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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Pierw sze mro zy de li kat nie sku ły część zbior ni ków, więc mi ło śni cy nur ko wa nia pod ta flą lo du już za cie ra ją rę -

ka wicz ki. Cze ka ją na od po wied nią gru bość mroź nej sko ru py z nie mniej szym en tu zja zmem niż dzie ci na Świę -
te go Mi ko ła ja. Nad szedł za tem czas naj wy ższy na ma lut ki ra chu nek su mie nia – tak jak dzie ci za sta na wia ją się,
czy by ły wy star cza ją co grzecz ne i za słu ży ły na wy ma rzo ny ta blet – tak my wszy scy, wcho dzą cy pod lód, po szu -
kaj my od po wie dzi, czy za słu ży li śmy na prze pięk ne nur ko wa nia pod lo do we. Czy do sta tecz nie sta ran nie się do te -
go przy go to wa li śmy, czy dba li śmy o swój sprzęt, kon dy cję i umie jęt no ści? Je śli nie, nie wy mu szaj my pre zen tu
na si łę, nie pisz my li stów do Świę te go, że by się uda ło, bo mo że się oka zać, że bę dzie zbyt za ję ty i prze ga pi
na sze proś by. Za pra sza my do udzia łu w ko lej nej edy cji ple bi scy tu Czy tel ni ków Ma ga zy nu Nu ras. in fo i za chę ca -
my do wy ty po wa nia OSO BY oraz PRO DUK TU, któ re w mi ja ją cym ro ku za słu ży ły na szcze gól ne wy ró żnie nie.

Tra dy cyj nie cze ka my na Wa sze pro po zy cje w dwóch ka te go riach:
• PPRROO  DDUUKKTT  RROO  KKUU 22001144 – sprzęt nur ko wy wy ró żnia ją cy się in no wa cyj no ścią, nie za wod no ścią, ja ko -

ścią, no wa tor ski pro jekt szko le nio wy, wy daw nic two, itp. 
• OOSSOO  BBOO  WWOOŚŚĆĆ  RROO  KKUU 22001144 – oso ba ce chu ją ca się pro fe sjo na li zmem i do świad cze niem, któ ra w mi -

ja ją cym ro ku wy ka za ła się naj więk szą ak tyw no ścią i za an ga żo wa niem w roz wój bra nży nur ko wej. 
No mi na cje mo żna zgła szać do 28 grud nia 2014 r. pod ad re sem: wy daw nic two@nu ras.in fo 
Ży czy my na szym Czy tel ni kom, sym pa ty kom i współ pra cow ni kom cie płej, ro dzin nej at mos fe ry przy wi gi -

lij nym sto le, a ta kże speł nie nia naj bar dziej sza lo nych nur ko wych ma rzeń w no wym ro ku.
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Eee, to nie mo żli we. Nie ma ta kiej
opcji. Ście ma… Do py ta łem więc kil ka
ra zy, aż usły sza łem: tak, na pew no,
nur ku je cie tam kil ka ra zy dzien nie
przez sześć dni! Sam w to nie wie -
rzy łem. Ale cóż, za pła co ne, je chać
trze ba, więc po je cha li śmy… 

Naj pierw Ku ala Lum pur, po tem na łódź
– ty go dnio we sa fa ri na Si pa da nie. O tej wy -
spie sły szał chy ba ka żdy nur ku ją cy. Wąt pli -
wo ści bu dził jed nak fakt, iż na wy spie tej
ogra ni cza się prze cież ilość płe two nur ków,
więc za sły sza ne opo wie ści o tym miej scu
to naj czę ściej wzdy cha nie, że jest tam pięk -
nie, ale jed nak ilość nur ko wań nie wy star -
cza ją ca. Do te go Ma bul i dwie in ne wy spy:
Si Amil oraz Ka pa lai po dob no ustę po wa ły
pod wod nym skar bom sa me go Si pa da nu.
Stwo rzo ny przy udzia le Włod ka pro gram
obej mo wał też dwu dnio wą wi zy tę w Ko ta
Ki na ba lu oraz trzy dni w Mu lu. Już po po -
wro cie wszy scy zgod nie uzna li śmy, że nasz

wy jazd był per fek cyj ny. Roz bu do wa ny sce -
na riusz i aż dzie sięć lo tów sa mo lo tem uda -
ło się zre ali zo wać bez więk sze go ci śnie nia
i wy sił ku, oczy wi ście głów nie dzię ki (jak
zwy kle) fan ta stycz nej eki pie. Uwierz cie, że
sy tu acji, w któ rych cha rak te ry po szcze gól -
nych osób pod da wa ne zo sta wa ły pró bom,

by ło na praw dę spo ro. Lot do Du ba ju, a po -
tem do Ku ala Lum pur prze bie gły spraw nie,
cho ciaż trze ba pod kre ślić czuj ność pra cow -
ni ków li nii Emi ra tes… Mu sie li śmy się spo ro
na kom bi no wać, aby na sze ba ga że pod ręcz -
ne po le cia ły ra zem z na mi. No cóż, jak
zwy kle się uda ło. O dzi wo, na stęp ne od pra -

Podwodne skarby Sipadanu
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wy oraz lo ty od by ły się spraw nie, nikt nie
wni kał w na sze „ma łe” pod ręcz ne pa ku -
necz ki (wa żą ce cza sa mi po dob nie jak ba -
gaż głów ny).

Pod czas kil ku go dzin nej prze rwy w lo -
tach w Du ba ju, po spraw dze niu, że my Po -
la cy nie mu si my mieć wiz, uda li śmy się
na tzw. mia sto. Pod róż me trem by ła szyb -
ka, uda ło nam się na wet do trzeć w oko li ce
bu dyn ku Burj, któ ry jest obec nie naj wy -
ższym na świe cie i mie rzy je dy ne… 828
me trów! To, że by li śmy w oko li cy, to nie
zna czy, że bli sko… Po dwu dzie stu mi nu -
tach mar szo bie gu alu mi nio wo -szkla nym tu -
ne lem, bie gnąc nad dro ga mi, skle pa mi
i es ta ka da mi, za wró ci li śmy… Ogrom i roz -
mach Du ba ju nas za miótł pod dy wan i nie
chcąc spóź nić się na ostat ni po ciąg ja dą cy
w kie run ku lot ni ska, in ne go wyj ścia, jak
bły ska wicz ny od wrót, nie mie li śmy… Zo -
sta ło je dy nie wspo mnie nie nie ostre go wi do -
ku wie żow ca wi dzia ne go przez gru bą
szy bę. Trud no, mo że na stęp nym ra zem się
uda…

To, cze go nie uda ło się ogar nąć w Emi ra -
tach, uda ło się nam pięk nie w Ma le zji.
Na im po nu ją cym lot ni sku w Ku ala Lum pur
cze ka li na nas kie row cy z ho te lu. Obo wiąz -
ko wo cze kał też upał i wil got ność, po wo -
du jąc, że po wyj ściu z kli ma ty zo wa ne go
po miesz cze nia, w jed ną se kun dę, by li śmy
mo krzy jak szczu ry.

Wy bra nie ho te lu w Chi na Town by ło jak
w wie lu po przed nich mia stach azja tyc kich,
któ re od wie dza łem, ide al ną de cy zją. Cho -
ciaż od za ple cza nasz ho tel wy glą dał pod -
rzęd nie, to jed nak je go umiej sco wie nie
w od nie sie niu do ce ny by ło nie mal ide al ne!
Pod no sem mie li śmy re stau ra cje z da nia mi
od 5 zł, chiń ski jar mark ze wszyst kim i spo -
ro ulicz nych ku li nar nych nie spo dzia nek.
Kró lo wą uli cy zo sta ła pie czo na na pa ty ku
ża ba. Ro pu chy, na któ re pa trzy li śmy ze
zdzi wie niem, od pła ca ły nam tym sa mym,
tkwiąc za mknię te w sło ikach z wo dą… I kto
by po my ślał, że bę dą ta kie smacz ne. By ły
naj dro ższym wy bo rem i w po rów na niu
do kur cza ka czy in nych owo ców mo rza ich
ce na po wa la ła. Smak okre ślił bym jak coś
po mię dzy kur cza kiem a kre wet ką, ża ba wy -
sma żo na i lek ko pi kant na sma ko wa ła wy -
bor nie. Z ho te lu do cen trum by ło bli sko, ale
na je den dzień za mó wi li śmy so bie trans port
i wy ciecz kę po naja trak cyj niej szych miej -
scach ma le zyj skiej sto li cy.

Więk szość obiek tów i miejsc god nych
uwa gi po pro stu za li czy li śmy. Na sze oczy
zo ba czy ły za tem: hin du istycz ną świą ty nię
Ba tu Ca ves z naj więk szym na świe cie mo -
nu men tem Bud dy (gdzie sto czy li śmy wal kę



Nuras.info 12/2014

6

z mał pa mi o ba na ny i na po je), im po nu ją cą
po sia dłość i pa łac Kró la, Plac Mer de ka i Na -
tio nal Mo nu ment oraz dwie wie że Pe tro nas
(słyn ne, bo wy so kość 451,9 me tra za pew -
nia ła im do 2004 ro ku sta tus naj wy ższych
bu dow li świa ta). Wie że, po łą czo ne ze so bą
na po zio mie 41 i 42 pię tra sta no wią głów -
nie po miesz cze nia biu ro we, są wi zy tów ką
Ku ala Lum pur i ca łej Ma le zji. Sma ga ły nas
na zmia nę upał i wil got ność (ta kże prze lot -
ny deszcz) z ostrym i zim nym na wie wem
kli ma ty za cji w bu sach. Do te go tur bo pty -
sie, w któ re to część chło pa ków by ła za opa -
trzo na, spo wo do wa ły nie ma łe zmę cze nie.
Da li śmy so bie za tem go dzin kę od po czyn ku
w na szym chiń skim ho te lu i póź nym po po -
łu dniem, spo koj nie, na pie cho tę po szli śmy
na wie żę Me na ra, czy li KL To wer. Bu dow -
la mie rzy 421 me trów i za li cza się do naj -
wy ższych na świe cie. Na szym po my słem
by ło wje cha nie na gó rę w dzień i po zo sta -
nie do zmro ku. Po mysł zre ali zo wa li śmy,
a wi do ki mie li śmy spek ta ku lar ne. Pięk ne
mia sto na na szych oczach prze szło prze -
mia nę, nie bo po wo li czer nia ło, a świa tła
na bu dyn kach i uli cach roz bły sły w koń cu
jak lamp ki na cho in ce. Sto li ca Ma le zji oka -
za ła się czy stym, spo koj nym i bez piecz nym

mia stem, zor ga ni zo wa nym tak, jak ży czył -
bym so bie, aby bu do wać i or ga ni zo wać na -
sze. Nie by ło wiel kich kor ków, ha łas nie
prze szka dzał, by ło się go ściem, a nie in tru -
zem. Prak tycz nie ka żdy Ma le zyj czyk (mu -
zuł ma nin, hin dus czy też Chiń czyk) mó wił
po an giel sku. Wa lu tę prze li cza li śmy szyb -
ko, bo mo żna by ło przy jąć, że 1 Rin gitt to
po pro stu 1 zł, a ce ny by ły na praw dę zbli -
żo ne do na szych. Dro gie by ło pi wo, ale je -
dze nie na przy kład tań sze.

Nie da li śmy już ra dy prze je chać się mo -
no tra inem – szyb ką ko lej ką, ale tak sów ka -
mi, któ re oka za ły się bar dzo ta nie – tak.
Za sły sza łem na wet od jed ne go kie row cy, że
za kil ka mie się cy ma już jeź dzić szyb ka ko -
lej do Sin ga pu ru, a od le głość – nie ca -
łe 400 km, któ rą au tem mo żna po ko nać
w kil ka go dzin – ma szy na ma po łknąć w 90
mi nut!. Me tro, mo no tra il i ca ła in fra struk tu -
ra by ły w Ku ala Lum pur jak z in nej baj ki…
Oj, da le ko nam do Azji, da le ko…
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Trzy dni spę dzo ne w Ku ala na pew no po -
zo sta wi ły chęć po wro tu do te go azja tyc kie -
go mia sta. Wiem już te raz, że kosz tem
Dża kar ty czy Ma ni li le piej prze sia dać się
w sto li cy Ma le zji.

Po wy lą do wa niu w miej sco wo ści Ta wau
po je cha li śmy do Sem por ny. Jaz da dro gą
wy szar pa ną gę stej dżun gli po szła spraw nie.
Ga moń kie row ca nie po tra fił jed nak wy tłu -

ma czyć nam, po co po wy cię ciu drzew sa -
dzo no na tych roz le głych ob sza rach pal my.
Z lo tu pta ka wy glą da ło to jak do kład nie
i rów no roz mie szo na szkół ka, a je śli cho dzi
o cel sa dze nia palm, to po dej rze wam
wzglę dy głów nie spo żyw cze (olej pal mo -
wy). Do Sem por ny do tar li śmy tuż przed za -
cho dem słoń ca, cie sząc się jed nak, że nasz
głów ny cel wy pra wy był na wy cią gnię cie

rę ki. Za ło ga spraw nie za pa ko wa ła stos na -
szych ba ga ży na łód kę i ru szy li śmy wo da mi
brud nej za to ki do ło dzi, któ ra na ko lej ny ty -
dzień mia ła stać się na szym do mem.
W świa tłach por to we go mia sta od bi ja ją -
cych się na rów nej ta fli mo rza Ce le bes
szyb ko do tar li śmy do jed nost ki. Roz mia ry
jej by ły im po nu ją ce, ale z bli ska wi dać by -
ło, że łódź na sza w ide al nym sta nie nie jest.
Jest je dy ną ło dzią or ga ni zu ją cą sa fa ri na Si -
pa da nie i wła ści ciel nie ma cza su, ani po -
trze by, jej do piesz cza nia. Na brak luk su sów
jed nak by li śmy przy go to wa ni. Na ty le na -
wet, że po za lo go wa niu się do ka bin i od -
pra wie prze wa ża ła eu fo ria i en tu zjazm
nad wy ty ka mi. Za nim po szli śmy spać,
zgod nie z po le ce niem di ve ma ste rów wy ję -
li śmy z to reb sprzęt nur ko wy, roz kła da jąc
go w skrzyn kach, a ska fan dry wie sza jąc
na wie sza kach. Wszyst ko zo sta ło ogar nię -
te, a za sa dy i pro gram omó wio ne. Więk -
szość z nas, nie mo gąc się już do cze kać
nur ko wań, po szła spać, aby się do brze wy -
spać…

Ra no, po otwar ciu jed ne go oka i wy sta -
wie niu jed ne go ucha spod szczel nie uży tej
koł der ki (efekt zbyt moc ne go wy chło dze nia
ka ju ty kli ma ty za cją przez współ spa cza…)
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usły sza łem: nie ma pia nek, ktoś za je… na -
sze ska fan dry. OOO, po my śla łem, że żart
ra czej nie na miej scu, szcze gól nie tak
wcze śnie. Pró bo wa łem jesz cze od pły nąć
i za snąć, ale la men ty nie ste ty się po wta rza -
ły… Po la złem za tem na gó rę. Jak się szyb -
ko oka za ło, przy zdzi wie niu za ło gi i na-
szych czte rech mun du ro wych z ka ra bi na mi
(mu sie li śmy mieć ochro nę, ze wzglę du na
ta kie wła śnie sy tu acje i po rwa nia w tej czę -
ści Ma le zji…), to wca le nie by ły żar ty. Kra -
dzież ośmiu z pięt na stu ska fan drów sta ła się
fak tem. Re ak cja na sza by ła sto no wa na, nikt
nie sza lał i nie la men to wał. Po szyb kiej ka -
wie i chwi li na my słu wdro ży łem plan B.
Na ka za łem Jer re mu – sze fo wi na ło dzi – za -
ła twie nie nam ska fan drów na nur ko wa nia
i zgło sze nie te go in cy den tu sze fo wi. Da łem
od ra zu ja sny ko mu ni kat, że ktoś za te ska -
fan dry mu si od dać! Ka za li je nam wie szać
– po wie si li śmy, ochro na da ła cia ła – fakt
nie pod wa żal ny. Wi ny na szej nie ma, więc
roz wią za nie jest tyl ko jed no. Za miast na
nur ko wa nie po pły nę li śmy za tem naj pierw
na Ma bul i w re sor cie Jer ry wy po ży czył
nam ska fan dry. Pa no wie też się prze ję li ca -
łym tym za mie sza niem, więc od ra zu
przed sta wi li nam swój plan nur ko wań. Na -

stą pi ła zmia na wer sji za pre zen to wa nej wie -
czo rem. Wszyst kie nur ko wa nia mie li śmy
od być na Si pa da nie. Wzię li śmy to w ciem -
no. Li cząc, że ma my sześć dni nur ko wych
i pod czas czte rech z nich zro bi my po czte -
ry nur ko wa nia, a w dniu pierw szym i ostat -
nim po trzy – ra zem li cząc bę dą dwa dzie-
ścia dwa nur ki na Si pa da nie. To brzmia ło
świet nie i udo bru cha ło na wet mnie (a stra -
ci łem no wy pięk ny ska fan der).

Z lek kim opóź nie niem do pły nę li śmy
z Ma bu lu na Si pa dan (nie ca łe dwie go dzi ny

dro gi). Pierw szym za sko cze niem by ła sa ma
wy spa. Ma ła, nie wiel ka, nie po zor na. Ale
ka żde z trzech nur ko wań pierw sze go dnia
po wa la ło na no gi. Zna la złem szyb ko przy -
miot nik, że by do kład nie ilu stro wał na sze
ka żde nur ko wa nie – spek ta ku lar ny – bo ta -
ki był ka żdy wy ko na ny nur. Na po cząt ku
ide ał za kłó ca ła tyl ko wi docz ność, bo „łu -
pież” psuł mi zdję cia i nie pa so wał do tej
baj ki. Pierw sze dni sa fa ri by ły też po chmur -
ne i prze lot nie po pa dy wał deszcz. Nie prze -
szka dza ło to za moc no, bo zmar z nąć się
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i tak nie da ło, no chy ba że w ka ju cie w wy -
ni ku dra stycz ne go ob ni że nia tem pe ra tu ry.
Oczy wi ście brak słoń ca spra wił, że ciem -
niej by ło i pod wo dą, ale naj wa żniej sze by -
ło to, że wi docz ność wy raź nie się po pra -
wia ła. Ma gia Si pa da nu to li czeb ność osob -
ni ków kil ku ga tun ków mor skich zwie rząt.

Sła wę te mu miej scu za pew nia ją re ki ny, ba -
ra ku dy i żół wie. Ich jest naj wię cej i są za -
wsze. Do te go w za le żno ści od okre su
po ja wia ją się man ty (nie by ło), re ki ny mło -
ty (nie by ło) i re ki ny wie lo ry bie (był, he, he).
Na re ki ny i żół wie nikt w za sa dzie nie zwra -
cał uwa gi, na ka żdym nur ko wa niu by ło ich
po kil ka na ście. Pięk nie pły wa ło się rów nież
w ła wi cach ba ra kud i jack fi shów. Kil ka ra -

zy tkwi łem w środ ku, oto czo ny ry ba mi,
a ich cia ła za sła nia ły wszyst ko wo ko ło. By -
ło to na praw dę nie sa mo wi te uczu cie, jak by
wej ście w te le wi zor w trak cie pro jek cji fil -
mu przy rod ni cze go. Ale to by ła praw da!
Fan ta stycz ny stan i ma rze nie, któ re sta ło się
fak tem. Nur ku ję od daw na i mia łem wie le
pięk nych chwil pod wo dą, a te z Si pa da nu
na pew no by ły w sa mej czo łów ce. Uwierz -
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cie, że ani ra zu, na te na sze dwa dzie ścia
dwa za nu rze nia nikt nie miał żad nych
uwag. Do wo dem by ła fre kwen cja na nur ko -
wa niach. Na ca łą eki pę tyl ko kil ka zejść zo -
sta ło od pusz czo nych i to głów nie z po wo du
prze mę cze nia czy też bó lu ucha. Po wpa -
so wa niu się w nasz co dzien ny rytm: pierw -
sze nur ko wa nie o 7, dru gie po 9, za raz
po śnia da niu, trze cie po 12, a czwar te

po 15, stwier dzi łem, że mógł bym to ro bić
nie ty dzień, a kil ka ty go dni, mie się cy, a mo -
że i ca łe ży cie. A że tak mo żna, udo wod nił
je den z na szych prze wod ni ków, któ ry opo -
wia dał, że nur ku je na Si pa da nie (je dy nie
z kil ku dnio wą prze rwą) co dzien nie
od 1995 ro ku, jed ne go dnia scho dząc aż
sześć ra zy. Co naj wa żniej sze, bę dzie to ro -
bił jesz cze dłu go, ca ły czas jest świa dom te -

go miej sca i ca ły czas da je mu to ku pę fraj -
dy. Me dal ten ma jed nak też i dru gą stro nę.
Pla ga lip to nów (Azja ci, trzy ma ni przez
prze wod ni ków na sznur kach, nur ku ją cy za -
pew ne za cię żkie pie nią dze i pierw szy raz
w ży ciu), zwy kłych nur ków i po pu lar ność
Si pa da nu we dług władz ma le zyj skich do -
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pro wa dzi ła eko sys tem wy spy do zu bo że nia,
po sta no wio no za tem za trzy mać ten pro ces,
wpro wa dza jąc ogra ni cze nia ilo ścio we
kosz tem za ra bia nia ka sy. Fak tycz nie łó dek
z lip to na mi i nur ka mi by ło tyl ko kil ka dzien -
nie, a in ną gru pę pod wo dą wi dzia łem tyl -
ko dwa ra zy na bar r ku da po int.

Dla ama to rów ma kro Si pa dan nie jest ja -
kimś wy ma rzo nym miej scem, ale wpraw ne
oko wy pa trzy spo koj nie ró żne ga tun ki śli -
ma ków na go skrzel nych, frog fi shów, le af fi -
shów i pig mej skich ko ni ków mor skich
ukry tych wśród buj nych i tęt nią cych ży ciem
pe la gicz nym ogro dów ko ra lo wych. Na
więk szych głę bo ko ściach kró lo wa ły gor go -
nie, ukła da ją ce się w roz ło ży ste wa chla rze,

przez któ re prze bi ja ły się naj sil niej sze pro -
mie nie słoń ca. Wzdłuż stro mych ścian w
czę ści wy spy z dna wy ra sta ją spo re, becz -
ko wa te gąb ki (naj czę ściej w ko lo rze bu -
racz ko wym), któ re ide al nie uzu peł nia ły ten
buj ny i ró żno rod ny eko sys tem.

Bar ra cu da po int sta ła się na szym pod sta -
wo wym nur ko wi skiem. Tam wła śnie by li -
śmy naj czę ściej, ale nikt z te go po wo du nie
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cier piał… Jest to po dob no jed no z naj bar -
dziej lu bia nych miejsc Si pa da nu. Żół wie,
im po nu ją ce szkół ki ostro bo ków (jack fi -
shów), ban ner fi shy i snap pe rów są tyl ko
cząst ką te go, co mo żna spo tkać w tym miej -
scu. Spo ty ka się tam ró żne ga tun ki re ki nów,
ale praw dzi wy mi gwiaz da mi te go miej sca
są ba ra ku dy z ga tun ku epo ny mo us. Wy -
obraź cie so bie, jak je ste ście w oku hu ra ga -

nu, któ ry two rzy ła wi ca me tro wych al bo
i więk szych ba ra kud – jak już wspo mi na -
łem, nie sa mo wi te i przede wszyst kim nie -
za po mnia ne wra że nie. Oczy ośle pia słoń ce
od bi ja ją ce się w cia łach tych dłu gich ryb,
a spo sób po ru sza nia się ich po wo du je za -
wro ty gło wy!

Nie sa mo wi ta by ła też ko lo nia wiel kich
pa pug – bum phe ad par rot fish. Wi dzie li śmy

je kil ka ra zy w ró żnych sy tu acjach, pod czas
kon sump cji ko ra li, cze mu to wa rzy szy ły faj -
ne dźwię ki kru szo ne go ko ra la – póź niej,
pod czas tra wie nia te go wszyst kie go, ich od -
cho dy znisz czy ły cał ko wi cie wi docz ność
– a ta kże pod czas nor mal ne go pły wa nia,
wte dy też uda ło się ob ser wo wać je bar dzo
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dłu go. Te wiel kie i groź nie wy glą da ją ce ry -
by, ni czym się nie przej mu jąc, po zo wa ły
do zdjęć i by ły z na mi bar dzo spo koj ne.

Si pa dan sły nie ta kże z ja ski ni żół wi. Zna -
łem opo wie ści o wci ska niu się do ja ski ni
po uprzed nim zde mon to wa niu sprzę tu. Jak
się oka za ło, ko niecz no ści ta kiej nie by ło, bo

ja ski nia mia ła nor mal ne do stęp ne wej ście.
Uda ło mi się za nur ko wać do niej dwa ra zy.
Uwiel biam prze strze nie za mknię te, a tu taj
le gen da miej sca tyl ko po tę go wa ła emo cje.
Otóż, ist nia ły teo rie (w ta kiej for mie to
do mnie do cie ra ło), że ja ski nia ta jest cmen -
ta rzy skiem dla żół wi, miej scem ich spo -
czyn ku. By ła to praw da, ale po wo dem
śmier ci żół wi w ja ski ni nie był ich wy bór

tyl ko ko niecz ność. Zwie rzę ta wpły wa jąc
tam w dzień, po za śnię ciu i za pad nię ciu
zmro ku nie mo gły po pro stu zna leźć wyj -
ścia i dla te go gi nę ły. W ta ki sce na riusz wie -
rzą wła śnie na ukow cy. Szkie le ty żół wi (oraz
del fi na i mar li na) wy glą da ły jak uło żo ne
ludz ką rę ką mu ze al ne ar te fak ty, ale cia ła
dwóch do pie ro roz kła da ją cych się żół wi,
któ re wy peł nio ne ga za mi wi sia ły pod su fi -
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tem, wy glą da ły prze ra ża ją co i na praw dę
po nu ro. Szcząt ków żół wi by ło spo ro
na piasz czy stym dnie; w świe tle la ta rek
i przy ide al nej przej rzy sto ści wra że nia by ły
baj ko we. Nie sa mo wi tą fraj dę z po by tu w tej
ogrom nej ja ski ni da wa ły rów nież spo re ry -
by dra pie żne po lu ją ce na licz nych ma łych
miesz kań ców te go mrocz ne go miej sca. Ich
po lo wa nie przy po mi na ło po wietrz ne wal ki

my śliw ców, ale tem po zwie rząt by ło o wie -
le szyb sze, wręcz bły ska wicz ne. W świe tle
la ta rek, rzu ca jąc cie nie, ry by pre zen to wa ły
pięk ny spek takl pod wod ne go ło wiec twa.
Wej ście/wyj ście do gro ty też by ło miej scem
atrak cyj nym, szcze gól nie pod czas wy pły -
wa nia. Na tle nie bie skiej wo dy wi dać by ło
bo wiem za wsze po kaź ną szkół kę ostro bo -
ków i do rod ne ba ra ku dy, a w tle czę sto

prze pły wa ły oczy wi ście, jak to na Si pa da -
nie, żół wie i re ki ny.

I tak w su mie pod czas dwu dzie stu
dwóch za nu rzeń ob nur ko wa li śmy ca łą wy -
spę. Na wet po tem tro chę ża ło wa łem, że
omi nę li śmy in ne wy spy, bo Ma bul też ma
swo je skar by. Miej sce to ma do brą po zy cję
na li ście świa to wej z nur ko wi ska mi ma kro,
gdzie wy stę pu je ogrom na licz ba śli ma ków
na go skrzel nych, kre we tek, frog fi shów i in -
nych cię żko do strze gal nych, naj mniej szych
miesz kań ców mórz. Wy spa Ka pa li sły nie
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z ko lei z nie wiel kich ry bek man da ry nów,
któ re pod glą da się w no cy pod czas ry tu -
ałów go do wych (tak, tak, są lu dzie, któ rzy
lu bią pod pa try wać ry tu ały go do we in -
nych…). Tam też nie by li śmy, ale na stęp -
nym ra zem za ba wię się w tym miej scu
w pod glą da cza i ja.

Jak to zwy kle by wa ze mną, po kil ku
dniach sa fa ri i wspa nia łe go, choć mo no ton -
ne go, roz kła du jaz dy (spa nie, je dze nie, nur -
ko wa nie), po „za tru ciu się” świe żym po wie -
trzem i słoń cem, włą czy ły się głu paw ki. Ich
ob ja wem by ły na przy kład wie czor ne dys -
ko te ki z te le fo nu pod łą czo ne go do char czą -
ce go gło śni ka (mo ja mu zy ka przy pa dła
do gu stu bar dziej za ło dze niż ko le gom i ko -

le żan kom), ale ta kże kon kurs li te rac ki zwią -
za ny z ma le zyj ską wy pra wą. Wszyst ko za -
czę ło się pod czas wi zy ty na Ma bu lu (gdzie
co dzien nie pod pły wa li śmy z Si pa da nu
na noc). W jed nym z re sor to wych skle pów
za du że gru po we za ku py za miast ra ba tu
(sto li ca Ma ro ko) do sta li śmy dwa du że,
drew nia ne żół wie, ide al ne do zwięk sze nia
nad ba ga żu… I wte dy Wło dek za pro - po no -
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wał ja kiś tam kon kurs z żół wiem w cha rak -
te rze na gro dy. No tak, ale ja ki kon kurs!
W dro dze na łódź już mia łem po mysł. Pra -
ca li te rac ka, wiersz, po emat, esej, haj ku czy
coś tam jesz cze in ne go. Oczy wi ście w kli -
ma cie ma le zyj skim, si pa dań skim, nur ko -
wym. W trak cie ko la cji ogło si łem więc ca łą
ideę, in for mu jąc rów nież o cen nej na gro -
dzie nie spo dzian ce dla zwy cięz cy kon kur -

su. Oczy wi ście re ak cje by ły ró żne, ale jak
się oka za ło, wie le osób po dej mo wa ło pró -
by stwo rze nia cze go kol wiek, a uda ło się
po peł nić utwór An drze jo wi i Włod ko wi.
Za raz po ostat niej ko la cji, jak zwy kle zło -
żo nej z ryb, kre we tek, ma łży i kal ma rów,
chłop cy do ko na li au to pre zen ta cji na pi sa -
nych utwo rów… Ubaw był nie zły, bo mie -
li śmy dłu gi wiersz li rycz ny i krót ki żar to-

bli wy. Z ra cji te go, że oba dzie ła li te rac kie
by ły wspa nia łe i da ły nam nie złą za ba wę,
obaj pa no wie do sta li po żół wiu, na któ rych
to ka żdy uczest nik i ka żdy zła pa ny na tę
oko licz ność za ło gant zło żył swój pa miąt ko -
wy au to graf. Obie ca łem zwy cięz com pu bli -
ka cję ich ma le zyj skiej, na tchnio nej
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pięk ny mi pod wod ny mi skar ba mi Si pa da nu
twór czo ści kul tu ral nej. Nie mo gąc zła mać
obiet ni cy da nej na ło dzi; na koń cu mo je go
skrom ne go, gra fo mań skie go, ale pi sa ne go
z ser cem i pa sją tek stu umiesz czam wła śnie
te pra ce.

Wszyst ko co do bre, kie dyś się koń czy,
zbli ża ło się za tem do fi ni szu i na sze sa fa ri.

Nur ko wa nia, któ rych z pew no ścią nikt
z eki py do koń ca ży cia nie za po mni, po wo -
li osią gnę ły licz bę 22.

Tak na praw dę płacz i la ment po za koń -
cze niu nur ko wań za blo ko wał dal szy, atrak -
cyj ny plan wy pra wy i per spek ty wa ko lej -



Nuras.info 12/2014

18

nych przy gód. Cze ka ła nas bo wiem dwu -
dnio wa wi zy ta w Ko ta Ki na ba lu i trzy dni
w praw dzi wej dżun gli – jed nym z ostat nich
tro pi kal nych la sów desz czo wych w re zer -
wa cie Gu nung Mu lu. Je śli chce cie do wie -
dzieć się, jak tam by ło, czy faj nie jest
spa ce ro wać po naj więk szej na świe cie ja -
ski ni, czy in te re su ją ce jest pod glą da nie kil -
ku ga tun ków owa dów z 20 mi lio nów
ży ją cych tam wła śnie, to za pra szam na ko -
lej ną wy pra wę w ro ku 2015. Pla nu je my po -

wtór kę au tor skie go pro gra mu, bo po co co -
kol wiek zmie niać, je śli by ło pięk nie… Dla
wszyst kich cie ka wych te go, jak ar ma tor na -
szej łód ki po stą pił w spra wie skra dzio nych
ska fan drów do dam na ko niec, że dzień
po po wro cie mia łem już ka sę za osiem ska -
fan drów. Ma le zja to na praw dę przy ja zny
kraj!

Mi łosz Dą brow ski  

mi losz@qu adi ver.pl

Wło dzi mierz Rot t ke:

„Azo to wy Si pa dan”

Mógł bym te raz przed ko min kiem

gła skać ko ta na dy wa nie,

miast o szó stej szar pać Sław ka…

na śnia da nie.

Mógł bym w do mu po obie dzie

Ra pa cho lin brać na wzdę cie,

za miast słu chać tych dow ci pów o Do cen cie.

Ba ra ku dy ni jack fi sze,

Nur ko wa nie w Si pa da nie

Mnie przy cią gnąć przez pół Świa ta

nie są w sta nie.

Więc Wam po wiem, co mnie bie rze,

że tu je stem, choć w kie sze ni

nie zo sta nie ni zło tów ka

– AZO TÓW KA.

An drzej Ta da jew ski

„Za chód Słoń ca nad Si pa da nem”

Słoń ce wśród krwi stych ob ło ków po wo dzi

zni ża się ku mo rzu i jak wul kan pło nie

wta pia się w ho ry zont, blask ostat ni ro dzi

i nie wie dzieć kie dy szyb ko w mo rzu to nie.

Jesz cze dłu ższą chwi lę na fa li mi go ce

krwa wa smu ga co kur czy się i po dą ża za nim
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bez na dziei ra tun ku w wo dzie się sza mo cze

i jak rę ka za to ną cym wnet gi nie w ot chła ni.

Ob ło ki to wa rzysz ki Słoń ca dzien nej dro gi

sta nę ły aż w miej scu w to pięk no wpa trzo ne

ca ły Za chód ob la ny czer wie nią po żo gi 

twa rze chmu rek z wra że nia i trwo gi spło szo ne.

Bo oto pę dzi z da la na czer wo nym ru ma ku

ze sfo rą chmur czar nych jak by psów na smy czy

pięk na Kró lo wa Noc z gwiaz da mi w ple ca ku

i księ ży cem, świad kiem nie jed nej obiet ni cy.

Wi dząc pięk no za cho du, dra mat Słoń ca co -

dzien ny

Pusz cza nie mą sfo rę noc za zdro sna, zło śli wa.

Dra mat nie trwa dłu go, a wy nik jej nie zmien ny

czar nym płasz czem przed oczy ma mo imi za kry wa.

Tyl ko oce an ci szą, wie czor na, uśpio ny

świa dek mi lio nów i wscho dów i za cho dów słoń -

ca 

po zo sta je ci chy lecz nie ujarz mio ny

i nie zba da ny przez czło wie ka do koń ca.

http://www.wioskisos.org


http://www.tecline.com.pl


http://www.tecline.com.pl
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Wa di La ha mi… my fa vo uri te pla ce
on Earth – to mo je pierw sze sko ja -
rze nie z tym miej scem. Pa mię tam jak
dziś, kie dy zo ba czy łam je po raz
pierw szy.

Ja dąc pią tą go dzi nę z Hur gha dy w koń cu
usnę łam. „Egip skie ciem no ści” by ły na -
praw dę egip skie. I ciem ne. W tle ci chut ko
le cia ły arab skie ryt my, a kie row ca mo je go
bu sa gnał przed sie bie ku po łu dniu. Hi gh -
way Star... zde cy do wa nie.

– Ana, wa ke up… we’re he re – szep nął
kie row ca.

Zwi nię ta z kłę bek, pod nio słam gło wę
i od sło ni łam za słon kę. Wi do ku nie za po -
mnę chy ba do koń ca ży cia. Kil ka dzie siąt
ma lut kich lam pio nów roz świe tla ło dro gę
pro wa dzą cą do ba zy. Na oko ło pu sty -

Wadi Lahami…
my favourite place on Earth



Nuras.info 12/2014

23

nia. I gó ry. I mo rze. I ty sią ce gwiazd. I znów
krę ci mi się w gło wie…. I ta nie sa mo wi ta ci -
sza. Czu łam się jak w baj ce. Od te go mo -
men tu, od środ ka je sien nej no cy za ko -
cha łam się Wa di na amen…

11-18 paź dzier ni ka 2014
– … i tam na praw dę nic nie ma? – do py -

ty wał Ar tur, wy je żdża jąc sa mo cho dem
z Wro cła wia.

– Na praw dę. To zna czy jest mo rze i pu -
sty nia. I naj pięk niej sze ra fy ja kie wi dzia łam
w Egip cie – opo wia da łam o miej scu, do któ -
re go zmie rza li śmy.

– Ci cho, ci cho…, po cze kaj cie chwi lę!
– wtrą cił mój Pa dre (ta ta).

Za rów no mo ja ma ma, jak i nasz ko lej ny
kom pan wy jaz du Ro bert vel Ro bin ja dą cy
z To ru nia do Ka to wic, da li nam znać, że au -
to stra da Wro cław -Ka to wi ce jest unie ru cho -
mio na. Wia do mo ści w ra diu nie kła ma ły.
Ka ram bol, sie dem sa mo cho dów, ko rek
na 10 km. Do od pra wy zo sta ły trzy go dzi -
ny. Je dzie my na Brzeg i Opo le.

– Wal di, gaz do de chy! – krzyk nę li śmy
wszy scy, a Wal dek za po mniał co to jest
„eko no micz na jaz da sa mo cho dem”.

Wpa dli śmy na lot ni sko w cza sie od pra -
wy. Szyb ki rzut oka na lu dzi i wi dzę zna jo -

me twa rze! An drzej, Edek, Ro bert! No to
jest na sza sió dem ka! Po zo sta ła piąt ka le ci
z War sza wy. Do bra, te raz to już mu si pójść
gład ko…

– Prze pra szam, czy ktoś mo że mi za brać
kil ka rze czy? – spoj rza łam bła gal nie na gru -
pę.

Nie oby ło się bez pro ble mów przy od -
pra wie, zno wu ma my nad ba gaż, jak to jest
mo żli we?

– Prze pra szam pa nią! – usły sza łam
przy wsia da niu do au to bu su pod wo żą ce go
do sa mo lo tu. – Dla cze go nie nada ła pa ni
ba ga żu? Oba wiam się, że ten się nie zmie -
ści do lu ku – po wie dział pan z ostat niej
kon tro li przed wej ściem do sa mo lo tu.

– Nada łam, pro szę pa na. To jest mój ba -
gaż pod ręcz ny – uśmiech nę łam się i po cią -
gnę łam za so bą pięt na sto ki lo wą wa liz kę…
pod ręcz ną.

* * *
Egipt za wsze wi ta mnie tak sa mo do brze.

Per spek ty wa, że jesz cze chwil ka… i znów
bę dę za nu rzo na w mo rzu, do da je mi skrzy -
deł! Anioł na koń cu świa ta? Wła śnie nad le -
ciał… Na koń cu dro gi pro wa dzą cej
do Su da nu znaj du je się miej sce szcze gól -
ne… Eco camp Wa di La ha mi, któ ry po wstał

z my ślą o oso bach ko cha ją cych nur ko wa -
nie. Mo gę to po wtó rzyć raz jesz cze: dla na -
praw dę ko cha ją cych nur ko wa nie. Dla
któ rych nur ko wa nie jest tak wa żne, że z ra -
do ścią je dzą śnia da nie punk tu al nie o go dzi -
nie 6:00 (choć pierw sze po ran ne wsta wa nie
nie na le ży do naj ła twiej szych – po zdra -
wiam mo ją gru pę), gdyż zo diak wy pły wa
o godz. 6:45 na dwa pierw sze nur ki. Po mię -
dzy ni mi, w cza sie prze rwy, wy grze wa my
się na słoń cu, czę sto wa ni je ste śmy cia stem,
ka wą i her ba tą, po czym znów zni ka my
pod wo dą. Po wrót oko ło 12: 00 na lunch
i re laks na ha ma ku czy bam bu so wym le ża -
ku... bło go stan, ale tyl ko do go dzi ny 14:00!
Brie fing (od pra wa) i pły nie my na nu ra, tym
ra zem już bez prze wod ni ka. Wra ca my, ła -
pie my od dech i… idzie my na nur ko wa nie
noc ne. Do pie ro jak wra ca my – prysz nic,
ko la cja, piw ko i wszy scy pa da ją jak mu chy
ze zmę cze nia. Ta kie są wła śnie uro ki tu tej -
sze go nur ko wa nia. Wa di La ha mi zo sta ło
od kry te, od na le zio ne, za ło żo ne przez Ros -
sa – Au stra lij czy ka, praw dzi we go wil ka
mor skie go, ka pi ta na stat ku, któ ry prze mie -
rza jąc sa mo cho dem brzeg Mo rza Czer wo -
ne go, szu kał no we go miej sca na nur ko-
wa nie. W 2000 ro ku do tarł pra wie pod Su -
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dan, na dzie wi cze po łu dnie Egip tu. Miej sce
ma gicz ne, sur re ali stycz nie zie lo ne dzię ki
man grow com, z ogrom nym sys tem raf ko -
ra lo wych Fu ry Sho al. Ross spę dził czte ry
mie sią ce na ob nur ko wa niu ka żde go miej -
sca, ka żdej szcze lin ki, ra fy, ja ski ni. Zna je
na praw dę do sko na le.

Eco camp to miej sce z kli ma tem nur ko -
wym. Za miast 300 po koi, aqu apar ku, si łow -
ni i czte rech re stau ra cji – ma my na mio ty
z płót na ża glo we go, z dwo ma sza le nie wy -
god ny mi łó żka mi, ręcz nie ro bio ny mi me -
bla mi i peł ną elek trycz no ścią. Na mio ty
Kró lew skie – ma ją ce pra wie 30 m2 wy bie -
ram naj czę ściej. Czu ję się jak z Ba śni 1001
no cy! Jed no ogrom ne łó żko lub dwa po je -
dyn cze, wia trak, lo dó wecz ka, me ble, pu fy,
sto li ki… na wet lu ster ko. Be li ke a Prin -
cess… I bun ga lo wy – du że, wy god ne,
z wła sną ła zien ką, kli ma ty za cją, to a let ką.
Faj na opcja, ale ja jed nak ko cham szum
mo rza, po wiew wia tru i za pach pu sty ni
śpiąc w na mio cie…

Zaw sze z nie cier pli wo ścią cze kam na
pierw sze wra ża nia po przy by ciu do cam pu.
Wszy scy są w ab so lut nym szo ku. Z ra cji te -
go, że mie li śmy noc ny prze lot, po wy lą do -
wa niu w Mar sa Alam i prze je cha niu
180 km wy lą do wa li śmy w Wa di na śnia da -
niu.

– Ana, we lco me back! – usły sza łam
od me na ge ra cam pu Hos sa ma, a póź niej
już od ka żdej oso by z za ło gi! Wła śnie dla
ta kich chwil, war to tu wra cać.

– Ali! – mój pisk i rzu ce nie się na szy ję
Alie mu, prze wod ni ko wi nur ko we mu, z któ -
rym kie dyś pierw szy raz nur ko wa łam
w Wa di, roz ba wi ło ca łą za ło gę cam pu…

Po śnia da niu i za po zna niu z ba zą sen
zmógł mo ich pa nów. Tyl ko ja i Wal dek
prze ra bia li śmy ksią żkę Open Wa ter Di ver,
gdyż Wal di za czy nał wła śnie swo ją przy go -
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dę z nur ko wa niem! Po lun chu wsko czy li -
śmy do wo dy – ja ja ko „Go ogle trans la tor”
tłu ma czy łam ka żde an giel skie sło wo, któ re
wy po wia dał in struk tor, a śmie chu przy tym
mia łam nie ma ło. Wy szli śmy chy ba
po dwóch go dzi nach ćwi czeń i klę cze nia
na piasz czy stym dnie. Na brze gu po wi tał
nas Ro bert, Ja rek i Edek z pi wem Stel lą w rę -
ku.

– Jak so bie po ra dził nasz kur sant? – pa -
dło pierw sze py ta nie.

– Tra ge dia… Na praw dę nie wiem, czy
coś z te go w ogó le bę dzie… – za czę łam,
a po chwi li do koń czy łam. – Je stem ab so lut -
nie pod wra że niem! Żad nych pro ble mów
z od dy cha niem, z ci śnie niem, nic! Je stem
dum na.

Wie czo rem do je cha ła po zo sta ła „Wiel ka
Piąt ka” mo jej gru py: Ania z Ada mem, Asia,
Kon rad i jed na nie spo dzian ka dla chło pa -
ków w po sta ci na szej Do rot ki. Ca ła dwu -
nast ka za sia dła do pierw szej i nie ostat niej
wie cze rzy, bę dąc już my śla mi pod wo dą...

* * *
12 paź dzier ni ka, godz. 5: 40. Za miast

„I see fi re” Ed She era na bu dzą mnie krzy ki:
– No, nie żar tuj, Edziu, ja ki jest wy nik?

– sły szę głos swo je go Pa dre.

– Nie żar tu ję, wy gra li 2:0!
Spoj rza łam na sześć SMS -ów w te le fo nie

z re la cją me czu, wyj rza łam zza swo je go
wi gwa mu i krzyk nę łam:

– Pierw szą bram kę strze lił Mi lik, dru gą
Mi la!

No to ma my po wód do świę to wa nia. Po -
la cy wy gra li w pił kę no żną z Niem ca mi (!).

* * *
6:00, je my śnia da nie, pa da deszcz…,

deszcz? W Egip cie??? Ko niec świa ta… Nie -
bo za chmu rzo ne…. Gdzie jest słoń ce?
WTF?

– Aniu, czy my je ste śmy ubez pie cze ni
od złej po go dy? – za py tał Kon rad.

– Tak, oczy wi ście i od cze go jesz cze?
– za śmia łam się.

– Od bra ku re ki nów, del fi nów… – do rzu -
cił od sie bie Ar tur.

– Za wszyst ko od po wia da or ga ni za tor
– Edek pu ścił do mnie oko.

Bę dzie do brze Mu si być. 

W Wa di nur ku je się z RIB -ów, czy li zo -
dia ków, czte ry ra zy dzien nie – trzy nur ki
za dnia i je den noc ny. Re gion nur ko wy
dzie li się na trzy stre fy: A, B i C. W stre fie B,
w miej scach znaj du ją cych się do mak sy -
mal nie 23 ki lo me trów od ba zy nur ku je my
z sa me go ra na. Miej sca są nie zwy kłe. Abu
Ga la wa So raya i Abu Ga la wa Ke bir to
świet ne nur ko we spo ty na pierw sze in au gu -
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ra cyj ne nur ko wa nia. Ga la wa zna czy „ba -
sen”, Abu „oj ciec” za tem du ża ra fa z wie lo -
ma ba se na mi we wnątrz sie bie no si na zwę
oj ca ba se nów. Obok prze pięk nej ra fy,
na głę bo ko ści 16 m, spo czy wa wrak stat ku,
któ ry za to nął w la tach 80. ubie głe go wie ku.
Nur ko wa nie w tym miej scu mo żli we jest
bez wzglę du na po go dę, co bar dzo po ma -
ga przy wie trze i desz czu nad ta flą wo dy.
Ka dłub i ru fa są nie na ru szo ne, w środ ku roi
się od glass fi sów.

Abu Ga la wa Ke bir po ło żo na jest na po łu -
dnie od So rayi, jej głów na atrak cja to ho -
low nik, któ ry za to nął w 1945 ro ku. Oba
miej sca to raj dla oczu w po sta ci pięk nych,
nie na ru szo nych ko ra li i ró żne go ubar wie -
nia ryb. Iron Gar den… ry ba cy i Be du ini na -

zy wa ją tę ra fę „Ga mi la”, co w ję zy ku arab -
skim zna czy „Pięk na”. Ka nał od pół noc no -
-wschod niej czę ści ra fy pro wa dzi
do ba se nu, któ re go dno, wo da i ko ra le ma -
ją ko lor rdza wo -brą zo wy, któ ry po wstał
w wy ni ku za to nię cia w tym miej scu stat ku,
w 1906 ro ku. Ko lor że la za nadał na zwę te -
mu nur ko wi sku, któ re ob fi tu je w ogrom
twar dych ko ra li i wiel kich pi na kli. 

Dwa po po łu dnio we nu ry spę dzi li śmy
na miej scu o na zwie Sha bro ur – w czę ści
pół noc nej i po łu dnio wej, na nur ki noc ne
cho dzi li śmy na Tor fę. W cią gu wszyst kich
noc nych nu rów uda ło się zo ba czyć kil ka
żół wi, kre we tek, lan gu sty, mu ren ki i to, co
za pa mię ta łam naj bar dziej – trzy hisz pań -
skie tan cer ki! Wiel kie, czer wo ne, hisz pań -
skie gwiaz dy. Prze pięk ne!!! By łam
ab so lut nie wnie bo wzię ta! A na de ser – wy -
cho dząc z RIB -a, Adam pra wie zdep tał Gu -
itar shar ka. 

Tak mi ja ły pierw sze dni po by tu w Wa di.
Za po mnia łam wspo mnieć, że w koń cu wy -
szło słoń ce! Po za tym cof nę łam się o kil ka -
na ście lat wstecz i w dal szym cią gu
prze ra bia łam z Wald kiem kurs – za rów no
nad, jak i pod wo dą. Za le wa nie ma ski, szu -
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ka nie au to ma tu, ścią ga nie pa sa pod wo dą
(tak, wiem Wal di, że zro bi łeś to 20 ra zy
i masz dość), ale na wet nie przy pusz cza -
łam, że bę dę mia ła z te go ta ką ra do chę. Po -
nad to, oprócz świę to wa nia wy gra nej
z Niem ca mi w pił kę, tra fi ły się nam imie ni -
ny Edwar da. Śmie chom nie by ło koń ca,
cza sem bra ko wa ło już tchu. Aby ka żdy
w tym dniu po czuł, że ma świę to, wrę czy -
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łam wszyst kim fir mo we ko szul ki z lo go Ac -
ti vto ur i pod pi sem Wa di La ha mi 2014. Cze -
ka li śmy tyl ko na od po wied ni mo ment, aby
je wszy scy mo gli za ło żyć…

Wscho dy i za cho dy peł ne są ma gii. Mo -
żna sie dzieć bez koń ca przed swo im na -
mio tem i wpa try wać się w ota cza ją cy nas
kra jo braz. Nad gło wą la ta ją or ły, po wo dzie
stą pa ją z gra cją… cza ple? Na pew no coś
z tej ro dzi ny. W od da li wi dzę tyl ko je den
ho tel, a po za tym… pust ka, za któ rą ko -
cham to miej sce. Ze ro tu ry stów, ze ro ma -
sów ki, ko mer cji, sztucz no ści. Wszyst ko
pro eko lo gicz ne, wy ko na ne z su row ców na -
tu ral nych. Czy sto, na tu ral nie, na ma xa pro -
fe sjo nal nie. Cza sem zda rza się, że przy-
je żdżam z gru pą i po za na mi nie ma wię cej
płe two nur ków. To jest wła śnie spe cy fi ka te -
go miej sca. Tym ra zem, ze wzglę du na to,
że był to „go rą cy” okres nur ko wy, mie li śmy
kom pa nów z Da nii, Ho lan dii, Fran cji, Nie -
miec (!), Szwaj ca rii, ale prze by wa jąc ca ły
dzień na nu rach cię żko zna leźć chwi lę, aby
choć przez mi nu tę so bie po przesz ka dzać.

Dzień trze ci (nur ko wy) – nie za po mnia ny
pod ka żdym wzglę dem! Wy jazd na mo je
uko cha ne miej sca nur ko we – Clau dię i Blo -
ome na! Pod czas dro gi to wa rzy szy ły nam

del fi ny, ota cza jąc zo dia ki z ka żdej stro ny!
My, dziew czy ny, pisz cza ły śmy jak sza lo ne,
ale to na praw dę jest nie co dzien ny wi dok!
Blo oman to pod wod ny ogród ko ra lo wy, są
w nim chy ba wszyst kie ro dza je ko ra li Mo -
rza Czer wo ne go, na praw dę miej sce war te
od wie dze nia. Prze rwa na po wierzch ni, wy -
głu py, zdję cia, cia sto, her ba ta i pły nie my
na Sha’ab Clau dia. 
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Naj pięk niej szy sys tem ja skiń, grot, ko ry -
ta rzy w sys te mie ra fo wym Fu ry Sho al da le -
kie go po łu dnia. Głę bo kość we wnątrz ja skiń
wa ha się w gra ni cach 8-10 m, a wo kół ra fy
osią ga ok. 20 m. Ja ski nia skła da się z dwóch
głów nych ko mór/kom nat – jed nej od stro ny
pół noc nej, jed nej od stro ny po łu dnio wej.
Po łą czo ne są ze so bą mniej szy mi ko mo ra -
mi, przez któ re prze pły wa się pod czas trwa -
nia ca łe go nur ko wa-  nia, czy li śred nio
ok. 60 min. Co ja kiś czas wy pły wa się
na ze wnątrz, ma jąc przed so bą ca łe gó ry
ko ra li! Ka na ły, przez któ re się prze pły wa
ma ją otwo ry i szcze li ny w ich gór nej czę -
ści, co po wo du je, że świa tło gra tu taj ro lę
pierw szo pla no wą. Pro mie nie sło necz ne
spa da ją z nie ba, two rząc ta jem ni czą i ma -
gicz ną at mos fe rę, cza sem przy po-  mi na ją -
cą dys ko te kę. Wra że nie? Obłęd ne. Ła two
jed nak mo żna się zgu bić, prze pły wa jąc po -
mię dzy ko ry ta rza mi, ale wy pły wa jąc z jed -
nej lub z dru giej stro ny za wsze znaj dzie się
wyj ście. Po za tym ko cha ny Ali, zna ją cy
na pa mięć ca ły sys tem, nie raz od naj dy wał
nie któ rych z nas, pły ną cych przez po mył kę
za in ną gru pą… 

Adam – nie by łeś je dy ny, ale mia łeś pra -
wo w swo je uro dzi ny. Wszę dzie cza ją się
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prze ró żnych ro dza jów śli macz ki, Lu cja ny,
go at fi she, ce zje… Tu taj po pro stu trze ba
być.

Wie czo rem zno wu świę tu je my! Adam,
ochrzczo ny „Niem cem” ze wzglę du na na -
zwi sko, ob cho dził swo je uro dzi ny! Szef
kuch ni wy cza ro wał fan ta stycz ny tort, ca ły
camp śpie wał Sto lat (ka żdy w swo im ję zy -
ku), by ły kart ki, pre zen ty, uści ski, śmie chy

i egip skie pi wo. Adam z Ed kiem do sta li ko -
szul ki z lo go Wa di La ha mi i stos prze pięk -
nych ży czeń!

La ha mi So uth – to miej sce gdzie wy ra sta ją
pi na kle twar dych ko ra li, two rząc nie sa mo wi -
te pod wod ne szczy ty. Zo ba czy my tu przy kła -
dy naj lep szych i naj pięk niej szych mięk kich
ko ra li na po łu dniu. Do te go te za chwy ca ją ce
czar ne ko ra le… i faj ny drop off! I był re kin!
Whi te Tip Shark! Co praw da zo ba czy łam go
ostat nia, jak już wszy scy na pa trzy li się i po -
za chwy ca li, ale wi dzia łam! A ca ły kra jo braz
te go miej sca na zy wa ny jest przez miej sco -
wych nur ków Sta ir way to Ha ven. „And it ma -
kes me won der… Ooh...” do dał by z pew no-
ścią Ro bert Plant z Led Zep pe lin.

Miejsc nur ko wych, do któ rych pły wa my
prze by wa jąc w cam pie Wa di La ha mi jest
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po nad 60. Nie spo sób w ty dzień od wie dzić
wszyst kich! Choć przy naj mniej jest szan sa
na zro bie nie 20 nur ko wań w cią gu pię ciu
dni nur ko wych i to jest z ca łej wy pra wy naj -
pięk niej sze! „Da isy”, Księ żna Da isy za sko -
czy ła nas. Je den z naj bli żej po ło żo nych
spo tów nur ko wych, a ra fa jak z ob raz ka!
Do te go ośmior ni ca, sto ne fish, skrzy dli ce,
mu re na… ty sią ce ko lo ro wych ry bek tań czą -
cych w prą dzie na szczy cie ra fy… 

Nu ry nu ra mi, ale prze cież nasz Wal di
na dal jest na kur sie. Dwo jąc się i tro jąc, aby
je chać z gru pą na nur ki, na stęp nie roz wią -
zy wać za da nia z cy klu „Ta be la de kom pre -
syj na”, oglą dać film i prze kła dać go
na ję zyk pol ski, wrzu cać re la cję z wy jaz du
na fun pa ge Ac ti vto ur na fa ce bo oku
– uśmiech nie zni kał mi z twa rzy na wet
na mi nu tę! Wal dek czuł się jak ry ba w wo -
dzie! Nie mógł się już do cze kać „praw dzi -

wych nu rów”. Ćwi cze nia w wo dzie – za li -
czo ne na 5! Zo sta ła część teo re tycz na. Ży -
cząc Wal die mu po wo dze nia, usia dłam
przed cen trum nur ko wym pi jąc z Alim tu -
rec ką ka wę. Od prę żam się tu jak ma ło
gdzie… Zda ne! Zmę czo ny, ale szczę śli wy,
kur sant przy jął od wszyst kich gra tu la cje i…
padł spać. No bo prze cież… na nu ry trze ba
ra no wstać! Nie ma już ta ry fy ulgo wej.

Naj lep sze nu ry zo sta wi li śmy na ko niec.
Ra fy w re gio nie Sat taya są czymś wy jąt ko -
wym. Na le żą ce do stre fy C, od da lo ne są
od cam pu o oko ło 40 mi nut pły nię cia RIB -
-em. „An gel”, jak sa ma na zwa wska zu je,
jest na praw dę aniel ski. Ra fa roz cią ga ją ca
się z pół noc ne go -wcho du na po łu dnio wy -
-za chód jest chy ba naj pięk niej szym ogro -
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dem ko ra lo wym ja ki wi dzia łam. Tam nie
pły nie się wzdłuż jed nej raf ki, tam wszyst -
kich ro dza jów ko ra le ota cza ją cię z ka żdej
stro ny. Cię żko opi sać, jak pięk ne jest to nur -
ko wa nie… do te go mnó stwo clown fish,
czy li Ne mo (by ło na wet ma łe ba by Ne mo
oraz Ne mo z prze krzy wio ną war gą) i dwa
„słod kie” whi te ti py! Bli żej nich już chy ba
nie mo głam pod pły nąć. 

Po wdra pa niu, a ra czej wcią gnię ciu się
na zo dia ka, po pły nę li śmy do ra fy Sa tay ah,
a wła ści wie miej sca, któ re mo żna by śmia -
ło na zwać „Do lphin ho use Po łu dnia”.
Szcze rze? Trzy ma łam kciu ki, aby uda ło
nam się zo ba czyć choć kil ka del fi nów, mo -
że przez se kun dę po snor klo wać z ni mi…,
ale za mar łam. Tyl ko na pięć se kund, ale za -
mar łam, wi dząc sta do po nad 60 del fi nów!

Ma ska, faj ka, płe twy i już wska ki wa łam
do wo dy! By łam chy ba w amo ku, ale ca ła
mo ja gru pa, jak sza lo na, za czę ła wy ska ki -
wać z RIB -ów! By li śmy po mię dzy ni mi,
obok, nad, tuż, przy… Cze goś ta kie go jesz -
cze nie prze ży łam. Pły wa li śmy z ty mi nie -
biań ski mi stwo rze nia mi oko ło dwu dzie stu
mi nut, ma cha jąc płe twa mi z pręd ko ścią
świa tła. Del fi ny… mam do nich ta ką sa mą
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sła bość jak do mant. Do rot ka, Asia i Ania
wzru sza ją się na sam ich wi dok, a co do -
pie ro snor ke ling z ca łą fa mi lią. By ły ta kie
zwin ne, do stoj ne, ab so lut nie pod bi ły na sze
ser ca. W rę ce po szły ka mer ki i apa ra ty. Ma -
te riał jest nie sa mo wi ty! 

Kie dy już ochło nę li śmy z emo cji, cze ka -
ło na nas ko lej ne nur ko wa nie, tym ra zem
Ma la hi, ozna cza ją ce plac za baw. Mie li śmy

tak na praw dę „po wtór kę z roz ryw ki” – sio -
stra Clau dii, jak nic!!! Nur ko wa nie prze -
pięk ne. Po now nie prze syt ko ra li w ide al -
nym sta nie, a do te go ko lej na sieć ja skiń,
ka na łów i otwo rów, choć nie tak za wi ła jak
na Clau dii. Miej sce za słu gu je na szóst kę!
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Po po wro cie do ba zy cze ka ły na nas
jesz cze dwa nur ko wa nia, a za raz po nich
pa so wa nie na nur ka. Chy ba ka żdy z nas
chciał by mieć ta ki po czą tek swo jej przy go -
dy z nur ko wa niem jak nasz kur sant – dwa
naj lep sze spo ty nur ko we, re ki ny, del fi ny,
prze pięk ne ogro dy ko ra lo we… szczę ściarz.
Ale za słu żył! Ca ła gru pa za ło ży ła fir mo we
ko szul ki AT i usta wi ła się w rząd ku. Wal dek
na środ ku z krze słem, a na si in struk to rzy

i prze wod ni cy nur ko wi roz po czę li, za na -
szą na mo wą, „pa so wa nie” ude rza jąc płe -
twą w pu pę świe żo upie czo ne go nur ka.
Za ba wie nie by ło koń ca! Od da wa ne strza -
ły nie na le ża ły do naj lżej szych, ale Wal di
trzy mał się dziel nie! Po zo sta łe oso by ró -
żnych na ro do wo ści prze by wa ją ce w cam -
pie otwie ra ły bu zie ze zdzi wie nia, co my
ro bi my? Czy na praw dę ta kie ry tu ały pa nu ją
tyl ko w Pol sce? Ba wi li śmy się do sko na le!

Wie czór umi la ła nam pol ska roc ko wa au -
dy cja za przy jaź nio ne go gi ta rzy sty ze spo łu
Kruk…, a gwiezd ny pył uno sił się w po wie -
trzu. I jak tu nie ko chać nur ko wa nia?

Drzem ki na bam bu so wych łó żkach
nad brze giem mo rza wpi sa ły się w ka non
tych wy jaz dów. Wszy scy pa no wie jak je -
den mąż od po czy wa li, usy pia ni przez po -
łu dnio wy wiatr. Punk tem obo wiąz ko wym
w pro gra mie te go wy jaz du sta ło się ta kże
mo je po ran ne roz da wa nie ta ble tek na cho -
ro bą mor ską do śnia da nia. Co naj mniej po -
ło wie mo jej wspa nia łej dwu nast ki wy da-
wa ło się, że pły wa nie na RIB -ach po wo du -
je u nich „ba ła gan” w żo łąd ku… Więc ja
w ro li „pierw szej po mo cy” wrzu ca łam
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na ta le rzy ki ma gicz ne pi guł ki, po któ rych
świat już tak nie fa lo wał. Pla ce bo, czy nie
pla ce bo grunt, że po ma ga ło. W ostat ni
dzień uda ło nam się zro bić jesz cze jed ne go
po ran ne go nur ka, a póź niej od da li śmy się
bło gie mu le ni stwu. Po szli śmy na spa cer
do re zer wa tu man grow ców, ro bi li śmy zdję -
cia, za ja da li śmy się po raz ko lej ny prze -
pysz ny mi po sił ka mi w Wa di (tu jest
na praw dę naj lep sze je dze nie w Egip cie!),
roz ma wia li śmy, opa la li śmy się, wspo mi na -
li śmy nu ry… 

Pod wod na fau na i flo ra w re jo nie Wa di
La ha mi na praw dę urze ka. Ra fy wy glą da ją
jak z ma ga zy nów nur ko wych. Są praw dzi -
we, barw ne, nie tknię te przez czło wie ka.
A obok nich skor pe ny, mu re ny, ston fi she,

tuń czy ki, ma kre le, ti ger fi she, gu itar shar ki,
bar ra ku dy, whi te tip re ef shar ki, gray re ef
shar ki, pan ther tor pe do ray, gro uper, bat -
fish, ara bian an gel fish, lon gno se, hawk fish,
ma iden go by, cu be bo xfish, scribb bled fi le -
fish, giant tre val ly, blu efin tre val ly, del fi ny,
żół wie, plus ca ła ma sa ma łych i więk szych
ry bek. Do te go ten nie po wta rzal ny, uni ka to -
wy nur ko wy kli mat, wy jąt ko wa at mos fe ra

i czte ry nur ko wa nia dzien nie. Pod czas te go
wy jaz du nie oby ło się bez te go, że ktoś za -
spał na nu ry, po psuł mu się sprzęt, za po -
mniał któ re goś z ele men tów sprzę tu z ba zy
i wra cał z zo dia ka do cam pu… Nie oby ło
się ta kże bez… to ną ce go skrzy dła. A jed -
nak. Kie dy wy nu rza my się w z wo dy i zdej -
mu je my z sie bie jac ket z bu tlą tu dzież
wła śnie skrzy dło – cze ka jąc aż za ło ga wcią -
gnie naj pierw sprzęt, a po tem nas – pom pu -
je my po wie trzem ka mi zel kę na ma xa.
Ro bi no wi (Ro ber to wi) nie na pom po wa ło się
chy ba do koń ca… Skrzy dło po szło jak ka -
mień w wo dę w mgnie niu oka! Wszy scy
by li śmy już na zo dia ku, w wo dzie zo sta ła
tyl ko Do rcia. Nim się obej rze li śmy, by ła już
pod wo dą, szu ka jąc zgu by…. Jest! Wy ło wi -
ła! „Zwy kły Bo ha ter”? Nie zwy kły! Na sza
Sy re na!
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Ostat nią część wie czo ru spę dzi łam gra -
jąc w pił kę z nur ko wą ka drą, a ta kże na wi -
zy cie u wspo mnia ne go na po cząt ku
ar ty ku łu Ros sa – daw ne go me na ge ra Wa di
La ha mi, któ ry kil ka set me trów od cen trum
nur ko we go ma swo ją ba zę ki te sur fin gu,
w któ rej ja ko in struk tor i pa sjo nat już nie ty -
ko nur ko wa nia, ale i ki te’a, spę dza ka żdą
chwi lę! Czę sto wra ca jąc z nur ko wa nia pa -
trzy my, jak Ross i je go go ście „la ta ją” swo -
imi ko lo ro wy mi „skrzy dła mi”. Sa ma
pró bo wa łam te go spor tu i choć ła two nie
by ło – je stem jak naj bar dziej na tak! Tym
bar dziej, że w Wa di La ha mi są ide al ne wa -
run ki do upraw nia nia tej dys cy pli ny. Są tu
po pro stu sprzy ja ją ce wia try… do wszyst -
kie go.

Miej sce, któ re znaj du je się 393 km
od lot ni ska w Hur gha dzie i 180 km od Mar -

sa Alam, swo ją dzie wi czą i nie ko mer cyj ną
na tu rą przy cią ga mnie jak ma gnes. „Sio stry”
Wa di, czy li Mar sa Sha gra i Mar sa Na ka ri,
któ re znaj du ją się bli żej Mar sa Alam, ma ją
swój wła sny urok, ale są cał kiem in ne, choć
ka żda z nich nie sa mo wi ta. Na ka żdy
z camp przy cho dzi od po wied nia po ra
i czas, war to jed nak od wie dzić je wszyst -
kie, ze wzglę du na ich wy jąt ko wość i nie -

po wta rzal ność. Cam py nur ko we to po pro -
stu „no wy spo sób na Egipt”. Na ten nur ko -
wy, nie tu zin ko wy Egipt. A Wa di jest
mo je…, mo je uko cha ne. Tam czu ję się jak
Ania z AT na krań cu świa ta, a Anio ły, jak
wi dać, do la tu ją na wet na pu sty nię…

Ania So ło du cha

a.so lo du cha@ac ti vto ur.pl
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http://xdivers.pl
http://www.activtour.pl/nurkowanie-egipt-wadi-lahami-marzec-2015
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By ło cie płe, paź dzier ni ko we po po -
łu dnie. W San to Ste fa no nikt jesz cze
nie my ślał o nad cho dzą cej je sie ni.
W nie wiel kiej trat to rii, w któ rej sie -
dzie li śmy we czte rech, z Paw łem, Gi -
gi i Da vi de, do mi no wał ra do sny gwar
roz mów szczę śli wych (bo na je dzo -
nych) Wło chów. 

Ton wy po wia da nych zdań zła god niał,
wszech obec na jesz cze przed chwi lą ge sty -
ku la cja stra ci ła na swo jej in ten syw no ści.
Mia stecz ko po grą ża ło się w bło gim nie rób -
stwie sje sty, nie za kłó ca nej już przez
wszech obec nych jesz cze kil ka ty go dni te -
mu tu ry stów, zu peł nie nie ro zu mie ją cych,
co to zna czy od po czy nek. Roz sia dłem się
wy god nie i pa trzy łem, jak kel ner po da wał
go rą ce espres so w ma lut kich fi li żan kach,
gdy nie spo dzie wa nie Da vi de roz po czął
swo ją opo wieść.

To by ło w sierp niu 2006 ro ku. Do kład -
nie 25 sierp nia. Nie mie li śmy te go dnia żad -

nych klien tów nur ko wych, więc przy ję li śmy
na po kład węd ka rzy. Bo prze cież le piej po -
pły nąć z ni mi, niż nic nie ro bić, nie? Z kil -
ko ma mo czy ki ja mi na po kła dzie wy szli śmy
z por tu, by wy pły nąć na zna ną nam już
od lat po zy cję, na któ rej „stoi” ry ba. Gi gi,
jak zwy kle, za raz po wyj ściu z por tu wy pu -
ścił za ru fę so nar. Bo my za wsze, na wet pły -
nąc na zna ną po zy cję, oglą da my dno.
A nuż coś się tra fi? No i się tra fi ło, i to le d -
wie w kil ka mi nut po wy pły nię ciu. Wy glą -
da ło jak le żą ca na 60 me trach gór ka
ka mie ni. Ta ka, ja kich już wie le wi dzie li śmy
przed tem, ale po sta no wi li śmy to spraw dzić
na ocz nie. Pa sa że ro wie nie by li me ga szczę -
śli wi, że mu sie li cze kać, ale ta ki już ich los.
Ko twi ca po szła w dół, a my z Gi gi za czę li -
śmy przy go to wy wać się do wej ścia do wo -
dy. Trosz kę tak bez prze ko na nia, bar dziej
z po czu cia obo wiąz ku, bo jak raz się zła -
mie za sa dy i od pu ści, to póź niej już czło -
wiek za wsze się ła mie. W koń cu by li śmy
w wo dzie i wzdłuż opu stów ki po je cha li śmy

w dół. Wi docz ność by ła do sko na ła i już
na 40 me trach wi dać by ło nasz cel, wiel ką

Antyczny statek handlowy
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gó rę bez wład nie roz sy pa nych ka mie ni. Im
by łem bli żej, tym ka mie nie wy raź niej zmie -
nia ły swój kształt, by w koń cu prze kształ cić
się w set ki, ty sią ce am for. Pra wie krzy cza -
łem z ra do ści w au to mat. Chcia ło mi się

wręcz tań czyć. Ma cha łem do Gi gie go, co
chwi lę po ka zu jąc mu ster tę an tycz nych
dzba nów. On też wręcz ska kał, tak był pod -
eks cy to wa ny.

Po tem na de szło naj gor sze. Na po -
wierzch ni mu sie li śmy być spo koj ni i zre lak -
so wa ni, z ka mien ny mi twa rza mi, by nie
zdra dzić ni ko mu na sze go od kry cia. I sie -
dzie li śmy tak z ty mi węd ka rza mi, pa trząc
jak za rzu ca ją swo je spin nin gi, nie mo gąc
na wet po ga dać o zna le zi sku. Do pie ro wie -
czo rem zgło si li śmy o nim in for ma cję
do wy dzia łu ar che olo gicz ne go.

Sie dzie li śmy z Paw łem za słu cha ni, nikt
na wet nie tknął ka wy, któ ra już osty gła. Na -
wet Gi gi od pły nął my śla mi do te go pa mięt -
ne go dnia ubie głe go ro ku, gdy stał się
od kryw cą przez du że „O”. Po tem, na zle -
ce nie in sty tu tu ar che olo gicz ne go i Mu seo
Na va le Ro ma no, jesz cze kil ka ra zy nur ko -
wa li śmy do am for. Ich wiek okre ślo no
na pod sta wie kształ tu. To Dres sel 1A,
a więc sta tek za to nął ja kieś 50 lat przed na -
ro dzi na mi Chry stu sa…

O tym już wie dzia łem z bo ga tej ko re -
spon den cji, ja ką pro wa dzi łem z Da vi de
przed przy jaz dem do Włoch. W koń cu na -
wet w ob fi tu ją cej w bo gac two po zo sta ło ści

po Rzym skim Im pe rium Ita lii od kry cie ko -
le gów z Tech ni cal Di ving Cen ter by ło nie
la da atrak cją. W miej scu zna le zi ska zo sta ła
usta no wio na stre fa za ka zu nur ko wa nia,
a je dy ny do tych czas wy ją tek zro bio no dla
fil mow ców z wło skiej te le wi zji RAI Uno.
Na sza zgo da wciąż wi sia ła na wło sku. Bo
choć po cząt ko wo wy da wa ło się, że jest OK,
to po przy jeź dzie do San to Ste fa no do wie -
dzie li śmy się z Paw łem, że na sze po zwo le -
nie już cof nię to. Po przed nie dwa dni
spę dzi li śmy na nur ko wa niach do wra ku
wło skie go bom bow ca Fiat BR20, któ ry wo -
do wał w 1940 ro ku, po ostrze la niu przez
fran cu skie my śliw ce. Faj ne i cie ka we za nu -
rze nia, choć nam prze cież cią gle cho dzi ło
o am fo ry…

W nie od le głej Al ben dze (an tycz ne Al bin -
gau num) znaj du je się Mu zeo Na va le Ro ma -
no. To w nim pre zen to wa ne są przed mio ty
(w tym i am fo ry) wy do by te z in ne go an tycz -
ne go wra ku, któ ry od kry to na po cząt ku
lat 50. ubie głe go stu le cia. I to spo czy wa ją -
ce go na głę bo ko ści „tyl ko” 40 me trów, co
dla pod wod nych ar che olo gów mia ło nie ba -
ga tel ne zna cze nie. Przez kil ka se zo nów ba -
da li oni ob szar, na któ rym za to nął ma ły
ka bo ta żo wiec (je go wy por ność okre ślo no
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na 450-500 ton), któ ry prze wo ził po -
nad 10.000 am for, rów nież ty pu Dres -
sel 1A. Sku sze ni szan są po zna nia te go, co
mo że my spo tkać pod wo dą, w za ci szu mu -
ze al nych sal ru szy li śmy na stęp ne go dnia
na spo tka nie z hi sto rią w mu zeum. Gdy tyl -
ko ci cho za mknę li śmy za so bą wiel kie,
drew nia ne drzwi, zna leź li śmy się w świe cie
„skar bów”. Usta wio na z am for „ścia na” by -
ła tyl ko jed ną z atrak cji. Mo de le uka zu ją ce
szkut ni cze mi strzo stwo an tycz nych Rzy -
mian prze pla ta ły się w ga blo tach z wy do -
by ty mi z dna po zo sta ło ścia mi po za ło dze
za to pio ne go stat ku. Szko da tyl ko, że bo ga -
ta li te ra tu ra, któ rą zna la złem w jed nej z sal,
do stęp na by ła tyl ko w ję zy ku wło skim.
Obej rza łem ob raz ki w kil ku ksią żkach, ale
na wet pod pi sy by ły dla mnie nie do prze -
brnię cia. Cóż, mo ja zna jo mość te go ję zy ka
ogra ni cza ła się do umie jęt no ści za mó wie -
nia kil ku ulu bio nych dań w ri sto ran te…

Już po czą tek wie czor nej, te le fo nicz nej
roz mo wy z Gi gi wpra wił mnie w do sko na -
ły na strój. Mo że my nur ko wać! Co praw da
ma my zgo dę tyl ko na jed no za nu rze nie,
w ce lach „in wen ta ry za cyj nych”, ale lep sze
to niż nic. Gi gi coś da lej mó wił, więc sku -
pi łem się na je go wło sko -an giel skim, by

zro zu mieć ciąg dal szy. Coś o po go dzie…
Acha, nad cho dzi sztorm. Upsss… W ba zie
ma my być o 6.30 ra no, tak by jak naj szyb -
ciej wy pły nąć. Jesz cze tyl ko po twier dze nie
usta leń co do ga zów na de co i po że gna li -
śmy się, ży cząc so bie do brej no cy. Mi mo
zga sze nia świa tła i za mknię cia okien nic,
sen nie nad cho dził. My śla mi błą dzi łem
po pod wod nych kra jo bra zach, któ re mia -
łem na dzie ję zo ba czyć ju tro ra no…

Dźwięk bu dzi ka gwał tow nie wy rwał
mnie ze snu. Co to??? Cze mu? Ale już po
chwi li na de szło otrzeź wie nie. Wsze dłem
na pię ter ko, do Paw ła, by i je go wy rwać
z ob jęć Mor fe usza, ale nie po trzeb nie. Już
się obu dził. Chy ba tak jak i ja nie chciał
prze ga pić te go nur ko wa nia. Z ka nap ka mi
w rę ku ru szy li śmy do sa mo cho du. Do por -
tu mie li śmy trzy mi nu ty jaz dy, więc nim sil -
nik miał szan sę się na grzać, już par ko -
wa łem na na brze żu ko ło ba zy Na uti lius
TDC. Szyb kie po wi ta nia, kub ki ka wy za czę -
ły krą żyć z rąk do rąk, by po chwi li ustą pić
in for ma cjom, ja kie Da vi de przy go to wał
na dzi siej sze za nu rze nie. Na dół mia ły
zejść jed no cze śnie dwie pa ry – on i Pa olo
oraz Pa weł i ja. Wło ski ze spół za pla no wał
tyl ko czte ry mi nu ty cza su den ne go, a na do -

da tek po sta no wił wziąć sku te ry. My mie li -
śmy re ali zo wać na sze nur ko wa nie we dług
swo je go pla nu. Ni skie, kłę bią ce się chmu ry
nie zwia sto wa ły do brej po go dy, a że we -
dług pro gnoz mia ło być co raz go rzej, to za -
miast da lej roz ma wiać, wzię li śmy się
za no sze nie sprzę tu na po kład ło dzi. Rejs
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na po zy cję miał trwać rap tem kil ka mi nut,
więc ubra li śmy się w su cha ry jesz cze
przed wej ściem na po kład. Tak by ło szyb -
ciej i prak tycz niej. W koń cu ci szę po ran ka
roz dar ło pry cha nie sil ni ka, któ re po chwi li

prze szło w gło śny, ast ma tycz ny ka szel, to
znak, że Gi gi zwięk szył ob ro ty. Ru szy li śmy.

Ostat nia kon tro la sprzę tu i ru szy li śmy
w dół. Wo da by ła ciem na i po nu ra. Gdzie
się po dzia ło słoń ce, któ re tak ład nie ją roz -
świe tla ło przez ostat nie dni? Nie wró ży ło to
za do brze zdję ciom, któ re chcia łem zro bić
na do le, ale nie by ło co się mar twić na za -
pas. Na ra zie mu sia łem go nić Paw ła, bo ten
jak zwy kle po je chał w dół jak na rol ler co -
aste rze. W koń cu pod so bą mia łem dno
z za ry tą w pia chu ko twi cą. Po le wej, w od -
da li mi ga ły mi la tar ki ko le gów. Ca ła trój ka
bu szo wa ła już nad am fo ra mi, któ rych ja
przy dość sła bej wi docz no ści nie mo głem
jesz cze doj rzeć. Ru szy łem w ich stro nę, usi -
łu jąc coś wy pa trzyć. Są! Nie wy raź na po -
cząt ko wo gór ka „cze goś” z ka żdym ru chem
płetw sta wa ła się co raz wy raź niej sza.
Po chwi li mo głem już od ró żnić po szcze gól -
ne am fo ry, po ukła da ne na so bie bez ła du
i skła du. Pierw sze zdję cie wy szło tra gicz -
nie. Wszyst ko by ło ciem ne… No tak, nie
wy łą czy łem try bu au to w obu do wie, a prze -
cież i lam pę, i apa rat mia łem usta wio ne
na ma nu al, więc się nie zsyn chro ni zo wał
błysk. Wci sną łem gu zicz ki wy łącz ni ka elek -
tro ni ki i mo głem wró cić do fo to gra fo wa nia,

naj pierw sa me go sto su am for, a gdy w ka -
drze po ja wił się Pa weł, je go wi szą ce go
nad skar bem. Na gle przed obiek tyw wpły -
nę ła mi ca ła ła wi ca ryb. Prze sło ni ła wi szą -
cych obok sie bie Paw ła i Da vi de, któ ry
zda je się pod pły nął, by po ka zać, że on i Pa -
olo już od pły wa ją. Zo sta li śmy sa mi z am fo -
ra mi. Czas pły nął bły ska wicz nie, a prze cież
ty le jesz cze by ło do zo ba cze nia. Opły ną -
łem do pie ro 1/3 zna le zi ska, nie przy glą da -
jąc się na wet wszyst kie mu zbyt do kład nie.
Zwłasz cza że co chwi lę kon cen tro wa łem
się na usta wie niach apa ra tu i ko lej nych
zdję ciach. Spo mię dzy am for do stoj nie wy -
sta wił gło wę du ży kon ger. Ro zej rzał się
na pra wo i le wo, a po tem wy raź nie za in te -
re so wał tym, co ro bię przy je go do mu. A ja
zmie nia łem na szyb ko czas eks po zy cji, tak
by zro bić mu ko lej ne zdję cie. Po tem ru szy -
łem da lej, gna ny nie ubła ga nym kur cze niem
się cza su den ne go. Za trzy ma łem się jesz cze
na skra ju sta no wi ska, gdzie w sko ru pie
uszko dzo nej am fo ry scho wał się du ży krab.
Na wię cej nie by ło cza su. Szko da, ale trze -
ba by ło kie ro wać się ku gó rze. Wy nu rza jąc
się, ru szy łem w kie run ku nie wi docz nej jesz -
cze opu stów ki. Po chwi li za ma ja czy ła
przede mną, pnąc się hen, wy so ko ku po -
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wierzch ni. Pierw szy przy sta nek mia łem za -
pla no wa ny na 24 me trach, więc na ra zie
tyl ko po wo li pod su wa łem się ku gó rze. Cią -
gnę ło mnie, by zer k nąć na fot ki, ale to bę -
dzie faj na roz ryw ka, gdy bę dę miał dłu ższe
po sto je na 9 i 6 me trach. Na ra zie czas le -
ni wie pły nął w ryt mie ko lej nych wy de -
chów. Le ni stwo skoń czy ło się w oko li-

cach 10 me tra. Wo da naj wy raź niej ru sza ła
się, i to im pły cej, tym wy raź niej. Na po -
wierzch ni chy ba już nie źle wia ło i fa la na -
wet tu da wa ła się we zna ki. Jak ja nie
cier pię fa lo wa nia! Ale nie by ło na to ra dy.
Swo je trze ba by ło od wi sieć…

Marcin Trzciński

http://www.fotopodwodna.pl


http://bare.pl
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Wy obraź so bie ma leń kie, piasz czy -
ste wy sep ki roz rzu co ne na Oce anie
In dyj skim, wspa nia łe nur ko wa nia oraz
kom for to wy rejs stat kiem. Zwięź le uj -
mu jąc, był to przy jem ny i re lak su ją cy
ty dzień. Zro bi li śmy sie dem na ście nur -
ko wań, wi dzie li śmy wie lo ry bie go trzy
ra zy, a na wet ba wi li śmy się z nim. 

Po go da sprzy ja ła wy śmie ni cie, choć wy -
jazd wy padł w po rze mon su no wej. Bar be -
cue na ma leń kiej pla ży, sun set drink,
na po kła dzie ja cuz zi do da wa ły uro ku ca łe -
mu po by to wi. Ca łość opa trzo na by ła fan ta -
stycz ną tra są obej mu ją cą naj lep sze
ma le diw skie di ve spots.

Wszyst ko by ło jak z ma rze nia. Pięk -
na po go da, de li kat ne chmur ki tyl ko
do owia nia, cie pła jak zwy kle wo da i po byt
or ga ni za cyj nie bez za rzu tu. Dzien nie za nu -
rza li śmy się po trzy ra zy, kie dy jed nak nie
mie li śmy dość, pły nę li śmy na po bli ską wy -
sep kę po spa ce ro wać lub po pły wać.

Tra sa obej mo wa ła kil ka moc nych punk -
tów ma le diw skich nur ko wych miej scó wek,
za wie ra ła za tem to, co w tym re jo nie naj lep -

sze: Ali man thaa Ho use Re ef – nur ko wa nie
noc ne z wą sa cza mi, Ari Atoll – nur ko wa nie
z re ki nem wie lo ry bim oraz re ki na mi sza ry mi.

Safari na Malediwach
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Nur ko wa nie
Wy ru sza jąc z Ma le, znaj du ją ce go się

na Ato lu Ma le Pół noc ne, za nur ko wa li śmy
w sze ściu lo ka li za cjach. Za li czy li śmy przy -
kła do wo Em bo odhoo Wreck – gdzie mo żna
zwie dzić wrak, bar dzo ład ną raf kę oraz
spo tkać du żo ko lo ro wych ry bek. Od wie dzi -
li śmy też Kan dho oma Thi la – tzw. shark po -
int. Prą dy po tra fią być tu bar dzo sil ne, więc

boj ka jest obo wiąz ko wa. W na gro dę mo żna
spo tkać re ki ny sza re, man ty i or le nie. Wy -
jąt ko wym miej scem, w któ rym za li czy łam
praw do po dob nie naj lep sze noc ne nur ko -
wa nie na świe cie by ła Ali ma thaa Ho use re -
ef. Nie sa mo wi te, że w jed nym miej scu,
wła ści wie sie dząc so bie spo koj nie na pia -
sku, mo żna ty le zo ba czyć! Re ki ny wą sa te
prze pły wa ły ocie ra jąc się o nas, na płaszcz -

ki Stin gray trze ba by ło bar dzo uwa żać, jak
i na sza leń czo prze pły wa ją ce tuń czy ki! To
po pro stu trze ba prze żyć. Wra że nia są nie -
sa mo wi te, żad ne zdję cia te go uczu cia nie
od da ją. Nie wia ry god ne, że jest to ra fa
przy mo lo luk su so we go re sor tu.

Ko lej ny etap pod ró ży obej mo wał słyn ny
i uwiel bia ny ARI ATOLL. W po przed nim ro -
ku ta kże od wie dzi li śmy ten ob szar, w po -
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szu ki wa niu re ki na wie lo ry bie go. Uda ło się
wpaść na nie go pod czas nur ko wa nia, jed -
nak nie ka żdy miał szczę ście go zo ba czyć.
Tym ra zem za ło że nie by ło ja sne – mu si my
zo ba czyć wie lo ry bie go, opra co wa no więc
wy pły nię cia w tym ce lu. Naj pierw szu ka li -
śmy i wy pa try wa li śmy z łód ki cie nia. Oka -

za ło się, że fak tycz nie jest pod wo dą ma -
luch, czte ro me tro wy, wie lo ry bi. Wsko czy -
li śmy więc w ABC do wo dy. Nie
za in te re so wał się na mi. Zdą ży li śmy zro bić
kil ka fo tek i od pły nął w głę bię oce anu. Wra -
że nia i tak by ły wspa nia łe, bo prze cież
w koń cu uda ło się go spo tkać! To był jed -

nak do pie ro po czą tek wiel kiej wie lo ry biej
przy go dy. Ko lej ne go dnia, już czwar te go te -
go wy jaz du, wzno wi li śmy po szu ki wa nia tej
cu dow nej i uro czej ry by. Re jo nem po szu ki -
wań by ło Mach cha fu shi. Zmę cze ni słoń -
cem, pra wie zre zy gno wa ni, wra ca li śmy już,
by naj zwy czaj niej w świe cie za nur ko wać
przy raf ce. I na gle zo ba czy li śmy kil ka snor -
klu ją cych osób przy in nej łód ce, od da lo -
nych od ra fy. A jed nak, uda ło się! Wie lo ry bi
pły wał so bie spo koj nie, nie przej mu jąc się
go ść mi in ne go ga tun ku. Pod pły wał dość
nie bez piecz nie do łód ki, spodo ba ło mu się,
jak śru ba fil tro wa ła wo dę i ją na tle nia ła. Pły -
wa nie z na mi spra wia ło mu wy raź ną przy -
jem ność. Nie bał się, a mo żna na wet
stwier dzić, że nas za cze piał. Po kil ku na stu
mi nu tach uzna li śmy, że czas za nur ko wać
i wsko czy li śmy do wo dy z akwa lun giem.
Chwi lę po pły wa li śmy oglą da jąc go od do łu,
jak i ze wszyst kich stron. Nie miał ocho ty
się za nu rzać. Po ko lej nych kil ku mi nu tach
od pły nął ra zem z na mi, on w toń, a my
wzdłuż ko lo ro wej ścian ki.

Spo tka nie z wie lo ry bim
Jed nak te go dnia cze ka ło na nas du żo

wię cej niż się spo dzie wa li śmy. Po po łu -
dniu, kie dy oczy kle iły się do snu, stwier -
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dzi li śmy, że wsko czy my orzeź wić się
w mor skiej wo dzie. Na gle na sze oczy zro -
bi ły się wiel kie i ogar nął nas strach, bo
pod na mi po ja wił się ja kiś cień. By li śmy bez
ma sek, więc nie mie li śmy po ję cia, co tam
pły wa i w se kun dę by li śmy na po kła dzie.
Oczy wi ście nie spo koj na i cie kaw ska na tu ra

ka za ła chwy cić za ABC i wsko czyć z po -
wro tem. Szyb ko zo ba czy li śmy jed nak bia łe
cęt ko wa nia tuż przy po wierzch ni. Tu już
nie by ło wąt pli wo ści! Ma ski, rur ki i skok
do wo dy! Wie lo ry bi, praw do po dob nie ten
sam osob nik, któ ry ba wił się z na mi ran -
kiem, przy pły nął do nas szu ka jąc wra żeń.

Pię cio me tro wy mło dzik, pe łen ra do ści
i sko ry do za ba wy, go dzi nę ba wił się z na -
mi w cho wa ne go. Za nu rzył się pod sta tek,
okrą żył go i ko lej ne kil ka mi nut pa trzył
na nas a my na nie go. Po wtó rzył ten sche -
mat z dzie sięć ra zy. Ra do ści nie by ło koń -
ca! Krzy ki, uśmie chy i bu dze nie śpio chów,
by przy łą czy li się do nas. To by ło prze wspa -
nia łe uczu cie! Dla ta kich chwil war to żyć
i wie rzyć w ma rze nia.

Nur ko wa nia na Ari Atoll są na praw dę
wspa nia łe i god ne uwa gi, du żo tu ga tun ków
ko ra li, re ki nów i ko lo ro wych ry bek. Tu taj
naj prę dzej spo tka się re ki na wie lo ry bie go.
Za nur ko wa li śmy też w Oma dhoo Thi la,
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gdzie mo żna ob ser wo wać du żo mięk kich
ko ra li, żół wi i ry bek. Od wie dzi li śmy ta kże
Fish He ad. To miej sce naj cie kaw sze jest
z sa me go ra na, kie dy re ki ny sza re urzą dza -
ją po lo wa nie. Naj pro ściej wi sieć wte dy
na ha ku ra fo wym, zwy kle na głę bo ko -
ści 30 m. Mo żna się po czuć jak w praw dzi -
wym pod wod nym te atrze. Kil ka -kil ka na ście

po lu ją cych na ry by re ki nów przy ścian ce,
w po łą cze niu z po ry wa mi prą du, to na -
praw dę nie złe prze ży cie! God ne po le ce nia
jest też Ori mas Thi la – spo koj ne, mi łe nur -
ko wa nie w ane mon ci ty. Mo żna tu spo tkać
mnó stwo dom ków Ne mo i roz ró żnić dwa
ro dza je: ane mon ma le diw ski oraz clark`s
ane mon.

Po ra mon su no wa
Jak nas ktoś za py ta, co ozna cza po ra

mon su no wa na Ma le di wach, śmia ło od po -
wie my: słoń ce, ma ły ruch tu ry stycz ny,
mnó stwo zwie rza ków pod wo dą. Od ma ja
do lip ca jest to ide al ny ter min na za pla no -
wa nie nur ko wań. Wi docz ność mo że być co
praw da gor sza niż w in nych mie sią cach, ale
licz ba re ki nów wy na gra dza wszyst ko.
Praw do po do bień stwo opa dów jest więk sze,
jed nak przez ca ły nasz po byt pa da ło tyl ko
raz, no cą. Rok te mu w czerw cu pa da ło tro -
chę wię cej, ale zu peł nie nam to nie prze -
szko dzi ło w pla nach. Wła ści wie za rys
po mię dzy okre sem ni skim a wy so kim jest
co raz mniej wi docz ny, a na wet ten mon su -
no wy wy pa da na plus z po wo du nie wie lu
płe two nur ków pod wo dą. Tem pe ra tu ra wo -
dy mia ła 27 stop ni, z ko lei po wie trza oko -
ło 28 stop ni. Nie od no to wa li śmy sil nych
wia trów ani ja kich kol wiek utrud nień po go -
do wych.

Sta tek i po byt
Co do sa me go po by tu na Ma le di wach,

miesz ka li śmy na jed nej z naj wspa nial szych
ło dzi nur ko wo -spa na Ma le di wach,
a na pew no naj więk szej i naj bar dziej kom -
for to wej. Znaj du ją się na niej 22 ka bi ny, gu -



Nuras.info 12/2014

50

stow nie urzą dzo ne, kli ma ty zo wa ne i wy go-
d ne. Pięk na re stau ra cja z sa lo nem, po kła dy
sło necz ne, ja cuz zi, ra ta no we kom ple ty wy -
po czyn ko we na ze wnątrz, to tyl ko część
do bro dziejstw na stat ku. Mo żna ko rzy stać
ta kże ze SPA i de lek to wać się jed nym z kil -
ku na stu ma sa ży do wy bo ru, ką pie li w ró -
żach czy ma ni cu re. Spró bo wa li śmy ma sa żu
ple ców, stóp oraz ma sa żu szwedz kie go.
Wra że nia bar dzo po zy tyw ne, trze ba przy -

znać, że idea od prę że nia po trzech nur ko -
wa niach jest ide al nym roz wią za niem. Co
wię cej, trzy pysz ne po sił ki dzien nie by ły
na praw dę wy śmie ni te i świe że, mi mo spro -
wa dza nych wła ści wie wszyst kich pro duk -
tów spo za Ma le di wów. Ku charz ze Sri
Lan ki wy cho dził z sie bie, by nam do go dzić.
Or ga ni za cja dnia by ła ta kże bez za rzu tu, co
ule gło po pra wie od ze szło rocz ne go rej su
o wie le gwiaz dek.

Po za nur ko wa niem
W wol nym cza sie kil ka ra zy po pły nę li -

śmy na in ną wy sep kę. Pły wa li śmy na płyt -
kich wo dach przy piasz czy stych
mi kro wy sep kach, spa ce ro wa li śmy na bez -
lud nej wy sep ce, zwie dzi li śmy więk szą wy -
spę Ma afu shi, a ta kże sto li cę Ma le. Głów ne
mia sto re pre zen tu ją ce to ma łe, po roz rzu ca -
ne pań stew ko wy glą da dość cie ka wie, bo
na trzech ki lo me trach kwa dra to wych mie -
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ści się wszyst ko, co dla sto li cy wa żne. Tyl -
ko tu taj spo tka cie au ta, sku te ry, urzę dy i cy -
wi li za cję nie po par tą ho te lo wy mi get ta mi.
Mo że cie od wie dzić lo kal ne skle pi ki, jed nak
na staw cie się, że wszyst ko jest im por to wa -
ne ze Sri Lan ki bądź Zjed no czo nych Emi ra -
tów Arab skich. Wspa nia łym punk tem
pro gra mu by ło też bar be cue na ma lut kiej,
uro czej wy sep ce. Po dzi wia li śmy gwiaz dy,

le żąc na wy god nych fo te lach i pi jąc bia łe
wi no. Idąc wzdłuż wy brze ża, zo ba czy li śmy
też ma le diw ski czar – świe cą cy plank ton.
To ist na ma gia! Ka żdą in ną wol ną chwi lę
spę dza li śmy w ja cuz zi al bo w lob by z ba -
rem ser wu ją cym prze pysz ne drin ki. Mi mo
ty go dnio we go po by tu na stat ku, na praw dę
nie ma mo żli wo ści nu dy bądź roz cza ro wa -
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nia. To du żo bar dziej cie ka wy pro gram niż
ty dzień spę dzo ny w za mknię tym re sor cie
na ma łej wy spie. Pły nąc z jed ne go ato lu
na dru gi zde cy do wa nie du żo wię cej mo żna
zo ba czyć, wi do ki tych ma łych ho te lo wych
wy se pek są na praw dę ro man tycz ne.

Jak do je chać
Dzię ki wej ściu na pol ski ry nek li nii Emi -

ra tes oraz Qa tar Air li nes nie ma już pro ble -
mu z do tar ciem do te go nie zwy kłe go ra ju.

Wy star czy do ko nać re zer wa cji na stro nie in -
ter ne to wej bądź udać się do biu ra pod ró ży.
Ce na bi le tów oscy lu je w gra ni cach 3000 zł.

To był prze pięk nie spę dzo ny ty dzień,
w luk su so wej prze strze ni Scu ba spa, ze
wspa nia ły mi i zró żni co wa ny mi nur ko wa -
nia mi. Bę dzie my tu wra cać jak naj czę ściej
i ta ki ro dzaj zwie dza nia re ko men du je my
z ca łe go ser ca. Ro man tycz ne wi do ki, uroz -
ma ico ne nur ki oraz mo żli wość spo tka nia

oko w oko z re ki nem wie lo ry bim – to już
po win no Was prze ko nać. Pa mię taj my też,
że na uko we do nie sie nia mó wią, iż za mniej
wię cej 20 lat te pięk ne wy sep ki ma ją być
za la ne. Oby nie! Wspie raj my jed nak ma le -
diw ską tu ry sty kę i go spo dar kę, pó ki mo że -
my po móc, a za ra zem zna leźć się w tym
nie zwy kłym miej scu. My wra ca my już
w stycz niu!

Pau la An drze jew ska
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Po sta no wi łam na pi sać po rad nik
nur ko wy. Bez kom pro mi so wo szcze ry
po rad nik dla Cie bie i wszyst kich,
któ rzy wła śnie roz po częli fa scy nu ją cą
pod róż przez pod wod ne prze stwo rza.
Dla tych, któ rzy (jak to po cząt ku ją cy
nur ko wie) ma ją mnó stwo py tań. 

Ten po rad nik mo że spra wić, że zu peł nie
ina czej spoj rzysz na nur ko wa nie. Na dal bę -
dziesz je ko chać, ale być mo że dzię ki tej
lek tu rze po zbę dziesz się bez tro ski i wia ry
we wła sną nie śmier tel ność (je śli i Cie bie do -
tknę ły te cho ro by), któ re to cza sem, pro wa -
dząc mię dzy in ny mi przez me an dry
bez myśl no ści, mo gą stać się śmier tel ną pu -
łap ką. My śle nie nad i pod wo dą mo że ura -
to wać Ci ży cie. Tak sa mo jak wie dza
po łą czo na z prak ty ką. A więc do dzie ła! Za -
pra szam do lek tu ry pierw sze go po rad ni ka

nur ko we go. Tu do wiesz się, ja kie nie bez -
pie czeń stwa mo gą czy hać na Cie bie
pod wo dą, co zro bić, kie dy już sta niesz
z ni mi twa rzą w twarz (al bo ma ską w ma -
skę), a przede wszyst kim – jak ich unik nąć.

Co raz wię cej osób sta je się uza le żnio -
nych od nur ko wa nia. Tak po zy tyw nie uza le -
żnio nych. Nie wszy scy jed nak ma ją
szczę ście tra fić na do bre go in struk to ra, któ -
ry oprócz prze ka za nia pa sji, sku tecz nie na -

Strategie nurkowe
Nurkowanie czyli terapia dla wszystkich
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uczy, jak bez piecz nie nur ko wać. A prze-
cież głów nie o bez pie czeń stwo cho dzi.
Wszyst ko in ne po win no być na dal szym
pla nie. Tak więc, je śli jesz cze nie nur ku jesz
– ta lek tu ra jest rów nież dla Cie bie. De dy -
ku ję Ci zwłasz cza po ni ższy wstęp. A je śli
zaj rzysz da lej, nie prze ra żaj się. Nur ko wa -
nie nie jest strasz ne. Ka żda po ra da opi sa na
tu taj sta no wi od dziel ną ca łość. Ba zu je
na zda rze niach, w któ rych mo gło dojść lub

pra wie do szło do wy pad ku. Nie czy taj po -
rad ni ka w ca ło ści. Nie wpa daj w pa ni kę. Za -
glą daj od cza su do cza su, zwra ca jąc uwa gę
na frag men ty, któ re w da nej chwi li Cię za in -
te re su ją. Być mo że jed na z tych „Stra te gii
nur ko wych” po zwo li Ci ca ło wyjść z opre sji,
kie dy ma ska w ma skę sta niesz z za gro że -
niem. Nur ko wa nie jest na praw dę bez piecz -
ne, je śli za wsze bę dziesz pa mię tać, że mózg
jest naj lep szym przy ja cie lem nur ka.

Praw do po dob nie dziś, tak jak ka żde go
in ne go dnia, czu jesz się prze pra co wa ny,
prze mę czo ny i... zno wu gdzieś pę -
dzisz. I zno wu szu kasz spo so bu, że by choć
na chwi lę za trzy mać się i od po cząć. Tak
na praw dę. Pro szę, za mknij oczy i wy obraź
so bie, że cał ko wi cie uwal niasz się od te go
pę du i zgieł ku. Nie wa żysz nic. Je steś wol -
ny. Lek ko uno sisz się w przej rzy stej to ni
i fru niesz... pod wo dą. W ko ją cej ci szy sły -
szysz swój spo koj ny od dech. Nie ma ni ko -
go i ni cze go. Tyl ko Ty i wo da obej mu ją ca
ca łe cia ło. Uśmie chasz się. Czu jesz się
szczę śli wy i spo koj ny. Otwie rasz oczy i za -
mie rasz z za chwy tu. Do oko ła sie bie wi -
dzisz set ki ko lo ro wych ry bek. Fa scy nu ją ce,
wie lo barw ne i za dzi wia ją co ró żno rod ne
pod wod ne ży cie. Czy czu jesz dresz czyk
emo cji? Czy czu jesz ra dość i pod nie ce nie?
Nur ko wa nie to nie tyl ko bi let do świa ta nie -
co dzien nych ta jem nic. Nur ko wa nie to spo -
sób na prze su wa nie wła snych gra nic
i od kry wa nie swo je go „ja”. Nur ko wa nie to
przy go da Two je go ży cia! Z pa sją do głę bi…

Kto mo że nur ko wać? Ka żdy, pod wa run -
kiem ogól nie do bre go sta nu zdro wia. Ty
rów nież. Prak tycz nie nie ist nie ją ogra ni cze -
nia wie ko we. Dzie ci mo gą roz po cząć pod -
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wod ną przy go dę już po ukoń cze niu dzie -
wią te go ro ku ży cia. Jed na z naj star szych ko -
biet roz po czy na ją cych kurs nur ko wa nia,
Le ni Rie fen stahl, by ła gru bo po sie dem dzie -
siąt ce. Zdo by ła upraw nie nia płe two nur ka,
by po wie lu la tach nur ko wa nia, w swo je
set ne uro dzi ny, opu bli ko wać wła sno ręcz -
nie na krę co ny film przed sta wia ją cy pod -
wod ne ży cie.

Czy nur ko wa nie jest bez piecz ne? Ka żda
czyn ność, któ rą wy ko nu jesz w ży ciu, mo że
sta no wić za gro że nie. Zwłasz cza, je śli dzia -
łasz bez myśl nie. Tak sa mo jest z nur ko wa -
niem. Nur ko wa nie jest bez piecz ne, je śli
prze strze gasz pew nych za sad i na uczo nych
sche ma tów po stę po wa nia w ró żnych sy tu -
acjach. Dla te go nie zwy kle wa żne jest do -
bre prze szko le nie za wie ra ją ce ele men ty
ra tow nic twa oraz part ner stwo. Do bry kurs
nur ko wa nia za gwa ran tu je Ci opa no wa nie
pra wi dło wych od ru chów i pew ność, że
wiesz jak się za cho wać w ka żdej nie mal sy -
tu acji.

Od cze go za cząć przy go dę z nur ko wa -
niem? Naj wa żniej szy jest wy bór do bre go
in struk to ra i do brej szko ły nur ko wa nia.
W dzi siej szych cza sach, kie dy kry zys za glą -
da do port fe li, przy wy bo rze za jęć ku si, że -

by kie ro wać się kry te ria mi: „że by by ło ta -
nio i „że by by ło szyb ko”. Nie ule gaj jed nak
tym po ku som. In struk tor uczą cy nur ko wa -
nia bę dzie od po wia dał za Two je zdro wie
i do bre sa mo po czu cie, więc po wi nien być
sta ran nie wy bra ny. Jed no ra zo wa oszczęd -
ność kil ku set zło tych mo że ozna czać prze -
paść w ja ko ści kur su, a za bra ki
w wy szko le niu mo żesz po tem za pła cić wła -
snym zdro wiem, a na wet ży ciem. Ak tyw -
ność nur ko wą bę dziesz upra wiał przede
wszyst kim na wy jaz dach. Nie bój się za tem
do ko nać traf ne go wy bo ru, na wet je śli Twój

in struk tor bę dzie z in ne go mia sta. Do bra
szko ła nur ko wa nia do sto so wu je swój pro -
gram do po trzeb kur san tów, a naj wa żniej -
sze jest to, że by to był wła śnie ten
in struk tor, ta in struk tor ka – Twój mistrz,
Two ja gu ru. Za ce ną za zwy czaj po dą ża ja -
kość. Dla cze go więc nie miał byś za pew nić
so bie więk sze go bez pie czeń stwa, kom plet -
nej wie dzy i sku tecz nie prze ka za nych
umie jęt no ści za od po wied nio więk sze, ale
war te te go pie nią dze?

Jak wy brać od po wied nie go in struk to ra?
My ślę, że ka żdy z nas kie ru jąc się wie dzą
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i in tu icją bę dzie szu kał po dob nej oso by. Bo
prze cież po za kom pe ten cja mi naj wa żniej -
sza jest umie jęt ność na wią za nia z To bą
kon tak tu, cier pli wość, cie ka wa oso bo wość,
po god ne uspo so bie nie, emo cjo nal ny, choć
pro fe sjo nal ny, sto su nek do wy ko ny wa nych
czyn no ści, en tu zjazm, za an ga żo wa nie i pa -
sja. Czę sto w nur ko wa niu z ko bie ta mi,
dzieć mi czy oso ba mi nie śmia ły mi le piej

spraw dza ją się in struk to rzy – ko bie ty,
z uwa gi na wro dzo ną em pa tię i cier pli we,
in dy wi du al ne po dej ście.

Dla cze go nur ko wa nie w do brej szko le nie
mo że być ta nie? Kurs nur ko wa nia to przede
wszyst kim in struk tor – spe cja li sta wy so kiej
kla sy. To rów nież sze reg ele men tów do dat -
ko wych, któ re mo gą kosz to wać mniej lub
wię cej. Wy bie ra jąc szko łę nur ko wa nia

zwróć uwa gę na licz bę go dzin trwa nia kur -
su. Ta nie kur sy ma ją za zwy czaj na miast kę
(bądź nie ma ją wca le) za jęć teo re tycz nych.
Trze ba sa mo dziel nie prze czy tać ksią żkę lub
obej rzeć film in struk ta żo wy, bo ry ka jąc się
przy tym z mno go ścią py tań, na któ re po -
cząt ku ją ce mu nie ła two jest zna leźć traf ną
od po wiedź. Do dat ko wo ta kie kur sy ma ją
jed ną, cza sem dwie lek cje w ba se nie oraz
tyl ko czte ry nur ko wa nia w tak zwa nej wo -
dzie otwar tej. Do bre (czy taj: dro ższe) kur sy
ma ją po nad dwa dzie ścia go dzin za jęć teo -
re tycz nych, kil ka lek cji w ba se nie i co naj -
mniej pięć nur ko wań w wo dzie otwar tej. To
na praw dę du ża ró żni ca, zwłasz cza na star -
cie ka rie ry nur ko wej. W do dat ku, pa trząc
przez pry zmat ilo ści za jęć i cza su po świę co -
ne go przez in struk to ra, oka zu je się, że ten ta -
ni kurs jest de fac to dro ższy od te go
„dro gie go”. Po kur sie na ni skim po zio mie za -
zwy czaj nie zbęd ne są ko re pe ty cje, za któ re
rów nież trze ba za pła cić.

Stan dar dy bez piecz ne go nur ko wa nia
– czy li ja ką or ga ni za cję wy brać. W nur ko -
wa niu, tak jak w ka żdej bra nży, po wsta ło
wie le firm zaj mu ją cych się ta ką for mą edu -
ka cji. Jed nak tyl ko kil ka z nich po sia da re -
no mę i tra dy cję utrzy ma ną do dziś
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na wy so kim po zio mie. Naj star szą i jed ną
z naj więk szych na świe cie (dru ga co
do wiel ko ści) jest ame ry kań ska or ga ni za cja
NA UI (Na tio nal As so cia tion of Un der wa ter
In struc tors). To tak jak z uczel nia mi wy ższy -
mi. Są te sza cow ne, z tra dy cja mi, li czą ce
set ki lat, jak i te no wo pow sta łe, o nie
do koń ca ja snej struk tu rze. Oczy wi ście
w nur ko wa niu, po dob nie jak i w szkol nic -
twie wy ższym, war to le gi ty mo wać się zdo -
by tym dzię ki po sia da nej wie dzy dy plo mem
ukoń cze nia uczel ni z tra dy cja mi. Ale naj -
wa żniej sze jest zwró ce nie uwa gi, czy w da -
nym kur sie (już od po zio mu pod sta wo-
we go) są za ję cia z ra tow nic twa nur ko we go.
Bo na cóż Ci te wszyst kie cu dow no ści pod -
wod ne go świa ta, je śli nie bę dziesz po tra fił
za dbać o bez pie czeń stwo swo je i part ne ra?

Z cze go skła da się kurs nur ko wa nia? Kurs
nur ko wa nia skła da się z trzech czę ści. Teo -
rii, czy li wia do mo ści, któ re ma ją na ce lu
wy ja śnie nie wszyst kie go, co dzie je się z na -
mi pod wo dą i in for ma cji, jak bez piecz nie
nur ko wać. Rów no le gle z za ję cia mi teo re -
tycz ny mi od by wa ją się se sje ba se no we.
Na ba se nie uczysz się po ru szać w sprzę cie
pod sta wo wym (ABC – czy li ma sce, faj ce,
płe twach), za nu rzać się na wstrzy ma nym

od de chu i ra to wać nur ka/ pły wa ka po trze -
bu ją ce go po mo cy w wo dzie. Po tem na stę -
pu je na uka przy go to wy wa nia sprzę tu
nur ko we go. Po zna jesz po szcze gól ne ele -
men ty ekwi pun ku nur ka, do wia du jesz się
do cze go one słu żą, jak ich uży wać i jak
pra wi dło wo zmon to wać sprzęt do nur ko -
wa nia. Na de ser po zo sta je Ci już tyl ko
wsko czyć do wo dy i opa no wać pod sta wo -
we umie jęt no ści nur ko we, a przede wszyst -

kim do brze po czuć się pod wo dą i do sko -
na le ba wić. Fi nal nie ze zdo by ty mi umie jęt -
no ścia mi je dziesz nad mo rze, je zio ro czy
do ka mie nio ło mu, w Pol sce lub za gra ni cą,
że by pod okiem in struk to ra za nur ko wać tak
na praw dę i po czuć smak pod wod nej przy -
go dy.

Z cze go skła da się ekwi pu nek nur ka?
Naj pierw ubie rasz się w do pa so wa ną pian -
kę, że by by ło Ci cie pło, za kła dasz ma skę,
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któ ra po zwa la Ci wi dzieć pod wo dą i płe -
twy, dzię ki któ rym bę dziesz się spraw nie
po ru szać. Te raz zo sta ło naj wa żniej sze.
Sprzęt SCU BA – czy li bu tla ze sprę żo nym
po wie trzem i au to mat od de cho wy, dzię ki
któ rym mo żesz od dy chać pod wo dą, oraz
ka mi zel ka wy por no ścio wa, dzię ki któ rej
mo żesz „za trzy mać się” w do wol nym miej -
scu pod wo dą. Już na po cząt ku trwa nia kur -
su war to za opa trzyć się we wła sne ABC
(ma ska, faj ka i płe twy). Z za ku pa mi wstrzy -

maj się do cza su za jęć teo re tycz nych,
na któ rych do wiesz się, w ja ki spo sób do -
brać od po wied ni dla Cie bie sprzęt. Za osz -
czę dzi to cza su w po szu ki wa niach
od po wied nie go ekwi pun ku, a przede
wszyst kim wy dat ków zwią za nych z nie tra -
fio ny mi za ku pa mi.

Dla cze go war to nur ko wać ro dzin nie czy
w gro nie przy ja ciół? Wza jem ne po świę ce -
nie so bie do sta tecz nej ilo ści cza su i uwa gi
to pod sta wa wię zi mię dzy ludz kich. Czę sto

bra ku je na to cza su, praw da? W nur ko wa -
niu in te gra cja jest nie zbęd na. Na wią za nie
kon tak tu po mię dzy bli ski mi oso ba mi,
spraw dza nie się w nie ty po wych sy tu acjach,
ko niecz ność nie sie nia po mo cy, wspar cia fi -
zycz ne go i du cho we go, pra wi dło wa ko mu -
ni ka cja to ele men ty skła do we bez piecz ne go
nur ko wa nia. Ta ki wzrost po ro zu mie nia by -
wa zba wien ny. Nie rzad ko nur ko wa nie
uzdra wia związ ki czy ro dzi ny i sta je się do -
sko na łą te ra pią na pro ble my nie tyl ko ko -
mu ni ka cyj ne. Wspól ne nur ko wa nie to
nie zwy kłe i wie lo war stwo we spo iwo psy -
cho lo gicz ne. To wspól ne go dzi ny in te re su -
ją cych roz mów, wspól ne wy jaz dy, wspól na
pa sja, ra dość i nie za po mnia na przy go da!

Nur ko wa nie ze sprzę tem, któ ry po zwa la
Ci od dy chać pod wo dą, jest fa scy nu ją cą
for mą ak tyw no ści fi zycz nej, ale przede
wszyst kim wie lo po zio mo wym roz wo jem
psy chicz nym. Nur ko wa nie nie mu si być ce -
lem sa mym w so bie. To śro dek po zna nia
i do tar cia do pod wod ne go świa ta. To rów -
nież dro ga do po zna nia sa me go sie bie,
swo jej fi zjo lo gii, spo so bu funk cjo no wa nia
or ga ni zmu. Dro ga do zgłę bie nia wła snej
psy chi ki oraz mo żli wość zbu do wa nia za -
ufa nia do sa me go sie bie. To rów nież lek cja
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od po wie dzial no ści za sie bie i in nych człon -
ków pod wod ne go ze spo łu nur ków, oraz
bu do wa nie pra wi dło wych re la cji i wię zi
w gru pie.

Pod wo dą nie ist nie je sza ra rze czy wi -
stość. Nie dzwo ni ko mór ka, nie nę ka nie za -
pła co ny ra chu nek, nie trze ba się ni gdzie
spie szyć. Nur ko wa nie to czas tyl ko dla Cie -
bie. To nie zwy kle sku tecz na te ra pia an ty -
stre so wa. Ak tyw ność da ją ca szczę ście
i po czu cie bło gie go uspo ko je nia. To sku pie -
nie, pod wod na me dy ta cja i wsłu chi wa nie
się w sa me go sie bie. A jed no cze śnie to
szan sa na po zna nie wła snych mo żli wo ści,

na po ko na nie sła bo ści i po czu cie sma ku
praw dzi wej ad re na li ny. Czy to mo żli we,
że by te dwa po zor nie wy klu cza ją ce się bie -
gu ny po łą czyć w jed no? Że by jed no cze śnie
po czuć ra do sne uko je nie i dresz czyk emo -
cji? Tak! Nur ko wa nie po zwo li Ci na od kry -
wa nie zu peł nie nie zna nych do tąd od czuć
i prze żyć, któ rych nie znaj dziesz w żad nej
ak tyw no ści nad wo dą. By ło by błę dem nie
spró bo wać, jak się czu jesz tam, pod błę kit -
ną po wierzch nią lśnią cej ta fli prze zro czy -
stej wo dy.

Mar gi ta „Sy ren ka” Śli zow ska

fot. Grzegorz Chmiel

http://xdivers.pl
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Najserdeczniejsze *yczenia:
Cudownych Świąt
Bo*ego Narodzenia
Rodzinnego ciepła
i wielkiej radości,
Pod *ywą choinką
zaś du*o prezentów,
A w Waszych pięknych duszach
wiele sentymentów.
Świąt dających radość i
odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
*eby był jeszcze lepszy ni* ten,
co właśnie mija
*yczy

Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie,

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
http://www.bluego.pl
http://Divezone.pl
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Stwo rzo na przez Pto le me usza teo -
ria rów no wa gi gło si ła, iż w ce lu za -
pew nie nia Zie mi jej wer ty kal ne go
po ło że nia i sta bil no ści, na po łu dnio -
wej pół kuli ist nieć mu si coś wiel kie -
go, co mo gło by zrów no wa żyć cię żar
kon ty nen tów Eu ro py i Azji. Jed nak
jesz cze przez po nad ty siąc lat „Ter -
ra Au stra lis In co gni ta” po zo sta wa ła
le gen dar nym, wciąż nie od kry tym lą -
dem i bia łą pla mą na ma pach świa -
ta.

Au stra lia to miej sce, skąd da le ko jest
wszę dzie. Trud no dziś do ciec, jak do sta li
się tam Abo ry ge ni, za pew ne przy wę dro wa -
li z Azji, po przez dzi siej szą In do ne zję i No -
wą Gwi neę. Mu sia ło im to jed nak za jąć
spo ro cza su, mam na dzie ję, że tro chę wię -
cej niż nam.

Wiel ka Ra fa, mi sie ko ala, kro ko dy le
i kan gu ry to sło wa, któ re po tra fią roz pa lić
na szą wy obraź nię, po zwa la jąc nam snuć
ma rze nia o pod ró ży nie zwy kłej, ta kiej tro -

chę jak te, któ re zna my z lek tur na sze go
dzie ciń stwa. Sie dzi my na lot ni sku w Sin ga -
pu rze, kil ka na ście go dzin lo tu już za na mi.

Po zo stał nam jesz cze skok do Dar win i Ca -
irns. Nie ste ty los nie jest dziś dla nas ła ska -
wy. Otrzy ma łem wła śnie SMS z in for ma cją

Terra Australis Incognita
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o pra wie dwu na sto go dzin nym opóź nie niu
na sze go lo tu. Ofi cjal ny po wód to złe wa -
run ki po go do we, ale ja koś nikt w to nie
wie rzy. Są dzi my, że to zwy kła wy mów ka li -
nii lot ni czych, aby nie pła cić za nasz ho tel
i po sił ki. Szyb ko oka zu je się też, że nie zdą -
ży my na po łą cze nie z Dar win do Syd ney,

bę dzie więc ko lej ne dzie więć go dzin ko -
czo wa nia na lot ni sku. Dra mat. Ca łe szczę -
ście, że za pla no wa li śmy dzień re zer wo wy
przed sa fa ri, ina czej łódź od pły nę ła by bez
nas. Ale to jesz cze nie wszyst ko, li mit nie -
spo dzia nek i nie prze wi dzia nych zda rzeń
na dziś jesz cze nie zo stał wy czer pa ny.

W Dar win, nie chcąc bez sen su sie dzieć
na lot ni sku, pa ku je my na sze gra ty
do schow ka i ru sza my w mia sto. Mo że
„w mia sto” to zbyt wie le po wie dzia ne, bo
ca łe Dar win to jed na głów na uli ca, tro chę
skle pów i Abo ry ge ni urzą dza ją cy so bie pik -
ni ki na miej skich traw ni kach. Kie dy wra ca -
my, na stę pu je naj bar dziej chy ba ku rio zal na
sy tu acja, ja ką mo żna so bie wy obra zić. Nie
je ste śmy w sta nie otwo rzyć szaf ki z na szy -
mi ba ga ża mi. Kie ru jąc się wro dzo nym chy -
ba za mi ło wa niem do oszczęd no ści,
na pa ko wa li śmy do schow ka ty le to reb i wa -
li zek, że te raz w ża den spo sób nie da się go
otwo rzyć. Co raz bar dziej de spe rac kie i si -
ło we pró by do sta nia się do na szych ba ga ży
w koń cu przy no szą sku tek. Ra tu nek nad -
cho dzi w oso bie ochro nia rza z lot ni ska. Kil -
ka szyb kich te le fo nów i szaf ka w cu dow ny
spo sób zo sta je zdal nie otwar ta. Ma my nie -
ca łe 20 mi nut, aby zdą żyć na sa mo lot. Kie -
dy wresz cie do cie ra my do ho te lu w Ca irns,
ma my ser decz nie dość ca łej tej Au stra lii,
Wiel kiej Ra fy i wszyst kich cze ka ją cych tu
na nas atrak cji.

Sa mo Ca irns jest mia stem nie wiel kim,
jed nak ze wzglę du na swo je po ło że nie sta -
ło się, po dob nie jak po bli skie Port Do uglas,
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nur ko wą mek ką i ba zą wy pa do wą na Wiel -
ką Ra fę. Atrak cji w mie ście nie wie le, a ce -
ny, zwłasz cza w re stau ra cjach, kła dą
tru pem za raz po otwar ciu me nu. Na uli cach
wi dać Abo ry ge nów, któ rzy z bra ku lep sze -
go po my słu na ży cie zaj mu ją się prze szu ki -
wa niem ko szy, pa le niem traw ki czy
włó czę gą bez ce lu. Men tal nie wciąż nie
chcą pod dać się pro ce so wi asy mi la cji i po -
zo sta ją po za na wia sem ży cia spo łecz ne go
Au stra lii. Być mo że jest to ich pa syw na for -
ma obro ny przed przy mu so wym, si ło wym
wręcz prak ty kom asy mi la cji te go lu du, po -
dej mo wa nym przez ko lej ne au stra lij skie
rzą dy. Te raz na szczę ście, w prze ci wień -
stwie do po bli skiej Pa pui, nikt już tu do nich
nie strze la, choć do praw dy trud no jest
uwie rzyć w to, że ja ko lu dzi po sia da ją cych
wol ną wo lę i zdol ność lo gicz ne go my śle nia
uzna no ich w Au stra lii do pie ro w po ło wie
lat 60. XX wie ku. Smut ne to bar dzo, że
rdzen ni miesz kań cy na swo jej wła snej zie -
mi ze pchnię ci zo sta li do ro li oby wa te li ni -
ższej ka te go rii.

Nasz pierw szy dzień na au stra lij skim
grun cie po ma łu do bie ga koń ca. Trze ba
ode spać tru dy pod ró ży. Cza su na wy po czy -
nek ma my nie wie le, aby zdą żyć na wschód

słoń ca, mu si my wstać spo ro przed czwar tą
ra no.

Jest jesz cze ciem no, nad cho dzą cy dzień
za czy na do pie ro roz ja śniać kra jo braz. Je -
dzie my do bre trzy dzie ści ki lo me trów
za mia sto, skąd star tu ją ba lo ny. Nasz, przy -
ozdo bio ny wzo ro wo wi ze run kiem kan gu ra,
cze ka już go to wy do star tu. Lek ki dresz czyk
emo cji i po ma łu ru sza my w gó rę. Pod na mi,

gdzieś co raz bar dziej w do le, po zo sta je
przy kry wa ją cy ca ły kra jo braz dy wa nik po -
ran nych mgieł. Za chwi lę ten pięk ny ob ra -
zek do peł ni się wi do kiem wscho dzą ce go
słoń ca. Nie ma co, pięk nie za czę li śmy so -
bie dzień. Lot, choć krót ki, po zo sta wia
w nas nie za po mnia ne wspo mnie nia. Ja dąc
na far mę kro ko dy li, roz ma wia my o tym bez
koń ca. Po tem po wrót do Ca irns i za ku py



Nuras.info 12/2014

65

na wie czor ne go gril la. Ju tro wresz cie ru sza -
my na mo rze.

Po za ła twie niu wszel kich nie zbęd nych
for mal no ści, punk tu al nie o go dzi nie 18, ła -
du je my się na na szą łódź i po od by ciu
wszel kich ma ją cych nam za pew nić bez -
piecz ny po byt in struk ta ży – od pły wa my.

Pły nie my so lid nym, trzy dzie sto me tro -
wym ka ta ma ra nem, któ ry po szczy cić się
mo że już po nad dwu dzie sto let nim sta żem

w nur ko wej słu żbie. Nie jest to być mo że
naj no wo cze śniej sza łódź kla sy su per lu xu -
ry, ale po ziom ob słu gi i stan dar dy bez pie -
czeń stwa, ja kie ofe ru je, są tu taj uzna wa ne
za ab so lut ny prio ry tet. Do sta je my ra dio te -
le fo ny i lo ka li za to ry, z któ ry mi bę dzie my
nur ko wać. Nikt nie wcho dzi do wo dy bez
spraw dze nia je go sprzę tu, a pierw szą czyn -
no ścią po wyj ściu jest za wsze pod pi sa nie li -
sty obec no ści. Zu peł nie przez przy pa dek

pod pa trzy łem też, jak w pierw szy wie czór
nasz po skła da ny już sprzęt nur ko wy, w bar -
dzo dys kret ny spo sób, był spraw dza ny
i oce nia ny pod wzglę dem spraw no ści.

Pły nie my prak tycz nie ca łą noc. Świt wi -
ta nas już w oko li cach pół noc ne go krań ca
Wiel kiej Ra fy, gdzie roz cią ga ją się słyn ne
Rib bon Re efs. Są to dość płyt kie, po prze ci -
na ne na głę bo ko ści 15-20 me trów po ła cia -
mi pia sku sys te my ra fo we. Na szą
au stra lij ską przy go dę roz po czy na my nur ko -
wa niem na Chal len ger Bay. Po za mną, ni -
ko go ono ja koś spe cjal nie nie za chwy ci ło
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i nie ocza ro wa ło. Ot, ta ka zwy czaj na roz -
bie gów ka, w sam raz na pierw sze go nur ka.
Wi docz ność i głę bo kość ra czej śred nia, za -
le d wie kil ka więk szych ryb i ra fa, po zba -
wio na tro chę ko lo rów i uro dy – to ce na ja ką
ten uni ka to wy eko sys tem za czy na pła cić
za zwięk szo ną emi sję dwu tlen ku wę gla,
spa dek za so le nia i wzrost tem pe ra tu ry wo -
dy. Mo ja ra dość z nur ko wa nia tu taj wy ni -
kła po pro stu z fak tu zna le zie nia na dnie
pięk nej, i co wa żniej sze dzia ła ją cej, la ta -
recz ki. Po nur ko wa niu nikt nie od po wie -
dział na mój apel i nie zgło sił fak tu utra ty
sprzę tu, więc la tar ka zmie ni ła wła ści cie la.

Cod Ho le ozna cza, że wresz cie do tar li -
śmy we wła ści we miej sce. Od po nad dwu -
dzie stu już lat jest ono jed nym z naj le piej
oce nia nych miejsc nur ko wych i to nie tyl -
ko w sa mej Au stra lii. To zde cy do wa nie to,
na co cze ka li śmy i dla cze go war to by ło tu

przy je żdżać. Jak su ge ru je na zwa, naj więk -
szą nur ko wą atrak cją są tu taj słyn ne „ziem -
nia cza ne żar ła cze”, czy li gre at po ta to cod.
Kar mio ne od po nad dwóch de kad, sta ły się
przy ja zne i bar dzo wo bec nas, nur ków, wy -
ro zu mia łe. Nie ste ty, pro ce der ten ma i dru -
gą stro nę me da lu. Nie naj lep sza czę sto

ja kość po kar mu skut ku je stop nio wym po -
gar sza niem się sta nu ich zdro wia i ogól nej
kon dy cji. Nur ko wa nie w ich to wa rzy stwie
jest za wsze prze ży ciem wy jąt ko wym. Jest
coś nie zwy kłe go, eks cy tu ją ce go i pięk ne go
za ra zem w pły wa niu obok tych wiel kich,
spo koj nych i ma je sta tycz nie po ru sza ją cych
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się ryb. Nie wol no jed nak dać się zwieść
po zo rom, po tra fią być one pie kiel nie szyb -
kie i agre syw ne.

Po go da się zmie nia, za czy na moc no
wiać. Scho wa ni za ra fą jesz cze te go nie
czu je my, ale przy go to wa nia do noc ne go
rej su po zba wia ją nas złu dzeń. Garn ki i ta le -

rze za my ka ne są w szaf kach, krze sła wią za -
ne do sto łów. Od ra zu po wyj ściu na ze -
wnętrz ną stro nę ra fy za czy na kosz mar nie
huś tać. Póź niej jest już tyl ko go rzej.
Na szczę ście nasz ka ta ma ran dziel nie so bie
ra dzi z co raz więk szy mi fa la mi. Idąc za gło -
sem zdro we go roz sąd ku, noc spę dzam nie

w łó żku, lecz na pod ło dze. Twar do jak dia -
bli, ale przy naj mniej nie ma skąd spaść.
O od po czyn ku nie ma na wet co ma rzyć,
a cze ka nas ju tro aż pięć nur ko wań.

Je ste śmy już na Mo rzu Ko ra lo wym, pra -
wie 130 km na ze wnątrz Wiel kiej Ra fy. Do -
tar li śmy do Osprey Re efs, naj słyn niej szej
chy ba ra fy świa ta, któ rej po tę żne, wy ra sta -
ją ce gdzieś z mrocz nych głę bin ścia ny i po -
wa la ją ca przej rzy stość wo dy na ka żdym
mu szą zro bić wra że nie. Je dy nym miej scem,
gdzie zna leźć mo żna schro nie nie i chwi lę
spo ko ju od znie na wi dzo nych już moc no fal
jest we wnętrz na la gu na. To ide al ne wprost
miej sce, aby za nu rzyć się w toń i po czuć
ma gię wiel kie go błę ki tu. Pierw sze nur ko wa -
nia za czy na ją się bar dzo wcze śnie, spo ro
przed śnia da niem. I chy ba wła śnie te po ran -
ne nur ko wa nia lu bię naj bar dziej. Kie dy lek -
ko jesz cze za spa ny wska ku ję do wo dy,
od ra zu włą cza się we mnie ja kiś ma gicz -
ny, czer wo ny gu zi czek, po zwa la jąc mi
chło nąć wo kół mnie wszyst ko ze zdwo jo -
ną ener gią i si łą. Za czy na my od „North
Wall” mo nu men tal nej, na praw dę wiel kiej
ścia ny, gdzie nie zwy kła wprost przej rzy -
stość wo dy po zwa la do świad czyć uczu cia
za wie sze nia w sta nie nie wa żko ści. Zer ka -



Nuras.info 12/2014

68

jąc w dół, wi dzi my tyl ko nie koń czą cy się
błę kit, któ ry co raz to bar dziej ciem ny usi łu -
je ukryć przed na mi swe ta jem ni ce. Pły nie -
my w pra wie nie zau wa żal nym dryf cie,
po dzi wia my licz ne gor go nie i wpa tru je my
się w błę kit w po szu ki wa niu mant i re ki -
nów. Ad mi ral ty An chor to dla od mia ny
miej sce, gdzie set ki ko ra lo wych wież i wie -
ży czek two rzą nie zwy kły pod wod ny kra jo -
braz zbu do wa ny z wą wo zów, ja skiń
i wą skich prze smy ków. Ten praw dzi wy „la -
bi rynt Mi no tau ra” opa da piasz czy stym zbo -
czem do oko ło 35 me trów, zmie nia jąc się
na gle w wiel ką pio no wą ścia nę. Ze wzglę -
du na spo rą już w tym miej scu głę bo kość,
nur ko wa nie naj le piej jest roz po cząć wła -
śnie tu taj i po su wa jąc się ku gó rze, eks plo -
ro wać to, co jest po nad prze ła ma niem
ścia ny. Nur ko wa nie w tym miej scu to pięk -
nie spę dzo na go dzi na.

Zwy kle jest tak, że to co naj lep sze zo sta -
wia się na ko niec, bo prze cież naj wa żniej -
sze są ostat nie wspo mnie nia i wra że nia. Dla
nas na de ser przy go to wa no North Horn,
czy li kar mie nie re ki nów na naj bar dziej
na pół noc wy su nię tej czę ści Osprey. Spo ty -
ka ją się tu taj dwa oce anicz ne prą dy
i wszyst kie chy ba za miesz ku ją ce tę trzy -
dzie sto ki lo me tro wą ra fę re ki ny. Cho ciaż
oso bi ście nie je stem zwo len ni kiem te go ty -

pu prak tyk, to jed nak przy znać mu szę, że
za wsze jest to prze ży cie nie zwy kłe i emo -
cjo nu ją ce. Nasz spek takl za czy na się nie ba -
wem, po ra więc za jąć miej sca w pod wod-
nym am fi te atrze. Po jem nik z ry ba mi jest już
w wo dzie i po kil ku mi nu tach za czy na ją
przy pły wać pierw sze, pod ra żnio ne za pa -
chem świe żej ry by i chęt ne na dar mo wy
po si łek re ki ny. Kie dy jest ich już kil ka dzie -
siąt, mo że my za czy nać przed sta wie nie.





Nuras.info 12/2014

70

Zaw sze jest ono krót kie, ale też nie sa mo wi -
cie bru tal ne i dy na micz ne. Otwar cie „pusz -
ki Pan do ry”, roz po czy na po kaz si ły
i bez względ nej wal ki o byt. Ogar nię te amo -
kiem re ki ny kłę bią się, wal cząc za wzię cie
o ka żdy ka wa łek ry by. W cią gu dwóch,
trzech mi nut jest już po wszyst kim. W wo -
dzie pły wa ją już tyl ko zże ra ne przez mniej -
sze ry by ostat nie strzę py mię sa. Re ki ny
od pły wa ją, a my rzu ca my się w po szu ki wa -

niu utra co nych przez nie zę bów. Ostat nią
noc na Mo rzu Ko ra lo wym spę dza my pły nąc
w kie run ku Liz zard Is land. Ra no za bie rze
nas stąd do Ca irns nie wiel ki sa mo lo cik.
Krót ki, go dzin ny za le d wie lot to wspa nia ła
oka zja spoj rze nia na Wiel ką Ra fę z zu peł -
nie in nej, nie zna nej nam do tąd per spek ty -
wy. Le cąc na wy so ko ści za le d wie 200
me trów, wi dzi my ją te raz w ca łej oka za ło -
ści. Jak okiem się gnąć, aż po przy sło wio wy ho ry zont, nie wi dać nic in ne go, tyl ko wo dę

i ra fy, ra fy, ra fy…
Opusz cza my dziś Qu een sland i le ci my

na po łu dnie Au stra lii do Syd ney. Tym ra -
zem nasz lot prze bie ga cał kiem nor mal nie,
bez więk szych opóź nień i za kłó ceń.
Na wszel ki jed nak wy pa dek nie pró bu je my
już ko rzy stać z lot ni sko wych sza fek. Wi dok
mia sta z pod cho dzą ce go do lą do wa nia sa -
mo lo tu za chwy ca. Port Jack son to naj więk -
sza na świe cie na tu ral na za to ka, któ ra
po wsta ła po przez za la nie wo da mi oce anu
do li ny rzecz nej. Z gó ry wy glą da prze pięk -
nie. Wi dać też Ci ty, Har bo ur Brid ge i oczy -
wi ście słyn ną Ope ra Ho use. Do ho te lu
wpa da my więc tyl ko zo sta wić ba ga że i ru -
sza my na wie czor ny spa cer po mo ście.
Wła śnie te raz Ope ra Ho use i ca łe Ci ty roz -
świe tlo ne ty sią ca mi lamp i neo nów wy glą -
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da ją naj pięk niej. Ku si nas bar dzo wy ciecz -
ka po gór nym przę śle mo stu, ale ce na 250
do la rów sku tecz nie stu dzi na sze za pa ły. Sa -
mo cen trum Syd ney jest sto sun ko wo nie -
wiel kie i ide al nie na da je się do pie sze go
zwie dza nia. Ro bi my zdję cia i scho dzi my
z mo stu, aby resz tę wie czo ru spę dzić włó -
cząc się po Rocks, dziel ni cy peł nej od re -
stau ro wa nych, sta rych, jak na Au stra lię,
ma ga zy nów i pu bów. Miej sce bę dą ce nie
tak daw no jesz cze sie dli skiem wszel kie go
zła i wy stęp ku, dziś sta je się mek ką tu ry stów
z ca łe go świa ta. Nie za chwy ca za byt ka mi,
lecz urze ka nie po wta rzal ną, two rzo ną
przez dzie siąt ki scho wa nych w bocz nych
ulicz kach ka wia re nek i pu bów at mos fe rą.
Ko lej ne dni w Syd ney to mię dzy in ny mi wy -

ciecz ka na naj słyn niej szą chy ba w oko li cy
pla żę „Bon di”, gdzie lo kal ni sur fe rzy pre -
zen tu ją swo je umie jęt no ści. Je dzie my też
w Gó ry Błę kit ne, uro cze, acz kol wiek zbyt
moc no już chy ba sko mer cja li zo wa ne miej -
sce. Od da lo ne za le d wie o kil ka dzie siąt ki lo -
me trów od Syd ney, da ło nam wy obra że nie
o tym co jesz cze, po za nur ko wa niem, Au -
stra lia mo że mieć do za ofe ro wa nia. Cu -
dow ne, za pie ra ją ce dech w pier siach

wi do ki, kon takt z przy ro dą i nie sa mo wi te
prze strze nie da ją ce uczu cie wiel kiej, jak ten
kraj, swo bo dy i wol no ści. Żal nam opusz -
czać Syd ney, bo to nie zwy kłe mia sto. My -
ślę, że mo gli by śmy tu zo stać na wet ty dzień
dłu żej i ani jed na mi nu ta spę dzo na tu taj nie
by ła by zmar no wa nym cza sem. Po ra jed nak
wra cać do do mu. Le ci my przez Ku ala Lum -
pur, gdzie ro bi my so bie dwu dzie stocz te ro -
go dzin ną prze rwę w pod ró ży, wy peł nio ną
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wy jaz dem na słyn ne Pe tro nas To wers,
zwie dza niem Li tl le In dia i słyn ne go Chi na
Town. Na ko niec tra fia się nam jesz cze ma -
ła, ale ja kże sma ko wi ta wi sien ka na na szym
wy jaz do wym tor cie, no mo że nie wi sien ka,
a ra czej pie ro żek. W Ku ala, spo ry ka wa łek
od cen trum, jest ta ka so bie nie po zor na
na pierw szy rzut oka re stau ra cja, umiej sco -
wio na na do da tek w cen trum han dlo wym.
Prze czy ta łem kie dyś o tym miej scu, że ser -
wu ją tam chiń skie pie ro żki, za któ re re stau -
ra cja Din Tai Fung co ro ku otrzy mu je
gwiazd kę Mi che lin (w Pol sce ma my jed ną,
je dy ną re stau ra cję po sia da ją cą ta kie wy ró -
żnie nie). Nie wiem, mo że jest gdzieś
na świe cie miej sce ser wu ją ce rów nie do bre
czy lep sze (w co jed nak wie rzyć nie chcę)

pie ro żki, ale te, któ re je dli śmy tu taj by ły nie -
biań sko wprost pysz ne. Do wy bo ru z tru fla -
mi, kra ba mi, kre wet ka mi czy po pro stu
we ge ta riań skie za chwy ci ły nas wszyst kie
bez wy jąt ku.

Au stra lia, po mi mo że da le ka i kosz mar -
nie dro ga, bez wąt pie nia jest miej scem war -
tym, aby je od wie dzić. Wiel ką Ra fę Ba rie-
ro wą zde cy do wa nie umiesz cza my na na -
szej nur ko wej ma pie świa ta, po stro nie
miejsc, któ re zo ba czyć ko niecz nie trze ba.
Wpraw dzie nur ko wa nia po jej stro nie we -

wnętrz nej spe cjal nie nas nie za chwy ci ły
i po zo sta wi ły lek ki nie do syt, to jed nak na -
sze ma rze nia speł nio ne zo sta ły cał ko wi cie
w cza sie nur ko wa nia na jej ze wnętrz nej,
nie zwy kle pięk nej stro nie. Tu od na leź li śmy
wszyst ko: ogrom ścian, ła wi ce ryb, re ki ny,
po zo sta ją ce wciąż w zna ko mi tej kon dy cji
ko ra le i po nad czter dzie sto me tro wą wi -
docz ność.

Grze gorz Zie liń ski 

grze gorz.dib@gma il.com

fot.: Ju lia Su mer ling – Mi ke Ball Di ve Expe di tion
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Cię żko by ło mi ukryć pod eks cy to wa nie,
kie dy wcho dzi łam do nie wiel kiej ka wiar ni
na war szaw skim Śród mie ściu. Mo je go przy -

szłe go roz mów cę zo ba czy łam przez du że,
prze szklo ne okno, jesz cze z uli cy. Za mó wi -
łam ka wę i usia dłam cze ka jąc na swo ją ko lei.

Nie na co dzień po zna je my tak wy jąt ko -
wych lu dzi. Nu no Go mes, po sia dacz
dwóch re kor dów w księ dze Gu in nes sa
urze ka uśmie chem czło wie ka z po god ne go,
jak on sam, po łu dnia.

Kie dy przy naj bar dziej ob le ga nym sto li -
ku zwal nia się miej sce, sia dam, w rę kach
trzy ma jąc no tat nik z py ta nia mi, któ re pla -
nu ję za dać. W pa mię ci wciąż mam prze -
czy ta ną przez jed ną noc ksią żkę, któ ra
wcią gnę ła mnie jak do bry kry mi nał, czy li
wła śnie „Po za Błę ki tem”. Nie mam wie le
cza su, bo i ca łe go wie czo ra nie star czy ło by
na wszyst ko, co przy szło mi do gło wy, ale
sta ram się jak naj efek tyw niej wy ko rzy stać
ka żdą chwi lę...

Da ria Bo ru ta: Jak wy glą da ją przy go to -
wa nia do bi cia re kor du? Prze cież ogar nię -
cie wszyst kie go mu si być na praw dę trud ne!

Nu no Go mes: Wszyst ko za czy na się kil -
ka lat wcze śniej. Naj pierw pla nu jesz ca łą
lo gi sty kę, ilość po trzeb ne go sprzę tu i wy -
bie rasz miej sce. Po tem mu sisz przy go to wać

Naj wa żniej sze to oczy ścić umysł
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plan nur ko wa nia, za pla no wać ga zy, bu tle
i de kom pre sję. Na sam ko niec szu kasz
spon so rów. To naj trud niej sze. (śmiech) Nie
wy star czy je den lub dwóch, zwy kle po trze -
ba na wet sied miu lub ośmiu, że by zre ali zo -
wać plan. To wszyst ko mo że za jąć na wet
kil ka lat.

DB: Jak ta ki tryb ży cia zno szą ro dzi ny?
NG: Cię żko. Przez te kil ka lat ca ły czas

my ślisz o przy go to wa niach do bi cia re kor -
du. Wte dy za nie dbu jesz ro dzi nę, a ta kże
pra cę. Cia łem mo żesz być obec ny, ale my -
śla mi je steś zu peł nie gdzie in dziej. Nie
wszy scy po tra fią to wy trzy mać.

DB: Czy cię żko jest po zy skać spon so -
rów? Przed sta wi cie le tak wi do wi sko wych
spor tów eks tre mal nych jak sko ki ze spa do -
chro nem ma ją zde cy do wa nie ła twiej, bo
wszę dzie mo gą za brać ze so bą ka me ry. No
i ma ją Red Bul la...

NG: Nie jest ła two, tro chę po ma ga po sia -
da nie kil ku wcze śniej szych re kor dów, któ -
re po twier dza ją na szą wia ry god ność. Spon-
so rzy nie chcą in we sto wać w ko goś nie -
pew ne go, tym bar dziej że tra gicz na śmierć
nie po pra wia in te re sów. (śmiech) Do dat ko -

wo, w trak cie przy go to wań czu jesz pre sję
ze stro ny spon so rów, więc też za czy nasz
się spie szyć, że by ich nie stra cić. To nie uła -
twia spra wy...

DB: Ja cy więc bę dą naj więk si sprzy mie -
rzeń cy i naj gor si wro go wie nur ka, któ ry
pla nu je po bić re kord?

NG: Ja przez ca ły czas mia łem po tę żne
wspar cie ze stro ny mo je go sup por tu. Zaw -
sze mo głem na nich li czyć. To je den z naj -
wa żniej szych czyn ni ków. Czu łem, że mnie
wspie ra ją i mia łem do nich za ufa nie. Mo im
zda niem, to są naj wa żniej si sprzy mie rzeń -
cy. Co do wro gów..., ni gdy wcze śniej o tym
nie wspo mi na łem, ale kie dyś przed głę bo -
kim nur ko wa niem ro bi łem te sty sprzę tu
i od kry łem, że jed no z mo ich skrzy deł zo -
sta ło prze bi te. Ce lo wo, ja kimś ostrym na -
rzę dziem. Wy glą da ło to na sa bo taż mo je go
re kor du. Je stem pew ny, że nie zro bił te go
nikt z mo jej dru ży ny, ale w ba zie by ło wie -
le in nych osób. Od tam tej po ry trzy ma łem
ca ły swój sprzęt w po ko ju.

DB: Aż cię żko w to uwie rzyć, bo prze -
cież ta ka awa ria na re kor do wym nur ko wa -
niu mo gła kosz to wać Cię ży cie... Zaw sze

spraw dzasz sprzęt przed wej ściem do wo -
dy, czy tyl ko przed na praw dę głę bo ki mi
nur ko wa nia mi?

NG: Ten naj wa żniej szy – za ka żdym ra -
zem, kie dy wcho dzę do wo dy. Zwłasz cza
au to ma ty, któ re lu bię trzy mać bli sko przy
so bie... i skrzy dło oczy wi ście. W koń cu to
od klu czo wych ele men tów za le ży mo je
bez pie czeń stwo.

DB: Czy w trak cie obu re kor dów mia łeś
po dob ny skład w swo im sup por cie?

NG: Nie ste ty, ale nie. Lu dzie cza sem od -
cho dzą od nur ko wa nia. Że nią się (śmiech),
za kła da ją ro dzi ny i prze sta ją nur ko wać.
Nie wie le osób zo sta je w tym przez ty le lat.

DB: W Da ha bie to wa rzy szy ło Ci wie le
osób z Pol ski... utrzy mu jesz z ni mi kon takt?

NG: Ow szem. Mam tu wie lu przy ja ciół.
Ma my kon takt, zwłasz cza że fa ce bo ok bar -
dzo to uła twia i mo że my czę sto roz ma wiać.
Uma wia łem się na wet na nur ko wa nie
na Bał ty ku w ze szłym ro ku, ale mu sie li śmy
prze ło żyć pla ny. Je ste ście wy jąt ko wi, w tra-
k cie bi cia re kor dów po ma ga li mi, ca łym
ser cem, lu dzie, któ rzy mnie wcze śniej nie
zna li ani nie wi dzie li na oczy. A mi mo to,
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bez żad ne go wy na gro dze nia, do kła da li
wszel kich sta rań i by li dla mnie fan ta stycz -
nym wspar ciem.

DB: Któ re z re kor do wych nur ko wań by -
ło trud niej sze? To w ja ski ni, w RPA czy
w otwar tej wo dzie w Da ha bie?

NG: Sa mo nur ko wa nie by ło zde cy do wa -
nie prost sze w ja ski ni, zwłasz cza pod
wzglę dem lo gi sty ki. Sprzęt mo żesz tam
po pro stu zo sta wić, na wet kil ka dni wcze -
śniej. Wy star czy go zrzu cić na miej scu.
Tym cza sem mo rze to wie le nie wia do mych,
ta kich jak po go da, prą dy czy fa lo wa nie. Ja -
ski nia jest zde cy do wa nie bar dziej prze wi -
dy wal na. Je dy na trud ność jest zwią za na
z tem pe ra tu rą wo dy, bo w RPA by ło du żo
chłod niej...

DB: Sam wszyst ko pla nu jesz?
NG: De kom pre sje, przy stan ki i mie szan -

ki – ow szem. I za cho wu ję te in for ma cje dla
sie bie. Je śli chcesz tak nur ko wać, mu sisz sa -
mo dziel nie wszyst ko za pla no wać. Je śli te -
go nie umiesz, naj wy raź niej nur ko wa nie
eks pe ry men tal ne nie jest dla cie bie. Po
prze kro cze niu pew nej głę bo ko ści nie ma
już nic stan dar do we go, tyl ko ba da nie swo -

ich gra nic i mo żli wo ści. Dla te go ka żdy sam
ukła da plan. Ta kie ry zy ko.

DB: Skąd w ogó le po mysł, by po bić re -
kord świa ta w głę bo kim nur ko wa niu?

NG: Ja koś tak wy szło... (śmiech). Nur ko -
wa łem co raz głę biej i głę biej. Po wo li na tu -
ral nie zbli ży łem się do po przed nie go
re kor du. Pew ne go dnia uzna łem, że sko ro
je stem już tak bli sko tej gra ni cy, to mo że
po wi nie nem spró bo wać... Naj pierw sa mi
wszyst kie go się uczy li śmy, mnie du żo prze -
ka zał Sheck Exley, mój przy ja ciel... Nie
mie li śmy wte dy ksią żek ani ta bel i wszyst -
kie go pró bo wa li śmy na so bie. Uczy li śmy
się na błę dach. Ja nie wie rzę w żad ną in tu -
icję, ani szó sty zmysł. Wszyst ko jest za wsze
kwe stią od po wied nie go przy go to wa nia,
a złe prze czu cia to efekt pod świa do mo ści,
któ ra usi łu je nam prze ka zać, że za nie dba li -
śmy coś istot ne go.

DB: A o czym my ślisz w trak cie sa me go
nur ko wa nia?

NG: O ni czym. Naj wa żniej sze to oczy -
ścić umysł. Je stem wte dy wy łącz nie tu i te -
raz. My ślę, że na tym przy stan ku zo sta ło mi
jesz cze kil ka mi nut, a po tem prze cho dzę

wy żej. Nie my ślę o ni czym in nym. Ina czej
jest przed nur ko wa niem. Zaw sze przed
wej ściem do wo dy mam już pla ny, co bę dę
ro bił póź niej, po nur ko wa niu. Zo ba czę się
z ro dzi ną, pój dę na ko la cję... i tak da lej.

DB: Zdra dzisz mi więc swo je pla ny
na przy szłość?

NG: Pew nie! Miesz kam te raz na Flo ry -
dzie...

DB: Czy żby ja ski nie?
NG: Nie tyl ko. Z oknem wi dzę oce an,

wo dę mam za le d wie ki lo metr od do mu.
W po bli żu znaj du je się wie le cie ka wych
wra ków, w tym kil ka głęb szych, więc mam
co ro bić. Są też wra ki w po bli żu No we go
Jor ku, ale na nich nur ku je się do pie ro la -
tem... na przy kład An drea Do ria. (błysk
w oku)

DB: Słyn na An drea Do ria... Ro zu miem
ten en tu zjazm! A co my ślisz o re bri de rach?

NG: Nie wi dzę prze ciw wska zań. Nie
mam nic prze ciw ko re bom, mi mo że sam
na nich nie nur ku ję. Wi dzia łem jed nak sta -
ty sty ki wy pad ków i to re bri de ry zbie ra ją
naj więk sze żni wo wśród nur ków. W tym ro -
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ku na li czy łem już po nad 30 wy pad ków
śmier tel nych, to bar dzo du żo... Po za tym,
do tej po ry nie po trze bo wa łem w nur ko wa -
niu re bri de ra, wszyst ko mo głem zro bić
na obie gu otwar tym. Je śli bę dzie mi po -
trzeb ny, to udam się na od po wied ni kurs...

Mo im zda niem lu dzie nie po trzeb nie
i za bar dzo kom pli ku ją sa mo nur ko wa nie.
Za bie ra ją na płyt kie nur ko wa nia, do 15 me -
trów, re bri de ry, któ rych ob słu ga wy ma ga
wie le uwa gi i do kład no ści, pod czas gdy
do ta kich nur ko wań wy star cza po je dyn cza
bu tla. Tym cza sem nie po trzeb ne kom pli ko -
wa nie spra wia, że nur ko wa nie sta je się dro -
ższe i mniej osób ma od wa gę za cząć. Tu
nie trze ba wie le, cza sem wy star cza pian ka
i po je dyn cza bu tla, nie po trze bu je my od ra -
zu twin se tów i su chych ska fan drów. Pro mu -
jąc pro sto tę, mo że my za in te re so wać
nur ko wa niem wię cej osób. „Ke ep it sim -
ple”.

DB: To pięk ny prze kaz dla wszyst kich
no wych nur ków... a ta kże tych, któ rzy nur -
ko wa niem zaj mu ją się dłu żej. Bar dzo dzię -
ku ję za roz mo wę.

NG: Ja też bar dzo dzię ku ję! I do zo ba -
cze nia.

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

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.molamolawear.com/
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Ka żdy spor to wiec wie, że jed no -
rocz ny cykl tre nin go wy dzie -
li się na trzy pod sta wo we okre sy:
przy go to waw czy – kie dy bu du je się
for mę, star to wy – gdzie utrzy mu je się
osią gnię ty po ziom oraz przej ścio wy,
któ re go ce lem jest ak tyw ny wy po czy -
nek i od no wa bio lo gicz na. 

Ak cje spe le onur ko we wy ma ga ją czę sto
du że go wy sił ku, a część człon ków na szej
gru py SPE LE Onur ko wa nie jest za wod ni ka -
mi Ka dry Na ro do wej Pol ski w al pi ni zmie ja -
ski nio wym, dla te go sta ra my się trzy mać ta ki
cykl. I wła śnie re ali zu jąc za ło że nia okre su
przej ścio we go, by od po cząć od wy czer pu -
ją cych eks plo ra cji spe le onur ko wych oraz
dzia ła nia w wil got nym i zim nym śro do wi -
sku ja ski nio wym, uda li śmy się na Mal tę,
gdzie su che afry kań skie po wie trze jest cie -
płe i przy jem ne, nie mal ca ły rok pa nu je wa -
ka cyj ny na strój, a pod wo dą jest rów nie
cie pło i przej rzy ście jak na po wierzch ni.

SPELEOnurkowanie na Malcie

Rosi                                                                       fot. Waldek Królak
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Mal ta jest ma łą wy sep ką le żą cą na Mo -
rzu Śród ziem nym po mię dzy Sy cy lią a Afry -
ką. Mó wiąc o Mal cie, nie spo sób nie brać
pod uwa gę ta kże po zo sta łych wysp te go ar -
chi pe la gu – Go zo i Co mi no. Wo kół wysp
za le ga mnó stwo wra ków. Część z nich jest
za to pio na spe cjal nie do ce lów nur ko wych,

na to miast in ne są z okre su wo jen świa to -
wych, gdyż tę dy prze bie ga ły wo jen ne szla -
ki że glow ne. W nad brze żnych wa pien nych
kli fach mnó stwo jest grot, z któ rych część
znaj du je się pod wo dą. Licz nie wy stę pu ją
ta kże cie ka we pod wod ne for ma cje skal ne,
a pia sek za le ga ją cy na dnie jest nie mal bia -

ły. Błę kit na wo da ma tem pe ra tu rę 25 stop -
ni Cel sju sza, a przej rzy stość się ga 30-40
me trów. Wszyst ko to czy ni Mal tę ce lem eg -
zo tycz nych pod ró ży nur ko wych i gwa ran -
tu je cie ka we nur ko wa nia. Wy stę pu ją tu
ta kże do god ne wa run ki do pro wa dze nia
więk szo ści kur sów wód otwar tych.

Na Mal cie go ści li śmy w paź dzier ni ku,
przy by li śmy tam na za pro sze nie Jac ka Za -
cha ry z ba zy Mal ta Sub. Po za cie ka wy mi
nur ko wa nia mi wra ko wy mi i ca ver no wy mi
Ja cek za po wia dał wi zy tę w gro tach, gdzie
jesz cze nikt nie nur ko wał, co wy jazd czy -
ni ło jesz cze cie kaw szym. Na sza eki pa skła -
da ła się z kil ku człon ków SPE LE Onur ko-
wa nia (Łu kasz Ko rek, Wal dek Kró lak i ja),
a ta kże za przy jaź nio nych nur ków wód
otwar tych (Ar tur Le ski, Mar cin Knyps) i kur -
san tów w trak cie kur su Ad van ced Scu ba Di -
ver NA UI i pod sta wo we go – Scu ba Di ver
NA UI (od po wied nio To mek Śmi giel ski
i Nor bert Gar bacz).

Po za kwa te ro wa niu w apar ta men cie Shil -
ton do bra li śmy sprzęt w ba zie i roz po czę li -
śmy roz ko szo wa nie się po by tem w miej scu,
gdzie tem pe ra tu ra by ła trzy krot nie wy ższa
niż w Pol sce. Nie od mó wi li śmy so bie ką -
pie li w mo rzu oraz spró bo wa nia lo kal nych

majestatyczny Faroud                                                                fot. Honzo
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ham bur ge rów z miej sco wym cien kim pi -
wem.

Przez ko lej ne dni zwie dza li śmy licz ne
ca ver ny, z któ rych część jest cia sna i ma ła,
in ne na to miast po zwa la ją na rów no cze sny
w nich po byt kil ku nur ków. Wy stę pu ją one
prak tycz nie wszę dzie, trze ba tyl ko do brze
się ro zej rzeć. Na to miast, co jest god ne uwa -
gi, mą ci się w nich dość moc no, trze ba
więc za cho wać czuj ność i ostro żność. Zaw -
sze jed nak jest wi docz ny otwór, za tem są to
ty po we wa run ki ca ver no we (chy ba że gro -
ta jest na ty le wą ska, że nie po zwa la na od -
wró ce nie się i trze ba wy pły wać, a cza sem

Malta                                                                                                             fot. Norbert Garbacz

południowe wybrzeże                                                        fot. Tomek Migielski
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wy czoł gi wać się ty łem). Część z tych grot
jest „prze lo to wa”, a więc ma co naj mniej
dwa otwo ry i przez ta ką gro tę się po pro stu
prze pły wa, w in nych na to miast wpły wa
i wy pły wa się tym sa mym otwo rem.
Na pew no są to cie ka we miej sca do pierw -
sze go kon tak tu z nur ko wa niem ty pu over -

he ad, w ła twych wa run kach mo żna do -
świad czyć stro pu nad gło wą.

Dru gą atrak cją nur ko wań w ko lej nych
dniach po by tu na Mal cie by ły wi zy ty
na wra kach. Od wie dzi li śmy Ro si, P -29, Um
El Fa ro ud, P -31, Co mi no land i Kar we lę. We
wszyst kich z nich mo żli wa jest pe ne tra cja

we wnątrz, mo żna zwie dzać licz ne po kła dy
i po miesz cze nia nie gdyś słu żą ce ma ry na -
rzom i za pew ne tęt nią ce ży ciem. Um El Fa -
ro ud urze ka swą wiel ko ścią. Wra ki są
przy go to wa ne dla nur ków, a więc nur ko wa -
nia na nich nie są trud ne.

przed nurkiem na Azuro Window                                              fot. Tomek Migielski

Garbi na P31                     fot. Honzo

harce na wraku2                   fot. Honzo
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Po za ca ver na mi wy stę pu ją licz nie in ne
cie ka we for ma cje skal ne, jest ta kże kil ka
miejsc o bu do wie pod wod nych łu ków czy
też mo stów skal nych, tzw. „arch”. Ta kie for -
ma cje gwa ran tu ją nie zwy kłe prze ży cia pod -
czas nur ko wa nia.

Nur ko wa li śmy bez po śred nio ze ska li -
stych brze gów, z ło dzi, a ta kże w fa lach
i lek kich prą dach, co by ło do dat ko wym do -

brym ele men tem tre nin go wym dla oby dwu
osób, któ re wy ko ny wa ły ćwi cze nia na swo -
je ko lej ne (lub pierw sze) stop nie nur ko we.
Wa run ki ogól nie by ły sprzy ja ją ce i mo żna
po wie dzieć, że wszyst ko zo sta ło za li czo ne.

Osta tecz nie nie uda ło się za nur ko wać
w żad nym z miejsc, gdzie do tąd ni ko go nie
by ło, ale ma my obie ca ne, że na stęp nym ra -
zem wła śnie na tym się sku pi my.

Mal ta bez wąt pie nia jest miej scem,
do któ re go war to wra cać – czy to na wy po -
czy nek i ty po we fun -di ves czy też w ce lach
kur so wych. Po le cam ka żde mu. A je śli uda
się to zro bić z tak za cną eki pą jak by ła
w tym ro ku, no to w ogó le czy sta przy jem -
ność!

Tekst: Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

hon zo@o2.pl 

O au to rze:

In struk tor nur ko wa nia NA UI, pa sjo nat eks plo ra -

cji pod wod nych ja skiń. Za ło ży ciel gru py SPE LE -

Onur ko wa nie, pro wa dzą cy Warsz ta ty Spe le onur ko-

wa nia, gdzie szko li nur ków ja ski nio wych w sys te -

mie fran cu skim i part ner skim.

caverna                                                                            fot. Honzo Garbi pośród ryb                   fot. Honzo
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DDDDoooommmmiiiinnnniiiikkkk    GGGGrrrraaaacccczzzzyyyykkkk    """"HHHHoooonnnnzzzzoooo""""
zzaapprraasszzaa  nnaa

WWWWaaaarrrrsssszzzzttttaaaattttyyyy    SSSSppppeeeelllleeeeooooNNNNuuuurrrrkkkkoooowwwwaaaannnniiiiaaaa
((sszzkkoołłaa  ffrraannccuusskkaa))

ii  KKKKuuuurrrrssss    CCCCaaaavvvveeeerrrrnnnn
((sszzkkoołłaa  aammeerryykkaańńsskkaa))

UUcczz  ssiięę  oodd  ddoośśwwiiaaddcczzoonnyycchh  ppaassjjoonnaattóóww!!

SSzzcczzeeggóółłoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee::
hhoonnzzoo@@oo22..ppll                    550022  996655  228888

http://xdivers.pl
http://www.avalondivers.com
https://www.facebook.com/speleonurkowanie?fref=ts
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Po pro szo no mnie o na pi sa nie oce -
ny lu ste rek wstecz nych, no szo nych
na wierz chu dło ni przez in struk to ra
lub oso bę pro wa dzą cą gru pę nur ków
pod wo dą. Urzą dze nia te by ły wie lo -
krot nie uży wa ne w ba zie mo je go
klu bu.

Po cząt ko wo by łem na sta wio ny ne ga tyw -
nie. Je stem prze ciw ni kiem pro wa dze nia
grup w ta ki spo sób, że pro wa dzą cy pły nie
pierw szy, a nur ko wie za nim. Mo im zda -
niem, nie jest wte dy mo żli we szyb kie
udzie le nie po mo cy nur ko wi, któ ry by jej
po trze bo wał, a był z ty łu za pro wa dzą cym.
Uwa żam, że ze spół po wi nien pły nąć obok
swe go pro wa dzą ce go, nie zaś za nim. Jest
jed nak fak tem, że w ży ciu ró żnie by wa.
Wszyst ko co słu ży part ner stwu jest do bre,

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Lusterko wsteczne dla prowadzącego
grupę nurków pod wodą
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a wszyst ko co szko dzi part ner stwu jest nie -
do bre. Na wet gdy co do za sa dy pro wa dzą -
cy pły nie w jed nym sze re gu z part ne ra mi,
to i tak mo gą zajść sy tu acje, w któ rych trze -
ba bę dzie ob ró cić się, al bo w ja kimś mo -
men cie nur ko wa nia przez chwi lę przejść,
np. po mię dzy ska ła mi lub frag men ta mi wra -
ka, je den za dru gim. Wte dy bez cen ne mo -

że być ta kie lu ster ko i oczy wi ście le piej je
mieć, niż go nie mieć. Zaw sze jed nak trze -
ba pa mię tać, że jest ono na rzę dziem po -
moc ni czym, a nie głów nym środ kiem
ob ser wa cji wzro ko wej part ne rów.

Pro du cent w ulot ce do łą czo nej do lu ste -
rek pi sze praw dę, co nie jest czę stym zja -
wi skiem w re kla mach sprzę tu – już cho-

cia żby ten fakt na le ży do ce nić. Lu ster ko
wstecz ne rze czy wi ście pod no si bez pie -
czeń stwo kur san tów lub mniej do świad -
czo nych ko le gów, chro niąc pro wa dzą ce go
przed cią głym krę ce niem się w po szu ki wa -
niu part ne rów. Wy star czy de li kat ny ruch rę -
ką, a po nie waż unie sie nie dło ni jest
czyn no ścią nie zwy kle cha rak te ry stycz ną,
part ne rzy wi dząc to wie dzą, że pro wa dzą -
cy ich szu ka, więc mo gą na tych miast za po -
mo cą dło ni lub la tar ki po ka zać znak OK.
Lu ster ko no szo ne na wierz chu dło ni nie
prze szka dza w żad nych czyn no ściach wy -
ko ny wa nych tą dło nią. Nie prze szka dza też
w ewen tu al nym chwy ce niu za szel kę part -
ne ra lub prze ło że niu rę ki pod je go szel ką
pod czas wy do by wa nia nie przy tom ne go.
Wy pu kła kon struk cja lu ster ka po wo du je, że
bez ucią żli we go ob ra ca nia się, szyb ko zo -
ba czy my, co dzie je się za na mi, a wy ko nu -
jąc nie wiel kie ru chy dło nią – rów nież to, co
jest z bo ku, nad i pod na mi. Zna czą co
zwięk sza się przez to spraw ność kon tak tu
i dzię ki te mu bez pie czeń stwo ze spo łu
pod wo dą. Pły nąc na ple cach, np. wra ca jąc
do pon to nu po po wierzch ni, mo że my bez -
pro ble mo wo kon tro lo wać kie ru nek i nie
nad ło ży my dro gi mi ja jąc cel znaj du ją cy
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się 50 m z bo ku. Wska ku jąc do wo dy ty łem,
mo że my upew nić się, czy na pew no bę dzie
to bez piecz ne, czy nikt na gle nie po ja wił się
za na mi. To wszyst ko praw da. Wszyst ko to
jed nak nie mo że za stę po wać ty po wej sta -
ran nej ase ku ra cji part ner skiej, po le ga ją cej
na sta łym kon tak cie wzro ko wym, nie za po -
śred nic twem lu ster ka, lecz bez po śred nio.
Do ty czy to rów nież sko ków z ło dzi, pod -
czas któ rych to part ner po wi nien pil no wać,
że by śmy nie sko czy li ko muś na gło wę i in -
for mo wać nas, kie dy mo że my ska kać, a kie -
dy nie.

Lu ster ko uła twia też kon tro lę sprzę tu
pod wo dą. Uno sząc rę kę spraw dza my uło -
że nie wę ży, czy nic się nie za plą ta ło i czy
na przy kład wy ciek ga zu, któ ry wła śnie za -
sy gna li zo wał nam part ner, rze czy wi ście jest
nie groź ny. Przy znać jed nak trze ba, że ra -
czej nie na le ży lek ce wa żyć wy cie ków, na -
wet nie wiel kich, jed nak prak ty ka w ba zach
by wa ró żna. Na wia sem mó wiąc, w ta kich
sy tu acjach sen sow niej sze jest okre śle nie
„wy ciek” niż „prze ciek”, jed nak to dru gie
jest przez sta rych nur ków chęt nej uży wa ne,
ze wzglę du na pe wien zwy czaj ję zy ko wy,
zbu do wa ny wo kół eto su pod wod nia ka.
W na stęp nej czę ści tek stu bę dę więc uży -

wał okre śle nia „prze ciek”, ze wzglę du
na ten zwy czaj, choć mam świa do mość, że
okre śle nie „wy ciek” jest tu bar dziej za sad -
ne. Zna na jest sta ra aneg do ta o in struk to rze,
do któ re go przy szedł uczest nik kur su ska -
rżą cy się na nie wiel ki prze ciek spod szwu
jac ke tu. In struk tor od parł, że praw dzi wy

prze ciek to był na Kur sku – cho dzi tu o ro -
syj ski okręt pod wod ny Kursk, któ ry za to nął
w 2000 ro ku, na sku tek eks plo zji tor pe dy
– zaś to spod szwu w jac ke cie to ża den
prze ciek i nie war to się tym przej mo wać.
Oczy wi ście za wsze na le ży sta rać się, bez
wzglę du na ewen tu al ny prze ciek, do koń -
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czyć de kom pre sję, je śli jest wy ma ga na, czy -
li bez po śred nie wy nu rze nie wprost do po -
wierzch ni jest nie mo żli we i ści słe
kon tro lo wa nie prze cie ku, któ ry by się na gle
po ja wił, na bie ra szcze gól ne go zna cze nia,
po nie waż nie ma in ne go wyj ścia, jak tyl ko
wy ko ny wać wy nu rze nie z przy stan ka mi.

Wbrew obie go wej opi nii uwa żam, że nie
za wsze de kom pre sja jest wy ma ga na. Za de -
kom pre syj ne uwa żam tyl ko ta kie nur ko wa -
nia, w któ rych nie jest mo żli we bez piecz ne
wy nu rze nie ze sta łą pręd ko ścią wprost
do po wierzch ni, z po mi nię ciem wszyst kich
przy stan ków, na wet hi gie nicz ne go przy -

stan ku 3 mi nu ty na 3 me trach. W ta kim ro -
zu mie niu nur ko wa nia de kom pre syj ne wy -
ma ga ją pod czas wy nu rza nia się
wy ko ny wa nia przy stan ków, zaś nur ko wa -
nia bez de kom pre syj ne nie wy ma ga ją ich,
a je dy nie przy sta nek hi gie nicz ny 3 mi nu ty
na 3 me trach jest wte dy za le ca ny – mo żli wy
jed nak do opusz cze nia, gdy by sy tu acja te go
wy ma ga ła. Ta ró żni ca ter mi no lo gicz na po -
mię dzy ró żnym ro zu mie niem po ję cia „nur -
ko wa nie de kom pre syj ne” po wo du je
nie kie dy nie po ro zu mie nia, nie war to jed nak
spie rać się o sło wa. Trze ba też przy znać, że
ob ser wa cji – czy nie ma prze cie ku – mo żna
do ko nać naj zwy czaj niej pa trząc w gó rę,
czy nie ma bą bli in nych niż wy de cho we.
W ciem no ści mo żna to spraw dzić przez na -
słu chi wa nie, co przy pew nym do świad cze -
niu po zwa la oce nić obec ność i ewen tu al ną
in ten syw ność prze cie ku.

Moi klu bo wi ko le dzy od lat do po dob -
nych co lu ster ko ce lów ce lu uży wa li kom -
pu te rów, bo przy od po wied nim oświe tle niu
w ekra nie kom pu te ra rów nież mo żna zo ba -
czyć od bi ty ob raz. Jest to zgod ne ze słusz -
ną skąd inąd dok try ną, że by nie upra wiać
ga dże ciar stwa i brać na sie bie tyl ko nie -
zbęd ny sprzęt, a nie ob wie szać się ru pie cia -
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mi jak cho in ka bomb ka mi. Jed nak oczy wi -
ście lu ster ko dzia ła pod tym wzglę dem
spraw niej. Mo że też słu żyć na po wierzch ni,
na przy kład do wzy wa nia po mo cy, dzia ła -
jąc ja ko he lio graf.

Lu ster ko jest więc po my słem sen sow nym
i sam się w nie za opa trzę na wszel ki wy pa -
dek. Jest jed nak urzą dze niem po moc ni -
czym i ty po wej wzro ko wej ase ku ra cji
bez po śred niej nie mo że za stę po wać. Jak
po wie dział Ry szard Szwaj cer, wy bit ny pol -
ski in struk tor nur ko wa nia:

– Lu ster ko nie ma za stę po wać pa trze nia
na oso by pro wa dzo ne, ale wspo ma gać kon -
tro lę. Po dob nie jest z lu ster ka mi w sa mo -
cho dzie. W wie lu sa mo cho dach 100%
za ufa nie do lu ste rek koń czy się skle pa nym
bo kiem, bo ktoś aku rat nam za par ko wał
z mar twe go punk tu, gdy chcie li śmy zmie -
nić pas.

Ta ana lo gia wy da je się słusz na.
Mam ta ką ży cio wą pa sję – chy ba na wet

więk szą niż nur ko wa nie – że by od kry wać
ana lo gie po mię dzy na po zór od le gły mi
od sie bie zja wi ska mi. Otóż pod czas I woj -
ny świa to wej za uwa żo no, że lot nic two my -
śliw skie po no si znacz ne stra ty od ognia
sa mo lo tów prze ciw ni ka strze la ją cych od ty -

łu, sie dzą cych ata ko wa ne mu sa mo lo to wi
„na ogo nie”. Bry tyj czy cy wpa dli na po mysł,
by sa mo lo ty my śliw skie wy po sa żyć w dru -
gie go, po za pi lo tem, za ło gan ta, a mia no wi -
cie strzel ca z ka ra bi nem ma szy no wym
strze la ją cym do ty łu, któ ry chro nił by tyl ną
pół s fe rę sa mo lo tu. Po mysł jest sen sow ny,
lo gicz ny i po wi nien znacz nie po pra wić sy -
tu ację. Tak po wstał dwu miej sco wy sa mo lot
my śliw ski Bri stol F. 2B Fi gh ter. Sa mo lo ty te,
w licz bie sze ściu sztuk, sto czy ły wal kę po -
wietrz ną 5 kwiet nia 1917 ro ku nad Ar ras
we Fran cji z pię cio ma sa mo lo ta mi my śliw -
ski mi z eska dry Rich tho fe na. Pi lo ci nie miec -
cy ze strze li li wte dy czte ry sa mo lo ty
an giel skie, nie po no sząc strat. Przy czy ną tej
ka ta stro fy nie był zły sprzęt, lecz zła tak ty -
ka je go uży cia. Pi lo ci bry tyj scy, za miast la -
tać po sta re mu, agre syw nie, jak przy sta ło
my śliw co wi, za czę li la tać w pro stych li -
niach, że by uła twić ce lo wa nie strzel co wi
tyl ne mu. Tyl ny ka ra bin z urzą dze nia po -
moc ni cze go stał się urzą dze niem głów nym.
W tej ro li oka zał się ra żą co nie sku tecz ny,
po nie waż by ła to ro la, do któ rej się po pro -
stu nie nada wał. Po wy ja śnie niu pi lo tom,
ja ki po peł nia ją błąd i po zmia nie tak ty ki, sa -
mo lo ty Bri stol F. 2B Fi gh ter oka za ły się na -

rzę dziem sku tecz nym i la ta ły do koń ca woj -
ny, ze strze li wu jąc 613 sa mo lo tów wro ga,
przy mi ni mal nych stra tach wła snych.

Ten przy kład po ka zu je, ja ką ka ta stro fę
mo żna spo wo do wać, wy ko rzy stu jąc na rzę -
dzie w nie wła ści wej dla nie go ro li, a ja kie
ko rzy ści mo żna od nieść, gdy się to na rzę -
dzie wy ko rzy sta wła ści wie.

To masz Stru gal ski

W tek ście wy ko rzy sta no frag men ty be st sel le ro -

wej, ma ją cej kil ka wy dań w Pol sce i tłu ma czo nej

na kil ka ję zy ków, ksią żki To ma sza Stru gal skie go:

„Wy pad ki nur ko we – ana li za gorz kich do świad -

czeń”. Tę i in ne ksią żki To ma sza Stru gal skie go mo -

żna ku pić tu: ksie gar nia.iknt.pl/

Fil my z wy po wie dzia mi To ma sza Stru gal skie go

mo żna oglą dać tu: youtu be. com

http://www.youtube.com/user/strugalski/videos
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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Niech w nadchodzącym Nowym 2015 roku szczęście i pomyślność
nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii
do tworzenia i realizacji nowych pomysłów

życzy

http://www.cave-diving.pl
http://sidemount.pro
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Obie ca łem opi sać prze bieg prak -
tycz ne go eg za mi nu ja ski nio we go. Pi -
sa łem, że jest to do świad cze nie
skraj nie emo cjo nal ne nie tyl ko dla
kan dy da ta, ale rów nież dla na uczy -
cie la. Trud no opi sać te emo cje su -
chym, bra nżo wym ję zy kiem nur ko wa -
nia. Po słu żę się więc pew ną tech ni -
ką. 

Dro gi czy tel ni ku, usiądź pro szę wy god -
nie, wy cisz się przez chwi lę. Czy ta jąc, sta -
raj się sma ko wać ka żde sło wo, po czuć
ener gię ka żdej fra zy. Skup się na ob ra zach,
któ re ge ne ru je Two ja gło wa. Unieś na fa li
emo cji. Ale naj pierw prze czy taj kil ka słów
wpro wa dze nia. Do eg za mi nu do pusz cza ni
są wy łącz nie nur ko wie, któ rzy wy ka za li się
od po wied ni mi pre dys po zy cja mi, wie dzą
i umie jęt no ścia mi. Oso by, któ re pod czas
kur su osią gnę ły po ziom wo jow ni ka. Nur ko -
wa nie eg za mi na cyj ne za zwy czaj od by wa
się w ja ski ni, któ rą kan dy da ci zna ją, mo gą

więc pre cy zyj nie za pla no wać dzia ła nia. Te -
go dnia wy ko ny wa ne jest tyl ko jed no nur -

ko wa nie, mię dzy in ny mi dla te go, aby wy -
eli mi no wać pre sję cza su i zwią za ne z nią

Egzamin na Jaskiniowca
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ry zy ko po śpie chu, któ re zwięk sza praw do -
po do bień stwo po peł nie nia błę du. Pre sja
cza su nie po ma ga też w osią gnię ciu po żą -
da ne go sku pie nia. Wszyst kie po wa żne nur -
ko wa nia po win ny być po je dyn czy mi
nur ko wa nia mi w da nym dniu. Eg za min to
nur ko wa nie po wa żne. Kan dy da ci ma ją
więc du żo cza su. Ty le, ile po trze bu ją. To
oni de cy du ją, kie dy nad cho dzi wła ści wa
chwi la. Ce lem nur ko wa nia jest do tar cie jak
naj da lej w głąb sys te mu ja ski ni. Kan dy da ci
pla nu ją nur ko-  wa nie pod ką tem od le gło ści,

cza su pe ne tra cji, głę bo ko ści, ob li ga cji de -
kom pre syj nej i po zo sta łych za sad. Po tem
do ko nu ją szcze gó ło wej ana li zy ry zy ka. Na -
stęp nie przy go to wu ją swój sprzęt. Ko lej nym
kro kiem jest wej ście do wo dy i do ko na nie
kon tro li sprzę tu przed za nu rze niem.
Wszyst kie po wy ższe ele men ty pod le ga ją
oce nie eg za mi na to ra. Je śli coś po szło nie
tak, eg za min zo sta je za trzy ma ny jesz cze
przed za nu rze niem. Kan dy da ci ma ją mo żli -
wość po dej ścia do eg za mi nu po praw ko we -
go tyl ko je den raz.

Po za nu rze niu nur ko wie dą żą do re ali za -
cji ce lu, wy ko nu jąc per fek cyj ne nur ko wa -
nie ja ski nio we zgod ne z za sa da mi, ja kich
na uczy li się na kur sie. Oce nia ny jest ka żdy
ele ment, za rów no pod ką tem pod sta wo -
wych umie jęt no ści nur ko wych, jak i wy su -
bli mo wa nych za sad zwią za nych z po ru sza -
niem się w ja ski ni w ze spo le. Pod czas te go
eta pu eg za min rów nież mo że być za trzy -
ma ny, je śli coś pój dzie nie tak. Gdy nur ko -
wie do trą do ce lu, na przy kład osią ga jąc
ci śnie nie bądź czas po wro tu (naj czę ściej
jest to w od le gło ści kil ku set me trów i kil ku -
dzie się ciu mi nut od otwo ru), roz po czy -
na się ostat ni etap eg za mi nu – pró ba
prze trwa nia. I ten wła śnie etap opi su je po -
ni ższy tekst, któ ry po peł ni łem kie dyś na go -
rą co, bez po śred nio po eg za mi nie,
trzę są cy mi się jesz cze w emo cjach rę ka -
mi…

edyne światło po awarii oświetlenia
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Ciem ność.
Wil got na, roz ma za na. Gę sta jak maź, jak

wy dzie li na zie mi.
Błysk świa tła prze ci na ją cy ją ni czym

bicz!
Nie sły chać nic, ale ocze ku je się su che go

trza sku. Ta kie to re al ne, ta kie rze czy wi ste.
Ale nie. Ciiiii sza.

Drga ją ca, wy wo łu ją ca dreszcz pod nie ce -
nia.

Zag ma twa na i nie pew na.
Nie spo koj na.
Tyl ko od dech i bi cie ser ca. Mia ro we

i nie ustan ne.
Ale na wet to nie jest pew ne…

Pły nę, a ra czej po ru szam się ni czym
mon stru al ny pa jąk po ścia nie tu ne lu.

Jak słu ga zie mi.
De mon ja ski ni. Wład ca i pod da ny.

Po de mną In tru zi, któ rzy śmie li za kłó cić
spo kój mo jej Pa ni – Ma da me Fon ta ine du
Truf fe.

Je stem cier pli wy. Bez dźwięcz nie po ru -
szam się jak cień w kra inie cie nia.

Jak szy bu ją cy orzeł w kró le stwie wiecz -
ne go mro ku.

Cze kam. Na wła ści wy mo ment, by ude -
rzyć. By uni ce stwić to, co wtar gnę ło do ja -
ski ni.

To bo li. Cia ło i du szę. Prze szy wa na wy -
lot.

realny brak widocznościmiejsce kaźni



Nuras.info 12/2014

93

Przede mną stud nia. In tru zi od bi ja ją się
w bez ła dzie od wy stę pów skal nych.

Gdy do trą do stud ni, praw do po dob nie
stra cą orien ta cję.

Wte dy za ata ku ję.

Bi cie ser ca sta je się nie spo koj ne. Tak jak by
wy czu wa ło zło, któ re czai się w ciem no ści.

Zło, któ re tyl ko cze ka, aby do paść i we -
ssać się wszyst ki mi kła mi.

Wcze pić pa zu ry i szar pać, roz ry wać.
A do słoń ca jesz cze tak da le ko, da le ko…
Nie pew ność czy ko lej ny wdech nie bę -

dzie ostat nim spra wia,
że na ka żde do tknię cie ja ski ni cia ło re -

agu je co raz bar dziej ner wo wo.
Spi na się, przy go to wu je.
Ale na co? Na wal kę, na prze trwa nie?

Czy na śmierć?

De mon spa da na In tru zów bru tal nie,
znie nac ka i ata ku je z ca łą sta now czo ścią!

Wsy sa się, wcze pia pa zu ry, drze i roz ry -
wa!!

Aż sa ma Ciem ność pisz czy z prze ra że -
nia!

In tru zi po dej mu ją wal kę. Czy nie rów ną?
Wy da je się, że tak, kie dy De mon tak sa -

w jaskini

wychodzimy
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mo jak nie spo dzie wa nie się po ja wił
zni ka w oka mgnie niu i tyl ko echo w roz -

e mo cjo no wa nej gło wie i spa zmy
wstrzą sa ją ce cia łem przy po mi na ją o tym,

co dzia ło się przed chwi lą.

Du że stra ty spra wia ją, że In tru zi po ru sza -
ją się po łą cze ni jed nym wę żem,

bez płetw, bez ma sek, bez świa tła..
W tym mo rzu nie skoń czo nej ciem no ści.

W trze wiach zie mi.
Skraj nie nie przy ja znych, ba, wro gich.

W pew nym mo men cie, w od da li,
na koń cu tu ne lu za czy na ma ja czyć

naj pierw nie wy raź ne, zda ją ce się jak by
przy jaź nie mru gać Świa tło!

Otwór ja ski ni.
W mia rę zbli ża nia się, świa tło sta je się

co raz ja śniej sze, pew niej sze i
mru ga co raz cie plej.
Jesz cze tyl ko kil ka pchnięć, kil ka od de -

chów, kil ka pod cią gnięć umę czo nych dło -
ni..

I jest. Po wierzch nia.

I pierw szy od dech. Nie sa mo wi ty, eks ta -
tycz ny.

A po tem nie kon tro lo wa ny śmiech i prze -
bi ja ją ce się si łą łzy.

Wiel ka ra dość, że się uda ło.
Uda ło prze żyć.
Bo to, że był to tyl ko eg za min prak tycz -

ny z nur ko wa nia ja ski nio we go
do cie ra do roz trzę sio nych do gra nic

śmiał ków do pie ro po dłu ższej
chwi li…

Mi chał Wi nek

Fo t.: Ma ria Wi nek

w trzewiach ziemii

Chcesz opisać
wyjątkowe

nurkowanie?
Chcesz się podzielić

ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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RADOSNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2015 ROKU

Wszystkim naszym Klientom
oraz Kontrahentom 
chcemy złożyć
najserdeczniejsze życzenia:
spokojnych i pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia, 
a także wielu sukcesów 
w nadchodzącym roku.

http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://www.activtour.pl/filipiny-nurkowanie-malapascua-moalboal-marzec-2015
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Na sze oczy wciąż tę sk nią za ho -
ry zon tem, mi mo że tak wie le ra zy
pa trzy li śmy w tam tą stro nę. „Our ey -
es still stray con stan tly to the Ho ri -
zon al tho ugh down this ro ad we’ve
be en so ma ny ti mes”. Tak wła śnie,
ba zu jąc na tek ście jed nej z pio se nek
gru py Pink Floyd, okre ślił bym ko lej ny
wy jazd do Chor wa cji.

Ileż wysp już zo ba czy łem, ile wra ków
i ja skiń, grot i ścian... nie zli czę. Jed nak ja -
kaś sil na ener gia wciąż pcha mnie ka żde go
ro ku w no we miej sce w Chor wa cji. I choć
tru dy pod ró ży, szcze gól nie w okre sie wa ka -
cji, bar dzo moc no znie chę ca ją do wy jaz du

w tym kie run ku..., co ro ku tu je stem. Że by
nie dać się zwa rio wać, po sta no wi łem za ka -
żdym ra zem od wie dzić in ną wy spę. Nie tyl -
ko wdep nąć, raz za nur ko wać i od ha czyć
„by łem”, tyl ko rze czy wi ście zro bić kil ka na -
ście nur ko wań, aby mieć przy bli żo ny ob -
raz, jak wy glą da ją pod wod ne oko li ce
da ne go miej sca.

Rab jest na ty le do brze po ło żo ny, że je -
dzie się oko ło 300 km mniej niż za zwy czaj
do Za da ru czy Spli tu, że by prze pra wić się
da lej na in ną wy spę.

Chor wa cja już mnie nie za sko czy, tak so -
bie my śla łem. Tym cza sem…

Zje żdża jąc z au to stra dy mu si my prze je -
chać jesz cze oko ło 50 km wą ski mi dro ga -

mi, ser pen ty na mi tak jak kie dyś jeź dzi ło się
do Chor wa cji, kie dy to au to stra da koń czy ła
się kil ka na ście ki lo me trów za Za grze biem,
w miej sco wo ści Kar lo wać. Aby do stać się
na wy spę Rab, mu si my prze pra wić się pro -
mem, któ ry pły nie oko ło dwu dzie stu mi nut.

Rab Chorwacja
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Od stro ny lą du wy spa Rab wy glą da jak pla -
ne ta Mars, su cho, pu styn nie, na gie, nie do -
stęp ne ska ły. Gdzie te po la upraw ne peł ne
ró żnych przy praw? Za pach uno szą cej się
la wen dy, ko len dry i in nych won nych
krzacz ków? Ta ki bo wiem mia łem w gło wie
ob raz po wy słu cha niu opo wie ści zna jo -
mych, któ rzy po le ca li mi tę wy spę.

Szyb ko po zje cha niu z pro mu oka za ło
się, że wy spa pre zen tu je się tak tyl ko

od stro ny wschod niej. We wnątrz to już zu -
peł nie in ny kli mat. Wy da ło mi się to nie sa -
mo wi te – ta sa ma wy spa, a dwa ró żne
kli ma ty.

Na miej scu zlo ka li zo wa łem trzy cen tra
nur ko we. Dwa pro wa dzo ne przez Chor wa -
tów (ra czej se zo no wo) i jed na ca ło rocz na
ba za, bar dzo pro fe sjo nal na, pro wa dzo na
przez Niem ców. Obok niej znaj du je się do -
dat ko wo jed na z lep szych re stau ra cji

w mia stecz ku Kam por, gdzie mia łem oka -
zję miesz kać przez ty dzień. Ba za przy go to -
wa na jest ta kże na nur ko wa nia tech nicz ne.

Nur ko wa nia w oko li cach wy spy Rab od -
by wa ły się z po kła du szyb kich, du żych RIB -
-ów. W naj dal sze miej sca nur ko we pły nę ło
się mak sy mal nie 20-25 mi nut. To ogrom na
za le ta, szcze gól nie jak upał moc no do -
skwie ra. Wszyst kie miej sca, w któ rych mia -
łem oka zję nur ko wać to w za sa dzie ścia ny
i drop -of fy. Na praw dę mo żna się tu wy żyć
nur ko wo, je śli ktoś lu bi głę bo ko się za nu -
rzyć.

Wra ków dla nur ków re kre acyj nych
w oko li cach Ra bu nie ma. Nie licz ne do -
stęp ne są dla nur ków tech nicz nych, za czy -
na ją się od głę bo ko ści oko ło 55 me trów.

Po rów nu jąc tę wy spę z Vis, gdzie pra wie
wszyst kie nur ko wa nia to szyb ko opa da ją ce
ścia ny, ró żni ca jest ta ka, że na Ra bie jest
wię cej ży cia na ścia nach. Oczy wi ście nie
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jest to ra fa ko ra lo wa – to trze ba so bie po -
wie dzieć szcze rze – ale w gru pie ze mną
by ło kil ku bar dzo opły wa nych po świe cie
nur ków i nikt nie był roz cza ro wa ny.

Do wo dy mo żna wejść z pla ży na prze -
ciw ko cen trum nur ko we go, gdzie jest też
ma ły port jach to wy. To bar dzo do bre miej -
sce na tzw. nur ko wa nie spraw dza ją ce al bo
na ukę nur ko wa nia na kur sie OWD. Że by
spe cjal nie tu wcho dzić na nur ko wa nie

– od ra dzam. Bar dzo dłu go trze ba pły nąć,
aby zna leźć 15 me trów głę bo ko ści.

Jed no z cie kaw szych nur ko wań za li czy -
łem przy wy spie Go li Otok (oko ło 25 mi nut
pły nię cia RIB -em z Kam por). Miej sce to
Niem cy na zwa li Go ogle. Cha rak te ry stycz -
nym ele men tem był ma ły ka nion w ska le,
z któ re go za czy na ło się nur ko wa nie.
Po wyj ściu z ka nio nu ścia na opa da ła
do mniej wię cej 60 me trów. Kry sta licz nie

czy sta wo da, du żo dziur i szcze lin w ska -
łach, w któ rych mo żna wy szu ki wać mu re ny
i kon ge ry.

In nym cie ka wym re jo nem by ła sa ma
koń ców ka wy spy Pag. Miej sce to na zy wa ło
się LUK (oko ło 20 mi nut pły nię cia z Kam -
por). Cy pel pod wo dą cią gnie się przez kil -
ka set me trów w głąb mo rza, do głę bo-
ko ści 90 me trów. My po pły nę li śmy na le wą
stro nę cy pla, gdzie ścia na opa da do 50 me -
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trów. Da lej piasz czy ste dno dość ostro opa -
da w głąb wiel kie go błę ki tu. Na wet szcząt -
ki ja kieś wra ku uda ło mi się tu na mie rzyć,
jed nak naj więk szą atrak cją te go miej sca był
gi gan tycz ny kon ger, któ ry spły nął na obie-
k tyw mo jej ka me ry z trzy dzie stu me trów,
gdy wy cho dzi łem wła śnie z pięć dzie siąt ki.
Do sko na łe uję cie w ka drze, ale jesz cze lep -

sze w pa mię ci – po zo sta nie w mo jej gło wie
na wie le lat! Jest tam rów nież, od 20 me -
trów głę bo ko ści, prze pięk ny „las” pur pu ro -
wych gor go nii, ja kże cha rak te ry stycz nych
dla Ad ria ty ku.

Na ko lej ne nur ko wa nie wra ca my na wy -
spę Go li Otok. Z cie ka wo stek war to za zna -
czyć, iż by ła to kie dyś wy spa ty pu Al ka traz
dla ju go sło wiań skich więź niów. Wy spa jest
nie du ża, prak tycz nie sa me wy pa lo ne ska ły
i pio no we ścia ny opa da ją ce w wo dę, po -
dob nie pod wo dą.

Tym ra zem nur ko wa li śmy w miej scu
o na zwie Prst (po chor wac ku kciuk). Ska ły
pod wo dą tak się ukształ to wa ły, że przy po -
mi na ją za rys ludz kie go kciu ka, więc mo żna
ła twiej wy obra zić so bie na wi ga cję pod wo -
dą. Naj bar dziej z ca łe go nur ko wa nia za pa -

mię tam ol brzy mie sta do ama re li pły wa ją -
cych w prze smy ku skal nym tuż obok ja ski -
ni, do któ rej wej ście jest na mniej wię cej 20
me trach głę bo ko ści. I tu zno wu za chwy ca -
ła bar dzo kla row na wo da, du żo po ro stów
na ska łach, gą bek w głęb szych par tiach
ścian oraz cha rak te ry stycz nych dla Chor wa -
cji gor go nii.

Noc ne nur ko wa nie to praw dzi we uko ro -
no wa nie ca łe go dnia. Tak du żej ilo ści
ośmior nic nie wi dzia łem już daw no. Zno -
wu uda ło mi się zro bić nie zwy kłe uję cie,
jak cie kaw ska ośmior ni ca mac ką ba da ła
mo ją ka me rę. In nej spodo ba ła się la tar ka
ko le gi i za nic nie chcia ła jej od dać. Nur ko -
wa nie na wy spie Rab u uj ścia z za to ki,
gdzie znaj du je się ba za nur ko wa jest zde -
cy do wa nie god ne po le ce nia!
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Przy wy spie Rab jest miej sce zwa ne za -
zar hut, gdzie na 30 me trach głę bo ko ści jest
ja ski nia. Aby do niej do trzeć, pły nie się
wzdłuż ścia ny opa da ją cej miej sca mi do 70
me trów. Sa mo zej ście do wo dy za pie ra
dech w pier siach, jest bo wiem nie sły cha nie
ma low ni cze. Miej sce jest zde cy do wa nie
god ne od wie dze nia, zwłasz cza że mo żna
tu spo tkać mnó stwo ryb przy ścia nie.

In ne miej sce przy wy spie Rab, rów nież
przy uj ściu z za to ki, na zy wa się Ka li front.
Ka mie ni ste, po cząt ko wo ła god nie opa da ją -
ce dno po tem na bie ra tro chę ostre go ką ta
i koń czy się pia skiem na oko ło 35 me trach.
Tam spo czy wa chy ba je dy ny wrak do stęp -
ny dla nur ków re kre acyj nych. Wrak to
za du że sło wo, ra czej po zo sta ło ści ku tra ry -
bac kie go. Szu ka li śmy kon ge rów, któ re po -

dob no gdzieś tam się cho wa ją. To miej sce
jest ta kim stan dar do wym miej scem nur ko -
wym, ja kich wie le w Chor wa cji.

Dwa ostat nie dni nie by ły re ali zo wa ne
we dług pla nu nur ko we go, bo wiem naj -
pierw przy plą ta ła się bu rza, a po tem ze rwa -
ła się Bu ra, wiatr któ ry unie mo żli wiał
po pły nię cie w cie kaw sze za kąt ki oko lic wy -
spy Rab. Za do wo li li śmy się w tej sy tu acji
dwo ma miej sca mi bli żej za to ki w Kam por
– Vo lo i Ma lo Ko lo. Dwa miej sca nur ko we
bar dzo po dob ne do sie bie. Bar dziej ścia na
niż drop off opa da do oko ło 40 me trów głę -
bo ko ści, da lej roz cią ga się już piasz czy ste
dno. Ja ko że jest to uj ście z za to ki, to przej -
rzy stość po ni żej 45 me tra mo że być ró żna.
Prze wa żnie jed nak jest sła ba. Tak by ło i tym

ra zem, jak by mle ko cią gnę ło się dnem, za -
bie ra jąc wo dę z płyt kiej za to ki oko lic miej -
sco wo ści Kam por. Na ścia nie po dzi wia łem
du żo czer wo nych gą bek i żół tych gor go nii,
jed nak z te go nur ko wa nia naj bar dziej za pa -
mię tam coś w ro dza ju la su wie losz cze tów
na piasz czy stym dnie. By ło ich tak wie le, że
po nur ko wa niu zda łem so bie spra wę, że to
by ło je dy ne miej sce na świe cie, gdzie wi -
dzia łem tak ol brzy mie sku pi sko tych or ga ni -
zmów. Ma ła rzecz, a jak cie szy.

Ty dzień po by tu na wy spie Rab z nur ko -
wa nia mi i zwie dza niem oko licz nych za to -
czek da ło mi pe wien ob raz. Na pew no
od kry łem, że są tu w sierp niu nie sa mo wi te
ilo ści tu ry stów. Je śli więc lu bisz wa ka cje
w ra czej spo koj nym, od lud nym miej scu, to
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bar dziej po le cam wy spę np. Du gi Otok.
Tu jest bar dziej tu ry stycz nie, na wet

ogrom ne ho te le i re sor ty nad wo dą znaj -
dzie my. Jed nak nur ko wo nie za wio dłem
się. Wy brał bym to miej sce bez wa ha nia,
szcze gól nie na głę bo kie nur ko wa nia.

Ru di Stan kie wicz

SSyyllwweesstteerr  
nnaa  rraaffiiee  kkoorraalloowweejj..

EEggiipptt  SSaaffaaggaa

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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Zapraszamy
do udziału 

w trzeciej edycji
plebiscytu

Czytelników
Magazynu

Nuras.info i
zachęcamy do
wytypowania
OSOBY oraz

PRODUKTU 2014, 
które w mijającym

roku zasłużyły
na szczególne
wyróżnienie

http://forum-nuras.com/viewtopic.php?p=348600#348600
http://forum-nuras.com/viewtopic.php?p=348600#348600
http://www.fotopodwodna.pl


http://aquasklep.pl
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Hań cza – je zio ro po ło żo ne na Po -
je zie rzu Wschod nio su wal skim. Je go
głę bo kość wy no si 108,5 m (we dług
naj now szych ba dań 106,1 m), co
spra wia, iż jest to naj głęb sze je zio ro
w Pol sce i w ca łej środ ko wej czę ści
Ni żu Eu ro pej skie go.

Hań cza to ryn no we je zio ro po lo dow co -
we o ni skiej tro fii (je zio ro oli go -me zo tro -
ficz ne). Na brze gach licz ne są gła zy,
nie któ re o kil ku me tro wej sze ro ko ści. Na -
gro ma dze nie gła zów jest tak znacz ne, że
spra wia ją wra że nie sztucz nie uło żo nych
(nie kie dy gru bość war stwy prze kra cza 2 m).
Dno je zio ra o znacz nym na chy le niu (oko -
ło 12°).

Wo dy je zio ra Hań cza są bar dzo czy ste,
prze zro czy stość (wi dzial ność krą żka Sec -
chie go) do cho dzi do 12 m. Dno jest piasz -

Scenariusz sytuacji awaryjnej

Opis stanowiska nurkowego
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czy sto -żwi ro we. W li to ra lu ro ślin ność wy -
nu rzo na jest sła bo roz wi nię ta (ze wzglę du
na ni ską tro fię i cha rak ter dna), po dob nie
jak ro ślin ność za nu rzo na.

Je zio ro ma śred nio roz wi nię tą li nię brze -
go wą z kil ko ma ma low ni czy mi za to ka mi.
Po za ob ni że nia mi na krań cach pół noc nym
i po łu dnio wym, brze gi akwe nu są stro me,
a na wet bar dzo stro me: wschod nie, sta no -
wią ce mo re ny czo ło we, zaj mu je do rod ny
bór świer ko wy; za chod nie, ukształ to wa ne
w pa gór ko wa tą wy ży nę lo dow co wą – po la
or ne i pa stwi ska.

Nur ko wa nie od by ło się w paź dzier ni ku.
Dzień był po chmur ny, desz czo wy (mżaw -
ka), tem pe ra tu ra po wie trza wy no si ła oko -
ło 12 stop ni Cel sju sza a wo dy oko ło 6 stop ni.
Wiatr te go dnia był umiar ko wa ny, jed nak
na je zio rze wy stę po wa ło dość moc ne fa lo -
wa nie. Zej ście do wo dy od by wa ło się z brze -
gu (na te re nie tzw. par kin gu nr 3, znaj-
du ją ce go się w oko li cy wsi Bła sko wi zna).

Przy go to wa nie do nur ko wa nia
Oso by nur ku ją ce:
Nu rek Re scue Di ver

Nu rek AOWD (25 nur ko wań)
Nu rek AOWD (25 nur ko wań)
Przed nur ko wa niem prze pro wa dzi łem
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oko ło 15-mi nu to wą od pra wę. Przy po mnia -
łem zna ki nur ko we, pro ce du rę na wy pa dek
zgu bie nia part ne ra, zwró ci łem uwa gę na ko -
niecz ność wy ko na nia przy stan ku bez pie -
czeń stwa na 5 m oraz kon tro lo wa nia ilo ści
ga zu. Po nie waż wo da by ła bar dzo zim na,
nur ko wie spraw dzi li do kład nie swój sprzęt
(jac ke ty, au to ma ty, sys tem ba la sto wy, la tar -
ki). Nur ko wa nie za pla no wa ne zo sta ło na głę -

bo kość nie więk szą niż 30 m i mia ło trwać
nie dłu żej niż 40 mi nut (uwzględ nia jąc przy -
sta nek bez pie czeń stwa na głę bo ko ści 5 m)

Wy pa dek nur ko wy
Po od pra wie i ubra niu się w sprzęt ze szli -

śmy do wo dy. Spraw dzi li śmy sprzęt so bie
na wza jem, wszy scy po ka za li śmy znak OK
i roz po czę li śmy za nu rza nie. Od le głość mię -
dzy mną a ko le ga mi wy no si ła ok. 1,5 me tra.

Pod wo dą oka za ło się, że wi docz ność nie
jest naj lep sza i wy no si oko ło 2 m. Na głę bo -
ko ści 20 me trów wi docz ność na gle się po -
gor szy ła – wy no si ła naj wy żej metr (mie li-
śmy wra że nie, jak by śmy nur ko wa li w gę stej
za wie si nie). Po ka za łem zna ka mi, że trzy -
ma my się bar dzo bli sko sie bie. Na gle, na
głę bo ko ści oko ło 23 m, je den z ko le gów,
pod czas pró by do pom po wa nia ka mi zel ki,
za czął bar dzo szyb ko wy peł niać swój jac -
ket po wie trzem, a co za tym idzie – wy nu -
rzać się.

Ko le ga wpadł w pa ni kę i w sza leń czej
wal ce pró bo wał wy pu ścić po wie trze z ka -
mi zel ki. War stwa mu łu wzbu dzo na ru cha -
mi płetw sza mo czą ce go się ko le gi
spo wo do wa ła, że za rów no ja, jak rów nież
mój to wa rzysz, nie wi dzie li śmy nic – wi -
docz ność spa dła w za sa dzie do ze ra. Nie
by li śmy w sta nie za trzy mać na sze go wy nu -
rza ją ce go się ko le gi.

Na tych miast pod ją łem de cy zję o wy nu -
rze niu się wraz z dru gim ko le gą. Kon tro lu -
jąc pręd kość wy nu rza nia, szyb ko osią gnę -
li śmy po wierzch nię, gdzie był już nasz part -
ner. Oka za ło się, że jest przy tom ny, ale
moc no prze stra szo ny i ma pro ble my ze zła -
pa niem od de chu.
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W pierw szej ko lej no ści na wią za li śmy
z nim kon takt gło so wy. Po pro si łem go, że -
by spró bo wał się uspo ko ić i wy rów nać od -
dech. Pły wal ność na po wierzch ni miał
do brą, po nie waż je go ka mi zel ka zo sta ła
w ca ło ści wy peł nio na po wie trzem. Wy nu -
rzy li śmy się w od le gło ści ok. 60-70 m
od brze gu, więc pod ją łem de cy zję o szyb -
kim od ho lo wa niu ko le gi, w ce lu udzie le nia
mu od po wied niej po mo cy. Ho lo wa li śmy go
we dwóch, kon tro lu jąc ca ły czas je go świa -
do mość i przy oka zji zbie ra jąc wy wiad
na te mat zda rze nia i je go sta nu zdro wia.
W mię dzy cza sie uda ło nam się za sy gna li -
zo wać oso bie na brze gu, że ma my sy tu ację
awa ryj ną. Na brze gu cze ka li na nas ko le dzy
nur ko wie, wśród nich in struk tor, któ ry dys -
po no wał ze sta wem tle no wym. Wy nie śli śmy
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na sze go ko le gę na brzeg, ro ze bra li śmy go
ze sprzę tu nur ko we go, jed no cze śnie po da -
li śmy mu tlen. Po nie waż ska rżył się na lek -
ki ból w oko li cy klat ki pier sio wej,
zde cy do wa łem o we zwa niu po go to wia. Ze
wzglę du na pa nu ją ce wa run ki at mos fe rycz -
ne (zim no, deszcz) okry li śmy na sze go ko le -
gę fo lią ter mo izo la cyj ną, w ce lu nie do-
pusz cze nia do wy chło dze nia or ga ni zmu.

Po ok. 20-25 mi nu tach przy by ło po go to -
wie ra tun ko we. Nasz ko le ga zo stał za bra ny
do naj bli ższe go szpi ta la na do kład ne ba da -
nia. Wszel kie in for ma cje o zda rze niu prze -

ka za łem ra tow ni kom me dycz nym.
Na szczę ście oka za ło się, że nie do znał ba -
ro trau my, ani cho ro by de kom pre syj nej,
a ból w oko li cach klat ki pier sio wej spo wo -
do wa ny zo stał na cią gnię ciem mię śnia
w trak cie sza leń czej wal ki z in fla to rem.

Pod su mo wa nie
Bez po śred nią przy czy ną zda rze nia był

za piasz czo ny i nie ser wi so wa ny in fla tor ka -
mi zel ki wy por no ścio wej. Spo wo do wa ło to
za cię cie za wo ru do da wa nia po wie trza
do ka mi zel ki, w efek cie ka mi zel ka bar dzo
szyb ko wy peł ni ła się po wie trzem, a nu rek

stra cił pły wal ność i za czął bar dzo szyb ko
się wy nu rzać.

Ka rol Le wan dow ski

Te le fo ny alar mo we:
Wo je wódz ka Sta cja Po go to wia Ra tun ko -

we go SP ZOZ w Su wał kach
16-400 Su wał ki, ul. Mic kie wi cza 11
Cen tra la: tel. (087) 566-22-68, fax.

(087) 563-18-72
e -ma il: wspr.su wal ki@wp.pl
www.wspr suw.re pu bli ka.pl
Jed nost ki. Te re no we
ZPD Su wał ki
16-400 Su wał ki, ul. Mic kie wi cza 11, tel.

(087) 566-22-68
ZPD Su wał ki – Ze spół Wy jaz do wy

w Rut ce Tar tak
Rut ka Tar tak, ul. Le śna 1. tel. (087) 568-

74-46
ZPD Au gu stów
16-300 Au gu stów, ul. Obroń ców We ster -

plat te 8, tel. (087) 6432999
Cen trum Po wia da mia nia Ra tun ko we go
16-400 Su wał ki, ul. Pu ła skie go 73, tel.

(087) 999 lub 567-25-70
DAN Eu ro pe, 24/h, +39 06 42118685
Na tio nal Ener gen cies Tel. 058 622 5163
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http://www.activtour.pl
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Do mo ich rąk tra fia ksią żka, któ ra
od pierw szych stron po chła nia czy -
tel ni ka jak do bry kry mi nał, po ka zu jąc
nam zu peł nie in ną, mrocz niej szą
stro nę. Je stem świe żo po po wro cie
z Da ha bu, gdzie Nu no Go mes bił
przed kil ko ma la ty swój re kord
i w cią gu jed nej no cy po ły kam nie -
mal trzy stu stro ni co we „Po za błę ki -
tem”.

To nie jest na pew no lek tu ra lek ka, mi ła
i przy jem na, za miast te go ma my bru tal ną
rze czy wi stość nur ko wań eks pe ry men tal -
nych i re kor do wych, gdzie śmierć cze ka
w ka żdym roz dzia le, nie unik nio na i bez li to -
sna. Ja ski nie, na wet te, któ re bo ha te ro wie
uzna ją za bez piecz ne i pro ste, oka zu ją się
za bój czo nie bez piecz ne, a za drob ne błę -

dy przy cho dzi pła cić naj wy ższą ce nę. Żni -
wo zbie ra nie tyl ko głę bo kość i wo da, ale
też lęk, chwi la nie uwa gi, roz tar gnie nia
i brak na le ży te go sza cun ku do ob ce go i nie -
bez piecz ne go śro do wi ska. Za sta na wiam
się, jak je den czło wiek mo że ra dzić so bie
z ty lo ma stra ta mi. Spo sób pi sa nia, któ ry mi
oso bi ście wy dał się bar dzo zdy stan so wa ny
i bez na mięt ny, spra wia, że au tor ksią żki
zda je się w któ rejś chwi li prze cho dzić
do po rząd ku dzien ne go nad śmier cią ko lej -
ne go ko le gi. Je śli bo wiem ocze ku je cie łez
i wzru szeń, „Po za błę ki tem” bar dzo Was
roz cza ru je! Choć nie któ re opi sy mro żą
krew w ży łach, to przez ca łość prze bi ja się
oso bo wość Go me sa – bar dzo po ukła da na,
zdro wo roz sąd ko wa i ana li tycz na. W żad -
nym z roz dzia łów nie ma cie nia pre ten sjo -
nal ne go ro man ty zmu, żad ne go lu kro wa nia

„Poza błękitem”
Nuno Gomes i Olo Sawa
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i po ka zy wa nia uro ków wiel kie go błę ki tu.
Bi cie re kor dów bu dzi roz ma ite emo cje.
Głów nie po dziw, dla od wa gi i wkła da ne go
w przy go to wa nia wy sił ku, ale nie rzad ko ta -
kże za zdrość i peł ne na ga ny ko men ta rze
o nie po trzeb nym ry zy ku. Tym, co po tem
tra fia do sze ro kie go gro na są peł ne emo cji
re la cje, zdję cia uśmiech nię tych człon ków
dru ży ny, sa me go re kor dzi sty i wspól ne po -
le wa nie się szam pa nem. Wi dzi my więc
wiel ki błę kit, suk ce sy i ra dość, a tym cza sem
ży cie re kor dzi stów nie jest usła ne ró ża mi,
co do bit nie po ka zu je nam Nu no Go mes
w swo jej ksią żce.

Do mo ich ulu bio nych roz dzia łów zde cy -
do wa nie na le ży pierw szy, o nie zwy kłej, łą -
czą cej dwóch lu dzi przy jaź ni. Re la cja
łą czą ca Go me sa i Exleya wy my ka się pro -
stym de fi ni cjom, łą cząc w so bie ucznia
i men to ra, dwóch przy ja ciół, a ta kże ry wa -
li. Pi sząc o ksią żce, nie mo że my za po mnieć
o do łą czo nych do niej licz nych zdję ciach,
na któ re na tra fi my prze rzu ca jąc ko lej ne
kart ki. Fo to gra fie po ka zu ją sprzęt, z któ re go
ko rzy sta li wte dy nur ko wie – że tyl ko wspo -
mnę o po ma rań czo wych cho mą tach, któ re
za bra ły na szych bo ha te rów na głę bo -
kość 94 me trów w ja ski ni – na po wie trzu

oczy wi ście. Nie bra ku je tu ta kże pol skich
ak cen tów, a związ ki re kor dzi sty z na szym
kra jem są wy jąt ko wo sil ne i ser decz ne.
Wśród to wa rzy szą cych mu osób zna leź li
się, mię dzy in ny mi, Le szek Czar nec ki
(z któ rym Nu no wy ko nał re kor do we nur ko -
wa nie w Bo esmans gat), Cza rek Abra mow -
ski i Krzy siek Star naw ski. Dla wie lu nur ków,
któ rzy two rzy li sup port w cza sie re kor do -
we go nur ko wa nia był to po czą tek wspa nia -
łej, po wa żnej przy go dy z nur ko wa niem
głę bo kim i eks pe ry men tal nym.

Jak ksią żkę przy go do wą czy ta się też roz -
dział o po szu ki wa niu la ti me rii, rzad kiej ry -
by uzna nej za daw no wy mar łą, czy też
peł ną pol skich na zwisk część o bi ciu re kor -
du w Da ha bie. Zna ne na zwi ska i miej sca
tyl ko uprzy jem nia ją pod róż, w któ rą za bie -
ra nas Go mes, po ka zu jąc wszyst ko, co też
dzie je się po za błę ki tem i bla skiem fle szy.
Mnie „Po za błę ki tem” urze kło, przede
wszyst kim szcze ro ścią, czę sto bo le sną
i szo ku ją cą. To ksią żka wy peł nio na oso bo -
wo ścia mi, któ rym za wdzię cza my obec ny
kształt nur ko wa nia tech nicz ne go i ka żdy,
kto mie ni się nur kiem po wi nien po nią się -
gnąć.

Da ria Bo ru ta

wwwwww..ddaalleekkoobblliisskkoo..ppll

AAbbyy  pprrzzyy
śśwwiiąątteecczznnyymm  ssttoollee
nniiee  zzaabbrraakkłłoo  śśwwiiaattłłaa  ii
cciieeppłłaa  rrooddzziinnnneejj
aattmmoossffeerryy,,
aa  NNoowwyy  RRookk  nniióóssłł  zzee
ssoobbąą  sszzcczzęęśścciiee  ii
ppoommyyśśllnnoośśćć..

Z oka zji nad cho dzą cych 
Świąt Bo że go Na ro dze nia 
ży czę Wam wszyst kim, 
aby tak jak mnie 
speł nia ły się Wam ma rze nia, 
że by ście zdo by li swój uko cha ny, upra -
gnio ny sprzęt 
i aby ście dzię ki nie mu 
do cie ra li pod wo dą tam, 
gdzie ina czej ni gdy by ście 
nie do tar li. 
No, i że by ście za wsze 
zdro wo wra ca li! 

Ja cek „Fo ther” Klajn

http://www.dalekoblisko.pl
http://fother.pl
http://fother.pl
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Mo zai ka za to pio ne go w XVI wie ku
wra ku słyn ne go szwedz kie go okrę tu
Mars wy ko na na z po nad 600 zdjęć
zro bio nych na dnie Bał ty ku tra fi ła
na okład ki za gra nicz nych wy dań Na -
tio nal Geo gra phic, m.in. nie miec kie go
i szwedz kie go. Au to rem zdję cia jest
To masz Sta chu ra z Gdy ni – je den
z naj bar dziej zna nych w Pol sce
i na świe cie nur ków – fo to gra fów. 

Po la cy na okład kach Na tio nal Geo gra -
phic. Pierw szym Po la kiem, któ ry tra fił
na okład kę NG był To masz To ma szew ski
– fo to graf na sta łe miesz ka ją cy w No wym
Jor ku, pry wat nie mąż Mał go rza ty Nie za bi -
tow skiej. 

Dru ga oso bą był Mar cin Jam kow ski
– wie lo let ni re dak tor na czel ny pol skiej edy -
cji NG. 

Trze ci Po lak to To masz Sta chu ra – je den
z naj bar dziej ak tyw nych nur ków wra ko -
wych na Mo rzu Bał tyc kim. Spe cja li zu je się

w pod wod nej fo to gra fii wra ków na du żej
głę bo ko ści. Wy ko nał ty sią ce zdjęć pod -
wod nych bał tyc kich wra ków oraz wie le

zdjęć ja skiń z ró żnych kon ty nen tów. Obec -
nie pra cu je nad no wa tor skim spo so bem po -
ka zy wa nia wra ków w for ma cie 3D. Jest

Zdjęcie trzeciego w historii Polaka trafiło na okładki
zagranicznych wydań National Geographic
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człon kiem Explo rers Club New York. Wła -
ści ciel San ti Di ving – spół ki pro du ku ją cej
spe cja li stycz ną odzież dla nur ków, współ -
twór ca mię dzy na ro do wej kon fe ren cji nur -
ko wej Bal tic tech, szef eks pe dy cji „San ti
Od na leźć Or ła”. 

To masz Sta chu ra: „Zro bi łem w swo im
ży ciu ty sią ce pod wod nych zdjęć, dla te go

zo ba cze nie jed ne go z nich na okład ce Na -
tio nal Geo gra phic jest dla mnie jak zdo by -
cie Mo unt Eve re stu.” 

Mo zai ka Mar sa
Mo zai ka Mar sa jest uni ka to wa w swo jej

for mie – na głę bo ko ści 72 me trów wy ko na -
no po nad ty siąc zdjęć. Po tem na stą pi ła ich
kom pi la cja w je den ob raz. Se kwen cyj ne fo -
to gra fie uży te do zro bie nia kom pi la cji wra -
ku szwedz kie go ga le onu Mars Ma kalös

zo sta ły wy ko na ne pod czas kil ku na stu nur -
ko wań na dnie Bał ty ku ro bio nych w wa run-
kach eks tre mal nych, w to tal nej ciem no ści.
W ta kiej sy tu acji trud no o pre cy zję i po wta -
rzal ność więc wy zwa nia, któ rym trze ba by -
ło spro stać, że by zbu do wać spój ny ob raz to
ni we la cja ró żnic mię dzy zdję cia mi wy ni ka -
ją cych z ró żnej eks po zy cji, z ró żne go kon -
ta pod ja kim by ły ro bio ne oraz ze
znie kształ ceń wy ni ka ją cych z ko niecz no ści
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uży cia obiek ty wu sze ro ko kąt ne go. Mo zai -
ka jest swe go ro dza ju dzie łem ar ty stycz -
nym. Choć nie jest stu pro cen to wym
od wzo ro wa niem sta no wi ska ar che olo gicz -
ne go to po ka zu je je go pięk no, co zy ska ło
uzna nie w oczach re dak to rów Na tio nal
Geo gra phic.

To masz Sta chu ra – „Pol ska od 2012 ro -
ku ma wiel ki wkład w ten pro jekt, zna czą -

co wspie ra my go od sa me go po cząt ku za -
rów no nur ko wo jak i sprzę to wo. Ge ne ral -
nie Pol scy nur ko wie są zna ni na świe cie
ja ko eks per ci nur ko wa nia tech nicz ne go
– spe cja li zu ją się za rów no w pe ne tra cji
wra ków jak i eks plo ra cji trud nych i głę bo -
kich ja skiń. W pro jek cie Mars trak to wa ni
by li śmy ja ko eki pa do za dań spe cjal nych,
gdy trze ba by ło „wejść” do wra ku lub zro -

bić zdję cia kon struk cyj ne np. od spodu, to
wy sy ła ny był pol ski ze spół. Na sza mo zai ka
po ka za ła Mar sa w ta ki spo sób, że ka żdy,
na wet la ik, mo że go do kład nie zo ba czyć
prak tycz nie jak na dło ni.”

Naj trud niej szym za da niem by ło od two -
rze nie rze czy wi ste go nie znie kształ co ne go
umiej sco wie nia wszyst kich ele men tów,
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przy czym naj bar dziej po moc ne by ły ry sun -
ki i szki ce po cho dzą ce od ar che olo gów bio -
rą cych udział w eks pe dy cji. Na ich pod sta-
wie mo żli we by ło jak naj wier niej sze od -
two rze nie wi do ku wra ku za le ga ją ce go na
dnie. 

Ra fał Stemp czyń ski, gra fik, któ ry skła dał
pod wod ne zdję cia To ma sza Sta chu ry w fi -

nal ną mo zai kę: „Ca ły pro ces bu do wa nia
kom pi la cji za jął oko ło 300 go dzin dro bia -
zgo wej pra cy, z któ rej wy ło nił się wrak le -
żą cy w peł nym świe tle. Osta tecz nie z 1200
zdjęć do zbu do wa nia mo zai ki uży li śmy
oko ło 650 zdjęć, któ re mu sia ły być ręcz nie
łą czo ne i do pa so wy wa ne, po nie waż ma te -
riał był zbyt zró żni co wa ny, że by użyć pro -
gra mów au to ma tycz nie łą czą cych zdję cia.
Du żym suk ce sem by ło za cho wa nie peł nej

roz dziel czo ści zdjęć co umo żli wia do strze -
że nie naj drob niej szych szcze gó łów ta kich
jak mo ne ty le żą ce na bur cie wra ku.”

Mo zai ka w 3D czy li trój wy mia ro wy Mars
W paź dzier ni ku br. ame ry kań ski Na tio -

nal Geo gra phic po sta no wił przy znać pro -
jek to wi spe cjal ny grant. W je go ra mach,
w 2015 ro ku, na pod sta wie ty się cy zdjęć
wy ko na nych od po cząt ku pro jek tu, ma ją
po wstać cy fro we ska ny ca łe go wra ku. Fi nal -
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nie po zwo lą one na stwo rze nie wir tu al nej
re kon struk cji Mar sa za po mo cą tech no lo gii
trój wy mia ro wej 3D, bez ko niecz no ści wy -
do by wa nia stat ku na po wierzch nię.

To masz Sta chu ra – „Dzię ki tej wir tu al nej
re kon struk cji bę dzie my mo gli tak na praw -
dę „za brać” tych lu dzi na dno mo rza i po -
ka zać im wrak, tak jak on fak tycz nie tam
wy glą da, mo żna po wie dzieć w je go obec -
nym, „na tu ral nym” śro do wi sku, bo to do -

pie ro ro bi ko lo sal ne wra że nie. Do tych czas
wra ki mo gli oglą dać je dy nie za wo do wi nur -
ko wie – bądź wy cią ga no je na brzeg, kosz -
tow nie od re stau ro wy wa no i z re gu ły tra ci ły
wów czas ca ły swój pod wod ny kli mat. Dla -
te go bar dzo cie szę się, że nasz pro jekt za -
kła da, by jak naj le piej od wzo ro wać Mar sa,
ty le, że pod wo dą.”

Wię cej zdjęć wra ku na www.sta chu ra -
pho to.com 

Do dat ko wych in for ma cji udzie la:
To masz Sta chu ra
Pre zes Za rzą du San ti sp. z o.o.
kom: + 48 693-418-032 
e -ma il: sta chu ra@san ti di ving.com 

An na Ga piń ska
Dy rek tor Mar ke tin gu, San ti sp. z o.o.
kom: 608-284-661
e -ma il: an na@san ti di ving.com 
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http://godiving.pl
http://www.cave-diving.pl
http://forum-nuras.com/calendar.php?mode=year
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Se ria wo dosz czel nych kom pak tów
Ni kon CO OL PIX AW obec na jest
na ryn ku od sierp nia 2011 ro ku, kie -
dy to swo ją pre mie rę miał mo del
AW100. Pół to ra ro ku póź niej świat
uj rzał apa rat ozna czo ny sym bo lem
AW110, któ ry choć odzie dzi czył wie -
le cech po swo im star szym bra cie, to
przede wszyst kim otrzy mał wzmoc -
nio ną obu do wę, po zwa la ją cą wy ko -
ny wać zdję cia 18 me trów pod wo dą. 

W lu tym br. od by ła się pre mie ra trze cie -
go mo de lu z se rii, któ ry zo stał ozna czo ny
sym bo lem AW120. Apa rat po sia da tę sa -
mą 16-me ga pik se lo wą ma try cę co je go po -
przed ni cy i ba zu je na wo dosz czel nym
do 18 m kor pu sie AW110. Jed nak ana li zu -
jąc ta be lę ze spe cy fi ka cją wszyst kich mo de -
li, mo że my do strzec jesz cze jed ną bar dzo
istot ną zmia nę. Jest nią zu peł nie no wy

Test aparatów podwodnych 2014 - część II

Nikon COOLPIX AW120
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obiek tyw, któ ry nie dość, że po sia da tak po -
żą da ny pod wo dą sze ro ki kąt wi dze nia (od -
po wied nik ogni sko wej za czy na się od 24
mm), to jesz cze jest wy raź nie ja śniej szy
od te go sto so wa ne go we wcze śniej szych
mo de lach. Oso by do cie kli we za uwa żą, iż
w AW120 za sto so wa no rów nież no wy
ekran LCD, któ re go roz dziel czość wy no si
te raz 921.000 punk tów, a ta kże po pra wio -
no tryb wi deo, bo wiem mo że my re je stro -
wać ru cho me ob ra zy w try bie 1920×1080
(Full HD 60i/50i).

Wi dać, że wszyst kie za sto so wa ne zmia ny
są prze my śla ne i po win ny prze ło żyć się
na oce ny w ni niej szym te ście. Nic więc
dziw ne go, że z wiel ką chę cią za bra li śmy się
za spraw dza nie mo żli wo ści no we go Ni ko na.

Bu do wa i ja kość wy ko na nia

W tej czę ści w za sa dzie mo że my prze pi -
sać to, co pi sa li śmy w te ście mo de lu
AW110. Trud no bo wiem do strzec ja kie kol -
wiek ró żni ce w ja ko ści wy ko na nia Ni ko na
AW120 w sto sun ku do po przed ni ka. Oby -
dwa mo de le ba zu ją na bar dzo po dob nym
kor pu sie, jed nak w przy pad ku no we go mo -

de lu da ją się za uwa żyć nie wiel kie lu zy
w spa so wa niu po szcze gól nych ele men tów,
co ob ja wia się cha rak te ry stycz nym skrzy -
pie niem pod czas ści ska nia obu do wy.

Układ ma ni pu la to rów ta kże nie zmie nił
się w sto sun ku do po przed ni ka, a je dy na za -
uwa żal na ró żni ca do ty czy kształ tu przy ci -
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sków, któ re w więk szo ści przy pad ków są te -
raz okrą głe. Na gór nej ścian ce apa ra tu znaj -
dzie my za tem włącz nik oraz spust mi gaw ki,
a na tyl nej umiesz czo no (idąc od gó ry):

– dźwi gnię zmia ny ogni sko wej;
– przy cisk uru cha mia ją cy tryb wi deo;
– przy cisk wy bo ru try bu fo to gra ficz ne go

SCE NE;
– przy cisk włą cza ją cy pod gląd zdjęć;
– przy ci ski kie run ko we po zwa la ją ce też

na zmia nę usta wień lam py bły sko wej, sa -
mo wy zwa la cza, try bu ma kro i kom pen sa -
cję eks po zy cji;

– przy cisk OK do za twier dza nia wy bo rów;
– przy cisk ME NU;
– przy cisk do usu wa nia zdjęć.
Wzo rem po przed ni ka, na jed nej z bocz -

nych ścia nek umiesz czo no dwa gu zi ki.
Pierw szy z nich od po wia da za wy świe tle -
nie na ekra nie kom pa su lub wi do ku ma py,
bo wiem apa rat wy po sa żo ny jest w ma pę
świa ta, któ ra współ pra cu je z od bior ni kiem
GPS. Dru gi gu zik po zwa la ak ty wo wać ob -
słu gę apa ra tu za po mo cą po trzą sa nia i stu -
ka nia. Rów nież i tu taj do strze ga my je dy nie
de li kat ną ró żni cę w kształ cie przy ci sków
w sto sun ku do AW110.

Na dru giej z bocz nych ścia nek znaj dzie -

my po kaź nych roz mia rów klap kę za my ka -
ną za po mo cą ob ro to we go za trza sku,
za któ rą umiesz czo no slot na kar tę pa mię ci
SD/SDHC/SDXC, uni wer sal ne złą cze
USB 2.0 Hi -spe ed (MTP, PTP) / wyj ście au -
dio -wi deo (PAL/NTSC), wyj ście mi kro

HDMI, a ta kże aku mu la tor li to wo -jo no wy
EN -EL12 o wy daj no ści oko ło 350 zdjęć. Te -
go ty pu me cha nizm za my ka ją cy za sto so wa -
no rów nież w opi sy wa nym wcze śniej
Fu ji film XP70 i trze ba przy znać, że te go ty -
pu kon struk cja naj le piej spraw dza się
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w wo dosz czel nych kom pak tach. Po zwa la
ona bo wiem na szyb kie i ła twe za mknię cie
klap ki i jed no cze sne jej za blo ko wa nie.
Otwie ra nie ta kże jest dzie cin nie pro ste, bo -
wiem blo ka dę zwal nia się po przez na ci -
śnię cie okrą głe go przy ci sku we wnątrz
za trza sku.

Więk szych za strze żeń nie mo że my mieć
do sztyw no ści szyb ki chro nią cej ekran
LCD, gdyż dziel nie zno si ona na cisk słu pa
wo dy. Na głę bo ko ści 10 me trów jej od -
kształ ce nie jest nie wiel kie i do pie ro w oko -
li cach 15 me tra ugi na się na ty le, że
za czy na de li kat nie do ty kać po wierzch ni
mo ni to ra.

Na ko niec war to jesz cze wspo mnieć
o gwin cie sta ty wo wym, któ ry zo stał nie mal
cen tral nie umiesz czo ny na dol nej ścian ce.

Eks plo ata cja

Pod czas wy jaz du nur ko we go i in ten syw -
ne go użyt ko wa nia Ni kon AW120 nie spra -
wiał więk szych pro ble mów. Nie po ja wi ły
się żad ne uster ki, a obu do wa po zo sta wa ła
szczel na na wet pod czas nur ko wań na głę -
bo ko ści 20 me trów. Ty dzień spę dzo ny
z CO OL PIX -em po zo sta wił na nim je dy nie
nie wiel kie ry sy wi docz ne na ekra nie LCD,
a ta kże nie znacz ne ubyt ki w na pi sach
na przed niej obu do wie. Jed nak wszyst kie te
ska zy są na ty le nie wiel kie, iż te sto wa ny
mo del mo że my uznać za dość trwa ły.

głębokość 10 m.

głębokość 15 m.
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Nie na po tka li śmy też więk szych pro ble -
mów pod czas czysz cze nia apa ra tu z osa dów
so li i bru du. Co praw da, gdy za po mni my
prze płu kać apa rat w słod kiej wo dzie po wyj -
ściu z mo rza, wo kół przy ci sków po ja wią się
krysz tał ki so li, jed nak są one dość ła twe do
usu nię cia, a w ra zie kło po tów mo że my po -
słu żyć się do łą czo ną w ze sta wie szczo tecz -
ką, któ ra zde cy do wa nie uła twia czysz cze nie.

Funk cje do dat ko we
Pod wzglę dem funk cji do dat ko wych Ni -

kon AW120 wy pa da naj le piej spo śród te -
sto wa nych tu mo de li. W apa ra cie
znaj dzie my bar dzo do brze dzia ła ją cy GPS
zin te gro wa ny z ma pa mi. Dzię ki te mu mo -
że my nie tyl ko geo ta go wać zdję cia, ale
rów nież wy świe tlić na sze obec ne po ło że -
nie. Ma pa jest dość do kład na. Na nie sio no
na nią wie le obiek tów, ta kich jak urzę dy,
szko ły, ho te le, re stau ra cje czy ga bi ne ty le -
kar skie. Mo duł dzia ła bar dzo spraw nie,
dzię ki cze mu wy szu ki wa nie sa te li tów od -
by wa się szyb ko i bez pro ble mo wo. Urzą -
dze nie zo sta ło wy po sa żo ne w opcję
śle dze nia prze by tej tra sy, a użyt kow nik ma
mo żli wość okre śle nia cza su re je stra cji
(do 74 go dzin) oraz od stę pów po mię dzy ko -
lej ny mi lo go wa nia mi (od 5 do 60 s).

Zdję cia, któ re w me ta da nych ma ją za pi -
sa ne da ne o lo ka li za cji mo że my wy świe tlać
na ma pie przy po mo cy pro gra mu Ni kon
View NX.

Do EXIF -a apa rat za pi su je nie tyl ko
współ rzęd ne geo gra ficz ne, ale rów nież in -

for ma cje o wy so ko ści lub głę bo ko ści, na ja -
kiej fo to gra fia zo sta ła zro bio na. Wszyst ko
dzię ki wbu do wa ne mu w urzą dze nie głę bo -
ko ścio mie rzo wi/wy so ko ścio mie rzo wi.
Dzia ła on na ba zie po mia rów ba ro me trycz -
nych, dla te go ko niecz ne jest je go ka li bro -
wa nie. Przed wej ściem do mo rza ko niecz ne
jest usta wie nie war to ści 0 m, dzię ki te mu
pod czas nur ko wa nia bę dzie my mo gli cie -
szyć się dość do kład ny mi po mia ra mi głę bo -
ko ści, bo wiem ró żni ca mię dzy wska za-
nia mi kom pu te ra nur ko we go a apa ra tu ni -
gdy nie prze kra cza ła jed ne go me tra.

Za pi sy wa nie do da nych EXIF in for ma cji
o głę bo ko ści jest bar dzo przy dat ne, bo wiem
nie mu si my się gło wić, ile me trów pod wo -
dą zo sta ło wy ko na ne da ne zdję cie. In for -
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ma cję o głę bo ko ści mo że my wy świe tlić
w pro gra mie Ni kon ViewNX.

Ko lej nym przy dat nym ga dże tem jest
wbu do wa ny kom pas. Apa rat umo żli wia
wy świe tle nie go na ekra nie pod czas ka dro -
wa nia, a ta kże na du żym ekra nie wraz z in -
for ma cją o współ rzęd nych geo gra ficz nych,
ci śnie niu i wy so ko ści.

CO OL PIX AW120 zo stał wy po sa żo ny
w in ter fejs Wi Fi. Po usta wie niu w me nu da -
nych do ty czą cych sie ci bez prze wo do wej,
mo że my po łą czyć na sze go smart fo na lub
ta blet z apa ra tem i sko rzy stać z do stęp nej
dla An dro ida i iOS apli ka cji Ni kon Wi re less

Mo bi le Uti li ty. Po zwa la ona nie tyl ko
na zdal ne wy ko ny wa nie zdjęć z uży ciem
zoo ma, ale ta kże na prze glą da nie fo to gra fii
za pi sa nych na kar cie, zgry wa nie ich i udo -
stęp nia nie w sie ci.

W AW120 nie za bra kło też try bu zdjęć

pa no ra micz nych. Z je go po mo cą mo że my
wy ko ny wać zdję cia o ką cie wi dze nia 180
i 360 stop ni, prze su wa jąc apa rat w pra wo

Zdjęcie wykonane na 5.5 metrach aparat oznaczył
jako zrobione 5 metrów pod powierzchnią
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z wci śnię tym spu stem mi gaw ki. W tym dru -
gim przy pad ku mu si my li czyć się z fak tem,
że dość czę sto na po tka my trud no ści z rów -

nym pro wa dze niem apa ra tu i CO OL PIX
prze rwie pro ces re je stra cji zdję cia. Ja kość
pa no ram jest przy zwo ita, te sto wa ny mo del
dość do brze łą czy skła do we fo to gra fie,
a za strze że nia mo że my mieć je dy nie
do nie pra wi dło we go na świe tle nia pa no ra -
my. Pro blem ten ob ja wia się w sy tu acji, gdy
roz pocz nie my re je stra cję w zbyt ciem nym,
bądź zbyt ja snym oto cze niu, co po wo du je
prze świe tle nie lub nie do świe tle nie po zo sta -
łej czę ści ka dru, gdyż eks po zy cja jest blo -
ko wa na po wci śnię ciu mi gaw ki. na kolejnej
stronie pre zen tu je my dwie przy kła do we pa -
no ra my.

No wy CO OL PIX nie ste ty nie po sia da try -
bu zdjęć 3D, któ ry mo gli śmy zna leźć u je -
go po przed ni ka. Dla te go też ostat nią
z funk cji do dat ko wych, któ rą opi sze my, bę -
dzie tryb zdjęć HDR, któ ry zo stał tu na zwa -
ny „Zdję cia pod świa tło”. Po je go wy bra niu
i na ci śnię ciu spu stu mi gaw ki apa rat wy ko na
kil ka eks po zy cji o ró żnym po zio mie na -
świe tle nia. Na stęp nie na kar cie zo sta nie za -
pi sa ne zdję cie stan dar do we oraz zdję cie
HDR zło żo ne z kil ku skła do wych fo to gra fii.

Trze ba przy znać, że tryb ten nie do koń -
ca nas prze ko nu je. O ile w ja snych par tiach
po ja wi ło się wie le no wych szcze gó łów, to

nie ste ty de ta le wi docz ne we wnę trzu do mu
znik nę ły i ob raz wy da je się jesz cze bar dziej
nie do świe tlo ny.

Użyt ko wa nie pod wo dą

Już po pierw szym wy ję ciu apa ra tu z pu -
deł ka, za nim jesz cze wej dzie my z nim
do wo dy, po ja wia się ma ły pro blem. Wraz
z AW120 pro du cent nie do star cza pa ska
na nad gar stek. Co praw da w kar to ni ku znaj -
dzie my pa sek dłu go ści oko ło 1 me tra, jed nak
spo sób je go mo co wa nia unie mo żli wia sto so -
wa nie go ja ko opa ski, któ rą mo że my owi nąć
so bie wo kół rę ki, za bez pie cza jąc apa rat
przez zgu bie niem pod czas nur ko wa nia.

Co wię cej, w in struk cji wy raź nie na pi sa -
ne jest, iż nie jest to pa sek, któ ry mo że my
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wy ko rzy sty wać pod wo dą, a o żad nej al ter -
na ty wie pro du cent nie wspo mi na. Co praw -
da w ofer cie Ni ko na znaj dzie my pa ski

na nad gar stek prze zna czo ne do apa ra tów
kom pak to wych, jed nak w tym wy pad ku
dzi wi fakt, iż ak ce so rium to nie zna la zło się
w ze sta wie. W re zul ta cie mu sie li śmy po sił -
ko wać się pa skiem od in ne go mo de lu.

Ko lej nym ne ga tyw nym za sko cze niem
jest zmia na ukła du me nu wy bo ru try bów
w sto sun ku do star sze go mo de lu. 

W AW120 za sto so wa no bo wiem pio no -
wy układ iko nek od po wia da ją cy po szcze -
gól nym try bom, co spra wia, że prze łą -
cza nie się mię dzy ni mi jest tak sa mo ucią -
żli we jak w Fu ji film XP70. Du żo lep szym

(choć nie ide al nym) roz wią za niem by ło
umiesz cze nie ikon w kil ku wier szach, tym
bar dziej że w obec nym ukła dzie więk szość
po wierzch ni ekra nu LCD jest zu peł nie nie -
wy ko rzy sta na.

panorama 180 stopni

panorama 360 stopni
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Ni kon CO OL PIX AW120, po dob nie jak
je go po przed nik, ofe ru je nam je den tryb
prze zna czo ny do zdjęć pod wod nych. Zo -
stał on na zwa ny „Pod wod ny”. W in struk cji
nie znaj dzie my szcze gó łów do ty czą cych je -
go dzia ła nia. Ta kże i w no wym mo de lu uru -
cho mie nie te go try bu nie na le ży do rze czy

naj przy jem niej szych, bo wiem opcja ta jest
dość głę bo ko scho wa na. Mu si my na ci snąć
przy cisk SCE NE, na stęp nie wy brać dru gą
ikon kę od gó ry, po czym wy świe tli nam się
dłu ga li sta try bów te ma tycz nych, wśród któ -
rych znaj du je się ten do fo to gra fii pod wod -
nej. 

Tak więc jest jesz cze go rzej niż w przy -
pad ku AW110, bo wiem tam nie mu sie li śmy
prze bi jać się przez dłu gą li stę ikon uło żo -
nych w pio nie.

Z te go po wo du, już przed wej ściem
do wo dy war to od po wied nio usta wić apa rat,
bo wiem nur ku jąc w rę ka wi cach mo że my
mieć tro chę pro ble mów ze zmia ną try bu.
Na szczę ście, chcąc wy ko nać zdję cie po wy -
nu rze niu na po wierzch nię, nie mu si my prze -
łą czać się w tryb AU TO, bo wiem wy ko nu jąc
je w try bie „Pod wod ny” uzy ska my fo to gra fię
o pra wi dło wej ko lo ry sty ce.

Nie mo że my mieć ja kich kol wiek za strze -
żeń do szyb ko ści i cel no ści dzia ła nia au to -
fo ku su pod wo dą, bo wiem w tej ka te go rii
AW120 pre zen tu je bar dzo wy so ki po ziom.
Na wet pod czas nur ko wa nia w je zio rze,
gdzie świa tła by ło dość ma ło, z usta wia -
niem ostro ści nie by ło naj mniej szych pro -
ble mów.

Rów nie spraw nie od by wa się za pi sy wa -
nie da nych na kar tę, a ta kże prze glą da nie
zdjęć i po ru sza nie się po me nu. Na wet naj -
więk si mal kon ten ci nie znaj dą tu po wo dów
do na rze kań.

Me nu głów ne ma bu do wę zbli żo ną
do star sze go mo de lu, jed nak zo sta ło po -

Zdjęcie na powierzchni wykonane w trybie „Podwodny”
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dzie lo ne nie na 4, a na 5 czę ści. Po świę co -
ne są one: usta wie niom try bu fo to gra ficz ne-
go, usta wie niom try bu wi deo, usta wie niom
GPS, usta wie niom Wi Fi oraz usta wie niom
apa ra tu. Po ni ższe zdję cie pre zen tu je je go
wy gląd.

Tak jak to by ło w AW110, rów nież i tu
li sta opcji do stęp nych w po szcze gól nych
za kład kach jest dość dłu ga, a że w te sto wa -
nym mo de lu nie znaj dzie my me nu pod -
ręcz ne go, to do stęp do nie któ rych opcji
wy ma ga prze bi ja nia się przez dłu gą li stę
usta wień.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Pierw sze nur ko wa nie z Ni ko nem wy ko -

na li śmy w je zio rze. Oka za ło się, że apa rat
ide al nie spra wu je się w te go ty pu akwe nach.
Nie prze szka dzał mu brak świa tła, a od wzo -
ro wa nie ko lo ry sty ki jest nie mal ide al ne.

Wszyst kie fo to gra fie są kon tra sto we i do brze
na świe tlo ne, a do te go ostre i bo ga te
w szcze gó ły. Z pew no ścią przy czy nił się
do te go no wy obiek tyw, któ ry do sko na le
współ pra cu je z ukła dem usta wia nia ostro ści.

Po twier dza ją to też zdję cia wy ko na ne
pod czas nur ko wań w Egip cie. Wciąż mo że -

my za chwy cać się na nich bo gac twem
szcze gó łów. Apa rat na wet na głę bo ko -
ściach oko ło 20 me trów usta wiał czu łość
ISO 125, bo wiem mógł ko rzy stać ze świa -
tło si ły f/2.8. W związ ku z tym wszyst kie fo -
to gra fie trzy ma ją bar dzo wy so ki po ziom
je śli cho dzi o od wzo ro wa nie szcze gó łów.
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Rów nież pod czas fo to gra fo wa nia pod słoń -
ce roz pro szo ne w wo dzie pro mie nie świa -
tła nie prze szka dza ją zbyt nio CO OL -
PIX -owi. Na wet w ta kich wa run kach po tra -
fi on za re je stro wać do bre fo to gra fie bez wy -
raź ne go spad ku kon tra stu.

Nie ste ty z ko lo ry sty ką nie jest już tak do -

brze. O ile na głę bo ko ści 5 me trów jest jesz -
cze przy zwo icie, to scho dząc głę biej, z ka -
żdym me trem co raz sil niej da je o so bie
znać sil na nie bie ska do mi nan ta. Na głę bo -
ko ści 10 me trów barw jest już na praw dę
nie wie le, a gdy zej dzie my kil ka na ście me -
trów pod po wierzch nię, to na szym oczom

uka żą się już tyl ko od cie nie nie bie skie go.
Szko da, bo za sto so wa ny w AW120 do -

bry obiek tyw oraz przy zwo ita ma try ca ma -
ją spo ry po ten cjał, a pro gra mi ści nie
po tra fi li te go w peł ni wy ko rzy stać. Naj lep -
szym te go do wo dem jest po rów na nie

Przykład odwzorowania kolorów na głębokości 
5 metrów

Przykład odwzorowania kolorów na głębokości 
10 metrów
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dwóch po ni ższych zdjęć wy ko na nych
na głę bo ko ści 16 me trów Ni ko nem AW120
oraz Ca no nem D30.

Te sto wa ny Ni kon do brze spraw dzi się
w pod wod nej fo to gra fii ma kro. Apa rat po -
zwo lił uzy skać bar dzo do brą ska lę od wzo -

ro wa nia, jed nak wy ko rzy sta nie lam py bły -
sko wej ra czej nie wcho dzi tu w grę, bo -
wiem wpro wa dza ona spo re wi nie to wa nie.

Z ja ko ścią fil mów jest po dob nie jak ze
zdję cia mi – re we la cyj ne od wzo ro wa nie de -
ta li, do bry kon trast, zna ko mi ty dźwięk, ale

ko lo ry po zo sta wia ją wie le do ży cze nia. Pięć
me trów pod po wierzch nią to ta ka ma gicz na
gra ni ca, po prze kro cze niu któ rej Ni kon ma
już spo re pro ble my z re je stra cją barw. Wy ją -
tek sta no wią fil my krę co ne w je zio rze, któ re
wy glą da ją zna ko mi cie pod ka żdym wzglę -

Nikon AW120 – głębokość 16 m

Canon D30 – głębokość 16 m
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dem, bo wiem w zie lo nych wo dach apa rat
świet nie od da je ko lo ry sty kę. Mu si my też po -
na rze kać tro chę na me cha nizm zmia ny
ogni sko wej. Nie dość, że je go pra ca jest re -
je stro wa na przez mi kro fon w po sta ci wy raź -
ne go bzy cze nia, to do dat ko wo w trak cie
zoo mo wa nia apa rat czę sto gu bi ostrość. Mi -
mo to AW120 za słu gu je na du że po chwa ły
za szcze gó ło wość, bo wiem pod tym wzglę -
dem wy pa da on naj le piej spo śród te sto wa -
nych tu mo de li, da jąc zna ko mi ty ob raz
nie mal po sam brzeg ka dru.

Pod su mo wa nie
Naj pierw przyj rzyj my się li ście wad i za -

let te sto wa ne go apa ra tu.
Za le ty: 
– obu do wa wo dosz czel na do 18 m;
– wbu do wa ny od bior nik GPS;
– wbu do wa ny in ter fejs Wi Fi;
– uży tecz ny tryb zdjęć pa no ra micz nych;
– mo żli wość zdal ne go za rzą dza nia apa -

ra tem;
– pra wi dło wa ko lo ry sty ka zdjęć wy ko na -

nych na po wierzch ni w try bie pod wod nym;
– wbu do wa ny głę bo ko ścio mierz i wy so -

ko ścio mierz;
– wbu do wa ne ma py z mo żli wo ścią śle -

dze nia lo ka li za cji;

– wbu do wa ny kom pas;
– bar dzo do brej ja ko ści ekran LCD czy -

tel ny w sil nym słoń cu;
– zna ko mi te od wzo ro wa nie szcze gó łów

na zdję ciach pod wod nych;
– zna ko mi te od wzo ro wa nie szcze gó łów

na fil mach pod wod nych;
– bar dzo do bra ko lo ry sty ka zdjęć wy ko -

ny wa nych w zie lo nych wo dach;
– bar dzo do bra ko lo ry sty ka fil mów krę -

co nych w zie lo nych wo dach;
– szyb ki i cel ny au to fo kus.

Wa dy: 
– sła ba ko lo ry sty ka zdjęć pod wod nych

w cie płych wo dach;
– sła ba ko lo ry sty ka fil mów pod wod nych

w cie płych wo dach;
– czę sta utra ta ostro ści pod czas fil mo wa -

nia, po zmia nie ogni sko wej;
– try by te ma tycz ne scho wa ne w me nu;
– nie zbyt trwa łe na pi sy na obu do wie;
– sła by tryb HDR;
– brak pa ska na nad gar stek w ze sta wie.
Trze ba przy znać, że zmia ny wpro wa dzo -

ne w AW120 wy szły te mu pro duk to wi
na do bre. Je go użyt kow ni cy bę dą mo gli cie -
szyć się świet ną ja ko ścią fil mów pod wod -

nych oraz do sko na łym au to fo ku sem. Apa -
rat do sko na le spraw dzi się też pod czas nur -
ko wań w je zio rze oraz snor ke lin gu. Bę dzie
on też świet nym kom pa nem pod ró ży, bo -
wiem jest so lid nie wy ko na ny i zo stał wy po -
sa żo ny w licz ne funk cje do dat ko we,
któ rych kon ku ren ci mo gą tyl ko po zaz dro -
ścić. A wszyst ko to za roz sąd ną ce nę oko -
ło 1200 zł. Dla te go war to uwzględ nić
Ni ko na w swo ich pla nach za ku po wych, je -
że li ko lo ry sty ka zdjęć i fil mów z nur ko wań
w cie płych wo dach nie jest dla nas naj wa -
żniej sza. 

Przy kła do we fil my pod wod ne

Ro bert Olech

http://pliki.optyczne.pl/podwodne2014/filmy_w/nikon2.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2014/filmy_w/nikon1.MOV
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