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Zdjęcie okładki: K. Cie ślaw ska - Ba giń ska

OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Przed na mi ko lej ny w tym ro ku dłu gi week end, tym ra zem wszyst kie sym pa tycz ne po go dyn ki, bez

wzglę du na ka nał, z któ re go się do nas uśmie cha ją, zgod nym chó rem za pew nia ją – bę dzie sło necz nie,
go rą co, nie mal upal nie! Czas naj wy ższy, w koń cu la to tuż, tuż… Po win ny też do dać: Dro dzy Pań stwo, nie
po zo sta je nam za tem nic in ne go, jak przy wdziać pian ki do sko na le pod kre śla ją ce ta lię – lub jej ewen tu -
al ny brak – na cią gnąć do da ją ce syl wet ce nie co ka cze go po wa bu płe twy i skie ro wać kro ki pro sto do naj -
bli ższe go zbior ni ka wy peł nio ne go błę kit nym ży wio łem, któ rym ob da rzy ła nas wspa nia ło myśl nie mat ka Na tu ra
– przej rzy stej, od bi ja ją cej cie płe pro mie nie słoń ca, fa lu ją cej w od po wie dzi na po dmu chy orzeź wia ją ce go
wia tru – wo dy! 

To wła śnie ona da je nam wy ci sze nie, ode rwa nie od rze czy wi sto ści i uko je nie sko ła ta nych ner wów. In -
nym ra zem ser wu je so lid ną por cję ad re na li ny, po bu dza do od kry wa nia za to pio nych skar bów, po zna wa nia
pod wod ne go ży cia, mo ty wu je do do sko na le nia na szych umie jęt no ści, roz wi ja po czu cie od po wie dzial no ści
za nas sa mych, na szych przy ja ciół i… No wła śnie, czy aby na pew no od po czy wa jąc nad je zio rem lub mo -
rzem pa mię ta my o tym, że je ste śmy od po wie dzial ni rów nież za na sze zbior ni ki i ich oto cze nie. Chy ba nie -
ste ty nie za wsze. 

Za pra sza jąc do lek tu ry naj now sze go nu me ru, w któ rym jak zwy kle znaj dzie cie nie zwy kłe re la cje z nur -
ko wych wy praw, tych bli skich i tych bar dzo da le kich, chcie li by śmy zwró cić Wa szą uwa gę na efek ty wio -
sen nej ak cji czysz cze nia jed ne go z pol skich zbior ni ków. Wnio ski na su ną się sa me…
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Z rę ką na ser cu przy znam, że do
opi sa nia wspo mnień z wy pra wy na
Bor neo za bie ram się od li sto pa da
2014 ro ku. Czas pły nie, po ja wi ły się
ko lej ne pla ny wy jaz dów, a to, cze go
do świad czy łam w Ma le zji pod czas
nur ko wań na Si pa da nie czy pod czas
rej su dzie wi czą rze ką Ki na ba tan gan
ze szło na dal szy plan. 

Szczę śli wie zło ży ło się jed nak, że kil ka
ty go dni te mu spre zen to wa łam zna jo me mu
pa miąt kę – fo tok sią żkę ze wspól nych wy -
jaz dów w miej sca bli ższe i dal sze. Wspól -
nie by li śmy ta kże na Bor neo. Przy go to wu-
jąc al bum przej rza łam ba zę zdjęć, któ re
uda ło mi się zro bić pod czas na szej wy pra -
wy. Po wrót do tych zda rzeń zro bił na mnie
na praw dę du że wra że nie i przy wo łał wspo -
mnie nia, o któ rych zbyt szyb ko chy ba za -
po mnia łam. Na no wo za chwy ci łam się tym,

co spo tka łam pod wo dą: ła wi ca mi ska ru so -
wa tych pa pu go ryb (bum phe ad par rot fish) w

ilo ści se tek sztuk, bli żej nie zna nym mi tań -
cem sta da ba ra kud, któ re w ide al nym rzę -

Borneo
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dzie spły nę ły spod po wierzch ni wo dy na
głę bo kość oko ło 10-15 me trów, a na stęp nie
utwo rzy ły har mo nij ny krąg, ni czym „oko
cy klo nu”, w któ rym wi ro wa ły przez oko ło
5 mi nut. Znów po dzi wia łam nie zwy kle
wdzięcz ne i wie lo barw ne ła wi ce ska la rów
uno szą ce się w to ni tur ku so wej wo dy,
praw dzi we ob lę że nie żół wi zie lo nych le ni -

wie snu ją cych się po ra fach Si pa da nu, re ki -
ny ra fo we, spek ta ku lar ne i ta jem ni cze mą -
twy, krop ko wa ne or le nie, ma low ni cze ra fy
a na oko licz nych wy sep kach Ma bul i Ka pa -
lai pod wod ny świat śli ma ków od mian
wsze la kich, któ ry z pew no ścią za chwy ci fo -
to gra fów i oso by wra żli we na ich pięk no.

Dziś na spo koj nie i z dy stan sem do oso -

bi stych od czuć na te mat Bor neo (a wła ści -
wie sta nu Sa bah po ło żo ne go na pół noc nym
krań cu wy spy) spró bu ję do ko nać ana li zy te -
go miej sca, któ re nie wąt pli wie war te jest
na szej uwa gi, dzię ki bo gac twu wy stę pu ją -
cej tam przy ro dy oraz po mi mo nie co
mrocz nych ta jem nic. Bor neo, trze cia co do
wiel ko ści wy spa świa ta i je dy na, któ ra ad -
mi ni stro wa na jest aż przez trzy pań stwa,
roz sła wio na jest dzię ki dzie wi czej pusz czy
po ra sta ją cej te te re ny, oran gu ta nom – ró -
żnią cym się od nas bu do wą DNA o za le d -
wie trzy pro cent – la som desz czo wym,
któ rych wiek na ukow cy sza cu ją na 130 mln
lat i 15 ty siąc om ga tun ków drzew. Wy spa
zna na się rów nież z łow ców głów – rdzen -
nych miesz kań ców wy spy, któ rzy uwa ża ją,
że du cho wa moc czło wie ka mie ści się w je -
go gło wie… Oczy wi ście dla nas naj wa -
żniej szym ar gu men tem, aby udać się w tym
kie run ku by ły naj lep sze na świe cie wa run -
ki do nur ko wa nia wo kół ko ra lo wej wy spy
Si pa dan – roz sła wio nej przez sa me go Ja -
cqu es -Yves Co uste au. Si pa dan to mek ka
nur ków, na któ rej spo tkać mo żna po nad
trzy ty sią ce ga tun ków ryb, set ki od mian ko -
ra low ców, bar dzo rzad kie (tu wy stę pu ją ce
w tak du żej ilo ści) żół wie zie lo ne czy nią ce
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ją jed nym z naj bo gat szych eko sys te mów
mor skich na świe cie.

W mo im od czu ciu nie by ła to jed na z
tych ra do snych i bez tro skich pod ró ży, kie -
dy ka żde go dnia uśmiech wid niał na mo jej
twa rzy przez ca ły dzień. Pod czas po by tu w
sta nie Sa bah po ja wia ło się spo ro mo men -
tów, w któ rych łzy ci snę ły się do oczu lub
do pa da ły mnie chwi le za du my.

Na szą pod róż roz po czę li śmy od miej sco -
wo ści Ko ta Ki na ba lu, por tu lot ni cze go mat -
ki/ba zy wy pa do wej, do któ re go przy la tu je
więk szość pod ró żnych z ró żnych czę ści
świa ta. Ko ta Ki na ba lu, usy tu owa na u wy -
brze ży Mo rza Po łu dnio wo chiń skie go, jest
sto li cą te go sta nu, tym sa mym naj więk szym
mia stem ma le zyj skiej czę ści wy spy. Miej -
sce sa mo w so bie nie sta no wi atrak cji tu ry -

stycz nej. Jest tu cia sno, dusz no, „be to no -
wo”! Na uli cach wi dać du żo ja poń skich
aut, spo ty ka się kli ma ty zo wa ne do my to wa -
ro we oraz no wo pow sta łe apar ta men tow ce
– zde cy do wa nie nie ma tu ni cze go, co na -
wią zu je do dzi kiej przy ro dy i buj nej dżun -
gli. Nam jed nak uda ło się od na leźć tu taj
kil ka cie ka wo stek. Naj więk szą był lo kal ny
targ, na któ rym od nie zwy kłej ró żno rod no -
ści sto isk mo że za krę cić się w gło wie. Z za -
in te re so wa niem przy glą da łam się eg zo ty-
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cz nym ga tun kom sprze da wa nych tu ryb i
owo ców mo rza. Barw ne stra ga ny owo ców
i wa rzyw uroz ma ica ły wnę trze tar go wi ska
ko lo ra mi, mi stycz ny ma gik wró żył z su szo -
nej jasz czur ki za mo czo nej w ja kiejś dziw -
niej sub stan cji, ale naj więk szą atrak cją był

je den z naj cie kaw szych owo ców ja ki spo -
tka łam do tej po ry – du rian! Sły sza łam o
nim spo ro aneg dot, czy ta łam za baw ne
przy go dy z du ria nem w ksią żkach Be aty
Paw li kow skiej, jed nak sa ma do tej po ry nie
mia łam oka zji go zo ba czyć. Ura do wa na,

po mi mo iż mo głam ku pić tyl ko je go ma łą
por cję, za pła ci łam oko ło 50 zł za ca ły owoc
wa żą cy ok. 2 kg. Sym pa tycz ny pan z tar go -
wi ska ład nie go ob rał i po por cjo wał. Nie -
mi ły za pach, z któ re go sły nie, de li kat nie
„trą cał” mi po no sie. Nie znie chę cił mnie
jed nak, by skosz to wać te go eg zo tycz ne go
sma ko ły ku (bo o tym, że jest on prze pysz ny,
prze czy ta łam w ksią żce B. Paw li kow skiej).
Po pierw szych kę sach mia łam już do syć –
mdły smak lek ko ze psu te go mię sa był zbyt
sil ny. Co naj śmiesz niej sze, w więk szo ści
obiek tów pu blicz nych i w ko mu ni ka cji
miej skiej ła two mo żna od na leźć ta blicz kę
za ka zu ją cą wno sze nia tych owo ców – ta ka
rów nież by ła w ho te lo wym po ko ju.
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Na sze spo tka nie z Ko ta Ki na ba lu trwa ło
dwa dni. Stąd po le cie li śmy do miej sco wo -
ści San da kan usy tu owa nej nad mo rzem Su -
lu. Przy oka zji te ma tu lo kal nych prze lo tów
na Bor neo chcia ła bym za zna czyć, że jest to
naj szyb sza, naj wy god niej sza for ma trans -
por tu po mię dzy lo kal ny mi miej sco wo ścia -
mi. Kiep ski stan dróg oraz bo ga to za drze-
wio ne te re ny (plan ta cja mi pal mo wy mi lub
dżun glą) znacz nie utrud nia ją ko mu ni ka cję
dro gą lą do wą. Trans port lot ni czy dzia ła nie -
zwy kle spraw nie i jest nie za stą pio ną me to -
dą pod ró ży w tym za kąt ku świa ta.

Prze lot sa mo lo tem na tra sie Ko ta Ki na ba -
lu (po tocz nie na zy wa nym przez miesz kań -
ców „KK”) – San da kan po ka zał przy krą
od sło nę wy spy. Z lo tu pta ka, w nie zwy kle
przej rzy sty spo sób, za ob ser wo wa łam to, o
czym do tej po ry tyl ko czy ta łam w ró żnych
pu bli ka cjach. Wy le sie nie Bor neo od by wa
się na gi gan tycz ną ska lę. Trzy dzie ści lat te -
mu dżun gla po kry wa ła po nad sie dem dzie -
siąt pro cent po wierzch ni wy spy, dziś
wy no si ona nie speł na pięć dzie siąt pro cent.
Ogrom nym pro ble mem jest upra wa palm, z
któ rych otrzy mu je się olej pal mo wy znaj du -
ją cy po wszech ne za sto so wa nie w wie lu ga -
łę ziach prze my słu, w tym w ko sme tycz nym

czy spo żyw czym (znaj dzie my go min. w
cze ko la dzie, chle bie, lo dach, na po jach).
Kosz tem la sów pier wot nych wiel kie kon cer -
ny pro du ku ją ce olej pal mo wy za le sia ją zie -
mię plan ta cja mi pal mo wy mi do szczęt nie
de gra du ją cy mi śro do wi sko na tu ral ne – dom
dla ty się cy uni ka to wych ga tun ków ro ślin i
zwie rząt (w tym na czel nych: min. oran gu ta -

nów, szym pan sów, go ry li), wiel ką fa bry kę
żyw no ści oraz ma ga zyn wo dy. Z po kła du
sa mo lo tu zo ba czy łam to na wła sne oczy.
Nie koń czą ce się po ła cie sy me trycz nie roz -
ło żo nych ko ron drzew pal mo wych, roz lo -
ko wa nych po śród nie rów no mier nej i lek ko
cha otycz nej po wierzch ni utwo rzo nej przez
ko ro ny drzew dzie wi cze go la su desz czo -
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we go. Ska la te go zja wi ska jest do wo dem na
bez myśl ność dzia łań czło wie ka!

Wy glą da jąc przez okien ko sa mo lo tu, po
oko ło 40 mi nu tach lo tu do strze głam coś na
kształt le ni wie snu ją ce go się, bru nat no za -
bar wio ne go wę ża po śród gę sto za le sio nej i
buj nej dżun gli. Tak! Z lo tu pta ka uda ło mi

się wy pa trzeć ko lej ny cel na szej pod ró ży –
ma low ni czo wi ją cą się przez oko ło 560 km
rze kę Ki na ba tan gan, ma ją cą uj ście w mo -
rzu Su lu. Ko ry to rze ki Ki na ba tan gan sta no -
wi osto ję dla nie zli czo nych ga tun ków
zwie rząt. Me an dru je ona przez pier wot ne
la sy desz czo we, bę dąc schro nie niem oraz

do mem eg zo tycz ne go ptac twa, ssa ków, ga -
dów, pła zów, któ rych część na wła sne oczy
mie li śmy szan sę zo ba czyć.

Na sza pod róż do ce lu za szy te go w le sie
desz czo wym u wy brze ży rze ki Ki na ba tan -
gan za ję ła nam oko ło trzech go dzin. W ma -
ri nie w San da ka nie wsie dli śmy na
su per szyb ką łódź mo to ro wą, któ ra z pręd -
ko ścią oko ło 60 km na go dzi nę za głę bia ła
się w dzie wi cze ko ry to rze ki. Kra jo braz
pod czas prze pra wy na sy co ny był ko lo ra mi
i nie zwy kle ma low ni czy: bru nat na wo da
sze ro kiej na oko ło 50 me trów rze ki, buj na
ro ślin ność po ra sta ją ca jej brze gi, ptac two
krą żą ce nad ko ro na mi drzew. Jed nym sło -
wem ci sza, spo kój, nie ska żo na na tu ra! Co
kil ka na ście ki lo me trów na tra fia li śmy na nie -
wiel kie i skrom ne osa dy, skła da ją ce się z
kil ku ma łych dom ków usy tu owa nych przy
na brze żu. Mi ja li śmy się z pły wa ją cym szpi -
ta lem – bo wła śnie w ta ki spo sób funk cjo -
nu je tu tej sza słu żba me dycz na. W pew nym
mo men cie usły sze li śmy pod eks cy to wa ny
głos na sze go prze wod ni ka: „oran gu tan, pa -
trz cie, tam!” W rze czy sa mej, z ko ro ny wy -
so kie go drze wa po ło żo ne go tuż przy
na brze żu wy sta wa ła ru da gło wa te go na -
czel ne go, spo glą da ją ce go w na szym kie run -
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ku. Mie li śmy szczę ście! Uda ło nam się zo -
ba czyć wol no ży ją ce go oran gu ta na w swo -
im na tu ral nym śro do wi sku (bo prze cież nie
by li śmy w re zer wa cie ani żad nym cen trum
re ha bi li ta cyj nym). Na gle nie bo zro bi ło się
si ne, nad na sze gło wy nad cią gnę ły kłę bia ste
chmu ry. Za czę ło lać, w do słow nym te go

sło wa zna cze niu, praw dzi wa pom pa z nie -
ba!

Na Bor neo jest oko ło 270 dni desz czo -
wych, gdy prze sta je pa dać, nie bo szyb ko
wy po ga dza się i ro bi się bar dzo par no. Te -
raz już w 100% czu li śmy się jak w praw -
dzi wym le sie tro pi kal nym.

W desz czo wej sce ne rii do tar li śmy do
miej sca za kwa te ro wa nia – wi dok po wa lił
mnie na ko la na! Pięk na, zbu do wa na z
drew na i pa li wio secz ka, tuż na na brze żu
wart ko pły ną cej rze ki Ki na ba tan gan, w oto -
cze niu dzie wi czej dżun gli. Na gle prze nie -

nasza lodga na Kinabatangan

rejsy czółnem po Kinabatangan
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śli śmy się do zu peł nie in ne go świa ta – miej -
sca, gdzie w tle uno sił się krzyk małp i pta -
ków, nie wiel kiej osa dy za to pio nej w
buj nym le sie, gdzie po sił ki spo ży wa li śmy

na ta ra sie za wie szo nym tuż nad ta flą wo dy.
O wscho dzie słoń ca wy pły nę li śmy po słu -
chać od gło sów dżun gli. Kil ku oso bo wy mi
czół na mi su nę li śmy przez mgłę uno szą cą

się nad wo dą. Gdy za czę ła opa dać, do strze -
gli śmy buj nie za le sio ne drze wa mi brze gi, w
ko ro nach któ rych no cu ją mał py, czer pią ce
chłód od da wa ny przez rze kę. Zwie rząt spo -
tka li śmy cał kiem spo ro (choć nie wie le w
po rów na niu z cza sem sprzed dy na micz nej
wy cin ki dżun gli): sta da no sa czy, któ rych
sam ce nie grze szą uro dą przez wy glą da ją cy
jak zwi sa ją cy kar to fel nos, bry ka ją cych w
ko ro nach drzew, ma ka ki i eg zo tycz ne ptac -
two. Pod czas bar dziej oso bi stej roz mo wy z
prze wod ni kiem do wia du ję się, że je go wy -
spa moc no się zmie nia, że sło nie przy cho -
dzą nad rze kę co raz rza dziej... Póź niej
opo wia dał, że tu taj nie mal w ka żdej ro dzi -
nie jest ktoś, kto zaj mu je się wy rę bem rzad -
kich ga tun ków drzew, że jest to cię żka
pra ca, przy któ rej jest du żo wy pad ków. Ale
za jed ną do brze ścię tą sztu kę mo żna do stać
na wet śred nią pen sję.

Trzy dni mi nę ły w mgnie niu oka. Wra ca -
my do cy wi li za cji! Prze miesz cza my się do
słyn nej mek ki nur ków, roz sła wio nej dzię ki
nie wiel kiej, ko ra lo wej wy sep ce o na zwie
Si pa dan. Z ma ri ny w Sem por nie, ul tra szyb -
ką mo to rów ką do cie ra my na wy spę Ma bul,
gdzie za miesz ka my i skąd przez ko lej ne
pięć dni pe ne tro wać bę dzie my ko ra lo we

nosacze
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ogro dy skry wa ją ce się pod po wierzch nią la -
zu ro wej wo dy. Sa ma wy spa jest pięk na,
nie du ża, z piasz czy sty mi pla ża mi, pal ma mi
ko ko so wy mi i dom ka mi na pa lach uno szą -
cy mi się nad po wierzch nią wo dy. W mo ich
oczach ja wi się ja ko kla sycz ny raj na zie mi
z jed nym, a wła ści wie dwo ma ma ły mi
„ALE…”!

Mo je pierw sze smut ne „ALE” to skry te na
dru gim koń cu wy spy osie dla „lo kal nych”
za miesz ku ją cych wy spę. Bu do wa re sor tów
wy mu si ła na tu byl cach sku pie nie ich do -
mostw w jed nej, nie wiel kiej czę ści wy spy, a
swo bod ne prze miesz cza nie się po jej te re -
nie znacz nie zo sta ło im utrud nio ne. Lu dzie
miesz ka ją cy na wy spie Ma bul nie gdyś ży li

pro wa dząc ko czow ni czy tryb ży cia. Nie
ma jąc swo je go sta łe go miej sca za miesz ka -
nia, prze miesz cza li się z wy spy na wy spę,
ży jąc z te go, co ofe ro wa ło im mo rze. Ich
sta tus zmie nił się dra stycz nie, gdy na po -
cząt ku lat 90. za czę ły po wsta wać tu ośrod -
ki dla płe two nur ków wy ko rzy stu ją ce
lo ka li za cję wy spy nie opo dal pod wod ne go
ra ju. Nie gdyś za miesz ka ny Si pa dan, ak tu al -
nie ob ję ty zo stał ochro ną, zy skał sta tus Par -
ku Mor skie go i prze by wać mo żna tu
je dy nie w cią gu dnia, po sia da jąc spe cjal ne
ze zwo le nie. Tak więc na stęp stwem tej de -
cy zji by ło sku pie nie ośrod ków noc le go -
wych dla przy je żdża ją cych z ca łe go świa ta
płe two nur ków i urlo po wi czów na dwóch
po bli skich wy sep kach Ma bul i Ka pa lai, a to

domostwa lokalne na Mabul
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z ko lei wy wró ci ło do gó ry no ga mi co dzien -
ne ży cie lo kal nej spo łecz no ści.

Dru gim „ALE”, mniej mi prze szka dza ją -
cym, jest fakt, że re gion ten za miesz ka ły jest
w prze wa ża ją cej czę ści przez lud ność wy -
zna ją cą re li gię mu zuł mań ską. Co za tym
idzie, prze kła da się to na ty po wy arab ski
nie ład i nie po rzą dek. W urze ka ją ce pięk no
i raj ski kli mat wy spy Ma bul bru tal nie wkra -
da nam się ob raz po roz rzu ca nych śmie ci i
wy rzu ca nych wraz z przy pły wem opa ko -
wań i re kla mó wek. Smut ne, lecz praw dzi -
we. Oso by źle to le ru ją ce za cho wa nia i
na wy ki Ara bów mo gą w przy kry spo sób
zde rzyć się z rze czy wi sto ścią...

Ale wra ca jąc do te ma tu nur ko wa nia i te -
go, cze go mo że my spo dzie wać się w tej
czę ści Mo rza Ce le bes, w mo jej opi nii, pod -
wod na rze czy wi stość te go miej sca wy glą da
na stę pu ją co: buj ne i nie zwy kle ko lo ro we
for ma cje i ow szem spo tka my, ale w do brym
i nie na ru szo nym sta nie tyl ko na Si pa da nie!
Moc no prze re kla mo wa ne ra fy do mo we
wysp Ma bul i Ka pa lai są miej sca mi na ty le
w złym sta nie, że ich wi dok, szcze gól nie
dla osób, któ re od by ły już kil ka eg zo tycz -
nych wy praw nur ko wych, mo że oka zać się
roz cza ro wu ją cy. Sto ki obu wy se pek są

moc no znisz czo ne, zdro wa ra fa ist nie je tyl -
ko w nie licz nych miej scach. In ną rze czą
jest na to miast fakt, iż wła śnie tu taj spo tka my
nie zli czo ną licz bę prze cie ka wych śli ma -
ków, kra bów, za ska ku ją ce mą twy i kal ma -
ry. Świat ma kro jest nie zwy kle bo ga ty,

ka żdy fo to graf zo rien to wa ny na ka dro wa nie
ta kich oka zów prze ży je eu fo rię!

Je śli cho dzi o mnie, da le ko jest mi do
spo koj ne go śle dze nia mię cza ków! Na tu ra i
cha rak ter pcha ją mnie w głąb, w kie run ku
spo tkań z po kaź ny mi miesz kań ca mi pod -
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wod ne go świa ta. W nur ko wa niach szu kam
dy na mi ki, ak cji, mo żli wo ści ob co wa nia ze
zwie rzę ta mi wiel ko ści przy naj mniej psa.
Na mo je po trze by i pre fe ren cje od po wiedź
by ła tyl ko jed na: SI PA DAN! Z rę ką na ser cu
po wiem, że na ty tuł miej sca osła wio ne go i

le gen dar ne go za słu gu je. Ma ły, pła ski skra -
wek lą du sta no wi czu bek pod wod nej gó ry,
wy sta ją cej na wy so kość 2 km z dna Mo rza
Ce le bes. Prą dy opły wa ją ce wy spę i pod no -
szą ce z dna odżyw cze skład ni ki mi ne ral ne
po wo du ją, iż miej sce to sta no wi jed no z

naj więk szych sku pisk pod wod ne go ży cia
na Zie mi. Ka żde jed no nur ko wa nie, któ re
mia łam szan sę prze żyć (a w su mie by ły to
trzy dni nur ko we) ro bi ło na mnie spek ta ku -
lar ne wra że nie. Po ko nu jąc ró żne głę bo ko -
ści ob ser wo wa łam zmie nia ją cą się pa le tę
barw wo dy – po cząw szy od ob raz ko we go
tur ku su na głę bo ko ści 2-5 me trów, koń cząc
na atra men to wym gra na cie nie zwy kle
przej rzy stej wo dy po ni żej 40 me tra. To na
Si pa da nie zo ba czy łam tak bo ga te ży cie
mor skie, o spo tka niu któ re go śnić mo żna la -
ta mi. Wy spa jest miej scem go dów żół wi
zie lo nych, któ re dzie siąt ka mi to wa rzy szy ły
nam pod wo dą. Część z nich le ni wie snu ła
się po ra fie, część za szy ta w jej za ka mar -
kach smacz nie so bie spa ła, nie za uwa ża jąc
na wet na szej obec no ści. Na ka żdym nur ko -
wa niu gwa ran to wa ne jest więc spo tka nie z
żół wia mi zie lo ny mi, ra fo wy mi re ki na mi
bia ło płe twy mi czy ba ra ku da mi. Do te go ła -
wi ce tak rzad ko wy stę pu ją cych, dłu gich na
oko ło 1-1,5 me tra ska ru so wa tych na po le -
onów z prze śmiesz nym „gu zem” na gło wie;
nie zwy kle licz ne ła wi ce ma je sta tycz nych
ska la rów, któ rych tak du żą ilość spo tka łam
pierw szy raz w mo im ży ciu czy jed no z naj -
bar dziej ma gicz nych prze żyć – zna le zie nie
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się w środ ku kil ku na sto ty sięcz nej wi ru ją cej
gru py ka rank sów. O tym wszyst kim nie da
się za po mnieć!

Chcia ła bym pod kre ślić, że pi sząc ten ar -
ty kuł, po mi mo smut ne go i no stal gicz ne go
wy dźwię ku, któ ry ła two mo żna wy czuć w

nie któ rych aka pi tach, NIE MIA ŁAM IN TEN -
CJI od ra dza nia czy na kła nia nia do re zy gna -
cji z wy jaz du na Bor neo. Prze ciw nie,
uwa żam że miej sce to jest nie zwy kłe i je śli
ktoś z Was ma mo żli wość wy brać się w
pod róż do Ma le zji, to jak naj bar dziej po wi -

nien to zro bić. W mo im od czu ciu przy jazd
tu taj nie bę dzie ko lej ną we so łą i bez tro ską
pod ró żą, lecz wy pra wą po zwa la ją cą po -
znać ne ga tyw ne skut ki ludz kie go ego cen -
try zmu. Bor neo to miej sce, któ re po zwo li
na chwi lę za du my, skło ni nas do re flek sji
nad ludz ką na tu rą i tym, ja kie błę dy po peł -
nia czło wiek. W XX wie ku na Bor neo ży ło
oko ło 300 ty się cy oran gu ta nów, obec nie
po pu la cja li czy nie speł na 50 ty się cy – rocz -
nie w wy ni ku dzia łal no ści czło wie ka gi nie
ich oko ło 5 ty się cy. Kur cze nie się la sów i
tro pi kal nej dżun gli, kar czo wa nej pod plan -
ta cje pal my ole jo wej, znacz nie ogra ni cza
prze strzeń ży cio wą wie lu zwie rząt – w tym
na czel nych. Mi mo to Bor neo wciąż jest
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miej scem, gdzie mo żesz spo tkać mał py, po -
wą chać ra fle zję, naj więk szy kwiat świa ta,
za przy jaź nić się z łow ca mi głów, zdo być
szczy ty i głę bi ny, spły nąć rze ką w dżun gli,
za znać luk su su i nie wy gód, a przede
wszyst kim prze żyć nur ko wa nia, któ re przez
wie lu zo sta ją okrzyk nię te „nur ko wa nia mi
ży cia”!

W mo im od czu ciu Bor neo to miej sce
dość kon tro wer syj ne i dwo iste w swej na tu -
rze. Zu peł nie in ne od tych, któ re spo tka łam
do tej po ry! Z jed nej stro ny prze ży łam tu
wspa nia łą przy go dę, od kry łam pod wod ną
ma gię le gen dar ne go Si pa da nu, oso bi ście
po czu łam, zo ba czy łam i usły sza łam, czym
jest praw dzi wa dżun gla! Z dru giej jed nak

stro ny, z za chwy tu i eu fo rii nad na po ty ka -
ny mi tu cu da mi dzi kiej przy ro dy, po pa da -
łam w me lan cho lię, do strze ga jąc smut ny
ob raz zde wa sto wa ne go śro do wi ska – efekt
nisz czy ciel skich dzia łań i ego istycz nej na -
tu ry ludz kiej. Co do jed ne go je stem te raz
pew na: pod róż na Bor neo sze rzej otwo rzy -
ła mi oczy na ota cza ją cy nas świat oraz je -
go uni kal ne pięk no, któ re z ła two ścią
po tra fi my nisz czyć...

Ka ta rzy na Cie ślaw ska -Ba giń ska
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– Pa no wie to tu taj tak tu ry stycz -
nie? Bo to strasz ne miej sce jest. Ja
tu dwa la ta je stem i po zmro ku ni -
gdy z ho te lu nie wy cho dzę.

Do dziś nie wiem, kim był nasz
ro dak spo tka ny na lot ni sku w Ta nie,
i co ro bił przez dwa la ta na Ma da -
ga ska rze, ale przy wi tał nas tak, że o
ma ło co nie wsie dli śmy do sa mo lo -
tu z po wro tem. Kur czę, gdzie my śmy
przy je cha li? Lek ko zdez o rien to wa ni,
że by nie po wie dzieć prze stra sze ni,
opusz cza my lot ni sko i je dzie my do
ho te lu. 

Chwi la od po czyn ku po kil ku na sto go -
dzin nym lo cie i po dej mu je my he ro icz ną
de cy zję – wy cho dzi my do mia sta. Po ra jest
już wpraw dzie moc no wie czor na, ale na
uli cy wciąż gwar i mnó stwo lu dzi. Peł no też
ró żne go ro dza ju bud i stra ga nów, gdzie
miej sco wi han dlu ją czym po pad nie. Ogól -

Baobaby i lemury
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ne, jak na ra zie, pierw sze wra że nia moc no
po zy tyw ne. Nikt ni ko go po uli cy z ma cze -
tą nie ga nia, tu byl cy nie groź ni, a na wet po -
wie dział bym życz li wi. Zwłasz cza sto ją ce
na ka żdym ro gu „ko le żan ki” uśmie cha ją się
do nas bar dzo przy jaź nie i za chę ca ją co.

Ma da ga skar jest jed nym z tych miejsc,
któ re funk cjo nu ją w na szej świa do mo ści
głów nie dzię ki ma gii swej na zwy. Ka żdy z
nas czy tał chy ba ksią żki Ar ka de go Fie dle ra,
lub wraz z dzieć mi oglą dał film o słyn nych
le mu rach z Ma da ga ska ru. Ten przy sło wio -

wy ko niec świa ta, et nicz nie tak na praw dę
nie wie le ma wspól ne go z praw dzi wą czar -
ną Afry ką. Mal ga sze to po tom ko wie lu dów,
któ re swe ko rze nie ma ją gdzieś na te re nach
obec nej In do ne zji. Bez wąt pie nia jest to
miej sce, gdzie czas za trzy mał się, da jąc
nam mo żli wość zo ba cze nia wio sek, mia ste -
czek i lu dzi ży ją cych tak sa mo jak 100 lat
te mu. Bie żą ca wo da i prąd są tu taj wciąż sy -
no ni mem nie osią gal ne go i nie speł nio ne go
ma rze nia dla więk szej czę ści spo łe czeń -
stwa. Ko rup cja wła dzy i elit po li tycz nych
Ma da ga ska ru oraz po wszech nie pa nu ją ca
tu bie da, spra wia ją, że wy spa, choć pięk na
i fa scy nu ją ca swą od mien no ścią, nie jest
po wszech nie po strze ga na ja ko miej sce ide -
al ne go wa ka cyj ne go wy po czyn ku. Wciąż
dość sku tecz nie opie ra się ma so wej tu ry sty -
ce i po zo sta je jed nym z nie wie lu już miejsc
na świe cie, gdzie mo żna choć tro chę po -
czuć się od kryw cą i eks plo ra to rem. Nie wąt -
pli wie naj więk szą jej atrak cją jest uni ka -
to wa, en de micz na przy ro da. Kil ka dzie siąt
wspa nia łych par ków na ro do wych i re zer -
wa tów, a w nich ba oba by, le mu ry, ka me le -
ony oraz wie le, wie le in nych, nie spo ty ka-
nych ni gdzie in dziej ga tun ków flo ry i fau -
ny. Pod ró żo wa nie po Ma da ga ska rze szyb -
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ko uczy po ko ry. Wy ma ga dość du żej de ter -
mi na cji i cier pli wo ści, po chła nia mnó stwo
cza su i tak na praw dę ni gdy nie wia do mo,
czy dzień uda się za koń czyć w wy zna czo -
nym miej scu, czy gdzieś w po ło wie za pla -
no wa nej tra sy. Stan miej sco wych dróg jest
ka ta stro fal ny. W kra ju dwa ra zy więk szym

od Pol ski jest za le d wie kil ka ty się cy ki lo me -
trów as fal tu. Resz ta to dro gi, dró żki i ście -
żki, któ ry mi pod ró żo wać mo gą i po win ni
chy ba tyl ko miej sco wi.

Opusz cza my wresz cie Ta nę, wiel kie
mia sto, bez wiel kie go uro ku. Zmie rza jąc w
kie run ku la su desz czo we go, po trze bu je my
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prak tycz nie ca łe go dnia, aby prze je chać kil -
ka dzie siąt ki lo me trów. Na de ser po zo sta je
nam już tyl ko wie czor ny spa cer w po szu ki -
wa niu ka me le onów i ma łych na drzew nych
ża bek, szkla necz ka miej sco we go ru mu i na -
dzie ja na ju trzej sze spo tka nie z le mu ra mi.
Jak się szyb ko oka zu je, nie mu si my na nie
wca le tak dłu go cze kać. W środ ku no cy bu -
dzą nas ja kieś prze raź li we, do bie ga ją ce z
la su ha ła sy. To wła śnie le mu ry bu dzą się do
ży cia, wy jąc prze raź li wie na ca łą oko li cę.
Za dzi wia ją ce jest, jak te nie wiel kie w su mie
zwie rza ki po tra fią da wać znać o so bie. 

Ant si ra be, któ re jest ko lej nym przy stan -
kiem na na szej tra sie, to je dy ne już, być
mo że na świe cie, po za in dyj ską Kal ku tą
miej sce, gdzie wciąż funk cjo nu ją cią gnio -
ne przez lu dzi rik sze. Jaz da ta kim, zwa nym
tu taj „puss -puss” mię śnio lo tem, to prze ży -
cie dość dziw ne i tro chę na wet krę pu ją ce.
Nie czu ję się zbyt kom for to wo, kie dy czło -
wiek, któ ry pew nie mógł by być mo im oj -
cem, za su wa ze mną, na bo sa ka, po go rą-
cym as fal cie. Na szczę ście Ta hia na, nasz
prze wod nik, szyb ko roz wie wa mo je opo ry:

– To jest je go pra ca i je dy ne źró dło utrzy -
ma nia, je śli ty nie po je dziesz, on nie za ro bi
na mi skę ry żu dla sie bie i swo jej ro dzi ny.

Krót kie zwie dza nie nie zbyt cie ka we go
mia sta i ru sza my na spo tka nie z kró lem lu -
du Za fi ma ni ry. Wpraw dzie król jest cho ry i
nie mo że nas przy jąć oso bi ście, ale je go
obo wiąz ki dziel nie wy peł nia kró lew ski brat,
któ ry za pra sza nas na her bat kę do swo je go

do mu. Po zba wio na ko mi na, jed no izbo wa,
peł na zwie rząt i lu dzi kur na cha ta to ob ra -
zek kró lew skiej re zy den cji. Jak mu si wy glą -
dać dom zwy kłe go miesz kań ca tej wsi,
wo lę so bie na wet nie wy obra żać. Choć
wio secz ka faj na i cie ka wa, to jed nak trud no
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nam men tal nie za ak cep to wać wa run ki, w
ja kich ży ją tu taj lu dzie. Je dzie my co raz bar -
dziej na po łu dnie. Kra jo braz, wraz z tem -
pe ra tu ra mi, zmie nia się ra dy kal nie. Las
desz czo wy ustę pu je miej sca sa wan nie.

Przed na mi naj więk szy i naj pięk niej szy chy -
ba Park Na ro do wy Ma da ga ska ru. Za nim
jed nak tam do trze my, mi ja my Ila ka ke. To
wła śnie tu taj w la tach 90. wy bu chła praw -
dzi wa go rącz ka, ty le że nie zło ta, a sza fi -

rów. Od kry te ogrom ne zło ża spo wo do wa ły,
że Ma da ga skar z dnia na dzień stał się dru -
gim po Au stra lii pro du cen tem sza fi rów na
świe cie. Nie zna na wcze śniej ni ko mu osa -
da, ze swy mi czter dzie sto ma miesz kań ca -
mi, w prze cią gu kil ku za le d wie lat roz ro sła
się do roz mia rów sześć dzie się cio ty sięcz ne -
go mia sta, o ile tak mo żna na zy wać po bu -
do wa ne bez ła du i skła du set ki szop, bud i
in nych pro wi zo rycz nych do mostw. Bo om
jak szyb ko na stał, tak i szyb ko mi nął. Wraz
z wy czer pa niem się płyt ko le żą cych, ła -
twych w eks plo ata cji złóż, skoń czy ło się też
El do ra do. W sko rum po wa nym do cna i nie -
prze wi dy wal nym po li tycz nie kra ju żad na
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po wa żna fir ma nie chcia ła za in we sto wać
więk szych pie nię dzy w eks plo ata cję głę bo -
kich złóż. Po kil ku let nim okre sie pro spe ri ty
nie po zo sta ło nic, po za licz ny mi dziu ra mi
w zie mi i ty sią ca mi po zba wio nych na dziei
i środ ków do ży cia lu dzi. Do cie ra my wresz -
cie do Par ku Isa lo. Ko lej ny dzień spę dza my
na oglą da niu ba oba bów, tro pie niu le mu rów
i ka me le onów. Po łu dnie wy spy przy rod ni -
czo i kul tu ro wo ró żni się bar dzo od w mia -
rę ucy wi li zo wa nej już pół no cy. Miej sco we
ple mio na wciąż ży ją pod po rząd ko wu jąc się
tra dy cyj nym, kul ty wo wa nym od wie ków
za sa dom. Jed ną z nich jest fa di, ro dzaj miej -
sco we go ta bu, za bra nia ją ce po sia da nia

bliź nia ków. Ro dzi ce, któ rych spo ty ka nie -
szczę ście i ro dzą się im bliź nię ta, mu szą
wy nieść je do la su i tam po rzu cić. W prze -
ciw nym ra zie ścią gnę li by nie szczę ście nie
tyl ko na sie bie, ale też na ca łą lo kal ną spo -
łecz ność.

Zmor do wa ni do gra nic mo żli wo ści i
przy zwo ito ści au to bu so wą ge hen ną po wro -
tu do sto li cy, do cie ra my wresz cie na lot ni -
sko w Ta nie. Krót ki, go dzin ny za le d wie lot,
prze no si nas na Nos sy Be, nie wiel ką, po ło -
żo ną w pół noc no -za chod niej czę ści Ma da -
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ga ska ru wy sep kę, otwie ra jąc przed na mi
zu peł nie in ny, stwo rzo ny dla tu ry stów
świat. Peł no w nim uro czych, ka me ral nych
ho te li, gdzie prąd i bie żą ca wo da nie są ma -
rze niem ścię tej gło wy, lecz czymś zu peł nie

nor mal nym i oczy wi stym. Ży cie pły nie tu
so bie bez tro skim, wa ka cyj nym ryt mem i
sku pia się wo kół tęt nią cych gło śną mu zy ką
ba rów i re stau ra cji. Aż trud no nam uwie -
rzyć, że to wciąż ten sam Ma da ga skar. Ju tro

za czy na my na sze pierw sze nur ko wa nia.
Na sze wie czor no -ru mo we roz mo wy spro -
wa dza ją się za sad ni czo do te go, czy uda się
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nam zo ba czyć re ki ny wie lo ry bie. Wła ści -
ciel ba zy Tro pi cal Di ving, z któ rą bę dzie my
nur ko wać, Je an Mi cha el, to prze sym pa tycz -
ny gość. Wpraw dzie pa li jak smok, ale za
to je go an giel ski nie bu dzi żad nych za strze -

żeń, co w przy pad ku Ma da ga ska ru, by ło nie
by ło fran cu skiej prze cież ko lo nii, po -
wszech ne nie jest. Kie dy py tam go o re ki ny
wie lo ry bie, uśmie cha się tyl ko. Za chwi lę je
zo ba czy my. Hm… zo ba czy my, to uwie rzy -

my. Kla ru je my sprzęt i pa ku je my się na
dwie mo to rów ki. Za le d wie po pięt na stu mi -
nu tach pły nię cia na tra fia my na dwa pierw -
sze oka zy. Ra dość jest ta ka, jak by śmy tra fi li
mi lion w Lot to. Ma ski, faj ki i wska ku je my
do wo dy. Na sze re ki ny na szczę ście nie pły -
ną, lecz że ru ją, co za pew nia nam pra wie
go dzin ną z ni mi za ba wę. Za chwy ce ni ta -
kim roz po czę ciem na szej nur ko wej przy go -
dy z Ma da ga ska rem, wra ca my na łódź.
Czas prze cież zro bić za pla no wa ne na dziś
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nur ko wa nia. Coś chy ba mu sia łem na mie -
szać wie czo rem w ba zie, kie dy od kła da łem
dla sie bie bu tlę. Jest w niej za le d wie 130

ba rów. Przez po mył kę za bra łem chy ba
flasz kę Je an Mi che la. Fa cet na go dzin nym
nur ko wa niu zu ży wa śred nio 60-70 ba rów.
Chy ba pa pie ro sy, któ re pa li non stop, zwap -
ni ły mu płu ca już tak, że nie ma po pro stu
czym od dy chać. Pierw sze nur ko wa nie w ja -
kiś wiel ki za chwyt i eu fo rię nas nie wpro -

wa dza. Ra fa w su mie cał kiem nie zła i wo -
kół pły wa du żo ryb, ale wi docz ność zmie -
nia się jak w ka lej do sko pie. Na po cząt ku
cał kiem do bra, po tem w jed nej chwi li na -
pły wa ścia na plank to nu, któ ra ogra ni cza wi -
docz ność do mar nych 8-10 me trów. Po
kil ku na stu mi nu tach pły wa nia pra wie po
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omac ku, po wra ca przy zwo ite 20-30 me -
trów. Miej my na dzie ję, że ko lej ne miej sca
bę dą cie kaw sze. Pierw szy dzień, za spra wą
re ki nów wie lo ry bich, i tak uzna je my za
zna ko mi ty. Wra ca my na lunch i od po czy -
nek do na sze go ho te lu. Miesz ka my na praw -
dę cu dow nie. Utrzy ma ny w ko lo nial nym
sty lu, ro dzin ny ho te lik to kil ka za le d wie po -
koi i śnia da nia ser wo wa ne wprost na pla ży.
Wie czor ny, wy pi ja ny przy za cho dzie słoń -
ca drink do peł nia mia ry na sze go szczę ścia.
Na stęp ne dni nur ko we to ko lej ne spo tka nia
z re ki na mi wie lo ry bi mi. Wy pły wa jąc z ba -
zy, za wsze kie ru je my się w stro nę Nos sy Sa -

ka tia. Po szu ki wa nia ni gdy nie trwa ją dłu żej
niż 15-20 mi nut. Za ba wa z „wie lo ry bim” to
za wsze wiel ki fun i wspa nia łe roz po czę cie
ko lej ne go nur ko we go dnia. Dziś nur ko wać
bę dzie my w mor skim re zer wa cie Ta ni ke ly,
słyn nym ze wspa nia łych gor go nio wych

ogro dów. Na głę bo ko ści 15-20 me trów po -
ra sta ją prak tycz nie ca łe dno, osią ga jąc nie -
ba ga tel ne, do cho dzą ce do trzech me trów
roz mia ry. Po mię dzy ni mi uwi ja ją się ry by
ra fo we, ra je, żół wie, cał kiem spo re gra ni ki i
na wet ja kiś nie wiel ki re ki nek. Obo wią zu ją -
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cy w re zer wa cie za kaz po ło wu ryb spra wia,
że jest ich tu na praw dę du żo. Jest tak pięk -
nie, że zgod nie uzna je my to miej sce za naj -
lep sze do nur ko wa nia na ca łym Ma da ga-
ska rze. Z ka żdym ko lej nym dniem, a w za -

sa dzie wie czo rem, roz sze rza my też na sze
ku li nar ne po szu ki wa nia i pe re gry na cje. Na
po cząt ku, nie do koń ca prze ko na ni o ja ko -
ści ser wo wa nych lo kal nie po traw, chęt niej
za glą da my do re stau ra cji pro wa dzo nych

przez Fran cu zów czy Wło chów, skrzęt nie
omi ja jąc miej sca, gdzie sie dzą miej sco wi.
Z cza sem cie ka wość bie rze gó rę nad roz -
sąd kiem i ru sza my w rejs po knajp kach pro -
wa dzo nych przez miej sco wych i dla
miej sco wych. I to oka zu je się po my słem ge -
nial nym. Nic nie sma ku je le piej, niż ryb ka
czy lan gu sta pro sto z gril la ser wo wa na bez -
po śred nio na pla ży. Nie dość, że re we la cyj -
nie przy go to wa na, to jesz cze o po ło wę
tań sza. Je my je sie dząc na drew nia nej ław -
ce, po pi ja jąc piw ko i wspo mi na jąc ko lej ne
spo tka ne re ki ny wie lo ry bie.

To strasz ne, z ja ką pręd ko ścią po tra fi
umy kać czas. Chcie li by śmy, aby zwol nił
choć tro chę, po zwa la jąc nam cie szyć się
dłu żej tu tej szym słoń cem i cie płą wo dą.
Ktoś nas chy ba tam na gó rze nie chce jed -
nak wy słu chać. Czas po ma łu oswa jać się z
my ślą o po wro cie. Po wta rza my raz jesz cze
fan ta stycz ne, gor go nio we ogro dy i nur ku je -
my na pięk nej, roz le głej, cią gną cej się bez
koń ca ra fie, gdzie do słow nie na sam już ko -
niec nur ko wa nia spo ty ka my pod wo dą dwa
re ki ny wie lo ry bie. Wy raź nie na mi za cie ka -
wio ne, krę cą się wo kół nas do bre dwa dzie -
ścia mi nut. W su mie wy cho dzi nam z te go
po nad osiem dzie się cio mi nu to wy nu rek, a
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we flasz kach po zo sta je przy sło wio we mniej
niż ze ro. Na ostat nie nur ko wa nie Je an Mi -
chel za bie ra nas na wra ki. Wra ki to mo że
zbyt du żo po wie dzia ne, bo za sad ni czo tyl -
ko je den z nich za słu gu je na to mia no. Po -

zo sta łe trzy to nie wiel kie i szcze rze mó wiąc
nie zbyt cie ka we po zo sta ło ści po za to pio -
nych ło dziach ry bac kich. Jest dość bli sko
brze gu i przej rzy stość wo dy nie po wa la. Re -
kom pen su je nam to na praw dę du ża ilość

ryb za miesz ku ją ca naj więk szy z wra ków,
mo że my więc i to nur ko wa nie za li czyć do
uda nych i cie ka wych.

Pa ku jąc swo je rze czy, my ślę o je sie ni w
Pol sce, sta ra jąc się do szu kać sen su w po -
wro cie tam, gdzie pa da, wie je i gdzie śnia -
da nia trze ba ro bić so bie sa me mu. Po cie sza
mnie tyl ko fakt, że im trud niej sze roz sta nia,
tym pięk niej sze po wro ty. Za rok wró cę tu
na pew no, aby zno wu oglą dać re ki ny wie -
lo ry bie, jeść ryb kę pro sto z gril la i choć na
tro chę uciec od desz czu i zim na. „Sor ry, ta -
ki ma my kli mat” nie prze ko nu je mnie zu -
peł nie.

Grze gorz Zie liń ski

grze gorz.dib@gma il.com

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

Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:

wydawnictwo@nuras.info

http://www.oceanx.pl
mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.wioskisos.org
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Kwiet nio we, dzie się cio dnio we, ro -
dzin ne wa ka cje w An da lu zji, przy
wspar ciu pol skiej ba zy nur ko wej
Black Frog Di vers.

Po czą tek kwiet nia to ro dzin ny wy pad do
Hisz pa nii, gdzie jest bar dzo cie pło, ale nie
za go rą co. Wo da w mo rzu jest w tym cza -
sie dość przy jem na, ma oko ło 16-17 stop -
ni, w sam raz na ką piel. W roz mo wie z
miesz ka ją cy mi tam Po la ka mi usta li li śmy
jed nak, że przy jazd we wrze śniu jest du żo
lep szą opcją pod ką tem ewen tu al nej ką pie -
li, gdyż wo da ma jesz cze oko ło 24-26 stop -
ni, a lu dzi jest du żo mniej. Ma jąc jed nak
po rów na nie do na szych je zior i tem pe ra tur,
nie na rze ka li śmy.

Wy bra li śmy oko li ce Ma la gi, a do kład nie
Tor rox Co sta. Zna ko mi te po ło że nie tej ma -
łej miej sco wo ści tu ry stycz nej umo żli wia
spę dze nie wol ne go cza su w spo ko ju i wa -
ka cyj nej, re lak su ją cej at mos fe rze. An da lu -
zja to bar dzo ma low ni czy re gion Hisz pa nii,
pięk na Co sta del Sol jest oto czo na gó ra mi i

wie lo ma atrak cja mi. Wśród nich war to
wspo mnieć o Ma la dze i Mu zeum Pi cas sa,
do któ re go do je dzie my sa mo cho dem w 45

mi nut. 10 km od Tor rox Co sta znaj du je się
Ner ja z ab so lut nie fan ta stycz ną ja ski nią ze
sta lag mi ta mi, sta lak ty ta mi i naj wy ższym na

Wakacje w południowej Hiszpanii
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świe cie sta la gna tem. Pół to ra go dzin na pod -
róż sa mo cho dem w kie run ku Par ku Na tu -
ral ne go El Tor cal za gwa ran tu je nam
spo tka nie z nie zwy kły mi gó ra mi (wy glą da -
ją cy mi jak na le śni ki) li czą cy mi oko ło 200

mi lio nów lat. Gra na da z pięk ną Al ham brą
no mi no wa ną do sied miu cu dów świa ta i
Par kiem Na ro do wym Sier ra Ne va da rów -
nież znaj du je się w od le gło ści, któ rą po ko -
na my sa mo cho dem w 1,5 h. Do tar cie do

bar dzo ład ne go je zio ra El Chor ro, gdzie
mo żna po pły wać ka ja kiem, zaj mie nam za -
le d wie go dzi nę. Pięk ne gó ry i Park Na tu ral -
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ny Axa rqu ia gra ni czą z Tor rox Co sta. A sa -
mo Tor rox Co sta to dłu gie piasz czy ste pla -

że, ba ry, re stau ra cje i re lak su ją cy tryb ży -
cia. To wska zów ka dla osób nie nur ku ją -
cych...

Od po czy wa jąc z ro dzi ną, uda ło mi się
za rów no po nur ko wać, jak i zwie dzić wspo -
mnia ne wy żej atrak cje, pod ró żu jąc wy na -
ję tym sa mo cho dem. Nur ko wa łem w ośmiu

ró żnych miej scach. Mu sze po wie dzieć, że
je stem mi le za sko czo ny tym, co An da lu zja
ma do za ofe ro wa nia pod wo dą: ilo ścią i ró -
żno rod no ścią ży cia mor skie go. For ma cje
skal ne two rzą bar dzo ład ny kra jo braz pod -
wod ny z wie lo ma prze pły wa mi i wzgó rza -
mi. Tem pe ra tu ra wo dy w kwiet niu to tyl ko,



Nuras.info 6/2015

35

lub aż, 16-17 stop ni Cel sju sza, ale w sierp -
niu się ga na wet do 28 stop ni. Przej rzy stość
wo dy o tej po rze ro ku to oko ło 10-12 me -
trów (li piec -wrze sień do 20 me trów). Tres
Pi cos, Frag ga le Rock, Pu nat Shal low, Ca la -
hon da, Flo rian Bay, Ma ri na del Es te to fan -
ta stycz ne miej sca dla mi ło śni ków śli ma ków
mor skich (nu die brunch).W tych wo dach, z
te go co wy czy ta łem, ży je oko ło 100 ró -
żnych ga tun ków. Pod czas nur ko wań wi -
dzie li śmy oko ło ośmiu ró żnych, od
więk szych po bar dzo ma łe, pra wie nie zau -
wa żal ne. Cie kaw skie ośmior ni ce rów nież są
wszech obec ne, nie zda rzy ły nam się nur ko -
wa nia bez to wa rzy stwa tych pięk nych i za -
dzi wia ją cych stwo rzeń. Ko lej ny mi spo tka-
ny mi zwie rza ka mi by ły kon ge ry, dłu go ści
od 30 cm do 150 cm. W wie lu miej scach
nur ko wych ła two by ło je spo tkać, cho wa ją -
ce się w szcze li nach skal nych. Her mit kra -
by, dość ła twe do zo ba cze nia pod wo dą,
mia ły od dwóch aż po trzy dzie ści cen ty me -
trów, rów nie czę sto to wa rzy szy ły nam skor -
pe ny. Szcze gól ne za in te re so wa nie wzbu -
dzi ła na to miast Fly ing gur nard, fan ta stycz -
na ry ba, któ ra cho dzi po dnie, ale gdy się
do niej pod pły nie, otwie ra fio le to we skrzy -
dła do od stra sza nia po ten cjal ne go za gro że -
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nia i pły nie ni sko nad dnem (coś nie sa mo -
wi te go). Pod czas na szych nur ko wań mie li -
śmy oka zje spo tkać mą twy, ry by astro nom,
ry bę tę cza, któ ra zmie nia płeć pod czas cy -
klu swo je go ży cia, ła wi ce sar dy nek, sa le my,
ma sca do res. Praw dzi wym ra ry ta sem oka za -
ła się jed nak raz spo tka na ry ba Mo la Mo la

(ry ba słoń ce, ry ba księ życ) – nie śmia ła, za -
ra zem pięk na i dzi wacz na, po dob no w cie -
plej szych mie sią cach czę ściej mo żna ją
zo ba czyć.

Nur ko wa nie noc ne z prze wod ni kiem ba -
zy, Mar ci nem, prze szło mo je ocze ki wa nia.
W no cy ra fa zmie nia zu peł nie swo ją po stać,

jest bar dzo ko lo ro wa, peł na kształ tów, ko ra -
low ców i stwo rzeń, wo da jest bo ga ta w
plank ton, co po zga sze niu la ta rek i ma cha -
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niu rę ko ma da je su per świetl ny efekt. Mo -
żna zo ba czyć po je dyn cze sztu ki ba ra kud i
po lu ją ce mu re ny. Nur ko wa nie noc ne by ło
ab so lut nie fan ta stycz ne i uwa żam je za
punkt obo wiąz ko wy ka żde go wy jaz du nur -
ko we go.

Nur ko wi ska są god ne po le ce nia dla ka -
żde go nur ka, czy to do świad czo ne go, czy
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też po cząt ku ją ce go, a sa ma oko li ca Tor rox
i jej sze ro kie piasz czy ste pla że za spo koi też
tych nie nur ku ją cych. Tak jak wy żej nad -
mie ni łem, An da lu zja ma bar dzo pięk ne pla -
że, ła two do stęp ne dla nur ków i pla żo -
wi czów, z nie zwy kły mi wi do ka mi, gdzie
mo żna spę dzić re lak su ją cy czas przy ka wie,
lamp ce do sko na łe go, lo kal ne go wi na lub

piw ku (w bar dzo przy stęp nych ce nach). Je -
dze nie w tej czę ści Hisz pa nii jest nie sa mo -
wi te, du ży wy bór i nie zwy kły mix sma ków
jest do stęp ny za nie wiel kie pie nią dze. Pod -
czas po by tu od wie dzi li śmy Gi bral tar, Ma -
la gę, Ner je, El Tor cal, ale naj bar dziej
po do ba ło mi się wej ście na je den z oko licz -
nych szczy tów, gdzie za pro wa dził nas szef

ba zy, Mar cin, ze swo ją prze uro czą ko bie tą
i za ra zem Di ve ma ste rem, Sa rą. Wspa nia ły
wi dok z gó ry na mo rze i oko li ce, zje dze nie
tam śnia dan ka z nie spo dzian ką, któ rą był
wi dok na wy brze że Afry ki, su per!

W Tor rox Co sta oprócz nur ko wa nia i
cho dze nia po gó rach mo żna wy brać się na
mor ską wy pra wę ka ja ko wą, jaz dę kon ną
lub ro we ro wą wy pra wę gór ską (nam na to
cza su za bra kło, ale na pew no nad ro bię przy
na stęp nym wy jeź dzie we wrze śniu).

Re asu mu jąc, był to bar dzo uda ny wy -
jazd. Wiel kie po dzię ko wa nia dla pol skiej
ba zy nur ko wej black frog di vers.com za fan -
ta stycz ne nur ko wa nia, in for ma cje i po ra dy
o tym, co mo żna zo ba czyć w tym re gio nie
An da lu zji. Zde cy do wa nie jest to miej sce na
ko lej ne wa ka cje…

Tomasz Mańkowski

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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Dziś za cznę ina czej. Nie tak daw -
no Pol skę ogar nę ła fa la wy mu sza ją -
ca se gre ga cję od pa dów. Trze ba by ło
się zde kla ro wać, czy roz dzie la my pla -
stik od pa pie ru, pusz ki od szkła, czy
też pła ci my wię cej i nie ba wi my się
w se gre ga cję.

Oso bi ście uwa żam, że po win ni śmy mieć
wol ność wy bo ru, a ta kże że miej scem na
od pa dy są ko sze i ku bły na śmie ci.

W tym ro ku spo tka li śmy się w Bosz ko wie
nad Je zio rem Do mi nic kim, by uczest ni czyć,
to tal nie do bro wol nie, w siód mej już ak cji
zwa nej od po cząt ku „Czy ści my Je zio ro Do -
mi nic kie”. Od 2009 ro ku mi nę ło już spo ro
cza su i nie ste ty spo ro śmie ci prze szło przez
rę ce wo lon ta riu szy.

Po go dę mie li śmy wy ma rzo ną. Cie plut ko,
sło necz ko i świet na at mos fe ra. Choć po czą -
tek ak cji zo stał za po wie dzia ny przez or ga -
ni za to rów – Por tal e -bosz ko wo.pl i
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Bosz ko wa – na

go dzi nę 10:00, pierw si chęt ni po ja wi li się
tuż po 9.

Ma te usz Lu bie niec, jesz cze za spa ny,
zdzi wił się i za py tał z uśmie chem, któ ra go -
dzi na, jed nak już po chwi li za pi sy ru szy ły.
Dwie li sty, lą do wa i pod wod na, zbie ra ły

bar dzo po kaź ne ilo ści wpi sów. W su mie na
ak cję przy by ło bli sko 600 osób, z cze go
nur ków by ło 69.

Jesz cze przed 10:00 za mel do wał się Piotr
Do la ta, z Cen trum Nur ko we go De kom pre -
sja, ze swo ją obie ca ną du żo wcze śniej sprę -

Na łonie Natury w Boszkowie
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żar ką. Na piasz czy stym pla cu był też Łu -
kasz Przy by lak ze sprę żar ką, któ rą za ofe ro -
wa ło w ostat niej chwi li Cen trum Nur ko we
Octo pus z Lesz na. W ten spo sób na po trze -
by nur ków ak cji CJD 2015 by ły aż dwie
sprę żar ki i dzię ki te mu na peł nia nie bu tli po -
wie trzem szło du żo spraw niej, a obaj pa no -
wie dzia ła li do ostat niej na peł nio nej bu tli –
za co bar dzo dzię ku je my!

Dru ży ny lą do we po szły w te re ny przy le -
ga ją ce do je zio ra. Sprzą ta li śmy trzci ny, ro -
wy, pla że, łą ki, dro gi, za ro śla i la sy. Wi dać
nas by ło tym ra zem na fio le to wo, bo or ga -
ni za to rzy za fun do wa li nam, dzię ki spon so -
rom, ta kie wła śnie ko szul ki.

W tym sa mym cza sie nur ko wie z wie lu
stron Pol ski (To ruń, Kra ków, Lesz no, Ko -
ścian, Śmi giel, Wro cław, Po znań, Gło gów,

Wło sza ko wi ce, Po mo rze i in ne) za czy na li
wcho dzić do wo dy. Ka żdy z nas do stał po -
ma rań czo wy wo rek rasz lo wy, trans pa rent -
ny dla wo dy i za koń czo ny ta siem ką.
Zo sta li śmy po dzie le ni wg stref i swo im za -
się giem pró bo wa li śmy ob jąć ca łe Je zio ro
Do mi nic kie.
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Wraz z ar che olo ga mi pod wod ny mi oraz
stu den ta mi SKBP, Tom kiem i Ma riu szem,
po pły nę li śmy łód ką do Do mi nic i tam
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wsko czy li śmy do wo dy, by po chwi li za wi -
snąć w to ni i zdzi wić się sze ścio me tro wą
wi docz no ścią. Tem pe ra tu ra wo dy osią gnę -
ła przy zwo ite 17OC. Po pły nę li śmy ty ra lie rą,
pe ne tru jąc dno je zio ra na głę bo ko ści od 1
do 2,5 me tra.

Spo ty ka jąc po dro dze ra ki, oko nie, pło -
cie i pięk ne go wę go rza, wy ła wia li śmy na -
po tka ne śmie ci. Z ra do ścią my śla łem o tym,
że w po rów na niu z ze szłym ro kiem (to sa -
mo miej sce od wie dzi łem pod czas ze szło -
rocz nej ak cji) te raz pu szek, bu te lek i in nych

od pa dów wy rzu co nych przez bez myśl ne go
czło wie ka jest du żo mniej.

Nie po my li łem się. Po po wro cie nur ków
pod cho dzi łem do nich i py ta łem o wra że -
nia zwią za ne ze zbie ra niem śmie ci. Jed no
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jest pew ne, jest ich z ro ku na rok mniej, ale
nie ste ty tyl ko pod wo dą.

Gdy po pa trzy łem na kon te ner pe łen
śmie ci – przy go to wa ny, jak co ro ku, przez
Do mi ni ka Za ją ca – tro chę mi na mi zrze dła.
Lu dzie bez prze rwy wy rzu ca ją wszyst ko co
po pad nie w tra wę, do ro wu, przy dro dze.
Na tu rę ma ją gdzieś, do bry smak ma ją

gdzieś, po zo sta łych, dzie ci, mło dzież i do -
ro słych rów nież ma ją gdzieś.

Ilość za trwa ża ją ca. Ze bra li śmy 3,36 to ny
śmie ci, co da ło w tym ro ku ob ję tość po nad
20 m3.

Wnio ski po zo sta wiam Czy tel ni kom.
Ta kie ak cje po win ny mieć jak naj więk -

szy wy miar me dial ny i edu ka cyj ny. Wła śnie
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od dol ne ini cja ty wy przy cią ga ją ogrom ne
ilo ści wo lon ta riu szy, któ rzy swo im za an ga -
żo wa niem i pra cą po ka zu ją, gdzie znaj du -
je się ostat nia dro ga pusz ki po pi wie,
pla sti ko we go ta le rzy ka po kieł ba sce, czy
opo ny.

Oko ło 15 za czął się grill. Ja rek, obec ny
od po cząt ku ist nie nia ak cji, spra wo wał nad
wszyst kim pie czę. W tym ro ku miał mnó -
stwo su che go i po rą ba ne go drew na, dzię ki
La som Pań stwo wym z Wło sza ko wic, oraz

kuch nię po lo wą peł ną prze pysz nej gro -
chów ki, któ rej jed nak za bra kło.

Kieł ba ski, ka szan ka i mię sko szły jak cie -
płe bu łecz ki. Pan Pa weł John, jak zwy kle,
ura czył nas tym wszyst kim na świe żo.
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By ły ze spo ły, kon kur sy, za ba wy. To wa -
rzy szy ła nam bar dzo do bra at mos fe ra. Nie -
któ rzy przed sta wi cie le Mor sów Yeti
pró bo wa li na wet ką pie li.

Su per jest spo tkać lu dzi, któ rzy są
uśmiech nię ci. Su per jest spo tkać przy ja ciół,
zna jo mych i tych, któ rych spo ty ka się raz
do ro ku, wła śnie na ak cji.

Oso bi ście cie szę się jesz cze z te go, że
uda je mi się co ro ku za pro sić ko goś, kto do
Bosz ko wa przy je żdża pierw szy raz w ży ciu.
Wie lu z nich po wra ca, bo Je zio ro Do mi nic -
kie jest wspa nia łym miej scem na wy po czy -
nek na ło nie Na tu ry.

Czy ste Je zio ra!!!

Woj ciech Zgo ła

woj tek@di ve -ad ven tu re.eu
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Je stem już w dom ku przed kom -
pu te rem. Prze płu ka ny sprzęt su szy
się na ta ra sie. Dzi siej sza wy ciecz ka
dość spon ta nicz nie zmie ni ła swój
kie ru nek, bo wiem po do je cha niu do
za mie rzo ne go ce lu – na gli nian kę –
oka za ło się, że to strasz nie brud ne,
ma łe je zior ko z ciem no brą zo wym
dnem, we dług mnie, jesz cze gor sze
od na sze go Na ter skie go. 

Wi docz no ści nie by ło na wet pół me tra,
szlam, po sta no wi li śmy więc po je chać na
Wuk sni ki. To tyl ko 14 ki lo me trów da lej. Na
Wuk sach przy brze gu wo da by ła oczy wi -
ście kry sta licz na, za po wia da ło się świet nie!
Mo im par te rem był Piotr, nu rek głę bio lub -
ny. W je zio rze, na 14 me trach, znaj do wał
się nasz za to pio ny cel, któ ry mie li śmy od -
szu kać – po pu lar ny nie gdyś na pol skich
dro gach Ma luch. Za nim we szli śmy do wo -
dy, nad cią gnę ły ciem ne, desz czo we chmu -

ry... Wcho dząc, skie ro wa li śmy się na
wprost od po mo stu, lek ko w pra wą stro nę,
tak na go dzi nę trzy na stą.

Na głę bo ko ści oko ło czte rech me trów
wi docz ność spa dła do dwóch me trów. Ko -
rzy sta jąc z la ta rek, po krę ci li śmy się tro chę

Wuksniki
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na czter na stu me trach, aż Piotr od na lazł
Ma lu cha. Opły nę li śmy go do oko ła, ro biąc
zdję cia. Na ma sce na pi sa łem da tę
01.05.2015 i pod pi sa łem: PIO TRY DWA.
Za przed nim zde rza kiem sie dział so bie
mię tus, dłu go ści oko ło 40 cm, faj nie wy glą -
dał, choć py ska nie wi dzia łem. Za cze pi li -

śmy go pal cem i czmych nął. Z wra ku Piotr
po pro wa dził nas wprost na głę bię, trzy ma -
łem się je go pra wej stro ny. Zu ży cie po wie -
trza mia łem do bre, ale nie po do bał mi się
pro fil nur ko wa nia. Po 10 mi nu tach na 14
me trach nie chcia łem iść za głę bo ko. Ca ły
czas kon tro lo wa łem wska za nia kom pu te ra i

kom pa su, przy 27 me trze kom pu ter po ka -
zał mi de ep stop, któ ry bę dę mu siał wy ko -
nać na 12 me trach. Po ka za łem Piotr ko wi
mój kom pu ter w świe tle la tar ki, nie wie dząc
jak głę bo ko zmie rza, nie chcia łem da lej
pły nąć. Oczy wi ście Piotr w mig zro zu miał i
za wró ci li śmy. Wy pły ca li śmy się po wo li do
głę bo ko ści 7 m. Piotr chciał pły nąć da lej na
pły ci znę, na przy sta nek bez pie czeń stwa
3/5, ale ja po ka za łem mu, że od bi je my w
pra wo. Mia łem na dzie ję na tknąć się na „na -
szą” drew nia ną łódź. Oczy wi ście po nie -
dłu gim cza sie cen tral nie na nią
na pły nę li śmy, po krę ci li śmy się chwi lę i od -
bi li śmy w dro gę po wrot ną. W mię dzy cza -
sie uda ło mi się uwiecz nić na zdję ciu
racz ka. Wy pły ci li śmy się na 2-3 m i na tej
głę bo ko ści pły nę li śmy w kie run ku po mo stu,
ro biąc tym sa mym przy sta nek bez pie czeń -
stwa. Wszyst ko by ło w po rząd ku, kom pu ter
ani ra zu nie za pisz czał. Nie ste ty, oprócz te -
go jed ne go mię tu sa w Ma lu chu, nie by ło
dzi siaj na płyt kiej wo dzie żad nych ryb. Ca -
łe nur ko wa nie trwa ło 39 mi nut, na wyj ściu
mia łem 50 atm, kom pu ter za re je stro wał
rów niu sień ko 27 m głę bo ko ści. Wo da mia -
ła 5oC, w naj głęb szym miej scu 4oC, a na
płyt kiej wo dzie – od 2 do 5 me trów – mia -
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ła 8oC. Pod wo dą czu łem się do sko na le,
nie mia łem naj mniej szych pro ble mów ze
sprzę tem z wy jąt kiem sy gna li za to ra „ham -
mer he ad”, któ ry po pro stu od sa me go po -
cząt ku prze stał dzia łać – nie kwa cze.
Po wie trze przez nie go prze cho dzi, a dźwię -

ku żad ne go. Bę dę mu siał go ro ze brać i
spraw dzić, mo że znaj dę uster kę. Naj wa -
żniej sze, że ca ły sprzęt spi sał się do sko na le.
Su chy ska fan der to praw dzi wy „su chacz”,
nie prze cie kał mi ni gdzie, wy sze dłem z wo -
dy su chu sień ki. Bu ty, po dwój ne skar pe ty,

do cie placz – kom bi ne zon KWARK, płe twy,
rę ka wi ce su che – wszyst ko su per do pa so -
wa ne i spraw ne. Nie mia łem żad ne go dys -
kom for tu. Gdy bym miał o 1 kg wię cej
ba la stu, to by mi się le piej pły wa ło, ale da -
łem ra dę. I oczy wi ście su per jest to, że wca -
le nie by ło zim no, na wet w uszy. Sty lem
„fro go wym” pły nie się nie ja ko ma chi nal nie,
wca le nie jest to trud ne i przy cho dzi au to -
ma tycz nie. Po wyj ściu roz ma wia łem z Pio -
trem, chciał zła pać 30 m, więc i tak za trzy
me try by śmy za wra ca li. Po wyj ściu oka za ło
się, że nie chyb nie za no si się na deszcz, mi -
mo że po go da fak tycz nie się ze psu ła, se zon
nur ko wy uwa żam za roz po czę ty!

Piotr

fot. Wojciech Zgoła



http://www.facebook.com/OlsztynWaterShow
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W pierw szej czę ści mo je go ar ty ku -
łu (wy da nie kwiet nio we Nu ras.in fo)
sta ra łem się po ka zać i przed sta wić
na przy kła dach ar gu men ty, iż nur ko -
wie głę bo kie (tech nicz ne/tri mix) w
kon fi gu ra cji si de mo unt jest jak naj -
bar dziej mo żli we, bez piecz ne i da je
na wet tro chę wię cej mo żli wo ści niż
nur ko wa nie w kon fi gu ra cji back mo unt
(ze staw dwu bu tlo wy ty pu twin set).

W tej czę ści po sta ram się przed sta wić
kil ka mo ich po my słów i wnio sków w kwe -
stii pro ce dur i roz wią zań sprzę to wych dla
nur ko wań si de mo unt tri mix. Mo ją pre zen -
ta cję po dzie li łem na trzy czę ści, w pierw -
szej opo wiem o kon fi gu ra cji bu tli dla
nur ko wań si de mo unt tri mix, w dru giej o
urzą dze niach wy por no ścio wych, a w trze -

ciej o do dat ko wych ele men tach sprzę tu,
któ rych roz ło że nie mo że być spe cy ficz ne
wła śnie dla nur ków si de mo unt.

Na po cząt ku chciał bym pod kre ślić, iż na
dzień dzi siej szy nie ma w za sa dzie do stęp -
nych ogól nie przy ję tych pro ce dur i stan dar -
dów do ty czą cych sa mej kon fi gu ra cji
sprzę tu dla nur ko wań głę bo kich w SM (si -
de mo unt), po nie waż jesz cze nie wie le osób,
na wet w ska li świa to wej, pró bu je nur ko wać
głę bo ko (po ni żej 100 m) z bu tla mi „tyl ko po
bo kach”. Przed sta wio ne wnio ski są mo imi
po my sła mi i po sta ram się po ka zać je w spo -
sób ogól ny ja ko kon cep cje…, szcze gó ły to
już tyl ko szko le nia i prak ty ka pod wo dą.

Pod sta wo wą tech ni ką ba lan su nur ka SM
(le wa = pra wa stro na) jest do syć czę sta
zmia na bu tli, z któ rych od dy cha my, czy li
na zmia nę raz pra wa, raz le wa, np. co 20-

30 bar. Czy ta tech ni ka mo że mieć miej sce
w nur ko wa niach tech nicz nych SM? Ge ne -
ral nie mo że, ale mo im zda niem, tak czę ste
zmia ny nie są już ko niecz ne. Jest to zwią za -
ne z fak tem, iż w nur ko wa niach tech nicz -
nych bę dzie my mie li, oprócz głów nych
bu tli, ta kże bu tle de kom pre syj ne np. z ni -
tro xem 50 i tle nem lub tri mi xy pod ró żne i
de kom pre syj ne. Te do dat ko we bu tle, ze
wzglę du na MOD – czy li głę bo kość mak sy -
mal ną na ja kiej mo że my z nich od dy chać –
bę dzie my uży wać po ko lei, czy li np. w
pierw szej ko lej no ści EAN50 od 21 me tra, a
tlen od 6 m i ten fakt bę dzie po wo do wał ró -
żni ce le wa–pra wa stro na wła śnie w ba lan -
sie nur ka. Do dat ko wo, czę ste zmia ny bu tli
głów nych (den nych), np. co 20-30 bar, na
du żych głę bo ko ściach (szyb sze zu ży wa nie
ga zów) wpro wa dzą nam zbyt du żo za mie -

Trimix i sidemount
czy można to bezpiecznie połączyć? cz. 2
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sza nia (ja sto su ję zmia ny co 60 bar, do sto -
so wu jąc stan dar do wą re gu łę 1/3 z nur ko -
wań tech nicz nych). Py ta nie tyl ko – jak
so bie w ta kim wy pad ku po ra dzić z ty mi ró -
żni ca mi i ba lan sem cia ła le wa–pra wa stro -
na? I tu z po mo cą przy cho dzi nam su chy
ska fan der, któ re go do bra ob słu ga po ma ga
nam roz wią zać pro blem, czy li da je mo żli -

wość rów no wa że nia ba lan su plus/mi nus 1
kg po obu stro nach. Z te go po wo du, mo im
zda niem, nur ko wa nia tech nicz ne/tri mi xo -
we w SM mo gą od by wać się tyl ko w su -
chych ska fan drach. Na le ży tyl ko pa mię tać,
aby roz ło żyć bu tle, któ rych bę dzie my uży -
wać po ko lei, po dwóch stro nach, czy li np.
EAN50 po jed nej a tlen po dru giej. 

Ko lej nym wy zwa niem sta je się pod sta -
wo wy trym nur ka, czy li ba lans gło wa–no gi
(po zy cja ho ry zon tal na). W tym przy pad ku
su chy ska fan der mo że być ta kże bar dzo po -
moc ny, ale czy wy star czy? Z mo ich do -
świad czeń wy ni ka, że naj więk szym pro ble-
mem przy uży wa niu sze ściu bu tli alu mi nio -
wych jest ich cha rak te ry sty ka, czy li ge ne ral -
nie do dat nia pły wal ność, szcze gól nie
dol nych czę ści („den ka”). Bu tle alu mi nio we
ma ją ce 140-150 bar po wie trza bądź ni tro xu
zmie nia ją cha rak te ry sty kę dol nej czę ści na
po zy tyw ną, więc cią gną no gi nur ka ku gó -
rze. Bu tle alu mi nio we z tri mi xem, na wet
bę dąc peł ne (200 bar), w za sa dzie ma ją do -
dat nią pły wal ność już na po cząt ku nur ko -
wa nia (hel jest ga zem lek kim, kwe stia
frak cji pro cen to wej te go ga zu w bu tli) i ta -
kże cią gną do gó ry. W przy pad ku nur ko -
wań np. po ni żej 100 m, sześć bu tli w fa zie
de kom pre sji, czy li w trak cie zu ży wa nia ga -
zów, za czy na co raz sil niej wpły wać na
nasz trym (no gi do gó ry – lek kie den ka bu -
tli i cię ższy za wór z au to ma tem). Szcze gól -
nie od czu wal ne bę dzie to w kon fi gu ra cji
SM, gdzie bu tle są prze su nię te nie co da lej
w kie run ku nóg niż w ze sta wie dwu bu tlo -
wym ty pu twin set. Tu taj po moc ne są tech ni -
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ki roz kła da nia ba la stu, prze su wa nia cen tral -
nych kie sze ni ba la sto wych w kie run ku nóg,
sto so wa nia mon ta żu ba la stu czy kie sze ni
try mu ją cych na pa sie krocz nym. Py ta nie tyl -
ko, czy to wy star czy? Dla nie któ rych mo że
oka zać się to nie wy star cza ją ce. W ce lu do -
dat ko we go wspo mo że nia mo że my za sto so -
wać, szcze gól nie dla nur ko wań głę bo kich
w SM, do dat ko wy wo rek wy por no ścio wy.
(zdj. 2) Ale za nim o tym opo wiem, roz wa -
żmy jed ną wa żną kwe stię – czy dla nur ko -
wań głę bo kich, np. po wy że j100 m, je den
wo rek wy por no ścio wy (na wet w ze sta wie
ty pu twin set) plus su chy ska fan der, ja ko do -
dat ko wy „bac kup”, bę dzie wy star cza ją cy?
Awa rie wor ków wy por no ścio wych są rzad -
kie, ale się zda rza ją, szcze gól nie do ty czą
in fla to rów (blo ka dy przy ci sków, sa mo ist ne
na peł nia nie itp.). Wie le osób mo że po wie -
dzieć, że pró bo wa ło wy nu rzać się z 30 m
przy uży ciu su che go ska fan dra z pię cio ma
bu tla mi. Czy jest to mo żli we – pew nie tak,
ale pa mię taj my o jed nej ró żni cy, z 30 m tyl -
ko się wy nu rza li śmy, na to miast przy 130 m
bę dzie my mu sie li zre ali zo wać czę sto wie -
lo go dzin ne i wie lo po zio mo we nur ko wa nie,
a to jest za sad ni cza ró żni ca. Mo że my za dać
so bie py ta nie – je że li na du żej głę bo ko ści

za cznie my na peł niać awa ryj nie su chy ska -
fan der i gaz za cznie nam „wy cho dzić”
przez kry zę szyj ną, a my na dal nie bę dzie -
my się wy nu rzać, to ile se kund po trze ba,
aby się „na krę cić” i za cząć nie po ko ić? Nie -

wie le, a to już pro sta dro ga do wy pad ku. Na
po sta wie mo ich do świad czeń mo gę stwier -
dzić, że su chy ska fan der ja ko do dat ko we
źró dło wy po ru do nur ko wań 100 m+ jest
nie wy star cza ją cym za bez pie cze niem i w
związ ku z tym za wsze sto su ję dru gi wo rek
wy por no ścio wy, kwe stia tyl ko czy dwa od -
dziel ne wor ki, czy je den z po dwój nym pę -
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che rzem i dwo ma in fla to ra mi. W kon fi gu -
ra cji SM cie kaw szym roz wią za niem mo że
być sto so wa nie dwóch nie za le żnych wor -
ków, z cze go ten dru gi mon to wa ny jest w
gór nej czę ści ple ców (np. w przy pad ku
wor ka fir my xDe ep Ste alth 2.0 do gó ry no -
ga mi), tak aby za wór nad mia ro wy słu żą cy
do opró żnia nia znaj do wał się na wy so ko ści
kar ku, czy li był ła two do stęp ny. 

W tym przy pad ku na peł nia nie wor ka,

któ ry jest za mon to wa ny w gór nej czę ści
nur ka, po zwo li le piej za rzą dzać na szym try -
mem w SM z wie lo ma bu tla mi z po zy tyw -
ną pły wal no ścią.

Oso bi ście za czą łem sto so wać gór ny wo -
rek ja ko głów ny, a dol ny ja ko za pa so wy.

Ko lej ny kro kiem sta ło się od po wied nie
uło że nie bu tli. Pod uwa gę bra łem trzy wa -
żne ele men ty: trym bu tli, czy li po zy cja ho -
ry zon tal na,

po dob nie jak syl wet ki nur ka, od po wied -
ni do stęp do bu tli pod czas ca łe go nur ko wa -
nia oraz bez piecz ne ich uło że nie z punk tu
wi dze nia pro ce du ry NO TOX, czy li bez -
piecz ne go uru cha mia nia od po wied niej bu -
tli w da nej fa zie nur ko wa nia (pro ce du ra
spraw dze nia MOD, czy li mak sy mal nej głę -
bo ko ści uży cia da ne go ga zu). Ka żdy nu rek
tech nicz ny zda je so bie spra wę, że uży cie
złej bu tli na złej głę bo ko ści koń czy się naj -
czę ściej wy pad kiem (śmier tel nym). W
związ ku z tym zde cy do wa łem, że bu tle z
ga za mi pod ró żny mi, uży wa ny mi pod czas
fa zy za nu rza nia (tra vel tri mix) oraz pod czas
pierw szej fa zy wy nu rza nia (głę bo kie przy -
stan ki – de ep stops), są przy cze pio ne pod
bu tla mi pod sta wo wy mi dla nur ka SM (gaz
den ny – bot tom gas), czy li na wy so ko ści
klat ki pier sio wej. Ta kie pod cze pie nie bu tli
da je ła twy do stęp do nich, co jest wa żne
szcze gól nie pod czas szyb kie go za nu rze nia
(uży cie i kla ro wa nie, czy li za my ka nie bu tli
i po wtór ne ukła da nie wę ży LP na bu tlach).
Jed no cze śnie mon taż tyl ko dwóch bu tli w
tym miej scu da je ła twy do stęp do stre fy klat -
ki pier sio wej i brzu cha (za wór in fla cyj ny su -
che go ska fan dra, in fla to ry, do dat ko we
ele men ty sprzę tu, np. nóż, pod cze pie nie
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sku te ra itp.). Na to miast ga zy „naj cie plej -
sze”, czy li de kom pre syj ne, jak EAN50 czy
tlen, za mon to wa łem po wy żej bu tli głów -
nych, za ra mio na mi, co po wo do wa ło trud -
niej szy nie co do stęp do tych bu tli i
eli mi no wa ło ewen tu al ne przy pad ko we ich
uży cie w fa zie głę bo kiej. Oczy wi ście do -
stęp do bu tli de kom pre syj nych był wy star -
cza ją cy, aby spo koj nie prze pro wa dzić
pro ce du rę ich uru cho mie nia, czy li NO TOX
pod czas dłu gich i płyt kich przy stan ków de -
kom pre syj nych.

Wa żnym ele men tem jest fakt, iż wszyst -
kie bu tle (tra vel tmx, de co gas), po za bu tla -
mi głów ny mi, mu szą być mon to wa ne nie
jak tra dy cyj nie dla nur ko wań tech nicz nych
za po mo cą „sznur ko wych” uprzę ży, ale
przy uży ciu ka ra bin ków i gum bun gee.
Mon taż ich za po mo cą gum da je efekt przy -
le ga nia do nur ka, od po wied ni trym bu tli a
jed no cze śnie wy go dę prze pro wa dza nia
pro ce du ry NO TOX oraz ewen tu al nej ob słu -
gi ich w sy tu acjach awa ryj nych (np. ma nu -
al na ob słu ga pod czas sta łe go wy dat ku, z

ang. fre eflow). Ten efekt ma my za pew nio -
ny dzię ki roz cią gli wo ści gum i mo żli wo ści
nie wiel kiej zmia ny po ło że nia bu tli bez ich
od cze pia nia.
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Na ko niec chciał bym pod po wie dzieć kil -
ka mo ich po my słów w kwe stii mon ta żu do -
dat ko wych ele men tów sprzę tu, ta kich jak
bu tla ar go no wa czy la tar ka. Bu tla ar go no -
wa słu żą ca do in fla cji su che go ska fan dra
(nie mo żna za si lać ska fan dra ga zem den -
nym, czy li tri mi xem – ry zy ko sa tu ra cji he -
lem po przez skó rę) mon to wa na mo że być
na ple cach obok cen tral nej kie sze ni ba la -
sto wej, pod wor kiem wy por no ścio wym. W

tym przy pad ku na le ży upew nić się, czy ma -
my ła twy do stęp do za wo ru bu tli (mon taż
za wo rem do do łu). La tar ka w kon fi gu ra cji
si de mo unt kla sycz nie umiesz czo na jest na
pa sie krocz nym, jed na kże mo że znaj do wać
się ta kże na ple cach, po dru giej stro nie cen -
tral nej kie sze ni ba la sto wej bę dąc nie co w
„rów no wa dze” do bu tli ar go no wej.

W tym przy pad ku la tar ka po win na mieć
włącz nik na gło wi cy, a nie na ka ni strze (ła -

twiej szy do stęp). Oczy wi ście przy mon ta żu
la tar ki i bu tli ar go no wej na ple cach do brze,
aby oba te ele men ty mia ły po dłu żny i wą ski
kształt o ma łej śred ni cy (bu tla np. Lu xfer
Alu 0,8 l).

Na ko niec chciał bym jesz cze raz pod kre -
ślić, iż są to mo je roz wią za nia i na tę chwi -
lę ni gdzie nie ma do stęp nych pro ce dur dla
nur ko wań głę bo kich z wie lo ma bu tla mi w
kon fi gu ra cji si de mo unt. Wszyst kie te sty,
szcze gól nie w kwe stii uło że nia bu tli i ich
uży wa nia na ró żnych głę bo ko ściach, po -
win ny być prze pro wa dza ne pod okiem in -
struk to ra z upraw nie nia mi Tec SM bądź
do świad czo ne go nur ka tech nicz ne go. Na -
wet dla mnie – a uwa żam, że mam bar dzo
du że do świad cze nie w nur ko wa niach głę -
bo kich – „za ba wa” z bu tla mi i zmia na mi
ich po ło że nia mo gła być nie bez piecz na.
Sta ty sty ki w nur ko wa niu tech nicz nym nie -
ste ty nie kła mią! I tu taj chcia łem po dzię ko -
wać Dar ko wi Cier piń skie mu, za je go wkład
pra cy pod czas na szych prób i za „pil no wa -
nie” mnie pod czas te stów kon fi gu ra cji si de -
mo unt dla nur ko wań głę bo kich. Po wo -
dze nia w zdo by wa niu głę bin z bu tla mi tyl -
ko po bo kach.

Ce za ry „Cza ro” Abra mow ski
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W dniach 22- 23 ma ja od by ła się
dwu na sta edy cja Ba se no wych Mi -
strzostw Pol ski we Fre edi vin gu. Tym
ra zem miej scem zma gań bez de chow -
ców by ła nie daw no otwar ta pły wal nia
„Ko ral” w Mo ra wi cy pod Kiel ca mi.
Za wo dy prze pro wa dzo no dzię ki za in -
te re so wa niu kie row nic twa „Ko ra la”, w
tym przede wszyst kim pre ze sa Woj -
cie cha Ostrow skie go, oraz wiel kie mu
za an ga żo wa niu Kie lec kie go Klu bu
Fre edi vin gu „DNF” z Tom kiem Ma zu -
rem na cze le.

Naj cie kaw sze wy ni ki pa dły pierw sze go
dnia, tj. w pią tek 22 ma ja. Wte dy to Ju lia
Ko zer ska po pły nę ła w dy na mi ce bez płetw
157 me trów, co da ło jej pierw szy w ka rie -
rze re kord Pol ski. Gra tu lu je my! Ju lia już w
li sto pa dzie ubie głe go ro ku otar ła się o ten

XII Basenowe Mistrzostwa Polski
we Freedivingu
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sam re kord, uzy sku jąc na za wo dach w Żli -
nie 144 me try, a więc o trzy me try wię cej
niż naj lep szy wów czas wy nik w na szym
kra ju na le żą cy do Emi lii Bia łej. Rzecz w
tym, że na tych sa mych za wo dach, te go sa -
me go dnia tyl ko nie co wcze śniej, Emi lia po -
pły nę ła jesz cze da lej (147 m) i dzię ki te mu
utrzy ma ła sta tus re kor dzist ki, a mie siąc póź -
niej w Ryb ni ku po pra wi ła ten re zul tat o ko -

lej ne 8 me trów. Tym ra zem, pod nie obec -
ność Emi lii, Ju lia bez par do nu roz pra wi ła
się z jej re kor dem. War to do dać, że 157
me trów to dru gi naj lep szy wy nik na świe -
cie uzy ska ny przez ko bie tę w tym ro ku. Aż
trud no uwie rzyć, skąd w tak drob nym cie le
znaj du je się ty le sił, by po ko ny wać tak nie -
sa mo wi te od le gło ści. Ale jak wi dać, pa ra -
fra zu jąc sło wa Ja cqu esa z fil mu „Big Blue”:

„The si ze of the bo dy has no thing to do with
it”.

Oko ło dwa dzie ścia mi nut po Ju lii, po
prze ciw nej stro nie ba se nu sta nął Ma te usz
Ma li na, szy ku jąc się do star tu w swo jej ko -
ron nej kon ku ren cji – dy na mi ce bez płetw.
Uzy skał aż 203 me try, koń cząc – jak od
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daw na ma w zwy cza ju – bez naj mniej szych
śla dów nie do tle nie nia. Do dat ko wo we dług
ran kin gu AIDA jest to naj lep szy w tym ro ku
wy nik na świe cie wśród mę żczyzn. Mi mo
to ten wy czyn zo stał przy ję ty tyl ko skrom -
ny mi gra tu la cja mi. Cóż, od pew ne go cza su
Ma te usz przy zwy cza ił nas do te go, że ka -

żdy je go start w DNF prze kra cza dwie set -
ki, któ re w je go wy ko na niu tro chę nam już
spo wsze dnia ły. Nic dziw ne go, w koń cu od
li sto pa da ubie głe go ro ku do Ma te usza na le -
ży re kord świa ta w tej dys cy pli nie – 226
me trów.

Dru gi dzień za wo dów roz po czął się od
sta ty ki, w któ rej naj bar dziej in te re su ją cym
wy ni kiem by ło 5:59 Agniesz ki Kal skiej – za -

le d wie 4 se kun dy mniej niż ma ją cy już do -
brze po nad trzy la ta ko bie cy re kord Pol ski.
Wśród mę żczyzn pa dły czte ry re zul ta ty po -
wy żej 6 mi nut, ale sió dem ki ni ko mu zro bić
się nie uda ło, choć Ma te usz był bar dzo bli -
sko (za bra kło tyl ko jed nej se kun dy). Ciąg
dal szy za wo dów to ko lej na dy na mi ka, w
któ rej być mo że z po wo du kal ku lo wa nia
nie któ rych za wod ni ków (ile mu szę osią -
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gnąć, by sta nąć na po dium nie ry zy ku jąc
czer wo nej kart ki…), nie pa dły wy ni ki osza -
ła mia ją ce, choć na przy kład Ka rol Karcz
uzy skał ży ciów kę, po ko nu jąc w mo no płe -
twie 184 me try.

Osta tecz nie Mi strzem Pol ski w ka te go rii
mę skiej zo stał, co by ło do prze wi dze nia,

Ma te usz Ma li na. Nie mo gło być ina czej –
Ma te usz uzy skał naj lep sze wy ni ki w ka żdej
z trzech kon ku ren cji. Dru gie miej sce przy -
pa dło Krzyś ko wi Dą brow skie mu, a trze cie
Ka ro lo wi Kar czo wi. Wśród ko biet za no si ło
się na ostrą ry wa li za cję mię dzy wspo mnia -
ny mi już wcze śniej Ju lią Ko zer ską i

Agniesz ką Kal ską. Nie ste ty za koń czo na
czer wo ną kart ką dy na mi ka bez płetw tej
ostat niej wy łą czy ła ją z gro na pre ten den tek
do ty tu łu mi strzy ni. Mi mo to punk ty uzy ska -
ne w dwóch po zo sta łych kon ku ren cjach
wy star czy ły jej do za ję cia trze cie go miej -
sca. Ju lię i Agniesz kę roz dzie li ła Mag da le na
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So lich, któ ra sta nę ła na dru gim stop niu po -
dium.

War to do dać, że w za wo dach star to wa ła
mię dzy in ny mi ca ła na sza ka dra na ro do wa
wy bie ra ją ca się na od by wa ją ce się już w
czerw cu Ba se no we Mi strzo stwa Świa ta, dla

któ rej był to ostat ni spraw dzian przed tą
naj wa żniej szą w ro ku im pre zą. Ka dro wi cze
za ję li pra wie wszyst kie miej sca na po dium,
co świad czy o tym, że rze tel nie po trak to wa -
li swo je przy go to wa nia. Zwłasz cza osią -
gnię cia Ju lii i Ma te usza w DNF sta no wią
do bre pro gno zy przed mi strzo stwa mi świa -
ta, ale… nie za pe szaj my.

Od no to wać war to też kil ka in nych, mo że
nie tak spek ta ku lar nych jak wspo mnia ne
wcze śniej, ale wa żnych dla ich au to rów,
osią gnięć oso bi stych, jak na przy kład pierw -
sze ofi cjal ne sześć mi nut w sta ty ce Mi cha -
ła Wiel skie go, ży ciów ki w dy na mi kach
Łu ka sza Sie ran ta czy uda ny de biut w za wo -
dach Ju sty ny No wak -Fe rensz tajn. Ju sty na
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pierw sze go dnia po pły nę ła swo je Per so nal
Best – 104 me try w dy na mi ce bez płetw.
Nie ste ty, mi mo iż nie by ła nie do tle nio na, to
po skoń cze niu pró by po peł ni ła błąd za nu -
rza jąc usta, co oczy wi ście skoń czy ło się
czer wo ną kart ką. Jed nak to nie po wo dze nie
wca le jej nie za ła ma ło. Wręcz od wrot nie,
za wzię ła się i po sta no wi ła dru gie go dnia
zre zy gno wać z płetw, by po now nie wy star -

to wać w DNF. O dzi wo, uzy ska ła do kład -
nie tę sa mą od le głość, a tym ra zem jej pró -
ba zo sta ła za li czo na. Bio rąc pod uwa gę jej
bar dzo do bry wy nik w sta ty ce (4:49), mo -
żna tyl ko po gra tu lo wać i ży czyć jesz cze
lep szych star tów w przy szło ści. A prze cież
Ju sty na do pie ro co skoń czy ła kurs ba se no -
wy. Na ko niec do daj my też cał kiem faj ny
start Ka mi la Soł ty sia ka. Mo żna po wie dzieć,

że Ka mil zo stał wzię ty do udzia łu w za wo -
dach z ła pan ki. Jest on ra tow ni kiem na pły -
wal ni „Ko ral” i ni gdy wcze śniej nie
upra wiał fre edi vin gu. Jed nak od wa żnie po -
sta no wił wy star to wać, by Mo ra wi ca mia ła
na mi strzo stwach swo je go re pre zen tan ta.
Na sta ty ce po ja wił się bez pian ki, bo jej nie
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po sia da, na wro tów i tech ni ki po ru sza nia się
w płe twach uczył się w eks pre so wym tem -
pie w prze rwie mię dzy kon ku ren cja mi. Mi -
mo to je go start był uda ny i kto wie, mo że
przy czy ni się on w przy szło ści do po wsta -
nia sek cji fre edi vin gu w Mo ra wi cy.

A te raz kil ka smacz ków. Z ró żnych po -
wo dów w tych za wo dach wzię ła udział sto -
sun ko wo nie wiel ka ilość uczest ni ków. Do

ostat niej chwi li za no si ło się na to, że za -
brak nie na nich na wet sa me go Ro ber ta Ce -
tle ra, a przy po mnij my, że ten we te ran
ba se no wych i je zio ro wych bo jów, wie lo -
krot ny mistrz i re kor dzi sta Pol ski od kil ku -

na stu lat nie od pu ścił żad nych ba se no wych
mi strzostw kra ju! Tym ra zem z ró żnych po -
wo dów de cy zję o wy jeź dzie na za wo dy od -
wle kał do sa me go koń ca, by pod jąć ją
do pie ro na dzień przed ich roz po czę ciem.
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In ter ne to wy pa nel do za pi sów zo stał już
wte dy za mknię ty i w re zul ta cie Ce ti nie
zna lazł się na wet na wi docz nej na stro nie
mi strzostw li ście za wod ni ków. Mi mo to

star to wał i za jął osta tecz nie cał kiem nie złe
(choć mo że nie jak na nie go), czwar te miej -
sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Za rów no ten
wy nik, jak i w ogó le sam fakt pod ję cia de -

cy zji o star cie za słu gu je na uwa gę i uzna -
nie, bo w tym ro ku Ro bert nie miał ani
chwi li cza su na tre ning i przy go to wa nia. In -
ną oso bą, o któ rej war to wspo mnieć w tym
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miej scu jest Pio trek Pa lacz. Ten naj star szy
spor to wo ry wa li zu ją cy pol ski fre edi ver od
wie lu lat do cie rał na za wo dy w asy ście po -
zo sta łych człon ków słyn nej eki py po znań -
skiej. Tym ra zem resz ta gru py wy kru szy ła
się i Pio trek przy je chał tyl ko z „mło dą” tj.
Agniesz ką Kal ską – jed ną z na dziei na sze go

ko bie ce go fre edi vin gu. A więc nie co osa -
mot nio ny i po dob nie jak Ce ti nie przy go to -
wa ny, ale … jed nak przy je chał, star to wał,
a w so bot ni wie czór za ba wiał to wa rzy stwo
swo ją nie tu zin ko wą oso bą. Tym sa mym ra -
zem z Ce tim dał do bry przy kład in nym, du -
żo młod szym za wod ni kom, któ rzy nie

po ja wi li się w Mo ra wi cy wy ma wia jąc się
tym, że nie mie li cza su na przy go to wa nia
lub bra kiem pięć dzie się cio me tro we go ba -
se nu na tych za wo dach.

Na ko niec nie spo sób nie wspo mnieć o
spon so rach. Wśród nich zna la zła się do sko -
na le wszyst kim zna na fir ma DE CA TH LON
ofe ru ją ca bo ga ty wy bór sprzę tu spor to we go
z wszel kich mo żli wych dys cy plin spor tu, w
tym rów nież do nur ko wa nia, któ ra wspie ra -
ła nas już po raz ko lej ny. Na to miast głów -
nym spon so rem mi strzostw by ła tym ra zem
fir ma BAN DI Co sme tics – pro du cent do sko -
na łych ko sme ty ków pie lę gna cyj nych. Dzię -
ki prze ka za nym przez nią fun du szom
uczest ni cy, a zwłasz cza za wod ni cy z
pierw szej trój ki ko biet i mę żczyzn, otrzy -
ma li nie zwy kle atrak cyj ne na gro dy. War to
do dać (a jest to wia do mość z ostat niej chwi -
li), że fir ma BAN DI za ofe ro wa ła swo je fi -
nan so we wspar cie dla ka dry Pol ski wy-
je żdża ją cej na Ba se no we Mi strzo stwa Świa -
ta, po kry wa jąc wpi so we dla wszyst kich na -
szych re pre zen tan tów.

D Z I Ę K U J E M Y !!!

Tomek "Nitas" Nitka

fot.: Rafał Meszka, Lustyna Kicińska
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http://www.wioskisos.org
http://xdivers.pl


Nuras.info 6/2015

70

Pro blem, o któ rym chciał bym tu
po wie dzieć, nie do ty czy tak na praw -
dę te go, czy in struk tor ma być ubez -
pie czo ny od od po wie dzial no ści cy wil -
nej, czy nie, tyl ko te go, że nie któ rym
lu dziom my lą się po ję cia ubez pie cze -
nia i bez pie czeń stwa. 

Spo ro jest nie ste ty in struk to rów, któ rzy
ubez pie cza ją się po to, że by nie mu sieć się
sta rać o bez pie czeń stwo. A prze cież po win -
no cho dzić o to, że by nie by ło wy pad ku
nur ko we go, nie zaś o to, że by w sy tu acji,
gdy wy stą pi wy pa dek, by ło z cze go wy pła -
cić od szko do wa nie ro dzi nie ofia ry! Ta kie
sta wia nie spra wy na gło wie, czy li za sła nia -
nie się ubez pie cze niem przed od po wie -
dzial no ścią, jest nie ste ty prze ra ża ją co
po wszech ne wśród or ga ni za to rów tu ry sty ki.

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Co z ubezpieczeniem OC instruktora
lub organizatora nurkowania?
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Kie dyś, w pew nym ośrod ku wy po czyn -
ko wym w Pol sce, usły sza łem jak wła ści ciel
ośrod ka po wie dział, że nie wy mie nia zbu -
twia łych de sek w scho dach pro wa dzą cych
do dom ków, bo ma ubez pie cze nie OC,
więc na wet jak ktoś zła mie no gę to i tak OC
to po kry je. Brak mi słów, że by wy ra zić jak
skan da licz ne jest mo im zda niem ta kie my -
śle nie! Czy ten czło wiek zła mał kie dyś mo -
gę? Czy wie, jak to bo li? Ta ki cy nizm
za słu gu je na ka rę. Tym cza sem po wszech ne
jest po bła ża nie tak my ślą cym or ga ni za to -
rom, a na wet są oni nie kie dy sza no wa ni za

to, że są „w po rząd ku, bo prze cież wy ku pi -
li ubez pie cze nie”! Ma my tu do czy nie nia z
ka ta stro fą za gu bie nia zna czeń.

Pa mię tam, jak pe wien in struk tor nur ko -
wa nia opo wia dał in nym in struk to rom o
śmier tel nym wy pad ku, któ ry wy stą pił w je -
go ba zie w Chor wa cji. Z opo wie ści wy ni -
ka ło, że wy pa dek miał miej sce ewi dent nie
z przy czy ny nie chluj nej or ga ni za cji nur ko -
wań – ze spo ły by ły źle do bra ne, pa ra świe -
żo upie czo nych nur ków, za raz po kur sie
P1, zo sta ła wy sła na sa ma na 20 me trów i to
w do dat ku w miej scu, gdzie by ło wie le
atrak cyj nych pod wod nych grot. Oczy wi ście
wy szedł tyl ko je den. Ten in struk tor opo wia -
dał, że spraw dził, czy nur ko wie ma ją ba da -
nia le kar skie. Mie li, „więc spra wa jest
czy sta” – tak po wie dział! A po tem za czął
na rze kać, że bar dzo du żo mu siał za pła cić
z wła snej kie sze ni za trans port zwłok nur ka
do kra ju, bo to spo ro kosz tu je. Pa mię taj cie
– mó wił do nas ten in struk tor – ubez pie czaj -
cie wszyst kich od trans por tu zwłok! To był
je dy ny wnio sek, ja ki ten za bój ca wy cią gnął
z czy jejś śmier ci, wy ni kłej z je go nie chluj -
stwa. I, co cie ka we, nikt nie splu nął mu na
bu ty, nikt nie po wie dział „za mknij się łaj -
da ku”, słu cha li śmy wszy scy tych wy wo dów

z opad nię ty mi szczę ka mi...
Po my śla łem wte dy, że mo że pa ra dok sal -

nie lep szy jest ten or ga ni za tor, któ ry w ogó -
le nie ma żad nych ubez pie czeń, bo nie ja ko
w na tu ral ny spo sób bar dziej się sta ra o re al -
ne bez pie czeń stwo, niż ten, któ ry ma
wszyst kie pa pie ry w po rząd ku, a re al ny
świat w no sie, bo spra wa jest dla nie go
„czy sta”.

Niech Cię nie zwie dzie fakt, że speł ni łeś
wszyst kie wy mo gi na ka za ne prze pi sa mi. Ti -
ta nic też je speł niał. I był ubez pie czo ny.

To masz Stru gal ski

W tek ście wy ko rzy sta no frag men ty be st sel -
le ro wej ksią żki To ma sza Stru gal skie go „Wszy -
scy mu szą wró cić – fi lo zo fia nur ko wa nia”
(ksią żka + pły ta DVD z 5 fil ma mi z ży cia ba zy
nur ko wej). Tę i in ne ksią żki te go au to ra mo żna
ku pić tu: http://ksie gar nia.iknt.pl/se arch/se -
arch?se arch=Stru gal ski

Chcesz opisać wyjątkowe nurkowanie?

Chcesz się podzielić ciekawymi

informacjami?
Napisz do nas redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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Po po ran nym omó wie niu na sło -
necz nym po mo ście nie do syć, że
zła pa łam stre sa, to jesz cze mam do -
ła. W ogó le nie mo głam się za nu rzyć,
więc in struk tor ka zał mi do ło żyć
jesz cze je den ki lo gram. Ale wstyd…
W koń cu do tar łam do dna, w po -
kracz nej po zy cji, ścią gnię ta przez
nie go za płe twę. Le d wie zdo ła łam się
ja ko ta ko usa do wić na dnie i ode -
tchnąć, a już do sta łam ko men dę, że
to ja pierw sza mam za le wać i opró -
żniać ma skę. Ma sa kra! 

Za la łam ma skę do po ło wy i… pra wie
spa ni ko wa łam. Nie chcę tu być!!! Wy ry -
wam do gó ry, ale na miej scu za trzy mu je
mnie pew na rę ka in struk to ra i je go uspo ka -
ja ją ce zna ki. Muł wzbu rzo ny, nic nie wi -
dzę! Nie mo gę od dy chać! Du szę się!!! Aaa,

mój nos! Strasz nie szczy pie i pie cze! Mu -
szę na tych miast wy dmu chać nos! I za to ki!
Chcę na gó rę! Chcę do ży cia aa!!!

Naj go rzej by ło przy ca łej ma sce. Za la -
łam, ale le d wie od dy cha łam. Gdy by in -
struk tor mnie moc no nie trzy mał – daw no

Strategie nurkowe

Technika opróżniania maski

fot. M. Kolaczkowsk
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by ła bym na po wierzch ni. Oczy wi ście to
opa no wał. Mnie opa no wał. I ja sie bie czę -
ścio wo też opa no wa łam. Da łam ra dę. Bar -
dzo cien ko, ale ja koś da łam. Póź niej, na
omó wie niu in struk tor mó wił, że wszyst ko
ro bię do brze i on sam nie ro zu mie, dla cze -
go efekt po zby wa nia się wo dy z mo jej ma -
ski jest ta ki mar ny. Dla od mia ny mo ja
part ner ka przy glą da ła się mo je mu ćwi cze -

niu ze sto ic kim spo ko jem. Naj pierw sie -
dzia ła ci chut ko na dnie obok mnie, a po -
tem... to sa mo ćwi cze nie wy ko ny wa ła
mo de lo wo. No po pro stu pięk nie! Ja w tym
cza sie, le d wie ży wa, da lej ko tło wa łam się
obok nich, pró bu jąc za pa no wać nad zbyt
głę bo kim od de chem. Po czu łam się tak zdo -
ło wa na swo ją pa nicz ną re ak cją, że nic wię -
cej z te go nur ko wa nia nie pa mię tam. By łam

cał ko wi cie zdru zgo ta na po ra żką. W do dat -
ku ude rzy ła mnie myśl, że mo że po win nam
zmie nić part ne ra na ta kie go, któ ry mnie po -
cią gnie do przo du? Choć to ćwi cze nie Ala
wy ko na ła pięk nie... Po my śla łam i na tych -
miast sa ma za wsty dzi łam się swo ich my śli.
Jak zmie nić part ne ra, ni ko mu nie spra wia -
jąc przy kro ści? Skar ci łam sie bie w my ślach.
O tym po my ślę póź niej. A na ra zie mu szę,
mu szę, mu szę! Mu szę po ćwi czyć przy po -
mo ście za le wa nie ma ski. Zła pię się ja kiejś
de ski, że by czuć się bez piecz niej, po ło żę
na płyt kiej wo dzie i zro bię to. Bę dę za le wać
ma skę do koń ca świa ta. Do koń ca re zer -
wy!!!

Strach przed wo dą w ma sce to je den z
naj częst szych pro ble mów, z któ ry mi spo ty -
kam się ucząc nur ko wa nia. Za le wa nia, a
przede wszyst kim ścią ga nia ma ski, bo ją się
za zwy czaj dziew czy ny. Dla te go wła śnie ten
roz dział de dy ku ję wszyst kim Pa niom, któ re
dziel nie wal czą, wal czy ły lub bę dą wal czyć
z oczysz cza niem ma ski. Ale pew nie pra wie
wszy scy pa mię ta cie ze swo je go kur su pod -
sta wo we go chwi lę, w któ rej od dech za czy -
na przy spie szać ni czym lo ko mo ty wa, po tem
ogar nia nas nie zno śne i głę bo kie kłu cie za -
la ne go wo dą no sa. Po tem za zwy czaj na stę -

fot. L. Bracki
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pu je chęć wy plu cia au to ma tu, a przede
wszyst kim jak naj szyb sze go zna le zie nia się
na po wierzch ni. W ka żdym ra zie ja pa mię -
tam tę chwi lę i ten strach. Dla te go wła śnie
chcę po dzie lić się kil ko ma ra da mi, któ re po -
mo gą Wam w wal ce z tym stra chem i pod -
po wie dzą, jak sku tecz nie opa no wać wła sne
sła bo ści pod czas tre nin gu.

Wa żne jest, aby wszyst kie ćwi cze nia wy -
ko ny wać z ase ku ra cją. Nie do pusz czal ne
jest ćwi cze nie ta kie, jak w po wy żej opi sa -
nej hi sto ryj ce. Nie ste ty mi nikt te go nie po -
wie dział... To nie do pusz czal ne za rów no ze
wzglę dów bez pie czeń stwa, jak i po sza no -
wa nia sprzę tu nur ko we go. Nie na le ży prze -
kra czać re zer wy ga zu – 40 bar i koń czy my
tre ning w wo dzie. Naj le piej za cząć od ćwi -
cze nia w cał ko wi cie nie stre su ją cych wa run -
kach, sto jąc w wo dzie nie co po wy żej pa sa
(ko niecz nie z na pom po wa nym jac ke tem),
trzy ma jąc za rę kę za ufa ne go nur ka, któ ry
nas ase ku ru je. Mo żna je wy ko ny wać z rur -
ką lub au to ma tem od de cho wym, ale ko -
niecz nie bez ma ski, a wy glą da ono
na stę pu ją co:

1. wkła da my au to mat/ faj kę do ust;
2. a pie my się part ne ra;
3. za my ka my oczy;

4. ro bi my kil ka wy de chów (nie co dłu -
ższe) i wde chów (nie co krót sze) dla uspo -
ko je nia;

5. kła dzie my gło wę na po wierzch ni wo -
dy tak, że by twarz zna la zła się pod wo dą a
tył gło wy nad;

6. spo koj nie od dy cha my li cząc wy de chy
i wde chy (5:4);

7. kie dy czu je my się już swo bod nie, nie

prze ry wa jąc od dy cha nia pod wo dą, kła -
dzie my się na po wierzch ni na brzu chu, wy -
cią ga jąc no gi i roz luź nia jąc ca łe cia ło;

8. swo bo dę od de chu pró bu je my po łą -
czyć z roz luź nie niem ca łe go cia ła;

9. sta ra my się po czuć peł ną in te gra cję
ca łe go cia ła z wnę trzem i z wo dą;

10. je śli do tar li ście spo koj nie, krok po
krocz ku do punk tu dzie wią te go – te raz mo -

fot.. M. Holdak
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że cie otwo rzyć pod wo dą oczy, ro zej rzeć
się i z du mą stwier dzić, że je ste ście bar dzo
dziel ni i ćwi cze nie się uda ło!

Je śli na le wa nam się wo da do no sa, mo -
że my wal czyć z tym kil ko ma spo so ba mi, na
przy kład:

1. pcha my po wie trze no sem wy obra ża jąc
so bie, że dwa bą bel ki po wie trza za ty ka ją nam
dziur ki i nie do pusz cza ją wo dy do środ ka;

2. za ty ka my na chwi lę nos, wy obra ża my
so bie, że „pi je my” po wie trze przez słom kę
po czym de li kat nie pusz cza my nos ca ły
czas sku pia jąc się na wy obra że niu „pi cia”.

Kie dy opa no wa li ście już ćwi cze nie na po -
wierzch ni i wie cie, że spo koj nie mo żna
prze żyć bez ma ski z twa rzą pod wo dą, a na -
wet spo koj nie od dy chać – czas na za nu rze -
nie na płyt kiej wo dzie. Usa dow cie się
wy god nie na dnie, tak że by czuć, że po -
wierzch nia jest tuż nad gło wą, po pro ście
part ne ra o przy trzy ma nie za szel kę i do dzie -
ła. Za lej cie ma skę trosz kę, tak że by wo da nie
na la ła się do oczu. Tak jak ro bi li ście to na
kur sie pod sta wo wym. Trzy maj cie kon takt
wzro ko wy z part ne rem i ko mu ni kuj cie się z
nim. Po twier dzaj cie, że wszyst ko w po rząd -
ku, a je śli czu je cie, że za raz bę dzie źle – po
pro stu prze rwij cie ćwi cze nie. Prze cież za

chwi lę mo żna je za cząć od po cząt ku. Je śli
uda ło się za lać ma skę do po zio mu szkieł i
czu je cie się kom for to wo – oczyść cie ma skę
i po wtórz cie ćwi cze nie. War to pa mię tać, że -
by przy oczysz cza niu ma ski nie ro bić zbyt
du żej szcze li ny od dol nej stro ny ma ski. I
dmu chać nie za moc no, że by nie wy dmu -
chać ca łe go po wie trza od ra zu. Je śli zro bi li -
ście to ćwi cze nie do kład nie tak, jak
opi sa łam, a wo da na dal na le wa się do środ -
ka sprawdź cie, czy pa sek od ma ski nie jest
zbyt ści sły i nie przy ci ska za nad to ma ski do
twa rzy. Row ki mi micz ne plus zbyt do pa so -
wa na ma ska mo gą po wo do wać do sta wa nie
się wo dy do środ ka. Je śli je ste ście pew ni, że
ma ska jest do brze do pa so wa na – po pro stu
raz jesz cze sta ran nie wy ko naj cie pro ce du rę
opró żnie nia ma ski do kład nie tak, jak pa mię -
ta cie z kur su. Uda ło się, praw da? Na stęp ny
etap to cał ko wi te za la nie ma ski. Po tem zdję -
cie. Nie prze chodź cie do eta pu trze cie go,
czy li zdję cia ma ski, je śli nie opa nu je cie eta -
pu cał ko wi te go za la nia ma ski w stop niu na -
praw dę do brym. Po tem już tyl ko czas na
zdję cie ma ski, pły wa nie bez ma ski, wy ko ny -
wa nie czyn no ści pod wo dą bez ma ski.
Wszyst ko bez ma ski. Oczy wi ście ca ły czas
przy ase ku ra cji do świad czo ne go nur ka czy

in struk to ra i w cał ko wi cie bez piecz nych wa -
run kach. Je stem prze ko na na, że po stę pu jąc
zgod nie z mo imi ra da mi, wy trwa le i krok po
kro ku – świet nie opa nu je cie wszel kie ćwi -
cze nia, a strach przed kil ko ma kro pla mi w
ma sce sta nie się za le d wie mgli stym wspo -
mnie niem. Po wo dze nia!

Dziew czy no, je śli chcesz po roz ma wiać
o swo ich oba wach, bo mia łaś po dob ne od -
czu cia na nur ko wa niu i nie wiesz, jak so bie
po ra dzić ze swo im stra chem – na pisz do
mnie i za py taj. Chło pa ku, je śli wsty dzisz się
za py tać swo je go in struk to ra o to, dla cze go
czu jesz się tak a nie ina czej i bo isz się te go,
że nie za wsze je steś me ga odwa żny– na pisz
do mnie. Choć by ano ni mo wo. Po sta ram się
po móc i roz wiać jak naj więk szą ilość Wa -
szych wąt pli wo ści... Cze kam na li sty: mar -
gi ta@xdi vers.pl

„Sy ren ka” Mar gi ta Śli zow ska

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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Z Rad kiem Bi zo niem po zna li śmy się w
2008 ro ku, w cza sie wy pra wy na wrak pan -
cer ni ka Schle swig -Hol ste in. Ja ko człon ko -
wie czte ro oso bo wej eki py fo to gra fów
wy pra wy mie li śmy spo ro wspól nych te ma -
tów. Co praw da Ra dek, ja ko za wia du ją cy
na szą łaj bą (m/y Ni trox), miał o wie le wię -
cej te ma tów na gło wie niż tyl ko nur ko wa -
nie i fo to gra fo wa nie, ale kon takt po zo stał.
A że Ra dek wciąż pły wa na ar cy cie ka we
wra ki, to nie mo żna by ło od pu ścić szan sy
roz mo wy z nim o je go pod wod nych osią -
gnię ciach.

Mar cin Trzciń ski: Rad ku, je śli po zwo lisz,
to za cznij my od ra zu z gru bej ru ry – w
2010 ja ko je den z pierw szych Po la ków nur -
ko wa łeś na wra ku ORP Grom. Po nad 100
me trów głę bo ko ści, zim ne wo dy fior dów
Na rwi ku. Jak wy glą da ło to nur ko wa nie?

Ra dek Bi zoń: To by ło wspa nia łe nur ko -
wa nie, ta kie któ re się pa mię ta, ale ta kże po -
zo sta wia wiel ki nie do syt. Dla mnie ten wrak
to ma gia, kwin te sen cja nur ko wa nia wra ko -

we go. Tech nicz nie to w du żej mie rze pla -
no wa nie, od te go za le ży naj wię cej, szcze -
gól nie je śli ma my tam zro bić zdję cia.
Za pla no wa nie zdjęć, oświe tle nia… tam nie
ma cza su na ko rek ty, po pro stu ro bi się tak
jak jest, a ra czej jak wcze śniej wszyst ko się
za pla no wa ło i prze ćwi czy ło.

Po przy jeź dzie do Nar vi ku po świę ci li śmy
dwa dni na roz pły wa nie i prze ćwi cze nie
kon fi gu ra cji sprzę to wych. Cię żkie ka ni stry
z aku mu la to ra mi do oświe tle nia cią głe go w
po łą cze niu z czte re ma ste aga mi nie jest ła -
two skon fi gu ro wać tak, aby na do le w mia -
rę spraw nie się po ru szać.

Zde cy do wa li śmy się na układ, w któ rym
rów no cze śnie bę dzie my fil mo wać i ro bić
zdję cia tych sa mych frag men tów wra ku.
Dzię ki te mu oszczę dzi li śmy spo ro cza su na
do le. Tak czy ina czej, jest go za wsze zbyt
ma ło.

Na sza eki pa skła da ła się z sze ściu osób:
Krzyś ka Star naw skie go i Mar ka Kly ty, któ -
rzy zaj mo wa li się fil mo wa niem, Grze go rza

Fotograf bałtyckich wraków
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Rut kow skie go, dzię ki któ re mu mie li śmy na
do le spo ro świa tła, bo to on dźwi gał ol brzy -
mią lam pę HMI. Nasz sup port sta no wi li Ro -
mek Mło do że niec i Adam Paw lik. No i
by łem jesz cze ja, z apa ra tem.

W tym miej scu trze ba pod kre ślić, że ORP
Grom nie jest pro stym wra kiem, na wet dla
do świad czo ne go nur ka. Mi mo że przed na -
mi nur ko wa ło tam za le d wie kil ka osób,
więk szość nur ko wań skoń czy ło się pro ble -

ma mi, dla te go za rzą dza ją cy por tem Nor we -
dzy pod cho dzi li do nas po cząt ko wo z du żą
re zer wą. Uda ło się ich jed nak prze ko nać do
na sze go pla nu. Ca ła eki pa bar dzo po wa -
żnie po de szła do tych nur ko wań, dzię ki
cze mu na sze od by ły się bez pro ble mo wo.

MT: A jak wy glą dał sam wrak?
RB: Cóż, mam na dzie ję, że przy nam niej

w przy bli że niu po ka zu ją to zdję cia i film,
któ ry na krę ci li śmy. Ale to, co rzu ca się w
oczy, to że jest on „nie na ru szo ny”, po pro -
stu wi dać to, że tam czas sta nął w miej scu.
Tak, jak gdy by ktoś za trzy mał ze gar. Wrak,
ze wzglę du na głę bo kość, nie jest za ro śnię -
ty. Ele men ty po szy cia, dzia ła, nad bu dów ki,
miej sca mi są tyl ko lek ko po rdze wia łe.
Wszyst ko to spra wia wra że nie, że za to nął
zu peł nie nie daw no. Z po wo du ogra ni czo -
ne go cza su sku pi li śmy się na do le tyl ko na
kil ku ele men tach. Dzia ło dzio bo we, le żą ca
obok wra ku obu do wa dzia ła i wy rzut nia
tor ped nu mer je den, w któ rej wi dać za ła do -
wa ne tor pe dy.

Szcze gól nie cie ka wy jest ten ostat ni ele -
ment, wy rzut nia tor ped nu mer dwa sta ła się
praw do po dob nie przy czy ną tak szyb kie go
za to nię cia Gro ma. To w nią naj praw do po -
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dob niej tra fi ła jed na z bomb lot ni czych.
Wy rzut nia nu mer je den jest prak tycz nie
nie na ru szo na, a z uchy lo nych wy rzut ni wy -
sta ją śru by na pę do we za ła do wa nych tam
tor ped. To ro bi du że wra że nie pod czas nur -
ko wa nia.

MT: Jak się przy go to wu je ta ką wy pra wę?
RB: W bie gu. Nie ste ty od pew ne go cza -

su nie zaj mu ję się tyl ko nur ko wa niem, dla -

te go czas ja ki mo gę prze zna czyć na nur ko -
wa nie i wy pra wy bar dzo się skur czył. Ta kie
wy pra wy or ga ni zu je się, wy ry wa jąc czas,
któ ry na le ży się ro dzi nie al bo pra cy, ale naj -
wa żniej sze jest to, że ta kiej wy pra wy nie or -
ga ni zu je się sa mo dziel nie. Bez na szej eki py
nic by się nie uda ło zor ga ni zo wać. Ka żdy
miał coś do zro bie nia, a że przy ta kiej wy -
pra wie jest spo ro do ro bo ty, nikt nie mógł
na rze kać na jej brak.

Oczy wi ście naj go ręt szy jest okres przed -
wy jaz do wy, kie dy wszyst ko jest na ostat nią
chwi lę, mi mo że po win no być już daw no
za ła twio ne. Po praw ki przy obu do wach
pod wod nych, któ re by ły ro bio ne prak tycz -
nie do ostat nie go dnia przed wy jaz dem,
spra wi ły że je cha łem do Nar vi ku z du szą na
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ra mie niu. Do pie ro na miej scu spraw dza li -
śmy, czy wszyst ko dzia ła i tam też ro bi li śmy
pierw sze te sto we nur ko wa nia.

MT: Do zdjęć na Gro mie uży wa łeś dość
nie ty po we go sprzę tu fo to gra ficz ne go…

RB: Tak. Czy ta jąc opi sy po przed nich nur -
ko wań na Gro mie, wy sze dłem z za ło że nia,
że na do le bę dą bar dzo trud ne wa run ki i
ma ła ilość cza su. To skło ni ło mnie do re zy -
gna cji ze świa teł bły sko wych i wy bo ru

oświe tle nia cią głe go. Do te go chcąc uzy -
skać jak naj lep szą pla stycz ność zdjęć,
głów ną lam pę HMI Gral ma ri ne da łem
Grze go rzo wi, mo je mu wspa nia łe mu part -
ne ro wi, któ ry speł niał ro lę oświe tle niow ca.
Dru gą lam pę HID -vi deo mia łem ze so bą.
Dzię ki ta kie mu roz wią za niu mie li śmy na
do le spo ro świa tła, któ re rów no cze śnie słu -
ży ło ja ko oświe tle nie dla ka me ry. Da ło to
dość mrocz ny, ale pla stycz ny efekt. Oczy -
wi ście ide al nie by ło by za sto so wać jesz cze

co naj mniej jed ną du żą lam pę, jed nak jak
się nie ma co się lu bi… itd.

Co do obu do wy apa ra tu, by ła ro bio na
spe cjal nie na tę wy pra wę, przez Bart ka
Gryn dę. Do szli śmy do wnio sku, że nie po -
trzeb ny bę dzie na do le do stęp do za awan -
so wa nych funk cji apa ra tu, dla te go mo głem
ste ro wać tyl ko przy sło ną, cza sem i oczy wi -
ście mi gaw ką. To roz wią za nie mia ło jed ną
wa dę, w sy tu acji ja kich kol wiek pro ble mów
z apa ra tem, nie mógł bym go na wet zre star -
to wać. Na szczę ście nie by ło ta kiej po trze -
by.

MT: Na co dzień jed nak je steś fo to gra -
fem bał tyc kich wra ków. Co Cie bie do nich
cią gnie?

RB: To jest dla mnie sens nur ko wa nia.
Wra ki na Bał ty ku to ta jem ni czość, hi sto ria,
to ta kże czę sto pięk ne fo to gra ficz ne te ma -
ty. Ty le że bar dzo trud ne do uchwy ce nia.
Dla te go tak du ża sa tys fak cja, je śli się to uda
zro bić.

MT: Jak się fo to gra fu je w Bał ty ku?
RB: To za le ży od głę bo ko ści i po ry ro ku.

Są ta kie okre sy, kie dy wo da ma świet ną
przej rzy stość, a na do le jest ja sno i wa run -
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ki po zwa la ją na ro bie nie zdjęć na 30 m „z
rę ki”. Jed nak za zwy czaj nie jest tak „ró żo -
wo”. Trze ba spo ro nur ko wań w ró żnych
wa run kach, aby uzy skać to jed no, wy ma -
rzo ne zdję cie. Czę sto pły nie my ca ły dzień
na ja kiś wrak, po to tyl ko, aby na miej scu
stwier dzić, że wo da jest tak ciem na i ma ło
przej rzy sta, że nic cie ka we go nie zro bi my.
W cie płych wo dach w ta kiej sy tu acji za -
wsze mo żna po ro bić ma cro.

Jed nak gdy przy cho dzi ta ki dzień, kie dy
jest pięk na po go da, su per przej rzy stość i
mo żna zro bić faj ne fot ki, to wy na gra dza
wszyst kie tru dy. Zresz tą na Bał ty ku by wa ją
przej rzy sto ści na po zio mie 30 me trów, i po -
wiem, że wca le nie tak rzad ko jak się więk -
szo ści wy da je. Wszy scy ko ja rzy my Bał tyk z
„żu ro wa tej” wo dy przy pla ży, a kil ka mil
da lej to już zu peł nie in ne mo rze.

MT: Cof nij my się, je śli po zwo lisz, do
pre hi sto rii. Jak wy glą da ła Two ja dro ga do
zo sta nia nur kiem?

RB: Kie dyś la ta łem na pa ra lot ni. Nie ste ty
mo ja przy go da skoń czy ła się wy pad kiem,
po któ rym le karz za le cił mi du uuużo pły -
wa nia. Tak więc w 1992 ro ku tra fi łem do
klu bu Krab w Kra ko wie. Wy bór był do bry,

bo tam się na praw dę du żo pły wa ło. Kon dy -
cja to by ła pod sta wa nur ko wa nia. Sprzę tu
by ło ma ło i był dość za wod ny, dla te go na -
le ża ło tak wy szko lić nur ka, by w ra zie awa -
rii au to ma tu od de cho we go na głę bo ko ści
30 me trów, wy pły nął do gó ry, ra tu jąc part -
ne ra i za bie ra jąc ze so bą pro sia ka z boj ką,
że by nie trze ba by ło go póź niej tar gać z po -
wierzch ni.

Bar dzo mi le wspo mi nam te cza sy, lu -
dzie, obo zy w trak cie któ rych cią gle la ło a
my mar z li śmy w na mio tach, pian ki w któ -
rych by ło za wsze zim no… i nikt nie na rze -
kał. Te raz jest po pro stu ina czej, ale tam te
cza sy już nie wró cą.

MT: Za czą łeś pły wać, ćwi czyć kon dy cję,
od kry wać głę bi ny. Skąd wziął się po mysł,
by to uwiecz niać na zdję ciach?

RB: To by ła na tu ral na ko lej rze czy, za -
wsze ro bi łem zdję cia. Jak la ta łem, ro bi łem z
gó ry, jak za czą łem nur ko wać, ro bi łem z do -
łu. Pierw szą mo ją obu do wą pod wod ną był
mięk ki po kro wiec Ewa -ma ine, za ło żo na na
ma ły po cket Ni ko na. Z ca łej rol ki fil mu cza -
sem uda ło się zro bić jed no zno śne zdję cie,
dla te go na praw dę do ce niam, czym dla fo to -
gra fii pod wod nej sta ła się tech ni ka cy fro wa.

MT: No do brze, sko ro tak fi lo zo ficz nie
pod cho dzisz do spraw trwa ło ści i nie -
zmien no ści sprzę tu, ze sto ic kim spo ko jem
przyj mu jąc nie uchron ność je go za gła dy, to
co jest Two im sprzę tem ma rzeń, któ ry na -
bę dziesz za raz po uto pie niu obec ne go ze -
sta wu?
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RB: Sprzęt ma rzeń? Nie mam ta kie go. W
hi sto rii fo to gra fii naj lep sze zdję cia po wsta -
wa ły z po wo du bra ków sprzę to wych, wte -
dy gdy trze ba uru cho mić wy obraź nię. Zbyt
wie le sprzę tu za bi ja in wen cję. Wte dy gu bi -
my się w tech nicz nych za wi ło ściach, a nie
pa trzy my na to, co nas ota cza.

Tak na praw dę, mo im ma rze niem jest
mieć ide al ne świa tło. A, no i mieć go bar -

dzo du żo, po nie waż to świa tło two rzy ob -
raz, a w fo to gra fii pod wod nej jest go za -
wsze za ma ło. Ca ły czas eks pe ry men tu ję z
oświe tle niem, mam na dzie ję, że już nie dłu -
go uda mi się dzię ki te mu wpro wa dzić coś
no we go do mo ich zdjęć.

MT: Sko ro nie po roz ma wia my o no wych
pro po zy cjach Ca no na, to wróć my pod wo -

dę. Masz ja kieś nur ko wa nie, któ re mógł byś
okre ślić ja ko naj cie kaw sze?

RB: Ja ko to mó wią, naj cie kaw sze jest za -
wsze przed na mi. Tak na praw dę to by ło
wie le ta kich nur ko wań, któ re z ró żnych
wzglę dów są naj cie kaw sze. Ale je śli miał -
bym nie mó wić cią gle o wra kach, to…
Czar ny Staw w Ta trach. Kie dyś, daw no te -
mu, dzię ki Piotr ko wi Stó so wi nur ko wa li śmy
w Mor skim Oku i Czar nym Sta wie. I wła -
śnie te nur ko wa nia bar dzo za pa dły mi w
pa mięć. Pięk na sło necz na po go da, kry sta -
licz na wo da i ma ła ośmio li tro wa bu tla na bi -
ta do 150 at mos fer, któ ra mu sia ła
wy star czyć na ca łe nur ko wa nie. Za ka żdym
ra zem ca ły sprzęt i tę bu tlę trze ba by ło tam
wy nieść. Ta kie go nur ka się do ce nia… Jed -
ne go tyl ko ża łu ję, że nie mia łem wte dy apa -
ra tu do zdjęć pod wod nych…

MT: No, ale już masz. I mo że jesz cze
kie dyś tam wró cisz. Ale za nim bę dziesz fo -
to gra fo wał w Ta trach, opo wiedz pro szę
coś o swo ich ulu bio nych, już zro bio nych
zdję ciach.

RB: Mo je ulu bio ne zdję cia to te z Bał ty -
ku, zro bio ne w naj trud niej szych wa run -
kach. Te, któ re nie wie lu się po do ba ją, bo
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lu dzie lu bią ko lo ry, barw ne ra fy itd. A ja pa -
trzę na zdję cie i po raz set ny cie szę się, że
uda ło się je zro bić. Trud no jest mi wska zać
kon kret ne uję cie, ła twiej ra czej bę dzie
wska zać miej sce, gdzie wie le ta kich zdjęć
zro bi łem. To np. Af fa ire, wrak dzie więt na -
sto wiecz ne go ża glow ca nie da le ko Born hol -
mu. Za cho wa ny jest tak, jak gdy by miał 20,
a nie 120 lat. To świet na po zy cja dla osób
lu bią cych drew nia ne wra ki, jesz cze do lat
osiem dzie sią tych miał masz ty! Nie ste ty zo -
sta ły usu nię te ze wzglę du na za gro że nie dla
sie ci ry bac kich. Jed nak jest to na dal nie sa -
mo wi ty wrak, szcze gól nie że za zwy czaj jest
na nim bar dzo do bra przej rzy stość. 

Tam ro bi łem zdję cia na 42 me trach głę -
bo ko ści bez uży cia ja kie go kol wiek oświe -
tle nia, wi dząc ca łą oko ło trzy dzie sto me -
tro wą jed nost kę. Ta ka przej rzy stość zda rza
się cał kiem czę sto. Ta ki jest Bał tyk, nie ma
dru gie go ta kie go miej sca na świe cie.

MT: Pa trząc na Two je zdję cia wi dać, że
od no sisz sa me suk ce sy, do sko na łe uję cia,
faj ne wra ki. Ale zna jąc ży cie, cza sa mi zda -
rza ją się i po tknię cia. Ja ka by ła Two ja naj -
więk sza wto pa fo to gra ficz na?

RB: Za ma ło ma my cza su i miej sca, aby

wy pi sy wać wszyst kie wpad ki. Mo żna by
dłu go wy mie niać, po czy na jąc od nie na ła -
do wa nia ba te rii, po nie wło że nie kar ty pa -
mię ci do apa ra tu. Czy np. złe za mknię cie
obu do wy, co skoń czy ło się za la niem sprzę -
tu… Ge ne ral nie sta ram się nie pa mię tać o
ta kich rze czach, to po pro stu sta ty sty ka, kie -
dyś mu si się zda rzyć, ty le…

MT: To jesz cze, już na za koń cze nie, spy -
tam Cię o pla ny na przy szłość.

RB: Głów nie zwią za ne są z wo da mi zim -
ny mi. Przede wszyst kim wy pra wy na m/y
Ni tro xie. To łód ka, dzię ki któ rej do cie ra my
do wie lu cie ka wych i rzad kich wra ków na
Bał ty ku. 

Na co dzień pły wa z nur ka mi na nur ko -
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wa nia w oko li cach Dar ło wa i Born hol mu,
ale cza sem uda je nam się wy go spo da ro wać
tro chę cza su, aby po pły nąć gdzieś da lej.
Ma my dość spo ro po ten cjal nie cie ka wych
po zy cji, któ re chce my spraw dzić, oraz kil ka
dal szych wy pły nięć. 

Pa mię tasz na szą wspól ną wy pra wę Ni -
tro xem do Es to nii, na wrak okrę tu Schle -
swig -Hol ste in? To te ren, na któ ry chciał bym
wró cić. Jest tam kil ka bar dzo cie ka wych
wra ków, bar dzo ma ło zna nych. Pro ble mem
jest oczy wi ście czas, a co za tym idzie kosz -
ty ta kie go wy pły nię cia, ale ta kże trud no ści
pro ce du ral ne z tam tej szy mi wła dza mi.
Wszyst ko to spra wia, że cią gle nas tam nie
by ło.

Do dat ko wo chciał bym w przy szłym ro -
ku za koń czyć pro jekt Grom. Na sze ubie gło -
rocz ne nur ko wa nia by ły za le d wie re ko ne-
san sem, chcie li by śmy tam wró cić i znacz -
nie le piej udo ku men to wać wrak. Ma my
zgo dę władz Nar vi ku, te raz po zo sta je już
tyl ko dzia łać. Mam na dzie ję, że bę dzie my
mo gli przed sta wić Wam wy ni ki na szych
nur ko wań.

MT: Te go Wam ży czę, dzię ku ję za roz -
mo wę.

http://www.fotopodwodna.pl
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Wy jaz do we przy go to wa nia i szcze gó ło we
pla no wa nia wy peł ni ły czas ostat nich ty go -
dni. Wy pra wy czas w koń cu jed nak nad -
szedł. Zda wa ło się, że do świad cze nia dni
przy krych, dni oso wia łych wie czo rów i zim -
nych po ran ków ma my za so bą, jed nak Mar -
sy lia, jed no z naj star szych miast Eu ro py, wi ta
nas desz czem i wia trem. Ta cha rak te ry stycz -

List z podróży do M.
Bli ska me mu ser cu, M!
Dni te mu pa rę, przed pod ró żą spoj rza łem za okno. Uli ce nie mal pu ste, za

bu ry mi chmu ra mi słoń ce ciem ne, tam też, cha rak te ry stycz ne dla tej po ry ro -
ku po wie trze, chłod ne, prze szy wa ją ce na wskroś cia ło. Wspo mnie nia wspar -
te wes tchnie nia mi wspól nych chwil, w tym sple cio ne po ran nym desz czem na
mych po licz kach Two je wło sy, któ re jesz cze czu ję, po woli co raz bar dziej zo -
sta ją wy par te z bie żą cych my śli, ner wo wo ścią lek ką przed przy go dą zwią za -
ną z ko lej ną da le ką pod ro żą.
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na dla kli ma tu śród ziem no mor skie go po go da, z desz czo wa zi mą i la -
tem za czy na ją cym się do pie ro w ma ju, nie jest jed nak prze szko dą,
by po znać to uro cze mia sto. Bo ga ta hi sto ria – po wsta nie 600 lat
przed Chry stu sem – te go naj więk sze go por tu Fran cji, roz ło żo ne go
am fi te atral nie na wzgó rzach wa pien nych, skła da ją ce go się ze sta re -
go mia sta z daw nym por tem – dziel ni ce St. Je an i St. Vic tor i ota cza -
ją cych je no wych dziel nic han dlo wych, nie jest wspar ta wie lo ma
za byt ka mi. Naj wa żniej sze z nich to ko ścio ły: St. Vic tor z IV w., od -
bu do wa ny w XI -XIII w., ucho dzą cy za naj star szy ko ściół Fran cji, No -
tre Da me du Mt. Car mel z XIII w., No tre Da me de la Gar de z
1853-64, a z bu dow li świec kich: ra tusz i Pa la is de Long champ.

Port oto czo ny ka fej ka mi to kie ru nek pod ję tej przez nas eska pa -
dy w ce lu spo ży cia wie czor ne go po sił ku. Na sze nie ko niecz nie ele -
ganc kie stro je nie zmniej szy ły ape ty tu na ko la cję z trzech dań w
oto cze niu lnia nych ser we tek, ró żno ra kich na czyń i oczy wi ście
uroz ma ico nych du żą ilo ścią lo kal ne go wi na. Re gion roz cią ga ją cy
się od Bur gun dii aż do Avi gnon to, szcze gól nie w pół noc nej czę -
ści, cię żkie czer wo ne wi na z od mia ny sy rah bę dą cej pod sta wą ape -
la cji Her mi ta ge czy Co te -Ro tie. Do pysz nie wy glą da ją cej
ja gnię ci ny – w so sie bal sa micz nym, z mio dem, roz ma ry nem i cy -
try ną, uło żo nej zgrab nie przy purée z ba ta tów ze śmie tan ką i ostrą
sprosz ko wa ną pa pry ką – za mó wi li śmy wi no z wy raź nym za pa -
chem ma lin, je żyn, su szo nej śliw ki i czar ne go pie przu. To Cha te -
au ne fdu Pa pe wi no czer wo ne, wy traw ne ape la cji d’Ori gi ne Pro te gee
o za war to ści 13,5% alk. Bo ga te zło żo ne aro ma ty wi na do ce nia my
jed nak do pie ro pod ko niec wie czo ru, po je go na po wie trze niu.

Po ko la cji przy szedł czas na spa cer po Sta rym Por cie, chwi le za -
du my oraz pró by ulo ko wa nia we współ cze snej za bu do wie bo ha -
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te rów kul tu ry ma so wej. Wie le ba rów i ka -
wiar ni w Sta rym Por cie wy mie nio nych jest
w po wie ściach de tek ty wi stycz nych z Je an -
-Clau de Iz zo. Ian Fle ming ulo ko wał tu sce -
ny w szó stym fil mie z cy klu przy gód agen ta
bry tyj skie go wy wia du Ja me sa Bon da „W
taj nej słu żbie Jej Kró lew skiej Mo ści” zre ali -
zo wa ne go w 1969 r. Na to miast Hra bia
Mon te Chri sto z po wie ści Alek san dra Du -
ma sa by wał czę stym go ściem w Sta rym Por -
cie. Stąd wy wie zio no go też na Châte aud’If.

W my ślach jed nak do mi nu ją hi sto rie re -
al nych bo ha te rów prze mi ja ją cych cza sów.
La ta 1938 do 1966 to czas prze wro tu me tod
i środ ków otwie ra ją cych nam bra mę wio dą -
cą do śro do wi ska pod wod ne go.

Co uste au, Du mas, Ta il liez – śla dy tych
trzech płe two nur ków na pew no są tu wo -
ko ło wszę dzie. Tu taj od lat 30. XX wie ku,
pod czas po lo wiań z oście niem na ry by, za -
czę ły ich przy cią gać ta jem ni ce mo rza.

Du mas Fre de ric – uczest ni czył w od kry -
wa niu pod wod ne go świa ta, czło nek licz -
nych wy praw ba daw czych, pro pa go wał
ży cie i ochro nę śro do wi ska mor skie go w
opi nii pu blicz nej.

Co uste au Ja cqu es -Yves – fran cu ski ofi cer
ma ry nar ki, ba dacz, kon ser wa tor, fil mo wiec,

in no wa tor, fo to graf, pi sarz i na uko wiec.

Ta il liez Fi lip – ba dacz pod mor skich głę -
bin, ko man dor fran cu skiej ma ry nar ki wo -
jen nej, płe two nu rek, pi sarz, eko log,
in struk tor, współ pra cow nik m.in. pro fe so ra
Pic car da, uczest nik licz nych wy praw ba -
daw czych, twór ca fil mów pod wod nych.

W Mar sy lii w ro ku 1942 Co uste au ra zem
z Emi lem Ga gna na opa ten to wa li pierw szy
na świe cie apa rat od de cho wy o obie gu
otwar tym, akwa lung (the Aqua -Lung).
Akwa lung zmie nił wszyst ko dla Co uste au i
je go to wa rzy szy oraz w kon se kwen cji dla
nas też!

Wy brze że Bo uches -du -Rhône – Del ta
Ro da nu to miej sce, z któ re go wy pły wa li na
słyn ne pio nier skie hi sto rycz ne re ali za cje:
Mah di, ba da nia stat ków zwa nych Ca lio,
nur ko wa nia na wra ku rzym skich wo jow ni -
ków Al ben ga, Con glo ue, Ti tan, Chre tin ne.

Po ra nek w por cie to rów nież wrza skli we
me wy przy po mi na ją ce nam, czy aby w
prak ty ce za sto so wa li śmy akro nim wspól ny
dla ich na zwy – ME WA.

Miej sce – roz po zna nie re jo nu;
EWa ku acja – plan i in for ma cja o słu żbach

ra tun ko wych na wy pa dek za gro że nia;
Ak cja – pla no wa nie ak tyw no ści.
Po za ła twie niu pa ru nie zbęd nych for mal -

no ści wy pły nę li śmy z por tu w mo rze. Pły -
nąc oko ło mi li mi ja my po ło żo ną na wy spie
If, naj mniej szej wy spie w ar chi pe la gu Frio -
ul, twier dzę (póź niej wię zie nie) Châte -
aud’If. Ro mans, lo jal ność, zdra da i ego izm,
bo ha te ro wie po wo li ujaw nia ją cy swo ją
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praw dzi wą we wnętrz ną na tu rę – tu taj
kształ to wał się Hra bia Mon te Chri sto z
przy go do wej po wie ści o tym sa mym ty tu le.

Hi sto rie te i in ne zo sta wia my za so bą w
orzeź wia ją cym szkwa le. Ma my na dzie ję na
nur ko wa nie na wra kach peł nych am for lub
co naj mniej ku frów peł nych zło ta i kosz -
tow no ści. I jak Ja zon i Ar go nau ci pod czas
wy pra wy po zło te ru no chce my usły szeć
głos Sy ren wi bru ją cy w gło wie, a sły szal ny
gdzieś w świa do mo ści…

„…Dia men ty sy pią ce się z mych rąk.
Przy ku wa ją ca wasz błę kit ny, wo dą zwie -

dzio ny wzrok…
…Wę dru ją cym pta kom wy czer pa nym

przez nie bo
Po da łem dłu gie pal ce w ob ło ku bia łej

pia ny…
…Wła dam zło tem stat ków le żą cych pod

mo rzem,
Czer pię w nim klej no ty i dłu gie łań cu -

chy,
Któ re, cią żą ce mym dło niom i schy la jąc

me czo ło,
Du szę mą od da ją ludz kie mu cią że niu,
Mnie, có rę wo dy, przy ku wa jąc do

dna…”
Chwi la od po czyn ku, mo że nur ko wa nie

re al ne i praw dzi we przy nie sie wię cej życz -
li wo ści Nep tu na.

Wrak MI QU ELON
Ten le żą cy na stęp ce na głę bo ko ści 52

me trów wrak ma bur ty o wy so ko ści 6-7 me -
trów. Mo stek jest w ten spo sób osią gal ny
już od 45-46 me trów. Po kład i nad bu dów -
ki czę ścio wo po kry te są sie cią ry bac ką. Pod
dzio bem na le wej bur cie mo żna zo ba czyć
ko twi ce, tuż obok wy cią gar ki. Nie któ re czę -
ści na nad bu dów kach opar ły się dzia ła niu
cza su. Ma szy now nia jest war ta od wie dze -
nia – nie któ re wskaź ni ki są na dal w miej -
scu. Na ru fie mo nu men tal na śru ba. Ten
zbu do wa ny trzy la ta przed I woj ną świa to -
wą sta tek za to nął po ko li zji z pa row cem
jed ne go z bał kań skich kra jów, w paź dzier -
ni ku 1917 ro ku. Wg do ku men ta cji, prze wo -
ził że li wo. Jed nak tej wer sji nie
po twier dza ją ota cza ją ce wrak ele men ty
woj sko we go wy po sa że nia.

– Lo ka li za cja: na po łu dnie od Mar sy lii;
– Mi ni mal na głę bo kość: 46 m;
– Mak sy mal na głę bo kość: 52 m;
– Dłu gość: 49 m.
Po od po czyn ku, w trak cie po wro tu czas

na ka wę po fran cu sku – wy mie sza ną z
odro bi ną so li, przy go to wa ną w ma szyn ce z

fil trem, za la ną kie lisz kiem ko nia ku i na tych -
miast ser wo wa ną z do dat kiem cu kru.

W pla nach lą do wych przed na mi jesz cze
kil ku go dzin ne zwie dza nie Par ku Na ro do -
we go Ca la nqu es (fr. Parc na tio nal des Ca la -
nqu es) – obej mu ją ce go część wy brze ża
Mo rza Śród ziem ne go w po bli żu Mar sy lii.
Park o po wierzch ni wy no szą cej kil ka dzie -
siąt ty się cy hek ta rów, obej mu je ochro ną
cha rak te ry stycz ne wą skie za to ki oto czo ne
wa pien ny mi kli fa mi (Ca la nque). W zbo -
czach kli fów znaj du ją się licz ne ja ski nie,
część z nich za la na wo dą. Z prze wod ni ków
wy czy tu je my, że naj bar dziej zna na, o ścia -
nach po kry tych ma lo wi dła mi pa le oli tycz ny -
mi, to Ja ski nia Co squ era. Ży je tu ta kże 138
chro nio nych ga tun ków flo ry i fau ny, w tym
chrząsz cze z ro dza ju Ju lo dis, orzeł ki po łu -
dnio we, nie to pe rze oraz naj więk sze eu ro -
pej skie jasz czur ki, czy li jasz czur ki per ło we.

Nad szedł czas na od po czy nek. Sko ro je -
ste śmy we Fran cji, to obo wiąz kiem ka żde go
wy da je się być spę dze nie co naj mniej kil ku
go dzin dzien nie na roz ko szo wa niu się ucie -
cha mi, zda niem miej sco wych, świa to we go
cen trum ku li nar ne go. Na stęp ne go dzi ny
wy ko rzy sta li śmy więc na de gu sta cję miej -
sco wych przy sma ków – przez nasz stół
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prze wi ja się so up de po is sons isa la de de fru -
its de mer z to wa rzy szą cą im obo wiąz ko wą
bu tel ką miej sco we go wi na. Wszyst ko po da -
wa ne i spo ży wa ne bez po śpie chu. Po śpiech
jest tu taj jed nym z grze chów głów nych. Jak
na ka zu je miej sco wy zwy czaj, jesz cze de -
ser, ma ła czar na i czas na sje stę.

Daw nych li stów czar, wraz z ich au to ra -
mi, na da le kie nie osią gal ne nam wo dy już
daw no od pły nął. Niech bę dzie na miast ką,

pa miąt ką te go co raz rza dziej spo ty ka ne go
zwy cza ju pi sa nia li stów. Tych pa rę słów,
wspo mnień z ko lej nej pe re gry na cji to też
czas na chwi lę re flek sji, za du my. Wiem, że
nie masz cza su od pi sać. Choć je steś da le -
ko, to i tak bli sko, bo wiem obok, bo są ze
mną mo je wspo mnie nia. Wiem też, że za -
sy pa na je steś sło wa mi, więc kie dy je dziesz
wresz cie do do mu al bo sia dasz w par ku czy
ka fej ce, się gnij po ten list. Nic no we go się

pew no nie do wiesz! Jed nak li czę na to, że
gdy za czniesz szu kać, znaj dziesz tre ści nie
uję te w spo sób bez po śred ni, nie ja ko ukry te,
któ re jed nak od po wied nio zin ter pre to wa ne,
mam na dzie ję, od da dzą cie pło i bę dą jak ta
per ła zwa na łzą mo rza, któ rej trze ba ty sią -
ca musz li, by od na leźć tę jed ną wła ści wą.

Dal sze przy go dy w na stęp nym li ście…

RMH

Ro mek Hło baż – nu rek za wo do wy i tech nicz ny,

in struk tor tre ner nur ko wa nia wie lu fe de ra cji, wy dał

po nad 1600 cer ty fi ka tów, wy szko lił po nad 70 in -

struk to rów oraz wie lu zna nych pol skich nur ków

tech nicz nych. Wy ró żnio ny za osią gnię cia dy dak -

tycz no/wy cho waw cze pań stwo wym od zna cze niem

– Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej. Od był w

swo jej ka rie rze 5000 nur ko wań na akwe nach ca łe -

go świa ta, uczest ni czył ja ko kon sul tant i nu rek za -

bez pie cza ją cy w re kor dzie głę bo ko ści Pol ski i

in nych cie ka wych pro jek tach nur ko wych. Ma jąc

świa do mość ry zy ka i re spekt nie za głu szo ny ru ty ną,

głę bo kość 100 m prze kra czał kil ka dzie siąt ra zy a je -

go wie dza, spo kój i opa no wa nie wie lu po zwo li ła na

bez piecz ny po wrót z tej głę bo ko ści. Au tor fil mo -

wych zdjęć spe cjal nych – www.film pol ski.pl. Au tor

ksią żki „Do tknąć głę bi’ – www.do tknac gle bi.pl
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Romek Hłoba� - nurek zawodowy i techniczny, instruktor trener nurkowania wielu federacji, wydał 
ponad 1600 certyfikatów, wyszkolił ponad 70 instruktorów oraz wielu znanych polskich nurków 
technicznych. Wyró�niony za osi�gni�cia dydaktyczno/wychowawcze pa�stwowym 
odznaczeniem - Medal Komisji Edukacji Narodowej". Odbył w swojej karierze 5000 nurkowa� na 
akwenach całego �wiata, uczestniczył jako konsultant i nurek zabezpieczaj�cy w rekordzie 
gł�boko�ci Polski i innych ciekawych projektach nurkowych. Maj�c �wiadomo�� ryzyka i respekt 
nie zagłuszony rutyn�, gł�boko�� 100 m przekraczał kilkadziesi�t razy a jego wiedza, spokój i 
opanowanie, wielu pozwoliła na bezpieczny powrót z tej gł�boko�ci. Autor filmowych zdj�� 
specjalnych - www.filmpolski.pl. Autor ksi��ki „Dotkn�� gł�bi’ – www.dotknacglebi.pl 
�

He iman Dul la art, mię dzy 1653 a 1684 r. 



http://partnernurkowy.pl
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W ma ju wspól nie z ko le ga mi wy -
bra li śmy się na wy pra wę nur ko wą w
ma low ni cze miej sce, któ re znaj du je
się w środ ko wej czę ści Pol ski, w
wo je wódz twie wiel ko pol skim. Mie li -
śmy za pla no wa ne trzy dni wy jaz dów
nad Je zio ro Bu dzi sław skie oraz Je -
zio ro Po widz kie. Po pierw szym dniu
nur ko wym no co wa li śmy w ho te lu, by
od po cząć i wy ru szyć z sa me go ra na
na ko lej ną wy pra wę peł ną wra żeń.

Wsta li śmy o go dzi nie 6 ra no. Zesz li śmy
do re stau ra cji, by zjeść śnia da nie, a o go -
dzi nie 9 by li śmy już na miej scu. Ba za „Ne -
mo” su per nas przy wi ta ła, ko le dzy peł ni
uśmie chu opo wia da li hi sto rie nur ko we, ja -
kie im się przy da rzy ły, gdy w tym cza sie ła -
do wa li nam bu tle. Był to dzień bar dzo
wietrz ny, przez chmu ry prze bi ja ły się de li -
kat nie pro mie nie słoń ca, drze wa ugi na ły się
i sły chać by ło trzesz cze nie po tę żnych dę -
bów, szum wia tru w uszach prze ra żał, a na

wo dzie by ła de li kat na fa la. Dziew czy ny po -
cho wa ły się w au tach i otu li ły ko ca mi. Za -
bra li śmy się do skła da nia sprzę tu… Gdy już
wszyst ko by ło go to we, omó wi li śmy so bie

nur ko wa nie. Ka żdy wie dział na czym stoi,
co ro bi my, gdzie pły nie my.

Wiatr prze dmu chał chmu ry, wresz cie po -
ja wi ło się słoń ce na dłu ższy czas. Zna jo mi

Majówka
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mo gli wyjść z aut i za czę li ro bić zdję cia, za -
bra li się też za roz pa la nie gril la, wszy scy
szczę śli wi i peł ni uśmie chu. Brat, któ ry spę -
dzał ostat ni week end z dziew czy ną przed
wy jaz dem na mi sję do Afga ni sta nu, opo -
wia dał hi sto rie z woj ska, a wszy scy uwa -
żnie słu cha li. Z ust wy su szo nych przez
wiatr i zmar z nię tych po licz ków wy do by wa -
ły się ka wa ły, chodź by ło zim no, hu mor do -

pi sy wał… Za bra li śmy się do za kła da nia
sprzę tu…

Te go dnia okrop nie bo la ła mnie no ga,
ból był nie zno śny, pod sta wo we czyn no ści,
ta kie jak za kła da nie bu tów czy też wy cho -
dze nie z au ta, by ło bar dzo bo le sne. Le ka -
rze by li bez rad ni, kie ro wa li mnie do
ko lej nych spe cja li stów. Nikt nie był w sta -
nie po wie dzieć, co mi do le ga, a bó le na si -

la ły się co pe wien okres. Ból ude rzał z dnia
na dzień. Brat po ma gał mi w kon fi gu ra cji
sprzę tu. Wsa dził octo pus nie w tym miej scu
co trze ba. Gdy za uwa ży łem, że au to mat
znaj du je się nie tam gdzie zwy kle, po sta no -
wi łem, że po pra wię go w wo dzie przed za -
nu rze niem. Po mógł mi wstać. Wol ny mi
kro ka mi po sze dłem do wo dy, by nie od czu -
wać cię ża ru na ple cach. Ka mil oraz Da niel
do łą czy li do mnie. Po po wierzch ni do pły -
nę li śmy do ozna czo nej plat for my na 5 me -
trach. Chwi le od po czyn ku, ostat nie
roz mo wy i wcho dzi my pod wo dę. Uszy na -
peł ni ły się wo dą, sły chać by ło tyl ko wła sny
od dech i ogrom wo dy, któ ra nas ota cza…
Znaj do wa li śmy się na plat for mie, wszyst ko
wy da wa ło się być w po rząd ku, szu ka li śmy
po rę czów ki, któ ra we dług pla nu mia ła od -
cho dzić wła śnie od tej plat for my. Jest po rę -
czów ka – unie sio na 1,5 me tra nad dnem –
znak: pły nie my! Od da la jąc się spo koj nie,
tra ci li śmy z oczu miej sce zej ścia. Im by li -
śmy głę biej, tym gor sza by ła wi docz ność.
Do szło do te go, że mu sie li śmy się trzy mać
po rę czów ki, by jej nie prze ga pić. Ka mil,
któ ry pły nął pierw szy, od wró cił się i spraw -
dził, czy je ste śmy za nim. Po ka za łem znak
„ok” i po pły nę li śmy da lej. Zro bi ło się ciem -
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no, osad zgro ma dzo ny w wo dzie ota czał
na sze cia ła, kom pu ter po ka zy wał 9 stop ni,
po rę czów ka uno si ła się już w to ni. W
oczach ro bi ło się ciem no, gdy na na szej
dro dze po ja wił się przed miot… Co to mo że
być??? Ser ce za czę ło szyb ciej bić, spo glą -
dam na Da nie la, po ka zu je rę ko ma, że nie
wie co to. Pod pły wa my bli żej. Gdy już je -
ste śmy na miej scu, na dal nie wie my, co to
mo że być. Wi docz ność spa da do 1,5 me -
tra. Ka mil, Da niel oraz ja ba da my ta jem ni -
czą rzecz, jed nak gdy wi dzę ko le gę, któ ry
wy rów nu je ci śnie nie w uszach twier dzę, że
coś jest nie tak. Spo glą dam na Da nie la, ro -
bi to sa mo, po czym przy cho dzi po ra na
mnie, czu ję na cisk w uszach. Spo glą dam na
kom pu ter i wi dzę, że gwał tow nie, z me tra
na metr, spa da my ra zem z tą me ta lo wą rze -
czą na dno. Szyb ka re ak cja, wy nu rza my się
na wy so kość po rę czów ki pły nąc da lej. Wi -
dać w ma skach zdzi wie nie, uspo ka ja my
od dech kon ty nu ując dal sze pla no wa ne nur -
ko wa nie.

Po 30 mi nu tach jest pro blem. Czu ję, że
au to mat, któ rym od dy cham po da je mi wo -
dę ra zem z po wie trzem, coś jest nie tak, ła -
pię za rę kę ko le gę obok i po ka zu ję, że
au to mat po da je mi wo dę. Sto imy. Da niel
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pa trzy na mo ją re ak cję. Po pra wiam au to mat
kil ku krot nie, lecz to na nic, za czy na ro bić
się ner wo wo… Po sta na wiam wy rzu cić au -
to mat i się gnąć po octo pus (au to mat za pa -
so wy). Zim na wo da ude rza w usta, jest
pro blem, ner wy i stres do pro wa dza ją mnie
do sta nu, że nie wiem, co mam ro bić, za co
się za brać. Chcę ze rwać dru gi au to mat i jest
ma sa kra… Au to mat, któ ry wsa dził mi brat

na po wierzch ni, nie zo stał zmie nio ny, nie
ma mo żli wo ści je go wy cią gnię cia. Zo sta ję
pod wo dą bez au to ma tów… Za czy nam
szu kać te go, co wy plu łem wcze śniej. Stres
do pro wa dza mnie do ka lec twa, nie po tra fię
go od na leźć, pod sta wo wa czyn ność, któ rą
po wta rza się mi lion ra zy i ni gdy nie ma pro -
ble mu. Ro bi się go rą co, za czy nam ma chać
ner wo wo rę ko ma i no ga mi. Ner wy do pro -

wa dza ją do sta nu, gdy mózg się wy łą cza i
prze ka zu je – za czerp nij po wie trza. Za po -
mi nam o ko le dze, któ ry prze cież pa trzy co
ja ro bię, do cho dzi do za wro tów gło wy. Po -
ka zu ję ko le dze, że nie mam po wie trza. Wi -
dzę rę kę z je go octo pu sem, któ ry umiesz cza
mi w ustach z na ci śnię tym przy ci skiem
opró żnia nia wo dy. Bio rę głę bo ki wdech, ro -
bi się ci cho, nie sły szę od de chu, za mie sza -
nia pod wo dą, kom plet nie nic, je dy ne
od czu cie ja kie by ło to cie pło, któ re ogar nę -
ło mo je cia ło. Bu dzę się na po wierzch ni
wo dy, nie pa mię tam wy nu rza nia, być mo że
stra ci łem przy tom ność.

Rze czy, któ re są ba nal ne, w sy tu acjach
stre so wych oka zu ją się w ogó le nie re al ne.
Co by ło by, gdy by to nie był Da niel? Prze -
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ży łem to na wła snej skó rze… Czy to jest
głę bo kie nur ko wa nie, czy też płyt kie pod -
chodź my do te go, jak by śmy mie li bić no wy
re kord głę bo ko ści. Nie wa żne kto ile ma
nur ko wań, jak bar dzo jest do świad czo ny –
mo że się to przy da rzyć ka żde mu! Je że li nie
wie cie, jak Wasz or ga nizm re agu je na stres
pod wo dą, nie mie li ście ta kich sy tu acji, to
nie mo że cie być pew ni Wa szych sił w sy tu -

acjach za gro że nia, a tym bar dziej je że li
cho dzi o ży cie Wa sze czy ko le gi obok.
Ćwi cze nia ćwi cze nia mi… Walcz cie ze stre -
sem i ner wa mi, przed wej ściem do wo dy
pla nuj cie nur ko wa nia i sy tu acje awa ryj ne!
Spraw dzaj cie sprzęt swój jak i ko le gów. Re -
aguj cie szyb ko, ka żda se kun da jest na wa gę
ży cia…

Tho masK

http://www.cmas.pl
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“Lu ste recz ko, po wiedz prze cie
Kto jest naj pięk niej szy w świe -

cie.”
Czy żby ele ment wy po sa że nia nur -

ko we go dla za pa trzo nych w sie bie
mło dzień ców nie zwy kłej uro dy, ta -
kich jak Nar cyz z mi to lo gii grec kiej
(gr. Νάρκισσος, Nárkis sos)?

Pod czas wie lu nur ko wań, w szcze gól no -
ści w gru pie, czę sto po ja wia się chęć per -
ma nent nej orien ta cji – co się dzie je z
part ne ra mi. Jed nak już po trze cim obej rze -
niu się, wy ko na niu sze re gu czyn no ści wy -
ma ga ją cych ko or dy no wa nej zmia ny
uło że nia ca łe go cia ła oraz sprzę tu – ma my
„dość”! Jak li der ski obo wią zek kon tro li i
nad zo ru po go dzić z odro bi ną wy go dy?

Kon tro la jest to ogól nie po rów ny wa nie

Zwierciadło sferyczne,
fanaberia czy potrzeba?
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sta nu fak tycz ne go ze sta nem za ło żo nym. W
nur ko wa niu do ty czy za rów no part ne rów
nur ko wych, jak i sprzę tu. Kon tro la in struk -
tor ska to sys tem pro ce dur, in struk cji, za sad
i me cha ni zmów, któ re wspo ma ga ją za rzą -
dza nie zmie rza jąc do uzy ska nia – przez in -
struk to ra(di ve ma ste ra) – pew no ści, że
za ło żo ne ce le zo sta ną osią gnię te. To ta kże

nad zór nad czymś i do pil no wy wa nie, aby
to funk cjo no wa ło zgod nie z ocze ki wa nia -
mi. Na rzę dziem przy dat nym, po ma ga ją cym
w re ali za cji w/w ce lów jest ofe ro wa ne w
ostat nim cza sie na ryn ku lu ste recz ko sfe -
rycz ne – zwier cia dło.

Zwier cia dła to po wierzch nie, któ re od bi -
ja ją świa tło. Zwier cia dła sfe rycz ne dzie li my na wklę słe i wy pu kłe. W zwier cia dłach sfe -

rycz nych po wsta ją ob ra zy rze czy wi ste i po -
zor ne. Ob raz ja kie goś punk tu jest rze -
czy wi sty, je śli pro mie nie, któ re z nie go wy -
cho dzą, po od bi ciu od zwier cia dła prze tną
się w jed nym punk cie, le żą cym po tej sa -
mej stro nie zwier cia dła. Ob ra zy po zor ne
po wsta ją po dru giej stro nie zwier cia dła, w
miej scu prze cię cia się przed łu żeń pro mie ni
od bi tych.

Prak tycz nie zna czy to, że ob raz, któ ry
ma my na zwier cia dle jest ob ra zem znie -
kształ co nym, choć czy tel nym!

Bu do wa:
– nie wąt pli wą za le tą jest jak naj prost sza

bu do wa;
– pa sek z mo żli wo ścią re gu la cji;
– zwier cia dło sfe rycz ne wy pu kłe o śred -

ni cy oko ło 5 cm.
Nie skom pli ko wa ne mo co wa nie:
– naj wy god niej szym i naj prak tycz niej -
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szym miej scem mo co wa nia jest wierzch
dło ni; mo co wa nie na nad garst ku czy przed -
ra mie niu jest mniej sku tecz ne w użyt ko wa -
niu.

Za sto so wa nie – ró żno ra kie:
– ob ser wa cja ele men tów wy po sa że nia,

lo ka li za cja wy cie ków czy uło że nia wę ży;
– ob ser wa cja part ne ra bę dą ce go z ty łu, z

bo ku lub nad na mi;
– ob ser wa cja part ne ra w wą skich miej -

scach, mniej do dat ko we go ru chu, to ta kże
mniej osa dów po de rwa nych z dna;

– sym bo licz ne „do dat ko we oko” da je
nam mo żli wość po pa trze nia w miej sca
znaj du ją ce się po za nor mal nym za kre sem
ob ser wa cji, bez ko niecz no ści wy ko ny wa -
nia zbęd nych i nie jed no krot nie ucią żli wych
ru chów;

– po zwa la nam ta kże spoj rzeć na sie bie
po nur ko wa niu – ce lem unik nię cia syn dro -
mu kró lo wej (tej od Śnie żki).

Pod czas ostat nie go wy jaz du szko le nio -
we go mia łem oka zję spraw dze nia prak tycz -
no ści użyt ko wa nia zwier cia dła pod czas
kur su pod sta wo we go oraz w trak cie głę bo -
kich nur ko wań tech nicz nych. Po kil ku nur -
ko wa niach prze pro wa dzo nych w ce lu
„oswo je nia” się z no wym ele men tem wy -
po sa że nia, szyb ko za uwa ży łem przy dat -
ność, po le ga ją cą na więk szym kom for cie
men tal nym. Mo żli wość ob ser wa cji po czy -
nań stu den tów czy part ne ra, a w wa run kach
gor szej przej rzy sto ści ich świa teł, to oka zja
na mi ni ma li zo wa nie ko niecz nych ru chów
z jed no cze snym utrzy ma niem peł ne go nad -
zo ru.

Więc ten do dat ko wy ele ment wy po sa że -
nia to nie sy gnał do ko niecz nej kon sul ta cji
psy cho lo gicz nej (nar cyzm uzna je się za za -
bu rze nie oso bo wo ści -DSM IV), ale bar dzo
przy dat ne, nie tyl ko dla li de ra nur ko we go
(in struk to ra /di ve ma ste ra), ale ta kże dla ka -
żde go nur ka nie skom pli ko wa ne w uży ciu
na rzę dzie.

Ro mu ald M. Hło baż

Ro mek Hło baż – nu rek za wo do wy i tech nicz ny,

in struk tor tre ner nur ko wa nia wie lu fe de ra cji, wy dał

po nad 1600 cer ty fi ka tów, wy szko lił po nad 70 in -

struk to rów oraz wie lu zna nych pol skich nur ków

tech nicz nych. Wy ró żnio ny za osią gnię cia dy dak -

tycz no -wy cho waw cze pań stwo wym od zna cze niem

– Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej. Od był w

swo jej ka rie rze 5000 nur ko wań na akwe nach ca łe -

go świa ta, uczest ni czył ja ko kon sul tant i nu rek za -

bez pie cza ją cy w re kor dzie głę bo ko ści Pol ski i

in nych cie ka wych pro jek tach nur ko wych. Ma jąc

świa do mość ry zy ka i re spekt nie za głu szo ny ru ty ną,

głę bo kość 100 m prze kra czał kil ka dzie siąt ra zy a je -

go wie dza, spo kój i opa no wa nie wie lu po zwo li ła na

bez piecz ny po wrót z tej głę bo ko ści. Au tor fil mo -

wych zdjęć spe cjal nych – www.film pol ski.pl. Au tor

ksią żki „Do tknąć głę bi” – www.do tknac gle bi.pl

http://www.dotknacglebi.pl
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Wy brze że Re pu bli ki Do mi ni kań skiej
oto czo ne jest przez kil ka na praw dę
wy jąt ko wych wy se pek. Raj ska Is la
Sa ona, re kla mo wa Cayo Le van ta do,
ko ra lo wa Cayo Are na czy wy spy Los
Ha iti ses usia ne gę stą sie cią ja skiń z
in diań ski mi ma lo wi dła mi za pra sza ją do
eks plo ata cji i ak tyw ne go wy po czyn ku.

Is la Sa ona – naj czę ściej od wie dza na wy -
spa w kra ju

Na po łu dnio wo -wschod nim wy brze żu
kra ju roz cią ga się Wschod ni Park Na ro do -
wy(Del Es te) o po wierzch ni 420 km2. Miej -
sce to jest wy jąt ko we nie tyl ko ze wzglę du
na roz ma itość wy stę pu ją cych tu ga tun ków,
ale ta kże z punk tu wi dze nia ar che olo gii. W
miej scu, gdzie park spo ty ka się z mo rzem,
zo ba czyć mo żna prze pięk ne ra fy ko ra lo we,
przy cią ga ją ce nur ków z ca łe go świa ta.

Głów nym wa bi kiem par ku Del Es te jest
wy spa Sa ona.

– We dług sta ty styk, ka żde go dnia przy je -
żdża tu 2,5 tys. osób, rocz nie da je to nie -
mal 900 tys. osób. Jest to zde cy do wa nie
naj chęt niej od wie dza na wy ciecz ko wa de -
sty na cja w Re pu bli ce Do mi ni kań skiej – mó -
wi Le ila Bo asier Bu dec ker, dy rek tor ka
przed sta wi ciel stwa Re pu bli ki Do mi ni kań -
skiej z sie dzi bą w cze skiej Pra dze.

Ło dzie wy ciecz ko we wy pły wa ją na Sa -
onę ka żde go dnia ra no z wio ski Bay ahi be.
Wy spa o po wierzch ni 110 km2 jest od da -
lo na od sta łe go lą du o oko ło 30 mi nut pły -
nię cia ło dzią mo to ro wą lub pół to rej
go dzi ny na ka ta ma ra nie czy pi rac kiej ło dzi.
Po dro dze mo żna za trzy mać się w przej rzy -
stej la gu nie, gdzie wy stę pu ją ko lo ro we roz -
gwiaz dy. Wy spa i jej oko li ca jest do mem
wie lu en de micz nych ga tun ków zwie rząt i

ro ślin, w su mie zo ba czyć tu mo żna 572 ga -
tun ki ro ślin, z cze go 53 mo żna zna leźć tyl -
ko tu taj. Swo je gniaz da wi je tu 60 ro dza jów
pta ków. Na otwar tym mo rzu mo żna zo ba -
czyć ba wią ce się del fi ny.

Po przy jeź dzie na wy spę przed tu ry sta mi
roz cią ga się nie za po mnia ny wi dok na dłu -
gą bez lud ną pla żę z de li kat nym bia łym pia -
skiem, nad któ rą ugi na ją się pal my
ko ko so we. Na wy spie mo żna od po czy wać,
opa lać się, tań czyć w ryt mach ba cha ty i
me ren gue, a przy tym mieć kon takt z za -
chwy ca ją cą dzie wi czą przy ro dą. Spró buj -
cie świe żych gril lo wa nych ryb i owo ców
mo rza przy go to wa nych zgod nie z tra dy cyj -
ny mi do mi ni kań ski mi prze pi sa mi. Nie po -
win no za brak nąć też pysz nych drin ków i
na po jów bez al ko ho lo wych.

Na wy spie obo wią zu je za kaz bu do wy
ho te li. Je dy ne za miesz ka łe miej sce to wio -

Isla Saona i tropikalne wyspy

Republiki Dominikańskiej
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ska Ma no Ju an, gdzie ży je oko ło 500 miesz -
kań ców, z któ rych więk szość utrzy mu je się
z ry bo łów stwa i sprze da ży pa mią tek. Kon -
ce sję na sprze daż wy cie czek na wy spę Sa -
ona ma ją tyl ko dwa dzie ścia dwie fir my,
ka żda z nich mu si speł niać re stryk cyj ne wa -
run ki.

Ca ta li na – praw dzi wa per ła Ka ra ibów
Nie da le ko Sa ony znaj du je się ma ła wy -

spa tro pi kal na Ca ta li na (9 km2), gdzie pa -
nu ją ide al ne wa run ki do nur ko wa nia z
ma ską lub z bu tlą. Na wy spie wy bu do wa -

no Cen trum Ochro ny i Re pro duk cji Żół wi,
Lan gust i in nych stwo rzeń mor skich. Nie -
któ rzy tu ry ści przy je żdża ją tu na wy na ję -
tych ło dziach, in ni ko rzy sta ją z usług biur
pod ró ży w La Ro ma na czy w wio sce ry bac -
kiej Cu may asa.

Cayo Are na – oto czo na ko ra la mi piasz -
czy sta wy dma

Piasz czy sta wy spa (Cayo Are na) zna na ta -
kże ja ko Raj ska Wy spa (Cayo Pa raíso) po ło -
żo na jest na wy brze żu pół noc nym, na
za chód od mia sta Pu er to Pla ta. Mo żna tu wy -

po ży czyć oku lar ki do nur ko wa nia oraz płe -
twy i pod glą dać ró żno ko lo ro we ry by, któ re
pły wa ją w oko licz nych ra fach ko ra lo wych.

Cayo Le van ta do – pla ża z re kla my
Cayo Le van ta do to ma ła wy sep ka w Za -

to ce Sa man skiej w pół noc no -wschod niej
czę ści kra ju. Do stać się tu mo żna na ło dzi
lub ka ta ma ra nie. W tym przy jem nym i spo -
koj nym miej scu mo że cie od po czy wać,
opa lać się, ło wić ry by lub nur ko wać. Tu tej -
sza pla ża gra ła w kam pa nii re kla mo wej
zna ne go ru mu.
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Los Ha iti ses – ja ski nie i mo go ty
Park Na ro do wy Los Ha iti ses na pół wy -

spie Sa maná skła da się z kil ku wy se pek po -
kry tych wiecz nie zie lo nym la sem
tro pi kal nym. Ja ski nie z na ścien ny mi ma lo -
wi dła mi tu byl czych miesz kań ców, In dian
Ta ino, ukry te są w gę stych na mo rzy nach.

Wy ciecz ka do par ku to nie za po mnia ne do -
świad cze nie – do nie któ rych ja skiń mo żna
się do stać wy łącz nie przy po mo cy ło dzi.

O Re pu bli ce Do mi ni kań skiej
Re pu bli ka Do mi ni kań ska na le ży do ulu -

bio nych tu ry stycz nych de sty na cji na Ka ra -
ibach. Zaj mu je mniej wię cej dwie trze cie

wy spy Hi spa nio la, któ ra le ży na po łu dnio wy
wschód od Flo ry dy. Ta de sty na cja jest, po Ku -
bie, dru gim naj więk szym pań stwem na Mo -
rzu Ka ra ib skim, gdzie mó wi się po hisz pań-
sku, a gdzie po dzi wiać mo żna ró żno rod ny
kra jo braz. Po dzi wiać tu mo żna bez kre sne
dzie wi cze pla że, wiecz nie zie lo ne la sy tro pi -
kal ne i te re ny gór skie. 

Ruch tu ry stycz ny na le ży do naj szyb ciej
roz wi ja ją cych się ga łę zi prze my słu. Do mi ni -
ka na ma pięć re gio nów tu ry stycz nych: Pu er -
to Pla ta – Ca ba re te – So sua, La Ro ma na –
Bay ahi be, Sa ma na – Las Ter re nas, Bo ca Chi -
ca – Ju an Do lio i Pun ta Ca na.

Kon takt: mgr Le ila Bo asier Bu dec ker, Dy -
rek tor na Eu ro pę Środ ko wą i Wschod nią

Mi ni ster stwo Tu ry sty ki Re pu bli ki Do mi -
ni kań skiej/Na ro do wa Cen tra la Tu ry stycz na
Re pu bli ki Do mi ni kań skiej – Štěpánská
611/14, 110 00 Pra ga 1 

Mgr Si mo na Juránková

Dział PR Te le fon:  +420 222 231 078 

Ema il:  po land@go do mi ni can re pu blic.com 

Web: www.go do mi ni can re pu blic.pl 

Fa ce bo ok: a ce bo ok.com/Re pu bli ka.Do mi ni kan ska
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