bar dzo sil ne osła -
bie nie wy ni ka ją ce z za to rów w tęt ni cach
płuc nych,

– ob ja wy neu ro lo gicz ne: drę twie nie,
brak czu cia, osła bie nie któ rejś koń czy ny,
pa ra li że, za bu rze nia rów no wa gi, nud no ści
i wy mio ty, za bu rze nia pro prio cep cji ob ja -
wia ją ce się np. nie mo żno ścią kon tro li po -
ło że nia koń czyn al bo po sta wy przy za m-
knię tych oczach, oczo pląs, za bu rze nia

Choroba dekompresyjna
u nurków rekreacyjnych cz.1



Nuras.info 7/2014

121

świa do mo ści, za bu rze nia ko ja rze nia, utra -
ta przy tom no ści, za trzy ma nie krą że nia,

– za wał wy wo ła ny za to rem ga zo wym,
– za trzy ma nie krą że nia wy wo ła ne

spie nie niem się krwi w ser cu i w efek cie te -
go – śmierć.

Nie le czo na po stać cię żka pro wa dzi do
trwa łych uszko dzeń tka nek, (tzw. ognisk
mar twi czych) zlo ka li zo wa nych rów nież
w mó zgu, mię śniu ser co wym i płu cach, co
się wią że z reszt ko wy mi ob ja wa mi neu ro lo -
gicz ny mi, prze ro stem mię śnia ser co we go
(i ob ni że niem je go wy dol no ści) oraz z gor -
szą wy mia ną ga zo wą w płu cach (zwięk sza -
ją cą ry zy ko po now ne go wy stą pie nia cho ro-
by de kom pre syj nej), mo że też skoń czyć się
trwa łym in wa lidz twem lub śmier cią.

War to wie dzieć, że na wet bar dzo po wa -
żne ob ja wy cho ro by de kom pre syj nej, je śli
nie są le czo ne, czę sto w koń cu ustę pu ją
i nu rek z cza sem wra ca do spraw no ści. Nie
ozna cza to jed nak, że wy pa dek nie zo sta -
wia po so bie trwa łe go uszczerb ku na zdro -
wiu, wręcz prze ciw nie, zba ga te li zo wa-
na cho ro ba de kom pre syj na zwy kle po zo sta -
wia po so bie śla dy w or ga ni zmie.

Ustal my też so bie, o kim mó wi my, ma -
jąc na my śli nur ków re kre acyj nych – cho -

dzi o oso by, któ re nur ku ją uży wa jąc jed ne -
go ga zu, naj czę ściej po wie trza lub ni trok -
su, do głę bo ko ści zwy kle nie wie le więk szej
niż 40 me trów w wo dach otwar tych. Za sad -
ni czo w więk szo ści przy pad ków ta cy nur -
ko wie ucze ni są nur ko wa nia w ra mach tzw.
li mi tów bez de kom pre syj nych (NDL), choć
by wa dość czę sto, że prze kra cza ją owe li -
mi ty i w opar ciu o kom pu te ry nur ko we lub
ta be le wy ko nu ją ja kieś de kom pre sje.

Sta ty sty ki mó wią, że w ta kich nur ko wa -
niach cho ro ba de kom pre syj na zda rza się
nie zwy kle rzad ko – raz na 50 do 100 ty się -
cy nur ko wań. Więc o czym chciał bym tu
mó wić? Otóż mo je su biek tyw ne ob ser wa -
cje są zu peł nie in ne. Co ro ku wi dzę wie le
przy pad ków cze goś, cze go we dług tych sta -
ty styk nie po wi nie nem wi dzieć. Wy ko nu ję
ok. 500 nur ko wań rocz nie, to wa rzy szy mi
w tym od kil ku do kil ku na stu osób (na ło -
dzi), co da je ra zem nie wię cej niż 5000
oso bo nur ko wań ro bio nych bez po śred nio
przy mnie. 

Je śli uwzględ nię wszyst kie nur ko wa nia
w na szej ba zie i jesz cze część w ba zach są -
sied nich, to mo że wyj dzie 20000. Jak do -
dam to, co przy sy ła ją mi moi wy cho wan-
ko wie z ró żnych czę ści Pol ski, to niech bę -

dzie 50000. Po wi nie nem więc sły szeć
o jed nym przy pad ku DCS rocz nie i nie wi -
dzieć żad ne go, a tym cza sem co ro ku wi dzę
wie lu nur ków z ró żny mi ob ja wa mi cho ro by
de kom pre syj nej, a do wia du ję się o jesz cze
więk szej licz bie przy pad ków, któ re zda rzy -
ły się wśród zna jo mych i nie zna jo mych
nur ków. Mo żna by po wie dzieć, że oso bi sta
ob ser wa cja jest nie wie le war ta, a wiel kie or -
ga ni za cje nie mo gą się my lić... cóż, z dru -
giej stro ny w „evi den ce ba sed me di ci ne”
ta ka ob ser wa cja jest na zy wa na „opi nią eks -
per ta”, co brzmi du żo dum niej... Po sta ram
się wy ja śnić, skąd mo że wy ni kać owa roz -
bie żność.

Po pierw sze – z mo ich ob ser wa cji wy ni -
ka, że ogrom na część przy pad ków cho ro by
de kom pre syj nej jest UKRY WA NA. Nur ko -
wie ukry wa ją ją przed in ny mi i przed sa my -
mi so bą. W przy pad ku stre su de kom pre syj-
ne go – więk szość nur ków nie zda je so bie
na wet spra wy, że to są ob ja wy cho ro by de -
kom pre syj nej (i po praw dzie – ja do po wy -
ższe go wy li cze nia też te go nie wli czy łem).
Lek kie ob ja wy skór ne czy bó lo we mo żna
ła two zi gno ro wać. Jed nak ten, kto by są dził,
że lek ce wa żo ne są tyl ko naj lżej sze ob ja wy,
nie ste ty, nie ma ra cji. Znam wie le przy pad -
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ków, w których nurkowie mający ewident-
ne objawy ciężkiej postaci choroby dekom-
presyjnej NIE TRAFILI do komory dekom-
presyjnej.

Oto słowa jednej z osób, która w trakcie
wyjazdu nurkowego zachorowała na cho-
robę dekompresyjną:

– Najpierw zaczęły mnie boleć stawy
barkowe, biodrowe, potem całe ciało. Mia-
łam duszności, brak możliwości normalne-
go oddychania, tylko tak płytko, suchy ka-
szel, brak możliwości mówienia, zawroty
głowy i kręcące się kalejdoskopy w oczach.
Pozostał kaszel, byłam u lekarza. Powie-
dział, że mam stan po zatorze azotowym
w płucach.

Zdarzyło się to po serii nurkowań rekre-
acyjnych. Ta osoba NIE trafiła do komory,
mimo że nurkowała z bazą nurkową, była
wśród nurków, którzy teoretycznie powinni
wiedzieć, co należy zrobić w takim przy-
padku. Nurkowaniami zarządzał divema-
ster... i było to w Europie.

To tylko jeden z przypadków, znam wie-
le sytuacji, w których po nurkowaniu zda-
rzały się objawy uszkodzenia błędnika,
ludzie nie mogli utrzymać równowagi, wy-
miotowali, mieli zatory płucne i leczyli się

sami, albo leczył ich instruktor – tlenem
i czasem. Nie trafili do komory. Dlaczego?

No właśnie? Dlaczego? Po pierwsze, jeśli
komuś się wmawia, że choroba dekompre-
syjna jest tak rzadka, że jej praktycznie nie
ma, to ten kto ją dostał może czuć się jakoś
naznaczony, wstydzić się, bać się. A pro-
wadzący nurkowanie – może bać się oce-
ny środowiska, utraty klientów.

W końcu stan tych osób się poprawił,
większość z nich nadal nurkuje. Jednak to,
co się stało, pozostawiło trwałe uszkodze-
nia w mózgu, w płucach, w mięśniu serco-
wym. Większości z tych uszkodzeń można
by uniknąć, gdyby poszkodowani na czas
trafili do lekarza i do komory.

Tak czy inaczej – nie trafili oni również
do statystyk wypadków nurkowych...

Drugi powód, dla którego statystyki nie
do końca pokazują prawdę o nurkowaniu
wynika ze specyfiki różnych nurkowań. Za-
pewne większość nurków na świecie robi
kurs nurkowy gdzieś na wakacjach i albo
więcej nie nurkuje, albo nurkuje sporadycz-
nie.

Choroba dekompresyjna po kursowym
nurkowaniu w basenie jest ostatnią rzeczą,
której można by się spodziewać. Jeśli nur-

kowanie odbywa się z brzegu czy na rafie,
to jeśli tylko nurek zachowa prawidłowy
profil, czyli najpierw zanurzy się głęboko,
a potem będzie stopniowo, wielopoziomo-
wo się wynurzał i nie przekroczy NDL (No
Decompression Limit – limitu bezdekom-
presyjnego), to jego nurkowanie też jest bar-
dzo bezpieczne.

Ja tymczasem robię większość nurkowań
na wrakach, gdzie typowy profil to pobyt
na wraku, w przybliżeniu na stałej głęboko-
ści, a potem wynurzenie przy linie do po-
wierzchni. Oczywiście nikt nie ogląda liny
tak dokładnie, żeby zostawać przy niej dłu-
żej niż to konieczne.

Siłą rzeczy w takich sytuacjach robi się
podręcznikowe wynurzenia, które mają tak
zwane profile trapezowe, zbliżone do tego,
co przewidują modele dekompresyj-
ne. I w takich nurkowaniach prawdopodo-
bieństwo wystąpienia choroby dekompre-
syjnej jest wiele razy większe. Dość, żebym
co roku zobaczył kilka czy kilkanaście przy-
padków...

Od razu trzeba zaznaczyć, że nadal licz-
ba takich przypadków jest mała w stosunku
do tysięcy nurkowań, które odbywają się
w bazie i okolicach. Co więcej – spośród
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wielu nurkujących tak samo osób, problem
przydarza się zwykle tylko jednej. Tym nie-
mniej warto się przyjrzeć dokładniej, kiedy
to się zwykle dzieje:

• większość przypadków choroby de-
kompresyjnej u nurków rekreacyjnych wy-
stąpiła po nurkowaniu powietrznym,
w którym przekroczono NDL, z dekompre-
sją wykonywaną wg tabel lub wskazań
komputera nurkowego;

• wiele przypadków było wynikiem se-
rii nurkowań powtórzeniowych, w szcze-
gólności nurkowań z bardzo krótkimi
przerwami powierzchniowymi;

• znaczna ich część dotknęła osoby
mające zwiększoną podatność na chorobę
dekompresyjną;

• tylko w pojedynczych przypadkach
choroba była wynikiem awaryjnego wynu-
rzenia – zbyt szybkiego i z pominięciem
przystanków bezpieczeństwa.

W kolejnych artykułach omówię dokład-
niej poszczególne punkty tej wyliczanki,
zapraszamy do lektury.

Paweł Poręba

torilis@wp.pl

Nurkowanie techniczne Pawła Poręby to pierwszy podręcznik do
nurkowania technicznego dostępny na naszym rynku. Książka jest
przeznaczona zarówno dla nurków technicznych jak i tych, którzy
dopiero myślą o rozpoczęciu nauki w tym kierunku, ale także dla
nurków, którzy nie zamierzają nurkować technicznie, ale chcieli-
by pogłębić swoją wiedzę na temat nurkowania i zyskać szersze
spojrzenie na zagadnienia z nim związane.
Książka zawiera kompendium wiedzy na temat nurkowania tech-
nicznego na obiegach otwartych. Duża wiedza teoretyczna wyni-
kająca ze ścisłego wykształcenia autora poparta jest konkretną
wiedzą praktyczną, wynikającą z jego doświadczenia nurkowego
zarówno jako nurka technicznego, wrakowego, jaskiniowego jak i
jako instruktora IANTD aktywnie szkolącego w bazie nad polskim morzem, co czyni podręcz-
nik dostosowanym do polskich realiów nurkowania.
Podręcznik zawiera mnóstwo uwag i praktycznych przykładów, wszystko jest dokładnie wy-
jaśnione i wytłumaczone, unaocznione przykładami co powoduje, że czytelnik może sam do-
konać świadomego wyboru, a nie tylko „robić tak, bo tak jest napisane”.
Książka stanowi prawdziwe kompendium wiedzy o nurkowaniu, zaczyna się omówieniem
konfiguracji sprzętu, prowadzi czytelnika przez przegląd technik nurkowych, omawia własno-
ści gazów i zagadnienia dekompresyjne, planowanie nurkowań i przygotowanie mieszanin
gazowych.
Książka może stanowić pomoc na kursach i źródło wiedzy dla pogłębiania informacji dla kur-
santów od zaawansowanego nitroksu do pełnego trymiksu oraz kursach jaskiniowych i wra-
kowych. Choć podręcznik jest przeznaczony raczej dla nurków technicznych, to początkowe
rozdziały będą przydatne również początkującym nurkom, którzy chcą świadomie i dobrze
nurkować. Forma podręcznika powoduje, że nie jest konieczne czytanie go „od deski do
deski”, ale możliwe jest wybranie interesującego nas zagadnienia i przestudiowanie go.
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