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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wa ka cje to wła śnie ten sło necz ny, bez tro ski czas, pach ną cy świe żą zie le nią i so czy sty mi owo ca mi, na

któ ry cze ka my z nie zwy kłym utę sk nie niem. Czę sto już w oko li cach sierp nia lub wrze śnia, w dro dze do
pra cy, czy też w szkol nej ław ce, za czy na my snuć pla ny na ko lej ne let nie mie sią ce. Oczy ma wy obraź ni wi -
dzi my się wów czas w naj pięk niej szych za kąt kach świa ta, od kry wa my wiel ki błę kit, od wa żnie za glą da my re -
ki nom pro sto w pasz cze, przy bi ja my piąt kę fo kom i roz glą da jąc się za sy ren ka mi, pusz cza my oko
prze pły wa ją ce mu obok del fi no wi…

Świa dec twa ode bra ne, urlo py pod pi sa ne, słoń ce pra ży nie mi ło sier nie, więc czas naj wy ższy wcie lić w ży -
cie przy naj mniej nie któ re z po wy ższych punk tów. Z pew no ścią po śród nich nie zna la zły się ta kie atrak -
cje jak wi zy ta w punk cie ser wi su ją cym sprzęt czy kon tro l na wi zy ta le kar ska, ale nie wol no o tym
za po mnieć. Od po wie dzial ność i bez pie czeń stwo to pod sta wo wy ekwi pu nek, któ ry mu si cie za wsze za bie -
rać ze so bą, wszak nie zaj mu je on miej sca w ba ga żu pod ręcz nym, a je go brak mo że kosz to wać wie le,
zbyt wie le… 

Wa ka cje to ta kże czas, kie dy da je cie od po cząć Wa szym mo ni to rom, je śli jed nak znaj dzie cie wol ną
chwi lę, za pra sza my do lek tu ry naj now sze go nu me ru.

Trzy ma my kciu ki, aby po te go rocz nych urlo pach po zo sta ły Wam wy łącz nie wspa nia łe wspo mnie nia, nie -
za po mnia ne przy jaź nie, uda ne fo to gra fie i… li czy my, że już wkrót ce na na szych ła mach za gosz czą en tu -
zja stycz ne re la cje z pod ró ży da le kich i bli skich Wa sze go au tor stwa.
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Roz le głe wy brze że re jo nu Mar sa
Alam ofe ru je ła god ne za tocz ki skry -
wa ją ce prze pięk ne miej sca nur ko we
z szan są na spo tka nie cie ka wych
zwie rza ków. Pa sjo na ci głę bo kich nur -
ko wań mo gli by stwier dzić, że nu da.
Jed nak wiel bi cie flo ry i fau ny, płe -
two nur ko wie, jak też snor klu ją cy –
nie omi jaj cie te go kie run ku!

Więk szość miejsc nur ko wych w re jo nie
Mar sa Alam do stęp nych jest z brze gu. Roz -
po ście ra ją się one w li nii kil ku dzie się ciu ki -
lo me trów. To spe cy fi ka i urok te go ob sza ru.
Ła twe wej ście do wo dy, płyt kie i bez piecz -
ne nur ko wa nia to ide al ne roz wią za nie dla
po cząt ku ją cych płe two nur ków oraz za cię -
tych fo to gra fów. Jed nak miej sców ki z ło dzi

Marsowym
podwodnym szlakiem

Marsa Asalaya
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otwie ra ją wię cej mo żli wo ści. Nie tyl ko mo -
żna zre ali zo wać tu świet ne nur ko wa nia de -
kom pre syj ne, ale ta kże zo ba czyć bar dzo
do brze za cho wa ną ra fę czy sta do re ki nów
mło tów! Wo dy Mar sa Alam za miesz ku je
bar dzo du żo mor skich stwo rzeń od del fi -
nów i diu go nia, po przez ró żne ga tun ki re ki -

nów, żół wi, płasz czek, sko ru pia ków i nie -
zli czo nej licz by ryb. W do dat ku ra fa jest na -
praw dę do brze za cho wa na i mie ni się
wszyst ki mi ko lo ra mi. Oso bi ście mar so we
nur ko wa nia uwa żam za naj faj niej sze w
Egip cie, nie uj mu jąc ni cze go in nym re jo -
nom. Pa mię taj cie też, że bli skość Su da nu

(oko ło 300 km od gra ni cy) po wo du je, że
wo da jest tu taj za wsze cie plej sza niż w in -
nych egip skich za kąt kach, za co do da ję du -
ży plus!

Po ni żej mo że cie za po znać się z opi sem
wy bra nych di ve spots wraz z ad no ta cją co
uda ło mi się spo tkać. Pa mię taj cie jed nak, że
spę dzi łam w tych wo dach przy naj mniej kil -
ka set go dzin. Ogól nie na Mar sie ni gdy nie
wia do mo, na co nie sa mo wi te go się tra fi i to
jest fan ta stycz ne! Spo tka łam się z sy tu acja -
mi, że na pierw szym za nu rze niu, tzw. in tro,
szczę ścia rze tra fia li na du gon ga. Z opo wie -
ści sły sza łam też, że w pew nych miej scach
na Mar sie prze pły wał re kin wie lo ry bi (ja te -
go szczę ścia ja koś nie mia łam)!

MIEJ SCA Z BRZE GU
Abu Dab bab
To naj słyn niej sze miej sce do stęp ne z

brze gu. Ra fa udo stęp nia wspa nia łą piasz -
czy sto -tra wia stą za to kę, któ rą za miesz ku ją
bez u stan nie żół wie zie lo ne. Z re gu ły nie
mo żna za gwa ran to wać spo tka nia oko w
oko z kon kret nym zwie rza kiem, bo te ży ją -
ce na wol no ści zwy czaj nie się prze miesz -
cza ją. Jed nak tu taj z pew no ścią zo ba czy cie
żół wie i to na wy cią gnię cie rę ki. Pod czas

Abu Dabbab
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jed ne go za nu rze nia mo że cie na li czyć kil ka
sztuk. Ku wiel kiej ra do ści, cza sa mi mo żna
spo tkać bar dzo mło de osob ni ki. Żół wi nie
wol no do ty kać – gro zi za to ka ra grzyw ny.
Za ra zem mam na dzie ję, że zwy czaj na ety -
ka nur ko wa Wam na to nie po zwa la! Żółw
zie lo ny, choć wy stę pu je we wszyst kich mo -

rzach i oce anach stre fy umiar ko wa nej, jest
ga tun kiem za gro żo nym. Za dzi wia ją cy jest
fakt, że z owej za to ki ko rzy sta ją dwa ho te -
le: Hil ton Nu bian Re sort oraz El Ma li kia Re -
sort Abu Dab bab. Za tem je śli chce cie
na cie szyć się wi do kiem żół wi, mo że cie za -
re zer wo wać po byt w po da nych ho te lach.

Tym bar dziej, że za to ka Abu Dab bab skry -
wa wię cej skar bów. Bar dzo praw do po dob -
ne jest spo tka nie z gu itar fish (Rhi no ba tus
ha la vi). To nie groź na płaszcz ka w kształ cie
rom bu z dłu gim ogo nem i cha rak te ry stycz -
ny mi płe twa mi, snu ją ca się przy dnie. Dru -
gą płaszcz ką, któ ra ży je na tym te re nie jest
dark spot ted stin gray (Hi man tu ra uar nak).
Prze pięk ny okaz oko ło me tro wej śred ni cy
ta kże snu ją cy się przy dnie. Prze wa żnie pły -
wa tro chę głę biej, oko ło 10 m i wię cej.

Daw niej ta nie sa mo wi ta za to ka skry wa ła
jesz cze je den bar dzo wa żny ga tu nek. Za -
miesz ki wał tu taj diu goń (Du gong du gon).
Obec nie, ma jąc ogrom szczę ścia, mo żna
się na nie go na tknąć i wte dy jest to zde cy -
do wa ny po wód, aby wy pić wie czo rem
szam pa na. Plot ki mó wią, że wcze śnie ra no
oraz oko ło go dzi ny 17:00 wpa da na tra wia -
sty po si łek, jed nak opły wa łam za to kę w ma -
ju przez ty dzień kil ka ra zy dzien nie i po
diu go niu ani śla du! Wi dzia łam go na to -
miast w in nych mar so wych miej scach i
przy zna ję, że je go mord ka jest tak uro cza,
że mo żna się na nie go ga pić go dzi na mi.

Mar sa Mo oray
Ko lej na cie ka wa za tocz ka z dość wą skim

wej ściem, co utrud nia nur ko wa nie pod czas
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sil ne go wia tru. Prze pięk na ra fa, za rów no
pół noc na, jak i po łu dnio wa. Nur ko wa nie
uatrak cyj nia ją prze ci ski i ma łe ja skin ki dla
opły wa nych nur ków. Ra fa przy cią ga tu taj
licz ne ry by, spo ro mu ren, cza sem ba ra ku -
dy. Bar dzo czę sto mo żna spo tkać kry tycz -
nie za gro żo ne go wy gi nię ciem żół wia
szyl kre to we go. Przy glą da nie się, jak usi łu je

wy dłu bać ulu bio ne ka wał ki gąb ki z ra fy,
jest na praw dę faj ne! Za to ka ta jest ta kże pa -
smem przej ścio wym del fi nów. Czę sto mo -
żna usły szeć del fi nie roz mo wy, jed nak
spo tka nie ich sa mych jest rzad kie. Co praw -
da raz uda ło mi się spę dzić oko ło go dzi ny z
czte re ma osob ni ka mi, któ re wy raź nie się ze
mną ba wi ły i trak to wa ły jak jed ne go ze sta -

da. Po ka zy wa ły swo je sztucz ki, krę ci ły ko -
zioł ki przy dnie al bo sta wa ły w pio nie jak
w cyr ku, pły nę ły rów niut ko w sze re gu lub
od pły nę ły, by za raz znów się ze mną przy -
wi tać. To by ło naj bar dziej nie sa mo wi te spo -
tka nie z ty mi ssa ka mi w mo im ży ciu!

Ja ko że po środ ku za to ki ro śnie tro chę tra -
wy, tu ta kże mo żna tra fić na diu go nia, choć
szczę ście mu si Wam na praw dę sprzy jać!

Abu Da bo ur
Miej sce uj mu je roz świe tlo ny mi gro ta mi i

opo rę czo wa nym wej ściem w po sta ci tu ne -
lu, roz cho dzą cym się na stęp nie we wspa -
nia łą kom na tę. Po wy pły nię ciu z gro ty,
mo żna się za chwy cić pięk ny mi ko ra la mi
oraz ogro dem wę go rzy mor skich przy dnie.
Du ża szan sa na spo tka nie mu ren. Nur ko wie
tech nicz ni mo gą osią gnąć 60 m głę bo ko ści,
od naj du jąc po je dyn cze kę py ra fy przy dnie.
Nur ko wa nie god ne po le ce nia. Ze wzglę du
na trud ne wej ście, od ra dzam wcho dze nie
do wo dy przy sil nych wia trach. Mo gą być
też sil ne prą dy. W po bli żu po wstał ho tel
Con cor de Mo re en Be ach Re sort.

Sharm Sho ona
Cie ka we wej ście obej mu je przej ście po

mar twej ra fie i skok do okrą głej dziu ry, w
któ rej cze ka nie spo dzian ka – opo rę czo wa -
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na gro ta. Prze pięk na ścia na koń czy się na
oko ło 40 m. Ży je tu spo ro płasz czek i mu -
ren. War to wy pa try wać w to ni, gdyż za -
wsze jest praw do po do bień stwo, iż
prze pły nie or leń czy re kin. Miej sce bar dzo
cie ka we póź nym po po łu dniem ze wzglę du
na wspa nia łe re flek sy za cho dzą ce go słoń -

ca. Ka pry sy po go dy po wo du ją, że do stęp do
tej ra fy nie za wsze jest ła twy, a przy sil nym
wie trze nie mo żli wy.

Mar sa Mu ba rak
Mar sa Mu ba rak nie bę dzie naj bar dziej

za chwy ca ją cym miej scem nur ko wym ja kie
wi dzie li ście, jed nak ta tra wia sta za to ka jest

od nie daw na pod ści słą ochro ną. W ma ju
nie po zwo lo no nam za nur ko wać z brze gu,
po zo stał je dy nie snor ke ling, obo wiąz ko wo
w ka mi zel kach. 

Z ło dzi nur ko wa nia już są mo żli we. Za -
mie sza nia na ro bił diu gong, któ ry w ostat -
nim cza sie upa trzył so bie to miej sce na
swo je po sił ki. Po dob no mo żna spo tkać dwa
osob ni ki: ma mę z mło dym. Po twier dzam,
iż w ma ju tra fi li śmy na te go mło de go. Był
jed nak prze stra szo ny znacz ną ilo ścią osób
pły wa ją cych mu nad gło wą (choć nie był to
jesz cze se zon i na oko by ło ze 40 snor kli).
Po sku bał tro chę tra wy i uciekł po 15 mi nu -
tach. 

Mi mo iż w cią gu na stęp nych dwóch go -
dzin w wo dzie by łam tyl ko ja, nie po wró cił
do koń czyć śnia da nia. Nie dzi wię się, gdyż
ne ga tyw nie oce niam dwie spra wy. Nie wol -
no nur ko wać, ale zo dia ki wy peł nio ne tu ry -
sta mi pod pły wa ją bar dzo bli sko, za le d wie
kil ka me trów od pły wa ją ce go du gon ga! Do
sza łu do pro wa dzał mnie ta kże wi dok krą -
żą cych dwóch ło dzi ze szkla nym dnem Se -
asco pe. Ło dzie przy naj mniej przez go dzi nę
ro bi ły ogrom ny ha łas i krę ci ły się w kół ko
w ce lu tra fie nia na bied ne du gon gi. Sko ro
jest za kaz nur ko wa nia, to przede wszyst kim

Mar sa Mu ba rak
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niech za bro nią wpły wa nia po jaz dów sil ni -
ko wych do za to ki!

Je śli chcie li by ście za nur ko wać z ło dzi, to
bę dzie to płyt kie nur ko wa nie przy ko lo ro -
wej ra fie peł nej ży cia. Na tra wie pa są się
żół wie zie lo ne, one już się chy ba przy zwy -
cza iły do po zio mu ha ła su. Jed nak ostat nio
zna la złam tuż przy brze gu nie peł no spraw -
ne go żół wia, bez przed niej łap ki, a dru ga
pod gry zio na przez in ne go zwie rza ka. Żółw
był wie ko wy i ra dził so bie do sko na le ze
swo ją pły wal no ścią.

Mar sa Egla
Bar dzo płyt ka i sym pa tycz na za tocz ka,

ja ko jed na z nie wie lu za cho wa ła swój dzi -
ki cha rak ter. Nie zo ba czy cie tu żad nych ho -
te lo wych bu dyn ków. Nur ko wa nie pro ste i
przy jem ne, po dob nie jak sa mo wej ście. Na
10 m wy stę pu ją prze pięk ne for ma cje ko ra -
lo we mie nią ce się wszyst ki mi ko lo ra mi tę -
czy. Mo żna się na tknąć na cha rak te ry sty-
cz ną ry bę z ro dzi ny skor pen, któ ra cho dzi
po dnie: fi la men ted de vil fish (In i mi cus fi la -
men to sus). Jej kol ce są bar dzo ja do wi te, na -
to miast roz ło żo ne płe twy bocz ne wy glą da ją
jak skrzy dła mo ty la. Oczy wi ście do stęp ne
są też żół wie zie lo ne na piasz czy sto -tra wia -
stym dnie oraz przy pły wa cza sem diu goń

na po sił ki. Daw niej za miesz ki wa ły po pra -
wej stro nie ra fy dwa re ki ny ra fo we black tip
shark. Do sko na łe miej sce na do koń cze nie
kur su OWD.

Mar sa Asa laya
Miej sce bliź nia czo po dob ne do po przed -

nie go, lecz pod wo dą oka zu je się zu peł nie
in ne. Atrak cyj ne ko ra le i sta da ry bek po zo -
sta ją na dłu go w pa mię ci. Po środ ku za to ki
pa są się żół wie zie lo ne, a przy ra fie mo żna
spo tkać z ko lei żół wie szyl kre to we. Tu ta -
kże mo żna przy piąć łat kę: „szla kiem du -
gon ga,” gdyż od cza su do cza su się
po ja wia. Czte ry la ta te mu wy ru szy li śmy z
Ju nio rem na je go po szu ki wa nie o godz.
7:00. Aku rat w tym cza sie przy pły nął na
śnia da nie i przez rów ną go dzi nę mu to wa -
rzy szy li śmy. Był tak wy głod nia ły, że nie
zwra cał na nas uwa gi, jed no cze śnie spo glą -
da jąc wy ro zu mia le – no tak, nur ko wie…
Miej sce uro kli we i rów nie dzi kie jak Mar sa
Egla. Ide al ne na pierw szy dzień nur ko wy i
roz pły wa nie po dłu ższej prze rwie. Stąd do
mia stecz ka Mar sa Alam jest 8 km.

MIEJ SCA Z ŁO DZI
Sha ab Mar sa
Pięk na ra fa w kształ cie pod ko wy po sia -

da ją ca w środ ku dwie wy sep ki ko ra lo we.
Mar sa Egla
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Mo żna tu za pla no wać trzy, a na wet czte ry
nur ko wa nia i ka żde z nich bę dzie in ne. Na
pół no cy więk szej z nich jest pio no wa, głę -
bo ka ścia na z sil ny mi prą da mi, gdzie mo -
żna wy pa try wać re ki nów. Naj le piej do trzeć
tam zo dia kiem. Z ko lei ze wnętrz na ścia na
(pół noc no -wschod nia) ofe ru je wspa nia łe

nur ko wa nie w prą dzie i prze pięk ny ko ra lo -
wy ogród, w któ rym mo żna się ba wić w
cho wa ne go. Do sko na ła opcja ta kże na nur -
ko wa nie tech nicz ne. Nie ma pro ble mu ze
zła pa niem 60 m głę bo ko ści i pły nię ciem
wzdłuż pęk nię cia w ra fie, a na stęp nie od -
by ciem przy stan ków de kom pre syj nych

wzdłuż płyt szej par tii ato lu, któ ry za pro wa -
dzi nas za za krę tem do ło dzi. W środ ku
pod ko wy ra fo wej, czy li we wnątrz ato lu, jest
sto sun ko wo płyt ko (ok. 10 m), jed nak i tu taj
cze ka spo ro nie spo dzia nek. Po środ ku le ży
wrak łód ki nur ko wej, skry wa ją cy pa rę skar -
bów wy po sa że nia oraz bę dą cy do mem dla
ry by kro ko dy lo wej, mu re ny czy śli ma ków
na go skrzel nych. Ko lej ną atrak cją jest ma ła
ja skin ka na 5 m. Swo je go cza su miesz ka ły
tam dwa re ki ny ra fo we, co by ło nie sa mo wi -
tym do peł nie niem nur ko wa nia. W tym sa -
mym er gu mo żna od na leźć tu nel z jed nej
stro ny na dru gą, któ ry do da je uro ku i spra -
wia, że bę dąc pierw szy raz pod wo dą w
tym miej scu, ma się wra że nie nie koń czą -
cych się po zy tyw nych do znań. Jed nak
wspa nia łe tra sy nur ko we, to nie jest jesz cze
wszyst ko, co mo że nas za sko czyć. Od cza -
su do cza su przy pły wa ją tu del fi ny bu tlo no -
se. Prze wa żnie przy by wa ją w licz nym
gro nie, oko ło trzy dzie stu sztuk i bar dzo
chęt nie za cze pia ją oso by snor klu ją ce przy
po wierzch ni. Te sto wa li śmy wska ki wa nie z
akwa lun giem, jed nak wy bie ra ły za ba wę z
ty mi, któ rzy nie mie li na so bie sprzę tu. Pły -
wa nie z ni mi jest o ty le nie sa mo wi te, że na
Sha ab Mar sa Alam nie ma obo wiąz ku pły -

Do lphin Ho use
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wa nia w ka mi zel kach ra tun ko wych ani nie
ma in nych re gu la mi nów po za ty mi oczy wi -
sty mi na ob sza rze Mo rza Czer wo ne go.
Miej sce po le cam, a do dat ko wym plu sem
jest fakt, że pły nie się ło dzią tyl ko 15 mi nut
z por tu w Mar sa Alam.

Do lphin Ho use
Jak na zwa sa ma mó wi, to miej sce skry wa

w so bie te ry to rium del fi nie, co jest jak naj -
bar dziej zgod ne z praw dą. Wnę trze du że -
go ato lu jest ich miej scem za miesz ka nia,
na to miast na ze wnątrz wy pły wa ją na po lo -
wa nie. Mo wa o sta dzie oko ło sześć dzie się -
ciu osob ni ków del fi nów dłu gosz czę kich
(Ste nel la lon gi ro stris). To mniej szy ga tu nek
tych nie zwy kłych ssa ków. Z te go po wo du
miej sce to ma szcze gól ne zna cze nie i jest
obec nie par kiem na ro do wym, co ozna cza
wie le ob ostrzeń. Li mit dzien ny od wie dza -
ją cych to 200 osób (i tak spo ro), do snor klo -
wa nia na le ży ubie rać ka mi zel ki ra tun ko we,
a sa mo nur ko wa nie do zwo lo ne jest po za
stre fą sa mej la gu ny. Do par ku wy ma ga ny
jest bi let wstę pu. W ato lu zo sta ły wy dzie lo -
ne trzy stre fy: dla nur ków i ło dzi, dla snor -
klu ją cych oraz stre fa za ka za na, czy li tyl ko
dla del fi nów. Oczy wi ście mu si cie zdać so -
bie spra wę, że jest to na tu ra i szan sa na ich

spo tka nie jest rów na 50/50. Za to jak bę -
dzie cie mieć to szczę ście, to nie ma wspa -
nial szej chwi li! Krą żą ce wo kół i przy glą -
da ją ce się del fi ny to speł nie nie ma rzeń
więk szo ści z nas i to ma rze nie na Do lphin
Ho use na praw dę ma szan sę się speł nić.
Opcji nur ko wych po dob nie jak na Sha ab

Mar sa Alam jest kil ka. Jed no z nich to nur -
ko wa nie z zo dia ka i po wrót po ze wnętrz nej
stro nie ato lu. Ra fa na pew no Was nie za -
wie dzie, jest wprost prze pięk na. Mo żna ta -
kże sko czyć z za ko twi czo nej ło dzi i
opły wać wie le ko lo ro wych er gów. W jed -
nym z nich znaj du je się głów na atrak cja
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nur ko wa – ja skin ka. Nie jest to zu peł nie za -
mknię ta prze strzeń, re flek sy słoń ca two rzą
cu dow ny wi dok i mo żna się w tym miej scu
na praw dę za ko chać. Trzy wej ścia/wyj ścia
mo żna od na leźć w tej pod wod nej wy spie i
mi mo głę bo ko ści 5 m, do brze jest trzy mać
się prze wod ni ka, bo wiem mo żna zna leźć
du żo wię cej dziur i prze ci sków, osta tecz nie
się zgu bić. Do lphin Ho use to ta kże słyn ne
mia stecz ko ane mo nów. Jest ich tam bar dzo
du żo. Pod su mo wu jąc, miej sce bar dzo uro -
kli we i peł ne wra żeń, na wet je śli tym ra zem
del fi nów nie bę dzie we wnątrz ato lu.

El phin sto ne
O tym miej scu krą żą wręcz le gen dy. To

słyn na re ki nia miej sców ka, owia na gro zą
sil nych prą dów i prze zna czo na dla do -
świad czo nych płe two nur ków. I wła ści wie
zga dzam się z tą opi nią. Pod czas więk szo -
ści nur ko wań by wa ją tam sil ne prą dy, trze -
ba sta le kon tro lo wać kom pu ter i głę bo kość,
gdyż po szu ku jąc re ki nów, bar dzo ła two jest
zna leźć się głę biej niż do zwo lo ne 40 m, jak
mó wią egip skie prze pi sy nur ko we. Mo żna
po pły nąć tam spe ed bo atem al bo ło dzią
(pły nie się mi ni mum dwie go dzi ny). Z gó ry
mo że my zo ba czyć po dłu żną for ma cję ko -
ra lo wą zrów na ną z po wierzch nią mo rza,

na stęp nie opa da ją cą z dwóch stron ostro ku
do ło wi two rząc wy płasz cze nia od po wied -
nio na 40 i 60 m. Nie znaj dzie my tu piasz -
czy ste go dna, stąd nur ko wa nie dla
po cząt ku ją cych tym bar dziej nie jest wska -
za ne. Naj czę ściej wy ko nu je się dwa nur ko -
wa nia na pół noc nym oraz po łu dnio wym

pod wod nym pła sko wy żu (tzw. pla te au). Na
pół noc nej stro nie, płyt szej od prze ciw nej,
mo że my tra fić na sta do re ki nów mło tów (z
re gu ły min. 30 m). Na stęp nie kon ty nu uje -
my nur ko wa nie po wschod niej bądź za -
chod niej ścia nie, gdzie nie tyl ko za chwy ci
nas wi dok prze pięk nych ko ra low ców, ale
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też strzę pie li, na po le onów, żół wi czy re ki -
nów ra fo wych scho wa nych w pół kach w
ra fie. Po łu dnio we pla te au jest głęb sze i szer -
sze, po szu ku je my tam mant, re ki nów sza -
rych czy na wet ty gry sie go. Nur ko wie
tech nicz ni mo gą za pla no wać prze pły nię cie
przez mar so wy arch, czy li ma ły łuk na głę -

bo ko ści 60 m. Za chwy ca ją po tej stro nie ta -
kże ogrom ne gor go nie. Co wię cej, nie rzad -
kim wi do kiem jest okaz lon gi ma nu sa, czy li
bia ło płe twe go re ki na oce anicz ne go. Bar dzo
chęt nie pły wa wo kół za cu mo wa nych ło dzi
al bo przy zo dia ku, do da jąc ad re na li ny pod -
czas sko ku do wo dy. Prze wa żnie pły wa
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bar dzo bli sko i płyt ko. Nie ste ty zda rza się,
że ło dzie ła mią za sa dy za ka zu kar mie nia
zwie rząt i wy rzu ca ją do mo rza kur cza ki, by
za chę cić owe re ki nie krą że nie. Nie jest to
do koń ca bez piecz ne, bo re ki ny sta ją się
agre syw ne i le piej za cho wać wte dy bez -
piecz ną od le głość. Za chę cam do nur ko wa -
nia w tym miej scu o wscho dzie słoń ca,
kie dy re ki ny bu dzą się do że ru. Nie oświe -
tlo na jesz cze toń do da je ta jem ni czej au ry i
spra wia, że nur ko wa nie sta je się na praw dę
eks cy tu ją ce!

Re asu mu jąc, nur ko wa nia na Mar sie są
na praw dę wspa nia łe i ma jąc odro bi nę
szczę ścia mo żna spo tkać zwie rza ki, o któ -
rych w in nych czę ściach Egip tu mo żna za -
po mnieć. W do dat ku jest to mek ka
wszech obec nych żół wi oraz za miesz ku je tu
kil ka sztuk du gon gów. Za cho wa ne na dal
dzi kie pla że bez naj mniej szej in fra struk tu ry
to faj na spra wa, zwłasz cza że na świe cie ta -
kich miejsc uby wa. I ra fa… w nie któ rych
za ka mar kach po pro stu za chwy ca! Co wię -
cej, ra fy ho te lo we też się nie źle trzy ma ją i z

ogrom ną przy jem no ścią mo żna snor klo wać
po po wro cie z nur ko wań.

Pau la An drze jew ska

pau la@ava lon di vers.com
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Czy nie myślałeś 
o wypromowaniu się 
na łamach jakiejś gazety?
Ma ga zyn Nu ras.in fo nawiąże współpracę z

au to rami ar ty ku łów. Je że li znasz się na fo to -

gra fii pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę cie nur -

ko wym, szko le niu płe two nur ków  i chcesz

za ist nieć w świe cie na pisz do nas. Twój ar ty -

kuł mo że być opu bli ko wa ny. Współ pra ca z

na mi nie jest od płat na. W za mian za to ofe -

ru je my Ci jed nak pro mo cję w re no mo wa -

nym ma ga zy nie, za miesz cze nie Two je go

zdję cia oraz da nych kon tak to wych. Na ar ty -

ku ły cze ka my do 20 każ de go mie sią ca pod

ad re sem http://nu ras.in fo/.

Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:

wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://www.facebook.com/speleonurkowanie?fref=ts
http://www.activtour.pl/08.08-15.05.2015-meksyk-wakacyjne-nurkowanie-w-cenotach
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„And she’s buy ing a sta ir way to
he aven…” Tak, kie dy wsia da łam na
po kład sa mo lo tu, któ ry miał mnie
prze nieść po nad chmu ra mi do nie -
zna nej mi do tąd baj ki, czu łam się,
jak bym wła śnie ku pi ła zep pe li now skie
„Scho dy do nie ba”.

Le d wo zdą ży łam zdmuch nąć świecz ki
na uro dzi no wym tor cie, a już zna la złam się
w sa mo lo cie le cą cym na dru gi ko niec świa -
ta. Wy pra wa nur ko wa na Fi li pi ny – czas,
start! O ta kim pre zen cie uro dzi no wym mo -
głam tyl ko so bie po ma rzyć…

Do sto li cy po je cha łam dzień wcze śniej,
by na spo koj nie zła pać od dech przed pra -
wie dwu dnio wym lo tem. Pa ryż naj pięk niej -
szy jest w desz czu… War sza wa też ni cze go
so bie. Re laks, sen, a na stęp ne go dnia – star -

Rum, kosogon i sardynki,
czyli urodzinowa wyprawa na Filipiny
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tu je my! Ze swo ją gru pą spo tka łam się na
lot ni sku – jak mi ło wi dzieć kil ka zna jo mych
twa rzy, z któ ry mi mam oka zję spo ty kać się
na ró żnych wy jaz dach nur ko wych. Do te -
go kil ka no wych i ma my kom plet. Po wi tal -
ne in tro, wrę cze nie fir mo wych ko szu lek i
le ci my!

Ca thay Pa cy fic Air li nes – jed ne z naj lep -
szych li nii lot ni czych na świe cie – nie mie -

li śmy na co na rze kać, na wet w swo jej kla -
sie Eco no mic, choć prze cho dząc przez Bu -
sin nes Class, cię żko by ło nie pa trzeć z
nut ką tę sk no ty na du że roz kła da ne fo te le ze
sto li ka mi, umiesz czo ne w swe go ro dza ju
pół ko li stej lo ży, gdzie per spek ty wa dwu na -
sto go - dzin ne go lo tu ni ko go nie prze ra ża -
ła… Ale trze ba by ło cie szyć się z te go, co
ma my – do bre po sił ki, drin ki, cie płe ko cy ki

do spa nia, ca ła „Wi de ote ka do ro słe go czło -
wie ka” z fil ma mi w ró żnych ję zy kach, do
te go świet na ob słu ga pań o ko rze niach
azja tyc kich – wszyst ko na piąt kę z plu sem!
No, mo że za wy jąt kiem śnia da nia, któ re po -
wiem szcze rze, by ło nie do ru sze nia. Ja -
jecz ni ca z fo rem ki, grzy by, be kon, pa rów ki,
nie by ło to zde cy do wa nie „Śnia da nie u Tif -
fa ny’ego”, więc trze ba by ło za do wo lić się
jo gur tem i owo ca mi. Lot ni sko w Hong -Kon -
gu ro bi na praw dę nie sa mo wi te wra że nie!
Jed no z naj więk szych na świe cie jest do -
brze za pro jek to wa nym la bi ryn tem, peł nym
dro go wska zów i po mo cy dla tu ry stów.
Stam tąd już tyl ko nie ca łe trzy go dzi ny lo tu
i je ste śmy na Ce bu! Przy wi ta ła nas fa la go -
rą ca. Tak, je ste śmy w in nym świe cie...
Dzień do bry, Fi li pi ny! Ca ły ar chi pe lag skła -
da się z 7107 wysp, lecz naj czę ściej dzie li
się go na trzy głów ne jed nost ki: Lu zon, Vi -
say as i Min da nao. Nasz wy jazd roz po czę li -
śmy od Ma la pa scui – mi kro sko pij nej
wy sep ki 1,5 x 2 km, le żą cej na pół noc od
wy spy Ce bu. Że by na nią do trzeć, trze ba
by ło przejść jesz cze ca ły lo gi stycz no -trans -
por to wy pro ces. Oka za ło się, że my wraz z
nur ko wym ba ga żem nie zmie ści my się do
za mó wio ne go bu sa, za tem cze ka li śmy na
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do dat ko wy sa mo chód. Przy go dy mu szą
być! Jak już uda ło nam się opu ścić stre fę
przed lot ni skiem, cze ka ła nas trzy go dzin na
jaz da na kra niec wy spy, a na stęp nie prze -
pra wa ty po wą dla te go kra ju ło dzią „Ban -
ca” (sta bil na łódź z pły wa ka mi bocz ny mi),
z któ rej ta kże póź niej od by wa ły się nur ko -

wa nia. Nie ste ty, nie oby ło się bez ko lej nej
nie spo dzian ki. Cze ka li śmy na ban cę z Ma -
la pa scui po nad go dzi nę, ale jak ktoś kie dyś
za śpie wał: „Ca łe ży cie to cze ka nie”, więc
da li śmy ra dę! Do wy spy pod pły wa li śmy w
no cy, w bla sku gwiazd. Lam pio ny przy ho -
te lu two rzy ły ta ki kli mat, że to by ło zde cy -

do wa nie mo re than words. Szum mo rza,
bia ły pia se czek pod sto pa mi, bie ga ją ce wo -
kół nas psy, de li kat ny blask świec i lam pio -
nów, pal my… Po czu łam się jak w baj ce. W
ra mach za dość uczy nie nia za na sze noc ne
cze ka nie, do sta li śmy od ra zu tzw. po wi tal -
ne drin ki. Co kol wiek w nich by nie by ło,
wy pi li śmy jed nym, po je dyn czym „so lo”
dusz kiem. Za sie dli śmy do ko la cji, a by ło
już gru bo po pół no cy. Kie dy za peł ni li śmy
na sze żo łąd ki, za pa dli śmy w bło gi sen, czu -
jąc się jak „na jed nej z dzi kich plaż…”.

Obu dzi ło mnie pia nie ko gu tów. Czy ja
je stem na wsi? Otwo rzy łam drzwi i sta nę -
łam no gą na pia sku. To chy ba jed nak nie
pol ska wieś, po my śla łam i po szłam zo ba -
czyć, jak wy glą da ten raj, do któ re go do pły -
nę li śmy kil ka go dzin wcze śniej…
Tur ku so wa wo da, bia ły pia sek, a nasz ho te -
lik na mia rę po wie ści Ro bin son Cru soe. Po -
ko je, w ilo ści 18 sztuk, by ły ide al nie
wto pio ne w tro pi kal ną ro ślin ność, ob fi tu ją -
cą w pal my ko ko so we, kwit ną ce drze wa,
pa pro cie i or chi dee. Kra jo braz – nie sa mo -
wi ty! A skąd po cho dzi sa ma na zwa Ma la -
pa scua? Otóż le gen da gło si, że 25 grud nia
1520 ro ku Hisz pa nie utknę li na tej wy spie z
po wo du bar dzo złej po go dy. Z ko niecz no -
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ści, z da la od ro dzi ny i przy ja ciół, mu sie li
spę dzić tu Bo że Na ro dze nie. Przy tej oka -
zji nada li wy spie na zwę Ma la Pa scua. Ma -
la ozna cza zły, a Pa sco ma dwo ja kie zna -
cze nie – na wy spie Ce bu ozna cza Bo że Na -
ro dze nie, zaś po hisz pań sku Wiel ka noc. W
ta ki spo sób nie zwy kła wy spa otrzy ma ła
rów nie nie zwy kłą na zwę. Jak wspo mi nam
po byt na Ma la pa scui? Ma gicz nie! Po nie waż
jed nym z głów nych po wo dów, aby przy je -
chać na Ma la pa scę jest fakt, że nur ku jąc tu
ma my gwa ran cję spo tka nia re ki na ko so go -
na, cha rak te ry zu ją ce go się tym, że jed ną
trze cią je go cia ła sta no wi ogon. I rze czy wi -
ście tak jest – spraw dzo ne or ga no lep tycz -
nie! Naj wy tr wal si z nas co dzien nie po lo wa-
li na ko so go na, wsta jąc o go dzi nie czwar -
tej nad ra nem.

Na chwi lę przed wscho dem słoń ca ru -
sza li śmy na wpół śpią cy, by do pły nąć do
miej sca nur ko we go o na zwie Mo nad Sho -
al, któ re jest tzw. cle aning sta dion – miej -
scem czysz cze nia re ki nów, któ rym mniej -
sze ryb ki po ma ga ją oczy ścić skó rę oraz zę -
by z mar twej tkan ki i pa so ży tów. Te nur ko -
wa nia by ły swe go ro dza ju przed sta wie niem
te atral nym – klę ka li śmy na dnie mo rza, trzy -
ma jąc się roz wi nię tej na dłu go ści kil ku na -
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stu me trów li ny, któ ra peł ni ła ro lę „ba rier -
ki” od dzie la ją cej nas od gwiazd pro gra mu –
li sów mor skich. Cze ka li śmy za zwy czaj
mak sy mal nie 10 mi nut, by uj rzeć pięk ne
kształ ty z cha rak te ry stycz nym wi ją cym się
ogo nem w kształ cie wrze cio na. Prze ży cia?
Nie sa mo wi te! Po le cam wszyst kim!

Oprócz obo wiąz ko wych po ran nych ko -
so go nów, po zna wa li śmy in ne miej sców ki
wo kół wy spy. Ma rzec i kwie cień to dwa
naj lep sze mie sią ce na nur ko wa nia wo kół
Ma la pa scui. Pech chciał, że tra fi li śmy na ta -

ki front, prąd czy dia bli wie dzą co, że wi zu -
ra nie za wsze by ła kla row na. Zwa żyw szy
na fakt, że Fi li pi ny mo gą po szczy cić się nur -
ko wa nia mi z cy klu „ma kro” dla ma kro fo to -
gra fów, cza sa mi cię żko by ło nam doj rzeć
pięk ne, ko lo ro we śli ma ki na go skrzel ne, ko -
ni ki mor skie, bła zen ki czy kre wet ki. Ale z
ży wio łem nie da się wy grać – trze ba by ło
po pro stu nur ko wać! Miej sców ka zna na ja -
ko Ga to Is land by ła jed ną z naj lep szych
miejsc na nur ko wa nie – re ki ny (Whi te Tip
Shark), ja ski nia dłu ga na 80 m, kra by, ho -

ma ry, kre wet ki, twar de i mięk kie ko ra le,
wa chla rze gor go nii, mi kro sko pij ne ko ni ki
mor skie – jed nym sło wem – bar dzo do bre
nur ko wa nia. Po nad to, na jed nym nur cze niu
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spo tka li śmy sy ren kę! Nie zwy kła Mer ma id
prze cud nej, azja tyc kiej uro dy pły wa ła so -
bie po mię dzy ban ca mi przy cią ga jąc uwa gę
wszyst kich. Ta kie atrak cje mie li śmy po mię -
dzy nur ko wa nia mi. In ne miej sców ki, któ re
za pa dły mi w pa mięć to Ki mud Sho al – spot
nur ko wy w któ rym do sta je my 50% szans na
spo tka nie re ki nów mło tów. De cy zja by ła
szyb ka. Pły nie my! Po mi mo bar dzo du żej
od le gło ści od wy spy (pły nę li śmy oko ło 1,5
go dzi ny) – by ło war to! Wi dzia łam trzy za -
cne sztu ki, po mi mo bar dzo kiep skiej wi -
docz no ści! Mo ment, kie dy mój wzrok
spo tkał się ze wzro kiem mło ta – bez cen ny!
Mie li śmy na praw dę spo ro szczę ścia. Ma la -
pa scua ofe ru je ta kże coś dla zwo len ni ków
wra ków – MV Do ńa Ma ri lyn. Nasz To mek
był za chwy co ny. Jest to wrak stat ku trans -
por to wo -pa sa żer skie go, któ ry za to nął w

1988 ro ku z po wo du fa tal nej po go dy. Zgi -
nę ło wów czas po nad 350 osób… Fi li piń ski
sta tek jest dłu go ści ok. 100 me trów, ta kże
zde cy do wa nie jest co oglą dać! Do ńa Ma ri -
lyn jest gę sto po ro śnię ta ży wym, mięk kim,
bar dzo pięk nym ko ra lem, wo kół wra ku mo -
żna spo tkać glass fish, bat fish, puf fer fish,
swe etlips, płaszcz ki, śli ma ki czy roz gwiaz -
dy. Po mi mo sil ne go prą du, uda ło nam się

obej rzeć cho ciaż część wra ku, co by ło ko -
lej nym, no wym do świad cze niem pod czas
nur ko wa nia na Fi li pi nach! Cie ka wost ką
nur ko wą jest wy stę po wa nie słyn nych Man -
da rin Fish – zna nych ja ko naj pięk niej sze
ryb ki na świe cie. I rze czy wi ście są uro cze,
ale na praw dę bar dzo ma lut kie! Aby zo ba -
czyć na wła sne oczy ta niec go do wy mę -
skie go osob ni ka, mu sie li śmy udać się na
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po po łu dnio we nur ko wa nie przy za cho dzą -
cym słoń cu na miej sce o na zwie Li gh tho -
use. Na świe cie jest bar dzo nie wie le miejsc,
gdzie mo żna je zo ba czyć, a Ma la pa scua

jest wła śnie jed nym z nich. Te go ro dza ju
nur ko wa nie wy ma ga na praw dę nie la da
cier pli wo ści. Nam się uda ło! Mi mo że ca ły
spek takl ad o ro wa nia sa mi cy trwał na praw -
dę krót ko, by łam w szo ku, kie dy uj rza łam
punkt kul mi na cyj ny! Sa miec łą czy się z sa -
mi cą, pły nąc ra zem ku gó rze, by po kil ku
se kun dach roz łą czyć się, po zo sta wia jąc
ikrę. Ta ka sy tu acja…, po pro stu. Ogrom ne
wra że nie zro bi ły na mnie ta kże Frog Fish –
pięk ne, barw ne oka zy, nad któ ry mi spę dzi -
łam kil ka na ście mi nut, fo to gra fu jąc z ka żdej

stro ny. Oprócz nur ko wa nia, któ re oczy wi -
ście sta no wi ło naj wa żniej szą część wy jaz -
du, był ta kże czas na re laks i zwie dza nie
wy spy. Po nie waż na Ma la pa scui nie ma ru -
chu ko ło we go, cza sem tyl ko prze mknął
obok nas ja kiś Fi li piń czyk na mo to rze,
wszę dzie prze miesz cza my się na wła snych
no gach. Wcho dząc w głąb wy spy, mo żna
zo ba czyć praw dzi we ży cie tu tej szej na cji.
Co by ło dla mnie naj bar dziej cha rak te ry -
stycz ne? Wiecz nie uśmiech nię te fi li piń skie
dzie ci. Po mi mo bie dy, bra ku prze py chu i
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no wi nek tech no lo gicz nych (choć uda ło mi
się doj rzeć kil ka ta ble tów) – nie wi dzia łam
ani jed ne go za pła ka ne go, nie szczę śli we go
dziec ka. Ser decz ność i życz li wość miesz -
kań ców wy spy uję ła mnie w ca ło ści. Prze -
cha dza jąc się po wy spie, de gu sto wa li śmy
lo kal ne spe cja ły – kre wet ki, ry by, owo ce –
wszyst ko ro bio ne „na go rą co”. Prak tycz nie
przed ka żdą chat ką/le pian ką, miej scem

gdzie bar dzo licz ne ro dzi ny sy pia ją, dum -
nie sie dział do rod ny ko gut przy wią za ny
sznur kiem za swą chu dą nó żkę do pa la.
Wi dok nie co dzien ny! Mie li śmy ta kże oka -
zję zo ba czyć in tro wal ki ko gu tów, któ ra jest
chy ba na ro do wą dys cy pli ną spor to wą na Fi -
li pi nach. Po za zwie rząt ka mi do mo wy mi w
po sta ci ko gu tów, wy spa by ła prze peł nio na
psa mi oraz świn ka mi od po czy wa ją cy mi w

cie niu przed do mem. Cóż, co kraj to oby -
czaj. Wie czo ry spę dza li śmy na pla ży, je -
dząc w bla sku lam pio nów ró żne go ro dza ju
zu py, ry by, o któ re za cię cie wal czy li śmy,
mię sa i owo ce. Obo wiąz ko wym „cza so -
umi la czem” wie czo ru był fi li piń ski rum –
ab so lut ny hit, któ ry po pi ja li śmy przy dźwię -
kach „Thin king out lo ud” Eda She era na,
któ re upar ty Fi li piń czyk grał nie ustan nie ka -
żde go wie czo ru po kil ka ra zy. Mo że przy -
go to wy wał się do tu tej szej wer sji Must be
the mu sic? Śnia da nia ta kże by ły nie za po -
mnia ne. Me nu by ło sta łe i nie zmien ne –
„Ame ri ca na” w ka żdej po sta ci – ja jecz ni -
ca/jaj ko sa dzo ne/ pół na pół z be ko nem i
czymś na słod ko. Czy już na za wsze po zo -
sta nie my po ko le niem Mc Do nald sa? Oby
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nie! Spra gnie ni re gio nal nych po traw nad ra -
bia li śmy szwen da jąc się po oko licz nych
stra ga nach. Oprócz oczy wi ście słyn nej
„ame ri ca ny” de gu sto wa li śmy jo gur ty z mu -
esli, prze pysz ne owo ce, cza sem tra fi ła się
ry ba oraz na le śni ki! Obo wiąz ko wy mi pa -
miąt ka mi, któ re war to przy wieźć z Ma la pa -
scui są ręcz nie stru ga ne w drew nie ko so -
go ny, o któ re sto czy li śmy za cię tą wal kę,

aby ob ni żyć ce nę, kol czy ki z pe reł (to dla
pań – po le cam!), oraz olej ko ko so wy. Je śli
wy ka żesz za in te re so wa nie któ rym kol wiek z
pro duk tów na sprze daż – Fi li piń czy cy nie
opusz czą Cię na krok. War to ta kże sku sić
się na ma saż ofe ro wa ny przez uro cze Fi li -
pin ki, któ ry ka żde go zmę czo ne go nur ka
szyb ko po sta wi na no gi! Nie za po mnia nym
do świad cze niem by ło zo ba cze nie lo kal nej

dys ko te ki. Miej sce – pla ców ka ko ściel na, a
do kład nie plac na le żą cy do ko ścio ła i szko -
ły. Na bram kach pa nie po pięć dzie siąt ce
czy sześć dzie siąt ce, któ re bez od po wied -
niej opła ty nie wpusz czą ni ko go do środ ka.

Na par kie cie mo ja gru pa plus po cząt ko -
wo tyl ko „młod sza mło dzież” wy stro jo na
jak w świę to. Kie dy im pre za się roz krę ci ła,
ca ły ta bun Fi li piń czy ków sto ją cych „za
bram ka mi” wpa ro wał na sce nę, sza le jąc
przy dźwię kach „Gan gnam sty le”! Kon ty -
nent azja tyc ki na praw dę po tra fi się ba wić!

Z tę sk no tą opusz cza łam Ma la pa scuę,
uro czą, nie po zor ną, peł ną ra do snych lu dzi
wy spę, z za pie ra ją cy mi dech w pier siach
wi do ka mi, bia łym pia skiem, dzi ką ro ślin no -
ścią i wspo mnie nia mi ze spo tka nia z ko so -
go nem. Je śli tak wy glą da raj, to chy ba war to
w nie go wie rzyć… Śmia ło mo żna wspo mi -
nać to miej sce nu cąc so bie po ci chu „Sin ce
I’ve be en lo ving You…”

Ce lem ko lej nej czę ści wy pra wy by ła dru -
ga co do wiel ko ści fi li piń ska wy spa Ce bu, a
do kład nie miej sco wość Mo al bo al, po ło żo -
na w po łu dnio wo -za chod niej czę ści wy spy.
Pod róż by ła na praw dę dłu ga, choć czas
spę dzo ny w sa mo cho dzie dał nam mo żli -
wość zo ba cze nia in nej od sło ny Fi li pin. Nie -
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okieł zna na, buj na ro ślin ność, prze pięk ne
wi do ki, lo kal ne ży cie miesz kań ców, stra ga -
ny peł ne pysz no ści, ale ta kże nie sa mo wi ta
bie da. Do Mo al bo al do je cha li śmy po po łu -
dniu. Ko mer cyj na, tu ry stycz na miej sco wość
sku pia ła się wo kół jed nej, głów nej „uli cy”
cią gną cej się wzdłuż wy brze ża, peł nej re -
stau ra cji, knaj pek i knaj pe czek, stra ga nów,
skle pi ków i…. La dy boys! La dy boys to w

spo rym uprosz cze niu mę żczyź ni, któ rzy
czu ją się emo cjo nal nie ko bie ta mi. Ubie ra ją
się bar dzo ko bie co – ró żo we fa ta łasz ki, za -
miast brud nych dżin sów, dłu gie wło sy ele -
ganc ko upię te, za dba ne pa znok cie i ge sty
ab so lut nie ro dem z „Sek su w Wiel kim Mie -
ście”. Dla mnie oso bi ście by ło to prze ży cie
szo ku ją ce, ale po kil ku dniach sta ło się nor -
mal nym, sta łym ele men tem te go miej sca,

kul tu ry i ży cia spo łecz no ści. Pa no wie, miej -
cie się na bacz no ści!

Jak mo żna opi sać to miej sce? Zde cy do -
wa nie tęt ni ży ciem. Ca ły czas coś się dzie -
je – je żdżą tuk -tu ki (lo kal ne ta xi), nur ko wie
no szą sprzęt, psy bie ga ją wo kół nóg, jest
we so ło i ko lo ro wo. Nie ma tu piasz czy stej
pla ży, co nie ozna cza, że w oko li cy ta kiej w
ogó le nie ma! Słyn na Pa nag sa ma Be ach –
Whi te Be ach od da lo na jest o kil ka ki lo me -
trów od na szej miej sco wo ści i rze czy wi ście
po sia da bia ły pia sek. Je śli cho dzi o nur ko -
wa nia – war to, war to, war to tu być! Ko ra -
low ce są w bar dzo do brym sta nie,
zde cy do wa nie lep szym niż ra fa na Ma la pa -
scui, któ ra bar dzo ucier pia ła od po ło wów
dy na mi tem. Pod wo dą ma my bar dzo do brą
wi docz ność, du żą ró żno rod ność – prze -
pięk ne, ró żno ko lo ro we frog fi she, mu re ny,
po now nie śli ma ki, elek trycz ne ry by, skrzy -
dli ce, żół wie, kra by, lan gu sty, kre wet ki, na -
dym ki, sto ne fish…. na praw dę by ło na co
pa trzeć. Ewi dent nie jed nak gwiaz da mi by ły
sar dyn ki!!! Ca łe sta do srebr nych, po ły sku -
ją cych sar dy nek na swo je ulu bio ne miej sce
wy bra ło ra fę do mo wą tu tej sze go wy brze ża.
Nie trze ba by ło na wet nur ko wać, by doj -
rzeć wi ją cą się ku lę sar dy nek! Dla te go też
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jest to rów nie ide al ne miej sce na nur ko wa -
nie, jak i na snor ke ling. Cóż mo gę po wie -
dzieć o nur ko wa niu z sar dyn ka mi, to by ło
nie za po mnia ne prze ży cie. Na sze pierw sze
nur ko wa nia – a tak eks cy tu ją ce! To by ło tor -
na do, na praw dę tor na do! Sar dyn ki prze -
miesz cza ły się wzdłuż nas, przy bie ra jąc co

rusz no we kształ ty, po zy, trzy ma jąc się jed -
nak ca ły czas ra zem. Set ki tych ma ły ry bek
urzą dza ły pod wo dą iście te atral ne przed -
sta wie nie, za le d wie na kil ku me trach pod
po wierzch nią wo dy. Coś nie praw do po dob -
ne go, co bez wąt pie nia zo sta nie w mo jej
pa mię ci! Re we la cyj ne by ło ta kże nur ko wa -
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nie noc ne – ogrom bio ró żno rod no ści speł -
nił cał ko wi cie na sze ocze ki wa nia. Prze wo-
d ni cy nur ko wi co kil ka, kil ka na ście se kund
po ka zy wa li nam ja kiś cie ka wy okaz. Go rą -
co po le cam! I na tym ko niec. Po pierw szym
nur ko wym dniu roz cho ro wa łam się. Już
przy po ran nym za nu rze niu dnia na stęp ne go
ci śnie nie w uszach wpra wi ło mnie w za ła -
ma nie... Ni gdy, prze nig dy nie mia łam pro -

ble mu z wy rów ny wa niem ci śnie nia czy za -
to ka mi. Ni gdy! Więc dla cze go mu sia ło
mnie to spo tkać aku rat te raz, na dru gim
krań cu świa ta? Na upar ciu cha spró bo wa -
łam jesz cze za nu rzyć się na ko lej nym nur -
ko wa niu, ale by ło już tyl ko go rzej. Póź niej
go rącz ka, ka tar, cho re gar dło, ból za tok…
Ko lej ne dni spę dzi łam w łó żku śpiąc, po cąc
się i pi jąc wo dę. Wy cho dzi łam co ja kiś czas

spraw dzić, jak na sza gru pa so bie ra dzi, a
wie czo ra mi na wspól ne obia do ko la cje. Mó -
wi się trud no! Wie czor ny kli mat i pysz ne je -
dze nie cho ciaż w ja kimś stop niu re kom pen -
so wa ły mi brak nur ków. Wiem tyl ko z opo -
wie ści oraz zdjęć, że nur ko wa nia by ły na -
praw dę bar dzo do bre (m.in. Pe sca dor czy
Sun ken Is land)! Ma my tu pięk ne ra fy, ja ski -
nie, wrak sa mo lo tu, jest w czym wy bie rać.



Nuras.info 7/2015

30

Po kil ku in ten syw nych dniach nur ko wych,
oraz po mo jej cho ro bie, zo stał nam czas na
tzw. wy ciecz ki fa kul ta tyw ne. Jed nym z
miejsc, któ re po le cam są źró dła ter mal ne
„Ma init hot spring” – kom pleks kil ku wy żło -
bio nych „ba se nów”, w któ rych wo da do -
cho dzi do 40OC! Są wer sje cie plej sze i
chłod niej sze, a ca ły kom pleks jest na praw -
dę uro kli wy. Ze ro ko mer cji, na tło ku tu ry -

stów, ma so wej tu ry sty ki… tyl ko re laks, dzi -
ka przy ro da i prze pysz ne mle ko kok so we
zdo by wa ne na po cze ka niu! Część z nas
eks plo ro wa ła oko licz ne te re ny wy po ży cza -
jąc sku te ry (re we la cja!), część uda ła się na
wy ciecz kę do Oslob na snor ke ling z re ki na -
mi wie lo ry bi mi. Jest to miej sce ma so wej tu -
ryst ki, gdzie ist nie je mo żli wość nur ko wa-
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nia, snor klo wa nia lub oglą da nia re ki nów
wie lo ry bich z ło dzi. Idea te go miej sca po -
sia da swo ich zwo len ni ków i prze ciw ni ków,
ta kże ka żdy ma pra wo zde cy do wać, czy
chce je od wie dzić. Wie lo ry bie rze czy wi ście
są i pre zen tu ją się pięk nie, choć sta da ga -
piów i ło dzi ob le ga ją cych je z ka żdej stro -

ny psu ją ob raz wol no ści i ży cia bez in ge -
ren cji czło wie ka.

Zo ba czy li śmy dwa dia me tral nie ró żne
ob li cza Fi li pin – raj ską, cza ru ją cą i spo koj -
ną Ma la pa scuę, oraz ży we, ko lo ro we i we -
so łe Mo al bo al na Ce bu. Do świad czy li śmy
ró żnych nur ko wań, po zna li śmy re gio nal ne
sma ki, no wych lu dzi i ich zwy cza je. Po dro -
dze do do mu spę dzi li śmy kil ka go dzin w

Hong kon gu. Świa to wej sła wy me tro po lia
łą czy tra dy cję z no wo cze sno ścią. Po ło żo na
jest na po łu dnio wo -wschod nich wy brze -
żach Chin nad Mo rzem Po łu dnio wo chiń -
skim. Mia sto roz wi nę ło się w XX wie ku i
sta no wi ło po most go spo dar czy i kul tu ro wy
po mię dzy za cho dem a ko mu ni stycz ny mi
Chi na mi. Sta no wi je den z naj więk szych
por tów han dlo wych na świe cie. Jest to mia -
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sto imi gran tów, któ re przez 150 lat by ło rzą -
dzo ne przez Wiel ką Bry ta nię. Ro bi na praw -
dę nie sa mo wi te wra że nie, na ka żdym kro ku
mo żna zo ba czyć się ga ją ce nie ba wie żow -
ce czy tra dy cyj ną świą ty nię. Wto pi li śmy się
w mia sto, w któ rym aku rat miesz kań cy ob -
cho dzi li świę to – lu dzie by li po prze bie ra ni
w ko lo ro we ubra nia, z wy ma lo wa ny mi twa -
rza mi, moc nym ma ki ja żem, pe ru ka mi i

ogrom ny mi uśmie cha mi na twa rzach! Przy
ka żdym ba rze i pu bie lu dzie śpie wa li pio -
sen ki, pi li pi wo i wy głu pia li się bez ustan ku!
By łam ocza ro wa na kli ma tem te go miej sca!
Nie omi nę ła nas ta kże de gu sta cja lo kal nych
dań – co chwi lę pró bo wa li śmy cze goś in -
ne go, za sta na wia jąc się, z cze go tak na -
praw dę zro bio na jest ko lej na po trwa…
Zmę cze ni, ale za do wo le ni, wsie dli śmy na

po kład sa mo lo tu, by za paść w bło gi sen…
Pa trzę na ma łe go, drew nia ne go ko so go -

na, na bu te lecz kę ru mu scho wa ną w szaf ce
ku chen nej i prze sy pu ję przez pal ce bia ły
pia sek z Ma la pa scui…, pi sząc ten ar ty kuł.
Dwa mar co we ty go dnie by ły na praw dę nie -
zwy kłe. Choć zda rza ły się nie spo dzie wa ne
sy tu acje, prze szko dy czy wal ka z ży wio łem
i nie za wsze ide al ne wa run ki do nur ko wa -
nia – był to nie za po mnia ny czas. Ory gi nal -
ność, spe cy fi ka i eg zo ty ka te go kra ju
przy cią ga do sie bie jak ma gnes. Ka żde
miej sce jest war te zo ba cze nia, spe ne tro wa -
nia, czy w na szym przy pad ku – nur ko wa -
nia. I trze ba to ro bić do koń ca ży cia, a
na wet gdy by upadł świat…

Ania z Ac ti vto ur

a.so lo du cha@ac ti vto ur.pl
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Po wie dzon ko to w na szej eki pie
sły sza łem kil ka ra zy. Ide al nie wkom -
po no wa ło się w sy tu acje i do kład nie
opi sy wa ło to, co zda rzy ło się na
dwóch wio sen nych wy pra wach przy -
go to wa nych przez Klub Aqu adi ver.

W mar cu by li śmy w Be li ze i Mek sy ku. O
ile kraj sły ną cy z te qu ili, cy wi li za cji Ma jów
i nar ko ty ko wych kar te li jest dla Po la ków
okle pa nym już kie run kiem, to Be li ze zna ne
jest du żo sła biej. Fa ni mu zy ki roz ryw ko wej,
fa ni Ma don ny – mo gą ko ja rzyć be li zyj skie
mia stecz ko San Pe dro z pio sen ki La Is la Bo -
ni ta, a pa sjo na ci nur ko wa nia słyn ny Blue
Ho le, wi dzia ny po dob no na wet z ko smo su.

W cza sach, gdy na ryn ku nur ko wym pa -
nu je roz drob nie nie, sprzęt nur ko wy „za ła -
twia ny” i sprze da wa ny jest czę sto po
kosz tach, pod ró żo wa nie też czę sto od by wa
z wy ko rzy sta niem pro mo cji z ostat niej
chwi li, lub tu ry sty ką zaj mu ją się ama to rzy,
któ rych ce lem jest tyl ko jak naj ni ższa ce -
na… W do bie kon ku ru ją cych ze so bą in -

struk to rów, na pro du ko wa nych przez kon -
ku ru ją cych ze so bą star szych in struk to rów,
ba zy, cen tra i fe de ra cje, ta ka sy tu acja do ty -
czy też nie ste ty szko leń. W wy ni ku te go
rze sza pra wie bez ro bot nych in struk to rów

szko li za pół dar mo… Skle py in ter ne to we
sprze da ją na ma rżach, któ re za mo ment je
wy koń czą, ale też czę sto wpro wa dza ją
klien tów w błąd, pod no sząc naj pierw ce nę
de ta licz ną, a po tem ofe ru jąc ra bat.

Nieważne gdzie i jak, ale ważne z kim…
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Obłęd!
A wszyst ko to, mo im zda niem, nie są ryn -

ko we za cho wa nia, tyl ko dum ping, któ re go
ce lem jest osła bie nie lub wy eli mi no wa nie
kon ku ren cji, a nie „uczci wa kon ku ren cja”.
I choć by ło to już wie le lat te mu, mnie i mo -
ich ko le gów na kur sie in struk tor skim uczo -
no, że by ce ną nie kon ku ro wać… Wpro -
wa dzaj my in no wa cje, świe żość, no we po -

my sły i tech ni ki „zwa bia ją ce” klien tów i
kur san tów, ale nie rób my te go za dar mo, bo
w koń cu prze sta nie my to ro bić.

Pi szę to tyl ko dla te go, że by wy ra zić du że
uzna nie dla mo jej eki py Oni ro zu mie ją, że
cen trum, klub i in struk tor pra cu jąc dla nich,
zwi nie in te res, jak za czną ła pać oka zje na
gru po nach i in nych po śred ni czą cych pod -
mio tach, któ re za ra bia ją wię cej niż re kla -

mo wa ny przez nich usłu go daw ca. Ten w
kon se kwen cji, po pój ściu po ro zum do gło -
wy, orien tu je się, że za gro sze ja kie do stał
nie chce mu się przy kła dać i z re kla my jest
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an ty re kla ma. Na wy jazd last mi nu te po je -
dzie my w ostat niej chwi li i to w nie wiel kiej

gru pie, czę sto póź niej do pła ca jąc za nie do -
czy ta nie umo wy… Jak so bie ku pi my bi le ty
lot ni cze za gro sze, to ma ją tek wy da my na
ho tel, bo ta kie przy kła dy znam wła śnie z
opo wia dań… Biu ro czy też agent ży ją z
pro wi zji, ofe ru ją jed nak nie oce nio ną po -
moc i opie kę na miej scu, a jak jest uczci wa
ofer ta, to nie od by wa się to ni jak kosz tem
uczest ni ka, tzn. nie pła ci on wca le wię cej.

Sam nie je stem zwo len ni kiem wy da wa -
nia pie nię dzy na le wo i pra wo, wo lę
wszyst kie więk sze wy dat ki prze my śleć, pa -
mię taj cie jed nak dro dzy Czy tel ni cy, że dla
nas, in struk to rów, wła ści cie li baz czy skle -
pów, to jest po pro stu pra ca, czy li chleb...
Har cer skie cza sy w nur ko wa niu skoń czy ły
się już daw no, ale mam wra że nie, że nie
ka żdy chce to za ak cep to wać. Łow cy oka -
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zji, ra ba tów i gru po nów po win ni po my śleć,
że tak dzia ła jąc, swo je go uko cha ne go in -
struk to ra po wo li do pro wa dza ją do ru iny i
ban kruc twa…

Tak na praw dę w or ga ni za cji wy praw naj -
wa żniej sza jest do bra eki pa, a mo je do -
świad cze nie tyl ko pie czę tu je tę te zę. W tym
ro ku, bę dąc po raz pierw szy na Ka la tów -
kach (co rocz ny zlot in struk to rów CMAS),

pre zen to wa łem nie zna nym mi w więk szo -
ści in struk to rom te mat or ga ni za cji wy jaz -
dów. Te mat zna ny z jed nej stro ny, z dru giej
wia do mo jak trak to wa ny. 

Z cza sem nie na sy co ny skarb pań stwa
wszyst kim or ga ni zu ją cym tu ry sty kę nur ko -
wą nie le gal nie do bi- t nie uzmy sło wi, ja kie
są te go kon se kwen cje, a ży cie na ka że ro bić
to pro fe sjo nal nie.

Sta ram się tak wła śnie dzia łać, co w trud -
nych cza sach z pew no ścią pro cen tu je, bo
wciąż spo re gro no lu dzi po wie rza mi or ga -
ni za cję swo ich wa ka cji, na któ re mu sie li
cię żko za pra co wać.

Dość tych dy wa ga cji, jak ktoś nie my śli,
to i tak te go nie zmie nię. Mam po my sły na
no we kie run ki wy praw, spo ro ener gii i za -
pał, że by ten ka wa łek świa ta, któ re go jesz -
cze nie wi dzia łem, zo ba czyć! Zaw sze bę dę
też wra cał do swo ich ulu bio nych miejsc, ta -
kich jak Kas w Tur cji, Ba li czy Playa del
Car men w Mek sy ku.

Tu rec cy przy ja cie le od zy wa ją się ostat -
nio z py ta niem, kie dy zno wu przy je dzie my,
tak więc szy ku ję po wo li pięt na stą już chy ba
wi zy tę w Kas… Naj pierw jed nak po sta no -
wi łem wró cić do Mek sy ku. Za ło ga, któ ra
zde cy do wa ła się po je chać tam ze mną,
chy ba nie po ża ło wa ła ani jed ne go do la ra
wy da ne go na ho tel, nur ki czy im pre zę w
Co co Bon go… Po byt w Mek sy ku po prze -
dzi li śmy kil ku dnio wą wi zy tą w Be li ze,
gdzie głów nym ce lem by ło nur ko wa nie w
słyn nym Blue Ho le. Tech nicz nie wy glą da ło
to tak, że wspa nia łym lo tow skim dre am li -
ne rem, po 14 go dzi nach lo tu z War sza wy,
do le cie li śmy szczę śli wie do Can cun. Lot,
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jak to Ku ba skwi to wał (dzię ki spe cjal nej re -
cep tu rze przy go to wa ne go ma gicz ne go na -
po ju), upły nął szyb ko i spraw nie, jak ta ki z
Wa wy do Wro cła wia… Po tem, już na mek -
sy kań skiej zie mi, by ły for mal no ści cel ne,
od biór ba ga żu i spraw ny prze jazd do Playa
del Car men. Po za lo go wa niu się do po koi,
w ho te lu po ło żo nym na sa mej pla ży w ser -
cu Playa, mie li śmy czas na ką piel, pla żo wa -
nie i spa ce ry. Zmę cze ni pod ró żą, zmia ną
cza su i kli ma tu pa dli śmy jed nak dość szyb -
ko, tym bar dziej że ra no mie li śmy prze je -
chać pra wie ca ły Ju ka tan, aż do miej sco-
wo ści Che tu mal. Tam tak sów ką wod ną, po
nie mal dwóch go dzi nach pły nię cia i for -
mal no ściach na gra ni cy, lżej si o nie mal sto
do la rów, do tar li śmy do San Pe dro w Be li ze.
Ko lej ne mo je ma rze nie by ło bli sko speł nie -
nia. Roz kle ko ta ną tak sów ką je cha li śmy do
na sze go ho te lu Ba na na Be ach mak sy mal nie
10 mi nut. Po za in sta lo wa niu się w po ko jach
roz po czę li śmy zwie dza nie oko li cy. Spa cer
uświet ni ła nam kon sump cja ko ko sa pod -
pro wa dzo ne go z ja kiejś po se sji. Za nim się
do nie go do bra li śmy, trze ba by ło so lid nie
po pra co wać łap ka mi i pa lu cha mi. Sok oraz
przy po mi na ją ce w sma ku orzech la sko wy
sta łe biel mo sma ko wa ły wy śmie ni cie i na tu -

ral nie. Biel mo, zwa ne ko prą, za wie ra do
70% tłusz czu, 14% cu krów i 7% biał ka.
Orzech ko ko so wy za wie ra du żo na sy co -
nych kwa sów tłusz czo wych i cu krów oraz
sta no wi bo ga te źró dło że la za, wi ta mi ny C i
po ta su. Nasz łup uroz ma icił do tych cza so -
we me nu – ka ba no sy, oliw ki, po mi do ry,
wę dli nę i pie czy wo przy wie zio ne jesz cze z
Pol ski… Ra no mia ła nas za brać łód ka z

cen trum nur ko we go na pierw szy be li zyj ski
dzień nur ko wy. I za bra ła, bez opóź nie nia, a
na wet przed cza sem. Buch, (na praw dę wy -
glą dał jak Buch z Pulp Fic tion) nasz di ve -
ma ster, w pierw szym dniu za brał nas do
cen trum, któ re już z da le ka wy glą da ło na
spraw ną i pro fe sjo nal ną jed nost kę. Ta nio
nie by ło, więc do bry po ziom ba zy mu siał
być po pro stu w ce nie. Mu szę też wspo -
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mnieć, jak bar dzo za sko czy ło mnie nur ko -
wa nie na lo kal nej ra fie. Ka ra iby zna łem do -
sko na le… We ne zu ela z du żym bo gac twem
pod wod nej flo ry i fau ny, ale też z kiep ską
przej rzy sto ścią i zie lon ka wą wo dą, Ku ba
czy też ra fy wy spy Co zu mel by ły ni czym w
po rów na niu z ra fa mi w oko li cach San Pe -
dro. Tem pe ra tu ra wo dy wy no si ła ok. 26-27
stop ni, a przej rzy stość by ła do sko na ła. Co

praw da by ło tro chę far foc li i pył ków, ale
ogól ne pierw sze wra że nie by ło fan ta stycz -
ne. Ob fi tość pod wod nych or ga ni zmów i gę -
sto po ro śnię te gąb ka mi i ko ra low ca mi dno
świad czy ło o do brej kon dy cji lo kal nych raf.
Po wiel kiej au stra lij skiej to wła śnie ta w Be -
li ze ma dru gie miej sce na świe cie pod
wzglę dem roz mia rów. Nur ko wy raj za pew -
nia też tur ku so wy ko lor wo dy, a ta kże nie -

zo bo wią zu ją ca, le ni wa wręcz at mos fe ra
wy spiar skie go ży cia. Po mi mo te go cen trum
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nur ko we by ło per fek cyj nie ogar nię te. Po -
rzą dek, zo rien to wa na i uczyn na za ło ga,
punk tu al ność i otwar tość jak by nie pa so wa -
ły do pa nu ją cej w Be li ze sie lan ki…

Nie mie li śmy je dy nie szczę ścia do je dze -
nia. Zu pa, za mó wio na za nie ma łe pie nią -
dze w ho te lo wej re stau ra cji, oka za ła się…
zim nym ket chu pem z trze ma (słow nie: trze -
ma) ma ły mi kre wet ka mi. Po ru sza jąc się wy -
na ję tym wóz kiem gol fo wym, naj pow szech-
niej szym w San Pe dro środ kiem lo ko mo cji,
na pró żno szu ka li śmy ta niej i smacz nej
knaj py. W koń cu zde spe ro wa ni i głod ni zje -

dli śmy zu pę ze wszyst kie go w ma lut kim, lo -
kal nym ba rze. Przed gło dem ura to wa ło nas
so li dar ne przy go to wy wa nie ka na pek z pol -
skich pro duk tów, do któ rych do ku po wa li -
śmy je dy nie wa rzy wa na po bli skim tar gu.

Dru gi dzień nur ko wy roz po czę li śmy
uprze dza jąc jesz cze wschód słoń ca. Oko ło
go dzi ny 5 ra no, wraz z mię dzy na ro do wym
skła dem tu ry stów, na sza łódź opu ści ła San
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Pe dro i mknąc przez fa le po pły nę ła w kie -
run ku Blue Ho le… Ta wiel ka dziu ra w Be -
li ze, tak na praw dę jest pod wod ną stud nią o
głę bo ko ści ok. 120 me trów i sze ro ko ści bli -
sko 300… Ciem no gra na to wa dziu ra oto -
czo na jest ra fą, a jej zrąb za czy na się na ok.
20 me trach. Daw no, daw no te mu by ła to
ja ski nia na po wierzch ni mo rza, lecz w wy -
ni ku trzę sie nia zie mi, roz to pie nia się lo du i

pod wpły wem ci śnie nia po kry wa sys te mu
ja skiń za pa dła się pod wo dę. Oczy wi ście,
jak to czę sto by wa, to co na zdję ciach po -
wa la na ko la na i za pie ra dech w pier siach,
w rze czy wi sto ści już tak nie wy glą da. Po
po ko na niu ok. 80 km (za ję ło to po nad 3 go -
dzi ny…) na sza łódź wpły nę ła do Blue Ho -
le i w to wa rzy stwie dwóch in nych łó dek
dum nie okrą ży li śmy ca łą roz pa dli nę… Faj -

nie to wy glą da ło, ale na ko la na nas nie rzu -
ci ło…

Wy ko na li śmy jed no hi sto rycz ne nur ko -
wa nie w roz pa dli nie, opa da jąc na oko ło 40
me trów i pły nąc po mię dzy wiel ki mi sta lak -
ty ta mi. Przej rzy stość i ca łe nur ko wa nie nie
by ły spek ta ku lar ne, jed nak plan – za li cze -
nie te go miej sca, speł ni li śmy. Dwa po zo sta -
łe nur ko wa nia od by ły się już w in nych
miej scach, jesz cze pięk niej szych niż te bli -
sko San Pe dro.

Dzie wi cze miej sca tęt ni ły wprost pod -
wod nym ży ciem. Ogrom ne gąb ki skry wa ły
ma lut kie kre wet ki i ogrom ne lan gu sty, re ki -
ny i wiel kie gru pe ry pły wa ły dość bli sko
nas, nie by ły zbyt pło chli we i ostro żne. Po -
mię dzy nur ko wa nia mi lunch i sje sta za li -
czo ne zo sta ły na cud nej, ka ra ib skiej wy spie
Half Mo on Key, któ ra po za Ga la pa gos jest
je dy nym do mem pta ka z czer wo ny mi sto -
pa mi i nie bie skim dzio bem.

Krót ki po byt w Be li ze za pa mię ta my na
pew no na dłu go i nie żal mi dzi siaj pie nię -
dzy wy da nych na speł nie nie jed ne go z ma -
rzeń, choć kosz ty prze kra cza nia gra ni cy
wod nej z Mek sy kiem przy opła tach obo -
wią zu ją cych w dwie stro ny mo gły na praw -
dę zde ner wo wać… Prze ży li śmy też pra-
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w dzi wy Mek syk pod czas po wro tu na szej
wod nej tak sów ki do Che tu mal na po łu dniu
Ju ka ta nu. Wni kli wa kon tro la pa sa że rów i
na szych to boł ków na me ga upa le by ła dość

spraw na, ale ma ło przy jem na. Sro gie mi ny
żoł nie rzy i in ten syw nie pra cu ją ce no sy
psów do wy szu ki wa nia bro ni oraz nar ko ty -
ków nie wy ka za ły nie pra wi dło wo ści, na
szczę ście…

Pod róż do Playa del Car men upły nę ła
nam na te sto wa niu ró żnych no wych drin -
ków, za wo dy wy gra ła Go sia mik su jąc reszt -
ki za pa sów al ko ho lo wych z miej sco wy mi
na po ja mi i so ka mi, uzy sku jąc na praw dę
nie po wta rzal ny smak… Wie czo rem do je -

cha li do nas po zo sta li uczest ni cy wy pra wy,
jak się szyb ko oka za ło, mi ło śni cy ce no -
tów…

Za nim jed nak za nur ko wa li śmy w zmy -
sło wych ja ski niach, wszy scy za li czy li nur -
ko wa nie na pla ży w Playa… Ja so bie
od pu ści łem i po tem ża ło wa łem… Za ło ga
wró ci ła bo wiem do ho te lu z ba na na mi na
twa rzach, gdyż uda ło im się zo ba czyć spo -
re oka zy re ki nów ra fo wych i bull shar ków.
Nie pew ność wdar ła się je dy nie, kie dy nie -
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miec ki prze wod nik cał kiem se rio po wie -
dział, że za re ki ny bę dzie do pła ta…, bo nie
spo ty ka się ich co dzien nie. Spa cy fi ko wa ny
Nie miec, wi dząc na sze mi ny, szyb ko ca łą
kwe stię ob ró cił w żart. Zgra na i otwar ta eki -
pa wy ba czy ła mu szyb ko.

Ta sa ma eki pa ani dla mnie, ani dla sie -
bie nie mia ła li to ści po nur ko wa nich. Pierw -
sze ja ski nio we za nu rze nia w kry sta licz nej
wo dzie da ły spo ro emo cji. Zau wa ży łem, że
to, gdzie by ło im da ne się za nu rzyć, do tar -
ło do eki py z lek kim opóź nie niem. Fa scy -

na cja nur ko wa nia mi w ce no tach na krę ca ła
się z dnia na dzień, a miej sca nur ko we Pol -
lo (naj lep szy ja ski nio wy prze wod nik) wy -
bie rał nam co raz pięk niej sze. Ka żda
ja ski nia by ła in na i ka żda by ła pięk na. Cię -
żko to opi sać i opo wie dzieć o su biek tyw -
nych wra że niach, tam po pro stu trze ba się
za nu rzyć. Wie o tym już wie lu Po la ków, bo
na ka żdym miej scu by ło ich kil ku…

Zgra na eki pa po zwo li ła na wy ko rzy sta -
nie cza su w spo sób mak sy mal ny, że by nie
na pi sać eks tre mal ny… Nie by ło cza su na

le niu cho wa nie, mo że ze dwa ra zy po le że -
li śmy po po łu dniu na pla ży… Czas po nur -
ko wa niach, czy li ca łe po po łu dnia i
wie czo ry, spę dza li śmy wspól nie na szu ka -
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niu do bre go je dze nia oraz de gu sta cji te qu -
ili, któ ra (te raz wiem to już na pew no) ni -
gdzie in dziej tak nie sma ku je… Two rząc
na praw dę zgra ną dru ży nę wspól nie je dli -

śmy, nur ko wa li śmy, zwie dza li śmy i im pre -
zo wa li śmy. Kil ka spon ta nicz nych im prez
(Co co Bon go, wi zy ta w są sied nim ba rze na
pla ży czy ba le ty pod czas wy cie czek lą do -
wych) na dłu go po zo sta nie w pa mię ci.
Poncz pla żo wy wy my ślo ny przez Go się i
przy go to wa ny we spół z Grze siem i Krzy -
siem, któ rzy to zor ga ni zo wa li lód i wiel ki
sty ro pia no wy po jem nik, też był fan ta stycz -
nym po my słem. Sta wiam go na rów ni z

wrę cze niem na szym wspa nia łym dziew czy -
nom w dniu 8 mar ca dwóch świe żych ka la -
fio rów za ku pio nych w su per mar ke cie
(za miast tra dy cyj nych goź dzi ków, któ rych
ni jak nie mo gli śmy zna leźć)…

Żal by ło się że gnać, żal by ło opusz czać
Mek syk. Po dej rze wam, że za ja kiś czas ca -
ła eki pa jesz cze się tam spo tka… Kon takt
trzy ma my, wi du je my się w Pol sce i pla nu je -
my ko lej ne wy pra wy.
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Dla mnie kon se kwen cją ko lej nej wi zy ty
w hisz pań sko ję zycz nym kra ju by ło twar de
po sta no wie nie – uczę się hisz pań skie go.
Dzi siaj je stem już po kil ku lek cjach, a na -
uka idzie obie cu ją co.

Kil ka ty go dni póź niej, w koń cu kwiet nia,
z eki pą już dwa ra zy więk szą, po raz ko lej -
ny od wie dzi łem Sa fa gę. Po za Ha ma tą dla
mnie naj lep sze miej sce na egip skie wa ka -
cje to wła śnie nie wiel ka Sa fa ga, po ło żo na
oko ło 30 km od Hur gha dy. Spo kój i sie lan -

ko wy kli mat Sa fa gi oraz świet ne nur ko wa -
nia na ma ło jesz cze znisz czo nych ra fach,
to gwa ran cja suk ce su i za do wo le nia gru py.
Na sza te go rocz na eki pa już w sa mo lo cie
da ła sy gnał, że bę dzie nie źle… W za sa dzie
nikt się wcze śniej nie znał, ale od po cząt ku
wszyst ko się ja koś do brze za zę bi ło. Z dnia
na dzień zna jo mość i przy jaźń roz wi ja ła się
jak trze ba. Na ło dzi wszy scy sku pie ni by li
na nur ko wa niach, ale wi dać by ło, że sta no -
wi my zgra ną pa kę. Na tle gru py wy ró żniał

się je den czło wiek (in ter ne to we zgło sze nie
w ostat niej chwi li). Do stał od gru py szan sę,
ale jej nie wy ko rzy stał, po zo stał sa mot ni -
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kiem pa trzą cym po dejrz li wie na resz tę eki -
py. Ta kie go do ko nał wy bo ru, choć zu peł -
nie nie wiem dla cze go. Fan ta stycz ne w
gru po wych wy jaz dach jest to, ile mo żna się
do wie dzieć i na uczyć – roz ma wia jąc i wy -
mie nia jąc po glą dy. Dzię ki te mu po zna je my
wspa nia łych lu dzi, wy mie nia my do świad -
cze nia i wpły wa my przez to na swo je przy -
szłe ży cio we lo sy. Mi ło mi jest pa trzeć na
no we przy jaź nie, sym pa tie czy na wet
związ ki. Łą czy nas nur ków (przy naj mniej

więk szość) otwar tość umy słu na przy go dy i
no we wy zwa nia, ko le żeń skość i umie jęt -
ność od na le zie nia się w sta dzie… Ale jak
ży cie po ka zu je, nie ka żde mu to od po wia -
da, ta ki osob nik zo sta je więc ska za ny na tu -
ry sty kę in dy wi du al ną…

Pięk ne nur ko wa nia w Sa fa dze i nie mal
per fek cyj na or ga ni za cja te go wszyst kie go
tyl ko na krę ca ły nas wie czo ra mi. Ła two by -
ło za tem po je chać jed nym bu sem w 20
osób na wy ciecz kę do oko ła Sa fa gi, czy tań -

czyć do trze ciej nad ra nem w ba zie Di ve
Top w ostat nim dniu wy jaz du. A zwa rio wa -
ne po my sły, ta kie jak wy pi sa nie imion po
arab sku na na szych przed ra mio nach, mo gą
przyjść do gło wy tyl ko w do brze zgra nej
gru pie. Wte dy wła śnie pa dło słyn ne już:
„nie wa żne gdzie i jak, ale wa żne z kim…”.
Są to zło te sło wa, bo w mia rę do bry or ga ni -
za tor bez zgra nej gru py nic nie zdzia ła.
Dla te go świa dom te go wszyst kie go, dzię ku -
ję wszyst kim uczest ni kom na szych pod ró -
ży za nie po wta rzal ny i nie za po mnia ny
kli mat ka żdej z wy praw, bo to wła śnie dzię -
ki Wam na dal chce mi się tym zaj mo wać…
No i mam ci chą na dzie ję, że mój wkład i
wy si łek też uczest ni cy za uwa ża ją.

Dla łow ców gru po no wych oka zji za dar -
mo po zo sta je wy jazd sa mot ny i jak dla
mnie – smut ny…

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl
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DOŁĄCZ DO NAS -  WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków

Active Divers
kursy

płetwonurkowania
na wszystkie stopnie, 

uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.avalondivers.com
http://www.sklep.reefmania.pl
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Po dwu dzie stu la tach nur ko wa nia
na ca łym świe cie, po now nie włą czy ła
mi się lamp ka od kryw cy, ale tu, w
Pol sce, na oj co wiź nie. Tak bar dzo
nie do ce nio na jest ta na sza uro cza
kra ina, iż pew ne go zi mo we go wie -
czo ru po sta no wi łem zro bić coś, aby
od mie nić to nie tyl ko w so bie, ale
ta kże in nym za szcze pić mi łość do
na szych pol skich za kąt ków nur ko -
wych. Ta ka mi sja! 

Wia do mo nie od dziś, że nur ko wa nie
zwią za ne jest ści śle z tu ry sty ką. Mo żesz
prze cież nie tyl ko nur ko wać od kry wa jąc
coś no we go, ale ta kże od kry wać wspa nia łe
za kąt ki, szu ka jąc miejsc nur ko wych. Ot, ca -
ła fi lo zo fia, ja ką so bie wy my śli łem owe go
wie czo ru. A te raz kil ka fak tów. Je zio ro
Świę taj no w miej sco wo ści Nar ty ko ło
Szczyt na to fak tycz nie li der, je śli cho dzi o
przej rzy stość wo dy w tej oko li cy. Wejdź so -
bie jed nak z cie ka wo ści np. na Go ogle map

i zo bacz, ile je zior jest w oko li cy Nart, w
gmi nie Je dwab no. W za się gu kil ku na stu ki -
lo me trów na od kry cie cze ka kil ka nie sły -
cha nie ma low ni czych re zer wa tów przy ro-

dy. Re zer wat Soł ty sek, Dę by Na pi wodz kie,
Mał ga, Gal wi ca. W pro mie niu kil ku na stu
ki lo me trów od je zio ra Nar ty jest aż sześć -
dzie siąt in nych je zior. Kie dy po pa trzy łem

Mazury – cud natury
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na do kład ną ma pę, do zna łem szo ku. Nie
ma mo żli wo ści, aby wśród ty lu zbior ni ków
nie by ło jesz cze ja kie goś in ne go, rów nie
czy ste go jak je zio ro Świę taj no.

Wra ca jąc do je zio ra Nar ty, pra wi dło wa na -
zwa to Świę taj no, ale że nie da le ko jest in ne
je zio ro o tej sa mej na zwie, aby wia do mo by -
ło, o któ rym z nich mo wa, czę sto na zy wa się
je Nar ta mi od miej sco wo ści nad któ rą le ży.

Przez ostat nie trzy la ta pod ją łem wy si łek
po zna nia tych je zior. Przy week en do wej
opcji wy jaz do wej tro chę to po trwa, ale po -
wo lut ku je od wie dzę i po sta ram się okre ślić
sto pień przy dat no ści ów je zior i je zio rek do
nur ko wa nia. Czę sto, szu ka jąc da nych o
kon kret nym miej scu, po słu gu je my się prze -
wod ni ka mi, li te ra tu rą fa cho wą, wresz cie In -
ter ne tem. I tu czę sto oka zu je się, że

in for ma cje są prze sta rza łe, nie ak tu al ne, a
wa run ki w da nym je zio rze zmie ni ły się już
daw no te mu. Do sko na łym przy kła dem jest
np. Je zio ro Plusz ne, gdzie kie dyś kry sta licz -
nie czy ste wo dy za chę ca ły do wej ścia pod
po wierzch nię, dziś już nie ste ty ra czej nie.
In nym przy kła dem jest Je zio ro Bia łe ko ło
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Go sty ni na. Jesz cze 10 lat te mu, za wsze kie -
dy tam po je cha łem przej rzy stość wo dy się -
ga ła 6-8 me trów, dziś rzad ko kie dy 3-4
me try. Wróć my jed nak do gmi ny Je dwab no
i je zior po ło żo nych na tym ob sza rze. Opi -
szę to, co zo ba czy łem na wła sne oczy i co
jesz cze mam w za mia rze:

Rze ka Omu lew, jed na z pięk niej szych
rzek, ale jak to z rze ka mi, trze ba tra fić w po -
rę, kie dy nie pa da deszcz. Po my śla łem, że
sko ro rze ka jest ta ka czy sta, to pew nie je -
zio ro Omu lew bę dzie rów nie al bo i jesz cze
bar dziej czy ste. Ja kże się za wio dłem, kie dy
je zo ba czy łem, wi zu ra za le d wie ko ło me -
tra. I tu wła śnie re zer wat Mał ga ro bi du żo
do bre go, bo wiem wo da pły nąc przez ten
ob szar oczysz cza się do te go stop nia, że na -
da je się do nur ko wa nia.

Obok je zio ra Omu lew le ży je zio ro Czar -
ne i Ble jek. Żad ne z nich, nie ste ty, nie za -
słu gu je na nur ko wa nie, przej rzy stość wo dy
jest fa tal na.

Je zio ro Dłu żek, z ra cji po ło że nia bli sko
dro gi z Je dwab na do Olsz ty na, by ło mi zna -
ne, mia łem już ugrun to wa ną opi nię na te -
mat te go zbior ni ka – wi zu ra śred nia,
za nur ko wać się da, ale że by za chwy ca ło,
to bym nie po wie dział. Tym cza sem… w

czerw cu 2014, w Bo że Cia ło, zo sta wi łem
gru pę nur ków w zna nym już miej scu nad
je zio rem Dłu żek, a sam po sta no wi łem po -
szu kać dro gi do jaz do wej do in nej czę ści je -
zio ra.

Dłu żek ma 7 km dłu go ści! Gdy wresz cie
zna la złem le śną dro gę, do je cha łem nad
stro my brzeg je zio ra, z ta ką pa no ra mą, że
aż mi dech za par ło. Zda łem so bie spra wę,

że to je zio ro jest jed nym z pięk niej szych za -
kąt ków Ma zur, ty le że skrzęt nie ukry wa nym
przez Mat kę Na tu rę. Je sie nią 2014 zna la -
złem do jazd do je zio ra od wschod niej stro -
ny. Wi dok roz ło żył mnie na ło pat ki. Brze gi
są tak stro me, że aby zejść do wo dy, trze ba
zsu wać się oko ło 15 me trów pod ką tem 45
stop ni. Pa no ra ma roz ta cza ją ca się z tak wy -
so kiej skar py jest za chwy ca ją ca. Gdy do te -
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go zo ba czy łem jesz cze kry sta licz nie czy stą
wo dę, od ra zu w pla nach na rok 2015 do -
pi sa łem ten skra wek je zio ra do nur ko wa nia!
Cie ka we, że od stro ny miej sco wo ści Dłu żek
je zio ro nie ma ta kiej przej rzy sto ści. Tłu ma -
czył mi to je den z węd ka rzy sie dzą cy na
po mo ście wła śnie przy wsi Dłu żek. Po łu -
dnio wa stro na je zio ra jest płyt sza i bar dziej
za mu lo na, zaś pół noc na prak tycz nie dzi ka,

zu peł nie nie zba da na przez płe two nur ków.
Co naj wy żej gdzieś na brze gu spo tka my
węd ka rzy od cza su do cza su. Gdy wie czo -
rem w paź dzier ni ku do je cha łem nad
wschod ni brzeg je zio ra, co za zna czam nie
jest ta kie pro ste, ty sią ce ryb wy ska ki wa ły
nad po wierzch nię wo dy, co by ło nie zwy -
kłym prze ży ciem, bo wiem ni gdy wcze śniej
nie wi dzia łem cze goś ta kie go – jak by wo da

się go to wa ła. Zna le zie nie dro gi do jaz do wej
do brze gu je zio ra Dłu żek od stro ny
wschod niej to jaz da po lno -le śny mi dro ga -
mi, cza sa mi tak trud ny mi, że sa mo cho dem
oso bo wym cię żko bę dzie nam się prze -
drzeć.

Po dro dze mo że my na tknąć się przy pad -
kiem na je zio ro Upa dek. Stąd wy cho dzą
źró dła je zio ra Mał szew skie go, ale tra fić tam
mo żna chy ba tyl ko z le śni czym, ta jem ne
dro gi zna ne są tyl ko tu byl com!

Na za chod niej stro nie Dłu żka są jesz cze
je zio ra o na zwie: Ło bu dy Du że, Ło bu dy
Ma łe, Czar ne, Głę bo czek, Łow ne Ma łe,
Łow ne Du że, Ko nop ne, Oczko i je zio ro Gi -
mek obok je zio ra Gim, któ re nie przy na le -
ży do gmi ny Je dwab no, ale jest mi zna ne
ja ko jed no z cie kaw szych.

Ja dąc z Je dwab na w kie run ku Olsz tyn ka
dro gą 58, gdy mi nie my je zio ro Dłu żek, po
obu stro nach są jesz cze ma łe je zior ka o na -
zwie Ka raś, Pria ny i Ko cio łek, jed nak ze
wzglę du na przej rzy stość wo dy nie na da ją
się do nur ko wa nia.

Na pół noc od je zio ra Nar ty są jesz cze
dwa więk sze zbior ni ki. Je zio ro Bur dąg z
pięk nym po ło że niem. Przy naj wy ższym
punk cie je zio ra po dzi wiać mo że my ca ły
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zbior nik i oko li ce. Tu wo da jest do słow nie
fa tal na, mo że 0,5 me tra przej rzy sto ści.

Je zio ro Mał szew skie, chy ba na wet więk -
sze od je zio ra Nar ty, ale na pew no nie za -
chę ca do wej ścia do wo dy na nur ko wa nie
ze wzglę du na sła bą wi zu rę.

Na wschód od je zio ra Nar ty jest Je zio ro
Braj nic kie, któ re go opi sy wać chy ba nie
trze ba. Kto był nad Nar ta mi wie, że je zio ro
cha rak te ry zu je się ra czej fa tal ną przej rzy -
sto ścią. Ja dąc od Je dwab na w dół, w kie run -
ku Wi le bar ka, ma my re zer wat Gal wi ca, a
tam kil ka na ście ma łych i jesz cze mniej -
szych je zio rek. Te któ re ma ją przej rzy stość
wo dy od sła bej do fa tal nej to: War cha ły, Je -
dwab skie, Krzy wek, Złot ko, Ko niecz ne,
Link, Śred nie, Re ko we, Ko nik, Ko cio łek.
Obok te go ostat nie go jest je zio ro Głę bo -
czek. Gdy zer k ną łem na wo dę je sie nią
2014, to uwierz cie, aż chcia ło się tam wejść
na nur ko wa nie. Nie du że je zio ro z do syć
pro stym do jaz dem z dro gi głów nej, a zu peł -
nie nur kom nie zna ne. Jak mo głem to prze -
oczyć przez ty le lat? To pro ste. Jeź dzi łem
wciąż jak z klap ka mi na oczach nad Świę -
taj no, nie pa trząc w ogó le na bo ki. To je -
zio ro na pew no bę dzie w pla nach
nur ko wych na 2015.

Je zio ra, któ rych jesz cze nie zba da łem, a
le żą na po gra ni czu gmi ny Je dwab no to: Sa -
sek Ma ły zwa ne też Szo by Ma łe, je zio ro Se -
dańsk, Na tać, Sa wi ca, Bia łe, Wiel ki
Kieł bark, Kieł bark, Dą bró wek, Krzy wek,
Mach niarz, Sa sek Wiel ki (Szo ba). Na to miast
to, co mnie naj bar dziej cie ka wi, to trzy je -
zio ra w ser cu re zer wa tu Gal wi ca. Je zio ro
Pło cicz no, Ja sne, Łaź ni ca. Na pew no nie
bę dzie pro sto i ła two tam do je chać. W koń -
cu le żą w środ ku la su i to na pod mo kłych
te re nach, ale gdy by oka za ło się, że je zio ro
Ja sne to nie tyl ko na zwa, to chy ba war to.
No nic, trze ba bę dzie spraw dzić tam to
miej sce. Pod su mo wu jąc w pro stym ze sta -
wie niu przej rzy stość wo dy je zior gmi ny Je -
dwab no w ska li od 0 do 5, gdzie 5 to
przej rzy stość wo dy w je zio rze Świę taj no:

J. Gim (Zgni ło cha) – 4
J. Omu lew – 1
Rze ka Omu lew – 3-4 na wy so ko ści wsi

We so ło wo
J. Pria ny – 0
J. Dłu żek – 3-5 (sła biej od po łu dnia, im

da lej na pół noc tym le piej)
J. Mał szew skie – 2
J. Bur dąg – 0
J. Je dwab skie (in na na zwa Głę bik) - 1

J. Braj nic kie – 1
J. War cha ły – 1
J. Krzy wek – 1
J. Link – 1
J. Złot ko – 1
J. Ko niecz ne – 1
J. Śred nie – 1
J. Re ko we – 2
J. Ko nik – 2
J. Głę bo czek – 3-4
J. Ko cio łek przy Głę bocz ku – 1
J. Sa wi ca – 2
Je zio ra jesz cze nie spraw dzo ne (stan na

gru dzień 2014):
Czar ne i Ble jek przy Omu lew, Gi mek,

Czar ne, Ło bu dy Ma łe, Ło bu dy Du że i Upa -
dek przy j. Dłu żek, J. Pło cicz no, Ja sne, Łaź -
ni ca, Sa sek Ma ły, Sę dańsk, Na tać, Sa wi ca,
Ma ły i Wiel ki Kieł bark oraz Bia łe przy Sa -
sek Wiel ki oraz Ma chi nacz, Dą bró wek,
Krzy wek przy Sa sek Wiel ki. Przy je zio rze
Łaj skim: Ko nop ne, Łow ne Ma łe i Łow ne
Du że

Co nqu est trwa. Je śli je steś cie ka wy świa -
ta, za pra szam na eks plo ra cje.

Opra co wa nie, zdję cia: Ru di Stan kie wicz

rudi.stankiewicz@bestdivers.pl
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Czy wiesz, że jed nym z naj lep -
szych miejsc nur ko wych w Pol sce
ze wzglę du na prze zro czy stość wo -
dy jest nie czyn ny i za la ny ka mie -
nio łom Piech cin? 

Bio rąc pod uwa gę okres let ni, gdy w je -
zio rach pa nu je za kwit, w za la nym wy ro bi -
sku, zlo ka li zo wa nym mię dzy Żni nem a
Ino wro cła wiem, na praw dę mo żna po czuć
się tro chę jak nad Mo rzem Śród ziem nym.
Mo że nie ze wzglę du na fau nę i flo rę, ale
ze wzglę du na ko lor wo dy, któ ry przy sło -
necz nej po go dzie jest ja sno tur ku so wy.

Hi sto rycz nie
Te re ny oko licz nych miej sco wo ści bo ga -

te są w po kła dy skał wa pien nych. Do strze -
żo no to w po ło wie XIX wie ku i od 1858
ro ku za czę to je eks plo ato wać, co trwa do
dziś w ko pal niach od kryw ko wych zlo ka li -
zo wa nych w miej sco wo ściach Bie la wy i
Wa pien no. Ko pal nia, w któ rej ze bra ła się

Błękitny Piechcin
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wo da, two rząc zbior nik o po wierzch ni 4,5
ha, zo sta ła za adap to wa na wy łącz nie do ce -
lów nur ko wych. Oka zu je się, że po zy ski -
wa ny su ro wiec słu ży do pro duk cji wap na,
ce men tu i so dy. Ja dąc sa mo cho dem wi dać
zresz tą du żą ce men tow nię „Ku ja wy” zlo ka -
li zo wa ną w Bie la wach.

Nur ko wi sko
Miej sce god ne po le ce nia. Na da je się

świet nie za rów no dla nur ków po cząt ku ją -
cych, jak i za awan so wa nych. Opie kę nad
za la nym ka mie nio ło mem spra wu je Cen trum
Nur ko we Piech cin. Aby móc tu taj za nur ko -
wać, trze ba się do wie dzieć, czy ba za jest

czyn na. Prze je żdża jąc przez szla ban szu ka -
my miej sca par kin go we go, o któ re w cza sie
wa ka cji, a szcze gól nie week en du, mo że być
trud no. Po le cam przy by wa nie o wcze snych
go dzi nach po ran nych, naj le piej w dni po -
wsze dnie. Na miej scu trze ba się wpi sać i
oka zać cer ty fi kat upraw nia ją cy do nur ko wa -
nia. Po byt jest płat ny, na te re nie znaj du je się
to a le ta oraz wia ty. Mo żna roz pa lić gril la czy
ogni sko, a na wet po uzgod nie niu z wła ści -
cie lem roz bić na miot. Wej ście do wo dy jest
ła twe, przy brze gu znaj du ją się po mo sty. Na
wprost dno ob ni ża się spo koj nie, na to miast
od bi ja jąc na pra wo, wzdłuż po rę czó wek,
scho dzi bar dziej rap tow nie. Wła śnie po pra -
wej i na wprost znaj du je się wie le atrak cji na
ró żnych głę bo ko-  ściach. Są plat for my, sa -
mo cho dy, ru ry sta lo we, lu stra, za su wy, scho -
dy czy ło dzie. W ob rę bie akwe nu
zlo ka li zo wa ne są dwie ja ski-  nie, z któ rych
jed na jest łu kiem skal nym, przez któ ry mo -
żna prze płynąć. Od głę bo ko ści kil ku me -
trów nie wy stę pu je już ro ślin ność, a ca łe
dno po kry te jest bar dzo ła two flo tu ją cym
py łem wa pien nym. Je śli za tem wy bie rze my
się po nur ko wać w Piech ci nie np. w so bo tę
po po łu dniu, a do te go tra fi my na grup kę od -
by wa ją cą kurs, nie bę dzie my za do wo le ni. 
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W ta kich sy tu acjach, gdy osa dy den ne są
wzbu dza ne (lub pa da deszcz), wi docz ność
spa da gwał tow nie, na wet po ni żej me tra.
Pły wa my jak by w ob ło kach, bo chwi la mi
prze ja śnia się i mo że my się gnąć wzro kiem
kil ka ład nych me trów, by na gle znów wpły -
nąć w „chmu rę”.

Naj le piej być tu oczy wi ście pierw szym
nur ku ją cym, wte dy wi docz ność pod wo dą
się ga czę sto 8-10 me trów (je sie nią na wet do
15 me trów). Po dnie spa ce ru ją ra ki, a po le -
wej stro nie, gdzie jest płyt ko, znaj dzie my
po kaź nej wiel ko ści szczu pa ki i oko nie oraz
ma my szan sę wy pa trzeć ma łe śli ma ki. Są tu

ostro i pio no wo scho dzą ce ścia ny, głę bo -
kość mak sy mal na wy no si 25 m. Pły wa jąc w
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to ni i nad dnem na po tka my drze wa, nie któ -
re cał kiem spo re, mi ni łań cu chy skal ne i ró -
żne za ka mar ki.

Na mia ry
Ka mie nio łom Piech cin za li czam do gro -

na naj lep szych miejsc nur ko wych w Pol sce.
Do jazd z map ką i wska zów ka mi mo żna
zna leźć na stro nie in ter ne to wej, na to miast
tu po da ję na miar GPS: 52°48.894’N
(52°48’53”N) 18°01.729’E (18°01’43”E).

Do dam na ko niec, że za la ne wy ro bi sko
ob ję te jest cał ko wi tym za ka zem ło wiec twa
pod wod ne go, po ło wu ryb sie cią i na węd kę.

Na te re nie ka mie nio ło mu mo żna od być
nur ko wa nia noc ne, ale je dy nie po uzy ska -
niu ze zwo le nia za rząd cy, czy li Cen trum
Nur ko we go Piech cin.

Woj ciech Zgo ła

woj tek@di ve -ad ven tu re.eu
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2 ma ja w Kre to wi nach, nad je zio -
rem Na rie, od by ło się ofi cjal ne
otwar cie ba zy nur ko wej NA RIE SCU -
BA CLUB, któ re mu to wa rzy szył pik -
nik spor to wo - nur ko wy.

Wy da rze nie przy cią gnę ło uwa gę za rów -
no śro do wi ska nur ko we go, go ści oko licz -
nych ośrod ków wy po czyn ko wych, jak
rów nież miesz kań ców Mo rą ga, Ostró dy i

po bli skich miej sco wo ści. Or ga ni za to rzy,
oprócz ak tyw no ści prze zna czo nych dla pa -
sjo na tów nur ko wa nia, przy go to wa li ta kże
atrak cje dla dzie ci i do ro słych, a swo im pa -

Rodzinna majówka
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tro na tem i oso bi stą obec no ścią wy da rze nie
uświet nił wi ce bur mistrz Mo rą ga pan Le szek
Bier nac ki.

Do świad cze ni nur ko wie mo gli sko rzy -
stać z pro mo cyj nych cen na sprzęt nur ko -
wy u obec nych na miej scu wy staw ców.
Po cząt ku ją cy mie li mo żli wość przej ścia
przez nur ko we „in tro” – czy li pierw szy raz
pod wo dą z do świad czo nym in struk to rem,
a „przy nur ków” oraz naj młod szych cze ka -
ło wie le atrak cji na po wierzch ni.

Pik nik roz po czę li śmy otwar ciem pla cu
za baw, ma lo wa niem dzie cię cych bu ziek
oraz pusz cza niem ba niek my dla nych. Na -
stęp nie od był się ple ne ro wy tur niej dar ta z
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roz da niem na gród dla zwy cięz ców. Stra ża -
cy z OSP w Ża bim Ro gu za pre zen to wa li
wóz bo jo wy, któ ry był nie la da atrak cją dla

młod szych i star szych uczest ni ków pik ni ku.
Pod czas im pre zy do po mo stu przy bi ło kil -
ka na ście jach tów z Mo rą skie go Klu bu Że -
glar skie go Ke ja, któ rych za ło gi za pew nia ły
go ściom atrak cje pod ża gla mi. Licz nie przy -
by li rów nież przed sta wi cie le PCK z Ostró -
dy, któ rzy za pre zen to wa li po kaz pierw szej
po mo cy przed me dycz nej.

Prócz ak tyw nie spę dzo ne go cza su, ka żdy
uczest nik mógł spró bo wać pysz ne go je dze -

nia w no wo otwar tej re stau ra cji Ba zaR oraz
zre lak so wać się nad brze giem cu dow nie
spo koj ne go i bu dzą ce go się z zi mo we go
uśpie nia je zio ra Na rie, w pro mie niach wio -
sen ne go słoń ca, któ re by ło wy jąt ko wo ła -
ska we dla nas te go dnia.

A więc po ra roz po cząć no wy se zon,
chwy ta jąc „wiatr w ża gle”, a ra czej na peł -
nia jąc nur ko we bu tle!

Joanna Więcek



http://www.tecline.com.pl
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Ho no rat ka to no we miej sce na
ma pie pol skich baz nur ko wych. Ofi -
cjal ne otwar cie na stą pi ło 1 ma ja
2015 r., ale zbior nik po zna ny i za -
adap to wa ny zo stał już wcze śniej.
Ba za mie ści się w miej sco wo ści
Ho no rat ka nie opo dal Ko ni na (do -
kład ny do jazd jest przed sta wio ny na
map ce na stro nie ba zy). 

Na wjeź dzie, za raz za pa miąt ko wym gła -
zem, stra szy ta blicz ka „Te ren pry wat ny” –
to tu. Zbior nik wod ny po wstał w wy ni ku za -
la nia wy ro bi ska ko pal ni od kryw ko wej Pąt -
nów – czę ści ko pal ni wę gla bru nat ne go w
Ko ni nie. Eks plo ra cję za koń czo no w 2001
ro ku, ob szar wo kół je zio ra za go spo da ro wa -
no i po wsta ło na praw dę uro cze, peł ne zie -
le ni miej sce. Głów na część ba zy mie ści się
na skar pie. In fra struk tu ra, któ rą za sta li śmy,
to ław ki i sto ły, przy któ rych mo żna po sie -
dzieć i coś zjeść, ław ki do przy go to wa nia
sprzę tu, bar dzo czy sta to a le ta oraz prze no -

Ekspedycja Honoratka
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śne biu ro. Po dob no stał na miot, ale nie wy -
trzy mał star cia z kon kret ną wi chu rą i zo stał
spa cy fi ko wa ny. Są też wó zecz ki do tar ga -
nia cię żkie go sprzę tu gó ra/dół oraz lin ka do
po wie sze nia ska fan drów do su sze nia. Na
do le, obok wej ścia do wo dy, stoi jesz cze
kil ka sto łów do mon to wa nia sprzę tu. Zej -
ście jest dość stro me i usia ne… śli ma ka mi.
Sprę żar kow nia jest od da lo na o kil ka ki lo -
me trów, ale za wie zie niem tam bu tli i na bi -
ciem ich zaj mu je się ob słu ga ba zy. Je śli
trze ba – wy po ży cza ją ta kże sprzęt oraz
uczyn nie pod sta wia ją kon kret nej wiel ko ści
gril la.

Wstęp do ba zy jest płat ny dla osób nur -
ku ją cych: 15 zł. Wspar cie po wierzch nio we
mo że opa lać się za dar mo.

Bi cie bu tli: 1,5 zł/litr.
My pod cze pi li śmy się pod wy jazd Gru py

Eks plo ru ją cej Pod war szaw skie Nur ko wi ska
i w so bo tę przed 10.00 ra no za mel do wa li -
śmy się w ba zie. Na wjeź dzie nie co się za -
wa ha li śmy, ale bus z na pi sa mi nur ko wy mi
nas za chę cił – tak, to tu. Za mel do wa li śmy
się u Ju li ty, nur ko wie mu sie li wy peł nić kar -
tę nur ka (wraz z nu me rem cer ty fi ka tu, więc
pa mię taj cie, aby wziąć pla stik ze so bą!), do -
sta li śmy map kę akwe nu i po szli śmy ro zej -
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rzeć się nad wo dę. Py ta nie o wy ciąg nar -
ciar ski wca le nie by ło tak bar dzo nie na
miej scu, jak się o tym prze ko na li śmy, wdra -
pu jąc się z po wro tem na skar pę…

Po tem oka za ło się, że na dół mo żna zje -
chać sa mo cho dem, ale wy so ko za wie szo -
nym i naj le piej z na pę dem 4×4. Dro ga jest,
nie co wy bo ista i stro ma, ale prze jezd na.
Nie zmie nia to fak tu, że bu tle do bi cia i tak

trze ba wy tar gać na skar pę, w czym po ma -
ga ją wó zecz ki.

GEPN tym ra zem li czy ła dzie sięć osób.
Pa no wie po szli eks plo ro wać za la ną od kryw -
kę. Nie któ rzy sa mi od ra zu wy szli z wo dy
za la ni… Sprzęt by wa ka pry śny, uszczel ki lu -
bią się gu bić, ba te rie koń czyć, za wsze w
nie wła ści wym mo men cie. Ale awa rie mo -
żna opa no wać, a je zio ro stoi otwo rem.
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O atrak cjach pod wod nych pi sze Wil czy:
Wi do ki pod wo dą (na głów nym to rze) są

dość asce tycz ne, jed nak wy ro bi sko mo że
się po do bać, szcze gól nie po ni żej osiem na -
ste go me tra. Ob ni ża ją ce się eta pa mi dno,
po prze ci na ne płyt szy mi i głęb szy mi ro wa -
mi, oka zjo nal ne ścian ki i drze wa oraz le żą -
ce na dnie bry ły wę gla bru nat ne go two rzą
spe cy ficz ny, dość su ro wy kli mat.

W pew nym miej scu opa da ją cy mię dzy
dwu dzie stym a trzy dzie stym me trem stok
wy glą dał jak ośnie żo ne gór skie zbo cze usia -
ne gła za mi. Kie dy zo ba czy łem idą cą do jed -
ne go ze ster czą cych gła zów po rę czów kę,
pod świa do mie ocze ki wa łem, że za raz uj rzę
ja dą cą po niej mi nia tu ro wą ko lej kę gór ską.

Sam głaz miał kształt nie du że go men hi ra,
do któ re go szczy tu przy mo co wa nych by ło

kil ka po rę czó wek. A gdy u pod sta wy owe -
go men hi ra do strze głem czasz kę ja kie goś
śred niej wiel ko ści zwie rzę cia, za czą łem się
po wa żnie za sta na wiać nad mo ją od por no -
ścią na nar ko zę azo to wą.

Beata Ciszewska
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Po mysł uda nia się do wło skich ja -
skiń – czy sto tu ry stycz nie i re kre -
acyj nie, w ra mach od po czyn ku od
co dzien no ści – świ tał mi w gło wie
już od ja kie goś cza su. Ostat nio nur -
ko wa łem tam dzie więć lat te mu i
chcia łem od świe żyć so bie wy obra że -
nia o re jo nie Val sta gny.

Cza so wo świet nie nada wał się na ta ki
wy pad dłu gi week end z Bo żym Cia łem –
czte ry dni, w tym trzy wol ne od pra cy. W
tym ro ku wy pa da ło ono na po cząt ku czerw -
ca, do te go pro gno zy po go dy by ły obie cu -
ją ce…

Na wspól ny wy jazd SPELEOnurkowania
zde cy do wa li się Pio trek Trę bacz, Da rek Si -
wiń ski z Ka sią, An ka Bu dzia rek (dwie

SPELEOnurkowanie 
w słonecznej Italii

Widok na Valstagne                                                       fot. Marta Wieczorek
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dziew czy ny ja ko tu ryst ki) oraz Mar ta Wie -
czo rek, któ ra mia ła po sta wić swe pierw sze
kro ki w pod wod nej ja ski ni – zde cy do wa ła
się zro bić upraw nie nia ca ver no we pod mo -
im okiem.

Pla nu jąc tra sę mu sia łem wziąć pod uwa -
gę ki lo me try do prze je cha nia oraz kra je,
przez któ re pro wa dzi ła tra sa – by wie dzieć,
czy obo wią zu ją tam wi nie ty, czy też in ny
ro dzaj opłat dro go wych. Istot na by ła rów -
nież do stęp ność LPG, gdyż au to mam „w
ga zie”. Wy bra łem tra sę przez Cze chy i Au -
strię do Włoch, ja ko naj krót szą. Wszę dzie,

po za Wło cha mi, gdzie są bram ki na au to -
stra dach, do na by cia by ły wi nie ty, je dy nie
in for ma cje o LPG nie by ły naj lep sze. O ile
w Cze chach bez pro ble mu, to w Au strii na
tra sie tyl ko w jed nym miej scu jest gaz i trze -
ba jesz cze zbo czyć z dro gi, by go za tan ko -
wać. We Wło szech ni by co trze cia sta cja
jest z ga zem, ale jak się oka za ło w prak ty ce,
nie pra cu ją one w nie dzie lę, więc mo men -
ta mi by ło kry tycz nie. Na to miast te raz już
wiem, że da się tra sę prze je chać cał ko wi -
cie na ga zie, o ile za sięg au ta na LPG wy no -
si po nad 300 km. Czas prze jaz du Go ogle
okre śli ło na 13-14 go dzin, więc dróż ka wy -

Elefante Bianco                                                            fot. Marta Wieczorek

Elefante                                                                   fot. Marta Wieczorek
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da wa ła się jak po ma śle…W prak ty ce ja dąc
na dwa au ta po ko na li śmy ją w dwa dzie ścia
go dzin, dwa ra zy za trzy mu jąc się na drzem -
kę w Au strii. Tu też zo ba czy li śmy spo sób
dzia ła nia au striac kich po li cjan tów, któ rzy
po uczy li nas tyl ko, że sto imy w nie do zwo -
lo nym miej scu i wska za li wła ści we. We -

dług nas, po ka za li w ten spo sób, że są po
to, by słu żyć oby wa te lom i dbać o bez pie -
czeń stwo i prze strze ga nie pra wa, a nie wy -
łącz nie wle piać man da ty.

Na miej scu by li śmy wcze snym po po łu -
dniem. Po za kwa te ro wa niu się na cam pin -
gu, znaj du ją cym się w od le gło ści ok. 10 km

od Val sta gny, i krót kiej drzem ce po sta no wi -
li śmy nie tra cić cza su i za nur ko wać w Ele -
fan te Bian co. To ma low ni czo po ło żo ne u
stóp skal nej ścia ny je zior ko wy wie rzy sko we,
otwór ja ski ni znaj du je się 20 m po ni żej lu -
stra wo dy. Sprzęt trze ba do nieść z par kin gu
na miej sce wą ską ścież ką, ale dro ga nie jest
trud na, je dy nie po nad trzy dzie sto stop nio wy
upał da wał się we zna ki. Ja ski nia jest za po -
rę czo wa na i dość ob szer na, tak że nur ko wa -
nie tam jest czy stą przy jem no ścią. Nie mą ci
się w niej, tym ra zem tak że wo da by ła sto ją -
ca, bez wy raź ne go ru chu, a jej przej rzy stość
do 6-8 me trów, przy tem pe ra tu rze 10 stop -
ni. Za nur ko wa łem do 53 me trów głę bo ko -
ści, scho dząc po chyl nią do pio no wej stud ni
i lek ko się w nią za głę bia jąc. Oko ło 20 m ni -
żej prze cho dzi ona po now nie w bar dziej
po zio my ko ry tarz, nur ku jąc jed nak na po -
wie trzu ab so lut nie nie mia łem za mia ru go
oglą dać. W dro dze po wrot nej po dzi wia łem
ob szer ny ko ry tarz głów ny oraz od cho dzą cy
w pra wo po czą tek i ko niec pę tli ko ry ta rza
bocz ne go, a na de kom pre sji m.in. fi gur kę
Mat ki Bo skiej, znaj du ją cą się nad wej ściem
do ja ski ni. Po mnie za nur ko wa li Da rek i
Piotr. Na tym za koń czy li śmy pierw szy dzień
wło skiej przy go dy.

Ekipa przed nurkowaniem w Elefante                                          fot. Anna Budziarek



Nuras.info 7/2015

71

Po no cy spę dzo nej na cam pin gu peł nym
lu dzi, gdzie po za na mi by ła jesz cze jed na
eki pa pol skich nur ków za in te re so wa nych
tam tej szy mi ja ski nia mi, przy szedł czas na

część prak tycz ną kur su ca vern NAUI – Mar -
ta by ła już po wy kła dach i ćwi cze niach lą -
do wych oraz w wo dach otwar tych, zna ła
za tem za gad nie nie teo re tycz nie i mia ła

pew ne wy obra że nie co do te go, co bę dzie -
my ro bić w ja ski ni. Dwa nur ko wa nia wy ko -
na li śmy w Ele fan te Bian co, do kład nie
oma wia jąc przed nur ko wa niem plan dzia -

Oliero                                                                                                                     fot. Marta Wieczorek
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ła nia, pod wo dą re ali zu jąc za pla no wa ne
ćwi cze nia, a po nur ko wa niu ana li zu jąc, co
moż na zro bić jesz cze le piej na stęp nym ra -
zem. To, co ce cho wa ło Mar tę pod czas po -
by tu w pod wod nej ja ski ni, to spo kój i

opa no wa nie, czy li bar dzo waż ne ce chy
nur ka ja ski nio we go.

Po mię dzy na szy mi nur ko wa nia mi znów
za nur ko wa li Da rek na OC i Pio trek na Bud -
dy In spi ra tion. Na stęp ne go dnia na sze kro -

ki skie ro wa li śmy ku ja ski ni Fon ta naz zi.
Zno wu trze ba by ło prze trans por to wać
sprzęt z sa mo cho du w dół, do otwo ru ja ski -
ni – tu już jest stro mo w jed nym miej scu,
ale da li śmy ra dę. Je dy nie upał nie zmien nie

Obydwa otwory w Oliero                                                                                                     fot. Marta Wieczorek
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do skwie rał, zro bi ło się też par no. Zde cy do -
wa łem się naj pierw na so lo we nur ko wa nie
do li mi tu ga zo we go. Po prze ci śnię ciu się
przez kil ka prze wę żeń w sie dem na sto me -
tro wej stud ni, ko ry tarz ro bi się nie mal pła -
ski, ła god nie scho dzi w dół, to znów się
wy pły ca, by po now nie ła god nie opa dać.
Ca ły czas jest sze ro ki, raz jest to po szar pa -
na ska ła, to znów wy my ta, wiel kie gła zy le -
żą ce do oko ła lub pia sek po mię dzy
mniej szy mi ka mie nia mi – pej zaż zmie nia
się, wi docz ność tak że nie by ła naj gor sza,
rzę du 10 m, tem pe ra tu ra wo dy wy no si ła 9
stop ni, a prąd był wy czu wal ny. Po po nad
200 me trach za wró ci łem, osią ga jąc pra wie
30 m głę bo ko ści. I znów prze ci ska nie się z
twin se tem 2x12, tym ra zem do gó ry, aż do
ca ver ny z wi docz nym w od da li otwo rem.

Po mnie za nur ko wał Piotr, a Mar ta szy -
ko wa ła się do ko lej ne go nur ko wa nia w stre -
fie ca vern. Pod czas nur ko wa nia ćwi -
czy li śmy da lej, po pra wia li śmy tak że tech ni -
ki z po przed nich nur ko wań. Osta tecz nie
uda ło się wszyst ko wy ko nać po praw nie i
obo je wy nu rzy li śmy się za do wo le ni. Po zo -
stał jesz cze tyl ko trans port sprzę tu od otwo -
ru do au ta, na szczę ście zro bi ło się
chłod niej. Zmę cze ni, ale speł nie ni, po je -

cha li śmy spró bo wać wło skiej kuch ni i win
mu su ją cych, po czym wró ci li śmy na cam -
ping.

Mar ta tak wspo mi na te nur ko wa nia:
„Świat nur ko wa nia od kry łam zde cy do -

wa nie za póź no, bo nie speł na trzy la ta te -
mu. Na szczę ście po łknę łam bak cy la i chęć
po zna wa nia no wych miejsc po cią gnę ła
mnie da lej. OWD i AOWD to ta ka nur ko wa
tu ry sty ka, a ja szu ka łam wy zwań i emo cji,
któ re do stęp ne są dla wy bra nych. Ja ko pre -
ten dent do gru py „wy brań ców” wzię łam
udział w kur sie Ca vern NAUI. Ra zem z Do -
mi ni kiem Gra czy kiem od kry wa łam ko lej ne
taj ni ki nur ko we go świa ta. Grot ta dell’Ele -
fan te Bian co i Grot ta Fon ta naz zi to mój
pierw szy ja ski nio wy po li gon do świad czal -
ny w prze pięk nym re gio nie pół noc no -
-wschod nie go re gio nu Ve ne to. Świat
pod wod nych ja skiń to przede wszyst kim
na uka dys cy pli ny, roz wa gi, umie jęt no ści
za rzą dza nia emo cja mi, orien ta cji w prze -
strze ni. Pod wod ne wi do ki to uni ka to wy an -
tu raż, któ ry re kom pen su je ca ły wy si łek
wło żo ny w przy go to wa nia. Każ de nur ko -
wa nie w wa run kach ja ski nio wych jest szli -
fo wa niem warsz ta tu umie jęt no ści i
po zna wa niem swo ich ogra ni czeń. Otwie ra

to per spek ty wy na roz wi ja nie się i po ko ny -
wa nie sła bo ści. Nie ma nic pięk niej sze go
od po czu cia, że ro bi się ko lej ny krok w kie -
run ku po zna nia nie po zna ne go. Każ dy ko -

Autor przed nurkowaniem w Oliero
fot. Marta Wieczorek
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lej ny bą bel po zo sta wia ny w wo dzie uczy
mnie, jak umie jęt nie w tym świe cie się po -
ru szać, z sza cun kiem dla pod wod nej przy -
ro dy i wie lo wie ko wych pro ce sów, któ re
ukształ to wa ły ten ka wa łek Zie mi.”

Na stęp ne go dnia uda li śmy się do Olie ro.
To dwie le żą ce obok sie bie ja ski nie, czy też
otwo ry sys te mu, łą czą ce się gdzieś da le ko i

głę bo ko – Sio ri i Ve chi. By w nich za nur ko -
wać, ko niecz ne są po zwo le nia z Urzę du
Mia sta Val sta gna, o któ re trze ba się sta rać
mi ni mum dzie sięć dni przed pla no wa ną
wy pra wą, a więc za ją łem się tym jesz cze w
Pol sce. Po zwo le nie obej mo wa ło trzech cer -
ty fi ko wa nych nur ków ja ski nio wych: Piotr -
ka, Dar ka i mnie. Na miej scu po zo sta ło

tyl ko ku pić bi le ty do par ku, na te re nie któ -
re go le żą ja ski nie (7,5 eu ro) i do ro bo ty.
Pod czas gdy przy go to wy wa li śmy się do
nur ko wa nia i trans por to wa li śmy sprzęt,
dziew czę ta zwie dzi ły pięk ną część nad -
wod ną ja ski ni, gdyż jest tam przy go to wa na
ma low ni cza tra sa tu ry stycz na. Co praw da
prze wod nik mó wił po wło sku, ale dla na -

Olbrzymia Vechi                                                                                                            fot. Marta Wieczorek
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szych dziew cząt by ło to na ogół zro zu mia -
łe. Trans port i doj ście do ja ski ni oka za ły się
dla mnie trud niej sze, niż się po cząt ko wo
wy da wa ło, gdyż mia łem ze staw 2x1 8, więc
zmo dy fi ko wa łem plan i wraz z Pio trem za -
nu rzy li śmy się naj pierw w płyt szej Sio ri, a
Da rek po szedł do Ve chi. Dru gie nur ko wa -
nie od wrot nie – Da rek nur ko wał w Sio ri, a
Piotr i ja w Ve chi. Płyt sza Sio ri cha rak te ry -
zo wa ła się bar dzo sil nym prą dem, po ko ny -
wa li śmy ko ry tarz po wo li, wal cząc o każ dy
no wy metr. Ko ry tarz jest ob szer ny i cie ka -
wy. Ża ło wa łem, że mu sie li śmy za wró cić,
ale dość się już zmę czy li śmy wal ką z prą -
dem. Po od po czyn ku przy szedł czas na Ve -
chi, któ ra jest ol brzy mim ko ry ta rzem
scho dzą cym spo koj nie do 50 m głę bo ko ści,
wy ście lo nym drob ny mi ka my ka mi. Po osią -
gnię ciu 50 m za czy na się wy pły cać, ka mie -
nie ustę pu ją miej sca gła zom, a da lej li tej
ska le. Za wró ci li śmy na 36 m głę bo ko ści, za
roz wi dle niem, jed nak pro fil nur ko wa nia i
tak spo wo do wał, że mo ja de kom pre sja wy -
nio sła po nad go dzi nę. W su mie to nur ko -
wa nie trwa ło 119 mi nut – dość dłu go jak na
wo dę o tem pe ra tu rze 8 stop ni. Za to wi -
docz ność by ła nie zła – do 10 m, a prąd nie -
znacz ny.

Trans port po wrot ny był dość wy czer pu ją -
cy, z ra do ścią wró ci li śmy na cam ping. Mi -
mo kil ku in ten syw nie spę dzo nych tu dni,
nie uda ło się zo ba czyć wszyst kie go – jest w
oko li cy jesz cze jed na ja ski nia oraz ma low -
ni cza rze ka do za nur ko wa nia.

Na de ser zo sta wi li śmy so bie zwie dza nie
We ne cji, ale to już zu peł nie in na opo -
wieść… Wi zy ta w tym ma gicz nym miej scu
da ła nam ty le mo cy, że dro ga po wrot na do
Pol ski wy nio sła 13 go dzin.

Pod su mo wu jąc wy jazd, mu szę po wie -
dzieć, że mi mo ostre go tem pa wy po czą łem,
cie szę się też, że od wie dzi łem ja ski nie, któ -
rych od lat nie wi dzia łem i w pew nym sen -

sie od kry łem ten re jon na no wo. A Mar ta
do da je: „Je śli kto kol wiek z Was za sta na wia
się, co zro bić da lej z nur ko wa niem i szu ka
in spi ra cji, to szcze rze po le cam kurs Ca vern,
bo ja już tre nu ję sła be stro ny, by ko lej ną
przy go dę móc prze żyć w głę bi ja ski ni.”

Mar ta Wie czo rek

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

hon zo@o2.pl

Au tor jest in struk to rem NAUI i CMAS, za -
ło ży cie lem gru py SPELEOnurkowanie, zaj -
mu ją cej się m.in. wy pra wa mi tu ry stycz ny mi
i eks plo ra cją pod wod nych ja skiń.

Ekipa w Elefante                                                            fot. Anna Budziarek
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Na gra ni cy pol sko - cze skiej, u pod -
nó ża Gór Zło tych, le ży ma low ni cza
miej sco wość zwa na Zło tym Sto kiem.
Ma ło jest w Pol sce miejsc rów nie
pięk nych i rów nie ta jem ni czych. La sy
wo kół mia sta kry ją set ki sztol ni, pod -
ziem nych ko ry ta rzy i ukry tych szy bów. 

Wszyst ko to jest po zo sta ło ścią po sied -
miu set la tach gór ni czej eks plo ata cji, w po -
szu ki wa niu naj cen niej sze go krusz cu. Przy
oka zji wy do by wa no tu tak że w du żych ilo -
ściach ar sen. Ta kie miej sca mu szą bu dzić
cie ka wość i wy obraź nię.

Cen tral nym miej scem, zwią za nym z wy -
do by ciem zło ta, jest oczy wi ście ko pal nia.
Po ło żo na w cia snej do lin ce na za chód od
cen trum mia sta. Gdy przy jeż dża my tu wie -
czo rem, bu dzi nie sa mo wi te sko ja rze nia,
oto czo na stro my mi, po ro śnię ty mi sto ka mi,
spo wi ta mgłą i oświe tlo na po ma rań czo wym
świa tłem so do wych la tar ni, przy po mi na
sce no gra fię fan ta stycz ne go fil mu.

Ko pal nia, jak moż na się te go spo dzie -
wać, ma swo je ta jem ni ce i po nu re du chy
za mierz chłej hi sto rii. Za sy pa ne, nie zna ne
ko ry ta rze, w któ rych do dziś nie wia do mo,

co mo że być ukry te. Są też miej sca, któ re
wo da od cię ła od upły wa ją ce go cza su. To
jest nasz cel. Za la ny szyb dwu dzie stocz te -
ro me tro wej głę bo ko ści pro wa dzą cy do

Tajemnice kopalni złota
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dwóch po zio mów chod ni ków. Aby się do
nie go do stać, mu si my prze je chać pod ziem -
ną ko lej ką, po zio mym i pro stym ko ry ta -
rzem, na stęp nie prze nieść ca ły sprzęt do
od cin ka po nie miec kich to rów. Tu przy po -
mo cy sta re go wóz ka prze wo zi my wszyst kie
na sze skrzy nie do miej sca nur ko wa nia.

Za la ny szyb przy po mi na ma gicz ne je -
zior ko z jed nej z ba jek. Pó ki ża den z nas
nie zbez cze ścił je go kry sta licz nej wo dy,
wy glą da ło do sko na le. Nie ste ty na wet naj -
de li kat niej sza pró ba wkro cze nia do te go
pod wod ne go kró le stwa po wo du je mo men -
tal ny spa dek przej rzy sto ści. Opusz cza my

się więc szy bem w dół, gdzie wo da nie jest
jesz cze zmą co na, na po zio mach 12 m i 24
m. Nie ste ty ko pal nie to po zo sta łość po bez -
czel nym wkro cze niu czło wie ka w za bro -
nio ne pod ziem ne prze strze nie i ich
eks plo ra cja za wsze bę dzie wią za ła się z du -
żym ry zy kiem. Po la tach w wo dzie, drew -
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nia ne obu do wy rzad ko speł nia ją swo ją
funk cję, a gó ro twór bez li to śnie chce od zy -
skać chwi lo wo utra co ną wła sność. W wie -
lu miej scach wi dać ma łe za wa ły, utru-
d nia ją ce prze pły nię cie, a na na sze gło wy
przez ca ły czas sy pie się deszcz drob nych
ka mie ni (któ re na wet po mie sią cu bę dę wy -

cią gał z naj dziw niej szych za ka mar ków
sprzę tu). Pew nie na stą pi ta ki dzień, kie dy
obu do wy prze gra ją nie rów ną wal kę z na -
pie ra ją cy mi ska ła mi i po szcze gól ne chod -
ni ki zo sta ną od cię te na za wsze. Dziś
wy da je się, że są na do le miej sca, gdzie mo -
że się to wy da rzyć w nie da le kiej przy szło -

ści, nie mniej pięk no te go miej sca bę dzie do
te go cza su przy cią gać.

Pły nąc ko ry ta rza mi, na każ dym kro ku wi -
dzi my po zo sta ło ści po pra cu ją cych tu nie -
gdyś gór ni kach. Znaj du je my na wet czar ną
ta bli cę, praw do po dob nie słu żą cą do spi sy -
wa nia kre dą ja kichś in for ma cji. Nie wia do -
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mo tyl ko, dla cze go jest na niej na pis wy -
chwa la ją cy wy pie ki po bli skiej pie kar ni!

Dzień w ko pal ni szyb ko mi ja, dwa nur ko -
wa nia i nie ste ty przej rzy stość spa da, unie moż -
li wia jąc fo to gra fo wa nie. Mo zol ny trans port
sprzę tu na po wierzch nię koń czy na szą przy -
go dę z za la ny mi chod ni ka mi. Nie ste ty nie zna -
leź li śmy zło ta, a je dy ne co wy cią ga my z wo dy,
to peł na zdjęć kar ta pa mię ci w apa ra cie.

Na ko niec na gro da w ko pal nia nej re stau -
ra cji, je den z naj lep szych plac ków po wę -
gier sku ja ki da ne by ło mi jeść. Po le cam
wszyst kim, któ rzy bę dą w oko li cy, aby od -
wie dzić to ma gicz ne miej sce, po czuć at -
mos fe rę oko licz nych la sów, po szu ki wa czy
zło ta i skosz to wać plac ka po wę gier sku.

Ra dek Bi zoń

Czy nie myślałeś o wypromowaniu

się na łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo nawiąże

współpracę z au to rami ar ty ku łów. Je że li

znasz się na fo to gra fii pod wod nej, nur -

ko wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko le niu

płe two nur ków  i chcesz za ist nieć w świe -

cie na pisz do nas. Twój ar ty kuł mo że

być opu bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi

nie jest od płat na. W za mian za to ofe ru -

je my Ci jed nak pro mo cję w re no mo wa -

nym ma ga zy nie, za miesz cze nie Two je go

zdję cia oraz da nych kon tak to wych. Na

ar ty ku ły cze ka my do 20 każ de go mie -

sią ca pod ad re sem http://nu ras.in fo/.

Redakcja Magazynu Nuras.info -

kontak: wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
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28 czerw ca, oko ło go dzi ny 12, do -
cho dzi do wy pad ku na wra ku Fran -
ken, le żą cym 7 mil od por tu Hel w
Za to ce Gdań skiej. Dwóch nur ków,
Ma ciek i Ku ba, scho dzą na wrak.
Praw do po dob nie ich pier wot ny plan
za kła dał prze pły nię cie z głów nej nad -
bu dów ki do czę ści ru fo wej i al bo
wy nu rze nie się w tam tym miej scu,
al bo po wrót na nad bu dów kę i wy nu -
rze nie się przy li nie opu sto wej. 

Oko ło 40-60 mi nut od mo men tu za nu -
rze nia pa ry nur ków na po zy cję przy pły wa
in na jed nost ka z nur ka mi. Nur ko wie z tej
jed nost ki, po wy nu rze niu, in for mu ją ster ni -
ka pierw szej ło dzi, że nie za uwa ży li za gi -
nio nej dwój ki. In for mu ją, że w ła dow ni pod
dźwi giem za nad bu dów ką wi dzie li zde po -
no wa ne stej dże (bu tle z ga za mi de kom pre -
syj ny mi). Po po nad dwóch go dzi nach, gdy
na po wierzch ni nie po ja wia ją się Ma ciek i
Ku ba, ani też nie wi dać już żad nych bą bli

wy do sta ją ce go się na po wierzch nię ga zu,
ster nik ło dzi za wia da mia wła ści cie la ba zy
nur ko wej, z któ rej ko rzy sta li za gi nie ni oraz
SAR (in for ma cje za sły sza ne).

SAR i WOPR do zmro ku szu ka ją za gi nio -
nych na po wierzch ni (za gi nie ni mo gli nie
tra fić na opu stów kę i wy nu rzyć się w pew -
nej od le gło ści od wra ku). W tym sa mym
cza sie Pa weł Po rę ba, znaj du ją cy się w Ja -
star ni, do cie ra na po zy cję oko ło godz. 16.
Po 40 mi nu tach spę dzo nych na wra ku nie
od naj du je Mać ka i Ku by. Na wra ku w tym
cza sie pa nu je wi docz ność oko ło 3 me trów
i ge ne ral nie nie wy czu wa się prą du. Po dob -
ne wa run ki pa no wa ły pod czas fe ral ne go
nur ko wa nia, choć wte dy wy stę po wał nie -
znacz ny prąd o kie run ku naj praw do po dob -
niej N.

Pa weł Po rę ba:
„Tuż po po wro cie z nur ko wa nia na wra -

ku „Groź ny” do ba zy w Ja star ni, otrzy ma -
łem in for ma cję, że na He lu, na wra ku
Fran ke na do szło do wy pad ku i po trzeb ny

jest nu rek try mik so wy do po mo cy w ak cji
ra tow ni czej. Po nie waż mia łem go to we po -
trzeb ne ga zy, nie zwłocz nie spa ko wa łem się
i wy ru szy łem do He lu, gdzie cze kał na
mnie An drzej Kra su ski – wła ści ciel ba zy, z
któ rej nur ko wa li za gi nie ni. Wsia dłem na je -
go RIB -a i uda li śmy się na miej sce zda rze -
nia. Opie ra jąc się na in for ma cjach uzy ska -
nych od An drze ja Kra su skie go, po sta no wi -
łem od szu kać zde po no wa ne stej dże i prze -
pły nąć do ru fy, szu ka jąc śla du nur ków.
Zi den ty fi ko wa łem miej sce, w któ rym mia ły
być po zo sta wio ne stej dże – by ła to sieć roz -
pię ta we wnątrz ła dow ni pod dźwi giem. Są
w niej pio no wo za wie szo ne dwa dor sze, w
tym je den bar dzo du ży, z da le ka fak tycz nie
przy po mi na ją cy zde po no wa ną bu tlę. Dal -
sze po szu ki wa nia nie przy nio sły żad ne go
re zul ta tu. Je dy ny ślad ja ki zna la złem, to sto -
sun ko wo świe ża po rę czów ka przy wią za na
na do le li ny opu sto wej i cią gną ca się po
nad bu dów ce, na koń cu urwa na. Jed nak jest
praw do po dob ne, że ta lin ka by ła tam wcze -

Wypadek na wraku Franken
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śniej, gdyż jej po ło że nie su ge ru je, że by ła
oplą ty wa na o ele men ty nad bu dów ki przez
zmie nia ją ce się prą dy. Po ni żej za miesz -
czam sche mat po szu ki wań wy ko na nych
prze ze mnie owe go dnia. Po nur ko wa niu
bra łem udział w ak cji po szu ki waw czej na
po wierzch ni, z któ rej po wró ci li śmy tuż
przed zmro kiem. W ba zie Di ving Bal tic roz -
ma wia łem z Ma te uszem – ster ni kiem, któ ry
był obec ny pod czas za gi nię cia nur ków.
Ma te usz twier dził, że przez ok. 40 mi nut
wi dział bą ble nur ków w nie wiel kiej od le -
gło ści od li ny opu sto wej. Po tym cza sie
przy pły nę ła dru ga łódź z nur ka mi i ster nik
stra cił kon tro lę nad tym, gdzie są bą ble je -
go nur ków. Tym nie mniej ta in for ma cja – o

ile jest praw dzi wa – su ge ru je, iż nur ko wie
nie od da la li się od nad bu dów ki Fran ke na”.

Krzysz tof Star naw ski:
„Ko ło sie dem na stej do cie ra do mnie in -

for ma cja o za gi nię ciu Mać ka. Po krót kiej
roz mo wie te le fo nicz nej z Paw łem i An drze -
jem Sa lą, po sta na wiam prze rwać przy go to -
wa nia do swo jej eks pe dy cji w Hranc kiej
Pro pa sti i jak naj szyb ciej przy je chać na Hel,
aby po móc od szu kać ko le gów”.

Pa weł Po rę ba:
„Zo sta łem po pro szo ny przez ro dzi nę

Mać ka o wy ko na nie nur ko wań re kre acyj -
nych na wra ku Fran ken i zwró ce nie przy
tym uwa gi na to, czy nie wi dać na wra ku
za gi nio nych nur ków lub ich śla dów. Wła -

ści cie le ba zy, w któ rej do szło do wy pad ku
od mó wi li wspie ra nia dal szych po szu ki wań.
Ko rzy sta jąc ze wspar cia An drze ja Sa li i
Mar ci na Mar szoł ka z ba zy nur ko wej w Ja -
star ni, we wto rek ra no wy ko na łem ko lej ne
nur ko wa nie, pod czas któ re go prze glą da łem
po miesz cze nia znaj du ją ce się w nad bu -
dów ce wra ku. Nie zna la złem żad nych śla -
dów nur ków, ani oznak świad czą cych o
tym, że pod ję li oni pró bę wej ścia do wnę -
trza wra ku (po zo sta wio nych stej dży ani po -
rę czów ki). Zaj rza łem też do zbior ni ka
znaj du ją ce go się pod nad bu dów ką, ale wo -
bec sła bej wi docz no ści nie mo głem go
prze szu kać do kład nie. Po ni żej za miesz -
czam ry su nek z za zna czo nym ob sza rem
po szu ki wań”.

Krzysz tof Star naw ski:
„Te go sa me go dnia, po prze je cha niu 700

km, do cie ram do Ja star ni i ko ło godz. 19
wy pły wa my już wspól nie w ce lu spraw dze -
nia pier wot ne go pla nu za gi nio nych. Wi -
docz ność jest już lep sza, do cho dzi do
sied miu me trów. Pa weł roz glą da się po
śród o krę ciu i le wej bur cie ze szcze gól nym
uwzględ nie niem mo żli wo ści, iż utknę li w
żył kach i sie ciach za cze pio nych na ele men -
tach wra ku wy sta ją cych wy so ko nad po kła -
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dem. Ja sku piam się na pra wej bur cie,
wspól nie spraw dza my śród o krę cie oraz

siat ki w tej czę ści wra ku. Spraw dza my też
ła twe miej sca ru fo wej nad bu dów ki i ma szy -

now ni, nie za pusz cza jąc się zbyt głę bo ko,
ale nie do strze ga my żad nych śla dów. Na -
sze nur ko wa nie koń czy my do pie ro o pierw -
szej w no cy, przy go to wa nia mi do po ran -
ne go, ko lej ne go nur ko wa nia”.

Krzysz tof Star naw ski:
„1 lip ca o siód mej ra no cze ka nas nie mi -

ła nie spo dzian ka w He lu. Bos ma nat por tu
nie chce nas wy pu ścić na nur ko wa nie, mi -
mo że nie ma ofi cjal ne go za ka zu nur ko wa -
nia na tej po zy cji. Naj wy raź niej nur ko wie
z He lu, któ rzy wcze śniej nas „prze strze ga -
li”(to de li kat ne okre śle nie te go, jak my to
od bie ra li śmy), do tar li rów nież do urzę du.
Na szczę ście po wy ja śnie niu na szych in ten -
cji po zwo lo no nam pły nąć i ży czo no po -
wo dze nia. W tym miej scu pra gnę nad mie -
nić, że „czu li śmy” du że wspar cie pra cow ni -
ków UM, VTS, pro ku ra tu ry i woj ska. Wi dać
by ło, że są po zy tyw nie na sta wie ni do na -
szych dzia łań i sta ra ją się nam sprzy jać. W
tym cza sie na bie żą co prze ka zy wa li śmy in -
for ma cje Ma ry nar ce Wo jen nej, któ ra szy ko -
wa ła spe cja li stycz ny sprzęt (RO Vy, so na ry i
nur ków sa tu ro wa nych) do pla no wa nych
przez nich po szu ki wań.

Te go dnia ra no, mi mo zgo dy, nie uda ło
nam się wy pły nąć. Do pa dło mnie za tru cie
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po kar mo we. Na szczę ście do mo we spo so -
by płu ka nia żo łąd ka na ło nie na tu ry przy -
nio sły efekt i już oko ło dzie więt na stej
pły nie my ostat ni raz na Fran ke na. Ma my
już po twier dzo ną in for ma cję, że od czwart -
ku (2 lip ca) wrak bę dzie za mknię ty, ze
wzglę du na roz po czy na ją ce się dzia ła nia
po szu ki waw cze woj ska.

Pa weł Po rę ba:
„Po wy eli mi no wa niu wcze śniej szych hi -

po tez do ty czą cych miej sca, gdzie mo gą być
za gi nie ni nur ko wie, wy ty po wa li śmy trzy
ko lej ne miej sca do prze szu ka nia:

1. Zbior nik pod nad bu dów ką, do któ re -
go pro wa dzi ol brzy mia wy rwa po tra fie niu
okrę tu przez tor pe dę, znaj du ją ca się pod
nad bu dów ką na le wej bur cie. Nur ko wie
mo gli by tam przy pad ko wo wpły nąć przy
złej wi docz no ści, a po tem nie móc zna leźć
wyj ścia.

2. Ob szar wko ło wra ku, gdzie nur ko wie
za plą ta ni w żył ki lub sie ci mo gli by opaść.

3. Reszt ki czę ści dzio bo wej wra ku, gdzie
po mię dzy bla cha mi nur ko wie mo gli by
utknąć w ja kichś żył kach lub sie ciach.

Dzię ki bar dzo do brej wi docz no ści, te go
dnia uda ło nam się spraw dzić wszyst kie
trzy hi po te zy. Zbior nik pod nad bu dów ką

wy glą da na nie odwie dza ny przez nur ków,
gdyż pod czas pły wa nia mo je bą ble strą ca -
ły ze stro pu ogrom ne ilo ści osa dów. Nie
zna leź li śmy w nim żad nych śla dów nur -
ków. Spraw dzi li śmy też reszt ki czę ści dzio -
bo wej oraz opły nę li śmy wrak w od le gło ści
oko ło 10 me trów od bur ty, prze pa tru jąc pas
te re nu wko ło wra ku w od le gło ści 15-20 me -
trów od burt. Po ni żej za miesz czam sche mat
po szu ki wań wy ko na nych te go dnia”.

Krzysz tof Star naw ski:
„W cią gu trzech dni Pa weł wy ko nał czte -

ry, a ja dwa nur ko wa nia o śred nim cza sie
den nym 30-40 mi nut ka żde. My ślę, że
spraw dzi li śmy 90% mo żli wych miejsc na

wra ku, gdzie za gi nio na dwój ka mo gła się
znaj do wać. Cię żkie wa run ki wy ni ka ją ce z
głę bo ko ści (65 m) i sła bej wi docz no ści wo -
dy w pierw szych dniach mo gły jed nak spo -
wo do wać, że coś istot ne go prze oczy li śmy”.

Pa weł Po rę ba:
„Nie ste ty jest też nie mi ły aspekt na szych

dzia łań. Dwu krot nie od bie ra li śmy te le fo ny
z po gró żka mi ubra ny mi w for mę „życz li -
wych ostrze żeń” od osób ze śro do wi ska
nur ko we go dzia ła ją ce go na Pół wy spie Hel -
skim, jak i zwią za ne go z pra ca mi pod wod -
ny mi. Pierw szy te le fon otrzy ma łem jesz cze
przed ak cją ra tow ni czą, kie dy je cha łem na
Hel, dru gi ode brał An drzej Sa la w trak cie
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jed ne go z ko lej nych nur ko wań. Su ge ro wa -
no nam, by śmy za prze sta li na szych nur ko -
wań. Przy kro to by ło sły szeć i wzbu dzi ło to
w na szym ze spo le mie sza ne uczu cia, choć
nie wpły nę ło na na sze dzia ła nia”.

Wnio ski
Pod su mo wu jąc, w na szej oce nie spraw -

dzi li śmy wszyst kie miej sca na wra ku, do
któ rych mo gli do trzeć nur ko wie nie zo sta -
wia jąc zde po no wa nych stej dży. Wcho dze -
nie w miej sca przez nas nie prze szu ka ne
bez po zo sta wie nia bu tli bocz nych by ło by
bar dzo trud ne. Tak więc wy da je się nam, że
za gi nio nych nur ków nie ma na wra ku. In -
for ma cje po cho dzą ce od osób znaj du ją -
cych się na po wierzch ni pod czas fe ral ne go
nur ko wa nia i nur ków nur ku ją cych na Fran -
ke nie prak tycz nie w po dob nym cza sie oraz
na sze ob ser wa cje po czy nio ne pod czas tych
sze ściu nur ko wań, któ re wy ko na li śmy, na -
su wa ją nam przy pusz cze nie, że ostat ni akt
tra ge dii wy stą pił pod czas wy nu rza nia, nie -
da le ko po wierzch ni, na li nie opu sto wej lub
bar dzo bli sko niej i bez wład ne cia ła opa dły
na dno. Brak wy stę po wa nia sil ne go prą du
den ne go na su wa przy pusz cze nie, że po -
win ny się tam jesz cze znaj do wać. Su ge ru je -

my prze szu ka nie dna wo ko ło wra ku, w
szcze gól no ści wko ło nad bu dów ki, so na rem
mo gą cym zo bra zo wać cia ło nur ka le żą ce
na dnie.

My nie je ste śmy w sta nie prze szu kać tak
du że go ob sza ru na tej głę bo ko ści, a z po -
wo dów pro ce du ral nych nie mo że my już
nur ko wać na tej po zy cji. Wszyst kie in for -
ma cje prze ka za li śmy woj sku i po li cji.

Co by ło bez po śred nią przy czy ną wy pad -
ku – nie je ste śmy wsta nie usta lić bez od na -
le zie nia zwłok. Mógł być to błąd czło wie ka,
awa ria sprzę tu, pro ble my zdro wot ne lub fi -
zjo lo gicz ne, zły stan lub do bór ga zu, czy li
prak tycz nie wszyst ko. Brak jed nak oby dwu
za gi nio nych ra czej świad czy o tym, że by li
ra zem i naj praw do po dob niej je den dru gie go
ra to wał, pła cąc przy tym naj wy ższą ce nę.

Przy oka zji war to za uwa żyć, że do bra
wy mia na in for ma cji i współ pra ca po mię dzy
woj skiem, urzę dem i na mi umo żli wi ła
szyb kie pod ję cie po szu ki wań i uwzględ nie -
nie więk szej ilo ści in for ma cji oraz po moc
w pla no wa niu ak cji po szu ki waw czej wy ko -
ny wa nej prze Ma ry nar kę Wo jen ną.

Pa weł Po rę ba:
„Mać ka zna łem z ze szło rocz ne go wy jaz -

du do ja skiń we Fran cji. By li śmy tam w

czte ry oso by i wy ko ny wa li śmy wspól nie
nur ko wa nia – nie któ re re la tyw nie trud ne.
Ma ciek był spo koj nym, do brze wy szko lo -
nym i spraw nym nur kiem oraz do brym
kom pa nem. Ku by nie zna łem, ani ja, ani
Krzy siek. Niech spo czy wa ją w spo ko ju.

Krzysz tof Star naw ski:
„Bar dzo chcie li by śmy po dzię ko wać w

swo im i Paw ła imie niu: An drze jo wi Sa li,
któ ry wraz z Mar ci nem Mar szoł kiem za -
pew nia li nam sup port po wierzch nio wy i
wo zi li nas na wrak, Mar ci no wi za udo stęp -
nie nie swo jej jed nost ki do dzia łań i tym
oso bom, któ re nas wspie ra ły gło śno i po ci -
chu.

Ma ciek był na po cząt ku mo im kur san -
tem, szko li łem go w nur ko wa niu ja ski nio -
wym trzy la ta te mu w Mek sy ku. Już wte dy
wy ró żniał się na tle gru py umie jęt no ścia mi
i za an ga żo wa niem. By ło w nim wi dać du ży
po ten cjał, za czą łem go za pra szać do
współ pra cy przy swo ich pro jek tach. Dwa
ra zy wspie rał mo je nur ko wa nia we wło -
skich ja ski niach, a w tym ro ku uczest ni czył
w pro jek cie Hra nic ka Pro past sup por tu jąc
mo je nur ko wa nia po ni żej 200 m. Mia łem
za ufa nie do je go umie jęt no ści i od po wie -
dzial no ści.



Nuras.info 7/2015

85

Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić ciekawymi
informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

Nur ko wa nie tech nicz ne Paw ła Po rę by to pierw szy pod ręcz nik do
nur ko wa nia tech nicz ne go do stęp ny na na szym ryn ku. Książ ka jest
prze zna czo na za rów no dla nur ków tech nicz nych jak i tych, któ rzy
do pie ro my ślą o roz po czę ciu na uki w tym kie run ku, ale tak że dla
nur ków, któ rzy nie za mie rza ją nur ko wać tech nicz nie, ale chcie li by
po głę bić swo ją wie dzę na te mat nur ko wa nia i zy skać szer sze spoj -
rze nie na za gad nie nia z nim zwią za ne. 
Książ ka za wie ra kom pen dium wie dzy na te mat nur ko wa nia tech -
nicz ne go na obie gach otwar tych. Du ża wie dza teo re tycz na wy ni -
ka ją ca ze ści słe go wy kształ ce nia au to ra po par ta jest kon kret ną
wie dzą prak tycz ną, wy ni ka ją cą z je go do świad cze nia nur ko we go za -
rów no ja ko nur ka tech nicz ne go, wra ko we go, ja ski nio we go jak i ja -

ko in struk to ra IANTD ak tyw nie szko lą ce go w ba zie nad pol skim mo rzem, co czy ni pod ręcz nik
do sto so wa nym do pol skich re aliów nur ko wa nia. 
Pod ręcz nik za wie ra mnó stwo uwag i prak tycz nych przy kła dów, wszyst ko jest do kład nie wy -
ja śnio ne i wy tłu ma czo ne, una ocz nio ne przy kła da mi, co po wo du je, że czy tel nik mo że sam
do ko nać świa do me go wy bo ru, a nie tyl ko „ro bić tak, bo tak jest na pi sa ne”. 
Książ ka sta no wi praw dzi we kom pen dium wie dzy o nur ko wa niu, za czy na się omó wie niem
kon fi gu ra cji sprzę tu, pro wa dzi czy tel ni ka przez prze gląd tech nik nur ko wych, oma wia wła sno -
ści ga zów i za gad nie nia de kom pre syj ne, pla no wa nie nur ko wań i przy go to wa nie mie sza nin
ga zo wych. 
Książ ka mo że sta no wić po moc na kur sach i źró dło wie dzy dla po głę bia nia in for ma cji dla kur -
san tów od za awan so wa ne go ni trok su do peł ne go try mik su oraz kur sach ja ski nio wych i wra -
ko wych. Choć pod ręcz nik jest prze zna czo ny ra czej dla nur ków tech nicz nych, to po cząt ko we
roz dzia ły bę dą przy dat ne rów nież po cząt ku ją cym nur kom, któ rzy chcą świa do mie i do brze
nur ko wać. For ma pod ręcz ni ka po wo du je, że nie jest ko niecz ne czy ta nie go „od de ski do
deski”, ale możliwe jest wybranie interesującego nas zagadnienia i przestudiowanie go.

Nie mo głem uwie rzyć, że ten wy pa dek
przy tra fił się wła śnie je mu. Nie mo głem
kon ty nu ować pro jek tu w Hra ni cach wie -
dząc, że je go cia ło spo czy wa nie od na le zio -
ne na wra ku, dla te go przy je cha łem na Hel.
Do dam, że mój ze spół z Czech był ca ły
czas w go to wo ści, by nas tu wes przeć, gdy -
by by ła ta ka po trze ba.

Gwo li ści sło ści, by li śmy w cią głym kon -
tak cie z ro dzi ną Mać ka, któ ra też nas
wspar ła w dzia ła niach i chcia łem wy ra zić
swo je ubo le wa nie, że ja ko in struk to ro wi
Mać ka nie uda ło mi się go uchro nić przed
tą tra ge dią”.

Krzysz tof Star naw ski

In struk tor nur ko wa nia wra ko we go i ja ski nio we go, 

ra tow nik TOPR

Pa weł Po rę ba

In struk tor nur ko wa nia wra ko we go i ja ski nio we go

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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Déjà vu – odczucie, że przeżywana
obecnie sytuacja wydarzyła się już
kiedyś, w jakiejś nieokreślonej prze-
szłości.

Słoneczna pogoda w regionie Zatoki
Akaba w Egipcie utrzymuje się przez cały
rok. Tak jest też i teraz, w dobrze znanej
nam miejscowości Dahab. To znajdujące
się w połowie Zatoki Akaba, w północnej
części Morza Czerwonego, znane i cenione
przez nurków już od zeszłego wieku
miejsce, przyciąga walorami podwodnymi
oraz swą urodą i klimatem beduińskiej
wioski. Na miejscu – w bazie nurkowej
Planet Divers – mając już za plecami górę
Synaj, patrzymy na Półwysep Arabski.
Rozdzielająca nas zatoka i przebiegający w
niej Abisyński Rów tektoniczny to akwen,
w którym występuje wiele gatunków i
rodzajów ryb oraz ponad setka typów
twardych i miękkich korali. Uzupełniają to
liczne mięczaki, szkarłupnie, wodorosty,
skorupiaki oraz, w wyniku ograniczania

zatoki przez Cieśninę Tirańską, endemiczne
formy ryb. Do tego podwodne ściany,
wąwozy, koralowe iglice, podwodne tunele

i jaskinie. By jednak podziwiać ten
przepiękny podwodny świat w pełni,
postanowiliśmy doskonalić swoje umieję-

Déjà vu… omne trinum perfectum
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tności podczas tradycyjnie organizowanych
w tym miejscu Warsztatów Technik Nurko-
wych MDT.

– Czy wolne? – retorycznie pytam,
energicznie odsuwając krzesło.

Powoli, jakby trochę sennie, opuszczona
głowa podnosi się, piękne rzęsy odsłaniają
trochę zdziwione, zielononiebieskie, zdra-

dzające swym łobuzerskim błyskiem tempe-
rament i inteligencję oczy.

– Oczywiście – subtelny i cichy, ale na
tyle energiczny, by przebić się przez szum
stołówki głos wydobył się z naturalnie
uroczych, niepoprawianych żadnymi
współczesnymi sztuczkami ust.

– Dla naszego instruktora miejsce to

trzymamy – autorem tych słów jest jedna z
trzech (omne trinum perfectum) pięknych
kobiet, tworzących wyjątkowo uroczy
zespół uczestniczek wyjazdu.

Stare chińskie przysłowie mówi: „Jeżeli
myślisz z wyprzedzeniem rocznym – sadź
ryż. Jeżeli myślisz z wyprzedzeniem dzie-
sięcioletnim – sadź drzewa. Lecz jeżeli
myślisz z wyprzedzeniem stu lat – nauczaj
ludzi”. Jest jednak w naszej instruktorskiej
robocie coś pociągającego. To nie poczucie
władzy, jak sądzą niektórzy. To raczej
świadomość wpływania na przyszłość wielu.

Piaszczysty, lekko opadający szelf
pozwalający miłośnikom nurkowania na
eksplorację czystych wód oblewających
pobliskie brzegi. Biały piasek wymieszany
z maleńkimi muszelkami. No i te rafy.
Seledynowa toń wody i jasny piasek na
plaży, dodający uroku okolicy, są
doskonałym urozmaiceniem realizacji na-
szych ambitnych planów.

Jak zwykle zaczynamy od wyposażenia i
konfiguracji.

Klinika konfiguracyjna to zawsze okazja
do rozmów i tłumaczeń oraz korekty
dotychczasowych przyzwyczajeń czy
błędnych teorii.
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– Montuj sumiennie, od tego zależy
Twoje zdrowie czy życie – powtarzam jak
slogany reklamowe hasło, które jest
podstawą solidnej i bezpiecznej konfigu-
racji. Ta z kolei stanowi podstawę bez-
piecznej realizacji misji. Montaż trwa
nadal. Dylemat czy montować/konfigu-
rować sprzęt na nurkowanie, czy na sy-
tuację awaryjną jest okazją do kolejnej
dyskusji.

– Zasilanie jacketu powinno być
rozdzielone od bieżącego automatu
oddechowego – Olga przedstawia tradycyj-
ną szkołę.

– By nie doszło do wzbudzenia auto-
matów przy jednoczesnym pobieraniu gazu
– dalej ekspresywnie, jak to ona, uzasadnia
owe teorie Gosia.

– Kiedy nic złego się nie dzieje, jestem w
stanie bez ŻADNEGO problemu rozdzielać

pobieranie gazów nawet z tego samego
źródła – kontruję.

– Drogie Panie! Więc montujmy się tak,
by w czasie potencjalnej awarii, kiedy z
powodu stresu jest gorzej z kontrolą tego co
się dzieje, ograniczyć prawdopodobieństwo
zaistnienia sytuacji, o których mówi Olga –
wtrąca cicho, niby nieśmiało, ale jednak
zdecydowanie Edyta.

– Brawo – doświadczenie robi swoje.
Jeszcze kolejne tematy i po chwili padają

propozycje:
– Podłączać długi wąż do prawego

zaworu, by zapobiec przypadkowemu
zakręceniu się zaworu na którym moco-
wany jest wąż, podłączyć wąż inflatora z
lewego automatu, w celu ostrzeżenia w
przypadku zakręcenia zaworu – głos Edyty
jest zdecydowany i pewny.

Kolejne tematy szybko znajdują wspólne
rozwiązania oraz pozwalają świadomie
podjąć decyzje czy: używać jednego
manometru, używać głębokościomierza/ti-
mera na rękę, używać komputera, moco-
wać manometr do BCD, używać klamerki
na ramieniu, mocować kanister latarki na
pasie biodrowym po prawej stronie etc.
Gdzie i jak rozmieścić bojki, szpulki,
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latarki, noże. Jest okazja przedyskutować,
czy należy wymagać jednego konkretnego
rodzaju konfiguracji. Systemy NTEC, DIR,
DSAT, Hogarthian – wspólne rozwiązania i
różnice. Ostatnie sprawdzenie i omówienie
konfiguracji.

– Przypominam! Każde nurkowanie
można powtórzyć. A życie tylko w nie-

których religiach. W każdej chwili można
się wycofać z nurkowań bez tłumaczenia
się komukolwiek z czegokolwiek!

Nurkowanie treningowe przebiegło zgo-
dnie z planem, a podczas omówienia prze-
gadano sposoby eliminacji pojawiających
się problemów.

– Mistrzu! – rzekła Małgorzata.

Cudowne szatańskie ciarki przeszyły
moje ciało. Toż Bułhakowa Мастер и
Маргарита, historia o wizycie szatana, to
opowieść o pisarzu zwanym Mistrzem i
jego miłości do Małgorzaty. Popatrzyłem na
nią.

– Nie było tak źle?! – dodała ukazując
uroczym uśmiechem zestaw pięknych,
białych jak śnieg i odbijających południowe
błyski świateł zębów.

– Ok, Małgosiu! Ok, dziewczęta! Więc
po przerwie wracamy do ćwiczeń.
Będziemy doskonalić to „nie tak źle” –
zakończyłem. Ale ciarki i to urocze
drgnienie powyżej przepony pozostały!

– Ciekawa jestem opinii Gosi, w końcu
jest neurobiologiem. Czy twoja fascynacja
jej osobą nie ma już cech manii prze-
śladowczej? Według mnie, ale podkreślam
jestem tylko socjologiem, a nie psycho-
logiem, powoli wszystko na to zaczyna
wskazywać. Ale cóż, zawsze możesz to
przypisać mojej zazdrości – z uśmiechem
rzekła po chwili Olga.

– Z uniesień pozostało mi uniesienie
brwi, ze wzruszeń – wzruszenie ramion! –
rzekłem filozoficznie.

Czyżby instruktorski obowiązek opieki w
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tak pięknie uroczym gronie zasłużył na
takie uwagi? Przecież szkolenie zgodnie z
wymaganymi umiejętnościami i sprawno-
ścią fizyczną, bez dyskryminacji i jakich-
kolwiek preferencji ze względu na rasę,
płeć, czy wiarę daje zawsze gwarancję
profesjonalnego treningu według najwyż-
szych etycznych standardów.

Wracamy do zajęć. Trening czyni mistrza
… i tak jest, i będzie! Ćwiczenia oraz
kolejne nurkowania:

Pustynne miejsce,
niewidziane dotychczas oczami człowieka,
Rezydencja rozgwiazd i alg,
Miejsce wiecznych prądów
i nieustannego deszczu planktonu,
My, czterej ludzie, zatrzymaliśmy się tu,
Pośpieszne oddechy w tym obcym

świecie
(Głosy z Głębin – Dr Joe MacInnis)

W wyniku powtarzanych i doskonalo-
nych ćwiczeń ten obcy świat staje się coraz
bardziej życzliwy, a okiełznane wyposaże-
nie zwiększa poczucie pewności i komfort
nurkowania.

„Good Diver’s Main Objective Is To Li-
ve”(„Prawdziwą misją dobrego nurka jest żyć”)

Good – Gas (Gaz)

Diver’s – Decompression (Dekompresja)
Main – Mission (Misja)
Objective – Oxygen (Tlen)
Is – Inert gas narcosis (Narkoza azotowa)
To – Thermal (Ciepło)
Live – Logistics (Logistyka)
Pierwszy tydzień – kursowy dla Olgi –

mija szybko. Przed nami drugi tydzień, pod-
czas którego będziemy doskonalić umiejęt-
ności nurkowe na głębokościach ponad 120
m (Edyta). Ze względu na doświadczenie i
umiejętności głębokości te nie będą osiąga-
ne przez całą grupę, ale jest doskonała oka-
zja do ćwiczeń z kursu NAUI Technical

Suuport Lider (Olga, Gosia).
Omne trinum perfectum – wszystko co

potrójne jest doskonałe… dlatego nurkowa-
nia poniżej 120 metrów wykonujemy trzy.

Uczestniczki: Olga Wieszczek – déjà vo-
ulu – już pragnione, pożądane, Małgorzata
Borczyk – déjà goûté – już smakowane, Edy-
ta Kamieniecka Radzin – déjà arrivé – już
wydarzone.

Całość wyprawy – Déjà éprouvé – już do-
świadczane.

Romuald(a) Hłobaż – déjà raconté – już opowiadane.

Dahab , grudzień 2014
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„Za to ka Del fi nów” to film z ro ku
2009,  reż. Lo uie Psi hoy os Nie jest
to świe żyn ka, ale te mat pod ję ty w
fil mie jest jak naj bar dziej ak tu al ny, co
spra wia, że przed sta wio na hi sto ria
jest jesz cze bar dziej prze ra ża ją ca.

Rzecz się dzie je w Ta iji, ja poń skiej wio -
sce…, a wła ści wie po win nam za cząć zda -
nie od „Rzeź się dzie je…”. W Ta ijii rocz nie
za bi ja się po nad dwa dzie ścia trzy ty sią ce
del fi nów. Część z nich tra fia do del fi na riów
na ca łym świe cie, a część jest sprze da wa -
na na mię so… War tość ży we go del fi na to
ok. 150 tys. USD rocz nie, co nie jest zbyt
wiel kim wy dat kiem dla wła ści cie li par ków
wod nych, je śli wziąć pod uwa gę, że po je -
dyn czy del fin jest w sta nie za ro bić mi lio ny
do la rów rocz nie. Del fi na ria to in trat ny biz -
nes, któ re mu na prze szko dzie od 40 lat
upar cie sta je pan Ric O‘Bar ry. Na szczę ście
w dal szym cią gu sta je na prze szko dzie, bo
je go dwóm ko le żan kom ak ty wist kom nie -

ste ty ktoś ode brał ży cie… A skąd ta kie za -
wzię cie pa na O‘Bar ry? A mia no wi cie stąd,
że czę ścio wo ob wi nia się on za roz wój del -
fi na riów na świe cie, ale w więk szej mie rze

z mi ło ści, sza cun ku i po dzi wu dla tych
zwie rząt. Ric O’Bar ry był jed nym z pierw -
szych lu dzi, któ rzy zła pa li del fi ny do nie -
wo li. Zo stał pierw szym tre ne rem del fi nów i

Zatoka Delfinów
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szko lił je na po trze by se ria lu „Flip per” w 1964 ro ku. Ame ry ka po -
ko cha ła se rial i od te go cza su ka żdy pra gnął bli skie go spo tka nia
z uśmiech nię tym del fi nem, aby móc go po gła skać, dać bu ziacz -
ka i strze lić so bie fot kę. Del fi na ria za czę ły po wsta wać na świe -
cie, jak grzy by po desz czu i – o zgro zo – w dal szym cią gu są
jed nym z punk tów atrak cji na wie lu zor ga ni zo wa nych wy ciecz -
kach. Obej rzyj cie ten film, za nim zde cy du je cie się za brać swo je
dziec ko do del fi na rium…

W del fi na rium za zwy czaj jest bar dzo ra do śnie, praw da? We -
so ła mu zycz ka, uśmiech nię te dzie ci, uśmiech nię ci tre ne rzy,
uśmiech nię te del fi ny… Tyl ko że del fi ny się nie uśmie cha ją! One
po pro stu tak wy glą da ją. Tak je stwo rzy ła na tu ra. Dla cze go mia -
ły by się uśmie chać ży jąc w nie wo li, z da la od do mu, ze wspo -
mnie niem wol no ści i za rżnię tej ro dzi ny? Del fi ny, po dob nie jak
lu dzie, ma ją świa do mość. 

To, że są in te li gent ny mi stwo rze nia mi, to ka żdy sły szał, ale one
ma ją rów nież świa do mość. Kie dy ich ro dzi na gi nie, one są te go
świa do me i strasz nie cier pią. Bar dzo czę sto, za nim tra fią do par -
ków, do świad cza ją tra ge dii. Naj pierw za ga nia się je dźwię kiem
do za to ki w Ta iji. Tam część jest wy bie ra na na za kup przez tre ne -
rów, a część za rzy na na, przez co za to ka na bie ra ko lo ru czer wo -
ne go od ich krwi… 

By wa, że trans por tu je się je w okrop nych wa run kach, pły wa ją
we wła snych eks kre men tach. Ży jąc w nie wo li do świad cza ją ta -
kich sa mych cho rób, ja kich do świad cza czło wiek. Czę sto cier pią
na de pre sję, zda rza ją się przy pad ki sa mo bójstw, kie dy po pro stu
stwier dza ją, że już nie war to od dy chać (del fi ny nie od dy cha ją au -
to ma tycz nie, ma ją od dech kon tro lo wa ny, mo gą za de cy do wać o
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tym, że prze sta ją od dy chać), są ze stre so wa -
ne i bar dzo czę sto ma ją przez to wrzo dy żo -
łąd ka… To są bar dzo wra żli we zwie rzę ta,
stwo rze nia aku stycz ne. Czy wie dzie li ście,
że del fin pod wo dą po tra fi nas prze świe tlić?
On wi dzi jak bi ją na sze ser ca, wi dzi na sze
ko ści i wie, czy ko bie ta jest w cią ży. Jest ja -
kaś nie sa mo wi ta więź po mię dzy czło wie -
kiem a del fi nem, któ rej war to do świad czyć,
ale na wol no ści… Sły szy się nie raz hi sto rie
o tym, jak del fin prze go nił re ki na pły wa ją -
ce go ko ło sur fe rów. W cza sach sta ro żyt nej
Gre cji za bi cie del fi na by ło ka ra ne śmier cią,
wła śnie z po wo du nie zli czo nych hi sto rii o
tym, jak del fin ura to wał czło wie ka.

Część del fi nów tra fia do del fi na riów, ale
pi sa łam wcze śniej o dwu dzie stu trzech ty -
sią cach za bi ja nych rocz nie, co z resz tą?
Resz ta sta je się pro duk tem spo żyw czym.
Mógł by ktoś po wie dzieć, że mię so jak mię -
so, my je my kro wy, oni je dzą del fi ny. Pro -
blem jed nak le ży w tym, że del fi ny są na
szczy cie po kar mo wym i ma ją bar dzo du żą
za war tość rtę ci w mię sie. W Ja po nii do zwo -
lo ne stę że nie rtę ci to 0,4 ppm, a mię so del -
fi na za wie ra 2000 ppm. Po mi mo te go mię so
to tra fia ło ta jem ni czym spo so bem do pu szek
ety kie to wa nych ja ko mię so wie lo ry bie i – co

gor sze – na szkol ne sto łów ki w ca łej Ja po -
nii, gdzie zje dze nie obia du przez dziec ko
jest obo wiąz ko we, nie mo że nic zo stać na
ta le rzu! Szczę śli wie po suk ce sie fil mu „Za to -
ka Del fi nów” mię so del fi nów zo sta ło wy co -
fa ne ze szkół.

Lecz nie ste ty Ric O’Bar ry w dal szym cią -
gu wal czy o za prze sta nie rze zi w za to ce Ta -
iji… Uda ło mu się ze brać mi lion pod pi sów
pod pe ty cją, któ rą 17 kwiet nia te go ro ku
zło żył w Bia łym Do mu.

Mo gło by się wy da wać, że wszyst ko co
po wy ższe jest spoj le rem i już nie war to
oglą dać fil mu, ale to nie praw da. War to.
War to zo ba czyć na wła sne oczy re zul tat
pra cy nie sa mo wi tej eki py, któ ra bar dzo du -
żo ry zy ko wa ła, aby zdo być ma te riał. Świa -
to wej kla sy fre edi ve rzy z hy dro fo na mi,
ka me ry woj sko we, groź ba wię zie nia, w któ -
rym mo gą prze trzy my wać i tor tu ro wać bez
po wo du przez 28 dni. Film wy wo łu je bar -
dzo du żo emo cji. I mo żna się z nie go do -
wie dzieć du żo, du żo wię cej, niż to co już
na pi sa łam. Go rą co za chę cam za rów no do
obej rze nia fil mu, jak i do od wie dze nia stro -
ny: http://www.ta ke part.com/co ve

Mo ni ka Wojt kie wicz

http://www.hurtownianurkowa.pl
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Roz ma wiam z Mar ci nem Dą brow skim
Sze fem Szko le nia Ko mi sji Dzia łal no ści Pod -
wod nej.

Mar cin Waj dyk: Mar cin, chciał bym że -
byś przed sta wił Czy tel ni kom, jak zo stać in -
struk to rem płe two nur ko wa nia KDP/CMAS
po sia da jąc upraw nie nia in struk tor skie in -
nych or ga ni za cji.

Mar cin Dą brow ski: Ar gu men tów – dla -
cze go war to zo stać in struk to rem KDP/CMAS
– jest wie le. Po ni żej przed sta wio ne są te,
któ re we dług mnie są wa żne i po win ny być
bra ne pod uwa gę. Ko lej ność jest do wol na,
ka żdy mo że uznać je den ar gu ment za wa -
żniej szy od in ne go, pro szę więc po ni ższej
ko lej no ści nie trak to wać ja ko sta łej dla ka -
żde go.

Pre stiż
Jed nym z ar gu men tów jest na pew no pre -

stiż. By cie człon kiem CMAS – or ga ni za cji o

wie lo let niej tra dy cji, za ło żo nej przez Ja -
cque’a Co uste au jest nie do po mi nię cia.
Na sza or ga ni za cja ma sześć dzie się cio let nie
do świad cze nie w szko le niu płe two nur ków i
in struk to rów. Oczy wi ście pro gra my i cer ty -

fi ka ty są mię dzy na ro do we, da ją upraw nie -
nia uzna wa ne na ca łym świe cie.

Spo łecz ność
Ko lej nym ar gu men tem jest by cie czę ścią

spo łecz no ści. U nas in struk tor jest czyn ną

Jak zostać instruktorem płetwonurkowania KDP/CMAS

– kursy cross-over dla instruktorów innych organizacji
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czę ścią na szej or ga ni za cji, a nie pion kiem
w grze mię dzy na ro do wej kor po ra cji. Mo del
szko le nio wy CMAS da je wła śnie ta kie mo -
żli wo ści. Szkie let szko le nio wy jest two rzo -
ny przez cen tra lę, a ka żda fe de ra cja
kra jo wa mo że roz wi jać się sa mo dziel nie.
Da je to mo żli wość in te gra cji lo kal ne go śro -
do wi ska nur ko we go. Od lat ma my co rocz -
ne kur so kon fe ren cje in struk to rów, trwa ją ce
kil ka dni, da ją ce nie tyl ko mo żli wość po ło -
że nia na ci sku na kry tycz ne te ma ty, ale rów -

nież bę dą ce ide al ną oka zją do in te gra cji
śro do wi ska i wy mia ny do świad czeń. Za -
rząd, szef szko le nia są do stęp ni dla śro do -
wi ska – mo żna się z na mi kon tak to wać
ma ilo wo czy te le fo nicz nie prak tycz nie ka -
żde go dnia.

Do pa so wa nie do rze czy wi sto ści
Dzię ki te mu, że ka żda fe de ra cja mo że

do pa so wać swo je pro gra my do rze czy wi -
sto ści, ma my mo żli wość bar dzo szyb kiej re -
ak cji na po trze by wy ni ka ją ce ze zmie-

nia ją cych się wa run ków oto cze nia. Mo gą to
być no wo ści sprzę to we, mo gą to być no we
spe cja li za cje, któ re ja ko fe de ra cja je ste śmy
w sta nie bar dzo szyb ko zin te gro wać do pro -
gra mu szko le nia. Aby móc szyb ko re ago -
wać i do pa so wy wać się do rze czy wi sto ści,
po wo ła li śmy pod ko mi sje i ze spo ły ro bo cze,
któ re na bie żą co pra cu ją nad sys te mem
szko le nia. Prak tycz nie od ra zu, po za ist nie -
niu po trze by, je ste śmy w sta nie zmie nić np.
ma te ria ły szko le nio we. Za in te re so wa ny in -
struk tor, fa cho wiec chęt ny do pra cy mo że
zgło sić się do pra cy i two rzyć ob raz or ga ni -
za cji.

Fi nan se
Nie do po mi nię cia jest ar gu ment fi nan so -

wy. Bio rąc pod uwa gę kosz ty na kła da ne na
pod mio ty szko lą ce i ma te ria ły szko le nio we,
cer ty fi ko wa nie w KDP/CMAS jest bar dzo
atrak cyj ne, zwłasz cza dla szko lą cych
znacz ne licz by osób. Ró żni ca w ce nie ma -
te ria łów jest na ty le istot na, że oso by de cy -
du ją się na cross do nas głów nie z te go
po wo du. Oprócz in nych ar gu men tów po -
da ją, że są w sta nie „za ro bić” na sa mych
ma te ria łach kil ka na ście ty się cy zło tych
rocz nie. Kto w dzi siej szych, trud nych cza -
sach nie we źmie te go pod uwa gę?
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MW: Ja kie stop nie in struk tor skie są w
KDP/CMAS?

MD: In struk tor M1 – to pod sta wo wy sto -
pień in struk tor ski w na szej or ga ni za cji. In -
struk tor M2 – to dru gi sto pień da ją cy
mo żli wość szko le nia wszyst kich stop ni re -
kre acyj nych. In struk tor M3 to naj wy ższy
sto pień, któ ry oprócz mo żli wo ści szko le nio -
wych stop nia M2 da je ta kże mo żli wość
szko le nia in struk to rów. Oprócz stop ni
głów nych ma my ta kże in struk tor skie stop -
nie spe cja li stycz ne. I tu uwa ga, cześć stop -
ni spe cja li stycz nych do stęp nych jest po
stop niu M1, a część po M2. Ta ki po dział
wy ni ka z doj rza ło ści in struk tor skiej. Trud ne
spe cja li za cje, głów nie do ty czą ce szko leń
głę bo kich, do stęp ne są wła śnie po uzy ska -
niu stop nia M2.

MW: Jak wy glą da pro ce du ra cross -over?
MD: Stan dar do wo pro ce du ra da je mo żli -

wość zo sta nia in struk to rem M1. Kurs od by -
wa się pod czas szko leń cen tral nych M1 i
M2. Pod czas 2-3 dni za jęć oso ba przy cho -
dzą ca do KDP/CMAS ma zre ali zo wać,
oczy wi ście pod nad zo rem, za ję cia teo re -
tycz nie i za ję cia prak tycz ne z za kre su szko -
leń pod sta wo wych P1 lub P2. Do dat ko wo
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kan dy dat ma wy ka zać się do brą kon dy cją
fi zycz ną. Ka dra kur su prze ka że adep to wi
in for ma cje na te mat or ga ni za cji i sys te mu
szko le nia. Oprócz kur su cross -over na stop -
nie głów ne, oso by po sia da ją ce in struk tor -
skie upraw nie nia spe cja li stycz ne mo gą
wy biór czo uzy ski wać upraw nie nia w
KDP/CMAS.

W wy jąt ko wych przy pad kach, dla wy bit -
nych spe cja li stów, in dy wi du al no ści, zna -
czą cych szkół/in struk to rów je ste śmy w
sta nie uru cho mić in dy wi du al ny tryb przej -
ścia do KDP/CMAS. W ta kim przy pad ku na -
le ży się kon tak to wać bez po śred nio ze mną.

MW: Ja kie są kosz ty zwią za ne z kur sem
cross -over?

MD: Kurs cross -over w sto sun ku do kur -
su M1 jest skal ku lo wa ny na 50% ce ny
głów ne go kur su. Ma my też wa rian ty da ją ce
mo żli wość cros so wa nia się na do dat ko we
spe cja li za cje za raz po głów nym przej ściu.
Są one zgod ne z wa rian ta mi kur su M1. Są
one fi nan so wo bar dziej atrak cyj ne, niż ro -
bie nie kur sów spe cja li stycz nych w spo sób
in dy wi du al ny.

� M1 + 3 spe cja li za cje (noc ne, na wi -
ga cja, eks plo ra tor)
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� M1 + 6 spe cja li za cji (do dat ko wo ni -
troks, ze staw dwu bu tlo wy, szko le nie dzie ci)

� M1 + 7 spe cja li za cji (do dat ko wo su -
chy ska fan der)

W pa kie cie spe cja li za cje kosz tu ją 30%
ce ny in dy wi du al nej. Po je dyn czo jest to
50% ce ny.Oczy wi ście aby zo stać in struk to -
rem do wol nej spe cja li za cji, na le ży mieć
sto pień głów ny.

MW: Kie dy jest mo żli wość uczest ni cze -
nia w kur sie cross -over?

MD: Naj bli ższy kurs, pod czas któ re go
mo żna przejść pro ce du rę cross -over jest za -

pla no wa ny na wrze sień 2015. Kurs M1 bę -
dzie od by wać się nad ka mie nio ło mem Na -
dzie jów w Ny sie w ter mi nie 5-18.09.
Szcze gó ły do ty czą ce ter mi nów po szcze gól -
nych spe cja li za cji są do stęp ne na na szej
stro nie in ter ne to wej.

MW: Jak mo gę się zgło sić na kur scross -
-over ?

MD: Na stro nie in ter ne to wej znaj du je się
for mu larz do po bra nia, któ ry na le ży wy słać
do biu ra. Oczy wi ście mo żna, i za chę cam
do te go, aby kon tak to wać się z biu rem,
człon ka mi za rzą du czy ze mną w przy pad -
ku ja kich kol wiek wąt pli wo ści. Da ne kon -
tak to we do stęp ne są na stro nie cmas.pl.

MW: Mar cin, dzię ku ję za roz mo wę.

http://www.cmas.pl
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Nur ko wa nie z ro ku na rok sta je się co -
raz bar dziej po wszech nym spo so bem spę -
dza nia wol ne go cza su. Wraz z ro sną cym
la wi no wo gro nem pa sjo na tów wiel kie go
błę ki tu pro du cen ci sprzę tu nur ko we go
prze ści ga ją się w po my słach, pro po nu jąc
wciąż no we, bar dziej bez piecz ne, prak -
tycz ne czy też do stęp ne ce no wo roz wią za -
nia. A mo że od wrot nie, to wła śnie im i ich
wy na laz kom za wdzię cza my ogrom ną po -
pu la ry za cję te go pięk ne go spor tu? Tak czy
ina czej, wy da wać by się mo gło, że za sko -
czyć nas mo gą już tyl ko bar dzo wy myśl ny -
mi kon struk cja mi czy ko smicz ny mi ma te -
ria ła mi. Tym cza sem… oka zu je się, że Pro -
duk tem Ro ku 2014, wy ty po wa nym mię dzy
in ny mi przez Czy tel ni ków Nu ras.in fo, zo -
sta ło – lu ster ko! Po raz ko lej ny spraw dza
się za sa da, że naj prost sze roz wią za nia oka -
zu ją się naj lep sze?

Po wie lu pró bach, uda ło nam się w koń -
cu po roz ma wiać z po my sło daw cą i pro du -
cen tem lu ste rek nur ko wych, Mar ci nem
Krę tem.

Da rek Smo sar ski: Mar cin, na wstę pie
jesz cze raz gra tu lu ję zwy cię stwa w ple bi -
scy cie na pro dukt ro ku. Po mysł na nur ko we
lu ster ko wstecz ne oka zał się strza łem w
przy sło wio wą dzie siąt kę!

Mar cin Kręt: Dzię ku ję, to wspa nia łe wy -
ró żnie nie w cza sach, gdy du że fir my nie po -
dziel nie pa nu ją na ryn ku nur ko wym. Cie szę
się, że po mysł zy skał ta kie uzna nie nur ko -
wej bra ci.

Lustereczko, powiedz przecie…
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DS: Jak wpa dłeś na po mysł, że war to pły -
wać z… lu ster kiem?

MK: To trud ne py ta nie. Przy pusz czam, że
myśl ta ka zro dzi ła się z po łą cze nia le ni stwa i
od po wie dzial no ści za part nu ra. Je że li po trze -
ba jest mat ką wy na laz ków, to zde cy do wa nie
w tym przy pad ku oj cem jest le ni stwo. Tak,
tak – le ni stwo! Sam wiesz naj le piej, że czę ste
roz glą da nie się za bud dym jest me czą ce, ale

z ko lei wy rzu ty su mie nia spo wo do wa ne za -
nie dba niem tej czyn no ści też nie po zwa la ją
wy po cząć, tym ra zem psy chicz nie.

DS: Ro zu miem, że sko ro po czu łeś po -
trze bę stwo rze nia ta kie go uła twie nia, nie
wcho dzisz pod wo dę bez zwier cia deł ka?

MK: Oczy wi ście, tak czę sto na nie zer -
kam, że wo lał bym za po mnieć płe twy niż

lu ster ka. Jed nej płe twy, dru ga jed nak mu si
być… Po kil ku nur ko wa niach użyt kow nik
tak bar dzo przy zwy cza ja się do te go roz -
wią za nia, że bez lu ster ka czu je się jak bez
rę ki. To na praw dę wy god ne mieć „trze cie
oko z ty łu gło wy”. Ko rzy sta jąc z te go pro -
ste go roz wią za nia ma my wy pra co wa ne
swo je wła sne sy gna ły. 

Z bo ku wy glą da to tak, jak by śmy nie
kon tro lo wa li się wza jem nie, ale to oczy wi -
ście po zo ry. Wy star czy de li kat ny ruch rę ką
i szyb ka od po wiedź np. la tar ką. To dzia ła i
nie mę czy .W cią gu mi nu ty spraw dzam
part ne ra kil ka ra zy, bez ko niecz no ści ob ra -
ca nia się.

DS: Zdra dzisz nam, jak wy glą da ły na ro -
dzi ny Two je go wy na laz ku? Bio rąc pod
uwa gę dość pro stą kon struk cję, chy ba nie
by ły trud ne?

MK: Nie by ły ła twe, ale za to we so łe. Za -
czy na li śmy bo wiem od zu chwa łych kra dzie -
ży. Tak! Okra da li śmy na sze dziew czy-  ny z
lu ste rek, pu der ni czek i te go ty pu sprzę tu.
Nur ko wa li śmy z tym, ale nie by ło do brze.
Mo co wa nie, wiel kość, szkło czy fakt, że lu -
ster ka by ły pła skie, to wszyst ko spra wia ło
kło po ty. Pa mię tam za sko czo ną mi nę szkla -
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rza, gdy wy ci nał ko lej ne lu ster ko, o śred ni cy
mniej szej od po przed nie go o 1 mm.

Do pie ro mo żli wość wy dru ku 3D po zwo -
li ła na wy ko na nie opty mal ne go pro duk tu.
Ście ra ły się tu dwie frak cje: wła ści cie li du -
żych i ma łych dło ni. Wła ści cie le śred nich
po dzie li li się pro por cjo nal nie. Chcie li śmy,
aby by ło wi dać jak naj wię cej, jed no cze śnie
dą żąc do te go, aby sprzęt nie był zbyt du ży
i swym roz mia rem nie ab sor bo wał nur ka.
Miał po ma gać, a nie prze szka dzać. My ślę,
że uda ło się osią gnąć kom pro mis.

Przy tym roz mia rze mo żna ope ro wać
dło nią bez pro ble mo wo, mo żna chwy cić
nie przy tom ne go nur ka za uprząż, szpe rać
w skał kach (po prze krę ce niu lu ster ka o 180
stop ni, zwier cia dłem ku dło ni) i wy ko ny -
wać set ki in nych nur ko wych czyn no ści.
Wi docz ność zaś jest za do wa la ją ca.

DS: Z my ślą o ja kiej gru pie nur ków roz -
po czą łeś pro duk cję lu ste rek?

MK: Za sad ni czo jest to pro dukt dla ka -
żde go. Na po cząt ku, gdy wy sy ła li śmy
sprzęt do te stów, otrzy ma li go głów nie za -
wo dow cy – in struk to rzy i di ve ma ste rzy. Być
mo że dla te go utar ło się prze ko na nie, że jest
ad re so wa ny tyl ko do tej gru py. Jed nak ma -

jąc nie do świad czo nych nur ków czy kur san -
tów, trze ba zwra cać uwa gę na wie le rze -
czy, a te nie za wsze mo żna zo ba czyć w
lu ster ku. Do pie ro gdy wie my, że part ner po -
praw nie ob słu gu je sprzęt i jest opły wa ny,
mo że my do ce nić za le ty lu ster ka. Pły wa jąc
z bar dziej do świad czo nym part ne rem in te -
re su ją nas tyl ko spra wy naj wa żniej sze, np.
czy jest za na mi, czy za cho wu je się spo koj -
nie. To już wi dać zna ko mi cie. Dla te go jest
to pro dukt dla wszyst kich, któ rym los part -
ne ra i wła sna wy go da nie są obo jęt ne.

DS: Sły sza łem, że lu ster ko znaj du je za -
sto so wa nie nie tyl ko w nur ko wa niu. Gdzieś
jesz cze mo że nam się przy dać?

MK: Tak, oka zu je się, że jest wy ko rzy sty -
wa ne w wie lu in nych dys cy pli nach. Otrzy -
ma li śmy mię dzy in ny mi ma ila od nur ka
ba wią ce go się w pa int ball. Za bie ra lu ster ko
na strze la nie i już nie mu si wy sta wiać gło -
wy, by zer k nąć, czy prze ciw nik nie czai się
za ro giem. Dys kret nie spraw dza to za po -
mo cą lu ster ka i w ra zie po trze by, nie zau -
wa żo ny, li kwi du je nie szczę śni ka. Ja zaś
pod czas qu ado wych eska pad ko rzy stam z
nie go na dro gach pu blicz nych. Zmie nia jąc
pas ru chu spraw dzam, czy z ty łu nie pę dzi

sa mo chód. Kask i go gle sku tecz nie utrud -
nia ją kon tro lo wa nie ty łów, a lu ster ka
wstecz ne, na wet kil ka kom ple tów, daw no
zo sta ły gdzieś w le sie. Lu ster ko by wa nie -
za stą pio ne rów nież na ro we rze, na rol kach,
nar tach, itd. Za chę cam do wy sy ła nia ma ili
z do dat ko wy mi za sto so wa nia mi. Po dziel cie
się z na mi po my sła mi, gdzie war to za brać
je ze so bą mar cin@360ob se rve.com.

DS: Mar cin, bio rąc pod uwa gę suk ces i
uzna nie ja kie zdo był Twój wy na la zek, po -
dej rze wam, że już ob my ślasz ko lej ne roz -
wią za nie uła twia ją ce ży cie nur kom, czy
bę dzie rów nie ge nial ne w swej pro sto cie?

MK: Za wcze śnie, by zdra dzać szcze gó -
ły, ale mam na dzie ję, że nie ba wem znów
się spo tka my, aby o tym po roz ma wiać.

DS: Ży czę Ci za tem ko lej nych suk ce sów
i do zo ba cze nia wkrót ce.
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Ka żde nur ko wa nie po win no być or -
ga ni zo wa ne przez za wo do we go or ga -
ni za to ra, bio rą ce go na sie bie cał ko -
wi tą od po wie dzial ność za po wo dze nie
ak cji

Wo da by ła zim na – mia ła 7oC. Na tym
akwe nie wy stę po wa ły sil ne prą dy. Brzeg
opa dał pio no wą ścia ną, któ ra koń czy ła się
na głę bo ko ści oko ło 100 me trów. Przy tej
pio no wej ścia nie po sta no wił za nur ko wać
ze spół czte rech nur ków. Uży wa li sprę żo ne -
go po wie trza, więc po sta no wi li nie scho -
dzić głę biej niż 30 me trów.

W ze spo le by ło dwóch czter dzie sto lat -
ków, je den bar dzo do świad czo ny – on pro -
wa dził gru pę – dru gi znacz nie mniej
do świad czo ny. Obaj mie li su che ska fan dry.
Dwaj po zo sta li nur ko wie to dwu dzie sto lat -
ko wie, nie mie li w ogó le wła sne go sprzę tu
– po ży czy li wszyst ko z po bli skie go cen trum
nur ko we go. Mie li mo kre ska fan dry i nie
zna li jesz cze sprzę tu, w któ rym mie li za nur -
ko wać – mie li go na so bie pierw szy raz.

Wcze śniej spo ro nur ko wa li, ale wy łącz nie
w tro pi kach. Póź niej oka za ło się, że w zim -
nej wo dzie, gdy trze ba by ło za ło żyć gru be
rę ka wi ce, nur ko wie nie umie li w rę ka wi -
cach ob słu żyć in fla to rów swo ich ka mi ze lek

ra tow ni czo -wy por no ścio wych. Nie by li też
pew ni, ile ma ją wziąć ze so bą ba la stu do
gru bych ska fan drów, do tąd bo wiem pły wa -
li tyl ko w cie niut kich, tro pi kal nych pian -
kach. Na wszel ki wy pa dek wzię li spo ro

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
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ba la stu, że by nie wra cać stro mą ście żką do
ho te lu po do dat ko we cię żar ki – gdy by się
oka za ło, że ma ją ich za ma ło, by się za nu -
rzyć. Po tem w wo dzie oka za ło się, że ma ją
za du żo ba la stu, ale nie zde cy do wa li się na
zo sta wie nie nie po trzeb nych cię żar ków na
brze gu, bo ktoś mógł by je „gwizd nąć”. Nie
zo sta wi li bo wiem ni ko go na brze gu, kto
mógł by po pil no wać te go sprzę tu – po pro -

stu ubra li się w ho te lu, któ ry stał na wy so -
kim, kli fo wym brze gu i po szli do wo dy nio -
sąc płe twy pod pa chą.

Wszy scy się za nu rzy li. Obaj mło dzi nur -
ko wie by li bar dzo prze cią że ni, a po nie waż
mie li gru be rę ka wi ce, do któ rych nie by li
przy zwy cza je ni, by ło im trud no pom po wać
ka mi zel ki i utrzy my wać pły wal ność. Po mi -
nię ciu za pla no wa nej głę bo ko ści (30 me -

trów) – opa da li da lej... Nie mie li się o co
oprzeć, po nie waż ścia na skal na, przy któ -
rej nur ko wa li, by ła pio no wa. Dwaj star si
nur ko wie pró bo wa li im po móc, ka żdy jed -
ne mu, pod trzy mu jąc za rę ce lub szel ki
sprzę tu, że by mło dzi mie li czas na na peł -
nie nie ka mi ze lek. Wte dy je den ze star szych
nur ków (ten mniej do świad czo ny) od wró cił
się gło wą w dół (gdyż szyb ko za nu rza ją cy
się, pod trzy my wa ny przez nie go mło dy nu -
rek, po cią gnął go gwał tow nie w dół). Po nie -
waż star szy nu rek miał su chy ska fan der, gdy
ob ró cił się gło wą w dół, po wie trze ze bra ło
mu się w no gaw kach, przez to za czę ły mu
spa dać płe twy. Oprócz te go miał już ma skę
za la ną wo dą. Pu ścił więc mło de go, któ re go
pod trzy my wał i za jął się wła sny mi kło po ta -
mi.

Za czął się wte dy wy nu rzać w spo sób zu -
peł nie nie kon tro lo wa ny, ca ły czas wi sząc
gło wą w dół – nie umiał się od wró cić. Wi -
dząc to, dru gi ze star szych nur ków (ten bar -
dziej do świad czo ny) rów nież zo sta wił
pod trzy my wa ne go przez sie bie mło de go
(mó wił póź niej, że tak jak by „za cze pił” go
przy pół ce skal nej, że by mło dy mógł spo -
koj nie tam po cze kać) i po go nił do gó ry za
dzi wacz nie wy nu rza ją cym się ko le gą (tym
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od wró co nym do gó ry no ga mi), któ ry ewi -
dent nie po trze bo wał po mo cy.

Wy nu rzy li się ra zem i do pie ro na po -
wierzch ni uda ło się od wró cić nur ka do wła -
ści wej po zy cji. Pro wa dzą cy gru pę wi dząc,
że ko le dze w za sa dzie nic nie jest, choć się
tak dzi wacz nie wy nu rzał, ka zał mu wyjść
na brzeg, a sam wszedł po now nie po obu
mło dych. Nie od na lazł już żad ne go z nich.
Ani te go, któ ry po le ciał w dół, ani te go „za -
cze pio ne go” przy pół ce skal nej – obaj za -
nu rzy li się głę biej.

Szu kał ich bar dzo dłu go, lecz nie mógł
za nu rzyć się głę biej niż 60 me trów z po wo -
du nar ko zy azo to wej. Wresz cie, gdy koń -
czy ło mu się już po wie trze, mu siał się
wy nu rzyć. Nie miał po wie trza do wy ko na -
nia de kom pre sji. Zo stał od wie zio ny śmi -
głow cem do ko mo ry, z ob ja wa mi cię żkiej
DCS. Był le czo ny hi per ba rycz nie i zo stał
wy le czo ny.

Zgi nę ło obu mło dych nur ków. Cia ła jed -
ne go z nich nie od na le zio no ni gdy. Cia ło
dru gie go eki pa po szu ki waw cza wy po sa żo -
na w tri miks, któ ry umo żli wił za nur ko wa -
nie do tej głę bo ko ści, od na la zła po kil ku
dniach, na 100 me trach u pod nó ża ścia ny
skal nej, przy któ rej nur ko wa li.

Ko men tarz
Wła śnie z po wo du te go ty pu zda rzeń nie

wy po ży czam sprzę tu na ze wnątrz ba zy. Ka -
żde nur ko wa nie po win no być or ga ni zo wa -
ne przez za wo do we go or ga ni za to ra,
bio rą ce go na sie bie cał ko wi tą od po wie -
dzial ność za po wo dze nie ak cji. Ka żdy, kto

do mo jej ba zy przy je chał, otrzy mał za dar -
mo ca ły po trzeb ny mu sprzęt, lecz nie mógł
wziąć go so bie do sa mo cho du i gdzieś so -
bie po je chać, by za nur ko wać po za kon tro -
lą ba zy. Wła ści ciel cen trum nur ko we go w
po da nym przy kła dzie miał, jak wi dać, in ne
za sa dy. Ka żde nur ko wa nie, na wet nie szko -
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le nio we, lecz czy sto tu ry stycz ne po win no
być or ga ni zo wa ne przez za wo dow ca. Gdy -
by ta za sa da by ła speł nio na w opi sa nym
zda rze niu, nie by ło by wy pad ku. Za wo do -
wiec na tych miast za uwa żył by, że: 

Nur ko wa nie przy pio no wej ścia nie jest
szcze gól nie nie bez piecz ne, po nie waż nie
ma mo żli wo ści za trzy ma nia się, gdy nu rek

z ja kiejś przy czy ny utra ci kon tro lę nad pły -
wal no ścią i za cznie opa dać. Nur ko wa nie
ta kie mo że być prze pro wa dzo ne tyl ko w
sta ran nie do bra nym ze spo le, pod opie ką
wy kwa li fi ko wa ne go prze wod ni ka.

Nur ko wa nie ta kie nie mo że być prze pro -
wa dzo ne z nur ka mi, któ rzy nie zna ją sprzę -
tu i nie ma ją do świad cze nia w wo dach o

po dob nej przej rzy sto ści, a zwłasz cza nie są
w sta nie z po wo du nie zna jo mo ści sprzę tu
kon tro lo wać pły wal no ści. W po da nym
przy pad ku na le ża ło z mło dy mi part ne ra mi
prze pro wa dzić naj pierw se rię nur ko wań
płyt kich w bez piecz nych wa run kach (przy
ła god nym sto ku, a nie przy pio no wej ścia -
nie), aby na uczy li się ob słu gi wać in fla to ry
ka mi ze lek w gru bych rę ka wi cach.

Nie na le ży do pusz czać pod czas ta kich
nur ko wań (ani pod czas żad nych in nych) do
nie po trzeb ne go prze wa ża nia się nur ków.

W po da nym opi sie au tor po da je, że nur -
ko wie wie dzie li, że są prze wa że ni, lecz
oba wia li się po zo sta wić cię żar ki ba la sto we
na brze gu, po nie waż nie miał by kto tych
cię żar ków pil no wać. No do brze, a kto w ta -
kim ra zie pil no wał in ha la to ra tle no we go,
któ ry jak wia do mo mu si być na brze gu,
przy go to wa ny do na tych mia sto we go uży -
cia? Czy żby tle nu nie by ło wca le? A kto
pro wa dził chro no me traż te go nur ko wa nia?
Jak zor ga ni zo wa no ase ku ra cję po wierzch -
nio wą? W ja ki spo sób by trans por to wa no
nie przy tom ne go po ba ro trau mie płuc, stro -
mą ście żką pod gó rę, gdy by za szła ta ka po -
trze ba? To są py ta nia, któ re nie ma ją
bez po śred nie go związ ku z tym wy pad kiem,
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a jed nak trze ba je za dać, po nie waż ma ją
bez po śred ni zwią zek z or ga ni za cją te go
nur ko wa nia – a ra czej jej bra kiem. Mam
wra że nie, że by ło to nur ko wa nie ty pu „roc -
kan drol lo wa jaz da bez trzy man ki”, od po -
cząt ku zor ga ni zo wa ne i prze pro wa dzo ne w
spo sób skraj nie nie pro fe sjo nal ny i po pro -
stu sa mo bój czy.

Bo ha ter stwo pod wo dą i naj wy bit niej sze
na wet wy czy ny ra tow ni cze, nie za stą pią
pro fe sjo nal ne go przy go to wa nia i za bez pie -
cze nia ak cji. Nie ten jest do brym nur kiem,
kto ca ło wy cho dzi z trud nych sy tu acji pod
wo dą, lecz ten, kto do wy stą pie nia ta kich
sy tu acji nie do pusz cza.

Je stem in struk to rem nur ko wa nia, ale ta -
kże praw ni kiem – dok to rem na uk praw nych
i ad wo ka tem. Dok to ry zo wa łem się z pra wa
cy wil ne go, przed sta wia jąc pra cę pt. „Funk -
cje i pod sta wy de lik to wej od po wie dzial no -
ści in struk to ra spor tu za szko dę na oso bie –
na tle wy bra nych roz wią zań sys te mów
państw com mon law”. Pra ca ta, jak wi dać,
ści śle do ty czy za wo du in struk to ra płe two -
nur ko wa nia oraz bez pie czeń stwa w nur ko -
wa niu i wzię ła się z mo ich po nad
dwu dzie sto let nich prze my śleń do ty czą cych
te go, ja kie do kład nie są w Pol sce i na świe -

cie pra wa i obo wiąz ki in struk to ra, nur ka -
-part ne ra, a ta kże w ogó le tre ne ra czy or ga -
ni za to ra spor tu lub re kre acji, a na wet
dzie rżaw cy akwe nu, w któ rym od by wa się
płe two nur ko wa nie. Przez 20 lat mo jej pra -
cy w za wo dzie in struk to ra nur ko wa nia bar -
dzo bra ko wa ło mi wie dzy praw ni czej, któ ra
po zwo li ła by mi bez lę ku po ru szać się w
trud nym i nie bez piecz nym ob sza rze spor tu
i re kre acji, wie dząc za co i na ja kiej pod sta -
wie od po wia dam. Nie by ło wte dy ofer ty
szko le nio wej, za po mo cą któ rej ktoś mógł -
by mi te kwe stie wy ja śnić. Opi nie ko le ża -
nek i ko le gów in struk to rów, a na wet
praw ni ków zaj mu ją cych się cza sem – nie -
ste ty zwy kle po wierz chow nie i po bie żnie –
pra wem w płe two nur ko wa niu, by ły da le ce
nie wy star cza ją ce i tak na praw dę nikt nie
wie dział jak to jest DO KŁAD NIE z tym, za
co i kto ma od po wia dać. Sa ma lek tu ra prze -
pi sów da je nie wie le, bo wnio ski pły ną ce z
wy kład ni i ana li zy orzecz nic twa są dów pol -
skich by wa ją dia me tral nie ró żne od li te ral -
ne go ro zu mie nia ta kie go czy in ne go
prze pi su. W koń cu, że by co kol wiek so lid -
nie zro zu mieć, mu sia łem sam pójść na stu -
dia praw ni cze, zro bić dok to rat i zo stać
praw ni kiem.

Dziś je stem kie row ni kiem kie run ku Po -
dy plo mo wych Stu diów Pra wa w Spo rcie i
Re kre acji or ga ni zo wa nych na Uni wer sy te -
cie SWPS w War sza wie.

To są do kład nie ta kie stu dia, na ja kie sam
chcia łem kie dyś pójść, ja ko in struk tor nur -
ko wa nia, a ta kże ja ko or ga ni za tor spor tu i
re kre acji, że by po czuć się kom for to wo i
bez piecz nie, wie dząc że nic mnie nie za -
sko czy. Lecz kie dyś nie mo głem na ta kie
stu dia pójść, bo ich nie by ło.

To masz Stru gal ski
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23 czerw ca eki pa nur ków z nor -
we skiej gru py Adykk od na la zła wrak
nie miec kie go stat ku „Rio de Ja ne iro”,
któ ry zo stał stor pe do wa ny i za to pio -
ny przez „ORP Orzeł” w przed dzień
ata ku Nie miec na Nor we gię i Da nię.
Wrak znaj du je się na głę bo ko ści 135
me trów, w oko li cy Lil le sand, na po -
łu dnio wym wy brze żu Nor we gii.

Sta tek ma po zo stać pod wod nym cmen ta -
rzem dla tych, któ rzy zgi nę li na po kła dzie.
W ce lu iden ty fi ka cji wra ku zo sta ły wy ko na -
ne zdję cia oraz na krę co ny film. Eki pa nur -
ków mia ła mo żli wość po bra nia kil ku
ar te fak tów z wra ku w ce lu osta tecz nej iden -
ty fi ka cji. (link do do nie sie nia nor we skie go
www.nrk.no

To masz Sta chu ra, szef eks pe dy cji „SAN -
TI Od na leźć Or ła”:

– Dla Nor we gów to wiel kie od kry cie i

eks cy tu ją cy mo ment. Ten okręt jest tak sa -
mo wa żny w ich hi sto rii, jak dla nas „ORP
Orzeł”. Gdy by w tam tych cza sach bry tyj ska
ma ry nar ka wo jen na po trak to wa ła po wa żnie

do nie sie nia na sze go ka pi ta na ORP Orzeł Ja -
na Gru dziń skie go, mo gło by to w du żym
stop niu opóź nić in wa zję Nie miec na Nor -
we gię. Nie ste ty Chur chill zba ga te li zo wał te

Niemiecki statek zatopiony przez „ORP Orzeł”

w 1940 roku został odnaleziony po 75 latach

http://www.nrk.no/sorlandet/har-funnet-vraket-av-_rio-de-janeiro_-1.12424155
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in for ma cje – wszy scy są dzi li, że atak na stą -
pi gdzie in dziej.

Od na le zie nie „Rio de Ja ne iro” jest zwień -
cze niem wie lo let nich wy sił ków eki py. Po -
szu ki wa nia okrę tu roz po czę ły się sześć lat
te mu i od by wa ły się przy współ udzia le firm
hy dro gra ficz nych, hi sto ry ków oraz nur ków
ama to rów.

To masz Sta chu ra:
– Moi ko le dzy z Nie miec i Nor we gii opo -

wia da li mi, że wie lu nur ków za rów no tech -
nicz nych, jak i re kre acyj nych od lat
nur ko wa ło w tych oko li cach w na dziei na

od na le zie nie wra ku. Nur ko wa nie, w tym
nur ko wa nie wra ko we, jest tam bar dzo po -
pu lar ne.

„Rio de Ja ne iro”
Sta tek zo stał stor pe do wa ny i za to pio ny

przez „ORP Orzeł” 8 kwiet nia 1940 ro ku,
bę dąc w dro dze do nor we skie go Ber gen,
gdzie mia ło od być się ła do wa nie amu ni cji i
wej ście żoł nie rzy, by roz po cząć in wa zję na
Nor we gię. Zgi nę ło na nim po nad 300 osób
– 200 żoł nie rzy z nie miec kiej dy wi zji pie -
cho ty oraz 100 osób z per so ne lu Luft waf fe.
Na po kła dzie znaj do wa ło się ta kże 80 ko ni,

dzia ła, po jaz dy woj sko we oraz za pa sy żyw -
no ści i amu ni cji.

Sta tek cy wil ny 7 mar ca 1940 ro ku zo stał
za re kwi ro wa ny przez ma ry nar kę nie miec ką
do trans por to wa nia woj ska przed in wa zją
na Nor we gię i Da nię roz po czę tą 9 kwiet nia
1940 ro ku. Plan in wa zji za kła dał, że „Rio
de Ja ne iro” ma do pły nąć do Ber gen na tych -
miast po za ję ciu te go por tu przez woj ska
nie miec kie. Okręt opu ścił Szcze cin 6 kwiet -
nia, a dwa dni póź niej, za le d wie na kil ka
go dzin przed roz po czę ciem ata ku na Nor -
we gię, zo stał w oko li cy Lil le sand za uwa żo -
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ny przez pol ski okręt pod wod ny „ORP
Orzeł”.

Ka pi tan „Rio de Ja ne iro” we zwa ny do za -
trzy ma nia się i kon tro li, za sto po wał ma szy -
ny do pie ro po ostrze la niu z ka ra bi nów
ma szy no wych przez wy nu rzo ne go „Or ła”.
Po nie waż sta tek za czął wzy wać po mo cy
przez ra dio i jed no cze śnie zwle kał z pod -
da niem się kon tro li, zo stał po kil ku ostrze -
że niach stor pe do wa ny i za to pio ny. Ka pi tan
ORP Orzeł Jan Gru dziń ski za wia do mił Ad -
mi ra li cję bry tyj ską o za to pie niu idą ce go na

pół noc trans por tow ca z nie miec kim woj -
skiem. Był to pierw szy sy gnał o roz po czy -
na ją cej się in wa zji na Nor we gię.

Po mnik „ORP Orzeł”
Dla Nor we gów pol ski „ORP Orzeł” był

sym bo lem wal ki o wol ność, dla te go w miej -
sco wo ści Lil le sand po sta wi li po mnik upa -
mięt nia ją cy pol ski okręt i je go za ło gę.

Na świe cie ist nie ją obec nie dwa po mni -
ki „ORP Orzeł” – w Tal li nie oraz wła śnie
Ber gen. Trze ci, z ini cja ty wy „SAN TI Od na -
leźć Or ła” w po sta ci ta bli cy pa miąt ko wej
ma po wstać je sie nią w Gdy ni.

SAN TI Od na leźć Or ła
„SAN TI Od na leźć Or ła” (SAN TI to na zwa

fir my pro du ku ją cej odzież dla nur ków, któ -
rej sze fem jest To masz Sta chu ra, a któ ra jest
głów nym spon so rem pro jek tu „SAN TI Od -
na leźć Or ła”) to dłu go ter mi no wy pro jekt –
pry wat na ini cja ty wa gru py kil ku na stu osób
– pro fe sjo nal nych nur ków, eks per tów w
dzie dzi nie hy dro gra fii oraz hi sto rii.

Do dat ko wych in for ma cji udzie la:
To masz Sta chu ra
Szef Pro jek tu „SAN TI Od na leźć Or ła”
kom: + 48 693-418-032 
e -ma il: sta chu ra@san ti di ving.com

http://www.wioskisos.org
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Ma te ria ły i dzia ni ny tech nicz ne Po -
lar tec® zna la zły miej sce nie tyl ko w
ko lek cjach ty po wo out do oro wych, ale
pod bi ja ją rów nież ry nek spor tów eks -
tre mal nych zwią za nych z trze cim ży -
wio łem, ja kim jest wo da. Pod czas
nur ko wa nia klu czo wą ro lę od gry wa
nie za wod ny sprzęt. 

Nie bez zna cze nia jest rów nież od po -
wied ni strój. Na przy kła dzie mar ki NO Gra -
vi ty mo żna wy ró żnić trzy se rie ocie pla czy,
któ re ró żnią się skła dem ma te ria ło wym,
kro jem oraz cha rak te ry sty ką. Na le żą do
nich mo de le Sea Lion, Na rwhal oraz Mam -
moth.

Pod czas scho dze nia na co raz to więk sze
głę bo ko ści, kom fort ter micz ny jest nie do
prze ce nie nia. Sea Lion to ocie pla cze wy ko -
na ne w ca ło ści z dzia nin Po lar tec®. Są do -
stęp ne w trzech wa rian tach:
jed no war stwo wy Sea Lion Li ght, dwu war -
stwo wy Sea Lion oraz trzy war stwo wy Sea
Lion Plus. Dzię ki te mu zró żni co wa niu użyt -

kow nik mo że do brać ocie placz do sto so wa -
ny do swo ich po trzeb.

Stan dar do wy Sea Lion to po łą cze nie
dzia ni ny Po lar tec® Ther mal Pro® wy ko rzy -
sta nej tu ja ko ma te riał we wnętrz ny oraz Po -
lar tec® Wind Pro®. Za da niem pierw szej z
nich jest za pew nie nie kom for tu ter micz ne -
go. Jest to mo żli we dzię ki spe cjal nej struk -
tu rze Po lar tec® Ther mal Pro®, któ ra
umo żli wia ma ga zy no wa nie po wie trza przy
za cho wa niu lek ko ści i od dy chal no ści dzia -

ni ny. Dzie je się to za spra wą in no wa cyj nej
struk tu ry two rzą cej kie sze nie po wie trza,
któ re do sko na le izo lu ją bez ob cią ża nia
dzia ni ny. Z ko lei Po lar tec® Wind Pro® chro -
ni przed wia trem czte ry ra zy le piej niż zwy -
kły ma te riał. Ko lej na od sło na Sea Lion –
wa riant w wer sji Li ght to jed no war stwo wy
ocie placz wy ko na ny z Po lar tec® Wind Pro®.
Je go za da niem jest przede wszyst kim
ochro na przed wia trem. Z ko lei Sea Lion
Plus to wa riant wzbo ga co ny do dat ko wo o
dzia ni nę Po lar tec® Po wer Dry®, któ ra do -
sko na le od pro wa dza wil goć z po wierzch ni
cia ła na ze wnątrz.

Ko lej ną pro po zy cją mar ki No Gra vi ty jest
se ria Na rwhal. To wy bór bar dzo ko rzyst ny
ce no wo. Jed no cze śnie ce chu je się wy so ką
ja ko ścią ma te ria łów – do stwo rze nia tej se -
rii uży to dzia nin Po lar tec® oraz ma te ria łu
Clia shield® Apex®.

Ostat nia se ria Mam moth to fla go wy pro -
dukt No Gra vi ty stwo rzo ny z my ślą o naj -
bar dziej wy ma ga ją cych mi ło śni kach
nur ko wa nia. Tu za war stwę ze wnętrz ną po -

POLARTEC® w kolekcji nurkowej NO Gravity
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słu żył ma te riał z mem bra ną Po lar tec® Neo -
Shell®. Mar ka NO Gra vi ty ja ko je dy na w Eu -
ro pie pro du ku je ocie pla cze z mem bra ną.
Co wię cej, ma te riał ten w od ró żnie niu od
stan dar do wych mem bran do sko na le od dy -
cha i jed no cze śnie świet nie izo lu je. Je go

dzia ła nie zo sta ło zo bra zo wa ne na dia gra -
mie po le wej. Nic dziw ne go, że mo del
Mam moth otrzy mał w 2012 pre sti żo wą na -
gro dą Po lar tec® Apex.

Wię cej in for ma cji na stro nie: www.no -
gra vi ty world.com.

http://www.hurtownianurkowa.pl
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Hal cy on w Pol sce roz sze rza ofer tę
sprze da żo wą. Pro duk ty Hal cy on są
te raz jesz cze bar dziej do stęp ne dla
pol skich nur ków. Dys try bu to rem Hal -
cy on w Pol sce jest fir ma SANTI Di -
ving – ro dzi my pro du cent m.in.
su chych ska fan drów i ocie pla czy. 

W ofer cie znaj du ją się m.in.: sys te my wy -
por no ścio we, oświe tle nie, au to ma ty od de -
cho we oraz ak ce so ria dla nur ków. Pe łen
za kres in for ma cji na te mat Hal cy on jak
rów nież ofer ta pro duk to wa znaj du je się na
stro nie www.hal cy on po land.com. Klien ci,
któ rzy do tej po ry nie zna li pro duk tów mar -
ki Hal cy on,  znaj dą na niej rów nież pod -
ręcz ni ki użyt ko wa nia pro duk tów. 

Di le rzy Hal cy on w Pol sce
Sprze daż pro duk tów Hal cy on w Pol sce

od by wa się po przez sieć di le rów SANTI, z
cze go 13 jest Hal cy on Pre mium Di ler. Fir -

ma przy go to wa ła rów nież ofer ty spe cjal -
ne – dla szkół nur ko wych, in struk to -
rów oraz klien tów in dy wi du al -
nych. O szcze gó ły na le ży
py tać di le rów pre mium;
in for ma cje są rów nież
na bie żą co za miesz -
cza ne na pol skiej
stro nie in ter ne to wej
oraz fa ce bo oku.

Agniesz ka Hryn -
kie wicz, Dy rek tor
Sprze da ży SANTI:
„Ja ko SANTI współ -
pra cu je my z di le ra mi
i nur ka mi na ca łym
świe cie. Wie lu z nich
ce ni sprzęt obu firm –
nur ku ją w SANTI i w
sprzę cie Hal cy on. Tym bar -
dziej cie szy fakt, że rów nież pol -

Halcyon Polska – legendarny producent sprzętu

nurkowego dostępny dla polskich klientów
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scy nur ko wie bę dą mo gli od te raz sko rzy -
stać z szer szej i bar dziej do stęp nej ofer ty tej
le gen dar nej mar ki z USA. Po sta ra my się,
aby każ dy mógł za po znać się z peł ną ofer -
tą i do wie dzieć się wię cej z przy go to wa -
nych przez nas ma te ria łów.”
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Alians SANTI Di ving i Hal cy on
W kwiet niu 2014 ro ku SANTI Di ving i

Hal cy on DiveSystems ogło si ły roz po czę cie
współ pra cy. Jej ce lem jest po łą cze nie
dwóch du żych zna nych ma rek w bran ży

nur ko wa nia. Wspól ne przed się wzię cie za -
owo co wa ło no wą stra te gią mar ke tin go wą. 

Za rów no To masz Sta chu ra (SANTI) jak i
Jar rod Ja blon ski (Hal cy on) – zna ni i do -
świad cze ni nur ko wie, wspól nie z part ne ra -
mi, stwo rzy li swo je fir my w ce lu re ali za cji
wła snych pa sji i osią ga nia am bit nych ce lów
nur ko wych. Rów nież po to, aby uczy nić

nur ko wa nie bez piecz niej sze i bar dziej do -
stęp ne dla in nych. 

To masz Sta chu ra, SANTI: „Przez ostat -
nich kil ka lat SANTI sta ło się świa to wym li -
de rem w bran ży nur ko wej. Sprzęt fir my
Hal cy on to ide al ne uzu peł nie nie na szej
ofer ty. Dla obu na szych firm naj wyż sza ja -
kość pro duk tów i ob słu gi klien ta są naj waż -
niej sze, więc chęć do wspól nej pra cy i
po łą cze nia sił jest po nie kąd na tu ral na.”

Jar rod Ja blon ski, Hal cy on: „Bran ża nur -
ko wa wciąż się roz wi ja, po dob nie jak na -
sza chęć od kry wa nia co raz dal szych i
jesz cze nie od kry tych za kąt ków pod wod ne -
go świa ta. Aby osią gnąć na sze bar dzo am -
bit ne ce le i po zo stać na po zy cji li de ra w
in no wa cji i pro jek to wa niu sprzę tu nur ko -
we go, ja ko Hal cy on po sta no wi li śmy zbu do -
wać plat for mę współ pra cy z in ną fir mą
nur ko wą, któ ra tak jak my na sta wio na jest
na naj wyż szą ja kość.”

SANTI i Hal cy on wy sta wia ją się rów nież
wspól nie na wy bra nych im pre zach bran żo -
wych dla nur ków na świe cie.  
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