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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Mi mo sło necz nych dni, li sto pa do we chłod ne i ciem ne wie czo ry za go ści ły na do bre. Wy da wać by się mo gło,

że au ra chwi lo wo nie sprzy ja po dej mo wa niu ja kiej kol wiek ak tyw no ści, po za obo wiąz ka mi za wo do wy mi, ewen -
tu al nie za pa rze niem kub ka go rą cej her ba ty i do nie sie niem go wy god ne go fo te la na wprost błę kit ne go, mi go -
czą ce go ekra nu, któ ry na kil ka mie się cy nie udol nie bę dzie pró bo wał za stą pić nam gra na to wą głę bię… Oka zu je
się jed nak, że co raz więk sza gru pa na szych współ pra cow ni ków, za przy jaź nio nych nur ków i pod ró żni ków ab so -
lut nie nie zwol ni ła tem pa. 

Nie ustan nie do sta je my po zdro wie nia z nur ko wań za rów no z miejsc do brze już nam zna nych, jak też tych
bar dziej od le głych, ta jem ni czych, z któ rych re la cje z pew no ścią wzbu dzą nie ma łe za in te re so wa nie. Oby cza je pol -
skich pa sjo na tów nur ko wa nia zde cy do wa nie się zmie nia ją, po wszech ne nie gdyś co rocz ne otwar cia i pod su mo -
wa nia „se zo nu nur ko we go” ode szły cał ko wi cie w za po mnie nie. Z pew no ścią jed nym z ar gu men tów, by nur ko wać
ca ły rok jest co raz więk sza do stęp ność sprzę tu po zwa la ją ce go na bez piecz ne prze by wa nie w ni ższych tem pe -
ra tu rach. Mo że to rów nież mię dzy in ny mi na sza za słu ga, gdyż co ro ku za chę ca my Was do spraw dze nia jak
pięk nie po tra fią pre zen to wać się na sze je zio ra, gdy na do bre ucich nie wa ka cyj ny har mi der. Do znu dze nia ape -
lu jąc o dba łość o naj drob niej sze szcze gó ły zwią za ne z bez pie czeń stwem, już wkrót ce za pro si my Was ta kże na
nur ko wa nia pod lo do we.

Li sto pad to mo ment, w któ rym kie ru je my swo je my śli w prze szłość, wspo mi na jąc tych, któ rych już nie ste ty
nie ma mię dzy na mi. Cza sem tych przed wcze snych po że gnań mo żna by ło unik nąć… 
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Am fo ra… ja sna i dźwięcz na na zwa
po ja wia się wie lo krot nie pod czas
nur ko wań, nie tyl ko ar che olo gicz nych,
szcze gól nie w Ad ria ty ku. Na ro dy
mor skie – ta kie jak Fe ni cja nie, Etru -
sko wie, Gre cy, Rzy mia nie – prze wo -
zi li w niej wi no, ale rów nież owo ce,
zbo że, pe klo wi ny, ole je. 

Przez ty sią ce lat świat uży wał jej ja ko opa -
ko wa nia. Pra ca garn ca rza z Ro dos czy Włoch
sprzed dwóch ty się cy lat, któ ry ugniótł ka wa -
łek gli ny, uło żył go na drew nia nej tar czy i wi -
ru jąc oto czył pier ście niem swych dło ni. Ta
uka zu ją ca się na po wierzch ni, pysz nie przy -
stro jo na flo rą i fau ną mor ską, czy tyl ko wy sta -
ją ca z dna am fo ra wzru sza nas i moc niej
chwy ta za ser ce, bar dziej niż ja kie kol wiek in -
ne dzie ło sztu ki. Dla wie lu nur ków ma war -
tość sym bo licz ną, wprost mi stycz ną.

WY SPA HVAR – by li śmy tam, jak zwy -
kle… w sierp niu!

Hvar po raz 15
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„Mą drzy lu dzie sa mi
Wy szu ku ją so bie do świad cze nia,
Przez któ re pra gną przejść”
(Al do us Hux ley)

Cen trum Nur ko we MDT, już od 15 lat,
ostat ni ty dzień sierp nia spę dza na Hva rze.
Tym ra zem wraz z Si re na Di ving Cen ter
HVAR. Ta no wo otwar ta – dru gi se zon –
pol ska ba za, kie ro wa na przez wro cła wia ni -

na Paw ła Da lec kie go jest umiej sco wio na
nad prze uro czą za tocz ką przy Ho te lu Si re -
na.

Hvar przez wie le osób uwa ża ny jest za
naj pięk niej szą spo śród po nad ty sią ca chor -
wac kich wysp, za li cza nych do dzie się ciu
naj pięk niej szych wysp świa ta. Wo dy wo kół
Hva ru ce chu je bar dzo do bra przej rzy stość i
bo gac two pod wod ne go ży cia. Na ka żdym

nur ko wa niu spo ty ka się przed sta wi cie li
więk szo ści śród ziem no mor skich zwie rząt,
po czy na jąc od gą bek, ko ra low ców, śli ma -
ków, sko ru pia ków, szkar łup ni a na wie lu
ga tun kach ryb koń cząc. Na po wierzch ni
na to miast za chwy ca buj na śród ziem no mor -
ska ro ślin ność, aga wy, pal my, mi mo zy, ole -
an dry, licz ne upra wy la wen dy oraz la sy
pi nio we spra wia ją, że wy spa wprost odu rza
swym za pa chem. Do tar cie do ce lu to wie lo -
go dzin na eska pa da sa mo cho da mi. Ru sza -
my póź nym po po łu dniem z Wro cła wia.
Dro ga wie dzie przez: Brno, Wie deń, Ma ri -
bor, Za grzeb. Przed świ tem mi ja my zjazd
na Kar lo vac, na stęp nie Park Na ro do wy Pli -
tvic kie Je zio ra, Si be nik. Do cie ra my do przy -
sta ni pro mo wej w Spli cie. Nasz prom
wła śnie … od pły nął. Kie ru nek Drve nik i
dru ga na Hvar prze pra wa pro mo wa. Su ću -
raj – je ste śmy na wy spie. Je dzie my uro czą
dro gą, raz sze ro ką, raz wą ską z cu dow ny -
mi wi do ka mi. Skra je prze pa ści za bez pie -
czo ne są spo ra dycz nie wy stę pu ją cy mi
ka mien ny mi znacz ni ka mi. Wy spa jest zna -
na z nie bez piecz nych i krę tych dróg. La -
wen do we po la do mi nu ją w miej scach
zie le ni, a u pod nó ża stro mych ścian skrzy
się la zu ro wy błę kit mo rza. Gdy by nie plan
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pod ró ży, mo żna by za trzy mać się, usiąść,
ode tchnąć odu rza ją cą wprost kom bi na cją
za pa chów mo rza, wi no ro śli, roz ma ry nu, la -
wen dy i zni we lo wać zmę cze nie. Szu ka jąc
dro gi na wy brze że, do naj bar dziej uro kli -
wej miej sco wo ści na wy spie, wkro czy li śmy
w in ny świat. Mi ja my wsie, sa dy oliw ne,
osioł ki pa są ce się na po bo czu. Za na mi zo -
sta ją Ver bo ska, Sta ry Grad. Je dzie my da lej

tu ne lem skra ca ją cym i uła twia ją cym pod -
róż, mi ja jąc Za ra ce, Mil ną do cie ra my do
szczy tu wzgó rza, z któ re go wi dzi my Hvar
– per łę śród ziem no mor skiej ar chi tek tu ry.

Miej sco wo ści uro ku do da je, wi docz ny
przed na mi, od dzie lo ny kil ku set me tro wym
pa sem mo rza, ma low ni czy ar chi pe lag nie -
za miesz ka łych Wysp Pie kiel nych – bę dzie
on ce lem co dzien nych nur ko wych eks pe -

dy cji. Do cie ra my do me ty. Go rą ce, wil got -
ne po wie trze oraz zmę cze nie pod ró żą
utrud nia ją roz ła du nek sprzę tu. Pod wzglę -
dem kli ma tu kon ty nen tal na część Chor wa -
cji jest po dob na do Pol ski, na to miast na
wy brze żu pa nu je kli mat ty po wo śród ziem -
no mor ski. La tem tem pe ra tu ra w dzień wa ha
się od 27 do na wet 40°C, w no cy nie znacz -
nie spa da. Wie le osób uwa ża ko niec sierp -
nia za naj pięk niej szy okres na chor wac kim
wy brze żu. Tym ra zem jed nak słoń ce jest
do kucz li we, więc do brze zro bi ła nam szyb -
ka ką piel w mo rzu, gdzie wo da jest rów nież
cie pła. Po za kwa te ro wa niu i roz pa ko wa niu
sprzę tu nur ko we go nad szedł czas na chwi -
lę re lak su. Wie czo rem, po do brej ko la cji z
me nu ho te lo we go, wy ru sza my jed nak na
po szu ki wa nia przy sma ków dal mac kich, jak
cho cia żby Sa la ta od Ho bot ni ca czy Da gnie.
Idzie my wzdłuż Za to ki Križna Lu ka. Ob ser -
wu je my, jak wie czo rem mia sto za czy na tęt -
nić ży ciem. Oży wia ją się re stau ra cje,
ta wer ny przy pro me na dzie i te ukry te w la -
bi ryn cie wie lu krę tych uli czek czę sto koń -
czą cych się scho da mi. W po wie trzu uno si
się za pa chy świe żo sma żo nych ryb, owo -
ców mo rza i in nych po traw. Sia da my w jed -
nym z licz nych lo ka li, przy kie li chu
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do bre go, miej sco we go wi na. W Bo un ty
Rest po dob no są naj lep sze kal ma ry. Przed
na mi roz cią ga się wi dok na pięk ny i naj -
więk szy w Dal ma cji ry nek, za mknię ty przez
Ka te drę św. Ste fa na z jed nej i Pa łac Bi sku pi
z dru giej stro ny. Po ob fi tym po sił ku, z nie -
do koń czo nym wi nem, zmie nia my miej sce,
by po sie dzieć na kul to wym mur ku za my ka -
ją cym ry nek od stro ny Za to ki Križna Lu ka.
Sam Hvar, dzię ki go tyc kim pa ła com i mar -
mu ro wym alej kom, wie lu ko ja rzy się z We -
ne cją. To pięk ne, na stro jo we miej sce, a
sa mo mia sto po tra fi urzec ka żde go... Jest
oka zja po twier dzić wcze śniej sze pla ny
szko le nio we. Wo dy wo kół Hva ru ce chu je
bar dzo do bra przej rzy stość i bo gac two pod -
wod ne go ży cia, głę bo ko ści do 30-50 m.
Miej sca oto czo ne są przez nie zwy kle cie -
ka we for my skal ne z in te re su ją cą rzeź bą.
Plan bę dzie obej mo wał za koń cze nie kur -
sów za awan so wa nych: Mar cin Ra ba ti –
AOWD+Ni trox, spe cja li za cji De epa – Mał -
go rza ta Uk le je wicz, Ar tur Ga dom ski i
Krzysz tof Ja ro szyń ski, a w dru giej czę ści po -
by tu wy ko na nie nur ko wań fi na ło wych kur -
su tech nicz ne go nur ko wa nia głę bo kie go –
Ni trox Di ver Tom ka Ja ro szyń skie go. Ma rze -
na i An drzej Cha jec, zbie ra jąc do świad cze -

nia w nur ko wa niach w su chych ska fan -
drach, re ali zu ją też szko le nie w nur ko wa -
niu w kon fi gu ra cji bocz nej. Si de mo unt –
sto so wa na pier wot nie w wą skich ja ski niach
Eu ro py, wszę dzie tam, gdzie na le ża ło się
prze ci skać sa mot nie przez wą skie sy fo ny i
szcze li ny, zna la zła obec nie uzna nie u nur -
ków re kre acyj nych i jest co raz czę ściej sto -
so wa na, głów nie za spra wą no wych roz -

wią zań kon struk cyj nych, po zwa la ją cych
pro wa dzić do wol ne nur ko wa nie re kre acyj -
ne. Po dob nie jak z wy bra nym przez Ma rze -
nę ul tra lek kim ska fan drem (1,8 kg). Sys tem
te le sko po wy, szel ki i re gu la cja umo żli wia ją
do pa so wa nie ska fan dra do po trzeb. Wy -
god ny pla sti ko wy za mek z przo du po zwa la
na sa mo dziel ne za ło że nie ska fan dra. Do te -
go la tek so wa kry za oraz rę ka wy wy po sa żo -
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ne w ścią ga cze, któ re mi ni ma li zu ją utra tę
cie pła w nad garst kach. Skar pe ty z tka ni ny
zgrze wa ne ul tra dźwię ko wo i brak szwów w
oko li cach kro ku gwa ran tu ją szczel ność, a
ana to micz nie ukształ to wa ne i wzmoc nio ne
ochra nia cze ko lan i pisz cze li wy go dę. Po -
zo sta ła część eki py to ze spół do sko na lą cy
swo je mo żli wo ści nur ko we w oso bach –
Łu kasz Gu cwa, Mak sy mi lian Ki jak, Da ria
Ga lik, Da riusz Ga lik, Ma rek Soł tys, Ka sia i
Woj tek So li piw ko. To wa żna część wy jaz -

du, bo za ję cia kur so we an ga żu ją uczest ni -
ków w ró żno rod ne pod wod ne za da nia, któ -
re zwięk sza ją ich świa do mość eko lo gicz ną,
jak rów nież umie jęt no ści ja ko nur ków. Za -
po wia da się cie ka wy nur ko wo ty dzień…

Pierw szy dzień nur ko wy. Miej sca nur ko -
we wo kół Hva ru po ło żo ne są głów nie w re -
jo nie ar chi pe la gu Wysp Pie kiel nych oraz
wzdłuż ska li ste go wy brze ża wy spy. Nur ko -
wa nia tu taj to nie zwy kle atrak cyj na przy go -
da. Od by wa ją się one przy ścia nach,

wą wo zach, igli cach skal nych, we wnątrz
pod wod nych tu ne li i ja skiń. Czas do pły nię -
cia ło dzią do naj lep szych miejsc nur ko -
wych nie prze kra cza 10-30 mi nut.
Po pu lar ność nur ko wa nia z ło dzi ma wie le
prak tycz nych po wo dów, ale rów nie do brze
mo żna po pro stu po wie dzieć, że jest to
atrak cyj ne i ła twiej sze. Uni kasz prze pły wa -
nia przez fa le przy bo ju, bro dze nia z brze -
gu i ucią żli we go no sze nia sprzę tu z i do
sa mo cho du. Pod czas nur ko wa nia z ło dzi,
gdy wa run ki nie są zbyt cie ka we, za wsze
ist nie je mo żli wość prze pły nię cia w in ne
miej sce. Pierw sze nur ko wa nie wy pa da jed -
nak w za to ce przy ba zie. Pro wa dzo na przez
prze wod ni ka pod wod na wy ciecz ka ma na
ce lu:

– przy po mnie nie i wpro wa dze nie w nur -
ko wa nie osób, któ re przez dłu ższy czas nie
nur ko wa ły;

– przed sta wie nie lo kal nych miejsc i wa -
run ków nur ko wych tym, któ rzy nie nur ko -
wa li w tym akwe nie;

– wy ko na nie nur ko wań spraw dza ją cych
i ada ptu ją cych.

Głów ny na cisk kła dzie my na od po wied -
nie wy wa że nie się i umie jęt ność kon tro li
pły wal no ści. Pod czas tych nur ko wań ma my
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czas, by prze ćwi czyć te umie jęt no ści do
stop nia, któ ry po zwo li na spo koj ne pla no -
wa nie na stęp nych dni. Spraw dza my i do -
sko na li my – oczysz cza nie ma ski, sy gna li-
za cję itd. W dru gim nur ko wa niu kon cen tru -
je my się na ćwi cze niach na wi ga cyj nych.
Na wi ga cja pod wod na jest wa żna dla ka -
żde go nur ko wa nia, ale dla nie któ rych je go
ty pów jest wręcz nie odzow na. Na przy kład,
ła twiej ulec dez orien ta cji w męt nej wo dzie
pod czas noc ne go nur ko wa nia; pro ściej na -

to miast jest zna leźć za gu bio ne przed mio ty
pod czas nur ko wa nia ty pu po szu ki wa nie i
od zy ski wa nie, kie dy wiesz do kład nie, w
któ rych miej scach już szu ka łeś, a w któ rych
jesz cze nie. Opa no wa nie umie jęt no ści po -
wo du je: zmniej sza nie iry ta cji i nie po ko ju,
unik nię cie dłu gie go pły wa nia po po -
wierzch ni, zwięk sze nie efek tyw no ści pla -
no wa nia nur ko wań, uni ka nie roz dzie le nia
z part ne rem, oszczęd ność po wie trza. To też
oka zja do wy ko na nia tzw. IN TRO nur ko we -

go z Ja nu szem Ma zu row skim i Aga tą Gu -
cwą. En tu zjazm Aga ty po za ję ciach skut ku -
je tym, że ro dzi ce po dej mu ją de cy zję o jej
udzia le w kur sie Ju nior OWD.

Po po łu dnio wy spa cer to wej ście na bie -
gną ce ku gó rze mu ry obron ne wznie sio nej
przez Hisz pa nów w XVI wie ku twier dzy, a
póź niej wie czor ny spek takl w cen trum,
gdzie znaj du je się Ar se nał z naj star szym w
Eu ro pie te atrem.

Po dzie le ni na sze ścio oso bo we gru py, tak
by na dzie się cio oso bo wym pon to nie, wy -
po sa żo nym w dwa 80-kon ne sil ni ki, utrzy -
mać wy go dę, wy pły wa my na ko lej ne
miej sca nur ko we.

Ve la Garška
Czas pły nię cia 10 min. Efek tow na pio no -

wa ścia na zde cy do wa nie opa da ją ca z głę -
bo ko ści oko ło 6 m do 35 m przy za chod nim
na ro żni ku za to ki Ve la Garška. Na gła zach
po ro śnię tych żół ty mi po li pa mi ko ra li, be żo -
wy mi gor go nia mi i ko lo ro wy mi gąb ka mi
spo ty ka my czę sto śli ma ki na go skrzel ne i
przy cza jo ne skor pe ny. Ścia nę po ra sta ją ko -
lo nie gą bek, mszy wio łów i ko ra low ców.
Kil ka dzie siąt me trów od uj ścia za to ki, na
głę bo ko ści 6 m, tra fia my na du że, owal ne
okno gro ty, pro wa dzą ce do dwu dzie sto me -
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tro we go ko ry ta rza za krę ca ją ce go w po ło wie
dłu go ści pod ką tem pro stym. Na dnie gro ty,
w ob rę bie świa tła dzien ne go, ży ją du że, ja -
skra wo ubar wio ne, nie znacz nie wy dłu żo -
ne, po kry te du ży mi łu ska mi, be ryk so kształt-
ne szorst ni ki (ho lo cen tri dae). Mak sy mal na
głę bo kość pod czas te go nur ko wa nia to w
za le żno ści od upraw nień 20-35 m.

Pe trov Bok
Dziś nur ko wa nie głę bo kie do AOWD.

„Scho dze nie w dół” to pod eks cy to wa nie i
ta jem ni czość. Po cząt ku ją cy, któ rzy nur ku -
ją do głę bo ko ści 18 me trów, chcą wie dzieć,
jak to jest tam w do le. Bar dziej do świad cze -
ni nur ko wie, któ rzy by li tro chę głę biej, dys -
ku tu ją w pod nie ce niu. Na to miast ci, któ rzy
są wy kwa li fi ko wa ni do osią gnię cia 40 me -
trów – naj więk szej za le ca nej głę bo ko ści dla
nur ko wa nia re kre acyj ne go – ta kże po ka zu -
ją en tu zjazm, ale ogra ni czo ny przez re spekt
i sza cu nek do po wa żniej szej na tu ry nur ko -
wa nia głę bo kie go. Czas do pły nię cia 15
min. Płyt ka i ma low ni cza za tocz ka. Po ro -
śnię te tra wą dno opa da zwę ża ją cym się,
piasz czy stym ka nio nem do głę bo ko ści 40
m. Pięk ne są sied nie ścia ny na więk szej głę -
bo ko ści po ro śnię te są na le żą cy mi do gru py
ko ra low ców ośmio pro mien nych żół ty mi

gor go nia mi, pły cej na to miast gę stym dy wa -
nem alg, na któ rym roz wi ja ją się ko lo nie
bez krę go wych szkli stych osło nic. Na głę bo -
ko ści do 35 m, w otwo rach skal nych, ży ją
lan gu sty i kra by. Mak sy mal na głę bo kość na -
sze go nur ko wa nia to 30 m.

Mo ci Gu zi ca
Czas pły nię cia oko ło 20 mi nut. Mo ci Gu -

zi ca to cy pel le żą cy przy nie wiel kiej za to ce

Za glav, ko ło wy spy Gla vi ca, w ar chi pe la gu
Pa kle ni Oto ci. Usia ny jest pro ga mi i nie -
wiel ki mi skał ka mi. Dno stop nio wo prze -
cho dzi w pięk ną ścia nę o dłu go ści oko ło
100 me trów i opa da do głę bo ko ści po nad
40 me trów. Miej sce jest wprost ide al ne do
nur ko wań przy rod ni czych. Ścia nę po ra sta -
ją du że ilo ści ko lo ro wych gą bek i gor go nii.
Za chod ni ko niec wy spy wień czy du ży,
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prze wie szo ny fi lar skal ny, prze cho dzą cy
da lej w cha rak te ry stycz ny pod wod ny żleb.
Głę bo kość nur ko wa nia 30 m.

Pod czas noc ne go nur ko wa nia bę dzie
szan sa stwier dzić, że na sze zna jo me miej -
sce nur ko we oka że się jak by cał kiem in ne.
Za nu rza jąc się w wo dzie pod czas ciem no -
ści no cy, na po cząt ku po czu je my nie po kój,
jed nak póź niej to nie do koń ca mi łe uczu -
cie za stą pio ne zo sta nie przez cie ka wość i
pod nie ce nie nur ko wa niem. Nur ku jąc no cą
ma my szan sę za ob ser wo wać, jak mięk kie
ko ra le ży wią się mi kro sko pij nym plank to -
nem, a dra pie żni ki po lu ją na mor skie bez -
krę gow ce i mniej sze ry by. Bę dzie to wstęp
do no wej pod wod nej przy go dy ze spe cy -
ficz ny mi wy ma ga nia mi wo bec nur ków i
sprzę tu. Uży te tu taj świa tło to GRAL ma ri ne
KX Bar row Conc. T. Jest to bar dzo po pu lar -
na la tar ka uży wa na naj czę ściej ja ko głów na
dla nur ków re kre acyj nych. Nur ko wa nie za -
po wia da się cu dow nie, ma wiać bu rin –
wiatr wie ją cy no cą z pół no cy lub pół noc -
ne go -wscho du, wró żą cy sta bil ną po go dę.

Jed nym z po wo dów, dla któ re go Gre cy
przy by li i sko lo ni zo wa li wy spę by ły do brze
za go spo da ro wa ne przez Ili rów po la psze ni -
cy, dla te go też je den z wie czo rów prze zna -

czy li śmy na de gu sta cję naj star sze go, naj po -
pu lar niej sze go i naj czę ściej spo ży wa ne go
(za raz po wo dzie i her ba cie) na po ju na
świe cie. Wpa dli śmy na pi wo Vu ne to vo Be -
er. Pod czas de gu sta cji i kon wer sa cji z Wojt -
kiem So li piw ko (Bro war So li piw ko) i An ną
Tu szyń ską (Vu ne to vo Be er) do wie dzie li śmy
się też o bra ku po do bień stwa po mię dzy pi -
wem a żół tym al ko ho lo wym pły nem pro du -

ko wa nym ma so wo. Wam też po le cam
praw dzi we wa rzo ne pi wo... skosz tuj cie!

Po ran ny upa ły ła go dzi wiatr ma estral.
Wie je z pół noc ne go za cho du, za po wia da
mi ły dzień. Pły nie my na ko lej ne ścia ny,
oto czo ne przez nie zwy kle in te re su ją ce for -
my skal ne z uro kli wą rzeź bą. Na nur ko wa -
niu spo ty ka my przed sta wi cie li więk szo ści
śród ziem no mor skich zwie rząt mor skich po -
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czy na jąc od gą bek, ko ra low ców, śli ma ków,
sko ru pia ków, szkar łup ni a na wie lu ga tun -
kach ryb koń cząc. Nur ko wa nie roz po czy na
się przy cy plu, przy ma łej za tocz ce i wy pły -
ce niu. Na płyt kiej ska le w słoń cu wy grze -
wa ją się ła wi ce zło ta wych salp. Za nu rza my
się da lej, przy ścia nie opa da ją cej do głę bo -
ko ści po nad 40 m. Pły nie my na głę bo ko ści
30 m, po ma ga nam w tym lek ki prąd, któ re -
go obec ność za pew nia ob fi tość po kar mu i
do bre wa run ki roz wo ju dla wy stę pu ją cych
tu or ga ni zmów. Ma rze na (Si de mo unt –
Cha jec Te am) po dzi wia ścia nę, któ rą po ra -
sta ją roz le głe ko lo nie żół te go ko ra low ca,
roz ro śnię te gąb ki i żół te gor go nie. Pły nie my
we troj kę, a wo kół, w to ni, uno szą się ła wi -
ce chro mi sów, ama rel i sre brzy ście ubar -
wio ne, z czar ną pla mą w ja snej ob wód ce
na trzo nie ogo no wym, ob la dy (ob la da me -
la nu ra). Ścia na prze cho dzi w stro my stok,
wzdłuż któ re go pły nie my w słab ną cym prą -
dzie, mi ja jąc wci na ją ce się w brzeg nie wiel -
kie za to ki. A po ok. 10-15 mi nu tach
do pły wa my do wą skiej za tocz ki ze ska li -
stym dnem. Na łą kach glo no ro stów lub traw
mor skich, mię dzy ka mie nia mi na pły ci -
znach, mo żna wy pa trzyć cie kaw skie
ośmior ni ce i ukwia ły. Tam też na wy dzie -

lo nym te ry to rium ży je sa mot nie Strzę piel pi -
sarz (Ser ra nus scri ba), któ ry bro ni swe go te -
ry to rium na wet przed in ny mi osob ni ka mi
te go sa me go ga tun ku.

Je’Ka men
Jed no z naj bar dziej uro kli wych miejsc w

oko li cach Hva ru. W mi kro sko pij nej za tocz -
ce, wy sta ją ca za le d wie dwa me try nad po -
wierzch nię wo dy, po ło żo na tuż przy

sa mym brze gu skał ka jest wierz choł kiem
pod wod nej smu kłej for ma cji opa da ją cej w
po sta ci ko lum ny do głę bo ko ści 44 me trów.
Do głę bo ko ści 2-3 m mo żna ją opły nąć, ale
po ni żej przy ra sta do ścia ny, by na głę bo ko -
ści 35-40 m po łą czyć się z nią cał ko wi cie.
Miej sce to ob fi tu je w bo gac two pod wod ne -
go ży cia. Na pierw szych 10 me trach pod
po wierzch nią spo ty ka my nie wiel kie, fio le -
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to we, żół te lub bia łe śli ma ki na go skrzel ne,
że ru ją ce i skła da ją ce ja jecz ka na drob nych,
ma ją cych kil ka mi li me trów dłu go ści lub
śred ni cy ko lo nij nych stuł bio pła wach po ra -
sta ją cych ścia nę. Sil nie po dziu ra wio na ska -
ła do 15 m głę bo ko ści za pew nia schro nie-
nie ma łym mu re nom i skor pe nom oraz śli -
zgom (Blen niu so cel la ris) z grzbie tem i bo -
ka mi brą zo wo lub sza ro zie lo ny mi. Po ni żej

20 me tra roz cią ga się świat gą bek i gor go -
nii, na któ rych za wie szo ne są ja ja re kin ków
psich, a 10 m głę biej pra wie z ka żde go
otwo ru w ska le wy sta ją czuł ki lan gu sty.
Praw dzi wą nie spo dzian kę kry je Je’ Ka men
w swo im wnę trzu. Na głę bo ko ści oko ło 16
m, od stro ny Hva ru, znaj du je się do syć wą -
skie, pio no we wej ście do pie cza ry sta no -
wią cej wnę trze basz ty. Kil ka me trów da lej

ko ry tarz po sze rza się i skrę ca w le wo.
Wpły wa my do wy so kiej ko mo ry, się ga ją cej
pra wie do wierz choł ka Je’Ka me na i opa da -
ją cej w dół do głę bo ko ści oko ło 30 m, pły -
nie my da lej do sze ro kie go wy lo tu
od zna cza ją ce go się in ten syw nym błę ki tem
od ciem nych ścian. Do wnę trza, przez
otwo ry znaj du ją ce się w su fi cie oraz przez
po świa tę otwo ru wej ścio we go i wyj ścio we -
go, wpa da wy star cza ją ca ilość świa tła. Jed -
nak urok i pięk no te go miej sca wzra sta po
„od pa le niu” la ta rek trzy ma nych w rę ku. Bo -
gac two sza ty po ro sto wej: ko ra low ców, gą -
bek, mszy wio łów, osło nic po zo sta wia
nie za po mnia ne wra że nia. Do dat ko wo spo -
ty ka ne czę sto ra ki ło pa cia rze oraz lan gu sty
wę dru ją ce w ciem no ści po ścia nach kom -
na ty po zo sta wia ją do zna nia nie ma ją ce so -
bie rów nych. Miej sce to wy ma ga po ru sza-
nia się z naj wy ższą uwa gą, aby nie uszko -
dzić or ga ni zmów po ra sta ją cych ścia ny.
Ostro żna, cha rak te ry stycz na dla nur ków ja -
ski nio wych pra ca płetw – mo dy fi ko wa na
żab ka – a przy naj mniej jej pró ba by ła rów -
nież cie ka wym do świad cze niem. Ta ki ruch
płetw nie po wo du je pod nie sie nia za wie si -
ny i spad ku przej rzy sto ści dla ko lej nych
prze pły wa ją cych nur ków. Nie jest to jed nak
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jesz cze per fek cyj nie przez wszyst kich opa -
no wa na sztu ka, więc na stęp ne gru py ma ją
już gor szą przej rzy stość. Ćwi cze nia przy po -
mi na ją ce z dnia pierw sze go da ły pew ność i
umie jęt ność, że to stre so i pa ni ko twór cze
zda rze nie skoń czy ło się bez złych kon se -
kwen cji. Miej sce jest ide al ne dla pod su mo -
wa nia szko le nia po zio mu Ad van ced
Scu ba Di ver i De ep Di ver. Mak sy mal na głę -
bo kość 40 lub 30 me trów.

Na pod su mo wa nie dnia Woj tek przy -
niósł kil ka ro dza jów piw wa rzo nych przez
Bro war So li piw ko.

– Cał kiem nie złe pi wo – przy ko lej nym
ły ku pa da ją ko lej ne sło wa po dzi wu.

– Smak pi wa to oczy wi ście go rycz ka –
rzekł Woj tek nie mal in stynk tow nie. Wi dząc
apro ba tę dla swo ich słów cią gnął da lej –
Chmiel za war ty w pi wie do star cza związ -
ków go rycz ko wych i w wie lu ga tun kach
gorz ki jest sma kiem wio dą cym, kwa so wość
pi wa to za le ta obec no ści w nim jo nów wo -
do ro wych i kwa sów or ga nicz nych po cho -
dzą cych z fer men ta cji.

– Tak więc ka żde pi wo, ja ko sła by kwas,
mu si być choć by de li kat nie kwa śne – za -
koń czy łem ten wą tek.

Ko lej ny dzień nur ko wy. Po oko ło 55 mi -

nu tach pły nię cia, mi ja jąc Vod niak, ostat nią
z wysp w ar chi pe la gu Wysp Pie kiel nych,
do pły wa my do kul to wej de sty na cji w re jo -
nie Hva ru. Pod wod na igli ca – strze li sta ska -
ła wy ra sta ją ca z piasz czy ste go dna na
głę bo ko ści 55-60 m i koń czą ca się lek ko
na chy lo nym, pła skim wierz choł kiem na
głę bo ko ści 11 m. „Cam pa nel la” (dzwon ni -
ca) to ide al na na zwa od da ją ca cha rak ter i

spe cy fi kę te go miej sca. Prą dy, czę sto wy stę -
pu ją ce na Cam pa nel li, tym ra zem nie kom -
pli ku ją nam nur ko wa nia. Jed nak po za nu -
rze niu wzdłuż li ny opu sto wej na wierz cho -
łek igli cy są wy czu wal ne. W tej mor skiej
oa zie, na nie wiel kiej prze strze ni mo że my
zo ba czyć praw dzi we bo gac two ży cia.
Czer wo ne gor go nie (pa ra mu ri ce ac la va ta)
po ra sta ją ce gę sto wszyst kie ścia ny Cam pa -
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nel li, od głę bo ko ści oko ło 17 m, da ją schro -
nie nie kra bom, skor pe nom, osia dłym i wol -
no ży ją cym wie losz cze tom, osło ni com i
ukwia łom. Od stro ny pół noc nej Cam pa nel -
la są sia du je z ma łą Cam pa nel lą, któ rej
szczyt znaj du je się na głę bo ko ści 28 m a od
więk szej imien nicz ki od dzie la ją wą wóz na
głę bo ko ści 40 m. Okrą ża jąc głów ną część,
na głę bo ko ści 31 m do pły wa my do otwo ru

czte ro me tro wej śred ni cy i dłu go ści kil ku
me trów, któ ry znaj du je się w opa da ją cym z
wierz choł ka fi la rze. W za le żno ści od par
oglą da my miej sce na głę bo ko ści 30, 40, 60
m.

Wie czor na de gu sta cja, pod su mo wu ją ca
pierw szy ty dzień, to roz po czę ta już w ho -
te lu, a kon ty nu owa na w mie ście, fe eria
sma ków win uroz ma ico na wi zy ta mi w lo -

kal nych pu bach. Na ko niec hi sto rie pro duk -
cji po szcze gól nych ro dza jów czy od mian.
Tra dy cyj nie czer wo ny „Ivan Do lać” z wi -
niar ni Ma rio Plačića (nie ste ty już nie ist nie -
ją cej) naj bar dziej przy padł nam do gu stu.
Jest to czer wo ne wi no z miej sco we go
szcze pu Dal ma cji Pla vac Ma li. Wi no gro na
zbie ra ne są wy łącz nie ręcz nie na sło necz -
nych sto kach w po łu dnio wej czę ści wy spy.
Wi no o ciem nym ru bi no wym ko lo rze z fio -
le to wy mi re flek sa mi za chwy ca cha rak te ry -
stycz nym sma kiem i aro ma tem. Zde kan to-
wa ne na 30 min przed po da niem i schło -
dzo ne do 18oC, ide al nie pa su je do dań z
owo ców mo rza, ryb z gril la i kra bów oraz
do pie czo nych czer wo nych mięs i dzi czy -
zny. Zna ko mi cie kom po nu je się z uro czy -
mi wi do ka mi i wszech obec nym za pa chem
roz ma ry nu i la wen dy. Sma ku je też na słyn -
nym mur ku.

Na so bo tę za pla no wa li śmy mi ni sa fa ri na
naj bar dziej wy su nię tą w mo rze chor wac ką
wy spę. Ka nał Hvar ski dzie li ją od Hva ru, a
Ka nał Biševski od Biševa. Vis od wło skie go
wy brze ża od da lo na jest o oko ło 60 mil
mor skich. Od kie dy ist nie je że glu ga, łu pem
mo rza pa dła nie po li czo na ilość stat ków. W
po bli żu wy spy za wsze pro wa dzo na by ła in -
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ten syw na na wi ga cja. Tu prze bie gał szlak
jed no stek prze wo żą cych lu dzi i trans por tu -
ją cych to wa ry. Kurs na wy spę obie ra ły okrę -
ty wo jen ne wie lu ban der. Wie le z nich
po zo sta wi ło swe cen ne ła dun ki czy broń
(cza sem ra zem z ka dłu bem) na dnie wo kół
wy spy... Miesz kań cy zaj mo wa li i zaj mu ją
się ry bo łów stwem, dla te go pod wo dą zna -
leźć mo żna rów nież wie le jed no stek ry bac -
kich. Część na dal jest nie od kry ta, a miej sca
i oko licz no ści ich za to nię cia zo sta ły daw no
za po mnia ne.

W świe tle brza sku z po ran nej mgły wy ło -
nił się drew nia ny ka dłub po nad 30-me tro -
we go ża glow ca z przy go to wa ny mi i
wy ce lo wa ny mi wszyst ki mi 16 ar ma ta mi.
Za ło ga przy ża glach i ar ma tach cze ka ła na
to, co ma się wy da rzyć. Po wa ga i su ro wość
na twa rzy trzy dzie sto let nie go ka pi ta na do -
da wa ła mu lat i splen do ru. Wy pa try wał tu -
rec kich pi ra tów, któ rzy do wczo raj szej no cy
ści ga li je go okręt. Na gle przed ni mi mgła
roz to pi ła się cał ko wi cie, od sła nia jąc wy sta -
ją cą z wo dy ska łę.

– Ster na pra wo – ko men da pa dła jed nak
zbyt póź no. Łódź ze zgrzy tem ude rzy ła w
ska łę. Na stat ku za pa no wał cha os. Ma ry na -
rze bie ga li po na bie ra ją cym wo dę okrę cie.

Na wet ostre i zde cy do wa ne ko men dy ka pi -
ta na nie mo gły już zmie nić lo su wy pra wy…
(tekst wła sny)

Tak mo gło być, jed nak do kład na hi sto ria
te go wra ku we nec kie go okrę tu jest ma ło
zna na. Praw do po dob nie był to drew nia ny
okręt wo jen ny za to pio ny pod czas mor skiej
po tycz ki lub za ła ma nia po go dy przy po łu -
dnio wej ścia nie wy sep ki Gre ben (po łu dnio -

wo -wschod nia stro na Vi su). Wra ki od za -
wsze przy cią ga ły nur ków. Ich ta jem ni czość
i nie jed no krot nie nie wy ja śnio ne hi sto rie za -
to nię cia spra wia ją, że nur ko wa niu na wra -
ku nie rzad ko to wa rzy szą prze ży cia
mi stycz ne. Ka ta stro fy bę dą ce te ma ta mi
prze wod ni mi wie lu ksią żek i fil mów sta ły
się tłem licz nych opo wia dań. Cześć tych hi -
sto rii chce my zwe ry fi ko wać oso bi ście pod -
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czas na szych nur ko wań. Przy go to wa nia
obej mo wa ły omó wie nie i roz pa trze nie ró -
żnych te ma tów i za dań: re gu la cje praw ne,
wy po sa że nie, ty py wra ków, za gro że nia, na -
wi ga cję, tech ni kę, ko mu ni ka cję, pro ce du ry
nur ko wa nia po ni żej 40 m.

Ce lem na sze go ko lej ne go nur ko wa nia
jest je den z „kul to wych” wra ków Chor wa cji
B -17. Ten cię żki bom bo wiec ame ry kań ski,
w 1944 r. w trak cie pierw sze go lo tu bo jo -
we go z Włoch do Wied nia, do stał się pod
ostrzał dział ka obro ny lot ni czej nad Ma ri -
bo rem, w wy ni ku któ re go po awa rii sil ni -
ków spadł do mo rza nie da le ko wspo-
mnia ne go lot ni ska. Za nu rza jąc się wzdłuż
li ny opu sto wej na głę bo ko ści 40 m do strze -
ga my po ja wia ją cą się stop nio wo syl wet kę
ogrom ne go sa mo lo tu, sto ją ce go w ci szy i
spo ko ju, go to we go do lo tu – jak by za chwi -
lę miał się wznieść w po wie trze. Wrak spo -
czy wa na ja snym, piasz czy stym dnie.

Ra zem z Tom kiem opa da my na skrzy dło
i pły nie my wzdłuż ka dłu ba w kie run ku ogo -
na. To ko los z czte re ma sil ni ka mi i po tę żny -
mi śmi gła mi. Wi dzi my dział ka ka ra bi nów
ma szy no wych a kom plet na, lek ko tyl ko po -
gnie cio na ka bi na po zo sta wia nie za po mnia -
ne wra że nia. Za glą da my do wnę trza

sa mo lo tu przez otwar ty na le wym bo ku luk,
da lej prze pły wa jąc pod skrzy dłem opły wa -
my ka bi nę. Pla no wa ny na 18 mi nut czas
den ny do biegł koń ca. Zgod nie z pla nem
wra ca my, wy nu rza jąc się przy li nie, z prze -
rwa mi na głę bo kie przy stan ki de kom pre syj -
ne (de ep sto py), pla no wa ne przy stan ki
de kom pre syj ne i zmia ny ga zów. Nur ko wa -
nia za bez pie cza nam Cen trum Nur ko we

Man ta, a za mon to wa na win da na po kła dzie
ka ta ma ra nu nur ko we go to cał ko wi cie wy eli -
mi no wa ny wy si łek przy po wro cie na łódź.

B -17 – typ: cię żki bom bo wiec; wy mia ry:
D=22 m, S=36 m; głę bo kość: 65-73 m; wi -
docz ność: prze wa żnie do bra; po wód za to -
nię cia: dzia ła nia wo jen ne.

Ko lej ne nur ko wa nie to wrak stat ku VAS -
SI LIOS.
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VAS SI LIOS – typ: pa ro wiec; wy mia ry:
D=104 m, S=16 m; głę bo kość: 25-60 m; wi -
docz ność: prze wa żnie do bra; po wód za to -
nię cia: za to pio ny przez ar ma to ra. Wrak
spo czy wa na le wej bur cie, któ ra do ty ka jąc
dna w naj płyt szym miej scu przy dzio bie le -
ży na oko ło 25 me trach. Pa trząc w kie run -
ku ru fy wi dzi my ogrom te go stat ku. Śru ba
znaj du je się na głę bo ko ści oko ło 45 me -

trów, a pra wa bur ta w czę ści ru fo wej jest na
oko ło 55 me trach. Dłu gość 104 me try.
Praw dzi wy ko los.

Za to nął, czy też ra czej zo stał za to pio ny
przez ar ma to ra w 1939 ro ku, aby unik nąć
prze ję cia stat ku przez ar mię nie miec ką.
Przy oka zji wy pła co no ubez pie cze nie. Dziś
na to miast do star cza nam nie sa mo wi tych
wra żeń pod wod nych. Za czy na my od ko -

twi cy le żą cej na głę bo ko ści 20 me trów, a
łań cuch ko twicz ny pro wa dzi nas na sam
dziób wra ku. Pły nie my wzdłuż stęp ki przy
„ścia nie” z me ta lu. Nasz plan nur ko wy za -
kła da opły nię cie wra ku oraz pe ne tra cję ła -
dow ni. Wrak jest moc no po ro śnię ty. Wo da
o przej rzy sto ści do cho dzą cej do 30 m i bez -
chmur ne peł ne słoń ca nie bo nad Ad ria ty -
kiem uka zu je Vas si lio sa w peł nej kra sie.
Nie za po mnia ny wi dok po le głe go ko lo sa na
dłu go po zo sta je w pa mię ci. Mar cin w to wa -
rzy stwie dwój ki in struk to rów „za li cza”
pierw szą czter dziest kę do kur su AOWD
NA UI. Po dłu ższej prze rwie obia do wej wy -
pły wa my z uro czej kli ma tycz nej miej sco -
wo ści Ko miža, przed na mi wi docz na przez
dziób ło dzi wy spa Biševo. Mi ja jąc cy pel Vi -
su skrę ca my w pra wo w Ka nał Biševski. Wi -
dząc la tar nię mor ską na wy sep ce Bar jak,
za pi na my zam ki na szych ska fan drów. Za
oko ło 10 mi nut ma my wejść do wo dy. Pod -
czas przy go to wań do wie dzie li śmy się wię -
cej o na szym ce lu.

Wrak TE TI był pa ro stat kiem trans por to -
wym, wy pro du ko wa nym w 1883 ro ku w
stocz ni Ho bo ken w USA. Na le żał do sze ściu
wła ści cie li, a ostat nim by ła fir ma S.I.N.T.A.
z Ra wen ny. Za to nął 23 ma ja 1930 ro ku,
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praw do po dob nie z po wo du błę du w na wi -
ga cji. Pa ro wiec za to nął w wy ni ku wpły nię -
cia na ska ły, cen tral nie dzio bem na wspo -
mnia ną ma lut ką wy sep kę Bar jak w za chod -
niej czę ści Za to ki Ko miža. Głę bo kość 12-33
me try. Wska ku je my do wo dy, jest prąd zno -
szą cy nas w kie run ki za to ki Ko mi skiej.

Moc niej sza pra ca płetw, pły nie my bli sko
dna, gdzie prąd jest mniej szy, do pły wa my

do wra ku. Je go dłu gość cał ko wi ta to 65 me -
trów. Dziób to dziś po zo sta ło ści wiel kie go
zło mo wi ska. Dość do brze za cho wa na
część ru fo wa znaj du je się na głę bo ko ści 20-
34 m, im głę biej tym cie ka wiej. Wiel ki ko -
cioł gó ru je nad ca łym wra kiem i wspa nia le
uła twia orien ta cję pod czas nur ko wa nia.
Pły nie my da lej w kie run ku ru fy, na głę bo -
ko ści 34 m je ste śmy przy do brze za cho wa -

nym kom plet nym ko le ste ro wym. Wra ca jąc
wpły wa my do ła dow ni, któ ra wy peł nio na
jest trans por to wa ną kost ką gra ni to wą, by
na stęp nie w dro dze po wrot nej spo ty kać ży -
ją ce tam ogrom ne kon ge ry, dla któ rych
wrak stał się do mem, a kar mią cy je nur ko -
wie ocze ki wa ny mi go ść mi. Mi mo że jest to
bar dzo pro sty do nur ko wa nia wrak, nur ko -
wa nie przy nim po zo sta wia nie za po mnia ne
wra że nia.

TE TI – typ: pa ro wiec; wy mia ry: D=72 m,
S=8 m; głę bo kość: 10-34 m; wi docz ność:
prze wa żnie do bra; przy czy na za to nię cia:
błąd w na wi ga cji.

Czas wra cać na Hvar, przed na mi jesz -
cze pięt na sto go dzin na prze pra wa przez Ka -
nał Hvar ski.

Wie czór po że gnal ny z Hva rem spę dzi li -
śmy w ba rze Ki WA. Ko lo ro wa dys ko te ka
peł na ró żno ję zycz nej wy mia ny wy krzy ki -
wa nych my śli czy ha seł oraz mu zy ka wpa -
da ją ca do ucha na stra ja ła nas po zy tyw nie i
ro man tycz nie. Go rą ce ser ca i cia ła w po łą -
cze niu z tań ca mi i szwan ku ją cą wen ty la cją
pod no si ły jesz cze tem pe ra tu rę. Na ze -
wnątrz jed nak przy jem ny chłód za pew nia
ma estral. Ze wzglę du na re gu lar ność i przy -
jem ny chłód, ma estral wpły nął na układ
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ulic w an tycz nych mia stach Dal ma cji. Za -
zwy czaj prze bie ga ją one wzdłuż je go kie -
run ku, aby świe ża bry za mo gła oczy ścić
po wie trze w mie ście i przy nieść uko je nie
miesz kań com la tem, w go dzi nach po po łu -
dnio wych. Tak jest i tu taj.

Wcze sna po bud ka, po któ rej ko lej no ma -
my w pla nie prze jazd na prom, Split, na au -
to stra dę, mi ja my Si be nik – mia sto por to we
od le głe o 25 km od Mur te ru. Nie ma my
cza su, by po dzi wiać port, targ czy sta rów -
kę. Da lej mknie my au to stra dą, kie ru nek Za -
grzeb. Na po si łek za trzy mu je my się przy
zjeź dzie na wo do spa dy rze ki KRKA. Za ja -
da my pysz ną su szo ną szyn kę pršut. Po po -
sił ku czas na zwie dza nie – Park Na ro do wy
Krka. Głów ną atrak cję sta no wi sie dem ma -
low ni czych wo do spa dów o łącz nej wy so -

ko ści po nad 45 m. W pół noc nej czę ści par -
ku wy ra sta z wo dy wy sep ka Vi so vac z
klasz to rem Fran cisz ka nów, a w po łu dnio -
wej roz le wa się sze ro ko Pro kl jan sko je zio -
ro. Mi ja my Pli twi ce. Nie któ rzy zo sta ją na
zwie dza nie i noc leg w miej sco wym mo te lu!
Park Na ro do wy Pli tvic kie Je zio ra – Wo dy

rze ki Ko ra ny po wo du jąc ero zję wa pien -
nych skał utwo rzy ły w na tu ral ny spo sób ze -
spół wie lu po łą czo nych je zior, z któ rych
ka żde znaj du je się na in nym po zio mie. Nie -
zli czo ne ka ska dy kry sta licz nie czy stej wo -
dy two rzą prze pięk ne wi do ki. Wa pien ne
osa dy na dnie je zior na da ją wo dzie błę kit -
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ny od cień, a pły wa ją ce ry by wy da ją się być
za wie szo ne w nie wi docz nej cie czy. Po ru -
sza nie się po tym „ra ju na zie mi” mo żli we
jest dzię ki drew nia nym kład kom, któ re po -
zwa la ją na stą pa nie nad prze pły wa ją cy mi
wo da mi.

Ostat nia fa za na szej pe re gry na cji to
przez Sło we nię, Au strię, Cze chy do kra ju….
Przed wcze sna je sień, wy cią ga my po la ry,

za kła da my skar pe ty, czap ki. San da ły do tor -
by… i już my śli my o na stęp nej wy pra wie.

„Uwa żaj na swo je my śli
Są po cząt kiem two ich czy nów”
(Z Chin)

RMH

PS Ofer ta Hvar ska na rok 2016 do stęp na
już od stycz nia…

Ro mek M. Hło baż – nu rek za wo do wy i tech nicz -

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

po nad 1500 cer ty fi ka tów, wy szko lił po nad 60 in -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ną, głę bo kość 100 m prze kra czał kil ka dzie siąt ra zy.

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

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

wych zdjęć spe cjal nych – www.film pol ski.pl i ksią -

żki „Do tknąć Głę bi” www.do tknac gle bi.pl
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CERTYFIKAT CE  CE1463 EN1809

SERIA PEANUT 21

PERFEKCYJNA
KONFIGURACJA

BĄDŹ KOBIETĄ TAKŻE POD WODĄ!

Zastosuj dwa automaty V2 ICE 
-

PRAWDZIWA PRZYGODA ZACZYNA 
SIĘ WŁAŚNIE TU! LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?  

DOPUSZCZALNY CIĘŻAR BAGAŻU TO JUŻ 
NIE PROBLEM!

WAGA CAŁEGO ZESTAWU TO ZALEDWIE 2940 G!!!

http://tecline.pl
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„Zmień się, a zmie ni się świat”
Przy sło wie mal tań skie

Zna na i chęt nie wy bie ra na ja ko cel wy -
cie czek i wy praw nur ko wych Mal ta, to nie
tyl ko wy spa, to przede wszyst kim po ło żo ny
w ser cu Mo rza Śród ziem ne go kraj zło żo ny
z ar chi pe la gu kil ku bez lud nych wy se pek i
trzech wysp za miesz ka łych: naj więk szej
Mal ty, dru giej co do wiel ko ści Go zo oraz
Co mi no, na któ rej ca ła in fra struk tu ra spro -
wa dza się do jed ne go ho te lu. Sto li ca Re pu -
bli ki: Val let ta.

Go zo –po ło żo na jest 6 km na pół noc ny
za chód od Mal ty. Nad sto li cą wy spy gó ru je
cy ta de la wznie sio na w geo gra ficz nym środ -
ku Go zo. Miej sce to by ło za miesz ka łe
praw do po dob nie już 7 tys. lat te mu, przez
Fe ni cjan przy by łych z Włoch. Po ło żo ny

stra te gicz nie ar chi pe lag mal tań ski przez ko -
lej ne wie ki prze cho dził z rąk do rąk. Ara bo -
wie na zwa li po wsta łe wo kół cy ta de li mia sto
Ra ba tem (czy li „przed mie ścia mi”). Pod ko -

niec XIX w., za pa no wa nia Bry tyj czy ków,
na cześć kró lo wej Wik to rii zo sta ło prze mia -
no wa ne na Vic to rię. Ży cie tu ry stycz ne
skon cen tro wa ne jest prak tycz nie w dwóch

Zmieniamy kierunek, teraz Malta

Gozo
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miej scach – po ło żo nym na pół no cy mia -
stecz ku Mar sal forn oraz nad wrzy na ją cą się
w po łu dnio we wy brze że za to ką Xlen di.
Dzi siej sza Vic to ria to spo koj ne, sta re, sen -
ne, roz bu do wa ne wo kół cy ta de li mia stecz -
ko z pną cy mi się wą ski mi wy bru ko wa ny mi
uli ca mi, oto czo ne cia sno ka mie ni ca mi z

cha rak te ry stycz nym ła ma nym man sar do -
wym da chem.

Mal ta znaj du je się w stre fie kli ma tu śród -
ziem no mor skie go, z su chym, go rą cym la -
tem, ła go dzo nym przez bry zę. Zi my są
ła god ne i dość sło necz ne. Tem pe ra tu ry wa -
ha ją się w cią gu dnia od 16OC w stycz niu

do 32OC w sierp niu. Deszcz naj czę ściej pa -
da mię dzy li sto pa dem a lu tym, ale opa dy są
nie wiel kie.

Nas wi ta po ran ny mi stral, naj czę ściej tu
wie ją cy wiatr, we dług pro gno zy ma się
zmie nić na cza sa mi wie ją cy si roc co. W peł -
nym skła dzie: Ola Szcze pa niak OWD DI -
VER, Ula Wol na DE EP DI VER, An drzej
Szcze pa niak DE EP DI VER, Syl we ster Szcze -
pa niak DE EP DI VER, Ma ciej Wi chrow ski
DE EP DI VER, Prze mek Wi chrow ski DE EP
DI VER, Arur Da niel ski DE EP DI VER, Pa weł
C. ***CMAS i An drzej Wit czak AOWD DI -
VER oraz nie nur ku ją ca Bar ba ra Szcze pa -
niak za miesz ku je my w luk su so wych
apar ta men tach wła śnie w Mar sal forn.

Nur ko wa nie za czy na my z pla ży Mgarr
ix -Xi ni. Do tej głę bo kiej i pięk nej do li ny do -
je żdża my sa mo cho dem, mi ja jąc po dro dze
Xew ki ja z wy bu do wa ną w 1661 ro ku ma je -
sta tycz ną wie żą. Jest to ma ła, ale bar dzo
ma low ni cza za to ka wzdłuż na tu ral nej do li -
ny ze stro mym ścia na mi. To miej sce z za -
cisz ny mi pla ża mi, gwa ran tu ją ce spo kój i
pięk ne wi do ki. Ide al ne na nur ko wa nie
spraw dza ją ce i ada ptu ją ce z czy stą wo dą,
ja ski nia mi i bo ga tym ży ciem pod wod nym.
Na spa cer po do li nie i wie ży ofe ru ją cej uni -
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kal ne i wspa nia łe wi do ki nie star czy ło cza -
su.

Wie czór to ide al ny czas na wy pra wę ku -
li nar ną... W kuch ni mal tań skiej ob ce wpły -
wy od gry wa ją zna czą cą ro lę. Bli skość
Włoch spo wo do wa ła roz po wszech nie nie
na Mal cie po traw z ma ka ro nu, po Bry tyj -
czy kach zo sta ły ste ki, szar lot ka i sma żo na
ry ba z fryt ka mi. Au ten tycz ne mal tań skie po -
tra wy na le żą do kuch ni śród ziem no mor -
skiej. Na po czą tek, wy bra na przez Olę dla
wszyst kich, Sop pa tal -arm la – zu pa ja rzy no -
wa po da wa na z ko zim se rem. Mię so żer na
część gru py za ma wia Bra� jo li – zra zy wo -
ło we z na dzie niem z mie lo ne go mię sa, oli -
wek, jaj, be ko nu, czer stwe go pie czy wa i
pie trusz ki. Pa weł z An drze jem sta wia ją na
Lam pu ka – ry bę mi gru ją cą wzdłuż wy brze -
ży mal tań skich od wrze śnia do li sto pa da.
Wszyst ko uroz ma ico ne wa rzy wa mi, któ re
są czę sto na dzie wa ne far szem z ce bu li, pie -
trusz ki, oli wek, czer stwe go pie czy wa, ziół i
po mi do rów a cza sem mie lo nym mię sem.

Na przy wi ta nie ktoś (i był to pew no Pa -
weł) za ma wia pro du ko wa ne me to dą szam -
pań ską mu su ją ce wi no Cas sar de Mal te.
Wśród po nad trzy dzie stu szcze pów upra -
wia nych na wy spach na le żą cych do Mal ty

są m.in. plen ne ro dzi me od mia ny gel lew za
i mam mo lo (czer wo ne) oraz gir gen ti na i
gen na rua (bia łe). Hi sto ry cy uwa ża ją, że
upra wa wi no ro śli i tło cze nie wi na zo sta ły
za po cząt ko wa ne przez Fe ni cjan oko ło VIII
w. p.n.e. By ły kon ty nu owa ne ta kże w VIII
w. przez Gre ków. W 480 p.n.e. Mal ta sta ła

się ko lo nią Kar ta gi ny. Wsku tek wo jen pu -
nic kich prze szła w 218 p.n.e. w rę ce Rzy -
mian, któ rzy wła da li nią aż do upad ku
ce sar stwa rzym skie go.

Ko lej ni wład cy: Wan da lo wie (445),
Ostro go ci (477), Ce sar stwo Wschod nio -
rzym skie, Bi zan cjum nie ustan nie wspie ra li
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upra wy. Za cza sów mu zuł mań skich (od IX
w.) win ni ce zo sta ły za nie dba ne. Jo an ni ci po
za ję ciu wysp wpro wa dzi li tech ni ki upra wy
zna ne z kon ty nen tu, a wi no rośl prze ra bia li
przede wszyst kim na wi no mszal ne. Oli vier
de Ser res opi sy wał w XVII w., że wi no rośl
pro wa dzo no w for mie per go li ze wzglę du
na brak po wierzch ni upraw nej.

Obec nie, od lat 70. XX wie ku, upra wia
się od mia ny mię dzy na ro do we, wśród nich
char don nay, mer lot, ca ber net sau vi gnon,
ca ber net franc, sy rah i pe tit ver dot.

Re qqa Po int – to naj bar dziej wy su nię ty
na pół noc punkt Go zo, ma ła, za krzy wio na

za to ka z ni skim cy plem, wy sta ją cym z mo -
rza. W za le żno ści od miej sca wej ścia, do -
stęp jest z pra wej lub z le wej stro ny cy pla,
tym ra zem nur ku je my z pra we go wej ścia
wo kół przy ląd ka w le wo. Ra fa jest po cię ta
przez licz ne ja ski nie oraz szcze li ny i pro -
wa dzi do piasz czy ste go dna na 25 m.
Pierw sze mi nu ty nur ko wa nia trzy ma my się
dość płyt ko, by po chwi li do pły nąć do kra -
wę dzi ra fy, któ ra pro wa dzi stop nio wo od 30
do 40 m głę bo ko ści i wię cej.

Wspa nia ły wi dok na czy ste, błę kit ne wo -
dy za miesz ka ne przez nie sa mo wi tą ró żno -
rod ność mor skie go ży cia, cie szy na sze

oczy. Za chwy ca my się zwłasz cza ol brzy -
mim sku pi skiem kil ku ga tun ków ryb, wszel -
kie go ro dza ju i roz mia ru. Ba ra ku dy po lu ją
szcze gól nie przy du żych gła zach na le wej
stro nie ra fy. 

Czuj ni ob ser wa to rzy wy pa tru ją ho ma ry,
mu re ny, a ta kże ko lo ro we śli ma ki na go -
skrzel ne. Wra ca my na śred niej głę bo ko ści,
18 m, mi ja jąc du że ła wi ce gar bi ków (dam -
sel fish) i Bo gu es (pol: wie lec, pa rzo cha,
gno jusz, ja lec, jaj czyk, ja rąg, ja rą żek) pły -
wa ją cych bli sko sie bie, w słoń cu spra wia -
ją cych wra że nie sre brzy stych chmur. Na
ko niec nur ko wa nia, pły nąc bli sko ścia ny,
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wra ca my przez uro czy ko min, któ ry pro wa -
dzi od 17 m do 6 m.

In land Sea – to za to ka, zlo ka li zo wa na w
za chod niej czę ści wy spy Go zo, w miej sco -
wo ści Dwej ra. Za to ka jest po łą czo na z mo -
rzem za po mo cą wą skie go prze świ tu
mię dzy skal ny mi urwi ska mi. Uro cze spo -
koj ne nur ko wa nie.

Czas na wra ki − MV Kar we la. Nie daw no
za to pio na jed nost ka, ma ją ca oko ło 50 m
dłu go ści. Po krót kim pły nię ciu po po -
wierzch ni, za nu rza my się do wra ku, gdzie
ma my do wy bo ru wie le mo żli wych miejsc
pe ne tra cji. Jed nak ze wzglę du na głę bo -
kość, trze ba szcze gól nie pil no wać cza su i
kon tro lo wać ma no metr. Prom zo stał za to -
pio ny 12 sierp nia 2006 r. ja ko sztucz na ra fa
dla nur ków w Xatt L -Ah mar (Go zo) wraz z
MV Co mi no land. Wrak jest te raz w peł ni
wy peł nio ny po wło ką glo nów i bez krę gow -
ców mor skich, sta no wi ta kże po pu lar ne że -
ro wi sko dla śli ma ków. Spo koj ne, głę bo kie
wo dy wo kół wra ku sprzy ja ją wzro sto wi nie -
któ rych bar dzo du żych rur spi ral nych
szorst ni ków (Spi ro gra phis Spal lan za ni).
Szorst ni ki są da le ko spo krew nio ne z „wła -
ści wy mi” ukwia ła mi. W prze ci wień stwie do
nich nie wę dru ją, nie mal ca łe ży cie spę dza -

jąc w rur ce, któ rą wy twa rza ją. Ga tun ki te
mo gą do cho dzić do 20 cm dłu go ści i ma ją
kształt spi ra li z pió ro pu szem. Wie niec wy -
sta je z mię si stej, po kry tej glo na mi ru ry.
Mac ki czę sto ma ją brą zo we, bia łe lub po -
ma rań czo we pa sy. Ży wią się drob ny mi,
plank to no wy mi or ga ni zma mi.

Ma ją ca na wszyst ko czas Ola prze ka zu -
je nam wy na le zio ną w nie któ rych prze wod -
ni kach o Mal cie cie ka wost kę do ty czą cą
ze ga rów na wie żach mal tań skich ko ścio -
łów. Mó wi ona, że zwy kle na wie żach mo -
żna zna leźć dwa ze ga ry. Pierw szy wska zu je
po praw ny czas, zaś dru gi (na ma lo wa ny) jest
fał szy wy. Ma to zmy lić dia bła, by ten nie
wie dział, któ ra fak tycz nie jest go dzi na i nie
zdą żył po ry wać od cho dzą cych dusz. Oczy -
wi ście nie za wsze tak jest, cza sem na ko -
ście le zna leźć mo żna tyl ko jed ną tar czę
ze ga ra (na dru giej wie ży po zo sta wio no pu -
ste miej sce). Tak jest np. w Mar sa xlokk,
Gżi rze czy Qren di. Ale rze czy wi ście na
więk szo ści mal tań skich ko ścio łów (oczy wi -
ście tych z dwo ma wie ża mi) zna leźć mo -
żna dwie tar cze ze ga ro we. Np. w Żab ba rze
(pra wy ze gar) wska zu je ca ły czas 3:30, w
San � il jan (St Ju lian’s) na ko ście le znaj du ją -
cym się w za to ce Bal lu ta (też pra wy) po ka -

zu je 10:10, w M� ar rze na Mal cie (pra wy)
11:45. Po dob nie jest w in nych miej sco wo -
ściach i zwy kle fał szy wą go dzi nę po ka zu je
ze gar na pra wej wie ży. Wy jąt kiem na pew -
no jest ko ściół w miej sco wo ści Xag� ra na
Go zo, gdzie fał szy wy jest le wy ze gar, usta -
wio ny na 11:48.

Blue Ho le w Go zo jest oce nia ny ja ko jed -
no z naj lep szych miejsc nur ko wych Eu ro py
i znaj du je się tuż pod ma low ni czym „Azu -
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re Win dow”. Nur ko wa nie za czy na się w
Blue Ho le. Na głę bo ko ści 12 m znaj dzie my
łuk, któ ry prze no si nas do otwar te go mo rza.
Głę bo ko ści do 55 m wi ta ją nas ogrom ną ró -
żno rod no ścią ryb, ży cia mor skie go i wiel ką
przej rzy sto ścią wo dy. Jest to miej sce ide al -
ne dla po cząt ku ją cych, jak i do świad czo -

nych nur ków, to ta kże nie zwy kła oka zja,
aby zo ba czyć dwie pod wod ne ja ski nie z
pięk ny mi re flek sa mi świa tła prze ni ka ją ce go
przez wsze la kie szcze li ny i otwo ry w ska le.

Dzień wy lo tu prze zna cza my na po zna -
nie po wsta łej w XVI wie ku sto li cy Mal ty –
La Va let te. Na zwa wzię ła się od jej za ło ży -

cie la, wiel kie go mi strza jo an ni tów – Je an’a
Pa ri sot’a de La Va let te. Jak na sto li cę przy -
sta ło, mia sto jest gło śne, za tło czo ne, peł ne
tu ry stów, ale też nie zwy kle in te re su ją ce, ku -
szą ce za byt ka mi, pa miąt ka mi po za kon ni -
kach i po bry tyj skim pa no wa niu. Ty po we
czer wo ne bud ki te le fo nicz ne, któ re ko ja rzy -
my zwy kle z Lon dy nem, są nie od łącz nym
ele men tem kra jo bra zu Va let ty i Mal ty w
ogó le. La Va let ta pre zen tu je się naj pięk niej
jed nak od stro ny mo rza – ma je sta tycz ne,
pia sko we mu ry obron ne i ko pu ła Ka te dry
św. Ja na na tle błę kit ne go nie ba. Pięk na, za -
dba na i zja wi sko wa da ma, po tra fi ocza ro -
wać swo ją ar chi tek tu rą. Wą skie ulicz ki,
ka mien ne, sta re do my, ko ścio ły, ko lo ro we
bal ko ny. Nad sa mym mo rzem, nie da le ko
por tu od wie dza my cie ka we Mu zeum For ty -
fi ka cji. Mo żna do nie go wejść za dar mo i
zo ba czyć mię dzy in ny mi mnó stwo mo de li
pre zen tu ją cych nie zdo by te mia sto. Z naj -
wy ższe go pię tra Mu zeum For ty fi ka cji roz -
cią ga się ład ny wi dok – war to więc tu
zaj rzeć cho cia żby po to.

Szu ka my opi sy wa nych przez hi sto ry ków
Obe rży Ry cer skich. Przy by wa ją ce z ró -
żnych stron Eu ro py gru py za kon ni ków ró -
żnych na ro do wo ści za kła da ły do my (au ber-
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ge), gdzie mo gły się spo ty kać i miesz kać.
Spa ce ru jąc po uli cach La Va let ty za uwa ży -
my obe rżę ara goń ską, na prze ciw ko któ rej
wzno si się Ko ściół An gli kań ski, obe rżę ba -
war ską (na le ża ła do za kon ni ków z Ba wa rii,
Wiel kiej Bry ta nii i Pol ski), obe rżę ka sty lij ską
(dziś ta zna ko mi ta bu dow la, prze bu do wa na
w sty lu ba ro ko wym, jest sie dzi bą pre mie ra
Mal ty), obe rżę wło skich za kon ni ków (dziś
Mal tań ska Izba Tu ry sty ki), obe rżę za kon ni -
ków z Pro wan sji (obec nie Mu zeum Na ro do -
we). Ko lej ny obiekt hi sto rycz ny – Ka te dra
św. Ja na to z ze wnątrz nie po zor na bu dow la,
jed nak w środ ku za chwy ca ba ro ko wym wy -
stro jem, zło to, prze pych, ko lo ry mo gą tu na -
praw dę przy tło czyć. War to spoj rzeć w gó rę
– na su fit, któ ry ozdo bio ny jest ma lo wi dła mi
pre zen tu ją cy mi sce ny z ży cia pa tro na ko -
ścio ła, ale też na pod ło gę, wy ło żo ną pły ta -
mi na grob ny mi ry ce rzy. Osob na ko lej ka
wie dzie nas do ka pli cy, gdzie wy sta wio ne
jest prze pięk ne dzie ło Ca ra vag gia – Ścię cie
Ja na Chrzci cie la.

Jesz cze star sze le gen dy mó wią, że na
wpół ży we go Ody se usza (w mi to lo gii grec -
kiej król Ita ki; bo ha ter Ody sei Ho me ra) fa le
wy rzu ci ły na piasz czy sty brzeg wy spy Ogi -
gii (Go zo?). Roz bit ka zna la zła nim fa Ka lip -

so. Miesz ka nie mia ła w ślicz nej gro cie, do -
ko ła któ rej ro sły cy pry sy, to po le, osi ki. Z
czte rech źró deł wy bie ga ły srebr ne stru mie -
nie, a wiecz nie zie lo ne łą ki pach nia ły fioł -
ka mi. Ka lip so po iła Ody se usza nek ta rem i
kar mi ła am bro zją. Chcia ła, że by szyb ko
wró cił do zdro wia i był jej mę żczy zną. Bo -
ska wy ba wi ciel ka obie cy wa ła mu nie śmier -

tel ność, wiecz ną mło dość, pro si ła, że by zo -
stał jej mę żem. Czy tak by ło? A mo że on
wca le nie miał ocho ty opusz czać pięk nej
wy spy?

My też zo sta li by śmy dłu żej… Czas jed -
nak wra cać do do mu!

RMH
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PS Ofer ta MDT na rok 2016, w tym na sa -
fa ri, do stęp na już od stycz nia.

Ro mek M. Hło baż – nu rek za wo do wy i tech nicz -

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

po nad 1600 cer ty fi ka tów, wy szko lił po nad 60 in -

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

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

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

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

swo jej ka rie rze po nad 5600 nur ko wań w akwe nach

ca łe go świa ta, uczest ni czył ja ko kon sul tant i nu rek

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

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

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

ną, głę bo kość 100 m prze kra czał kil ka dzie siąt ra zy,

a je go wie dza, spo kój i opa no wa nie wie lu po zwo -

li ła na bez piecz ny po wrót z tej głę bo ko ści. Au tor

fil mo wych zdjęć spe cjal nych – www.film pol ski.pl i

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

--

https://www.wioskisos.org/
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W Mo rzu Śród ziem nym bar dzo
trud no „ustrze lić” ho ma ra. Ow szem,
lan gu sty się zda rza ją nie rzad ko, ale
ho mar to grat ka. Jest ich tro chę u
wy brze ży Nor we gii, ale są to wciąż
po je dyn cze sztu ki. Po dob nie sy tu acja
wy glą da wo kół ar chi pe la gu Far ne Is -
lands w Wiel kiej Bry ta nii. Tym więk -
sze by ło na sze za sko cze nie, gdy
pro sto z Je zio ra Bo sch mo len plas
uda li śmy się na de pre syj ne wy brze że
Ho lan dii.

Decyzja
Wcze śniej, sie dząc w pu bie z dar mo -

wym Wi -Fi, prze szu ki wa li śmy in ter ne to we
stro ny wy brze ża i in nych je zior jed ne go z
kra jów Be ne lu xu. W koń cu zde cy do wa li -
śmy i do kil ku cen trów nur ko wych na pi sa -
li śmy SMS -y. By ło gru bo po go dzi nie 22,
więc na stęp ny, nie bar dzo za pla no wa ny
dzień wy da wał się sła biut ki. W pew nym
mo men cie, gdy na strój sia dał, usły sza łem

Homarów jak w mrowisku
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sy gnał ode bra nej wia do mo ści. Je den z za -
py ta nych od po wie dział. Roz po czę li śmy
krót ką i kon kret ną wy mia nę py tań i od po -
wie dzi. Po chwi li by li śmy umó wie ni na po -
ran ne nur ko wa nie.

Mi nu sem był fakt, że trze ba by ło wcze -
śnie wstać, by prze je chać 200 km tra są, któ -
rą nikt z nas wcze śniej nie pod ró żo wał.

W drodze
Do wy li czo ne go pla nu do da li śmy go dzi -

nę za bez pie cze nia i na stęp ne go dnia, nie -
wy spa ni, ru szy li śmy dwo ma sa mo cho da mi.
Do tar li śmy na miej sce bez prze szkód i nie -
pla no wa nych po sto jów. Ba za, z któ rą mie -
li śmy nur ko wać wy glą da ła bar dzo oka za le.
By ła chy ba naj le piej wy po sa żo na ze

wszyst kich, któ re do tej po ry wi dzia łem.
Ce ny oka za ły się rów nie rzad ko spo ty ka ne.
Przy wi ta no nas bar dzo ser decz nie i z lek -
kim zdzi wie niem, bo Po la cy nur ku ją tu
rzad ko. Nie ba wem mie li śmy się prze ko nać
dla cze go…

Certyfikaty i breffingi
Za py ta no nas, kto co pi je i po czę sto wa no

cia stecz ka mi. Spraw dzo no do kład nie cer ty -
fi ka ty i ka za no wy peł nić sto sy drucz ków.
Gdy wszyst ko się zga dza ło, na stą pił dość
dłu gi i szcze gó ło wy brie fing. I to au dio wi -
zu al ny. Ta bli ca, ko lo ro we pi sa ki, zdję cia i
fol de ry… Nor mal nie szok. Ki wa li śmy gło -
wa mi z lek kim nie do wie rza niem, że ta kie
rze czy się dzie ją.

Miejsca nurkowe
Ru szy li śmy w koń cu od szu kać miej sce

nur ko we. Po dro dze ob ser wo wa li śmy ty po -
we wia tra ki i mi ja li śmy spo re ilo ści wszę -
do byl skich ro we rzy stów, któ rzy są w
Ho lan dii „świę ty mi kro wa mi”. Bar dzo trze -
ba na nich uwa żać, bo w ra zie ko li zji za -
wsze ma ją ra cję. Po dzi wia jąc wa ły
od dzie la ją ce po zy ska ne od mo rza de pre sje,
do tar li śmy do par kin gu. Oka zał się bez płat -
ny, a do dys po zy cji nur ków (rów nież za
dar mo) by ły ubi ka cje, prysz ni ce, głę bo kie
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zle wo -wan ny (tak je na zwij my) słu żą ce do
prze płu ka nia sprzę tu. Obok znaj do wał się
bar, już nie za dar mo, choć ce ny by ły przy -
zwo ite.

Roz ło ży li śmy sprzęt i ca łość skla ro wa li -
śmy. Ubra li śmy się w su cha cze i pian ki, we -
dle upodo bań. Na dwo rze by ło gru bo
po nad 30OC, a na nie bie ani jed nej chmur -
ki. Po za ło że niu bu tli, spraw dze niu po -
praw no ści dzia ła nia, trze ba by ło po
scho dach wdra pać się na wał i z nie go zejść
już bez po śred nio do mo rza. Wszyst ko ele -
ganc ko przy go to wa ne. Zej ście skon stru -

owa ne spe cjal nie dla nur ków – scho dy, me -
ta lo we, an ty po śli zgo we po rę cze, po most.
Su per. By ło nas czte rech: Adam, Mar cin,
Ro bert i ja. Oka za ło się, że Adam do stał
wła sne go prze wod ni ka, Mar cin do stał wła -
sne go prze wod ni ka, a my z Ro ber tem wła -
sne go, ale na dwóch. W su mie po win ni śmy
za pła cić mniej, ale o tym póź niej.

Pod wodą
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Ru szy li śmy do wo dy. Okej ki i pierw sze
spoj rze nie przez szkło ma ski. Sła bo. Wi -
docz ność nie roz piesz cza ła. Wa ha ła się po -
mię dzy 3 a 5 me trów. I tak le piej niż w
nie jed nym je zio rze w Pol sce, jed nak to
wciąż sła bo. Nur ko wa nie mia ło być nie zbyt
głę bo kie. Mie li śmy po ru szać się do głę bo -
ko ści 15 m i tak w isto cie by ło. Tem pe ra tu -
ra wo dy wy no si ła 22OC.

Nie do syt spo wo do wa ny sła bą wi zu rą zo -
stał zre kom pen so wa ny bo ga tą fau ną Mo rza
Pół noc ne go. Już po chwi li w jed nej z jam
zo ba czy łem spo re go ho ma ra. Ka wa łek da -
lej kil ka kra bów kie szeń ców i wie le ma łych
ryb. Pły nę li śmy da lej usta wia jąc pa ra me try
w na szych apa ra tach. Już po chwi li znów
wi dzia łem ho ma ra. Za cie ka wi ło mnie to,
bo ta kich oka zów pod czas jed ne go tyl ko
nur ko wa nia tu taj spo tka łem oko ło dwu dzie -
stu, a to wię cej niż na wszyst kich nur ko wa -
niach zro bio nych do tej po ry i ra zem
wzię tych.

Homary
Ho ma rus gam ma rus (łac.), zwa ny naj czę -

ściej po pro stu ho ma rem, jest czę sto my lo -
ny z lan gu stą. Ró żni ca jest za sad ni cza, bo
ho mar po spo li ty (Ne ph ro pi dae, cza sem Ho -
ma ri dae) za li cza ny do rzę du dzie się cio no -

gów, jed ną pa rę od nó ży prze kształ cił w du -
że szczyp ce, a lan gu sta szczyp ców ta ko -
wych nie po sia da. Cie ka wost ką był fakt, że
prze cha dza ły się one za dnia, a są to zwie -
rzę ta pro wa dzą ce noc ny tryb ży cia. Mo gli -
śmy je oglą dać i fo to gra fo wać ze wszyst kich
stron, naj czę ściej usta wia ły się jed nak w po -

sta wie obron nej, czy li szczyp ca mi do przo -
du.

Ho ma ry są mię so żer ne. Ży wią się mar -
twy mi ry ba mi, ma łża mi i ro ba ka mi. Do ra -
sta ją do 65 cm dłu go ści, przy czym czte ry
pa ry od nó ży są nie wiel kie w po rów na niu z
ca łym cia łem ho ma ra, a szcze gól nie ze
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szczyp ca mi, z któ rych jed ne słu żą do cię -
cia i ma ją jak by na ostrzo ne brze gi, dru gie
za opa trzo ne w ząb ki (jed no rzę do wą tar kę)
słu żą do mia żdże nia i kru sze nia musz li czy
ko ści. Na gło wie po sia da ją dwie pa ry czer -
wo nych czuł ków nie rów nej dłu go ści. Naj -
więk sze oka zy mo gą wa żyć na wet do 5-6

kg i wła śnie ta kie tu oglą da li śmy. Naj czę -
ściej wy stę pu ją do 50 me tra głę bo ko ści,
jed nak by tu ją rów nież głę biej, na wet do
150 m. Na sze zna le zi ska za do mo wi ły się
znacz nie pły cej.

Inni przedstawiciele fauny
Prócz kró lu ją cych dzie się cio no gów spo -

tka li śmy rów nież po ma rań czo wo -czer wo -
ne ukwia ły, ryb ki z ro dzi ny śli zgo wa tych,
ma łe flą dry, ró żne ga tun ki kra bów, me du -
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zy, po je dyn cze śli ma ki i kre wet ki. W świe -
tle lamp po raz ko lej ny oka za ło się, że pod -
wod ny świat jest nie zwy kle barw ny, że

mnó stwo tu po ma rań czu, ró żu, czy ró żnych
od cie ni czer wo ne go i brą zo we go. Wy stę -
pu je ko lor nie bie ski i sza ry, jest zie lo ny i

żół ty. Nur ko wa nie z oświe tle niem wy do by -
wa z pod wod ne go świa ta, peł ne go ró żno -
rod nych form ży cia, wy jąt ko wą i pięk ną
ko lo ry sty kę, cał ko wi cie nada ną przez Na -
tu rę. Do te go przy ro da nie oży wio na, ró żne -
go ro dza ju gła zy i ska ły, nie rzad ko
two rzą ce gro ty i szcze li ny, da ją schro nie nie
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wie lu swo im miesz kań com. W kil ku miej -
scach na tknę li śmy się też na pu łap ki na kra -
by, a na wet by li śmy świad ka mi kłu su ją ce go

dwu dzie sto - kil ku lat ka (do dam, że Ho len -
dra), któ ry zdą żył zła pać już dwa ho ma ry.
Ka ra za jed ne go to 1000 eu ro. Tłu ma czył

się, że dziew czy na chcia ła zjeść na ko la -
cję… Sum ma sum ma rum, po li cji nie we -
zwa no, a ho ma ry ca łe i zdro we po wę dro-
wa ły do mo rza.
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Koniec nurkowań
Po prze rwie i oży wio nych roz mo wach

znów ru szy li śmy pod gór kę, przez wał, by
za nur ko wać. Cza sem trze ba się na po cić,
że by być za do wo lo nym. No i oczy wi ście
na przej ściu trze ba by ło prze pu ścić ro we -
rzy stów…

Za do wo le ni z nur ko wań, wy płu ka li śmy
sprzęt. Na do stęp nych wie sza kach roz wie -
si li śmy go, by tro chę od ciekł. Usie dli śmy w
ba rze i uzu peł ni li śmy pły ny. Część ja ko
prze ką ski wzię ła hot -do gi. Po stwier dze niu,
że są zja dli we po zo sta li po szli w ich śla dy.
Po nie ca łej go dzin ce je cha li śmy już do ba -
zy, roz li czyć się.
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I przekonaliśmy się dlaczego…
Tu, już na miej scu, na stą pi ło bar dzo wy -

raź ne oży wie nie. Oka za ło się, że po da ne w
SMS -ie ce ny do ty czy ły nie dwóch nur ko -
wań, a jed ne go. Na gle ce na wzro sła nam o
100%. Wy wią za ła się dys ku sja i bar dzo
uprzej my wcze śniej pan skie ro wał nas na
stro nę in ter ne to wą, z któ rej ko rzy sta li śmy
szu ka jąc kon tak tu. Te raz był już tyl ko mi ni -

mal nie uprzej my, zwłasz cza gdy oka za ło
się, że stro na ta jest do stęp na je dy nie w ję -
zy ku ho len der skim. Po opła ce niu nur ko wań
chcie li śmy ku pić kil ka faj nych rze czy w ich
świet nie wy po sa żo nym skle pie. Skoń czy ło
się w su mie nie cie ka wie, bo za pła ci li śmy w
koń cu (bez wiel kich kłót ni) ty le, ile chcie li,
a w skle pie nie wy da li śmy zła ma ne go cen -
ta.

Re asu mu jąc, z ba zy mo żna jak naj bar -
dziej ko rzy stać, ale je dy nie w ce lu na bi cia
bu tli lub po ży cze nia bra ku ją ce go (bo sie za -
po mnia ło) sprzę tu. Miej sca są tak przy go to -
wa ne i ozna czo ne, że nie ma naj mniej-
sze go pro ble mu, by nur ko wać tam sa mo -
dziel nie, bez prze wod ni ka. Ko rzy sta nie z
par kin gu i miejsc nur ko wych jest cał ko wi -
cie bez płat ne, a pod wo dą jest bar dzo cie -
ka wie. Miejsc ta kich jest kil ka na ście. Są też
wra ki i mo żli wość głęb szych za nu rzeń.
Oso bi ście po le cam, szcze gól nie je śli nie
wi dzie li ście jesz cze ni gdy pod wo dą ho ma -
ra w peł nej oka za ło ści w śro do wi sku na tu -
ral nym.

Woj ciech Zgo ła
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DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD NURKOWY

SKORZYSTAJ Z KALENDARZA 
I DOPISZ TAM TERMIN

ORGANIZOWANEJ IMPREZY 
NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ

forum-nuras.com/calendar.php

http://forum-nuras.com/calendar.php
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.facebook.com/speleonurkowanie
http://78.109.170.63/~buddies/en/dive_courses/divecourses/14/padi-go-pro---polski.htm
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No to je ste śmy! Ca łą dwu dzie sto -
pię cio oso bo wą gru pą prze mie rzy li śmy
kil ka ty się cy ki lo me trów, by po dzi -
wiać pięk no nor we skich fior dów. By -
ły nur ko wa nia, zwie dza nie, ło wie nie
ryb, a na wet zbie ra nie pszcze le go
mio du. Prze ży li śmy ko lej ną, nie sa mo -
wi tą przy go dę!

Tym ra zem wy bór padł na do brze nam
zna ną, ma łą, ry bac ką, po ło żo ną u wej ścia
do Jo sing fjor du, osa dę o na zwie Bu. Wy ru -
szy li śmy wie czo rem 8 paź dzier ni ka spod
na szej ba zy w Ry duł to wach, po dą ża jąc w
kie run ku Da nii, by zdą żyć na wie czor ny
prom do Kri stian sand. Po go da w Da nii nas
nie roz piesz cza ła, pa dał deszcz, wiał zim -
ny, pół noc ny wiatr. Po czte ro go dzin nym
rej sie pro mem mo gli śmy w koń cu po sta wić
no gę na nor we skim lą dzie. Ku za sko cze niu
gru py, deszcz prze stał pa dać, by ło rów nież
w mia rę cie pło. Do po ko na nia zo sta ło nam

Szlakiem Trolla
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jesz cze oko ło 130 km. Tra sa oka za ła się
dość ucią żli wa, ale prze cież na to się zde -
cy do wa li śmy. Czy war to? My ślę, że tak. W
koń cu by łem tu już kil ka na ście ra zy, więc
by łem prze ko na ny, że miej sce spodo ba się
ta kże mo im współ to wa rzy szom pod ró ży.

Wraz ze wspa nia łą, jak na paź dzier nik,
nor we ską po go dą do tar li śmy na miej sce.
Przy wi tał nas Olav, nasz go spo darz, Nor -

weg z krwi i ko ści. Po pa trzył kto przy je chał,
uśmiech nął się i ła ma ną pol sz czy zną, ser -
decz nie nas po wi tał – dzień do bry! Po za ła -
twie niu for mal no ści bez ocią ga nia
prze nie śli śmy sprzęt nur ko wy do ma ga zyn -
ku, roz pa ko wa li śmy rze czy w hyt tach, po
czym wla li śmy pa li wo do łó dek. Wszyst ko
po to, by wresz cie roz po cząć wę drów kę po
Bu i oko li cach.

Pierw szy dzień po by tu w Bu upły nął na
od po czyn ku po pod ró ży oraz wstęp nym
nur ko wo -węd kar skim re ko ne san sie. Ba sia z
Mar kiem, wraz ze swo im sprzę tem fo to, ja -
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ko pierw si we szli do wo dy. Da rek i ja wzię -
li śmy węd ki, by co nie co wy cią gnąć z wo -
dy. Resz ta gru py od po czy wa ła, za chwy -
ca jąc się wi do kiem roz cią ga ją cych się
wzdłuż i wszerz fior dów, po ro śnię tych
drze wa mi oraz po la mi wrzo sów. Sły chać
by ło szum mo rza, nad na szy mi gło wa mi
szy bo wa ły dwa or ły, któ re uwi ły so bie
gniaz do na fior dzie znaj du ją cym się za na -
szy mi hyt ta mi.

Wie czo rem, ob ja da jąc się zło wio ny mi
ry ba mi, wy mie nia li śmy swo je spo strze że nia
i ukła da li śmy plan po by tu. Ba sia po ka za ła
nam wspa nia łe zdję cia, któ re są jej naj więk -
szą pa sją, obok nur ko wa nia oczy wi ście.

Ko lej ny dzień za czę li śmy od nur ko wa -
nia. Po za nu rze niu zna leź li śmy się w nie sa -
mo wi tym le sie bru nat nic, dno za czę ło

opa dać 5, 10, 15, 20 me trów i wię cej… Pły -
nę li śmy wzdłuż pod wod nej wy spy, któ rej
wierz cho łek wy nu rza się do oko ło 10 m.
Już na po cząt ku po dzi wia my du że go ho ma -
ra, któ ry le ni wie wy cho dzi ze swo jej ja my,
by przyj rzeć się nie co dzien nym go ściom.
Pły nąc da lej, za glą da my pod ka żdy ka mień,
tu i ów dzie spo ty ka my kra by, a wo kół nas

pły wa ją szyb kie ni czym tor pe da czar nia ki.
Po 50 mi nu tach w wo dzie czas wra cać. Ju -
sty na, nasz di ve ma ster, wy pusz cza boj kę,
po wo li za czy na my wy nu rze nie. Na twa -
rzach wi dzia łem uśmie chy. No tak, nie spo -
dzie wa li się aż tak cie płej wo dy, 14 stop ni!
Nie to co w Her ma ni cach, gdzie na co
dzień nur ku je my. Roz ło ży li śmy sprzęt i płu -
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cząc co kto ma, opo wia da li śmy swo je wra -
że nia z pierw sze go nur ko wa nia w Bu. Na -
pom po wa li śmy rów nież bu tle, aby by ły
go to we do ko lej nych za nu rzeń. Po po łu dniu
jed nak część gru py, wi dząc nasz pierw szy
po łów, za bra ła węd ki, wsia dła na łód kę i
od pły nę ła w mo rze.

Wie czór spę dzi li śmy przy uwę dzo nej
ma kre li oraz pie czo nej na gril lu kieł ba sie.

Po su tym po sił ku czas spać. Ko lej ny dzień
prze zna czy li śmy na zwie dza nie. Z sa me go
ra na uda li śmy się do So gn dal, by zo ba czyć
Ru ge ste in – wiel ki, po nad 16-to no wy głaz,
któ ry mo żna po ru szyć jed ną rę ką. Nikt nie
do wie rzał, a jed nak da się to uczy nić. By ło
fan ta stycz nie, na pa wa li śmy się wi do ka mi,
zro bi li śmy mnó stwo zdjęć i po wpi sa niu się
do pa miąt ko wej księ gi po wo li ze bra li śmy

się do po wro tu. Po po łu dnie – co mo że my
ro bić? Nur ku je my! W koń cu po to tu taj
przy je cha li śmy! Część na szej eki py, ta któ -
ra nie nur ku je, spró bo wa ła po now nie swo -
ich sił z węd ką w rę ku. Ku na sze mu
zdzi wie niu, da li ra dę. Kto by nie dał ra dy
chwy cić ry by w Nor we gii...
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Ko lej ne dni mi ja ły, zde cy do wa nie zbyt
szyb ko, mię dzy in ny mi na eks plo ra cji ko lej -
nych nor we skich szla ków. Za czę li śmy od
An na Si ra. Gru pa wspi na ła się po ska łach
ni czym ko zi ce. Do tar li śmy do wierz choł ka
fior du, aby za chwi lę zejść w dół, do kil ku
nie sa mo wi tych miejsc, prze pięk nej pla ży
czy osa dzo nej wśród fior dów ja ski ni.
Wszyst ko trwa ło pa rę go dzin, gru pa dziel -
nie da ła ra dę. Po po wro cie kil ka osób, tych
mniej zmę czo nych gór ską wę drów ką,
wcho dzi do wo dy na noc ne go nur ka. Wy -
nu rzy li się bar dzo za do wo le ni. Tak na stał
pół me tek na szej wy pra wy. Na stęp ne go
dnia Olav za pro po no wał, że bym po szedł z
nim do pszczół po miód. To dla mnie coś
no we go, więc zgo dzi łem się od ra zu. Ubra -
li śmy się w pszcze lar skie ubra nia, spa ko wa -

li śmy sprzęt na przy czep kę i po je cha li śmy.
Od wie dzi li śmy w su mie kil ka pa siek, za bie -
ra li śmy ram ki z mio dem, w miej sce za bra -
nych wsta wia li śmy no we. 
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Wszę dzie pszczo ły… Jed na wpa da ła mi
do bu ta i zro bi ła, jak to Olav po wie dział,
„PIK”. Wró ci li śmy po kil ku go dzi nach. Olav
nie krył za do wo le nia, nikt z je go ro dzi ny od
kil ku lat nie chciał iść z nim do pszczół. Dla
mnie to no we do świad cze nie, więc jak bę -
dzie tyl ko oka zja, to cze mu znów miał bym
nie iść!

Po go da by ła wspa nia ła, jak na tę po rę ro -
ku, wo da cie pła, ryb du żo, cze go wię cej
nam po trze ba? Ostat nie dni po by tu chcie li -
śmy wy ko rzy stać w stu pro cen tach, od ra -
na nur ko wa li śmy, ło wi li śmy ry by,
wę dro wa li śmy po gór skich szla kach. Wie -
czo ry mi ja ły nam na wspól nych bie sia dach,
snu ciu nur ko wych opo wie ści oraz usta la niu
ko lej nych pla nów.

Po ra wra cać do do mu… Sprzęt spa ko wa -
ny do sa mo cho du, więc że gna my się i ru -

sza my. W dro dze po wrot nej od wie dza my
jesz cze Kri stian sand. Gru pa nie kry ła za do -
wo le nia, co nie któ rzy do py ty wa li, kie dy
znów tu taj przy je dzie my… 

Od po wia dam za tem – za rok!
Czy by ło war to wró cić do Bu i po ka zać

swo im przy ja cio łom, jak wy glą da skra wek
nor we skie go lą du, jak wy glą da nor we ska
flo ra i fau na? Je stem pe wien, że tak, bo war -

to wra cać tam, gdzie jest pięk nie, gdzie mo -
żna za nu rzyć się w wo dzie, zjeść do brą,
świe żą ry bę czy po cho dzić po gór skich
szla kach.

Test i zdję cia:

Ma rek Men cel – In struk tor nur ko wa nia NA UI i ASTD 

zdję cia pod wod ne: Bar ba ra Glenc

in fo@szko la -nur ko wa nia.com
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Gdy zaś je sień po ma lo wa ła oko -
li ce zło tem i czer wie nią,

przy szedł czas, by wy brać się na
pięk ne, cie płe wo dy,

a wie czo ry już chło dem pod szy te
za mie nić

na cie płą bry zę od mo rza z
wsłu chi wa niem się w je go szum.

We dług Sta re go Te sta men tu, kie dy Izra -
eli ci opusz cza li nie wo lę egip ską w dro dze
do Zie mi Obie ca nej, Jah we za po śred nic -
twem Mo jże sza spra wił, że Mo rze (Czer wo -
ne) się roz stą pi ło. Mo jżesz i Izra eli ci ucie kli
przez je go śro dek, a po goń wojsk fa ra ona
zgi nę ła w nie skoń czo nych od mę tach po -
wra ca ją cych na swe miej sce wód. Izra eli ci
bez piecz nie prze do sta li się na Pół wy sep Sy -
naj. We dług współ cze snych ba dań kli ma to -
lo gicz nych, zja wi sko ta kie jest mo żli we w
wy ni ku kom bi na cji od po wied nio sil ne go
wia tru oraz spe cy ficz ne go ukształ to wa nia
dna mor skie go.

My jed nak pod czas wy pra wy nur ko wej

zwa nej sa fa ri, nie li cząc na cu da czy dziw -
ne zja wi ska przy ro dy, po sta na wia my obej -
rzeć za war tość Mo rza Czer wo ne go z bli ska.
Jest ono po łą czo ne przez cie śni nę Bab al -
-Man dab z Mo rzem Arab skim, a przez Ka -
nał Su eski z Mo rzem Śród ziem nym. Na
pół no cy znaj du ją się dwie za to ki – Za to ka
Su eska i Za to ka Aka ba, ota cza ją ce z dwóch
stron Pół wy sep Sy naj. Środ kiem dna Mo rza
Czer wo ne go bie gnie do li na ry fto wa. Jest to
Ryft Mo rza Czer wo ne go. Je go dno sta no wi
sko ru pa oce anicz na zbu do wa na z ba zal tu.
W tym miej scu Afry ka od da la się od Azji.
Pro ces ten trwa nie prze rwa nie.

Gdzieś tam, na środ ku, znaj du je się osa -
mot nio ne wy pły ce nie, wierz cho łek po tę -
żnej for ma cji skal nej wy sta ją cy kil ka
me trów nad po wierzch nię, opły wa ny sil ny -
mi prą da mi, sta no wią cej do sko na łą przy nę -
tę dla ró żno ra kich form fau ny i flo ry. Skal ny
blok o roz mia rach 400 m na 50 m swo ją
piasz czy stą po wierzch nią nie wska zu je, że
pod wo dą mo że my na tknąć się na cie ka wy
eko sys tem. Jed nak w pro mie niu dzie sią tek

ki lo me trów nie ma in nej for ma cji ko ra lo -
wej, tak więc w tym miej scu sku pia się ca -
łe oko licz ne ży cie na ra fie. To wy ma rzo na
lo ka li za cja, w od le gło ści oko ło osiem dzie -
się ciu ki lo me trów od egip skie go lą du, dzię -
ki któ rej mo żna roz ko szo wać się
tro pi kal nym kli ma tem i po znać pod wod ną
fau nę i flo rę. Sil ne prą dy wod ne wo kół
wysp spra wia ją, że licz na gru pa ryb i bez -
krę gow ców znaj du je tu taj ide al ne miej sce
do ży cia. Spo tkać mo żna tu uni ka to we ga -
tun ki zwie rząt. Wiel kie wra że nie wy wo łu ją
wszech obec ne ko so go ny, zwa ne li sa mi

Wyprawa nurkowa na Wyspy Braci
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mor skim (Alo pia svul pi nus), oraz wszel kiej
ma ści re ki ny: bia ło płe twe, mło ty, je dwa bi -
ste, sza re ra fo we, a na wet bia ło płe twe oce -
anicz ne i wie lo ry bie. Wśród ogrom nej
ró żno rod no ści fau ny mo żna spo tkać ta kże
mu re ny, żół wie i strzę pie le ra fo we.

To praw dzi wy raj dla mi ło śni ków nur ko -
wa nia, przy rod ni ków, fo to gra fów i ama to -
rów fa scy nu ją cych przy gód. Wszyst kich

tych wi do ków – zna nych do tych czas z
pięk nych, ko lo ro wych fo to gra fii i fil mów –
chce my do świad czyć pod czas spo tkań w
wo dach ota cza ją cych dwie bliź nia cze bez -
lud ne wy spy na Mo rzu Czer wo nym w Egip -
cie, słyn ne z ra fy ko ra lo wej i miejsc do
nur ko wa nia – pły nie my na jed no z naj lep -
szych a za ra zem naj mniej do stęp nych
miejsc do nur ko wa nia Bro ther Is lands – Wy -

spy Bra ci (El Akha we inI slands). Nur ko wa -
nia na Bro thers Is lands to nie tyl ko przy go -
da pod czas spo tkań z bo gac twem fau ny i
flo ry. Przy wy spie Wiel ki Brat le ży wrak 75-
me tro we go stat ku trans por to we go „Aida II”,
któ ry za to nął w 1957 ro ku. Od te go cza su
„wrósł” w ra fę ko ra lo wą, za cho wu jąc się w
bar dzo do brym sta nie. Jesz cze wcze śniej, w
1901 ro ku za to nął tu ogrom ny 137-me tro -
wy trans por to wiec „Nu mi dia”, obec nie sie -
dli sko ży cia ko ra li i nie prze bra nych ła wic
ryb. Od za wsze wra ki stat ków przy cią ga ły
nur ków a ich ta jem ni czość i nie jed no krot -
nie nie wy ja śnio ne hi sto rie spra wia ją, że
nur ko wa niu na wra ku nie rzad ko to wa rzy -
szy mi sty cyzm, któ re go czę sto po zba wio ne
są nur ko wa nia na ra fach.

Star tu jąc z Hur gha dy, na spraw dze nie i
roz grzew kę wy ko nu je my nur ko wa nia na
Sha abel ERG. Na sza łódź jest od po wied nio
przy go to wa na do re ali za cji opra co wa nych
przez nas pla nów. To wy god ny, prze stron ny
jacht mo to ro wy. Es te tycz ne wy koń czo ne
wnę trza, prze stron ne ka ju ty, te ko wy po kład
za pew nia ją kom fort po by tu i du żą swo bo dę
w przy go to wa niu nur ko wa nia. Do sta tecz nie
moc ny oraz do brze przy sto so wa ny do rej -
sów na od da lo ne miej sca, ra fy i wy spy Mo -
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rza Czer wo ne go. Dwa na ście dwu oso bo -
wych ka jut z kli ma ty za cją za pew nia kom -
fort przed i po nur ko wa niach, na to miast
wy po sa że nie – w tym dwie sprę żar ki (ni trox)
i dwa Zo dia ki oraz do świad czo na za ło ga
gwa ran tu ją na sze bez pie czeń stwo.

Na ra zie pły nie my na pół noc, przed na -
mi DUN RA VEN – pa ro wiec, któ ry słu żył do
trans por tu przy praw ko rzen nych oraz drew -
na. Za to nął przy ra fie Sha’b Mah mud 25
kwiet nia 1876 r., pod czas swo je go ostat nie -
go rej su z ła dun kiem ba weł ny i weł ny z
Bom ba ju w In diach do New ca stle, po rze -
ko mej pi jac kiej dys pu cie po mię dzy ka pi ta -
nem, je go żo ną a pierw szym ofi ce rem.
Dwie czę ści prze ła ma ne go na pół stat ku le -
żą osob no – część ru fo wa na głę bo ko ści 28
m, a dziób na 18 m. Przy cu mo wa ni do sta -
łe go punk tu (boi) za nu rza my się w kie run ku
wra ku, by wpły nąć przez szpa ry w ka dłu -
bie na pra wej bur cie.

Na ru fie od naj du je my ster i śru bę na pę -
do wą po ro śnię te ko ra la mi. Wie le du żych
ryb z ga tun ku strzę pie lo wa tych wy bra ło so -
bie ten wrak na swój dom, a ogrom ny ko -
cioł w cen tral nej czę ści lśni mie nią cy mi się
te raz w sno pach świa teł ma ły mi prze źrocz -
ka mi (ang. Glass fish).

Trzy nur ko wa nia od by wa my na wra ku SS
Thi stle gorm. THI STLE GORM to praw do po -
dob nie naj bar dziej zna ny wrak na Mo rzu
Czer wo nym. Ten bry tyj ski frach to wiec był
źró dłem za opa trze nia dla Ósmej Ar mii Bry -
tyj skiej sta cjo nu ją cej w Alek san drii w Pół -
noc nej Afry ce i przy go to wu ją cej się do
ope ra cji Cru sa der. Hi sto ria Thi stle gor ma
jest krót ka, ale fa scy nu ją ca. Sta tek zo stał

zbu do wa ny na prze ło mie 1939/40 ro ku
przez fir mę „North Eastern Ma ri ne En gi ne -
ering Co. Ltd of Sun der land” a zwo do wa ny
w ce lu do łą cze nia do wy sił ku zbroj ne go II
woj ny świa to wej w dniu 9 kwiet nia 1940 r.
By ła to śred nia jed nost ka trans por tu ją ca, o
wy mia rach 415 x 58 x 25 stóp i wy por no ści
4898 ton. W cza sie gdy wo do wa no sta tek,
pa no wał ogól ny de fi cyt uzbro je nia, dla te go
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też zo stał on wy po sa żo ny je dy nie w 4,7 ca -
lo we (120 mm) dzia ło prze ciw lot ni cze i cię -
żki ka ra bin ma szy no wy ka li bru 3,8 ca la –
obie bro nie by ły po zo sta ło ścia mi z I woj ny
świa to wej.

W swo im trze cim rej sie wio zą cy wy po -
sa że nie woj sko we sta tek za ko twi czył bez -
piecz nie wraz z in ny mi kon wo jo wa ny mi
stat ka mi w Cie śni nie Gu bal skiej, tuż obok

Wy spy Sha dwan. 6 paź dzier ni ka o 2.00 ra -
no ci szę za kłó ci ło przy by cie dwóch bom -
bow ców He in kel He 111 lo tu 11/KG26, z
któ rych je den zde cy do wał się na atak na
Thi stle gor ma. Dwie bom by ude rzy ły w sta -
tek tuż za most kiem, co po skut ko wa ło na -
tych mia sto wym wy bu chem ognia na
po kła dzie. Za ło ga za czę ła opusz czać sta -
tek, gdy tyl ko zo rien to wa ła się, że ist nie je

ogrom ne ry zy ko eks plo zji amu ni cji prze wo -
żo nej w ła dow niach.

Dzie wię ciu człon ków za ło gi zgi nę ło, a
po zo sta li ura to wa ni zo sta li przez HMS
CAR LI SLE ko twi czą cą nie da le ko. Dzie sięć
mi nut po ata ku na stą pi ła ol brzy mia eks plo -
zja i THI STLE GORM szyb ko za to nął.

Wrak le żał na dnie za po mnia ny, aż do
wcze snych lat 50. XX w., kie dy to Ja cqu es
Co uste au i je go sta tek ba daw czy „Ca lyp so”
od kry li i zi den ty fi ko wa li go. W 1956 r. w
ma ga zy nie Na tio nal Geo gra phic po raz
pierw szy opi sa no wrak, a sa ma eks plo ra cja
stat ku przez Co uste au by ła udo ku men to wa -
na w fil mie „Ci chy Świat”. Na stęp nie zno -
wu na stą pił okres ma łe go za in te re so wa nia
wra kiem, aż do cza su roz wo ju re kre acyj ne -
go nur ko wa nia w re jo nie Mo rza Czer wo ne -
go. THI STLE GORM zo stał po now nie
„od kry ty” dla wszyst kich nur ków w 1991 r.
Te raz spo czy wa po zio mo na głę bo ko ści 30
m.

Przed na mi Ra fa Abu Nu has sły ną ca z
czte rech zlo ka li zo wa nych na niej wra ków,
któ re przy cią ga ją uwa gę nur ków z ca łe go
świa ta. Nur ku je my przy tej ra fie na wra ku
grec kie go stat ku han dlo we go GIAN NIS D,
któ ry pły nął do oko ła ra fy 19 mar ca 1983 r.
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i po szedł na dno w krót kim cza sie po zde -
rze niu z nią.

Le ży na głę bo ko ści 27 m, po ro śnię ty jest
twar dy mi i mięk ki mi ko ra low ca mi. Na nim
wy ko nu je my ko lej ne nur ko wa nie. Nur ko wa -
nie w tym wra ku nie spra wia trud no ści, gdyż
peł ne jest ła twych wejść i wyjść. Wrak jest po -
ło żo ny pod ką tem 45 stop ni, co da je do dat -
ko we efek ty – pod czas pły nię cia klat ką
scho do wą w gó rę, ma my wra że nie, że jed nak
pły nie my w dół. Atrak cyj niej sza nur ko wo jest
po ło wa stat ku od stro ny ru fy. Utrwa la my
prak ty kę z pierw sze go nur ka zwią za ną z fa -
lo wa niem. Po oko ło go dzin nym nur ko wa niu
przy cho dzi czas na „wal kę” z fa lą, wia trem i
sprzę tem przy „wsia da niu” do Zo dia ka. Na -
sze do świad cze nie oraz wpraw ne i wy tre no -
wa ne po czy na nia ob słu gi pon to nów po wo-
du ją, że tyl ko z opo wie ści zna my hi sto rie o
pon to nach wy wró co nych wraz z pa sa że ra mi
i sprzę tem na roz bi ja ją cej się o ra fy fa li.

Noc spę dza my na dzie się cio go dzin nej
pod ró ży w kie run ku po łu dnio wym.

Pierw szą ozna ką zbli ża ją cych się wysp
jest wi docz na z od le gło ści wie lu ki lo me -
trów wik to riań ska XIX -wiecz na, pięk na la -
tar nia mor ska, zbu do wa na przez bry tyj skich
ko lo ni za to rów.

Uru cho mio na 4 czerw ca 1883 ro ku –
świa tło jej do cie ra ło na od le głość po nad 20
km. Obec nie zmo der ni zo wa na dzia ła na -
dal. To też jed na z lo kal nych atrak cji – w
koń cu to je dy na bu dow la w oko li cy. Wiel -
ki Brat ze wzglę du na roz miar, mno gość
form ży cia, a ta kże zró żni co wa nie tras nur -
ko wych jest do sko na łym miej scem na wet

na wie le nur ko wań. Eks plo ra cja te go miej -
sca do star cza za ka żdym ra zem nie sa mo wi -
tych prze żyć.

Jed nak do pie ro po praw ne za pla no wa nie
nur ko wa nia po zwo li na je go bez piecz ne
wy ko na nie. Na le ży pa mię tać, że na Bro -
thers Is lands wa run ki po tra fią być dość trud -
ne. Trze ba uwa żać nie tyl ko na gwał tow nie
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opa da ją ce sto ki, ale rów nież na sil ne prą dy.
Z te go wzglę du za czy na my nur ko wa nie
zwy kle na pół noc nym krań cu wy spy, aby
na stęp nie dry fu jąc pod wo dą do pły nąć do
ce lu, czy li ło dzi lub cze ka ją ce go na nas
pon to nu.

Numidia
Od pra wa – nur ku je my na wra ku Nu mi -

dii. To bry tyj ski trans por to wiec, o wy por no -

ści brut to 6,399 ton, wy bu do wa ny i zwo do -
wa ny w Glas gow w An glii w 1901 ro ku, w
stocz ni D&W Hen der son Shi py ard. Był wy -
po sa żo ny w trzy pa ro we sil ni ki, dzię ki któ -
rym osią gał mak sy mal ną pręd kość
dzie się ciu wę złów, po mi mo du żych ga ba -
ry tów: 137,4 m dłu go ści x 16,7 m sze ro ko -
ści oraz za nu rze niu 9,2 m. Za to nął 29
lu te go 1901 ro ku. Nur ko wa nie za czy na my

od szcząt ków uszko dzo ne go dzio bu, wro -
śnię te go w ra fę ko ra lo wą już na 8 me trach
głę bo ko ści. Na szym oczom uka zu je się
prze pięk nie po ro śnię ty wrak, z mnó stwem
wro śnię tych twar dych i mięk kich ko ra li,
wkom po no wa nych tak, że cza sem trud no
od ró żnić po zo sta ło ści stat ku od ra fy.

Jed nak czuj ne oczy wy pa tru ją cha rak te -
ry stycz ne, choć buj nie po kry te ko ra lem ko -
ło, to któ ryś z ła dun ków Nu mi dii. Ka dłub w
ca ło ści za czy na się jed nak na oko ło 20 me -
trach i opa da do 86 me trów. Po nie waż sta -
tek le ży na stęp ce, na pół noc nym cy plu
wy spy, bar dzo czę sto opły wa ją go sil ne prą -
dy, któ rych iden ty fi ka cja jest nie zbęd na do
bez piecz ne go za pla no wa nia i wy ko na nia
nur ko wa nia. Nu mi dia opie ra się o ścia nę
wy spy pod ką tem oko ło 60 stop ni. W jej
wnę trzu schro nie nie zna la zły ca łe ła wi ce
ryb, spo tka nie du że go na po le ona, strzę pie -
la czy sta da tuń czy ków nie na le ży do rzad -
ko ści.

Po drew nia nym po kła dzie nie ma już śla -
du, więc nur ko wie ma ją mo żli wość ła twej
eks plo ra cji. Tuż za dru gą ła dow nią wi docz -
na jest po zo sta łość po most ku ka pi tań skim,
a za raz za nim znaj du je się prze wró co ny
ko min. Tu taj ma low ni czo wy glą da ją, po ro -
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śnię te ko lo ro wy mi ko ra la mi, uchwy ty do
sza lup na obu bur tach. Ma szy now nia znaj -
du je się już po ni żej 50 me trów głę bo ko ści,
za tem do stęp na jest tyl ko dla bar dziej za -
awan so wa nych płe two nur ków. Na sa mym
koń cu, na oko ło 86 me trach, do dzi siaj
znaj du ją się śru ba i ster, jed nak mi mo wspa -
nia łej przej rzy sto ści ru fa stat ku (ze wzglę du
na re kre acyj ną kon fi gu ra cję) jest dla nas
nie osią gal na. 

Koń cząc nur ko wa nie dry fem przy
wschod niej ścia nie wy spy, za nu rza my się
w fe erię barw i ró żno rod no ści ży cia. Świat
wo kół nas mie ni się od ma łych po ma rań -
czo wych i żół tych ry bek, po te więk sze, ko -
lo ro we, grań ce cent ko wa ne i ja sno brzu che,
ry by klar ne ty, czy też do stoj ne tuń czy ko wa -
te. Wra że nia uzu peł nia ją wy smu kłe i groź -
nie wy glą da ją ce bar ra ku dy. W licz nych
za ka mar kach, wgłę bie niach, gro tach czy
ko ra lach kry ją się ko lej ne no we ze sta wy bo -
ga te go ży cia. Świat pod wod ny tęt ni ży ciem.
Już przed sa mym wyj ściem na łódź do stoj -
nie mi ja nas, na głę bo ko ści po nad 30 me -
trów, przed sta wi ciel jed ne go z wie lu
wy stę pu ją cych tu ga tun ków sza re go re ki na
ra fo we go – ang. Gray re ef shark (Car char hi -
nu sam blyr hyn chos).

Aida
Ścia na za chod nia Du że go Bra ta sły nie

przede wszyst kim z le żą cej tam „Aidy”, stat -
ku do staw cze go, któ ry pod cho dząc do wy -
spy roz bił się o ra fę. Ścia na ta na zy wa na jest
rów nież La sem Gor go nii, ze wzglę du na
po ra sta ją ce ją prze pięk ne oka zy tych ko ra -
li. Aida – (rów nież spo ty ka na na zwa Ad’da)

to sta tek o wy por no ści 1428 ton, dłu go ści
75,1 m oraz mak sy mal nej sze ro ko ści 9,7 m.
Zo stał zwo do wa ny w 1911 ro ku we Fran -
cji. Wy po sa żo ny był w sil ni ki, któ re umo -
żli wia ły roz wi nię cie pręd ko ści dzie wię ciu
wę złów. Ory gi nal nie prze zna czo ny był do
ad mi ni stro wa nia por tów egip skich oraz la -
tar ni mor skich na Mo rzu Czer wo nym. Na
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po łu dnio wo -wschod niej stro nie wy spy
Wiel kie go Bra ta znaj du je się sta ry po most,
któ ry słu ży ja ko przy stań dla przy pły wa ją -
cych stat ków ma ry nar ki wo jen nej z za opa -
trze niem dla egip skiej ob słu gi la tar ni
mor skiej. 15 wrze śnia 1957 ro ku Aida wła -
śnie przy pły nę ła ze zmia ną żoł nie rzy.

Po mi mo sztor mu, ka pi tan zde cy do wał
się do bić do przy sta ni. Nie ste ty, by ła to fa -
tal na de cy zja. Pod czas nie for tun ne go za ko -
twi cze nia fa le mor skie ze pchnę ły go na
ska ły, roz trza sku jąc ka dłub na dwie czę ści.
77-oso bo wa za ło ga wraz z ka pi ta nem bez -
piecz nie opu ści ła po kład to ną ce go wra ku.

W mię dzy cza sie jed nost ka zdry fo wa ła nie -
co w pół noc nym kie run ku wy spy, osta tecz -
nie osia da jąc na głę bo ko ści od 24 do 59
me trów, gdzie znaj du je się ru fa na zbo czu
stro mo opa da ją cej ra fy. Przez wszyst kie la -
ta po by tu na ra fie Aida sta ła się jej czę ścią.
Jed nak kształt ka dłu ba jest do sko na le za -
cho wa ny – oprócz oczy wi ście czę ści dzio -
bo wej, któ ra zo sta ła znisz czo na pod czas
zde rze nia z ra fą. Wrak po ra sta ją prze pięk ne
ko ra le mięk kie i twar de we wszyst kich mo -
żli wych bar wach. Przej rzy stość wo dy w
tym re jo nie zwy kle nie spa da po ni żej 40 m.
Na wra ku spo tkać mo żna ko lo ro we, groź -

nie wy glą da ją ce strzę pie le, tuń czy ki, jak
rów nież re ki ny. Po zo sta ło ści drew nia ne go
po kła du nie utrud nia ją do stę pu do wnę trza
wra ku. W za ka mar kach spo ty ka my ła wi ce
ma łych ryb, a wśród nich cha rak te ry zu ją ce
się du ży mi oczy ma Pa ra pria can thus – ro -
dzaj mor skich ryb z ro dzi ny zmia ta czo wa -
tych. Pły nąc mi ja my ka bi ny, w któ rych do
dzi siaj tkwią mo się żne bu la je. Pra wie pięć -
dzie się cio me tro wy ko min wciąż ła two zi -
den ty fi ko wać, a nur ko wie tech nicz ni mo gą
na głę bo ko ści 59 m od na leźć śru bę, ster
oraz na pis AIDA.

Wie czor na roz mo wa to opo wie ści na sze -
go prze wod ni ka Krzysz to fa Pu zi (Na uti ka
Sa fa ri) o hi sto rii wra ku NU MI DIA. Na zwa
stat ku po cho dzi od sta ro żyt ne go kra ju w
pół noc no -za chod niej Afry ce, gra ni czą ce go
z Kar ta ge ną i Mau re ta nią. Za miesz ki wa ny
był przez ple mio na ber be ryj skie, któ rych
Rzy mia nie zwa li Nu mi da mi. Obec nie jest
to część Al gie rii. 28 lu te go 1901 ro ku Nu -
mi dia wy pły nę ła w swój dzie wi czy rejs do
Kal ku ty i z po wro tem, pod czas któ re go za -
ło ga i Ka pi tan J. Cra ig mie li do sko na łą oka -
zję spraw dzić mo żli wo ści stat ku. Dru gi rejs,
roz po czę ty w dniu 6 lip ca 1901 ro ku, oka -
zał się za ra zem ostat nim. Nu mi dia prze wo -
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zi ła 97 osób za ło gi oraz 7000 ton ła dun ku,
w skład któ re go wcho dzi ły mię dzy in ny mi
wa go ny ko le jo we oraz za pa so we ko ła wraz
z osia mi do po cią gów. Na po kła dzie nie by -
ło pa sa że rów. Tra sa stat ku do Kal ku ty prze -
bie ga ła kla sycz nie przez Mo rze Ir landz kie,
Atlan tyk, Mo rze Śród ziem ne i po przez Ka -
nał Su eski i Mo rze Czer wo ne do Oce anu
In dyj skie go. Trans por to wiec opu ścił Ka nał
Su eski 19 lip ca 1901 ro ku. Po go da te go
dnia by ła wy śmie ni ta z lek kim po wie wem
wia tru z kie run ku NW. Po prze rwie nie opo -
dal Wy spy Sha dwan, tuż przed wie czo rem

sta tek ru szył w stro nę Wysp Bra ci. Od 1883
ro ku na więk szej z wysp zo sta ła uru cho -
mio na la tar nia mor ska, któ rej świa tło za -
uwa żo no oko ło pierw szej w no cy 20 lip ca
1901 ro ku. Mniej wię cej w tym cza sie ka pi -
tan wy dał roz ka zy do ty czą ce dal sze go kur -
su stat ku, dzię ki któ re mu jed nost ka mia ła
omi nąć la tar nię o oko ło mi lę, a jed no cze -
śnie po zo sta wił roz kaz, aby go obu dzo no w
mo men cie mi ja nia la tar ni, po czym opu ścił
mo stek i udał się na za słu żo ny od po czy nek.
O 2:10 ka pi tan zo stał obu dzo ny przez
wstrząs spo wo do wa ny ude rze niem ka dłu ba

o ra fę. Kie dy do stał się na mo stek stwier dził,
że Nu mi dia osia dła na ra fie tuż pod la tar nią
na pół noc nej czę ści wy spy Du że go Bra ta.
Po oko ło dwóch go dzi nach wal ki za ło gi,
aby sta tek z po wro tem wró cił na głę bi nę,
wy łą czo no sil ni ki. O 7:30 ra no wy sła no
mel du nek do por tu Su ez po po moc, a więk -
szość za ło gi ewa ku owa no na wy spę. In ne
stat ki przy pły wa ły na po moc, ale wszel kie
wy sił ki ze pchnię cia wra ku z ra fy za koń czy -
ły się fia skiem. W koń co wym ra por cie ka -
ta stro fy ja ko przy czy nę za to nię cia jed nost ki
po da no zmia nę kur su ze wzglę du na za -
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śnię cie ofi ce ra na wach cie, któ re go za wie -
szo no w czyn no ściach na dzie więć mie się -
cy.

Ma ły Brat to mniej sza z wysp. Oto czo na
wo kół przez ra fy ko ra lo we z prze pięk nym
la sem gor go nii.

Bo gac two ryb i ko ra low ców ich ko lo ry -
sty ka, for my, ro dzaj i ilość przy pra wia ją o
za wrót gło wy. Część z te go kra jo bra zu to
twar dy ko ral lub frag men ty skał, in ne fa lu ją
pod wpły wem prą dów, część otwie ra się i
za my ka, część drga, do te go mnó stwo ró -
żno rod nych ma łych ry bek. Tuż pod po -
wierzch nią wo dy za ska ku je nas fan ta-
stycz ny ogród mięk kich ko ra li z nie wiel ką
ilo ścią szkar łup ni. Jest to nie zwy kle cie ka -
wy i ró żno rod ny (ist nie je oko ło 100 ro dza -
jów), czę sto pro wa dzą cy noc ny tryb ży cia
typ zwie rząt, któ re czę sto spo ty ka my pod
wo dą. Są bio in dy ka to ra mi – ich obec ność
wska zu je, że wo dy są sto sun ko wo czy ste.

Ko ro na cier nio wa jest przy kła dem żar -
łocz ne go, dra pie żne go szkar łup nia z gro -
ma dy roz gwiazd, wy stę pu ją ce go po spo li cie
rów nież na ra fach ko ra lo wych Mo rza Czer -
wo ne go. Jest jed nym z naj więk szych, obok
roz gwiaz dy gi gan tycz nej, przed sta wi cie li
roz gwiazd. Ciem no fio le to we cia ło o śred ni -

cy 40-60 cm zło żo ne jest z kil ku lub kil ku -
na stu krót kich ra mion po kry tych licz ny mi,
bar dzo ostry mi kol ca mi ja do wy mi, któ re
sta no wią śro dek obro ny przed dra pie żni ka -
mi. Głów nym skład ni kiem ja du są sil nie
tok sycz ne aste ro sa po ni ny. Ukłu cie przez
ko lec jest nie tyl ko bo le sne, ale ta kże mo że
być nie bez piecz ne. U czło wie ka po wo du je
po ja wie nie się sze re gu symp to mów i ob ja -
wów, ta kich jak ostry ból, za czer wie nie nie,
obrzęk czy wy mio ty. Mo że ta kże pro wa -
dzić do he mo li zy, pa ra li żu lub uszko dze nia
wą tro by a na wet do śmier ci w wy ni ku
wstrzą su ana fi lak tycz ne go. Ko ro na cier nio -
wa ży wi się głów nie po li pa mi ko ra li ma dre -
po ro wych, do cze go jest do sko na le przy-
sto so wa na. Jej bar dzo ela stycz ne cia ło po -
zwa la na po ży wia nie się na ko ra lach o ró -
żnych roz mia rach i kształ tach oraz po tra fi
pro du ko wać es te ra zę, któ ra nisz czy głów ne
za pa sy ener gii ich ofiar. Po mi mo swo jej
spe cja li za cji w stro nę po lo wa nia na ko ra -
low ce, zda rza się, że ich po kar mem sta ją
się ta kże gąb ki, mię cza ki, a na wet in ne
szkar łup nie.

Od bi ja ne w wo dzie czer wo ne, za cho -
dzą ce słoń ce, odro bi na C2H5OH w po sta ci
wy my ślo nej przez Szko tów to oka zja od

roz mów i dys ku sji, w tym ta kże o hi po te -
zach, co do po cho dze nia na zwy Mo rza
Czer wo ne go. Naj bar dziej przy go to wa ny do
dys ku sji w tym te ma cie Szy mek Mi kor ski
przed sta wił kil ka tez:

– wo da Mo rza Czer wo ne go przez ca ły
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rok spra wia wra że nie, że jest ko lo ru zie lo -
no -nie bie skie go, jed na kże pod czas za kwi -
tu si nic Tri cho de smium wy da je się być
czar no -brą zo wa;

– od na zwy lu du Hi my ari tów, ży ją ce go
w sta ro żyt no ści na je go wy brze żach, któ rzy
sa mi się na zy wa li Czer wo ny mi;

– nie któ rzy twier dzą, że sło wo „czer wo -
ny” ozna cza ło w nie któ rych ję zy kach azja -
tyc kich kie ru nek po łu dnio wy (He ro dot raz
uży wa okre śle nia Mo rze Po łu dnio we za -
miast Mo rze Czer wo ne);

– sta ro żyt ni Egip cja nie na zy wa li Pu sty nię
Arab ską czer wo ną zie mią lub czer wo nym
lą dem, stąd mo rze ogra ni cza ją ce te zie mie
na zwa li czer wo nym;

– obec nie, prze wod ni cy we współ cze -
snym Egip cie twier dzą, że na zwa mo rza po -
cho dzi od raf ko ra lo wych, któ rych
więk szość w tym mo rzu ma za bar wie nie
czer wo na we;

Mo rze Czer wo ne jest jed nym z czte rech
mórz na zwa nych w ję zy ku pol skim (po dob -
nie jak w an giel skim) na zwą bar wy, obok
Mo rza Czar ne go, Mo rza Bia łe go i Mo rza
Żół te go.

Bro ther Is lands to naj lep sze co ma do za -
ofe ro wa nia Mo rze Czer wo ne. Fan ta stycz ne

nur ko wa nia przy ścia nach, wra ki Aidy i Nu -
mi dy, ko ra le, ry by i oczy wi ście re ki ny.

Kon ty nu ując wy pra wę, na dzień po prze -
dza ją cy wy jazd, na de ser zo sta wi li śmy so -
bie słyn ną ra fę El phin sto ne. Wy pra wa trwa,
a my już kon kre ty zu je my pla ny na na stęp -
ną…

RMH

PS Ofer ta MDT na rok 2016, w tym na sa -
fa ri, do stęp na już od stycz nia.

Ro mek M. Hło baż – nu rek za wo do wy i tech nicz -

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

po nad 1600 cer ty fi ka tów, wy szko lił po nad 60 in -

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

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

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

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

swo jej ka rie rze po nad 5600 nur ko wań w akwe nach

ca łe go świa ta, uczest ni czył ja ko kon sul tant i nu rek

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

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

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

ną, głę bo kość 100 m prze kra czał kil ka dzie siąt ra zy,

a je go wie dza, spo kój i opa no wa nie wie lu po zwo -

li ła na bez piecz ny po wrót z tej głę bo ko ści. Au tor

fil mo wych zdjęć spe cjal nych – www.film pol ski.pl i

ksią żki „Do tknąć Głę bi” www.do tknac gle bi.pl
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Ma le di wy - ko mu ni kat dla pod ró żu ją cych

W oba wie przed eska la cją
pro te stów po li tycz nych w sto -
li cy kra ju Ma le pre zy dent Ma -
le di wów Ab dul la Yame en
wpro wa dził 4 li sto pa da 
30-dnio wy stan wy jąt ko wy.
Po mi mo że brak jest in for ma -
cji o in cy den tach w ośrod -
kach tu ry stycz nych,
Mi ni ster stwo Spraw Za gra -
nicz nych za le ca pod ró żu ją -
cym na Ma le di wy sto so wa nie
się do za le ceń miej sco wych
słu żb bez pie czeń stwa i uni ka -
nie du żych sku pisk lud no ści,
szcze gól nie w sto li cy kra ju
Ma le. 
Oso by prze by wa ją ce na Ma -
le di wach po win ny zgło sić
swój po byt w sys te mie Ody se -
usz, a w ra zie wąt pli wo ści co
do sy tu acji bez pie czeń stwa
kon tak to wać się bez po śred nio
z Am ba sa dą RP w New Del hi. źródło: MSZ

http://www.newdelhi.msz.gov.pl/pl/
https://odyseusz.msz.gov.pl/
https://odyseusz.msz.gov.pl/
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Co jest ta kie go po cią ga ją ce go w
nur ko wa niu na ku pie zło mu, jak to
nie któ rzy okre śla ją? Skąd ca ła rze sza
nur ków, któ rzy upodo bali so bie nur -
ko wa nia wra ko we? Co tam ta kie go
jest, że Ci do świad cze ni nur ko wie nie
mo gą się do cze kać ko lej ne go nur ko -
wa nia na wra ku?

Nu rek po cząt ku ją cy nie ma zie lo ne go
po ję cia, o co w tym cho dzi. Dla nie go bo -
wiem ka żde nur ko wa nie jest eks cy tu ją cą
przy go dą. Z la ta mi na bie ra się do świad cze -
nia i spe cja li zu je się w wy bra nym nur ko wa -
niu. Jed ni nur ku ją, aby po oglą dać ko lo ro we
ryb ki, dru dzy wy bie ra ją nur ko wa nia głę bo -
kie, jesz cze in ni fo to gra fię pod wod ną.

Rów nież nur ko wa nia na wra kach ró żnią
się od sie bie. Nur ku je my za rów no na po tę -
żnym pan cer ni ku, jak i sta rym Fia cie osia -
dłym na dnie ka mie nio ło mu. I tu po ja wia
się py ta nie: czy owe go Fia ta mo żna za kwa -
li fi ko wać ja ko wrak? Zacz nij my więc od de -
fi ni cji.

Wrak to nie na da ją cy się do uży cia sta -
tek, znaj du ją cy się pod wo dą lub wy rzu co -
ny na brzeg. Naj czę ściej jed nak jest to

zbio ro wi sko roz rzu co nych obiek tów lub
ich frag men tów. Przy czyn za to nię cia stat -
ków jest wie le. Jed ne osia da ją na mie li -

Dlaczego warto nurkować na wrakach?
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znach, in ne to ną z po wo du zde rze nia, czy
ła mią się w pół w cza sie sztor mów. Stat ki
by wa ły rów nież pod pa la ne przez wan da li,
pi ra tów lub wła ści cie li li czą cych na od -
szko do wa nie. Po żar mógł zo stać wy wo ła ny
ta kże przez nie bez piecz ny ła du nek lub nie -
uwa gę za ło gi. Wie le stat ków wy sła ły na

dno woj ny i ata ki pi ra tów. In ne za czę ły
prze cie kać i za cu mo wa ne gdzieś w ci chych
za to kach sa me się roz pa dły. I wła śnie spo -
sób, w ja ki sta tek za koń czył swój ży wot, ma
istot ny wpływ na to, co mo że my zna leźć na
wra ku. Stan wra ku mo że po wie dzieć nam
wie le o tym, dla cze go sta tek za to nął.

Wrak jest czę sto na zy wa ny kap su łą cza -
su. Przy tej ana lo gii za po mi na się, że du że
znisz cze nie stat ku na stę pu je już w sa mym
mo men cie za to nię cia i pro ces ten kon ty nu -
owa ny jest przez wie le lat. Z bie giem cza su
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na tu ral ne pro ce sy za cho dzą ce w mo rzu
zmniej sza ją tem po znisz czeń, lecz one na -
dal ma ją miej sce.

Nur ko wa nie wra ko we to pły wa nie głów -
nie (ale nie tyl ko) w mo rzach i oce anach na
obiek tach hi sto rycz nych.

Wie lu fo to gra fów pod wod nych, w tym i
ja, twier dzi, że wra ki są naj bar dziej fo to ge -
nicz ny mi eks po na ta mi na dnie mo rza. Jest
w tym wie le praw dy. Gdy do ło ży my do te -
go wspa nia łe uję cie lu dzi nur ku ją cych nad
wra kiem, wy cho dzi nam kom po zy cja ta ka,
że cza sa mi sam nie mo gę się na dzi wić.

Styl nur ko wa nia na wra ku?
Wie lu nur ków nie do ce nia nur ko wa nia

na wra kach. Nie przy go to wu je się do nie go
men tal nie, ani hi sto rycz nie. Od pra wa przed
nur ko wa niem na wra ku mo że wy glą dać
tak, jak krót ko opi su ję po ni żej. Di ve ma ster,
np. w Egip cie, ro bi tzw. od pra wę przed nur -
ko wa niem na wra ku:

– Ko cha ni, te raz za nur ku je my na wra ku,
wrak ma na zwę „Ciu ma la”, zej dzie my po
li nie do wra ku, któ ry jest na oko ło 20 me -
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trach, opły nie my go od le wej stro ny. Pa mię -
taj cie o swo ich pa rach. Czas na dnie to 25
mi nut, po czym wra ca my do li ny i wszy scy
się wy nu rza my. Przy po mnij my so bie zna -
ki…

Skąd to zna my? Nie przy po mi na Ci to ja -
kiejś Two jej przy go dy nur ko wej?

Od pra wa mo że wy glą dać zu peł nie ina -
czej. Mo że za wie rać istot ne ele men ty hi sto -
rii i in for ma cje: jak, kie dy i dla cze go do szło
do ka ta stro fy, czy by ły ja kieś ofia ry i in ne
cie ka wost ki. Plan nur ko wa nia na wet na naj -
prost szym wra ku mo żna przed sta wić w ta -
ki spo sób, że nur ko wie bę dą ro bić kil ku -

stro ni co we opi sy nur ko wa nia w swo ich log -
bo okach.

Jed nym z naj po pu lar niej szych wra ków w
Pol sce jest „Wi cher”. To nie ma lże po zy cja
obo wiąz ko wa dla nur ków za czy na ją cych
swo ją przy go dę nur ko wą w Bał ty ku. Sta tek
le ży płyt ko i bar dzo czę sto słu ży ja ko miej -
sce do na uki pod wod nej na wi ga cji. Nie ste -
ty ma ło kto zna je go hi sto rię.

ORP Wi cher brał udział w ope ra cji „Rur -
ka” pod czas II woj ny świa to wej. Miał szan -
sę znisz czyć dwa pan cer ni ki ty pu Schle swig
Hol ste in, ale do stał wy raź ny roz kaz, aby te -
go nie ro bić. Mógł je sku tecz nie za blo ko -
wać pod czas roz po czy na ją cej się wła śnie
woj ny. Miał naj lep szą za ło gę pod wzglę -
dem cel no ści, ja ko je dy ny okręt nie zo stał
wy sła ny do An glii pod czas roz po czę cia II
woj ny świa to wej, bro nił się w por cie w He -
lu na wy ga szo nych ko tłach do sa me go koń -
ca przed sa mo lo ta mi hi tle row ców. To tyl ko
kil ka fak tów z ży cia Wi chra. Ale czy ktoś o
nich wspo mi na przed nur ko wa niem na tym
obiek cie?

Ko lej ny przy kład to wrak Jan He we liusz.
Pa mię tam, jak pły ną łem tam pierw szy raz z
Sa snizt w Niem czech. By łem wów czas bar -
dzo pod eks cy to wa ny. Eks cy ta cja zwią za na
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by ła z ogro mem stat ku oraz tym, że zo ba -
czę za to pio ne wraz ze stat kiem TIR -y. Do -
pie ro za spra wą or ga ni za to ra wy pra wy
uświa do mi łem so bie, że ten wrak to coś

wię cej niż ku pa zło mu. To wiel ka tra ge dia,
przede wszyst kim ludz ka. Uwierz cie lub
nie, ale nur ko wa nie mia ło już zu peł nie in -
ny cha rak ter. Pod sze dłem do nie go pe łen
sza cun ku i po wa gi wo bec ogro mu ka ta stro -
fy ja ka mia ła tam miej sce. 14 stycz nia 2013
ro ku był 20. rocz ni cą za to nię cia Ja na He -
we liu sza. Pły nę li śmy tam po raz ko lej ny,
tym ra zem zło żyć hołd ofia rom wy pad ku.

Egip ski wrak Sa lem Express spo czy wa w
Mo rzu Czer wo nym na wy so ko ści Sa fa gi. W
ka ta stro fie zgi nę ło kil ka set osób. Za to pio ne
w ła dow ni za baw ki, wóz ki dzie cię ce, tor by
z na pi sem „hap py jo ur ney” uświa da mia ją,
że mia ła tu miej sce praw dzi wa tra ge dia.

Wy cią gać pa miąt ki czy nie?
I tak, i nie. Jed nak więk szość z nas, jak

już coś znaj dzie, to wy cią ga. Za rów no pra -
wo, jak i pod ręcz ni ki nur ko we za bra nia ją
wy ła wia nia rze czy za to pio nych na wra -
kach. Przed po dob ny mi prak ty ka mi ostrze -
ga ją rów nież in struk to rzy. W przy pad ku
po ło wu na le ży li czyć się z je go kon se kwen -
cja mi w mo men cie ewen tu al nej kon tro li.

W Egip cie obo wią zu je za kaz wy wo że nia
ra fy ko ra lo wej, a co za tym idzie na wet naj -
mniej szej mu szel ki. Gro zi za to ol brzy mia
ka ra pie nię żna. Nie któ rzy prze woź ni cy stra -

szą na wet wię zie niem. Ale lu dzie i tak to ro -
bią. Do kład nie to sa mo jest z ar te fak ta mi z
wra ków. Ka żde zna le zi sko na obiek tach hi -
sto rycz nych jest wła sno ścią pań stwa. Są ta -
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cy, któ rzy prze strze ga ją po wy ższe go pra wa,
ale są to ra czej nie licz ne wy jąt ki. Pa mię taj,
de cy zja za wsze na le ży do Cie bie.

Fa scy nu ją ce swo im wy glą dem, fo to ge -
nicz no ścią, czy hi sto rią wra ki są rów nież

wa żnym aspek tem edu ka cji nur ka. Nur ko -
wa nia wra ko we wy ma ga ją od po wied nie go
przy go to wa nia, głów nie te le żą ce w zim -
nych wo dach i na więk szych głę bo ko -
ściach. Nur ko wa nia wra ko we nie kie dy
by wa ją nie zbyt po zy tyw nie ko ja rzo ne przez
po cząt ku ją cych nur ków. Na le ży pa mię tać
jed nak, że mo gą być one bar dzo ró żne. Ina -
czej bę dzie wy glą da ło nur ko wa nie w ciem -
nym i chłod nym Bał ty ku, ina czej w cie płym
i ko lo ro wym Mo rzu Czer wo nym.

Nie jed no krot nie spo tka łem się z nur -
kiem, któ ry prze ko ny wał mnie o swo im
wra ko wym do świad cze niu. Do ty czy ło ono
jed nak ta kich kra jów jak Egipt czy Chor wa -
cja, w ob li czu któ rych pod czas nur ko wań
w Bał ty ku, nu rek po zej ściu na głę bo kość
pię ciu me trów re zy gno wał.

Przy oka zji kil ka słów na te mat szko leń
wra ko wych. Ist nie ją ró żne zda nia na te mat
szko leń PA DI, CMAS i SSI. Pa mię taj my jed -
nak, że nie li czy się sys tem, w któ rym się
uczy my, a oso ba, któ ra szko li i to, co ma
nam do prze ka za nia. Im więk sze do świad -
cze nie in struk to ra, tym wy ższy po ziom sa -
me go szko le nia. Do świad czo ny nu rek
po sia da nie tyl ko wie dzę wy cią gnię tą z
pod ręcz ni ka, ale to co naj wa żniej sze –

prak tycz ne in for ma cje. Jest więc szan sa, że
do wiesz się rze czy, któ rych ni gdy nie znaj -
dziesz w pod ręcz ni kach.

Gdzie nur ko wać na wra kach?
Po nie waż nie o miej scach nur ko wych

jest ten ar ty kuł, to wy mie nię tyl ko te naj po -
pu lar niej sze:

Bał tyk – wie le ty się cy za re je stro wa nych
po zy cji wra ko wych. Plus te, któ re nie zo sta -
ły jesz cze od kry te. Być mo że kie dyś bę -
dziesz uczest ni czył w od kryw czej eks pe dy-
cji?

Egipt, gdzie w cią gu ty go dnio we go sa fa -
ri wra ko we go mo żna za nur ko wać na kil ku -
na stu wra kach;

Chor wa cja;
Na rwik;
Sca pa Flow w Szko cji;
Ze no bia w Gre cji;
Za to ka Co ron na Fi li pi nach.
W za sa dzie w ka żdym miej scu nur ko -

wym znaj du je się ja kiś wrak. Mo żesz być
pew ny, że je śli nie zre zy gnu jesz z nur ko -
wa nia, to przez naj bli ższe la ta zo ba czysz
ich mi ni mum kil ka na ście. Ża łu ję, że nie zli -
cza łem wra ków, na któ rych uda ło mi się do
tej po ry za nur ko wać. Sza cu ję, że ich licz ba
się ga kil ku set. Ta ki do ro bek wy ma gał ode
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mnie oczy wi ście cza su i do świad cze nia
nur ko we go, ale by ło war to. Wra ki to mo ja
naj więk sza pa sja.

W za le żno ści od te go, w któ rym miej scu
roz pocz nie my na szą przy go dę z nur ko wa -
niem wra ko wym, bę dzie my je ina czej po -
strze gać. Nie po tra fię zro zu mieć do świad -
czo nych nur ków, któ rzy nie lu bią wra ków.
Je stem jed nak w sta nie so bie wy obra zić, że
jak ktoś roz po czął eks plo ra cję wra ków w
cie płych i ko lo ro wych wo dach, np. Mo rza
Czer wo ne go, mo że się znie chę cić je zio rem
w Pol sce, w któ rym wi docz ność do cho dzi
do me tra (bo aku rat prze pły nę ło sta do nur -
ków i ów nu rek nie wziął pod uwa gę na szej
ter mo kli ny).

Je że li i Ty, dro gi Czy tel ni ku, mia łeś do -
tych czas złe wspo mnie nia z nur ko wań na
wra kach, nie znie chę caj się. Wra ki to wspa -
nia łe miej sca nur ko we, któ re wy ma ga ją
spe cjal ne go przy go to wa nia. Do zo ba cze nia
na wy pra wie wra ko wej!

Na te mat nur ko wa nia wra ko we go z pew -
no ścią mo żna by pi sać wie le, ale aby choć
w czę ści od dać je go urok, na le ży spoj rzeć
na zdję cia, któ ry mi ilu stru ję po wy ższy tekst.

Ru di Stan kie wicz

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

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

Redakcja Magazynu Nuras.info

- kontak: wydawnictwo@nuras.info
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Egipt – ak tu ali za cja ostrze że nia dla pod ró żu ją cych

Ze wzglę du na za gro że nie za -
ma cha mi ter ro ry stycz ny mi w
Egip cie, któ re mo gą być kie ro -
wa ne ta kże prze ciw ko tu ry stom,
Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz -
nych od ra dza pod ró że do Egip tu
z wy łą cze niem wy jaz dów gru -
po wych do miej sco wo ści tu ry -
stycz nych po ło żo nych po
stro nie afry kań skiej nad Mo rzem
Czer wo nym (Hur gha da, El –
Gou na, Sa fa ga, Mar sa Alam)
oraz Sharm el -She ikh na Pół wy -
spie Sy naj.
Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz -
nych od ra dza, rów nież ze
wzglę dów bez pie czeń stwa,
wszel kie wy jaz dy gru po we lub
in dy wi du al ne po za wy żej wy -
mie nio ne ośrod ki. Za le ca my
ogra ni cze nie wy jaz dów biz ne -
so wych do nie zbęd nych i od by -
wa nie ich w zor ga ni zo wa nych
gru pach.
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Paź dzier nik to do bry mie siąc na
szko le nie spe le onur ko we – jest już
po go rącz ce se zo no wych wy praw
eks plo ra cyj nych, a zwy kle jesz cze
dość cie pło, dzię ki cze mu go dzi ny
spę dza ne na ćwi cze niach po wierzch -
nio wych nie są ka tor gą. 

Rok 2015 to siód my rok pro wa dze nia
prze ze mnie Warsz ta tów, te by ły dwu na sty -
mi ja kie mia łem przy jem ność prze pro wa -
dzić. Jak zwy kle, uczy łem spe le onur ko-
wa nia, czy li sa mo dziel ne go nur ko wa nia ja -
ski nio we go nie tyl ko w wy wie rzy skach we -
dług „szko ły fran cu skiej”, ale dru ga część
szko le nia by ła po świę co na tech nicz ne mu
nur ko wa niu ja ski nio we mu, czy li tzw. „sys -
te mo wi part ner skie mu”, gdzie na cisk jest
po ło żo ny na pra cę ze spo łu nur ków pod
wo dą. Uczest ni cy mie li mo żli wość zdo by -

cia upraw nień Ca vern NA UI oraz PJ -1
CMAS (płe two nur ka ja ski nio we go), a ta kże
PZB CMAS (płe two nur ka w ze sta wie bu tlo -
wym). Nur ko wa nie w kon fi - gu ra cji bocz -
nej ćwi czy li śmy rów nież zgod nie z pro gra -
mem CMAS.

W obec nej edy cji Warsz ta tów – zor ga ni -
zo wa nych w dniach 10-15 paź dzier ni ka na

Dol nym Ślą sku, w ka mie nio ło mie Zim nik –
bra ły udział trzy oso by: Mar ta Wie czo rek,
Krzysz tof „KJ” Jer sak i Pa weł Dra kus i to ra -
czej im chciał bym od dać głos, gdyż prze -
ży cia kur san tów są zwy kle o wie le
cie kaw sze niż ob ser wa cje in struk tor skie.

Pro log. Krzysz tof „KJ” Jer sak
Kar mio ny pięk ny mi fil ma mi i ka dra mi z

Warsztaty SPELEOnurkowania,
jesień 2015

Zimnik o mroźnym poranku                                                 fot. Marta Wieczorek
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ja skiń, od po cząt ku ja ko nu rek -szu wa rek
pra gną łem wy rwać się z miej sco wych błot -
nisk, by po szy bo wać w kry sta licz nych wo -
dach pod wod nych ko ry ta rzy.

Krok pierw szy. Za mną spo ro kur sów,
tro chę opły wa nia – ogól nie ra dzę so bie nie -
źle. Lu bię ciem ność, a sa mot ność pod wo -

dą spra wia mi du żą fraj dę. Uro dzo ny
zwierz ja ski nio wy. Świat ja skiń cze ka!

Krok dru gi. Po ra wie dzę po głę bić. Fil my
z youtu ba już daw no obej rza ne. Do rzu cę
opi nię eks per ta, czy li kum pla z uli cy.

– Jak tam, Mar cel, by ło na tej ja ski niów -
ce?

– Świet na spra wa, po le cam!
Sko ro po le ca… Stud nia wie dzy – ogól ni -

ki, ale za rys jest.
Krok trze ci. Re se arch. Głów ny na cisk –

Kto. Na stęp nie – Gdzie. Mi ło by by ło tak w
Mek sy ku, ale lą du je my. Czas, czas go ni!
Nie Mek syk, a nasz ka mie nio łom Zim nik.

Ekipa kursowa w komplecie                                                                                                 fot. Marta Wieczorek
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Bli sko do mu. Złe wa run ki – i do brze, niech
się le je pot, by póź niej mniej krwi ulać.

Przy go to wa nie. Li sta sprzę tu i chwi la
kon ster na cji... Mo że prze czy tam raz jesz -

cze, a póź niej jesz cze wie le ra zy. Z miej -
sco we go mu zeum woj ska (po zdra wiam in -
sty tu cję Dar co) po ży czy łem dwie bu tle
4-li tro we, świet ne rów nież do wal ki z re ki -
na mi w zwar ciu. Do rzu ci łem twi na i dwa
sta ge. Kil ka au to ma tów zło żo nych we dle
za le ce nia. Wszyst ko dziw ne, nie do koń ca
do sie bie pa su ją ce. Ko lej ny wą tek to kask i
la tar ki. Za ku pio ny skej tow ski kask z uśmie -
cha ją cym się jo ke rem po wy be be sze niu i
po prze wier ca niu bar dziej przy po mi nał

przy du ży dursz lak niż coś, co ma uchro nić
mo ją czasz kę. Do dat ko we go smacz ku do -
dał fakt, że pod cię ża rem trzech la ta rek oraz
ma ina la tał na wszyst kie stro ny, chcąc
urwać mi gło wę. Le kar stwem na tę bo lącz -
kę by ło do mon to wa nie i do kle je nie kil ku
usztyw nień i wy peł nień. Oczy wi ście już
przy dru gim nur ko wa niu pierw sze ele men -
ty ni czym spła wi ki za czę ły wy pły wać na
po wierzch nię. Na osob ną hi sto rię za słu gu -
ją gum ki z dę tek oraz ki lo me try li nek i

Prezentacja sprzętu        fot. Marta Wieczorek Nauka pracy z poreczowką                                                     fot. Radek Obara
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sznur ków. W na tło ku spraw przed wy jaz do -
wych tro chę mi umknął te mat za kwa te ro -
wa nia, więc wrzu ci łem śpi wór na mro zy,
co oka za ło się do brą de cy zją. Uca ło wa łem
ro dzi nę i w dro gę.

Akt pierw szy. Wra że nia z Zim ni ka. Mar -
ta Wie czo rek

Paź dzier ni ko we warsz ta ty spe le onur ko -
wa nia to jed ne z naj cie kaw szych wa ka cji w
mo im ży ciu. By ło zim no, desz czo wo, cię -
żko i in ten syw nie, a mi mo to bar dzo po zy -
tyw nie. Bo kie dy spo ty kasz lu dzi za ra żo-

nych nur ko wa niem, nie jest nud no, a wszel -
kie prze ciw no ści tra cą na si le. Po mi mo
trud nych wa run ków sta nę li śmy do nie rów -
nej wal ki z po go dą i zdo by wa li śmy wie dzę
na „po li go nie” w Zim ni ku pod okiem jed -
ne go z naj lep szych spe le opłe two nur ków.

Ka żdy ko lej ny dzień to by ły no we wy -
zwa nia. Po ran ny przy mro zek mo ty wo wał
nas do zgłę bia nia teo rii w przy tul nym drew -
nia nym dom ku. Na po wierzch ni kil ku na stu
me trów kwa dra to wych spa li śmy, je dli śmy,
uczy li śmy się, pi sa li śmy eg za mi ny, po rę -

czo wa li śmy, cię li śmy dęt ki, go ści li śmy go -
ści, jed nym sło wem pro wa dzi li śmy ak tyw ne
ży cie płe two nur ków… Hm, nie wy szło mi
jed nym sło wem.

Trening                                                                    fot. Marta Wieczorek
Krzysiek podczas montażu sprzętu    

fot. Marta Wieczorek
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Mi mo nie wiel kiej prze strze ni uda ło nam
się prze trwać bez kon flik to wo ca ły ty dzień,
co po twier dza, że płe two nur ko wie to faj ni
lu dzie.

Wra że nia Mar ty po twier dza ją sło wa
Krzyś ka: Ka mie nio łom Zim nik, a obok do -
mek, o któ rym mo żna po wie dzieć, że na
pew no jest przy tul ny. Do mek po sia da nie -
zwy kłą ce chę za pew nie nia nie ogra ni czo nej
ilo ści miejsc do spa nia. Ka żdy gość jest mi le

wi dzia ny, uroz ma ica swą oso bą szko le nie.
Wa run ki a’la schro ni sko z jed ną izbą ro bią cą
za: sy pial nię, kuch nię oraz sa lę wy kła do wą.
W za przy jaź nio nym go spo dar stwie miej sce
na sprzęt oraz prysz nic. Tuż obok sklep, a
trzy ki lo me try da lej mo żna zjeść pysz ny do -
mo wy obiad. Ogól nie wszyst ko w mia rę do -
brze zor ga ni zo wa ne, for mu ła się spraw dza.

Akt dru gi. Szko le nie. Mar ta i Krzy siek
Jest nas trój ka kur san tów: Mar ta, Pa weł i

ja. Wy kła dy, za zwy czaj z ra na, zaj mu ją ko -
ło 2-3 go dzin. Na stęp nie ćwi cze nia, głów nie
roz kła da nie nie skoń czo nej ilo ści li nek po łą -
czo nych gum ka mi. Two rzy my wiel ką pa ję -
czą sieć, po któ rej po ru sza my się po
omac ku... zde rzak, klucz ka, pła ski, zde rzak,
klucz ka, głów ka skow ron ka. Że co? Jesz cze
si de mo unt – po co to ko mu? Jak się za brać za
kon fi gu ra cję? Ta ja sne, że mó wio ne by ło na
wy kła dzie i po wta rza ne raz jesz cze. No nic,

Wreszcie do wody                                                                                                              fot. Piotr Karpiński
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tro chę im pro wi za cji nie za szko dzi. Zresz tą
od pew ne go cza su pły wam ze sta gem, więc
nie po win no być pro ble mu… nie po win no.

Do świad cze nie Hon za prze ni ka ło przez
wszyst kie za ję cia za rów no teo re tycz ne, jak

i prak ty kę. Po zna wa li śmy taj ni ki spe le onur -
ko wa nia, cie ka we hi sto rie, aneg do ty pro wa -
dzą ce go. Po za pre zen ta cja mi naj cen niej sze
są przy kła dy z ży cia, to one za pa da ją w pa -
mięć i uczą.

Warsz ta ty nie wąt pli wie są cie kaw szą for -
mą niż kurs. Zdo by wa na wie dza teo re tycz -
na, na bie żą co prze kła da na jest na tre ning
prak tycz ny. Mo żna do sko na lić się w kil ku
dzie dzi nach jed no cze śnie, zdo być wie dzę

Instruktor przed nurkwaniem                                                                                                  fot. Marta Wieczorek
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sprzę to wą i upew nić się, ja ka kon fi gu ra cja
jest przez nas pre fe ro wa na. Do dat ko wo wy -
mie nia my się do świad cze nia mi, uczy my się
współ pra cy na lą dzie i pod wo dą. Zgod nie
z de wi zą pro wa dzą ce go: „im wię cej po tu
na tre nin gu, tym mniej krwi w bo ju”. A w
spe le onur ko wa niu nie ma miej sca na błę -
dy. Dla te go mo ty wo wa li śmy się do kon cen -
tra cji i po wta rza nia wszyst kich ele men tów
tre nin gu, aby zauto ma ty zo wać na sze ru chy,
by w sy tu acji awa ryj nej dzia łać na za sa dzie
pa mię ci mię śnio wej i mi ni ma li zo wać stres,

któ ry pro wa dzić mo że do pa ni ki.
Jak tyl ko słoń ce roz pu ści ło szron, dziel -

nie po rę czo wa li śmy, kar to wa li śmy, wy ci na -
li śmy się z po rę czów ki… i na no wo kla ro-
wa li śmy ko ło wrot ki. Wszyst kie za da nia wy -
ko ny wa li śmy wie lo krot nie na su cho, aby
pod wo dą móc tyl ko po twier dzić zdo by te
umie jęt no ści. Ale tak ró żo wo nie by ło. Wo -
da we ry fi ko wa ła na sze sła bo ści i by ło kil ka
po dejść do za li cze nia ko lej nych umie jęt no -
ści. Jed nak nie mo żna nam ode brać wo li
wal ki, nikt się nie pod dał i wal czy li śmy do
koń ca.

Akt trze ci. Pod wo dą. Krzysz tof „KJ” Jer sak
Krok w tył. Wę zeł ki, lin ki i du żo teo rii,

ale wresz cie wo da. Jest pro blem. Rzu ca w
Krzysiek i Paweł na zajęciach teoretycznych                                   fot. Marta Wieczorek

Honzo wykłada                                                            fot. Marta Wieczorek
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ka żdą stro nę, pły wal ność fa tal na, do te go
cią gle prze wra ca na twarz. Po mysł z 2x4L,
gdzie co 10 bar mu sisz zmie niać au to mat
nie jest już ta ki świet ny. Po gło wie cho dzą
my śli, czy na wszyst kie ćwi cze nia star czy
czyn ni ka... Wspo mi na łem o ka sku i je go
wła snym ży ciu? Do te go do rzuć my bar dzo

na pię ty pro gram ćwi czeń i du żo, du żo li -
nek. Wszyst ko ni czym w gro te sce, lecz z
cza sem wy cho dzi… na resz cie. Tu war to
zo bra zo wać po nu re li co ko le gi in struk to ra.
Hon zo trwa dziel nie w swej ro li, mi mo opo -
ru ma te rii i nie sprzy ja ją cych wa run ków po -
go do wych. A wa run ki by ły ta kie, że z

noc ny mi przy mroz ka mi wal czył ci chy bo -
ha ter tej wy pra wy… Chwa ła ru skiej fa rel ce!

Krok w ot chłań. Po pa ru dniach wal ki wi -
dać zmę cze nie. Mróz ustał, lecz za czę ło
pa dać. Mo ra le wciąż do bre. Dziś ce lem są
pod zie mia bro wa ru. Wszy scy przy otwo rze,
po ra na krok w bro war nia ne od mę ty... Ci -
chy strzał pę ka ją ce go pa ska płe twy za po -
wia da kło po ty. Tuż przy otwo rze ktoś
za uwa ża po rzu co ną płe twę! Pa su je! Czy to
mo żli we? A jed nak coś czu wa. Za nu rza my
się w kry sta licz nej wo dzie. Wszyst ko jest
ide al nie, po wo li po ru szam się wą skim ko -
ry ta rzem. Ką tem oka, z ty łu wi dzę tlą ce się
żar ni ki la ta rek ko le gi. Na cią gam luź ną lin -
kę, po któ rej dość kur czo wo wę dru ją mo je
pal ce. Jest świet nie, szarp nię cie i sy gnał po -
wro tu. Szko da, że tak szyb ko. W tym mo -
men cie dra ma tyzm sy tu acji kłę bi się tuż
przed oczy ma. Wiel kie ob ło ki osa dów two -
rzą zło wiesz cze chmu ry. Po wo li wpły wam
w ciem ną rze czy wi stość, gdzie tyl ko lin ka
pro wa dzi do do mu. Wzrok przy wykł, źle
nie jest, lecz jesz cze dłu go pi wo w bro wa -
rze bę dzie męt ne.

Epi log. Mar ta i Krzy siek
Wi ta ją mnie szu wa ry i do mo we ba gni -

ska. Wie lo barw ne wo dy ko pal ni Ba bi na,
W Browarze                                                                 fot. Piotr Karpiński
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za nu rzam się w la zur al bo rdza wą czer -
wień. Te wo dy wy ba czą wie le, lecz męt ne
gar dło bro wa ru zo sta nie w pa mię ci... Po ra
po ćwi czyć żab kę.

Re asu mu jąc, je śli szu kasz wy zwań, ca -
łym ser cem po le cam warsz ta ty spe le onur ko -
wa nia. War to spraw dzić sie bie, swo je
umie jęt no ści i dać so bie szan sę na do sko na -
le nie warsz ta tu nur ko we go. Je śli nie zo sta -
niesz spe le onur kiem, to na uczysz się prak ty-
cz nych wę złów, po ćwi czysz dys cy pli nę,
cier pli wość i po znasz nie tu zin ko wych lu dzi.

Oso bi ście uwa żam, że by ło to bar dzo in -
ten syw ne szko le nie, do te go po go da, jak
mo żna wy czy tać z po wy ższych re la cji, nie
roz piesz cza ła – naj pierw przy mroz ki, po -
tem desz cze. Ale tak to już jest w spe le onur -
ko wa niu – to czło wiek mu si się do sto so wać
do przy ro dy, w dru gą stro nę to nie dzia ła…
Chwi la mi by ło cię żko, ale wszy scy wza -
jem nie się mo ty wu jąc da li ra dę. Praw dzi wą
przy jem no ścią by ło za nu rzać się w wo dzie,
któ ra by ła kil ka krot nie cie plej sza od po wie -
trza. 

Choć zda rza ło się, że wy ko ny wa nie nie -
któ rych ćwi czeń pod wo dą szło opor nie, to
osta tecz nie uda ło się uczest ni kom przy swo -
ić wie dzę i umie jęt no ści. Drew nia ny do mek
też po zo sta nie w mi łych wspo mnie niach
wszyst kich uczest ni ków i go ści. 

Po za uczest ni ka mi szko le nia go ści li śmy
ab sol wen tów po przed nich edy cji: Pio tra
Kar piń skie go, Rad ka Oba rę, Mać ka Cho mi -
cza, Ir ka Ba ziu kie wi cza, Ra fa ła Ka li now -
skie go oraz Nor ber ta Gar ba cza.

Bar dzo dzię kuj my p. Da nu cie i Bart ko wi
De ne kom za go ści nę, Wald ko wi Ald mi no -
wi czo wi za na bi ja nie bu tli, fir mom San ti,
Gan do, mlin ke si de mo unt, Kli ni ce Me dycz -
nej IBIS za uży cze nie sprzę tu do szko le nia.

Mam na dzie ję, że ko lej na edy cja Warsz -
ta tów, już na wio snę, bę dzie rów nie cie ka -
wa, ob fi tu ją ca w no we do świad cze nia i
nie tu zin ko we prze ży cia, że za pad nie na
dłu go w pa mięć uczest ni ków i bę dą mo gli
dzię ki te mu unik nąć nie przy jem nych sy tu -
acji pod czas praw dzi we go nur ko wa nia w
ja ski niach.

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

Mar ta Wie czo rek

Krzysz tof „KJ” Jer sak
Nasz drewniany domek                                                      fot. Marta Wieczorek
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Jor da nia - ko mu ni kat dla pod ró żu ją cych

Ze wzglę du na nie sta bil ną sy tu -
ację na Bli skim Wscho dzie, w tym
za gro że nie za ma cha mi ter ro ry -
stycz ny mi w re gio nie, któ re mo gą
być kie ro wa ne ta kże prze ciw ko
tu ry stom, Mi ni ster stwo Spraw Za -
gra nicz nych ostrze ga przed pod ró -
ża mi do Jor da nii.
Ze wzglę dów bez pie czeń stwa za -
le ca my po wstrzy ma nie się od pod -
ró ży w re jon miej sco wo ści Ma’an,
do wschod nich dziel nic Am ma nu
oraz pod ró żo wa nia w pa sie przy -
gra nicz nym z Sy rią, Ira kiem i Ara -
bią Sau dyj ską.
Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz -
nych re ko men du je rów nież sto so -
wa nie się do za le ceń miej sco wych
słu żb bez pie czeń stwa oraz mo ni -
to ro wa nie ko mu ni ka tów za miesz -
cza nych na stro nie in ter ne to wej
re sor tu, Am ba sa dy RP w Am ma nie
i in for ma cji w me diach lo kal nych
i za gra nicz nych. źródło: MSZ
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Szpe ra jąc ostat nio w sta ro ciach,
oprócz cał kiem spo rej ster ty śmie ci,
od na la złem garść wspo mnień. Z jed -
nej stro ny od nio słem wra że nie, że to
by ło tak daw no te mu, że jest aż
pra wie nie re al ne i w su mie nie wia -
do mo czy wy da rzy ło się na praw dę, a
z dru giej, że by ło to za le d wie wczo -
raj. 

Czy ta jąc, przy po mi na łem so bie szcze gó -
ły tych emo cjo nu ją cych wy praw. Ude rzy ła
mnie wciąż sil na ener gia, drze mią ca w tych
wspo mnie niach oraz praw dzi wa pa sja, któ -
ra pcha ła nas wów czas do od kry wa nia nie -
od kry te go. Set ki go dzin spę dzo nych na
pla no wa niu, ca łe dnie – czę sto w bó lach i
nie wy go dzie, z od ci ska mi na sto pach, w
prze mo czo nych ubra niach – spę dzo ne na
po szu ki wa niach i wresz cie wiel kie emo cje
pod czas re ali za cji ma rzeń. Wła śnie…
uświa do mi łem so bie, że to wszyst ko – w su -
mie tak nie wa żne dla świa ta – ca łe to od -

kry wa nie, nie by ło ni czym in nym, jak tyl ko
i po pro stu re ali za cją oso bi stych ma rzeń.

Ma rzeń o po zo sta niu na za wsze ma łym
chłop cem…

Z pamiętnika jaskiniowca…
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I tak, de lek tu jąc się fra za mi z prze szło ści,
po sta no wi łem po dzie lić się z Wa mi tą ma -
łą oso bi stą spu ści zną. Dziś pierw sza część
te go, co zro dzi ła czy sta pa sja. Mi łej lek tu ry!

Gó ry So wie – Wiel ka Mi łość
Je sień 2003 ro ku. Re jon Gór So wich ba -

da li śmy od ja kie goś cza su. Jest tam ty le cu -

dow nych i ta jem ni czych miejsc, że za ko -
cha li śmy się bez pa mię ci. Pcha ni tą śle pą
mi ło ścią i rzą dzą zba da nia ko lej nych ta jem -
nic or ga ni zu je my trze cią już w tym ro ku
wy pra wę.

Z po cząt ko wej licz by sied miu śmiał ków,
zo sta ła nas tyl ko czwór ka (Ania, Ja rek, Ry -

siek i ja). Plan prze wi dy wał nur ko wa nie w
miej scach zna le zio nych na po przed niej wy -
pra wie i po szu ki wa niu wy zwań na na stęp -
ne. Głów nym punk tem pro gra mu by ło
nur ko wa nie w osiem dzie się cio me tro wej stu-
d ni w srebr no gór skim for cie. Gwo li cie ka wo -
ści, w for cie by ło aż je de na ście stud ni, z
cze go osiem za cho wa ło się do dziś. Naj głęb -
sza z nich ma osiem dzie siąt sześć me trów.
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Już po przed nim ra zem mie li śmy chęć
tam za nur ko wać, ale lo gi stycz nie ak cja nas
prze ro sła. Po grun tow nych przy go to wa -
niach i szcze gó ło wym za pla no wa niu, nie
tyl ko nur ko wa nia, ale ca łej ope ra cji, po -
now nie sta nę li śmy nad kra wę dzią mrocz nej
cze lu ści. Do lu stra wo dy by ło oko ło dzie -

się ciu me trów. I po dob no sie dem dzie siąt do
dna. I ta jem ni ca, któ rą bar dzo chce my od -
kryć: ja kaś skrzy nia (praw do po dob nie ze
zło tem – być mo że ta, któ ra wy pa dła ze
„zło te go po cią gu” lub coś w tym sty lu)…

Przy go to wa nia do nur ko wa nia roz po czę -
ły się kil ka ty go dni wcze śniej. Ostat ni ty -

dzień to już tyl ko ner wo we spo glą da nie na
ka len darz i ob gry za nie pa znok ci, kil ka dni
przed – przy go to wa nie i we ry fi ka cja pla nu,
mie sza nie ga zów (wła sno ręcz ne, a co!), do -
piesz cza nie sprzę tu. I cze ka nie. Cze ka nie
jest naj gor sze.

Choć za mie rza li śmy nur ko wać so lo, mie -
li śmy ta kie sa me ga zy i po dob ne pla ny. Wy -
ko rzy sta li śmy trzy ró żne ga zy, de kom pre sję
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za pla no wa li śmy „z gło wy” wy ko rzy stu jąc
ca łą na szą wie dzę. Oczy wi ście nie zmien -
nie sto so wa li śmy się do za sa dy „plan your
di ve and di ve your plan”.

Cu dow ne jest to na pię cie przed i ten spo -
kój, gdy wresz cie wo da za my ka się nad gło -
wą. A po tem lot w dół, mia ro wy rytm
od de chu, kom pu ter po ka zu ją cy co raz więk -
szą cy frę i ten we wnętrz ny spo kój. Nie ma

cza su na lęk, nie ma cza su na my śle nie o
czym kol wiek po za za da niem, któ re ma się
wy ko nać. I wresz cie, po kil ku mi nu tach lo -
tu, jest! Ta jem ni ca obie ca na! Ma rze nie. Sie -
dem dzie siąt me trów wo dy nad gło wą – in na
pla ne ta. Jak ca ły ko smos. I już wiesz, że by -
ło war to. Na dnie uśmiech za do wo le nia
(gdzie ta skrzy nia, gdzie ta skrzy nia?!) a po -
tem lot w gó rę, prze łą cza nie ga zów, co raz

dłu ższe przy stan ki, co raz bli żej do rze czy -
wi sto ści. Kie dy wresz cie wy sta wiasz gło wę
nad po wierzch nię, jest ra dość – że się uda -
ło, że by ło tak cu dow nie, ale jest i smu tek –
że opusz czasz tę ob cą, ale ja kże pięk ną rze -
czy wi stość…

Jesz cze tyl ko dzie sięć me trów po li nie i
już. Szyb ko, praw da? Tak na praw dę ca ła
ak cja trwa ła oko ło dzie się ciu go dzin (z cze -
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go sa mo nur ko wa nie – pięć dzie siąt mi nut),
sprzęt wa żą cy w su mie oko ło trzy stu ki lo -
gra mów trze ba by ło za nieść na szczyt gó ry
(dwie ście me trów kar ko łom ną ście żką pod
gór kę), po tem za in sta lo wać sta no wi sko
zjaz do we, a po tem już „tyl ko” za nur ko wać.
No i ta ki dro biazg – po nur ko wa niu ca ły
sprzęt mu siał wró cić do sa mo cho dów. Na
na szych ple cach oczy wi ście. Ot, in na for -

ma za baw w pia skow ni cy. A na po wa żnie,
by ła to praw dzi wa ka tor ga. Aż sam się cza -
sem dzi wię po dia bła to ro bi my, mo gąc w
tym sa mym cza sie ob ja dać się pysz nym
obiad kiem u cio ci i oglą dać ko lej ny od ci -
nek „Czte rech pan cer nych i psa”…

Jar ko wi stud nia spodo ba ła się tak bar dzo,
że po sta no wił na stęp ne go dnia za nur ko wać

w niej po now nie, miał o wie le ła twiej, gdyż
nur ko wał tyl ko on, a my by li śmy je go tra ga -
rza mi. Tym ra zem ak cja trwa tyl ko 3,5 go -
dzi ny.

Na dal szą część dnia za pla no wa li śmy
po szu ki wa nie pew nej sztol ni (Dzi ko wiec)
oraz nur ko wa nie w XVI -wiecz nej ko pal ni
sre bra w By strzy cy (Ma rie Agnes).
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Po szu ki wa nia „no we go” za koń czy ły się
suk ce sem. Już po sta no wi li śmy, gdzie bę -
dzie my nur ko wać pod czas na stęp nej, za -
pew ne wio sen nej wy pra wy.

Po po łu dniu znów za nu rzy li śmy się w
kry sta licz nej wo dzie, wy lą do wa li śmy na
dnie pio no we go szy bu i bez wa ha nia za pu -
ści li śmy się w ko ry ta rze ko pal ni. By ło prze -

pięk nie, wi docz ność ogra ni czał je dy nie za -
sięg świa tła. Po zo sta ło ści ory gi nal nych in -
sta la cji spra wi ły, że czu li śmy się jak w
pod wod nym mu zeum.

Strop nad gło wą spra wia, że or ga nizm
pra cu je na zwięk szo nych ob ro tach, po ziom
sku pie nia osią ga mak si mum. Zo sta wia my
za so bą ko lej ne me try po rę czów ki, któ ra jak

nić Ariad ny wska zu je dro gę do ży cia…
Te go dnia za snę li śmy wcze śnie – ju tro

przed na mi ko lej ne za da nie – nur ko wa nie
tri mik so we w in nej głę bo kiej stud ni, tym ra -
zem z ta jem ni czym bocz nym ko ry ta rzem.
To nur ko wa nie roz po czę li śmy jesz cze
przed świ tem, znów za in sta lo wa li śmy sta -
no wi sko do zjaz du (a swo ją dro gą zjazd na
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li nie ze sprzę tem wa żą cym po nad 50 ki lo -
gra mów jest sam w so bie nie złym wy zwa -
niem) i po chwi li (no do brze, dłu ższej
chwi li) za nu rzy li śmy się w zim nej, mrocz -
nej ot chła ni. Wo da za chwy ci ła nas do sko -
na łą przej rzy sto ścią. O tak, to jest to, co
ty gry ski lu bią naj bar dziej! Osią gnę li śmy
głę bo kość ko ry ta rzy. Pod na mi zo sta ło jesz -

cze kil ka na ście me trów stud ni. Dno by ło
wi dać do sko na le, jak by nie by ło wo dy, jak -
by śmy wi sie li w po wie trzu...

Wpły nę li śmy w ko ry tarz, choć z po wo -
du cia sno ści, z twi nem i dwo ma du ży mi
stej dża mi nie by ło to ła twe. Mo żna by ło
jed nak wpły nąć do ma łej sal ki, usiąść na ła -
wecz ce i wy sta wić gło wę po nad wo dę, po -

nie waż w ko ry ta rzu by ła spo rych roz mia -
rów po dusz ka ga zo wa. Tam też wy ko na li -
śmy na wrot kę.

Je ste śmy za chwy ce ni. Nie chce my wra cać.
To chy ba dia beł z ot chła ni mą ci nam w gło -
wie i wy cią ga po nas rę ce, brr, ta myśl przy -
wra ca trzeź wość umy słu, rzut oka na
ta blicz kę z run ti mem i szyb ka de cy zja –
odwrót…
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Wy pra wa, jak to zwy kle by wa, skoń czy -
ła się szyb ko, zbyt szyb ko.

Zre ali zo wa li śmy jed nak am bit ny plan
nur ko wy. Po twier dzi li śmy rów nież lo ka li za -
cję „no we go”, co da ło nam na dzie ję na ko -
lej ne owoc ne od kry cia nur ko we. A ci,
któ rzy zo sta li za pro sze ni do udzia łu w wy -
pra wie, a nie po je cha li, niech po pro stu te -
go ża łu ją. Ot, ty le.

Mi chał Wi nek
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Li sto pad ko ja rzy nam się mię dzy
in ny mi ze Świę tem Zmar łych, więc
dziś bę dzie o śmier ci, ale o ta kiej,
któ ra się nie wy da rzy ła, bo w po rę
za po biegł te mu do bry or ga ni za tor
nur ko wa nia.

By łem kie dyś, jesz cze ja ko mło dy in -
struk tor, na nur ko wa niu wra ko wym z Mi -
cha łem Po ra dą i Grze go rzem „Ba na nem”
Do mi ni kiem. Obaj ci ko le dzy by li już wte -
dy do świad czo ny mi, bar dzo głę bo ko cho -
dzą cy mi in struk to ra mi nur ko wa nia. Ja ko
naj młod szy sta żem in struk tor w gru pie w
ogó le się nie od zy wa łem, ta kie by ły wte dy
zwy cza je. Wy pły nę li śmy na Za to kę Gdań -
ską z za mia rem za nur ko wa nia na wra ku U -
-Bo ota, le żą ce go przy sa mym czub ku
Pół wy spu Hel skie go, na głę bo ko ści oko ło
50 me trów. Mia ło to być trud ne nur ko wa -
nie i są dzi łem, że po win no być szcze gól nie
sta ran nie przy go to wa ne i prze pro wa dzo ne.
Po go da by ła fa tal na, bar dzo sil ny wiatr pod -
no sił wy so ką, pra wie pię cio me tro wą fa lę,

któ ra rzu ca ła ma leń ką He stią na wszyst kie
stro ny. Ob raz dna na ekra nie echo son dy
od da wał to fa lo wa nie. Pan Li sow ski, wła ści -
ciel ku tra He stia, któ rym pły nę li śmy, by wał
nad tym wra kiem nie raz i do sko na le znał

po zy cję, tym bar dziej że brzeg w tym miej -
scu jest do sko na le wi docz ny i oczy wi ście
mo żna orien to wać się po na bie żni kach,
czy li sta łych punk tach na lą dzie, a mgły te -
go dnia w ogó le nie by ło. Moi part ne rzy by -

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
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li wy raź nie pod nie ce ni i zde cy do wa ni nur -
ko wać, po mi mo trud nych wa run ków, fa li
unie mo żli wia ją cej utrzy ma nie ku tra na po -
zy cji oraz sztor mo wej de kom pre sji, któ ra
po tra fi być bar dzo trud na, bo nur kiem sto ją -
cym na przy stan ku de kom pre syj nym fa la
rzu ca na wszyst kie stro ny. Szu ka li śmy wra -
ka bez sku tecz nie, bar dzo dłu go pły wa jąc
wzdłuż brze gu w oko li cy, trzy ma jąc się

cze go kto miał, że by tyl ko nie wy le cieć za
bur tę od wstrzą sów na wy so kiej fa li, a ta kże
po wstrzy mu jąc wy mio ty, jak kto umiał.
Wy da ło mi się dziw ne, że do świad czo ny
szy per nie mo że zna leźć wra ka. Zwłasz cza
że jest to szy per miesz ka ją cy w Gdań sku i
wie le ra zy pły wa ją cy nad za to pio ną jed -
nost kę, któ ra le ży co praw da głę bo ko, ale
nie da le ko od brze gu, przy wi docz nych na -

bie żni kach i w związ ku z tym ła twej na wi -
ga cji. W pew nym mo men cie szy per ro zej -
rzał się, czy nikt nas nie wi dzi (ko le dzy by li
wte dy za nad bu dów ką), mru gnął do mnie i
wte dy zro zu mia łem. Ten do świad czo ny or -
ga ni za tor, wi dząc stan psy chicz ny swo ich
klien tów i cał ko wi tą nie mo żli wość nur ko -
wa nia w ta kich wa run kach, po sta no wił po
pro stu nie zna leźć wra ka i po zwo lić nam w
ten spo sób wyjść z ca łej tej spra wy z twa -
rzą. Tak się też sta ło. Po krę ci li śmy się jesz -
cze tro chę po oko li cy, pu ści li śmy po pa wiu
za bur tę i skraj nie wy czer pa ni, ale z czy -
stym su mie niem, wró ci li śmy do por tu cze -
kać na lep szą po go dę, któ ra do koń ca
week en du nie na de szła, więc naj zwy czaj -
niej roz je cha li śmy się ka żdy w swo ją stro -
nę. 

Mi chał Po ra da i Grze gorz „Ba nan” Do -
mi nik zgi nę li nie dłu go póź niej pod czas
swo ich nur ko wań – mie li bo wiem zwy czaj
na gmin nie ła mać za sa dy do brej prak ty ki
nur ko wej – ale te go dnia oca le li i jest to mo -
im zda niem za słu ga szy pra Li sow skie go,
któ ry uda jąc, że nie umie zna leźć wra ka,
po wstrzy mał ca łą tę sa mo bój czą ak cję. Ura -
to wał ich, choć nikt o tym nie wie i nikt mu
za to oca le nie nie po dzię ko wał.
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Wi dząc, że mo gę się od te go or ga ni za to -
ra spo ro na uczyć, roz ma wia łem z nim póź -
niej i rze czy wi ście spo ro się na uczy łem.
Opo wia dał mi mro żą ce krew w ży łach hi -
sto rie zwłasz cza o, nie ste ty mu szę to po -
wie dzieć, war szaw skich tu ry stach, któ rzy
po tra fi li po nur ko wa niu, wra ca jąc ku trem
na wy so kiej fa li, wy ska ki wać dla za ba wy za
bur tę w ska fan drach i ka zać ster ni ko wi, że -
by ma new ro wał pod wiatr i fa le pod no sząc

ich z wo dy, bo prze cież „pła cą i wy ma ga -
ją”. Sło wa, któ rych pod ad re sem ta kich
klien tów uży wał nie na da ją się do dru ku.

To masz Stru gal ski

Po wy ższy tekst za wie ra frag men ty be st sel le ro wej

ksią żki To ma sza Stru gal skie go „Wszy scy mu szą

wró cić – fi lo zo fia nur ko wa nia”. Tę i po zo sta łe ksią -

żki te go au to ra mo żna ku pić tu: http://ksie gar -

nia.iknt.pl/se arch/se arch?se arch=Stru gal ski

Au tor jest in struk to rem nur ko wa nia, a ta kże ad -

wo ka tem, dok to rem na uk praw nych, pro wa dzi wła -

sną Kan ce la rię Ad wo kac ką ad wo kat.stru gal ski.pl.

Jest zwo len ni kiem su ro wej, wy so kiej od po wie dzial -

no ści or ga ni za to rów spor tu czy re kre acji za bez pie -

czeń stwo uczest ni ków. W cza sach gdy pro wa dził

ba zy nur ko we, w ba zach tych w Pol sce i za gra ni cą,

przez bli sko 20 lat, ni gdy nie zda rzył się wy pa dek.

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

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

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://forum-nuras.info
http://www.adwokat.strugalski.pl
http://forum-nuras.info
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Ście żka tech nicz na w KDP/CMAS
zo sta ła zmo dy fi ko wa na w la tach
2014/2015. Ak tu al nie jest do pa so wa -
na do po trzeb nur ko wych za rów no w
kra ju, jak i na świe cie. Po łą cze nie
mo żli wo ści re ali za cji nur ko wań w
kon fi gu ra cji ple co wej i bocz nej jest
uni kal nym, ela stycz nym roz wią za niem,
da ją cym mo żli wość od po wie dzi na
po trze by nur ku ją cych w ró żnych wa -
run kach i miej scach nur ko wych.

Ście żka tech nicz na w KDP/CMAS jest
do stęp na już dla płe two nur ków po sia da ją -
cych sto pień P2 i ma ją cych pod sta wo wy
sto pień ni trok so wy (PN1).

Sys tem szko le nia nur ko wań tech nicz -
nych zo stał opra co wa ny bio rąc pod uwa gę
po trze by nur ku ją cych, ale jed no cze śnie za -
pew nia jąc stop nio we za po zna wa nie się z
głę bo ko ścią i ob słu gą do dat ko we go sprzę tu.
Zad ba li śmy też o to, aby szko le nie w kon fi -
gu ra cji ple co wej i bocz nej by ło spój ne.

Chcąc za pew nić bez pie czeń stwo nur ko -

wań głę bo kich, przy stę pu jąc do szko leń
trze ba po sia dać umie jęt ność ko rzy sta nia z

al ter na tyw ne go źró dła ga zu. Dla te go też na
po cząt ku ście żki tech nicz nej pro po nu je my

Ścieżka szkoleń technicznych w KDP/CMAS
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prze szko le nie z za kre su nur ko wa nia w ze -
sta wie dwu bu tlo wym (PZB) lub nur ko wa nie
w kon fi gu ra cji bocz nej (PKB).

Je śli je steś za in te re so wa ny nur ko wa nia -
mi głę bo ki mi, mo żesz zde cy do wać – czy

chcesz uży wać kon fi gu ra cji ple co wej
(back -mo unt), czy kon fi gu ra cji bocz nej (si -
de -mo unt). Sys tem umo żli wia obie opcje.
Ist nie je też mo żli wość zmia ny kon fi gu ra cji
na do wol nym eta pie szko le nia.

Nur ko wa nie z przy spie szo ną de kom pre -
sją roz po czy na się od stop nia za awan so wa -
ne go ni trok su (PN2 lub PN2KB). Szko le nie
to uczy ko rzy sta nia z jed ne go ga zu de kom -
pre syj ne go i ob słu gi jed nej bu tli bocz nej.
Pod czas te go szko le nia na uczysz się ta kże
pod staw mo de li de kom pre syj nych, ob słu gi
pro gra mów de kom pre syj nych, a ta kże pla -
no wa nia i re ali za cji nur ko wań z ob słu gą ga -
zu de kom pre syj ne go.

Po stop niu PN2 lub PN2KB mo żesz do -
ko nać wy bo ru i przy stą pić do kur su nur ko -
wa nia głę bo kie go na po wie trzu (PGP lub
PGPKB) lub roz po cząć ście żkę nur ko wań
tri mik so wych, re ali zu jąc kurs płe two nur ka
tri mik su nor mok sycz ne go. Mo żli wość wy -
bo ru po dyk to wa na jest z jed nej stro ny ogra -
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ni czo ną do stęp no ścią i wy so ką ce ną he lu,
a z dru giej stro ny du żą po dat no ścią nie któ -
rych osób na nar ko zę azo to wą.

Kurs PGP/PGPKB to kurs nur ko wa nia z
przy spie szo ną de kom pre sją z wy ko rzy sta -
niem dwóch ga zów de kom pre syj nych. Pod -

czas te go kur su, oprócz na uki pla no wa nia i
re ali za cji nur ko wań z dwo ma ga za mi de -
kom pre syj ny mi, na uczysz się ta kże spo so -
bów ra dze nia so bie z nar ko zą azo to wą.
Kurs PGP/PGPKB da je upraw nie nia nur ko -
wa nia do 50 m na po wie trzu.

Kurs PT1 to pierw szy kurs nur ko wa nia na
tri mik sie. Kurs zwa ny jest też nor mok sycz -
nym (mie sza ni na tri mik so wa o pro cen to wej
za war to ści tle nu 21%). Na kur sie na uczysz
się pla no wa nia nur ko wań na mie szan kach
tle no wo -he lo wo -azo to wych, uży cia dwóch
ga zów de kom pre syj nych oraz ob słu gi bu tli
ar go no wej. Kurs da je upraw nie nia do 65 m.

Dla osób po kur sie PGP/PGPKB do stęp ny
jest skró co ny kurs PT1S, ze wzglę du na zna -
jo mość ob słu gi dwóch ga zów de kom pre syj -
nych.

Ostat nim kur sem ście żki tech nicz nej jest
kurs za awan so wa ne go (full) nur ko wa nia na
tri mik sie. Tu taj na uczysz się pla no wa nia i
re ali za cji nur ko wań na mie szan kach tri mik -
so wych z za war to ścią tle nu po ni żej 21%.
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Dodatkowo przeszkolisz się z obsługi gazu
podróżnego. Uzyskasz uprawnienia do głę-
bokich nurkowań.

Posiadając stopień w konfiguracji pleco-
wej, a chcąc uzyskać uprawnienia w konfi-
guracji bocznej (i na odwrót) możesz
przejść przez skróconą procedurę, uzupeł-
niając jedynie różnice wynikające z innego
zastosowania innego sprzętu i odmiennej
techniki nurkowania.

Dla wszystkich kursów są to dwa nurko-
wania związane z techniką nurkowania
(skills) oraz jedno nurkowanie głębokie.

Marcin Dąbrowski

Marcin Wajdyk

http://www.cmas.pl
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