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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Wi do ki za oknem, ko ja rzą ce się ra czej z je sien ną sza ru gą niż nad cho dzą cą wiel ki mi kro ka mi wio sną mo -

gą nie któ rych wpro wa dzać w po nu ry na strój, po nie kąd uspra wie dli wia ją cy gnu śność i brak ak tyw no ści, w tym
ta kże nur ko wej. Jed nak już za chwi lę po czu je my praw dzi we mar co we oży wie nie, nie tyl ko w przy ro dzie, mo -
dzie i ser cach, ale rów nież na na szym nur ko wym po dwór ku. Już za kil ka dni spo tka my się tłum nie w War -
sza wie, pod czas ko lej nej edy cji Pod wod nej Przy go dy, by jak co ro ku za po znać się z no win ka mi pro po no wa ny mi
przez pro du cen tów i dys try bu to rów sprzę tu nur ko we go, uzgod nić kie run ki te go rocz nych wo ja ży, po rów nać
ofer ty biur pod ró ży, szkół i cen trów nur ko wych, ale przede wszyst kim, by spo tkać się w gro nie pa sjo na tów
wiel kie go błę ki tu, po dy sku to wać i wy mie nić po glą dy. Za pra sza my Was oczy wi ście do sto iska Nu ras.in fo.

Dwa ty go dnie póź niej wszyst kich chęt nych cze ka ra do sna za ba wa w nur tach war miń skiej rze ki. 18
mar ca spo ty ka my się w Olsz ty nie, by wraz ze Skor pe no wym Spły wem Ły ną god nie po wi tać wio snę. Nie
za po mnij cie o ko stiu mach, naj cie kaw sze zo sta ną oczy wi ście na gro dzo ne. Za pre zen tuj cie się w czymś ory -
gi nal nym, bo uczest ni cy do tych cza so wych spły wów wy ka zali się nie wia ry god ną wręcz kre atyw no ścią i kon -
ku ren cja bę dzie na praw dę licz na.

Za nim jed nak, spra gnie ni słoń ca, wy ru szy cie na po szu ki wa nie pierw szych zwia stu nów wio sny, prze nie -
sie my Was na chwi lę w bar dzo go rą ce kli ma ty Ma le di wów, zaj rzy my rów nież na Ma da ga skar i do RPA.
Opo wie my rów nież o nie zwy kłych zwy cza jach pa nu ją cych w In do ne zji, a dla ochło dy spraw dzi my, czy war -
to w stycz niu od wie dzić Nor we gię…  Do zo ba cze nia na Pod wod nej Przy go dzie!
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Od kil ku lat sie dzia ło mi to w gło -
wie, ale pierw sze po dej ście do miej -
sca, gdzie miesz ka ją pin gwi ny i in ne
śmiesz ne zwie rza ki, a kró lu je le mur
Ju lian – nie wy pa li ło…

Woj ny do mo we, głód, AIDS – to nie mal
je dy ne ob ra zy z Afry ki, któ re mo że my dziś
zo ba czyć w te le wi zji. Obec nie jej miesz -
kań cy są bied niej si i ży ją kró cej niż 40 lat
te mu, u schył ku ko lo nia li zmu. Przy ro da też
się nie ste ty kur czy… Dla cze go świat wciąż
nie ma po my słu jak po móc Afry ce?

17 li sto pa da 2010 ro ku puł kow nik Char -
les An dria na so avi na z ma da ga skar skiej ar -
mii ogło sił, że ra zem z in ny mi ofi ce ra mi

Jedziemy
na Madagaskar!
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prze jął kon tro lę nad wy spą. Oba lo no wte dy
rzą dy An dry Ra jo eli na, po li ty ka, któ ry w
2009 ro ku ogło sił się pre zy den tem Ma da ga -
ska ru…

Wcze śniej jed nak na stą pi ła se ria pro te -
stów spo łecz nych i po li tycz nych, za po cząt -
ko wa nych 26 stycz nia 2009 r. i or ga ni zo -

wa nych przez opo zy cję pod prze wod nic -
twem me ra An ta na na ry wy, An dry’ego Ra jo -
eli ny, a prze ciw ko wła dzy ów cze sne go
pre zy den ta Mar ca Ra va lo ma na ny. Bez po -
śred ni mi przy czy na mi pro te stów by ło za -
mknię cie przez pre zy den ta jed nej z
pry wat nych sta cji te le wi zyj nych w grud niu

2008, usu nię cie Ra jo eli ny z funk cji me ra
sto li cy w lu tym 2009 oraz oska rże nia o de -
frau da cję pie nię dzy i wpro wa dza nie rzą -
dów dyk ta tor skich.

Czu ję się w obo wiąz ku do nieść Wam o
tych wy da rze niach, bo to jest du ży krok w
kie run ku zro zu mie nia Afry ki i Ma da ga ska -
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ru. Tam in te res jed nost ki nie zna czy nic.
Głód, cho ro by, smród i ubó stwo nie mar twi
ni ko go. Po li ty cy kła mią i krad ną kosz tem
ży ją cych w bar dzo trud nych wa run kach
oby wa te li. Unia Eu ro pej ska prze ka zu je ka -

żde go ro ku kra jom afry kań skim 20 mld eu -
ro po mo cy, ale jest to kro pla w mo rzu po -
trzeb. I tak jak nie wi dać ni gdzie tej ka sy,
tak wła śnie ła two za uwa żyć zbęd ne już w
kra jach roz wi nię tych sa mo cho dy i in ne

przed mio ty z ro dzin RTV i AGD. To, co w
Eu ro pie wy rzu co no na śmiet nik, w Afry ce
zo sta ło wskrze szo ne i pro wa dzi so bie dru -
gie ży cie. Nie sa mo wi te jest tu taj użyt ko wa -
nie przed mio tów – na praw dę do sa me go
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koń ca… Nie sa mo wi te jest to, co opo wie -
dział mi Ta hia na – nasz prze wod nik, że po -
mi mo zna jo mo ści an giel skie go i pra cy w
tu ry sty ce, przez osiem mie się cy w ro ku
wraz ze swo ją ro dzi ną gło du ją, bo nie ma
dla nie go żad nej mo żli wo ści za rob ko wa nia.

Pro te sty i za miesz ki spo łecz ne do pro wa -
dzi ły na po cząt ku ro ku 2009 do śmier ci co
naj mniej 135 osób. Świa to we me dia pod -
kre śla ły, że sy tu acja by ła bar dzo nie cie ka -
wa, a po ziom bez pie czeń stwa nie zwy kle
ni ski. Wszyst ko to spro wo ko wa ło rów nież

bunt żoł nie rzy i zmia ny do wódz twa w woj -
sku, któ re choć ofi cjal nie neu tral ne, sta nę ło
po stro nie opo zy cji. 16 mar ca 2009 za -
miesz ki prze ro dzi ły się w za mach sta nu. W
kon se kwen cji już na stęp ne go dnia pre zy -
dent Ra va lo ma na na zre zy gno wał z urzę du
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i prze ka zał wła dzę w rę ce woj ska. Woj sko
z ko lei prze ka za ło wła dzę li de ro wi opo zy -
cji, An dry’emu Ra jo eli nie. 21 mar ca 2009
Ra jo eli na zo stał ofi cjal nie pre zy den tem
Wy so kiej Wła dzy Przej ścio wej.

Ob ję cie wła dzy przez Ra jo eli nę spo wo -
do wa ło kil ku mie sięcz ny kry zys po li tycz ny.

Zwo len ni cy oba lo ne go pre zy den ta Ra va lo -
ma na ny, wspie ra ni przez nie go z za gra ni -
cy, roz po czę li de mon stra cje. No wa wła dza
pod ję ła dzia ła nia zmie rza ją ce do kon so li -
da cji i le gi ty mi za cji swo ich rzą dów, mię dzy
in ny mi pró bu jąc usta lić ka len darz wy bor -
czy. W ma ju 2009 roz po czę ły się wie lo -

stron ne ne go cja cje po li tycz ne, ma ją ce na
ce lu wy pra co wa nie wspól ne go sta no wi ska
wszyst kich sił po li tycz nych. W pro ces po -
ko jo wy za an ga żo wa ła się Unia Afry kań ska
i Wspól no ta Roz wo ju Afry ki Po łu dnio wej.
9 sierp nia 2009, w cza sie ne go cja cji w Mo -
zam bi ku, stro ny kon flik tu pod pi sa ły po ro -
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zu mie nie, za kła da ją ce wspól ne utwo rze nie
władz przej ścio wych i or ga ni za cję w cią gu
15 mie się cy no wych wy bo rów pre zy denc -
kich pod mię dzy na ro do wym nad zo rem. Po -
mi mo za war cia po ro zu mie nia, punk tem
spor nym po zo sta wał przez ca ły czas po -
dział naj wa żniej szych sta no wisk we wła -

dzach przej ścio wych. W paź dzier ni ku w
An ta na na ry wie i w li sto pa dzie w Ad dis
Abe bie za war ty zo stał kom pro mis w spra -
wach ogól nych. Nie roz wią za ny po zo stał
na to miast pro blem szcze gó ło we go po dzia -
łu tek w przej ścio wym ga bi ne cie. W sy tu -
acji bra ku zgo dy w tej kwe stii, w grud niu

2009 An dry Ra jo eli na ze rwał po ro zu mie nie
z opo zy cją, mia no wał Al bert Ca mil le Vi tal
no wy rząd i ogło sił or ga ni za cję wy bo rów
par la men tar nych w 2010.

W 2010 Ra jo eli na kil ka krot nie prze su wał
ter min wy bo rów, naj pierw z mar ca na maj,
a na stęp nie na wrze sień. Głów ne par tie
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opo zy cyj ne trzech by łych pre zy den tów
(Mar ca Ra va lo ma na ny, Di die ra Rat si ra ki i
Al ber ta Za fy’ego) od rzu ca ły jed no stron ne
dzia ła nia eki py rzą dzą cej. W mar cu 2010
Unia Afry kań ska na ło ży ła sank cje na Ra jo -
eli nę i je go współ pra cow ni ków. W ma ju
2010 bez sku tecz nie w pro ces po ko jo wy
pró bo wa ła po now nie włą czyć się spo łecz -

ność mię dzy na ro do wa, któ ra zor ga ni zo wa -
ła wie lo stron ne roz mo wy w Pre to rii. W
sierp niu 2010 na ka rę do ży wot nie go wię -
zie nia i cię żkich ro bót zo stał ska za ny za -
ocz nie by ły pre zy dent Ra va lo ma na na,
prze by wa ją cy od cza su za ma chu w RPA. W
tym sa mym mie sią cu An dry Ra jo eli na za -
warł po ro zu mie nie z mniej szy mi par tia mi

opo zy cyj ny mi w spra wie or ga ni za cji re fe -
ren dum kon sty tu cyj ne go w li sto pa dzie
2010, a na stęp nie wy bo rów par la men tar -
nych i pre zy denc kich w 2011.

W wy ni ku re fe ren dum przy ję ta zo sta ła
no wa kon sty tu cja, ob ni ża ją ca wiek pre zy -
den ta oraz za pew nia ją ca Ra jo eli nie wła dzę
do cza su or ga ni za cji wy bo rów pre zy denc -
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kich. W dniu gło so wa nia gru pa woj sko -
wych bez sku tecz nie pró bo wa ła do ko nać
za ma chu sta nu. 11 grud nia 2010 ofi cjal nie
pro kla mo wa na zo sta ła IV Re pu bli ka. W
2011 wła dze po now nie prze su wa ły ter min
wy bo rów i unie mo żli wia ły po wrót do oj -
czy zny pre zy den to wi Ra va lo ma na nie. 17

wrze śnia 2011 głów ne si ły po li tycz ne za -
war ły jed nak po ro zu mie nie wy ne go cjo wa -
ne przez SADC, za kła da ją ce za cho wa nie
przez Ra jo eli nę sta no wi ska pre zy den ta w
okre sie przej ścio wym, po wrót do kra ju
Mar ca Ra va lo ma na ny, utwo rze nie wspól ne -
go rzą du i or ga ni za cję wy bo rów na prze -

strze ni ro ku. 28 paź dzier ni ka 2011 no wym
sze fem rzą du zo stał mia no wa ny Omer Be ri -
zi ky. W koń cu za pa no wał względ ny spo -
kój…

I wła śnie dla te go cię żko by ło mi pla no -
wać wy jazd na Ma da ga skar. Za wi łość sys te -
mu po li tycz ne go nie by ła in na niż w wie lu
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miej scach świa ta. Wnio ski wy da ją się wszę -
dzie jed na ko we. Wła dza to pie niądz, a on
de pra wu je. Im ubo ższe spo łe czeń stwo, tym
więk sza za dy ma po li tycz na. Sła bo to nie ste -
ty wy glą da…

Po kil ku la tach bez więk szych za dym po -

li tycz nych mo głem spo koj nie przy go to wać
mój plan.

Ma rze nie o po sta wie niu sto py na Ma da -
ga ska rze i wy spie No sy Be – wy mie nia nej
w czo łów kach świa to wych miejsc nur ko -
wych – uda ło się w koń cu zre ali zo wać.

Szyb ko do bra łem uczest ni ków, bo wiem sa -
mo ha sło Ma da ga skar i ko ja rze ni z nim bo -
ha te ro wie fil mu oraz se ria lu o pin gwi nach
zro bi ły za mnie ca ły mar ke ting. Mo że nie
uwie rzy cie, ale nie któ rzy uczest ni cy by li
na praw dę prze ko na ni, że je dzie my oglą dać
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pin gwi ny i spół kę… Że by złu dzeń już nie
by ło – na Ma da ga ska rze ży ją le mu ry, ka me -
le ony, ge ko ny, kro ko dy le i wie le in nych en -
de micz nych zwie rząt, ale na pew no NIE
pin gwi ny, ży ra fy, lwy czy też hi po po ta my.

Tak czy owak naj now sza hi sto ria po li -

tycz na Ma da ga ska ru jest bar dzo zło żo na i
cie ka wa. Naj wa żniej sza jed nak dla mnie
spra wa – ochro ny wy spy przed za gła dą
eko lo gicz ną – jest tyl ko teo rią. Zdo by te na
miej scu in for ma cje pod kre śla ją cha rak ter
lo kal nej po li ty ki, jesz cze bar dziej sprze daj -

nej niż u nas… Oto bo wiem pół ofi cjal nie,
za miast pro ces sto po wać, rząd kil ka lat te -
mu sprze dał ogrom ne po ła cie zie mi kon cer -
no wi Da ewoo pod przy szłe upra wy i
ho dow le. Po zwa la on też Ko re ań czy kom i
Ja poń czy kom, w za mian za drob ne pre zen -
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ty w po sta ci np. za ła ta nia ka wał ka dziu ra -
wej dro gi; plą dro wać przy brze żne wo dy
Oce anu In dyj skie go i wy ła wiać bez opa -
mię ta nia owo ce mo rza…

Wy spa ta jest po Gren lan dii, Bor neo i
No wej Gwi nei czwar tą co do wiel ko ści na
świe cie. Jest też miej scem nie zwy kłym, z

uni ka to wą flo rą i fau ną, któ re są efek tem
wcze sne go od dzie le nia się wy spy od kon -
ty nen tu afry kań skie go. Na Ma da ga ska rze
prze wa ża ho dow la i pa ster stwo (ze bu, świ -
nie, drób), wy stę pu je rów nież rol nic two
pry mi tyw ne, plan ta cje ro ślin tro pi kal nych,
prze mysł drzew ny, zbie rac two, my śli stwo
oraz rol nic two śród ziem no mor skie. Wy stę -
pu ją dwie stre fy ro ślin ne: na pół no cy su che

la sy pod rów ni ko we, a w cen trum i na po łu -
dniu sa wan ny.

Ty le do wie dzia łem się przed wy pra wą.
Zdu miał mnie ta kże fakt ogrom nej de gra da -
cji wy spy – o czym pi sał bar dzo ob ra zo wo
w swo jej ksią żce „Mój Ma da ga skar” Ja ro -
sław Kret, po go dy nek zwol nio ny nie daw no
z by łej pu blicz nej TV przez do brą zmia nę…
Skąd bo wiem wzię ła się na zwa czer wo na
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wy spa, no wła śnie z czer wo nej zie mi pod -
da wa nej cię żkiej pró bie… Od se tek lat ży -
zna, ale nie zbyt gru ba war stwa gle by by ła
pod ło żem dla la su pier wot ne go. Mal ga sze,
któ rych na wy spie ży je obec nie oko ło 20
mi lio nów, suk ce syw nie wy ci na li las i wy pa -
la li je go po zo sta ło ści pod swo je upra wy i

pa stwi ska. No wo po zy ska na po łać zie mi
wy star cza ła jed nak na za le d wie trzy la ta.
Po tem wy ja ło wio na zie mia by ła po rzu ca na
i wy ry wa no wy spie na stęp ny jej ka wa łek.
W okre sach desz czo wych – od grud nia do
kwiet nia – zie mia, nie wią za na już ko rze -
nia mi, spły wa ła ob na ża jąc go łe ska ły, na

któ rych nic już nie chcia ło ro snąć… Obec -
nie uwa ża się, że z pier wot ne go la su zo sta -
ło je dy nie 10% je go ob sza ru!

Tak jak kur czy się ma da ga skar ska fau na,
zni ka ją też przed sta wi cie le flo ry. Oko ło
90% z ży ją cych na wy spie ga tun ków to en -
de mi ty, czy li or ga ni zmy wy stę pu ją ce je dy -
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nie w tym miej scu! Ma da ga skar jest je dy -
nym miej scem na świe cie, gdzie ży ją le mu -
ry. Spo sób ich ko mu ni ka cji tak wie lo krot nie
stra szył że gla rzy z XV i XVI wie ku, że na
po cząt ku zwa li oni Ma da ga skar Wy spą Du -

chów… Ży je tu zgod nie z te za mi na ukow -
ców oko ło 70 ga tun ków en de mi- cz nych le -
mu rów, ssa ków na czel nych bę dą cych dla
la ika krzy żów ką mał py oraz psa… Te bar -
dzo sym pa tycz ne i zwin ne zwie rzę ta ma ją

gib kie cia ła, bły ska wicz nie ska czą po drze -
wach. Choć uży wa ją czte rech łap, lu bią ro -
bić też stój kę i ła sić się do lu dzi, pro sząc o
ró żne sma ko ły ki. Nie ste ty oko ło 30 ga tun -
ków le mu rów jest obec nie na kra wę dzi wy -
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gi nię cia. Po mi mo iż Mal ga sze uwa ża ją, że
le mu ry po sia da ją du szę – czy li są prze ko -
na ni w swych wie rze niach, że nie wol no
mę czyć tych zwie rząt – nie któ re z mal ga -
skich ple mion za bi ja ją je i zja da ją! Dzie ci
po tra fią też bez li to śnie ba wić się le mu ra mi,
mę cząc bez bron ne zwie rzę ta, nie rzad ko
mal tre tu jąc je aż do okrut nej, po wol nej
śmier ci. Są też na szczę ście opo wie ści i le -
gen dy, czy li fa dy o przy ja znym cha rak te rze
zwie rząt i przy mie rzu mię dzy czło wie kiem
i le mu rem. Mo że to po zwo li je oca lić…

A le mu ry są na praw dę nie sa mo wi te. Ich
koń czy ny tyl ne są dłu ższe od przed nich.
Ma ją pu szy ste, mięk kie fu tro, czę sto kon tra -
sto wo ubar wio ne. Twa rzo czasz ka jest zwy -
kle wy dłu żo na, uszy ma łe, za ostrzo ne, a
oczy du że i osa dzo ne bli sko sie bie. Chwyt ne
dło nie i sto py ma ją prze ciw staw ne pal ce. W
za le żno ści od ga tun ku spo ży wa ją ro śli ny,
naj czę ściej owo ce, ale doj rza łe, oraz owa -
dy. Więk szość le mu rów pro wa dzi noc ny
tryb ży cia. Ży ją w gro ma dach na drze wach
(oprócz le mu ra kat ta – te go naj po pu lar niej -
sze go kró la Ju lia na – czy li ja sno sza re go le -
mu ra z ogo nem w bia ło -czar ne pa ski).

Pod czas na szej wy pra wy mie li śmy oka -
zje wi dzieć dzi kie le mu ry w Par ku An ka ra -

na, Par ku Gór Bursz ty no wych i w ko mer -
cyj nym Par ku na wy spie No sy Be – Le mu -
ria land, gdzie by ły na praw dę bli sko nas.

W dal szej czę ści mo jej opo wie ści o Ma -
da ga ska rze przed sta wię Wam in nych
miesz kań ców wy spy, opi szę też ko lej ne fa -
dy i spró bu ję ob ra zo wo przy bli żyć ży cie lo -
kal nych lu dzi.

Te raz czas na przed sta wie nie pro gra mu
wy pra wy i opi sa nie na szej eska pa dy. Nie
wy obra żam so bie pi sa nia re la cji, czy jak kto
wo li wspo mnień z pod ró ży, bez tła po ka -
zu ją ce go po li ty kę, śro do wi sko i lo kal ną
spo łecz ność w spo sób oczy wi ście su biek -
tyw ny, ale za ra zem bar dzo przy ziem ny i
szcze ry z mo jej stro ny. 
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Wszyst kie wy pra wy sta ram się tak pla no -
wać i pro wa dzić, aby ich nie pod wa żal ną
war to ścią by ło wra że nie po czu cia wspól no -
ty z od wie dza nym kra jem i jej miesz kań ca -
mi. Mu si bo wiem po wy pra wie po zo stać jak
naj szer sze prze ko na nie i wie dza o tym, jak
się w kon kret nym miej scu ży je. Trze ba
choć tro chę stać się czło wie kiem, któ ry ma
zma gać się z lo kal ny mi trud no ścia mi. To

po zwa la czę sto do ce nić to, co po sia da my i
gdzie je ste śmy, ale też wy ro bić so bie opi -
nię o ca łym ota cza ją cym nas świe cie. Jest
on bez sprzecz nie pięk ny, tyl ko lu dzie na
nim ży ją cy to…

Stąd też mo je uspra wie dli wie nie do ty -
czą ce po cząt ko wych, dla wie lu z Was nud -
nych aka pi tów o po li ty ce… Jed nak bez te go
na wet po etyc kie zda nia o pięk nie przy ro dy

są ni czym re kla my te le wi zyj ne, ład ne, ale
ni jak ma ją się do rze czy wi sto ści…

Tak czy ina czej na sza wy pra wa roz po -
czę ła się w po ło wie li sto pa da, czy li w koń -
cu po ry su chej. Głów nym ce lem by ła
ob ser wa cja re ki nów wie lo ry bich, któ re to
mi gru ją w paź dzier ni ku i li sto pa dzie przez
Ka nał Mo zam bic ki… Naj pierw jed nak, po
przy lo cie z Eu ro py na Wy spę No sy Be (jest
tam jed no z lot nisk mię dzy na ro do wych),
zmę cze ni i za spa ni, bla dym świ tem zo sta li -
śmy za pa ko wa ni do moc no zje żdżo nych
bu sów i za wie zie ni przez prze wod ni ka Ta -
ia nę na pla żę. By ło tak wcze śnie, że mu sie -
li śmy po cze kać ze śnia da niem, aż otwo rzy
się ja kaś re stau ra cja… Zmę cze nie się po tę -
go wa ło, a prze cież w pla nie by ła jesz cze
wy mia na ka sy i prze pra wa pro mem z wy -
spy No sy Be na Ma da ga skar. Ja jecz ni ca z
lo kal nym pi wem Tree Hor ses Be er po zwo -
li ły ja koś tam znieść brak mo żli wo ści wy -
mia ny ka sy. Po ran na ko lej ka w ban ku i
tem po pra cy by ły ta kie, że na le ża ło to od -
pu ścić…

No sy Be, gdzie mie li śmy spę dzić więk -
szość cza su na na szej wy pra wie, jest ma łą i
uro kli wą wy spą, po ło żo ną na pół noc ny -za -
chód od wy brze ża Ma da ga ska ru. Cie pła
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wo da, pla że po kry te bia łym pia skiem i brak
ho te li mo lo chów, po zwa la ją na pe łen re -
laks i wy po czy nek. Wo dy wo kół No sy Be
są też do sko na łym miej scem do po dzi wia -
nia re ki nów wie lo ry bich, któ re w okre sie
swo jej mi gra cji prze pły wa ją wzdłuż Ma da -
ga ska ru i wów czas praw do po do bień stwo

ich spo tka nia wy no si pra wie 100%. Nie ste -
ty nam się nie uda ło… Sie dem dni po szu ki -
wań – przed, po mię dzy i po nur ko wa niach
– i nic!

Je an Mi che le, z ba zy nur ko wej, po wie -
dział, że przez dzie więć lat z rzę du re ki ny
by ły, ale ten rok jest wy jąt ko wy – by ło ich

ma ło, a nam w ogó le się nie po ka za ły. Ja koś
pod ko niec wy jaz du stwier dzi łem, że w su -
mie tyl ko ja (wi dząc je wie lo krot nie wcze -
śniej w in nych miej scach) za fik so wa łem na
ich punk cie… Resz ta, ko rzy sta jąc z wa ka -
cji, mia ła to w no sie… Wszyst ko, co wi -
dzie li śmy na nur ko wa niach, po za kil ko ma
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do słow nie nur ka mi w męt nej wo dzie, też
oczy wi ście by ło pięk ne. Za nim jed nak tra -
fi li śmy na No sy Be, do po ło żo ne go na sa -
mej pla ży re sor tu we wsi Am ba to lo aka,
cze kał nas w po łu dnie, w dniu przy lo tu z
Eu ro py, prze jazd do por tu, skąd po pły nę li -
śmy do An ki fy – już na wła ści wą wy spę Ma -
da ga skar. Zmę cze ni pod ró żą, za bi ci

upa łem, do bi ci ba ła ga nem, har mi de rem i
za mie sza niem, moc no zdzi wi li śmy się pod -
sta wio ny mi au ta mi. Pra wie no we Nis sa ny
Pa tro le kon tra sto wa ły ze zło ma mi, któ re
gło śno i śmier dzą co jeź dzi ły wo kół nas… I
ca łe szczę ście, że jeź dzi li śmy wy pa sio ny mi
te re nów ka mi… Wi dzia łem wie le dróg, sam
miesz kam w mie ście, gdzie stan jezd ni po -

wo du je wy pa da nie plomb, ale te na Ma da -
ga ska rze są nie do opi sa nia! Cza sa mi w
dziu rze zni ka ło ca łe au to, a śred nia pręd -
kość jaz dy głów ny mi dro ga mi wy no si ła coś
po mię dzy 25 a 30 km/h… Po dro dze za li -
czy li śmy pit stop na plan ta cji przy praw,
gdzie w spo dzie wa ny spo sób pro mo wa no
wa ni lię i in ne skar by lo kal nej zie mi. Prze -
jazd na pół noc ny wschód wy spy, do Par ku
An ka ra na, za jął nam kil ka ład nych go dzin.
Za kwa te ro wa nie w re sor cie kla sy tu ry stycz -
nej po szło gład ko, po dob nie jak pierw sze
ły ki lo kal ne go wa ni lio we go ru mu… Do da -
wa li śmy co li, to ni cu, a na wet ze rwa nych z
ro sną cych obok drze wek – li mo nek. Wa ni -
lio we go po sma ku za bić się nie da ło, po zo -
sta ło nam je dy nie się do nie go przy zwy -
cza ić. Sko ro nie by ło nur ko wań, na ra zie
mo żna by ło tre no wać kto ile miał sił i oswa -
jać or ga nizm z in ten syw ną przy pra wą.

Na stęp ne go dnia roz po czę li śmy zwie -
dza nie Par ku – la su pier wot ne go. Ro sły w
nim ba oba by – dłu go wiecz ne, po tę żne
drze wa li ścia ste, mo gą ce ma ga zy no wać w
swo ich pniach ogrom ne ilo ści wo dy – i wie -
le in nych ga tun ków ze świa ta ro ślin. Ale
głów na atrak cja par ku An ka ra na to nie sa -
mo wi te for ma cje skal ne (zwa ne tsin gy), dzi -
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kie le mu ry (je de na ście ga tun ków), ka me le-
ony i ge ko ny. O ile spa cer w cie niu da ło się
znieść, to prze chadz ka po ska łach tsin gy
przy po mi na ła roz ło że nie się na roz grza nej
pa tel ni. Prze rwa na lunch by ła zba wien na.
Po je dze niu i ma łym le niu cho wa niu (i pro -
ce sie przy zwy cza ja nia or ga ni zmu do wa ni -

lii), po po łu dniu cze ka ła nas wy ciecz ka do
ja skiń – mię dzy in ny mi Bat Ca ve. Wy pra wa
do kul to wych dla Mal ga szy ja skiń ze sta lak -
ty ta mi i sta lag mi ta mi; miejsc peł nych nie to -
pe rzy, pa ją ków i po że ra czy gu ano
po zwo li ła się nie co schło dzić. Nam pra wie
tak, ale nie prze wod ni ko wi. Ta ia na za po -

mniał ku pić wo dę, więc dy mał dwa ki lo me -
try do wej ścia po bu tel ki z upra gnio nym
pły nem… Wró cił sła nia jąc się na no gach,
był ca ły mo kry od po tu, ale nam ura to wał
ży cie.

Dru gi noc leg w re sor cie kla sy tu ry stycz -
nej znów po prze dzi ły pró by za bi cia wa ni lii
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w lo kal nym ru mie i te sto wa nie środ ków
prze ciw ko ko ma rom. Nie dzia łał oczy wi -
ście ża den. Sam re sort po ło żo ny był na ta -
kim od lu dziu, że na ho ry zon cie nie by ło
wi dać żad nej cy wi li za cji. Za to ema nu ją ca

ci sza i spo kój w oko li cy by ły jed no cze śnie
pięk nie i strasz ne. Na pew no nas wy ci szy -
ły…

Ra no cze ka ła nas ge hen na – pięć go dzin
jaz dy do mia sta Die go Su arez (An ti si ra na -

na). Po dro dze za pla no wa li śmy jesz cze wi -
zy tę w Tsin gy Ro uge, gdzie dziw nie ufor-
mo wa ny pia sek two rzył baj ko we wi do ki.
Skał nie mo żna do ty kać, bo są bar dzo kru -
che, wy glą da ją sur re ali stycz nie i w lek kim
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desz czu, w kon tra ście czer wo nej zie mi
oraz sza re go nie ba na ma lo wa ne by ły po
pro su po ezją. Si ły przy ro dy two rzą ce te wi -
do ki spi sa ły się na me dal. Nie mniej fan ta -
stycz ne wra że nie zro bi ły na nas dzie cia ki z
wio ski le żą cej przed wjaz dem do sa me go
par ku. Chęt nie po zo wa ły do zdjęć i bez
skrę po wa nia przyj mo wa ły drob ne upo min -
ki, da jąc swy mi szczer ba ty mi uśmie cha mi

nie co ja snych pro my ków w tym sza ra wym
i desz czo wym dniu.

Po tem był lunch – po któ rym więk szość
na szej eki py, nie wy łą cza jąc mnie, mia ła
pro ble my z brzu chem… Nie po mo gła na -
wet skor pio nów ka – lo kal ny bim ber (po da -
ny w pla sti ko wej bu tel ce) o za pa chu, sma ku
i wy glą dzie naj obrzy dliw szym ja ki tyl ko
mo żna so bie wy obra zić.

Wie czor ne bra ta nie się z mia stecz kiem
Die go Su arez za pew ni ło wie le no wych do -
znań. Pach nia ło pi wem, po tem oraz uro czo
na mol ny mi dziew czy na mi, któ re to wi dzia -
ne w po dar tej odzie ży i na bo so w mi ja nych
po tra sie wio skach – te raz roz kwi tły. Ni -
czym mo del ki na wy bie gu, spa ce ro wa ły
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przed na szym ho te lem i raz po raz ły pa ły
swo imi brą zo wy mi ocza mi, szu ka jąc skrzy -
żo wa nia spoj rzeń i za czep ki, tak że by na
koń cu oczy wi ście za ro bić… Tyl ko Mal -
gasz ki, by ły uro cze i z ogrom nym wdzię -
kiem bez na chal no ści ofe ro wa ły swo je
to wa rzy stwo i pew nie nie tyl ko to… Jak za -

wsze, na sze wy pra wo we dziew czy ny ja koś
tak spra wi ły, że lo kal ne da my by ły to tal nie
nie sku tecz ne, ach…

Sa mo mia sto by ło za tło czo ne, ulicz ny
ha łas po tę go wa ło wie le le d wo je żdżą cych
aut eu ro pej skich – głów nie fran cu skich,
spo ro by ło też tuk -tu ków, riksz i ro we rów.
Pra wie 130-ty sięcz ne mia sto by ło za śmie -
co ne i spra wia ło wra że nie za nie dba ne go,

jak więk szość wsi i mia ste czek Ma da ga ska -
ru…

Na stęp ne go dnia cze ka ła nas wy ciecz ka
do Mon ta ge de Am bre, ko lej ne go la su pier -
wot ne go, a jej ce lem by ło spo tka nie naj -
mniej sze go ka me le ona na świe cie – o
dłu go ści za le d wie 2-3 cm. Ma luch, nasz
prze wod nik w koń cu go wy pa trzył. Wi dzie -
li śmy jesz cze kil ka ga tun ków ka me le onów,
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ko lej ne le mu ry i na praw dę faj ną przy ro dę.
Wra że nie ro bi ły np. drze wa z ko ro ną jak li -
ście pa pro ci, ale sto ra zy więk sze niż te na
na szych oknach.

W koń cu nad szedł czas na nur ko wa nie.
Że by do je chać z po wro tem do pro mu z sa -

mej pół no cy wy spy, z Die go Su arez, cze ka -
ła nas ist na dro ga krzy żo wa po wy bo jach
ma da ga skar skich szu tro -as fal tów. Pół dnia
w sa mo cho dzie za owo co wa ło prze je cha -
niem aż 250 km i do je cha niem do pro mu.
Po spraw nej prze pra wie znów by li śmy na

No sy Be. Oby do trzeć jak naj szyb ciej do
na szej wsi, do re sor tu i na pla żę! Po szło
oczy wi ście po afry kań sku, czy li swo im spo -
koj nym tem pem, ale w koń cu przed na mi
czas nur ków i po po łu dnio we go le ni stwa!
Dzie sięć dni la by w luk su so wym re sor cie to
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jest to. Smak Ma da ga ska ru do brze już zna -
li śmy, nie zmy ły go na wet wo dy oce anu, w
któ ry to za głę bia li śmy się dwa ra zy dzien -
nie. Wspo mnia łem już o na szym ce lu –
spo tka niu oko w oko z re ki nem wie lo ry bim.

Naj więk sze ry by świa ta mia ły nas jed nak w
głę bo kim po wa ża niu i nie po ka za ły się. Za
to mo żna by ło li czyć, jak zwy kle w cie -
płych wo dach, na mu re ny, żół wie, licz ne
sko ru pia ki, ba ra ku dy, śli ma ki na go skrzel ne,

kre wet ki, gru pe ry, lan gu sty. Spo ro ryb pły -
wa ło w du żych ła wi cach, pod wod na fau na
i flo ra po ka za ła się z jak naj lep szej stro ny.
To, co do tej po ry by ło dla mnie nie ty po we
tu taj, to ogrom na licz ba roz ło ży stych gor -
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go nii i du że ilo ści gą bek – wiel kich, fio le to -
wych, któ re do tej po ry ko ja rzy łem z Ka ra -
iba mi…

Na sza ba za nur ko wa dzia ła ła spraw nie i
pro fe sjo nal nie, więc więk szość z nas nur ko -

wa ła aż sie dem dni z rzę du. Po po łu dnia po -
świę ca li śmy na spa ce ry po pla ży, zwie dza -
nie wio ski czy też lo kal ne za ku py.
Wszę dzie by ło bli sko, więc nie by ło to mę -
czą ce.

Co cie ka we, lo kal ny mal ga ski han del
zdo mi no wa li ob co kra jow cy – naj czę ściej
hin du si i chiń czy cy. Po wód mo że zdu mie -
wać i wpra wiać w lek kie za że no wa nie.
Otóż jed na z fad – za sad mal ga skich, mó wi
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o tym, że na le ży po ma gać naj bli ższym.
Mal gasz pro wa dzą cy dzia łal ność han dlo wą
w ob li czu po trze by na wet da le kich człon -
ków ro dzi ny mu siał kar mić ich i ob da ro wy -
wać to wa rem z wła sne go skle pu. Plaj ta
za tem by ła mu ro wa na. Od da nie han dlu in -

nym jest też jed nym z po wo dów bie dy na
Ma da ga ska rze…

Ta eko no micz na fa da ni jak ma się jed nak
do strasz nej zwią za nej z uro dze niem się bliź -
niąt. Otóż gdy uro dzą się dwo jacz ki, to po
pro stu za raz gi ną. Bliź nię ta na Ma da ga ska rze

to ka ta stro fa. Za bi ja się je za tem za przy zwo -
le niem władz, chcąc prze ko nać bó stwa, że
lu dzie zga dza ją się z ich wo lą i tę pią zło ja -
kim są bliź nia ki. Dla Mal ga szów fa dy to wiel -
ka si ła. Pil nu ją się tych na ka zów i za ka zów z
ogrom ną de ter mi na cją. Po dob nie zresz tą jak
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wszyst ko mó wią ce go zwro tu: mo ra, mo ra,
czy li… po wo li, po wo li – spo koj nie, ju tro.

In ne fa dy to obrzy dli wy ob rzą dek wy do -

by wa nia zmar łych z gro bu. W tro sce o
przod ków Mal ga sze czysz czą cia ło tru pa, a
po tem upi ja ją się przy gro bie. Uczest ni czy

w tym świę cie ca ła wieś… Na Ma da ga ska -
rze więk sze pra wa po sia da ją mę żczyź ni.
Mo gą oni bo wiem wy rzu cić z do mu żo nę,
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a ona sa ma opu ścić go nie mo że. Chy ba że
mąż ją bi je, pra wo do za bra nia jej z do mu
ma ją wte dy ro dzi ce. Czę sto żo na star sze go
bra ta zmu sza na jest do sy pia nia z młod -
szym i nie wol no jej od mó wić. Za to gdy
za mę żna ko bie ta upodo ba so bie no we go –
mo że odejść i po tem, kie dy już się znu dzi

ko chan kiem, mo że wró cić do mę ża.
Mę żczyź ni ma ją cza sem dwie żo ny, z

któ ry mi mu szą sy piać na zmia nę. One też
na zmia nę ogar nia ją dom lub sy pia ją wła -
śnie z uko cha nym.

Ma da ga skar skich fad jest wie le, tak jak
wiel ki i zró żni co wa ny jest to kraj. Wciąż
prze cież ma ło zna ny i go to wy na pod bo je.

Kuch nia mal ga ska to owo ce, te z mo rza
i z drzew oraz krze wów, ryż, kur cza ki, wie -
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przo wi na oraz ze bu – spe cjal na moc na i
wy trzy ma ła od mia na kro wy. O ile sma ko -
wał mi kur czak – przy po mi na ją cy daw ny
smak te go mię sa, wol ne go od an ty bio ty ków
i ste ry dów, to ku li nar nie roz wa li ło mnie
wła śnie mię so ze bu. Daw no prze ja dły mi
się owo ce mo rza, opie ram się na tzw. zdro -

wej żyw no ści, ale mal ga skie czer wo ne mię -
so z ze bu, a szcze gól nie ham bur ger z jed nej
re stau ra cji do dzi siaj śnią mi się po no cach.

Na pew no na stęp nym ra zem też bę dę się
ni mi za ja dał, ser wu jąc so bie na de ser naj -
smacz niej sze na świe cie man go. Choć tej
wy pra wie ni cze go nie bra ko wa ło, już prze -
bie ram no ga mi nad po wro tem. Choć wi do -

ko wy lot śmi głow cem i qu ady też za li czy li -
śmy, do star cza jąc so bie nie co ad re na li ny
pod czas spo koj ne go po by tu na No sy Be,
wiem, że jest tam wie le atrak cji, któ re so bie
chwil kę na nas za cze ka ją…

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl
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MAŁY WOREK O NAJWIĘKSZYCH NA RYNKU MOŻLIWOŚCIACH!

ZASKOCZY CIĘ CO NAJMNIEJ 4 RAZY:

1. SUPER ORYGINALNYM WYGLĄDEM  
TO PIERWSZY ASYMETRYCZNY WOREK NA ŚWIECIE

2. WYTRZYMAŁOŚCIĄ  
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4. BARDZO MAŁĄ WAGĄ WORKA – ZALEDWIE 950G

TECLINE PEANUT 21 ASYMMETRIC,  
TO SERIA WORKÓW O WYJĄTKOWYCH CECHACH: 
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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.com.pl
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Pod ko niec ro ku cze ka ło nas nie
la da wy zwa nie. Pla no wa li śmy od wie -
dzić mniej po pu lar ną tu ry stycz nie
część In do ne zji, a mia no wi cie Po łu -
dnio we Su la we si. Roz po czę cie wy -
pra wy to mo ment, w któ rym
zo rien to wa li śmy się, że nasz nur ko -
wy apa rat fo to gra ficz ny zo stał w do -
mu, a my je dzie my na wy pra wę ży cia
za opa trze ni tyl ko w te le fo ny ko mór -
ko we. No cóż, i ta kie mo men ty w
ży ciu by wa ją. Jed nak dzię ki uprzej -
mo ści Mo ni ki, mo że my się po dzie lić
wi do ka mi i wspo mnie nia mi rów nież w
for mie fo to gra ficz nej.

Część eg zo tycz ną na szej pod ró ży roz po -
czę li śmy w Sin ga pu rze, gdzie za trzy ma li -
śmy się na noc. Mo gli śmy choć przez

Hydrozagadka w Indonezji 
– nurkowanie i czarna magia
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chwil kę po czuć at mos fe rę te go mia sta. Po
ko la cji, któ ra skła da ła się z wie lu mi se czek
z ró żny mi da nia mi do skosz to wa nia (ra czy -
li śmy się jed nak gów nie owo ca mi mo rza,
gdyż mi mo wszyst ko w tej czę ści świa ta
sma ku ją le piej niż w Pol sce), po sta no wi li -
śmy po zwie dzać mia sto no cą. Ra no cze kał

nas dal szy lot, a po nim dłu ga pod róż w
głąb lą du do słyn nej kra iny lu dów To ra ja.

Z lot ni ska za bra li śmy się wy god nym bu -
sem. Z na szym mi łym kie row cą, dość do -
brze ko mu ni ku ją cym się w ję zy ku
an giel skim, za czę li śmy się prze ci skać przez
kor ki w kie run ku wy jaz du z mia sta. Pod róż

trwa ła oko ło ośmiu go dzin, nie ste ty to je dy -
na opcja, że by do stać się w głąb gó rzy ste go
re jo nu środ ko wej czę ści wy spy. To tu taj ży -
ją miesz kań cy lu du To ra ja. Miej sce jest nie -
zwy kłe. Przede wszyst kim znaj du je się w
ser cu gór, więc kli mat jest chłod niej szy i
wil got ny. Mo żna po wie dzieć, że jak na tro -
pi ki, pa nu je mi ły chłód. Po za kwa te ro wa -
niu w ho te lu uzna li śmy, że jest cał kiem
nie źle. Ho tel utrzy ma ny jest w kli ma cie re -
gio nu. Ja ko ozdo by, wzdłuż głów ne go wej -
ścia, sto ją do my zwa ne Tong ko nan, w
któ rych we dług miej sco wych tra dy cji prze -
cho wu je się ryż. Ob sza ry gór skie, przez
nie co ni ższą tem pe ra tu rę, ma ją dłu ższy
okres wzro stu ro ślin, więc plo ny zbie ra się
tu nie co rza dziej niż w in nych re jo nach wy -
spy. Ryż to pod sta wa die ty, dla te go miej -
sco wi na uczy li się go prze cho wy wać w
spe cjal nych „do mach”. Do my są usta wio ne
w kie run ku pół noc – po łu dnie a ryż jest ma -
ga zy no wa ny wy so ko na zie mią, pod do brze
izo lo wa nym da chem, co po zwa la dłu go
prze cho wy wać ziar no. Do my lu du To ra ja
ma ją da chy w kształ cie ło dzi. Po noć dla te -
go, że by uczcić pa mięć przod ków, któ rzy
przy by li na te te re ny dro gą mor ską. Da chy
ma ją rów nież spe cjal ną kon struk cję ter -
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micz ną, któ ra za pew nia do brą izo la cję. Ge -
ne ral nie ten ob szar Su la we si to cześć chrze -
ści jań ska, jed nak prze trwa ło tu wie le
ele men tów tra dy cji i sta rych wie rzeń.
Miesz kań cy kra iny ży ją zgod nie z tra dy cją
i kul tu rą przod ków. Bar dzo moc no roz wi -
nię ty jest kult śmier ci, a po grzeb w ro dzi nie
to naj wa żniej sze wy da rze nie. Kosz tu je ma -
ją tek, ale oczy wi ście od pra wia się go w za -
le żno ści od za mo żno ści ro dzi ny oraz
przy na le żno ści do ka sty. Po mi ja jąc szcze -
gó ły kul tu ro we, po wiem, że mie li śmy oka -
zję wziąć udział w po grze bie i zo ba czyć
ry tu al ny ubój ba wo łów. Na uro czy sto ści
po grze bo we przy by wa się z pre zen ta mi,
więc i my naj pierw od wie dzi li śmy po bli ski
mar ket, że by ku pić cu kier i pa pie ro sy ja ko
po dar ki dla ro dzi ny. Do bra li śmy jesz cze,
już nie obo wiąz ko wo, cu kier ki dla dzie ci.
Za opa trze ni w pre zen ty, do tar li śmy na miej -
sce. Że by do stać się do do mu, gdzie od by -
wa ją się uro czy sto ści, brnę li śmy przez
bło to. Mu szę przy znać, że wy rwa ło mnie z
bu tów, do słow nie zo sta wi łam klap ki w bło -
cie i da lej szłam bo so. Po do tar ciu na miej -
sce, zo sta li śmy przed sta wie ni ro dzi nie i
za pro sze ni do… i tu trud no zna leźć sło wo.
By ło to po miesz cze nie pod da chem ze skle -

co ną z de sek jak by „pod ło gą” po zwa la ją cą
usiąść nad bło tem. Po czę stu nek to za pie ka -
ne ba na ny i wi no ry żo we. Mo żna by ło się
rów nież po czę sto wać „be te lem” – to ro dzaj
orze cha, któ ry żu je się, a po nim krę ci się
w gło wie. Wie cie, co mam na my śli… Tak
za opa trze ni cze ka li śmy na roz wój wy pad -
ków. Po pew nym cza sie, na te ren przed do -
mem wpro wa dzi li ba wo ły, je den po

dru gim. Przy wią za li do pa li ka za no gę i jed -
ne mu pod cię li gar dło. Wi dok nie jest cie ka -
wy, jed nak na miej sco wych wy da wał się
nie ro bić wra że nia. W mgnie niu oka opra -
wi li ba wo ła, po cię li mię so na ka wał ki i na -
wle kli na włók na z tra wy. W tym cza sie
mistrz za bił na stęp ne zwie rzę. W mię dzy -
cza sie miej sco wi no ta ble za ję li cen tral ne
miej sca. Co za mo żniej si go ście ja ko po dar -
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ki przy nie śli ży we świ nie. Dość spe cy ficz na
for ma ce le bro wa nia jak dla nas…

In ny, bar dzo ory gi nal ny zwy czaj to po -
dej ście do oso by zmar łej przed po chów -
kiem. Zmar ły zo sta je w do mu ro dzin nym
tak dłu go, aż ro dzi na przy go tu je się do po -
grze bu i uzbie ra od po wied nią su mę na je go

or ga ni za cję. Cza sem mo że to po trwać na -
wet kil ka lat. Do cza su po grze bu trzy ra zy
dzien nie przy no si się mu po sił ki, roz ma wia
się z nim, od wie dza. Dzie je się tak, gdyż
miesz kań cy wie rzą, że ta ka oso ba jest cho -
ra i wy ma ga opie ki. Naj czę ściej obo wiąz ki
te są speł nia ne przez naj star szych człon ków

ro dzi ny, gdyż młod si, nie do świad cze ni mo -
gli by nie okieł znać złych mo cy i za cho wać
się na sku tek te go nie wła ści wie. Star si na to -
miast ra dzą so bie z mo ca mi do brze. Zmar -
ły, któ ry cze ka w do mu na po grzeb
na zy wa ny jest To ma Ku la. Py ta ły śmy w ja -
ki spo sób prze cho wu ją zmar łych w do mu
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tak dłu go. Po noć zwło ki w nie wiel kim stop -
niu się bal sa mu je, tyl ko po wierz chow nie, a
resz ta to już czar na ma gia, dla te go stan To -
ma Ku la jest do bry, po mi mo prze cho wy wa -
nia w do mu.

Nie tyl ko wy pra wie nie po grze bu jest dro -
gie, rów nież sam po chó wek wy ma ga opłat
i na kła du pra cy. Mie li śmy oka zję zwie dzać
miej sce cho wa nia zmar łych. Oglą da li śmy
wy drą żo ne w ska łach wa pien nych dziu ry,

do któ rych wkła da się trum ny. Mo że się na -
wet zda rzyć, że przy bra ku na kła dów fi nan -
so wych, przy go to wa nie miej sca na trum nę
zaj mu je ro dzi nie po nad dwa la ta. Co za -
cniej si miesz kań cy ma ją do dat ko wo za ma -
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wia ną lal kę, któ ra jest przy go to wa na na po -
do bień stwo zmar łe go i zo sta je wy sta wio na
na po kaz. Kie dyś cho wa no trum ny tyl ko w
wy drą żo nych ska łach wa pien nych, dziś już
do pusz cza się rów nież in ne, nie co tań sze
for my, na przy kład na wbi tych do ścian koł -
kach drew nia nych lub po zo sta wie nie na

zie mi w na tu ral nych ja mach czy pół kach.
Po la tach drew no się roz sy pu je, ko ści wy -
pa da ją i w ta kiej for mie le żą na zie mi. Dla
nas to dziw ny wi dok.

In ny zwy czaj do ty czy cho wa nia ma łych
dzie ci. Te, któ re jesz cze nie ząb ko wa ły są
cho wa ne od ra zu, tu taj się nie cze ka i nie

wy pra wia po grze bu. Dzie ci są cho wa ne w
drze wach, od da je się je mat ce na tu rze uwa -
ża jąc, że one na le żą do niej, a nie do świa -
ta lu dzi. Wa żne jest, by drze wo mia ło
mlecz ne so ki, po ja kimś cza sie ta ka dziu ra
z dziec kiem po wo li za ra sta i jest to tak, jak -
by dziec ko wró ci ło do na tu ry. Trud no by ło
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nam to zro zu mieć, pod le ga my in nym pra -
wom, ma my in ne zwy cza je, cza sem trud no
nam by ło od na leźć sens tych za cho wań.

Dla nas nie jest zro zu mia łe rów nież to,
dla cze go ro dzi ny za po ży cza ją się cza sem

na kil ka po ko leń, że by wy pra wić po grzeb.
Trze ba tam po je chać, zo ba czyć, ale przede
wszyst kim od czuć miej sco wy kli mat. Po ja -
kimś cza sie za czy nam po wo li przy zwy cza -
jać się i ak cep to wać zwy cza je. Jak ka żdą

kul tu rę, trze ba ją trak to wać kom plek so wo i
bar dziej za ak cep to wać niż ro zu mieć sens
czy lo gi kę za cho wań.

Zo sta li śmy rów nież za pro sze ni do do mu,
gdzie To ma Ku la cze ka na po grzeb już sześć
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lat. Wia do mo, że w przy szłym ro ku bę dzie
po grzeb. Na po grzeb zje żdża się ca ła ro dzi -
na, cza sem z ró żnych re jo nów świa ta. To
bę dzie naj wa żniej szy dzień dla nich. W po -
grze bie uczest ni czy ca ła wieś i oko li ce.
Wszy scy przy no szą po dar ki, a sam po grzeb

trwa kil ka dni. Po zwo lo no nam zro bić zdję -
cia To ma Ku la, zwie dzić dom, w któ rym
prze by wa. Wszy scy uśmiech nię ci i przy jaź -
ni, wi ta li nas i za pra sza li, ofe ru jąc po czę stu -
nek. To ma Ku la le żał w trum nie, któ ra ma
szyb kę, przez któ rą wi dać cia ło. Od wie dza -

jąc ta ką oso bę też trze ba przy nieść po dar ki,
do ty ka się pro wi zo rycz nej „trum ny”, że by
dać znać, że chce się z nią po roz ma wiać.
W po ko ju znaj du je się rów nież miej sce dla
oso by, któ ra śpi ze zmar łym, a wo kół po
pro stu to czy się nor mal ne ży cie.
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Na dzi wi li śmy się tej nie spo ty ka nej tra dy -
cji i wy ru szy li śmy da lej, po dzi wia jąc pięk -
ne wi do ki, gó ry, po la ry żo we i nie sły cha ne
kształ ty chat lu dów To ra ja.

Opu ści li śmy re gion za miesz ka ły przez
lud To ra ja i po wo li skie ro wa li śmy się na
po łu dnie, że by zwie dzić in ne re jo ny po łu -
dnio wej czę ści Su la we si. Opu ści li śmy

część chrze ści jań ską i wje cha li śmy do czę -
ści mu zuł mań skiej. Nie ma żad nych gra nic,
ale wi dać ina czej ubra nych lu dzi, in ne do -
my, po la, na wet zwie rzę ta są in ne. Po dro -
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dze mie li śmy w pla nie za trzy mać się nad
je zio rem Sen gang, gdzie cie ka wost ką są
pły wa ją ce do my. Wy glą da ją jak za bu do -
wa na tra twa i są za miesz ka ne przez ry ba -
ków. Nie gdyś za miesz ki wa ły je ca łe
ro dzi ny, dziś czę sto ko bie ty z dzieć mi
miesz ka ją w mie ście i tyl ko do wo żą je dze -

nie nad je zio ro, dzie ci cho dzą do szko ły.
Je zio ro jest na praw dę du że i nie za wsze

wia do mo, gdzie ta ki dom zdry fu je. Zwie -
dza nie wy glą da w ten spo sób, że pły wa się
ka ja ka mi z sil ni kiem i szu ka do mów. Uda -
je nam się do trzeć do jed ne go z nich i scho -
wać przed bu rzą. Sko rzy sta li śmy z go ści ny

miesz kań ców, wy pi li śmy ka wę i prze cze ka -
li śmy na wał ni cę. Mo gli śmy już na su cho
wró cić do mia stecz ka. Mia stecz ko nie jest
na sta wio ne na tu ry stów, nikt nie roz ma wia
po an giel sku, do ga du je my się na mi gi. Po
dłu ższych po szu ki wa niach zna leź li śmy
miej sce, któ re mo że nie wy glą da ło na re -
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stau ra cję, gdyż w środ ku „sa li kon sump cyj -
nej” do mow ni cy ro bi li pra nie, ale za to
przy rzą dzo na ry ba by ła wy śmie ni ta. Do sta -
li śmy też po bu tel ce pi wa, więc szczę śli wi,
na je dze ni mo gli śmy się udać do ho te lu. Ra -
no cze ka ła nas wy pra wa do ce lo wa, czy li

prze jazd do re sor tu nur ko we go.
Po kil ku go dzi nach pod ró ży skoń czy ła

nam się dro ga, a my da lej je cha li śmy po
wy bo jach, aż do tar li śmy na miej sce. Po mi -
ja jąc, że to ko niec świa ta, mie li śmy pięk ną,
piasz czy stą pla żę, la zu ro wą wo dę, spo kój i

ci szę. W ośrod ku by ło kli ka osób, któ re za
trzy dni wy je cha ły i prak tycz nie zo sta li śmy
sa mi. To na praw dę by ły wa ka cje. Je dy nie
na week en dy przy je żdża li oko licz ni miesz -
kań cy i wte dy by ło wi dać i sły chać lu dzi na
pla ży. Po za ty mi dnia mi pa no wa ła ci sza.
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Choć mie li śmy re stau ra cję w pen sjo na cie,
ko rzy sta nie z niej by ło ogra ni czo ne. Je dze -
nie trze ba by ło za ma wiać dzień wcze śniej
i nie za wsze mo żna by ło za mó wić to, co w
kar cie, gdyż nie za wsze by ły do stęp ne od -
po wied nie skład ni ki. Po za tym mie li śmy

pysz ną ka wę, zresz tą wszę dzie do sta wa li -
śmy na praw dę do brą, za wy jąt kiem ho te li.

Oczy wi ście od ra zu po przy jeź dzie pę -
dzi my na pla żę, za nu rza my się w wo dzie,
pły wa my, chla pie my – jest bo sko. Po do ba -
ło nam się na wy cie cze ob jaz do wej, ale już

naj wy ższy czas wejść do wo dy. Nie mo że -
my się do cze kać! Naj pierw dzi wi my się, że
nur ko wa nie za czy na my dość póź no, na -
stęp ne go dnia jesz cze póź niej… Trosz kę
pro te stu je my, nie chce my się wy sy piać, tyl -
ko nur ko wać! Oka zu je się, że pły wy są tak
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du że, że mu si my cze kać na przy pływ – ina -
czej nie da się pod pły nąć ło dzią, a co
dzień jest in na go dzi na przy pły wu. Po na -
szych pro te stach wła ści ciel zor ga ni zo wał
wy pły nię cie z por tu. Wpraw dzie to pół go -
dzi ny jaz dy au tem po dziu rach, ale mo że -

my wcze śniej za cząć nasz nur ko wy dzień.
Port to wy zwa nie, zresz tą zo bacz cie sa mi.
Zdję cia po ka zu ją, jak bar dzo za śmie co ny
jest to kraj. Czwar ty dzień jest dla nas ła -
ska wy i mo że my ru szać od „sie bie“, na -
resz cie mo że my do kła dać trze cie

nur ko wa nie do na sze go pla nu dnia. Nur ku -
je my z ło dzi ry bac kich, przy sto so wa nych
dla nur ków, za ło ga to na praw dę uśmiech -
nię ci, uwi ja ją cy się przy nas po moc ni cy.
Pod wo dą jest pięk nie, cie pło, wi docz ność
za chwy ca. Peł ny re laks. Co mo że my zo ba -
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czyć? Jak to w In do ne zji, small staff, więc
nur ku jąc prze szu ku je my ra fę prze su wa jąc
się w śli ma czym tem pie. Czas mi ja nie wia -
do mo kie dy i po sie dem dzie się ciu mi nu -
tach po wo li trze ba się zbie rać do wyj ścia.

Miej sca na więk szą ry bę są nie co głę biej i
z dość du ży mi prą da mi, te nur ko wa nia
koń czą się szyb ciej i czę sto trze ba ro bić w
to ni przy sta nek bez pie czeń stwa. Za to
oglą da my re ki ny, żół wie i ba ra ku dy. Miej -

sca nur ko we są zró żni co wa ne, ra fy pięk ne,
by wa ły jed nak ka wał ki moc no za śmie co ne
i znisz czo ne. Po noć to dzie ło miej sco wych
ry ba ków, któ rzy „ło wią” na ma te ria ły wy -
bu cho we.
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Naj pięk niej sze nur ko wa nia, we dług
mnie oczy wi ście, od by wa ły się w oko li cach
mniej szych wysp. Że by tam do trzeć pły nę -
li śmy dość dłu go, bo oko ło go dzi ny. Za to

pod wo dą cze ka ła nas nie sa mo wi ta wi -
docz ność, baj ko we ko lo ry i mo je ulu bio ne
frog fish – ró żo we, czar ne, zie lo ne, czer wo -
ne, żół te – je stem za chwy co na! Le af fish to

już nor ma, cza sem po kil ka na nur ko wa -
niach, a po tem mu re ny, wę że, płaszcz ki,
ośmior ni ce, żół wie i co tam jesz cze so bie
ży czy cie. Mia łam też ma łą przy go dę na jed -
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nym nur ko wa niu. Cze ka li śmy, że by się za -
nu rzyć, by łam pięć me trów pod wo dą, a tu
pły nie do gó ry wąż, że by za czerp nąć po -
wie trza. Oglą dam go, po dzi wiam pod pły -

wa jąc bli sko, a on za czy na się za nu rzać...
Na gle po pa trzył na mnie, zmie nił kie ru nek
i za czął pły nąć wprost na mnie. My ślę, aż
tak bli sko nie chcia łam cię oglą dać… Mó -

wię tu o kil ku cen ty me trach…, na szczę ście
się zo rien to wał, że na wet mo je ga ba ry ty to
jed nak nie ra fa i po prze my śle niu spra wy
po szy bo wał w dół.. Po nur ko wa niach nad -
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szedł czas na od po czy nek, ma saż, piw ko i
do łó żka, bo ra no znów pę dzi my do wo dy.
Czas mi jał szyb ko, prze pla ta ny pysz nym,
eg zo tycz nym je dze niem. Je stem fa nem zu -

py kre wet ko wej z mle kiem ko ko so wym na
ostro. Co dru gi dzień by ła zu pa, a w po zo -
sta łe – da nie z ry żem. Mi mo że za ma wia li -
śmy za wsze to sa mo, smak za ka żdym

ra zem był in ny. Od kry łam, że w za le żno ści
od te go, kto miał dy żur w kuch ni, ta ki po si -
łek był ser wo wa ny. Ta ka nie spo dzian ka
sze fa kuch ni.
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Ostat ni dzień nad szedł szyb ciej, niż by śmy
chcie li. Wy je cha li śmy z na sze go ośrod ka do
sto li cy po łu dnio we go Su la we si – do Ma kas -
sar, lub jak kto wo li Ujum Pan dang. Zo stał
nam jesz cze je den dzień na zwie dze nie mia -

sta. Po szli śmy do For tu Rot ter dam, gdzie
znaj du je się mu zeum dzie jów obron nych
mia sta. Po dzi wia li śmy też no wą część sto li -
cy, pro jekt żyw cem wzię ty z Du ba ju. Zo ba -
czy my, czy uda się go do koń czyć w ta kiej

ska li, jak to jest na pro jek cie. Wie czór spę -
dzi li śmy przy drin ku w ba rze z ba se nem na
da chu, gdzie mo gli śmy po dzi wiać ca łą pa no -
ra mę mia sta i świa tła od bi ja ją ce się w mo rzu.
De lek to wa li śmy się ostat ni mi po wie wa mi
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cie płe go mor skie go po wie trza, bo ra no po
śnia da niu już mie li śmy być na lot ni sku. Czas
też po że gnać się z Mo ni ką, któ ra to wa rzy szy -
ła nam dziel nie, nie ucie kła z eks cen trycz -
nych miejsc i pró bo wa ła in do ne zyj skich

po traw, mi mo że je dy na kuch nia, ja ką to le ru -
je, to eu ro pej ska z na sta wie niem na wło ską.

I tak czas pod ró ży do biegł koń ca. Pla nu -
je my na stęp ne wy pra wy, je że li ma rzy cie o
da le kich pod ró żach i chcie li by ście czas ten

dzie lić z na mi to za pra szam, wy bie ra my się
zno wu!

W pod ró żni czym na stro ju po zdra wia
Was

Ka ta rzy na Za wadz ka
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Li sto pad 2016 ro ku to mię dzy in -
ny mi – pre mie ra no we go Go Pro He -
ro 5, wy bór Do nal da Trum pa na
pre zy den ta USA, a ta kże pierw szy
je sien ny śnieg w Pol sce, gdzie nie -
gdzie się ga ją cy na wet pół me tra… 

Li sto pad to ta kże naj lep szy mo ment na
wy pra wę do cie płych kra jów, aby do grzać
ko ści i na ła do wać aku mu la to ry przed nie -
uchron nie nad cho dzą cą zi mą, więc zgod -
nie z pla nem, wraz z grup ką kil ku na stu
za pa leń ców, wy ru szy li śmy w dłu go wy cze -
ki wa ną, je sien ną pod róż na Ma le di wy… Lot
li nia mi Emi ra tes mi nął w oka mgnie niu.
Pierw szy przy sta nek w na szej pod ró ży wy -
pa dał w Du ba ju, więc po my śla łem, że co
jak co, ale no win ki elek tro nicz ne po win ny

Okolice wyspy Guraidhoo 
– Malediwy
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być tu do stęp ne bez pro ble mu i za pla no wa -
łem za kup Go Pro 5 z obu do wą do nur ko -
wa nia. Nie ste ty oka za ło się, że ce na na
lot ni sku jest ta ka sa ma jak w Pol sce. Bio rąc
pod uwa gę, że za kup był tax free, to sum ma
sum ma rum wy szło dro żej, gdyż nie mo żna
od li czyć po dat ku VAT. Ce ny na lot ni sku za -

li czyć mo żna za tem do wy so kich i bar dzo
wy so kich, szcze gól nie w przy pad ku je dze -
nia i na po jów.

Po do tar ciu do ko lej ne go przy stan ku –
Ma le, już przy wyj ściu z sa mo lo tu ude rzy -
ła nas fa la go rą ca. Czym prę dzej na le ża ło
za mie nić dłu gie dżin sy na krót kie spoden ki!

Ostat ni etap pod ró ży na ma łą wy spę Gu ra -
idhoo po ko na li śmy szyb ką ło dzią mo to ro -
wą, w 40 mi nut. Co praw da o godz. 16.00
od pły wa w tym sa mym kie run ku ma ły sta -
tek, rejs jest tań szy, jed nak trwa aż dwie i
pół go dzi ny.

Dla cze go na te go rocz ną wy pra wę na
Ma le di wy wy bra łem aku rat Gu ra idhoo?

W po bli żu wy spy zlo ka li zo wa nych jest
dzie więć naj lep szych miejsc nur ko wych w
tej czę ści Ma le di wów. To wła śnie tu przy -
pły wa ją ło dzie SA FA RI, me an dru jąc po mię -
dzy ma low ni czy mi wy sep ka mi. By łem
pe łen na dziei, że nur ko wa nia w tej oko li cy
bę dą na praw dę uda ne. Pod czas jed nej z
wcze śniej szych roz mów wła ści ciel ka pen -
sjo na tu, w któ rym miesz ka li śmy, wy zna ła
mi, że je śli cho dzi o spo tka nie z re ki nem
wie lo ry bim, to oczy wi ście gwa ran cji nie da -
je, w koń cu to dzi kie zwie rzę ta, ale za pew -
nia ła jed no cze śnie, że: „Jak na ra zie mie li -
śmy 100% sku tecz no ści – za ka żdym ra zem,
gdy wy pły wa li śmy na nur ko wa nie z re ki nem
wie lo ry bim – re kin był!” War to by ło spraw -
dzić te oko li ce, praw da? Któ re goś zi mo we -
go wie czo ru, w ro ku 2015, po sta no wi łem
więc zor ga ni zo wać wy pra wę w tym kie run -
ku, aby po znać to nie zwy kłe miej sce.
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Wy spa Gu ra idhoo to nie du ży skra wek
sta łe go lą du na Oce anie In dyj skim, o wy -
mia rach oko ło 400 me trów sze ro ko ści na
800 m dłu go ści. Za miesz ku je ją oko ło 700
miesz kań ców, ko lej ne 500 pra cu je w sto li -
cy Ma le di wów. Gdzie oni się tu miesz czą,
nie mam po ję cia. Na wy spie zlo ka li zo wa -
nych jest pięć tzw. „ge sthau sów”, me czet,
szko ła, He alth Cen tre, czy li ta ki nasz przy -
chod nio -szpi tal, dwie ka wiar nio -re stau ra -
cje, choć po dob no wi dzia no gdzieś w
za ka mar kach jesz cze trzy ko lej ne, kil ka
skle pi ków, w tym pa miąt ko wych, fry zjer,
kra wiec, ośro dek dla nie peł no spraw nych,
sie dzi ba władz lo kal nych. Bez pie czeń stwa
pil nu je sze ściu po li cjan tów… Ot, ca łe Gu -
ra idhoo. Na zwa jest dość ła twa do za pa -
mię ta nia – po pol sku brzmi „gó ra i dół”. Już
pierw sze go dnia po przy lo cie ob sze dłem
ca łą wy spę. Co cie ka we, słod ką wo dę po -
zy sku je się z grun tu. Nie mam po ję cia, jak
ona się tu – na środ ku oce anu – trzy ma nie -
za so lo na.

Pod czas pierw sze go dnia nur ko we go za -
li czy li śmy dwa nur ko wa nia, z dwu go dzin -
ną prze rwą, w środ ku la gu ny. Mu sie li śmy
się li czyć z fak tem, że przej rzy stość wo dy
bę dzie gor sza ze wzglę du na pły wy. Obie

ra fy przy tło czy ły nas ilo ścią ryb, jed nak wi -
zu ra, nie ste ty, nie by ła naj lep sza. To był
dzień „roz pływ ki”, co by ło o ty le istot ne, że
nie wszy scy w gru pie by li do świad czo ny mi
nur ka mi. Jed nak już przed pierw szym nur -
ko wa niem mie li śmy oka zję zo ba czyć na -
miast kę te go, co nas cze ka ło póź niej. Otóż

ra no, jesz cze w por cie, z któ re go wy ru sza -
li śmy na nur ko wa nia, pod ło dzia mi snu ło
się dzie sięć ol brzy mich płasz czek, a ogrom -
ne sta do ma łych ry bek (coś jak sar dyn ki) do -
słow nie za sła nia ło dno swo ją mno go ścią.
Co dzien nie ra no, przed wy pły nię ciem, po -
dzi wia li śmy fa lu ją ce płe twa mi do stoj ne,



Nuras.info 2/2017

59

mniej sze i więk sze płaszcz ki. Cza sa mi w
por cie wi dzie li śmy ta kże po lu ją ce mię dzy
ło dzia mi więk sze ry by, jak np. tuń czy ki.

Ma le di wy le żą w oko li cach rów ni ka, za -
tem słoń ce wsta je o 6 ra no a za cho dzi o
18.00. O 18.20 jest już kom plet nie ciem no.
Tak się zło ży ło, że w trak cie na sze go po by -

tu, 14 li sto pa da 2016 ro ku, nad gło wa mi
mie li śmy peł nię księ ży ca, a co za tym idzie,
w tym cza sie by ły tu naj więk sze pły wy mor -
skie. Mu sia ło mieć to oczy wi ście wpływ na
nur ko wa nie – na wi docz ność pod wo dą
oraz ilość mi gru ją cych ryb. Pły wy by ły tak
du że, że pod wie czór uka zy wa ła nam się

ca ła ra fa, na któ rej w cią gu dnia nur ko wa li -
śmy. Wy ła nia ła się z głę bin ni czym no wa
wy spa. Za sta na wia łem się, z cze go to wy -
ni ka, że pły wy są tak po tę żne. Ktoś z gru py
zna lazł od po wiedź na to py ta nie – oka za ło
się, że księ życ był naj bli żej Zie mi od 68 lat.
By li śmy cią ga ni pod wo dą przez prą dy pra -
wie jak li ście na wie trze. Mo żna za tem spo -
koj nie rzec, że by ło nam da ne nur ko wać w
naj sil niej szych prą dach i w cza sie naj więk -
szych od dzie siąt ków lat pły wów w tym ar -
chi pe la gu. Wła śnie w ta kich miej scach jest
naj wię cej ży cia pod wod ne go, jed nak nie
wszy scy czu li się na si łach, aby udać się
pod wo dę w ta kich wa run kach.

Na stęp ny dzień przy niósł ko lej ne atrak -
cje. Po sta no wi li śmy, że naj wy ższy czas wy -
pły nąć w kie run ku ja kie goś za cniej sze go
miej sca nur ko we go. Tak też się sta ło. Skie -
ro wa li śmy się na ze wnętrz ną stro nę ato lu,
gdzie zbo cza pra daw nych wul ka nów opa -
da ją głę bo ko w ot chłań Oce anu In dyj skie -
go. Dna nie wi dzie li śmy, zaś zbo cze ścia ny
mor skiej opa da ło w cze luść, cza sem pod
ką tem 45 stop ni. To wła śnie tam ży ją naj -
więk sze i naj dziw niej sze stwo ry mor skie, na
wy pa try wa nie któ rych przy by wa ją ca łe ma -
sy nur ku ją cych tu ry stów z ca łe go świa ta.
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Pierw sze nur ko wa nie mia ło być w prą dzie,
jed nak w związ ku z nad cho dzą cą peł nią
księ ży ca cykl nie znacz nie zo stał za chwia -
ny i pły nę li śmy zu peł nie swo bod nie, pra wie
jak w je zio rze. Dru gie nur ko wa nie po ka za -
ło nam za to praw dzi we ob li cze sil nych
prą dów oce anicz nych. Gdy wsko czy li śmy
do wo dy, nie czu li śmy nic, na wet naj mniej -
sze go prą du mor skie go. Po ja kimś cza sie
jed nak po ja wił się sil ny prąd, któ ry uka zał
nam ma je stat wód tro pi kal nych z nie praw -
do po dob ną ilo ścią ryb. Po dzi wia li śmy te
ma łe, więk sze i du że, a na koń cu przed -
ostat nie ogni wo łań cu cha po kar mo we go na
Zie mi, a na pew no ostat nie w mo rzu – naj -
do sko nal sze dra pie żni ki! Kil ka re ki nów
uka za ło się na szym oczom na cał kiem nie -
du żej głę bo ko ści. By ły to re ki ny ra fo we
(ang. black tip re ef shark). Nie za go ści li śmy
dłu go na tych pły ci znach, gdyż po po ran -
nym od pły wie wo da za czę ła się wle wać do
ato lu, z nie sa mo wi tą mo cą, po ry wa jąc
wszyst kich, ni czym li ście na wie trze.
Wresz cie nie któ rzy po czu li, co to zna czy
prąd mor ski na Ma le di wach! Po tym nur ko -
wa niu mo gli śmy na szym prze wod ni kom z
peł ną ra do ścią po wie dzieć „shuk riy aa”, co
zna czy w ich ję zy ku – dzię ku je my!

Pod czas pierw szych dwóch dni nur ko -
wa li śmy we dług ko lej no ści w na stę pu ją -
cych miej scach:
Wag gi ri,
Dha di Gi ri,
Back kan do oma,
Los fu shi.
Przez po zo sta łe dni nur ko wa li śmy po ko lei:

Coc ko Cor ner,
Gu ra idhoo back,
Ku da gi ri back,
Ma afu shi sand,
noc ne nur ko wa nia na Wag gi ri
Kan do oma ca ves,
Kan do oma Cor ner,
i hit na ko niec wy jaz du - Ma gu 2
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Ko lej ne go dnia pod czas od kry wa nia
pod wod nych ta jem nic po now nie to wa rzy -
szy ły nam sil ne prą dy. Wy ko na li śmy dwa
nur ko wa nia, dzie ląc się na dwie pod gru py.
Bar dziej hard co ro wa zde cy do wa ła się na
nur ko wa nie w prą dzie, zaś dru ga, laj ci ko -

wa, uda ła się w miej sce, gdzie prąd był pra -
wie nie zau wa żal ny.

W trak cie po ran ne go nur ko wa nia pod
wo dą wia ło jak zi mą na Ka spro wym. Wy -
star czy ło za le d wie pięć se kund nie uwa gi,
aby gru pa znik nę ła z po la wi dze nia. Po licz:

raz, dwa, trzy, czte ry, pięć i… już nie wi -
dzisz ni ko go z ko le gów. Wia ło jak dia bli,
co wi dać do sko na le na nie któ rych fil mach
na gra nych przez kil ka osób pod czas te go
nur ko wa nia – bą ble nie le cą do gó ry, tyl ko
pod ką tem 45 stop ni! W tych wa run kach
bar dzo ła two mo żna by ło się zgu bić, nic
więc dziw ne go, że prze wod nik więk szość
uwa gi skie ro wał na trzy ma nie gru py ra zem,
w jed nym miej scu. U wlo tu ka na łu kie ru ją -
ce go do ato lu na szym oczom uka za ły się
re ki ny oraz mi lio ny, do słow nie mi lio ny ró -
żnych ryb roz ma itych ga tun ków.

Ko lej ne mu za nu rze niu nie to wa rzy szy ły
już tak sil ne prąd, ale i tak ha ki ra fo we oka -
za ły się du żym uła twie niem. Po raz ko lej ny
swo ją obec no ścią za szczy ci ły nas re ki ny, a
w dru giej czę ści nur ko wa nia prze pięk na
man ta wy ko na ła wspa nia łe ewo lu cje ku
ucie sze ga wie dzi nur ko wej.

Na ko lej ny dzień za pla no wa li śmy wy pły -
nię cie szyb ką ło dzią, da le ko na pół noc ną
część Ma le di wów, na snor ke ling z re ki na mi
wie lo ry bi mi. Ostat nio wi dzia no ich tam kil -
ka, więc trzy ma łem kciu ki i tu pa łem nó żka -
mi, aby śmy i my mie li szan sę do stą pić
za szczy tu spo tka nia z naj więk szy mi ry ba mi
oce anów! Nie po ko iło mnie je dy nie to, że
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mie li śmy aku rat naj więk sze pły wy od 68 lat,
bo wiem wła śnie te go dnia księ życ był bar -
dzo bli sko. Fak tycz nie, jak by ktoś nie wie -
dział, że to za słu ga peł ni, mógł by po dej rze-
wać tsu na mi, ty le wo dy uby wa ło z brze gu.
Uka zy wa ły się ca łe po ła cie ra fy, za tok, no we
ła chy pia chu, któ rych zwy kle nie wi dać na -

wet pod czas du że go od pły wu. Cie szy łem się,
że by li śmy tam w nie zwy kłym cza sie, jed nak
nie da wa ło mi spo ko ju, ja ki to mo że mieć
wpływ na praw do po do bień stwo zo ba cze nia
re ki na wie lo ry bie go (ang. wha le shark)?

15 li sto pa da o go dzi nie siód mej ra no
wszy scy grzecz nie sta wi li się na na brze żu.

Po pły nę li śmy w kie run ku North Ari Atol na
snor ke ling z re ki nem i lunch na wy spie.
Pod róż szyb ką ło dzią, wy po sa żo ną w dwa
250-kon ne sil ni ki Yama hy, za ję ła nam oko -
ło pół to rej go dzi ny. Nasz cel, czy li wspa -
nia ły re kin wie lo ry bi, ta ki jak więk szość z
nas zna ze zdjęć, fil mów na you tu bie czy
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też opo wia dań in nych nur ków, ro bi na -
praw dę ogrom ne wra że nie. Je go fe no me -
nal ne kształ ty i wy bar wie nie, a jed no cze-
śnie ła god ny i le ni wy styl by cia, wręcz za -
pra sza ją do po pły wa nia z nim. Nie oszu kuj -
my się, in ni też chcie li go zo ba czyć, tak

więc nie by li śmy je dy ną ło dzią „po lu ją cą”
na to wspa nia łe zwie rzę.

70 pro cent raf ko ra lo wych, któ re oglą da -
li śmy pod wo dą i w ogó le obec nie na Ma le -
di wach jest mar twa. Co praw da nie sa mo-
wi cie ob fi ta w ry by i in ne zwie rzę ta, ale sa -

me ko ra low ce są mar twe. Dla cze go? Mo żna
tu wie le dys ku to wać o ocie ple niu kli ma tu –
któ re w 2016 ro ku jest fak tem nie pod wa żal -
nym już przez ni ko go – jed nak obec ność
mar twych ko ra low ców nie z te go wy ni ka.
W 2008 ro ku zja wi sko El Ni ńo zu peł nie
zmie ni ło po rzą dek co rocz nych, re gu lu ją -
cych tem pe ra tu rę wo dy mon su nów, prą dów
mor skich i w ogó le po go dy na na szym glo -
bie. Gdy El Ni ńo zmie ni ło kie ru nek wia trów,
tem pe ra tu ra na Ma le di wach, w tym ta kże
tem pe ra tu ra wo dy, za czę ła się pod no sić.
Pro ces trwa od 2008 ro ku, na szczę ście dziś
sy tu acja po wo li za czy na wra cać do nor my.
Cy klicz ne zmia ny tem pe ra tu ry zna ne są od
wie ków – prze cież El Ni ńo i je go ka ta stro -
fal ny wpływ na ca ły glob ziem ski zna ny jest
od stu le ci. Te raz trze ba oko ło 8-10 lat za -
nim ra fa się od bu du je, wy ro śnie no we po -
ko le nie ko ra low ców na mar twym pod ło żu.
Tu jed nak na le ży po sta wić py ta nie, czy glo -
bal ne ocie ple nie, do któ re go przy czy nia się
dzia łal ność czło wie ka, nie sta nie na prze -
szko dzie od bu do wie ra fy ko ra lo wej? Oczy -
wi ście zda ję so bie spra wę, że Czy tel nik
mo że nie zgo dzić się ze mną, gdyż prze cież
je den wul kan, np. na Strom bo li we Wło -
szech, emi tu je ty le ga zów cie plar nia nych,
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co 100 000 sa mo cho dów na do bę. Z tym
jed nak, że te wul ka ny by ły za wsze, a my
nie. Jak Bóg obie cał bi blij ne mu Abra ha mo -
wi, że bę dzie nas ty le, co zia ren pia sku na
pu sty ni, tak też się dzie je – mu si my jed nak
zmie rzyć się z pro ble mem glo bal ne go ocie -
ple-  nia, a ta kże wciąż ro sną cych gór śmie -
ci, co jest szcze gól nie istot ne dla
Ma le di wów. Ro ko wa nia są ta kie, że za oko -
ło 60 lat po ziom mórz pod nie sie się na ty le,
że Ma le di wy prze sta ną ist nieć. Co się wów -
czas sta nie z po pu la cją oko ło trzy stu ty się cy
oby wa te li? Je den z di ve ma ste rów, któ ry
prze wo dził nam pod wo dą, od po wia dał, że
plan B za kła da usy py wa nie no wych wysp
na wierz choł kach raf ko ra lo wych, zaś je że -
li cho dzi o ist nie ją ce dziś wy spy, pla no wa -
ne jest do wo że nie więk szej ilo ści ma te ria łu
ra fo we go (bo prze cież nie jest to pia sek) i
stop nio we pod no sze nie ich po zio mu. Plan
B zo sta nie wdro żo ny za pew ne w ostat niej
chwi li, bo na ra zie nikt nie usy pu je no wych
wysp. Co wię cej, mi mo że jest to za bro nio -
ne, z bez lud nych wysp wy bie ra ny jest ma te -
riał ra fo wy i w ce lach bu dow la nych
prze wo żo ny na obec ne wy spy. W ten spo -
sób bez pow rot nie gi ną tak zwa ne „sand
bank”, czy li nie sa mo wi cie ma low ni cze ła -

chy pia chu na tle tur ku so we go oce anu,
chcia ło by się rzec – iko na wi do ków z Ma le -
di wów. Nie ste ty co raz wię cej ta kich miejsc
jest bez pow rot nie nisz czo ne!

Już dziś wia do mo, że przy szłe po ko le nia
nie zo ba czą pod wo dą te go, co my mo że -

my oglą dać. Je śli je steś, dro gi Czy tel ni ku,
nur kiem – to prze stań się za sta na wiać, tyl ko
jedź na Ma le di wy! Już za kil ka na ście lat
nie któ re ry by i in ne zwie rzę ta pod wod ne
bę dziesz mógł po dzi wiać tyl ko w te le wi zji
– tak szyb ko gi ną!
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Wra ca jąc jed nak do na szych ko lej nych
nur ko wań, po dniu peł nym snor ke lin gu po -
sta no wi li śmy za nu rzyć się w mia rę bli sko
na szej wy spy. Na pierw sze nur ko wa nie pły -
nę li śmy za le d wie 45 mi nut od do mu. Na -
szym ce lem by ła ma ła, owal na ra fa, z
wra kiem opar tym dzio bem o jej stok. Wrak

stat ku car go za czy na się na oko ło 19 me -
trach, zaś ru fa le ży na 36 me trach. Sam sta -
tek mo że nie jest szcze gól nie spek ta ku lar ny,
na to miast ob fi tość ży cia na i wo kół nie go
ro bi wra że nie. Szcze gól nie za chwy ca ją ca -
łe ła wi ce ma łych ry bek zna nych pod an giel -
ską na zwą glass fish. Są ich tu już nie

mi lio ny, lecz mi liar dy, przy cią ga ją więk sze
dra pie żni ki, a tam te z ko lei jesz cze więk -
sze. Przez ścia ny po wsta ją ce z tych ry bek
mo men ta mi wręcz nie wi dać wra ku, pły wa -
ją do słow nie wszę dzie.

Dru gie nur ko wa nie wy ko na li śmy w dro -
dze po wrot nej na Gu ra idhoo. Gdy tyl ko
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zbli ży li śmy się do upa trzo ne go miej sca, ujął
nas urok ma łej ła chy pia chu, a tak na praw -
dę nie pia chu, lecz mi kro sko pij nych dro bi -
nek ko ra low ca. Co nie któ rzy nie mo gli się
po wstrzy mać, aby nie zro bić so bie tam
zdję cia. Sa mo nur ko wa nie oka za ło się też
nie la da grat ką, bo wiem od za chod niej stro -
ny, na głę bo ko ściach 20-11 me trów, prą dy
mor skie wy żło bi ły w ra fie bar dzo spek ta ku -
lar ne na wi sy, w któ rych miej sce szcze gól -
nie upodo ba ły so bie skrzy dli ce (ang. lion
fish). Si łą rze czy, tam gdzie są skrzy dli ce, są
też glass fish. Fak tycz nie, po dob nie jak na
pierw szym nur ko wa niu, by ło ich tu ca łe
mnó stwo.

Ma le di wy są kra jem mu zuł mań skim, za -
tem nie mo żna tu przy wieźć na wet po są żku
ma łe go bud dy, nie mó wiąc już o chrze ści -
jań skim krzy żu, Bi blii czy stro ju ka pła na. Z
jed nej stro ny rząd chce trzy mać swo ich
oby wa te li w ry zach, ogra ni cza jąc im kon -
takt ze świa tem ze wnętrz nym, z dru giej jed -
nak stro ny chce roz wi jać swój na ród.
Dy le mat trwa. Gdy wie czo ra mi spa ce ro wa -
łem wzdłuż pla ży, ob ser wo wa łem mło dych
lu dzi sie dzą cych na brze gu mo rza ze swo -
imi ko mór ka mi i oglą da ją cych w In ter ne cie,
jak wy glą da resz ta świa ta. Czy da się dziś

ukryć przed ma le diw ską mło dzie żą jak ży -
ją in ni?

Nad szedł ostat ni dzień nur ko wań. Nic
dziw ne go, że chło pa ki z cen trum nur ko we -
go chcia ły nam po ka zać ja kieś miej sce,
gdzie mo żna spo tkać więk sze zwie rzę ta. W
koń cu po to le ci my na Ma le di wy, aby po -
dzi wiać mię dzy in ny mi re ki ny. W trak cie

te go nur ko wa nia prąd był nie co więk szy,
ale już nie ta ki, jak przy peł ni księ ży ca. Pod
wo dą prze wod ni cy po pro wa dzi li nas w kie -
run ku swe go ro dza ju jam czy na wi sów skal -
nych, gór no lot nie na zy wa nych tu
ja ski nia mi, w któ rych czę sto od po czy wa ją
re ki ny. Fak tycz nie, zna la złem jed ne go ba -
by shar ka, któ re go na wet uda ło mi się po -
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gła skać! Gdzieś w to ni prze mknę ło też kil -
ka in nych osob ni ków. Na to miast pod czas
ko lej ne go nur ko wa nia, w bar dzo po dob -
nym miej scu, choć już ze słab szym prą dem,
re ki nów by ło zde cy do wa nie wię cej.

Szko da, że wo da nie by ła pod czas te go
wy jaz du ta ka kry sta licz na, ja ką zna my na

przy kład z Egip tu czy Chor wa cji la tem. Do -
wie dzia łem się, że naj czyst szą, naj bar dziej
kla row ną wo dę w tych re jo nach mo żna za -
stać w grud niu, stycz niu i lu tym. Kie dyś
trze ba bę dzie spraw dzić Ma le di wy o tej po -
rze ro ku. Zia ren ko za sia ne, niech ro śnie, a
co tam…

Ostat nie go dnia po pły nę li śmy na wy -
ciecz kę na ła chę pia chu, gdzieś z da la od
na szej wy spy. Część eki py po sta no wi ła spę -
dzić kil ka go dzin w luk su so wym re sor cie.
Jed nak za nim przy szedł czas na od po czy -
nek, za li czy li śmy do dat ko we nur ko wa nie w
miej scu zwa nym „Ma gu 2”. Śmia ło mo żna
po wie dzieć, że na de ser do sta li śmy so czy -
stą wi sien kę na tor cie, bo wiem by ło to fe -
no me nal ne nur ko wa nie. Ilość re ki nów i w
ogó le ryb by ła tak du ża, że stra ci łem ra chu -
bę w li cze niu re ki nów! Na do da tek ca łym
sta dem po ja wi ły się or le nie. Za chwy ca ją -
cym do dat kiem by ło sta do ba ra kud, a na -
wet ogrom na płaszcz ka. Ktoś by wy mie niał
jesz cze ośmior ni ce, mu re ny? Krót ko mó -
wiąc, to jed no z bar dziej spek ta ku lar nych
miejsc nur ko wych te go ato lu. Po ca łym nur -
ko wa niu prze wod nik Ah med po wie dział
mi, że… był za sła by prąd, bo nor mal nie
by ło by jesz cze wię cej re ki nów! To, co wie -
dzie li śmy, to tak jak by nic nie by ło. Krót ko
mó wiąc, bę dąc na tym ka wał ku oce anu o
na zwie Ma le Atol, zde cy do wa nie trze ba za -
nur ko wać na Ma gu Two.

Ja ko że kraj jest mu zuł mań ski, spo ży wa -
nie wie przo wi ny jest wbrew re li gii. Głów -
nym po kar mem jest tu ry ba. W za sa dzie
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wszyst ko, po za ry ba mi i ko ko sa mi, mu si
być do wie zio ne na Ma le di wy, głów nie z są -
sied niej Sri Lan ki. Kie dyś tra dy cją by ło spo -
ży wa nie żół wi mor skich. Na szczę ście rząd
szyb ko się zo rien to wał, że tu ry ści przy je -
żdża ją tu, aby po dzi wiać te zwie rzę ta. Dziś
je dze nie mant, del fi nów, żół wi i re ki nów

wie lo ry bich jest ofi cjal nie za bro nio ne. Pa -
mię taj my jed nak, że nie za wsze tak by ło, a
mię sa del fi nów uży wa no ja ko przy nę ty do
ło wie nia re ki nów ty gry sich. To jest za pew -
ne przy czy na, dla cze go nie znaj dzie my na
Ma le di wach miej sca, gdzie mo żna po pły -
wać z del fi na mi, któ re nie bo ją się czło wie -

ka. Del fi ny, któ re wi dzie li śmy, za czę ły od -
pły wać od ło dzi, gdy tyl ko wsko czy łem do
wo dy, mi mo że wcze śniej ocho czo pre zen -
to wa ły wy myśl ne ewo lu cje.

Gu ra idhoo uda się spo koj nie obejść w
cią gu go dzi ny, a na są sied nią wy spę, do
któ rej pro wa dzi nie do bu do wa ny mo stek,
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mo żna się do stać bro dząc w wo dzie po ko -
la na al bo nie ma lże po szy ję, w za le żno ści
od pły wów. Nie du ży ka nał o sze ro ko ści
oko ło 60 me trów od dzie la jesz cze jed ną,
mniej szą wy spę, na któ rej jest re sort tu ry -
stycz ny. Wstęp jest do zwo lo ny tyl ko za
opła tą. Do trzeć tam mo żna tyl ko przy po -
mo cy ło dzi, gdyż głę bo kość i zbyt sil ne prą -
dy unie mo żli wia ją do pły nię cie wpław.

Na za koń cze nie do dam, że ko lej nym ar -
gu men tem, dla któ re go war to od wie dzić
wy spę, jest mo żli wość bez po śred niej in te -
rak cji z miesz kań ca mi Ma le di wów. Prze -
cho dząc obok do mostw, si łą rze czy
zer k nie my, jak tu byl cy miesz ka ją, jak spę -
dza ją czas. Nie któ rzy człon ko wie na szej
gru py zo sta li za pro sze ni do ro dzi ny ma le -
diw skiej i mie li oka zję po znać na miast kę
ich ży cia i kuch ni. Wy bie ra jąc się na Ma le -
di wy do re sor tu nie bę dzie my mie li ta kich
do świad czeń. Wszyst kim cie ka wym świa ta,
zwłasz cza te go po za ośrod ka mi tu ry stycz -
ny mi, zde cy do wa nie po le cam to miej sce.
Rów nież pod wo dą cze ka wie le atrak cji, w
tym re ki ny i wiel kie ry by Oce anu In dyj skie -
go. Na North Ari Atol ma my ol brzy mie
praw do po do bień stwo spo tka nia re ki na wie -
lo ry bie go. Sil ne prą dy pod wod ne są nie ba -

ga tel nym do świad cze niem dla ka żde go
nur ka. Wy bie ra jąc się w tę część świa ta,
war to mieć już nie co wię cej do świad cze nia
w nur ko wa niu, w prze ciw nym ra zie wie le
cie ka wych miejsc pod wo dą mo że przejść
ko ło no sa. Choć trze ba przy znać, że w gru -
pie by ło kil ku nur ków z mniej szym do -

świad cze niem, któ rzy rów nież by li za chwy -
ce ni pod wod nym świa tem. No bo ja kże to,
być na Ma le di wach i nie być za chwy co -
nym? Szcze rze po le cam!

Ru di Stan kie wicz

Fot.: autor
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Safari nurkowe
w Chorwacji

Weekend majowy
29.04-6.05.2017
Luksusowa łódź

typu safari
Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557

MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo
ppoobbiieerraannyy  jjeesstt  śśrreeddnniioo  

ww  6655000000  eeggzz..,,
nniiee  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć  

ww  nniimm  TTwwoojjeejj  rreekkllaammyy
kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

E-CERTYFIKAT

http://www.cmas.pl/e-certyfikat
http://www.nalofoty.pl
http://nuras.info/index.php?reklama,18
http://www.bestdivers.pl/wyprawy/islandia/


http://www.aquatravel.eu
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Po wrót do Po łu dnio wej Afry ki po
dzie się ciu la tach oka zał się bar dzo
emo cjo nu ją cym do świad cze niem. To
tak, jak bym wró ci ła po dłu giej roz łą -
ce do ro dzin ne go do mu. Dur ban, bo
tu wy lą do wa li śmy, przy wi tał nas cie -
płym, ale nie wil got nym po wie trzem.
To bar dzo przy jem na od mia na po
mi nu so wej tem pe ra tu rze i za chmu rze -
niu w Pol sce. 

Dłu gi lot tro chę nas odu rzył, ale trze ba
by ło jesz cze do je chać sa mo cho dem na po -
łu dnio we wy brze że do miej sco wo ści Shal -
ly Be ach. Przy je cha ła po nas Kym,
wła ści ciel ka cen trum nur ko we go Aqua Pla -
net, z któ rym współ pra cu je my. Po nad je de -
na ście lat te mu za trud ni łam się u niej ja ko
in struk tor i do dziś je ste śmy przy ja ciół ka mi.

Mi mo zmę cze nia po dwu dzie stu czte -
rech go dzi nach pod ró ży, uda li śmy się od
ra zu na słyn ne afry kań skie ste ki. Chcia ło by
się prze ga dać ca łą noc po tak dłu gim cza -

sie, ale cze ka ła nas krót ka noc i bar dzo po -
ran ne wsta wa nie.

Już o 4:45 cza su lo kal ne go by li śmy w ba -
zie i skła da li śmy sprzęt na na sze pierw sze

Republika Południowej Afryki
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nur ko wa nie z re ki na mi. Ba ited di ve, bo tak
się na zy wa wa bie nie re ki nów, po le ga na
tym, że w pla sti ko wym bęb nie są przy go to -
wa ne ry by. Bę ben spusz cza się do wo dy a

pro wa dzą cy nur ko wa nie pły wa jąc obok,
wy cią ga ry by i roz gnia ta je w rę kach. Re ki -
ny wy czu wa ją za pach i przy pły wa ją za cie -
ka wio ne. Oczy wi ście zja da ją te ry by krą żąc

wo kół bęb na. Za sa da dla nur ku ją cych jest
ta ka, że trze ba się trzy mać w gru pie i nie
pod pły wać bli sko do bęb na. Jest to zu peł -
nie nie groź ne do świad cze nie, je że li po stę -
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pu je się zgod nie z usta lo ny mi za sa da mi.
Wa żne jest też, aby po wstrzy mać cie ka -
wość i nie do ty kać prze pły wa ją cych re ki -
nów. Oczy wi ście nur ko wa li śmy z re ki na mi
ta kże bez do dat ko wych środ ków po mo cy,
czy li na ra fie. To jed no z naj słyn niej szych
miejsc nur ko wych na świe cie i mie ści się w
pierw szej dzie siąt ce, Pro tea Banks. Aby
móc tu za nur ko wać, trze ba być już nur kiem
śred nio za awan so wa nym, mi ni mum ad van -
ced di ver. Dla cze go, po nie waż więk szość
nur ko wań (po za wa bie niem re ki nów) jest
na głę bo ko ści 40 me trów. Ka żde z nich wy -
ko nu je się w sil nym prą dzie, czy li pły nie my
w tak zwa nym dryf cie. Skok z ło dzi i ne ga -
tyw ne za nu rze nie, w więk szo ści przy pad -
ków (za le ży od po ry ro ku) od ra zu na dno,
aby prąd nie „wy wiał” nas w nie zna ne. Je -
że li ma się pro ble my z usza mi, to wy star -
czy zła pać lin kę od ko ło wrot ka li de ra i w
swo im tem pie zejść na dno. Pod po -
wierzch nią by ło pięk nie, choć ta po ra ro ku
nie ob fi to wa ła w spek ta ku lar ną przej rzy -
stość. Spo ty ka li śmy płaszcz ki, po ta to bass
(strzę pie le), del fi ny, cray fish (ro dzaj ho ma -
ra), kre wet ki, ol brzy mią ró żno rod ność ryb i
ma łych stwo rzeń, ta kich jak nu di bran ches
– śli ma ki bez sko rup i oczy wi ście re ki ny. W
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tym okre sie by ły to prze wa żnie oce anic
black tip i bull shark zwa ny tu za mbe zi, od
na zwy rze ki, w któ rej się roz mna ża ją.

Po mi mo wspa nia łych nur ko wań, zwie -
dza li śmy nie tyl ko pod wo dą. Co praw da

nie zo sta wa ło nam du żo cza su po nur ko wa -
niach, ale sta ra li śmy się zo ba czyć jak naj -
wię cej. By li śmy w od wie dzi nach na far mie
kro ko dy li i wę ży. By ło ich mnó stwo i na wet
z peł ny mi brzu cha mi wy glą da ły dość groź -

nie. Wi dok czar nej i zie lo nej mam by nie
jed ne go przy pra wił by o ciar ki na kar ku.
Cza sem po po łu dnia mi ska ka li śmy w fa le
oce anu i spa ce ro wa li śmy po cią gną cych się
w nie skoń czo ność pla żach. Naj cu dow niej -
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sze by ło to, że przez więk szość cza su by li -
śmy sa mi, wo kół na wet ży wej du szy. Pew -
ne go ra zu dziew czy ny wy na la zły ho dow lę
or chi dei i nic in ne go mi nie po zo sta ło, tyl -
ko je tam za brać. Nie ża łu ję, to wspa nia łe
do świad cze nie oglą dać nie któ re ga tun ki

kwia tów z naj dal szych za kąt ków świa ta. Je -
den kwiat wiel ko ści głów ki od szpil ki miał
50 lat, coś nie sa mo wi te go.

Jed no z naj pięk niej szych miejsc, któ re
uda ło nam się od wie dzić to Mten tu Lod ge.
Nie ła two się tam je dzie, bo dro ga jest bar -

dzo wy bo ista, ko niecz ne jest ra czej wy so -
kie au to z na pę dem na czte ry ko ła. Jed nak
to, co się uka zu je na szym oczom po prze -
trwa niu cię żkiej dro gi, re kom pen su je
wszyst kie nie wy go dy. Ol brzy mia do li na z
rze ką, któ ra wpa da do oce anu, a oko licz ne
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wzgó rza two rzą swo je go ro dza ju ka nion,
któ ry ogro mem i roz pię to ścią na da je te mu
miej scu ma gii. Schro ni sko usy tu owa ne jest
na wznie sie niu, z któ re go mo żna ob ser wo -
wać oce an, ca łą rze kę oraz za cho dzą ce

słoń ce. Mten tu po sia da kil ka dom ków,
cam ping z wiel ki mi na mio ta mi, ła zien ki w
peł ni wy po sa żo ne oraz re stau ra cje. Elek -
trycz ność, któ ra jest po trzeb na do pro wa -
dze nia ta kie go miej sca, jest po bie ra na z

pa ne li sło necz nych. Praw dzi wą atrak cją te -
go miej sca jest je go oko li ca. Dłu gie na ki -
lo me try pla że, wznie sie nia i do li na
wo do spa dów. Je den z nich mie li śmy szan -
sę zo ba czyć i wy pró bo wać, czy li za nu rzyć
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się po dłu gim spa ce rze w rześ kiej wo dzie.
Spa da ją ca rze ka u stóp wo do spa du two rzy
ba sen, któ ry prze peł nia jąc się wpa da pro sto
do oce anu. Jak by te go by ło ma ło, przy od -
pły wie, tuż u je go pod nó ża, wy ła nia się

pięk na pla ża. Sło wa mi cię żko to opi sać, a
zdję cia od da dzą tyl ko na miast kę te go cu -
dow ne go ra ju na zie mi, gdzie ska ły pach ną
jak per fu my a mor ska bry za zmy wa wszyst -
kie tro ski z cia ła i du szy.

Czas wra cać pod wo dę i to w nie prze -
cięt nym miej scu, ja kim jest ra fa Ali wa Sho -
al. Po je cha li śmy do miej sco wo ści
Umko ma as, gdzie z ba zy nur ko wej wy pły -
nę li śmy na ra fę. Jest to dość cha rak te ry -
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stycz ne miej sce, bo wy pły wa się tu z rze ki
wpa da ją cej do oce anu, a fa le są tak wiel kie,
że trze ba mieć nie la da umie jęt no ści, aby
bez piecz nie wy pro wa dzić łódź peł ną lu dzi
na otwar ty oce an. Pod wo dą by ło fan ta -
stycz nie, mnó stwo żół wi i to bar dzo po kaź -

nych roz mia rów, płaszcz ki, man ty, strzę pie -
le i wie le, wie le ró żno rod nych ryb. Choć
prąd był bar dzo sil ny i moc no „tar ga ją cy”
nas po ca łej ra fie, nur ko wa nia uwa żam za
bar dzo przy jem ne i na pew no uda ne. Po
dwóch dniach nur ko wań na pię cio ki lo me -

tro wej ra fie przy szedł czas na ma łe sa fa ri je -
epem. Ogrom ne prze strze nie ni gdy nie
prze sta ną mnie za chwy cać, a du że zwie -
rzę ta bie ga ją ce „wol no” to ta ka wi sien ka na
tor cie. Ży ra fy, no so ro żce, ba wo ły, stru sie,
ró żne go ro dza ju an ty lo py oraz ko cha ne,
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choć bar dzo nie bez piecz ne, hi po po ta my,
to cu da na tu ry, któ re po dzi wia li-  śmy przez
resz tę dnia.

Zo sta ło nam za le d wie kil ka dni do koń -
ca, więc aby nie tra cić cza su, co dzien nie po
nur ko wa niach z re ki na mi jeź dzi li śmy na ró -
żne wy ciecz ki, chło dzi li śmy się w ba se nie i
oczy wi ście je dli śmy ró żne pysz no ści ofe ro -
wa ne w na szym ulu bio nym pu bie Da Ma to.
Ostat nie go dnia za bra łam na szą eki pę do
prze pięk ne go re zer wa tu przy ro dy Ori bi
Geo r ge. Mo żna jeź dzić, cho dzić, wę dro -
wać po nim ca ły mi dnia mi, a wi do ki oraz
ży cie w tym miej scu na za wsze po zo sta wią
znak w du szy i ser cu. Pięk ne rze ki, wo do -
spa dy, bie ga ją ce zwie rzę ta, ol brzy mie ka -
nio ny, urwi ska po łą czo ne wi szą cy mi
mo sta mi, ja ski nie na zbo czu skał, zjaz dy na
li nach po 450 me trów w dół rze ki i oczy wi -
ście słyn na ska ła le opar da – Le opard Rock,
to wszyst ko two rzy ten nie sa mo wi ty kra jo -
braz. Na sa mą myśl o po wro cie krę ci się łza
w oku, ale to jest miej sce, do któ re go trze -
ba wra cać. Ostat nie nur ko wa nie przed od -
lo tem by ło fan ta stycz ne, resz tę dnia
spę dzi li śmy na za ku pach dla naj bli ższych.
Wie czo rem Kym za pro si ła nas na po że gnal -
ną ko la cję, przy rzą dza jąc afry kań ski bra ai,

czy li grill. Tak za koń czył się nasz dwu ty go -
dnio wy po byt w tym prze pięk nym kra ju
ogrom nych prze strze ni, wiecz nie uśmiech -
nię tych lu dzi oraz prze pysz ne go mię sa. Za -

mie rza my tam wró cić i to już nie dłu go.
Spraw dzaj cie na szą stro nę, bo ca ła li sta wy -
jaz dów do Afry ki już się two rzy.

Ewa Dru cis
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja
elek tro nicz na) po szu ku je au to -
rów ar ty ku łów. Je że li znasz się
na fo to gra fii pod wod nej, nur ko -
wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko -
le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do
nas. Twój ar ty kuł mo że być opu -
bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za
to ofe ru je my Ci jed nak pro mo -
cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go
zdję cia oraz da nych kon tak to -
wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad -
re sem http://nu ras.in fo/?wy sy la -
nie -ar ty ku low,8.

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
http://nalofoty.pl/wyjazdy
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W tym ro ku zi ma nas do pie ści ła,
lód po ja wił się już w po ło wie stycz -
nia a dzię ki mro zom utrzy mu je się
ca ły czas. Nur ko wa nia pod lo do we to
coś, na co więk szość nur ków cze ka
ca ły rok. 

Zi mo wa au ra i za mar z nię ta ta fla je zio ra
ma ją swój nie po wta rzal ny kli mat. Nur ko -
wa nia te obar czo ne są też do dat ko wym
dresz czy kiem zwią za nym z nur ko wa niem
over he ad, gdzie pod czas prze by wa nia pod
wo dą nie mo że my wy nu rzyć się w do wol -
nym miej scu. Po trzeb ne jest tu od po wied -
nie prze szko le nie, sprzęt pod i nad wod ny
oraz ase ku ra cja po wierzch nio wa. Oso by
bez ukoń czo ne go kur su Ice Di ver mo gą je
wy ko nać tyl ko i wy łącz nie w asy ście in -

Na zamarzniętej tafli jeziora,

podlodowa Hańcza
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struk to ra. Pod czas nur ko wa nia pod lo dem
oso by nur ku ją ce są ca ły czas po łą czo ne li -
ną – ze so bą i ase ku ra cją po wierzch nio wą.

O ile za zwy czaj pod czas nur ko wań szu -
ka my in te re su ją cych rze czy głów nie pod
wo dą, czę sto w oko li cach dna, o ty le nur ko -
wa nie pod lo dem da je naj wię cej ra do ści

pod sa mą po wierzch nią, tuż przy ta fli. To
tu spę dza my naj wię cej cza su, cie sząc się
obec no ścią lo du, tu też wy ko nu je my więk -
szość ćwi czeń wy ma ga nych do za li cze nia
kur su pod lo do we go. Nur ko wa nie pod lo do -
we ma też okre ślo ny ry tu ał na po wierzch ni
– za ba wa przy wy ci na niu prze rę bla, od po -

wied nie je go ozna ko wa nie i za bez pie cze -
nie, ase ku ra cja po wierzch nio wa. Jak ni gdy
przy da ją się przy nur ko wie. Nur ko wa nia w
za mar z nię tych zbior ni kach, jak żad ne in ne,
wy ma ga ją od nas współ pra cy gru po wej.
Bez po mo cy trud no jest się ubrać w sprzęt,
nie mó wiąc już o sa mo dziel nym wyj ściu na
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ta flę je zio ra. Po ma ga my so bie jak mo że my,
ka żdy jest go to wy i nikt się nie ocią ga. Po
za koń cze niu nur ko wa nia przy nur ko wie
cze ka ją z go rą cą her ba tą, cie płą czap ką i
rę ka wicz ka mi – wszyst ko mu si być do pra -
co wa ne w naj mniej szych szcze gó łach.

Jeź dzi my w wie le miejsc i za wsze to wa -
rzy szą nam wspa nia li lu dzie i ich ogrom na
pa sja do nur ko wa nia. W za sa dzie miej sce
nie jest aż tak wa żne, bo przede wszyst kim
li czą się lu dzie, jed nak po łą cze nie cu dow -
nych lu dzi i wspa nia łe go miej sca to w

100% uda ny week end. Hań cza to je zio ro
szcze gól ne o ka żdej po rze ro ku, ale zi mą
nie zwy kle pięk ne, wręcz baj ko we.

W tym ro ku Hań cza przy wi ta ła nas wy -
jąt ko wo, kie dy w ca łej Pol sce by ło sza ro i
po nu ro, tu świe ci ło prze pięk ne słoń ce i na
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ta fli je zio ra czu li śmy się jak na pla ży, bra ko -
wa ło tyl ko le żacz ków i drin ków z pa lem ką.
Co ja kiś czas na po kry wie lo do wej ro bi ło
się ko lej ne pęk nie cie i sły chać by ło ten cha -
rak te ry stycz ny trzask. Lód był gru by, po nad

20 cm. Prze rę bel, któ ry wy ku li śmy w so bo -
tę, już w nie dzie lę zno wu był po kry ty war -
stwą oko ło trzy cen ty me tro we go no we go
lo du. By ło więc mroź no, w gra ni cach -10
stop ni, a drze wa wo kół je zio ra mie ni ły się

bia łym szro nem, zu peł nie jak w kra inie lo -
du.

Ci, któ rzy by wa ją nad Hań czą wie dzą,
jak tam jest pięk nie, jak go ścin ni są go spo -
da rze w oko licz nych agro tu ry sty kach i jak
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pysz ne je dze nie ser wu ją. Zi mą do te go
wszyst kie go do cho dzi jesz cze trza ska ją cy
w ko min ku ogień i noc ny spa cer po ta fli je -
zio ra przy roz gwie żdżo nym nie bie.

Nie od łącz nym ele men tem kra jo bra zu
hań czań skie go jest też po my ka ją cy na swo -

im ru ma ku – ju na ku Ja nek, skru pu lat nie
zbie ra ją cy opła ty na par kin gach II i III. Nic
jed nak nie mo że się rów nać z ju na kiem
mkną cym po za mar z nię tej ta fli je zio ra i po -
wie wa ją cych na usz ni kach od Jan ko wej
czap ki. Wi dok bez cen ny, ru cho my punkt

opłat par kin go wych pa tro lu ją cy je zio ro.
Dla tych, co nie by li nad Hań czą, pa rę

słów o tym nie sa mo wi cie pięk nym i wy jąt -
ko wym je zio rze.

„Je zio ro Hań cza jest re zer wa tem kra jo -
bra zo wo -wod nym, utwo rzo nym na mo cy
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Za rzą dze nia Mi ni stra Le śnic twa i Prze my -
słu Drzew ne go z 10 ma ja 1963 r. (Mo ni tor
Pol ski nr 48, poz. 244), w gmi nie Prze rośl,
i fi gu ru je pod nu me rem 61 w spi sie re zer -

wa tów w woj. pod la skim. Je go ochro na jest
jak by „po dwój na” – wy prze dzi ła o 13 lat
po wsta nie Su wal skie go Par ku Kra jo bra zo -
we go, czy li pierw sze go te go ro dza ju ob sza -

ru chro nio ne go, utwo rzo ne go 12 stycz nia
1976 r. Je zio ro jest jed nym z naj wy bit niej -
szych obiek tów chro nio nych na je go ob sza -
rze”. To masz Ko wa lik



Nuras.info 2/2017

88

Je zio ro Hań cza po sia da wy bit ne wa lo ry
kra jo bra zo we, obej mu je 305 ha lu stra wo -
dy, jest je zio rem ty pu a -me zo tro ficz ne go,
czy li słod ko wod ne go o bar dzo ma łej za -
war to ści ma te rii or ga nicz nej – dla te go wła -

śnie w je go wo dach mo że my cie szyć się tak
do brą przej rzy sto ścią, choć tem pe ra tu ra
wo dy jest zwy kle du żo ni ższa niż w in nych
akwe nach. Jest to ryn no we je zio ro po lo -
dow co we. Jak wska zu ją do tych czas pro wa -

dzo ne ba da nia jest ono naj głęb szym je zio -
rem na te re nie Pol ski (108,5 m) i na eu ro -
pej skich te re nach ni zin nych.

Zi mą zwy kle je zio ro za ma rza dość póź -
no, ale po kry wa lo do wa utrzy mu je się na
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nim du żo dłu żej niż na in nych je zio rach.
Je zio ro to i na po wierzch ni ma swój kli -

mat, pa są ce się przy nur ko wi sku pięk ne ko -
nie i po roz rzu ca ne wszę dzie ogrom ne
gła zy. Dru gie go ta kie go miej sca nur ko we -
go nie ma w ca łej Pol sce, dla te go nie dzi wi,
że nad je zio rem usy tu owa nych jest wie le
baz nur ko wych, pra wie w ka żdym go spo -

dar stwie znaj du je się sprę żar ka i przez ca ły
rok mo żna tu spo tkać brać nur ko wą.

Po ci chu li czy my, że lód na Hań czy
utrzy ma się w tym ro ku wy jąt ko wo dłu go –
w koń cu to nasz ro dzi my bie gun zim na i
być mo że jesz cze w dru giej po ło wie mar -
ca, po po wro cie z Egip tu i Mek sy ku, uda
nam się wy ko nać osta nie pod lo do we nur -

ko wa nia. Je że li jed nak nie bę dzie to mo żli -
we, eki pa na lo fo ty.pl na 100% bę dzie nie -
jed no krot nie go ści ła nad Hań czą w 2017
ro ku. Już te raz za pra sza my Was rów nież na
wspól ne nur ko wa nia pod lo dem w 2018 ro -
ku.

Tekst: Aga ta Isa jew „Ga ga tek” 

Zdję cia z ar chi wum na lo fo ty.pl
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Pra ga, 13.02.2017 – zi ma w peł ni,
a przed na mi jesz cze kil ka chłod niej -
szych mie się cy. Okres ocze ki wa nia na
la to skró cić mo żna urlo pem w Re pu -
bli ce Do mi ni kań skiej. Wła śnie te raz
pa nu ją tam naj lep sze wa run ki do ob -
ser wo wa nia wie lo ry bów, do gór skich
wy cie czek na trzy ty sięcz nik Pi co Du -
ar te (naj wy ższy szczyt Ka ra ibów),
mo żna też za an ga żo wać się w je den
z pro gra mów wo lon ta riac kich.

Ja ko wo lon ta riusz
Mo żli wo ści są nie mal nie ogra ni czo ne.

No wo ścią te go rocz nej zi my są spe cjal ne
pa kie ty biu ra Fa thom na le żą ce go do kor po -
ra cji Car ni val, jed ne go z naj więk szych ar -
ma to rów stat ków wy ciecz ko wych na
świe cie.

Stat ki wy pły wa ją w nie dzie lę po po łu -
dniu z ame ry kań skie go Mia mi. Do por tu
Am ber Co ve przy Pu er to Pla ta w Re pu bli ce
Do mi ni kań skiej przy pły wa ją we wto rek po
po łu dniu. Dni wol ne pa sa że ro wie mo gą

spę dzić od po czy wa jąc, eks plo ru jąc wy -
brze że lub pra cu jąc ja ko wo lon ta iu sze.

Włą czyć się mo gą do pro gra mu ucze nia ję -
zy ka an giel skie go w miej sco wych szko łach,

Republika Dominikańska – trzy razy inaczej
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po móc przy upra wie or ga nicz ne go ka kao
na plan ta cjach CHO CAL CO -OP lub za an -
ga żo wać się w pro gram za le sia nia oraz
oczysz cza nia źró deł pit nej wod ny.

Ja ko po szu ki wacz przy gód
W stycz niu i lu tym w Re pu bli ce Do mi ni -

kań skiej pa nu ją ide al ne wa run ki kli ma tycz -
ne do zwie dza nia środ ko wej czę ści kra ju.

W łań cu chu gór skim Kor dy lie ra Środ ko wa
znaj du je się Pi co Du ar te (3087 m n.p.m.),
naj wy ższy szczyt Ka ra ibów. Gó ra mie ści się
na te re nie Par ku Na ro do we go José Ar man -
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do Bermúdez i José del Car men Ramírez.
Do stęp na jest wy łącz nie w to wa rzy stwie
prze wod ni ka, któ ry pro wa dzi tu ry stów po
wy zna czo nych szla kach. Szcze gól nie po -
pu lar ny jest dwu dnio wy trek king z mia sta

Ja ra ba coa przez Ma na bao, La Cie na ga, Los
Ta blo nes i Com par ti ción do do li ny Val le de
Lilís, a stąd po tem na Pi co Du ar te. Po dro -
dze zo ba czyć mo żna pa pu gi, dzię cio ły, so -
ko ły Gu ara gu ao lub hu tie. Pie sze szla ki

ota cza prze pięk na dzi ka przy ro da re pre zen -
tu ją ca uni ka to wy eko sys tem gór skie go la su
mgli ste go.

Wy ciecz ki zor ga ni zo wa ne mo żna wy ku -
pić w wie lu miej sco wych biu rach pod ró ży.
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Fir my za pew nia ją po zwo le nie na wej ście,
pro fe sjo nal ne go prze wod ni ka i trans port ba -
ga ży.

Ja ko ob ser wa tor
Je śli przy je dziesz do Re pu bli ki Do mi ni -

kań skiej w lu tym lub mar cu, na pew no nie

po wi nie neś za po mnieć o od wie dzi nach
pół wy spu Sa maná. Po za dzie wi czy mi pla -
ża mi, prze pięk ny mi wo do spa da mi i ma low -
ni czy mi wy spa mi, głów ną atrak cją re gio nu
w okre sie zi mo wym są hum ba ki (dłu go płe -
tw ce oce anicz ne). Co ro ku przy pły wa ją tu z

Gren lan dii, z pręd ko ścią oko ło 6 km/h, i zo -
sta ją mniej wię cej do po ło wy mar ca, kie dy
po wo li za czy na ją wra cać.

Za to ka Sa maná to je dy ne miej sce na Ka -
ra ibach, gdzie mo żna ob ser wo wać wie lo ry -
by w ich na tu ral nym śro do wi sku. Re zer wat
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Przy ro dy Ma ri ne Mam mal Sanc tu ary za -
pew nia wie lo ry bom bez pie czeń stwo i spo -
kój tak, aby mo gły pa rzyć się i ro dzić
mło de. In ne miej sce od po wied nie do ob ser -
wo wa nia tych nie sa mo wi tych zwie rząt to
Wha le Ter re strial Ob se rva tion Cen ter w
Pun ta Ba lan dra.

Ło dzie wy ciecz ko we mo gą po ru szać się
w po bli żu wie lo ry bów ok. 30 mi nut i w od -
le gło ści 50 m. Je śli mat ka ma już mło de, mi -
ni mal na od le głość to 80 m.

Ce na wy ciecz ki to kwo ta ok. 50 USD na
oso bę. Rej sy or ga ni zu je np. agen cja Bal le -
nas Sa ma na, Tbeo To urs, Va ca.Do, Co lo nial
To urs, Her Guz To urs, De ste ny So lu tion,
Excur sions See Mo re, Do mi ni can Shut tles i
La Bel la ven tu ra.

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

bio nych tu ry stycz nych de sty na cji na Ka ra -
ibach. Zaj mu je mniej wię cej dwie trze cie
wy spy Hi spa nio la, któ ra le ży na po łu dnio -
wy wschód od Flo ry dy. Ta de sty na cja jest,
po Ku bie, dru gim naj więk szym pań stwem
na Mo rzu Ka ra ib skim, gdzie mó wi się po
hisz pań sku. Cha rak te ry zu je się zró żni co wa -
nym kra jo bra zem – zna leźć tu mo żna bez -
kre sne dzie wi cze pla że, wiecz nie zie lo ne

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

Kon takt: Mgr Si mo na Juránková

Dział PR 
Mi ni ster stwo Tu ry sty ki Re pu bli ki Do mi -

ni kań skiej/Na ro do wy Urząd Tu ry sty ki Re -
pu bli ki Do mi ni kań skiej

Štěpánská 611/14, 110 00 Pra ha 1,
tel.+420 222 231 078

E -ma il: po land@go do mi ni can re pu -
blic.com,  www.go do mi ni can re pu blic.pl

mailto:poland@godominicanrepublic.com
mailto:poland@godominicanrepublic.com


http://www.aquasklep.pl
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Wio sna zbli ża się wiel ki mi kro ka -
mi. Na praw dę! Wca le nie żar tu ję!
Czu ję ją już „w ko ściach”… I co z
te go, że jesz cze śnieg i mróz, że
trze ba weł nia ne sza le i czap ki, i
majt ki z gol fem za kła dać? Wio sna już
idzie. Skąd to wiem? Jak wół mam
na pi sa ne w ka len da rzu. Wiel ki mi li te -
ra mi i z trze ma wy krzyk ni ka mi:
18.03.2017 r. – XIV SKOR PE NO WY
SPŁYW ŁY NĄ!! 

To nie chyb ny znak, że idzie wio sna.
Wszak jed na ja skół ka/bo cian/pier wio snek,
wio sny nie czy ni, a spływ i ow szem… Już
od 14 lat w Olsz ty nie, Aka de mic ki Klub Płe -
two nur ków Skor pe na or ga ni zu je naj więk -
szą i naj faj niej szą za ba wę, w któ rej gru pa
płe two nur ków przy wo łu je i wi ta wio snę w
zim nych wo dach rze ki Ły ny. Phi… „gru pa”
– też coś… Gru pa to by ła na I Skor pe no -
wym Spły wie Ły ną, w któ rym uczest ni czy -
ło 18 osób (in for ma cje pew ne i

Spływa(e)m do wiosny
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po twier dzo ne u źró dła, czy li or ga ni za tor ki
pierw sze go spły wu, Bo gu si Sie heń!). Ta ma -
ła grup ka za pa leń ców, nie sio na fa lą mło -
dzień cze go en tu zja zmu, za pra gnę ła w
nie tu zin ko wy spo sób przy wi tać pierw szy

dzień wio sny. Wte dy nikt się nie spo dzie -
wał, że ten spon ta nicz ny zryw sta nie się z
cza sem naj więk szą im pre zą nur ko wą w
Pol sce (i nie tyl ko). Ko lej ne edy cje spły wu
by ły licz niej sze i licz niej sze, i licz niej sze,

i… Te raz ta „gru pa” li czy so bie nie mniej
niż 300 głów, brzu chów, par rąk i nóg.
Więc chy ba po win nam po wie dzieć, że ca -
łe rze sze płe two nur ków rok rocz nie gra mo -
lą się w ska fan drach mo krych i su chych do
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wo dy o tem pe ra tu rze (w po ry wach) 4OC i
prze mie rza ją bli sko dwu ki lo me tro wy od ci -
nek w nur tach głów nej rze ki, prze pły wa ją -
cej przez sto li cę War mii. Aż dziw ne, że
przy ta kim ob lę że niu wo da na dal utrzy mu -
je się w swo im ko ry cie i nie wy stę pu je z
brze gów, za le wa jąc mia sto. Nie mo żna po -
mi nąć, że ka żde go ro ku sta no wi my też spo -
rą atrak cję dla miesz kań ców Olsz ty na,
któ rzy z en tu zja zmem ma cha ją do nas z ka -
żde go mo stu, fo to gra fu ją i na gry wa ją fil my,
a ta kże ba wią się z na mi na me cie spły wu.
Nie ste ty jesz cze ża den z ga piów nie zde cy -
do wał się za re ago wać na na sze usil ne wo -
ła nia „chodź cie do nas!” i do łą czyć do
barw ne go, wod ne go ko ro wo du. No cóż…
Mo że w tym ro ku znaj dzie się ja kiś śmia -
łek…

No wła śnie, a co nas cze ka w tym ro ku?
Sta łym by wal com „spły wo wym” nie mu szę
ni cze go wy ja śniać i prze ko ny wać. Mam jed -
nak na dzie ję, że do trę do tych jesz cze nie -
zde cy do wa nych, nie pew nych i
nie uświa do mio nych (Ra ny! Są jesz cze ta cy??
Po 14 la tach!). Cze ka nas przede wszyst kim
fan ta stycz na za ba wa w gro nie osób, któ re łą -
czy jed na pa sja – nur ko wa nie. Nie ma zna -
cze nia, w któ rej fe de ra cji nur ko wej zdo by łeś
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upraw nie nia, ile masz lat i ja kie są Two je po -
glą dy na ży cie. Wy star czy za re je stro wać się
na stro nie XIV Skor pe no we go Spły wu Ły ną
(http://skor pe no wy splyw.pl/), a póź niej za -
brać du żą daw kę do bre go hu mo ru, ska fan -
der nur ko wy, po my sło we prze bra nie i

przy być do Olsz ty na. Resz ta bę dzie się sa -
ma dzia ła. Gwa ran tu ję! Na ka żde go uczest -
ni ka, któ ry od wa ży się wejść do wo dy i
prze pły nie ca ły prze wi dzia ny dy stans, cze ka
mnó stwo do dat ko wych atrak cji: kon kurs na
naj lep sze prze bra nie (i szan sa na na gro dę),

pa miąt ko we ga dże ty, i in ne cen ne na gro dy
(nie tyl ko nur ko we), a przede wszyst kim do -
sko na ła za ba wa do bia łe go pod czas wie -
czor nej im pre zy in te gra cyj nej. Oj, bę dzie się
dzia ło! Zresz tą, jak co ro ku… Po szcze gó ło -
we in for ma cje do ty czą ce re je stra cji, pro gra -
mu, re gu la mi nu i spon so rów na szej za ba wy
od sy łam na http://skor pe no wy splyw.pl/.

Uwierz cie mi, że bez te go spły wu wio -
sna i tak przyj dzie, ale… czy na pew no z
od po wied nią dla niej opra wą? Za tem płe -
two nur ko wie ca łe go świa ta – łącz cie się i
przy by waj cie do Olsz ty na! Ja bę dę na pew -
no! Nie od pusz czę so bie ta kiej im pre zy!
Uczest ni czę w niej od kąd za czę łam nur ko -
wać, czy li od 10 lat, pły nę łam w deszcz,
śnieg i mróz. Od wa ży łam się na wet wejść
do wo dy bę dąc w pią tym mie sią cu cią ży,
przy bli sko 15-stop nio wym mro zie, a te raz
mo ja cór ka w wo dzie czu je się, jak ry ba.
Nie szu kaj więc wy mó wek, tyl ko spo so -
bu… Nie ma, że się nie da! Sko ro ja mo -
głam bę dąc w cią ży, to Ty tym bar dziej!

To z kim się zo ba czę w tym ro ku?
Z nur ko wym po zdro wie niem

Agniesz ka „Opo nqa” Opo no wicz

AKP Skor pe na

http://skorpenowysplyw.pl/
http://skorpenowysplyw.pl/
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E - cer ty fi kat to usłu ga, któ ra umo -
żli wia uzy ska nie in for ma cji o swo ich
upraw nie niach płe two nur ko wych w
do wol nym mo men cie. Po po da niu
pod sta wo wych da nych na stro -
nie www.cmas.pl, in for ma cje o
upraw nie niach bę dą wy sła ne po pol -
sku i an giel sku na ad res e - mail
przy pi sa ny do nas.  Ad res e - mail po -
da wa ny pod czas cer ty fi ka cji i znaj du -
ją cy się w sys te mie KDP.

Po co e -cer ty fi kat?
E -cer ty fi kat to za bez pie cze nie dla nas

wszyst kich, na wy pa dek zgu bie nia, kra dzie -
ży na szych cer ty fi ka tów pod czas wy jaz du
lub nie za bra nia z do mu. Po po da niu klu -
czo wych da nych na stro nie
http://www.cmas.pl/e -cer ty fi kat, otrzy mu je -
my na na szą pocz tę in for ma cję o po sia da -
nych upraw nie niach. Wy star czy do stęp do
sie ci in ter ne to wej i usłu ga e -cer ty fi kat. In -
for ma cje mo że my po ka zać w ba zie nur ko -

wej/cen trum na urzą dze niach mo bil nych
gdzie za mie rza my nur ko wać. 
E -cer ty fi kat ge ne ro wa ny jest po pol sku i an -
giel sku.

Ile kosz tu je usłu ga?
Usłu ga e -cer ty fi ka tu kosz tu je 30zł na 3

la ta.
Ja kie da ne są po trzeb ne do otrzy ma nia

in for ma cji o swo ich upraw nie niach?
Imię
Na zwi sko
Da ta uro dze nia
e -ma il (po praw ny e -ma il, na któ ry chce -

my uzy skać in for ma cje)
Da ne te po zwa la ją na jed no znacz ne zi -

den ty fi ko wa nie wła ści cie la
Gdzie mo gę za mó wić e -cer ty fi kat?

E -cer ty fi kat mo żna za mó wić:
Pod czas cer ty fi ka cji na ko lej ny sto pień

(od po wied nia ru bry ka na for mu la rzu),
u swo je go in struk to ra/klu bie/cen trum,
wy peł nia jąc for mu larz znaj du ją cy się na

stronie www.cmas.pl http://www.cmas.pl/i

n struk to rzy/do ku men ty -dla -in struk to row>
prze sy ła jąc go bez po śred nio na ad res biu -
ro@cmas.pl

E -cer ty fi kat krok po kro ku:
1. Wy peł nij for mu larz po bra ny ze stro ny

lub pod czas wy peł nia nia wnio sku o cer ty fi -
kat u in struk to ra i wy ślij do biu ra KDP

2. Opłać e -cer ty fi kat w wy so ko ści 30 zł
na 3 la ta

3. Po ak ty wa cji usłu gi wejdz na stro -
ne www.cmas.pl klik nij E -CER TY FI KAT i wpisz
swo je da ne. E -ma il z po twier dze niem upraw -
nień przyj dzie na Two ją skrzyn kę od bior czą.

Jak wy glą da ma il z e -cer ty fi ka tem?
Wi tam Pa nie(i) Imię Na zwi sko,

W od po wie dzi na Pa na/Pa ni wnio sek
wy ge ne ro wa ny przez stro nę www.cmas.pl,

E-certyfikat w KDP CMAS

mailto:biuro@cmas.pl
mailto:biuro@cmas.pl
http://www.cmas.pl/instruktorzy/dokumenty-dla-instruktorow
http://www.cmas.pl/e-certyfikat
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przed sta wia my li stę po sia da nych upraw -
nień w sys te mie KDP/CMAS.

Li sta po zo sta łych upraw nień:
W ce lu uzy ska nia dal szych in for ma cji

pro szę o kon takt z biu rem. Ko mi sja Dzia łal -
no ści Pod wod nej ZG PTTK

Je że li nie zle ca łeś usłu gi wy ge ne ro wa nia

da nych o swo ich upraw nie niach
KDP/CMAS - pro szę o zi gno ro wa nie te go
ma ila.

Wię cej mo że cie się do wie dzieć w na szym
biu rze : biu ro@cmas.pl, tel. 22 826 83 89

Ko mi sja Dzia łal no ści Pod wod nej ZG PTTK

mailto:biuro@cmas.pl
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Pa ku je my się i ru sza my da le ko na
pół noc, za Ko ło Po lar ne. Spa ko wa li -
śmy węd ki i su che ska fan dry, ba gaż
na oso bę wy szedł po nad 50 kg, pra -
wie jak w czerw cu. Ale prze cież to
do pie ro sty czeń, w pół noc nej Nor we -

gii pa nu je ciem na noc po lar na. Ja sno
za czy na się ro bić oko ło 9:00, a
ciem no jest już od 15:00. Choć dzień
jest krót ki, tem pe ra tu ry zwy kle nie
spa da ją po ni żej - 5 stop ni, więc jest
nie co cie plej niż w Pol sce.

Czy w ogó le jest sens tam je chać w tym
cza sie? Prze cież zi mą war to wy brać się w
cie płe re jo ny, tam gdzie świe ci sło necz ko.
Tak ro bią nor mal ni lu dzie. No, ale my za -
wsze ja koś tak pod prąd, ina czej niż ogól ne
tren dy…

Północna Norwegia w zimowej krasie
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Tym ra zem na śro dek trans por tu wy bra li -
śmy sa mo lot. 6-7 go dzin pod ró ży z szyb ką
prze siad ką w Oslo, wy god ne i bez piecz ne
sa mo lo ty li nii Nor we gian z wi fi na po kła -
dzie – ta ka pod róż to czy sta przy jem ność.

Po przy lo cie ma my jesz cze do po ko na nia
nie ca łe 200 km na sam czu bek Ve ste ra len.
Wi ta nas dość wietrz na po go da, do te go
sza le ją ca śnie ży ca, lek ko nie jest, jed nak sa -
mo chód z na pę dem na 4x4 i kol ca mi na

opo nach da je ra dę. Jak za wsze, coś za coś
– pa da ją cy śnieg two rzy cu dow ny kra jo -
braz! Ślicz ny bia ły pu szek jest wszę dzie i
na praw dę ca łą gru pą cie szy my się na je go
wi dok. W koń cu wi dzę, jak dzia ła ją w prak -
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ty ce po ma rań czo we tycz ki wzdłuż dro gi,
któ re pod czas na szej czerw co wej pod ró ży
na Lo fo ty ster czą bez u ży tecz nie na ca łej tra -
sie. Tym ra zem, gdy by nie one, nie mie li by -
śmy po ję cia, gdzie koń czy się as falt.

Po co w ogó le przy je cha li śmy tak da le ko
na pół noc? Jak bra ko wa ło nam śnie gu, mo -
gli śmy je chać w Al py lub Do lo mi ty – nie
dość, że bli żej, to jesz cze mo żna na nar tach
po szu so wać! A tu co ma my ro bić?

Na wstę pie wspo mnia łam, że spa ko wa li -
śmy węd ki.. .Hmm… na ry by w stycz niu i
to jesz cze do Nor we gii? Wła śnie tak! To
wła śnie w tym cza sie do wy brze ży pół noc -
nej Nor we gii do pły wa dorsz z Mo rza Ark -
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tycz ne go zwa ny „Zlo tem Lo fo tów”, na na -
szych sto łach zna ny pod na zwą skrei. To
nie zwy kłej ja ko ści, prze pysz na ry ba, któ rą
mo żna ło wić tyl ko od stycz nia do kwiet nia,
kie dy to do pły wa z da le kich wód Mo rza Ba -

rent sa na tar ło w oko li ce Ve ste ra len i Lo fo -
tów.

Skrei – co w ję zy ku nor we skim ozna cza
„wę dro wiec” – do ra sta za ko łem pod bie gu -
no wym. Po ła wia się go, kie dy koń czy pięć

lat i uda je się w dłu gą dro gę ku nor we skim
Lo fo tom. Wła śnie wte dy zdro wy, ener gicz -
ny, pe łen wi go ru, po ko nu je dłu gą dro gę,
któ ra spra wia, że jest tak nie po wta rzal nie
smacz ny. Po nad sześć set ki lo me tro wa pod -
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róż za pew nia mu du żo ru chu i do brą for -
mę. To dla te go je go mię so jest zwar te, sprę -
ży ste i bo ga te w skład ni ki odżyw cze. Po
dro dze przez mo rze przyj mu je też du żo
zró żni co wa ne go i zdro we go po ży wie nia,

co na da je mu wy śmie ni ty, na tu ral ny smak.
W efek cie ca łej tej pod ró ży po wsta je nie po -
wta rzal ny ra ry tas, wy stę pu ją cy tyl ko w Nor -
we gii w tak krót kim cza sie, a po tem
przy rzą dza ny przez naj lep szych ku cha rzy

na świe cie. Oczy wi ście ry ba ta jest naj lep -
sza świe żo zło wio na, jed nak na wet po za -
mro że niu nie znaj dzie my w na szych
skle pach in nej, po rów ny wal nie pysz nej, ale
przede wszyst kim rów nie dla nas zdro wej.
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Tak więc za peł nie nie za mra ża rek jej mię -
sem to czy sta przy jem ność na przy szłość
dla na sze go pod nie bie nia. War to w tym ce -
lu od być pod róż na da le ką pół noc. Co wię -
cej, ma my sa tys fak cję, że sa mi ją zło wi li-
śmy, wal cząc z fa la mi, bu ja ją cą się na nich

ło dzią i wła sny mi sła bo ścia mi. Sześć go dzin
dzien nie na wo dzie, przy dość wietrz nej
po go dzie, po tra fi dać w kość, jed nak za opa -
trze ni w cze ko la dę i her bat kę ro bio ną co ra -
no przez na szą Gra żyn kę ja koś da je my
ra dę. Co dzien nie do kła da my ko lej ne zdo -

by cze do na szej lo dów ki. Pod czas po ło -
wów nad na szy mi gło wa mi szy bu ją bie li ki,
któ rym co ja kiś czas pod rzu ca my nie co
mniej sze ry by i ob ser wu je my, jak te ma je -
sta tycz ne pta ki chwy ta ją zdo bycz z nie by -
wa łą pre cy zją tuż przy na szej ło dzi i
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od la tu ją z nią na po bli skie pa gór ki, że by się
po ży wić. Zu peł nie ina czej za cho wu ją się
me wy, któ re od ra zu sta ra ją się po łknąć ca -
łą zdo bycz, że by przy pad kiem ja kaś in na
me wa nie zdo ła ła jej ode brać.

Pod czas ka żde go wy pły nię cia wy pa tru -
je my też orek i hum ba ków, któ re w tym
cza sie przy pły wa ją do wy brze ży Nor we gii
za śle dziem. Nie ste ty po go da jest bar dzo
wietrz na, w nie któ re dni wręcz sztor mo wa,

co unie mo żli wia nam do tar cie do miejsc,
gdzie or ki są naj czę ściej spo ty ka ne. Tym ra -
zem po go da po krzy żo wa ła nam pla ny,
więc zmu sze ni je ste śmy ten cel na szej pod -
ró ży prze ło żyć na sty czeń/lu ty 2018. Nie
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smu ci my się jed nak, bę dzie to bo wiem do -
bry po wód, że by wró cić tu zi mą, aby do go -
nić i to ma rze nie. Jak ma wia przy sło wie –
co się od wle cze, to nie ucie cze!

Z cze go jesz cze sły nie da le ka pół noc zi -
mą, po za skrei i or ka mi? Pięk ne ko lo ry roz -

świe tla ją ce ciem ną noc po lar ną, przy bie ra-
ją ce nie sa mo wi te kształ ty… Tak, do kład nie
tak – świa tła pół no cy, zo rza po lar na – au ro -
ra bo re alis! Nie sa mo wi te, wręcz ba jecz ne
zja wi sko przy rod ni cze, roz świe tla ją ce
ciem ne nie bo w bar wach od żół tej, przez

po ma rań czo wą, zie lo ną, ró żo wą, do ciem -
ne go fio le tu. Zmie nia ją ce się kształ ty i ko lo -
ry ma lu ją na nie bie nie sa mo wi te ży we
ob ra zy, wę dru ją ce nad na szy mi gło wa mi i
opo wia da ją ce nam hi sto rie da le kiej pół no -
cy. Pi sarz Jan Pa ran dow ski tak opi sy wał ten
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nie zwy kły spek takl: „Zda wa ło się, że anio -
ło wie tań czą, roz wi ja ją i zwi ja ją świe tli ste
sza le.”

Na to przed sta wie nie cze ka li śmy z nie -
cier pli wo ścią i wy pa try wa li śmy go ka żdej
no cy. Na por ta lach pro gno zu ją cych je go

na dej ście co dzien nie wid nia ła in for ma cja
„TRY”, no więc pró bo wa li śmy, ale ciem -
ność ni jak nie chcia ła się roz ja śnić... Aż tu
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na gle 23 stycz nia, w mo je uro dzi ny, prze -
mil czę któ re, bin go – otwie ram ra no in ter -
net i wi dzę dla na sze go ob sza ru „GO
18:00-21:00”. Wra ca my więc z mo rza o

15:00, spra wia my ry by, szyb ki obiad i wsia -
da my w bu sa ru sza jąc na po szu ki wa nia zo -
rzy. Je dzie my dro gą na pół noc i wy pa tru-
je my… JEST!!! Za czy na się nad An doya i

prze su wa się w stro nę Ve ste ra len, peł znie
po nie bie w na szym kie run ku, wi je się jak
wąż, za wi ja, roz wi ja ni czym kur ty na, zmie -
nia bar wy, raz jest sil niej sza, raz nie co słab -
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nie. Jest chłod no, ale jej blask roz grze wa
nas do czer wo no ści. Przy cią ga nas jak ma -
gnes, nie mo żna oczu ode rwać. Sto imy z
opad nię ty mi szczę ka mi i ga pi my się jak

pies na naj smacz niej szą kość na świe cie.
Ka żdy po ci chu ma rzy, że by to się ni gdy nie
skoń czy ło. Na 100% ten trzy go dzin ny pięk -
ny spek takl wart był na szej pod ró ży na pół -

noc. Dla wi do ku zo rzy war to by ło le cieć tu
w środ ku zi my i war to bę dzie tu wró cić!

Sie dem dni zle cia ło nam nie sa mo wi cie
szyb ko, ale po tym wszyst kim, co prze ży li -
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śmy i zo ba czy li śmy, wra ca my bar dzo
szczę śli wi i peł ni pla nów na 2018 rok. W
Nor we gii na wet sza le ją cy sztorm ma w so -
bie ty le uro ku, że war to go do świad czyć.
Wszyst kich chęt nych na ło wie nie skrei, szu -

ka nie orek i hum ba ków, po goń za zo rzą po -
lar ną, ob ser wo wa nie or łów i fok, wy pa try -
wa nie ło si oraz nie zwy kłą zi mo wą
przy go dę za Ko łem Po lar nym za pra sza my z
na lo fo ty.pl już od ko niec stycz nia 2018 ro -

ku! Wy pra wa in na niż wszyst kie, wy pra wa
z du szą, choć nie nur ko wa!

Tekst: Aga ta Isa jew „Ga ga tek” 

Zdję cia z ar chi wum na lo fo ty.pl
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Sto so wa nie nie kon tro lo wa ne go tre -
nin gu bez de cho we go jest błę dem.
Tre ning bez de cho wy pro wa dzi do
wy ra bia nia na wy ku wstrzy my wa nia
od de chu pod wo dą, co jest oczy wi -
ście pro stą dro gą do ba ro trau my
płuc. Bez wzglę du na to, co po wie
in struk tor pro wa dzą cy ten tre ning, na
na wy ki nie ma moc nych i w sy tu acji
awa ryj nej wyj dą one na jaw i tak. 

Dłu go trwa ły tre ning bez de cho wy był kie -
dyś sto so wa ny ja ko wy peł niacz kur sów nur -
ko wa nia. W daw nych cza sach, np.
kil ka na ście lat te mu, nie by ło pod do stat kiem
sprzę tu i nie wszy scy mo gli nur ko wać w
apa ra cie ty le ile chcie li, a prze cież cze goś
trze ba by ło na kur sach uczyć. Pły wa ło się
więc ki lo me tra mi po po wierzch ni, ćwi cząc
też dłu go trwa łe nur ko wa nie z za trzy ma nym
od de chem. Tak wy szko le ni nur ko wie by li co
praw da do brze przy go to wa ni do nur ko wa -
nia w apa ra cie, ale to dla te go, że po pierw -
sze wstęp na se lek cja kan dy da tów na kur sy

by ła sil niej sza niż te raz, a po dru gie tre ning
bez de cho wy trwał wte dy rze czy wi ście bar -
dzo dłu go – tak dłu go, że u nur ków, oprócz
na wy ków, po ja wi ła się ta kże świa do mość te -
go co ro bią. Przy zna ję, że to bez cen na war -
tość, że by nu rek w ka żdej sy tu acji wie dział
co ro bi, ale war tość ta po ja wia się do pie ro
po rze czy wi ście bar dzo dłu gim, na przy kład
trwa ją cym rok, szko le niu. Na to miast błę dem
jest ta ki tre ning bez de cho wy, któ ry jest krót -
szy i do wy kształ ce nia się tej świa do mo ści
nie zdą ży jesz cze do pro wa dzić, ale za to jest
wy star cza ją co dłu gi, że by zdą żył do pro wa -
dzić do wy kształ ce nia sa mych tyl ko na wy -
ków. Czy li al bo trze ba się rze czy wi ście
bar dzo dłu go i świa do mie uczyć nur ko wa -
nia z za trzy ma nym od de chem, za nim się
przej dzie na nur ko wa nie z apa ra tem, al bo
trze ba z tre nin gu na za trzy ma nym od de chu
w ogó le zre zy gno wać. Błę dem są for my po -
śred nie, czy li szko le nie z za trzy ma nym od -
de chem „tak tro chę”, bez re flek sji i
świa do mo ści te go, co się ro bi wła sne mu
apa ra to wi na wy ko we mu.

Nur kom, któ rzy nur ko wa li z za trzy ma -
nym od de chem, a te raz chcą nur ko wać z
apa ra tem, al bo chcą rów no le gle upra wiać
obie te dys cy pli ny, po le cam okre so we ćwi -
cze nia tzw. wyj ścia z wy plu tym ust ni kiem.
To ćwi cze nie, po le ga ją ce na wy nu rze niu z
wy ko ny wa niem cią głe go wy de chu w sy tu -
acji, gdy nu rek nie ma au to ma tu od de cho -
we go w ustach, jest spo so bem na wy kształ -
ce nie po praw ne go na wy ku nie wstrzy my -
wa nia od de chu pod czas wy nu rze nia. Jest to
od po wied nik ćwi cze nia „wy do by cie nie -
przy tom ne go bez uży cia ka mi ze lek”, któ re
po le ca łem nur kom pły wa ją cym pod wo dą
żab ką.

W przy pad ku nur ko wań z uży ciem sprę -
żo ne go po wie trza ja ko czyn ni ka od de cho we -
go zda rza ją się nie kie dy bó le gło wy po
nur ko wa niu. Spo wo do wa ne są ła god ną po -
sta cią hi per kap nii (za tru cia dwu tlen kiem wę -
gla), gdy nu rek dłu go wstrzy mu je od dech pod
wo dą, pod czas nur ko wa nia z apa ra tem. Zda -
rza się to zwłasz cza u osób, któ re prze szły
wcze śniej tre ning w nur ko wa niu z za trzy ma -

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
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nym od de chem i wstrzy mu ją od dech od ru -
cho wo, nie zda jąc so bie z te go spra wy. Bó le
te ra czej nie wy stę pu ją po nur ko wa niach z
uży ciem ni tro xu ja ko czyn ni ka od de cho we -
go. Trze ba jed nak zwró cić uwa gę, że dłu go -
trwa łe wstrzy my wa nie od de chu pod czas
nur ko wa nia z apa ra tem, jest złym na wy kiem
od de cho wym i naj le piej by ło by od uczyć się
go – bez wzglę du na to, czy nur ku je się na ni -
tro xie, czy na zwy kłym po wie trzu.

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?qu ery=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 www.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 pro wa dzo nych przez nie go ba zach w Pol sce i za gra -

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

CENTRUM NURKOWE CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a

40-570 Katowice

tel.: 32 253 66 05
tel. kom. Ania: 609 767 787

tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl

Doskonale zaopatrzony salon sprzętu nurkowego,
bogata oferta nurkowań, wypożyczalnia sprzętu,
podróże, serwis, ubezpieczenia
Kursy nurkowe:  

e-sklep: www.frog� sh.pl        
www.hydrozagadka.pl

http://www.hydrozagadka.pl
http://www.tomasens.org.pl/
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
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Dekompresja wysokogórska – ograniczenia
W nu me rze 54 z 2016 ro ku „Po lish Hy per ba ric Re -

sarch”, cza so pi sma Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny i
Tech ni ki Hi per ba rycz nej, uka za ła się pu bli ka cja pt.
„Uwa gi nad prze bie giem wy da la nia azo tu z ustro ju nur -
ka w wa run kach ob ni żo ne go ci śnie nia na sta cji koń -
co wej (< 1 ata)”, str. 31, au to rzy: Ta de usz Do bo szyń ski
i Bog dan Ło ku ci jew ski.

Ar ty kuł trak tu je o daw nych me to dach ob li cza nia cza sów de kom -
pre sji wy so ko gór skiej. W sto sun ku do dzi siej szych stan dar dów są
zbyt krót kie. Obec ne mo de le de kom pre syj ne wpro wa dzi ły tkan ki o
du żo dłu ższych cza sach po ło wicz ne go od sy ca nia, do 635 min. Rów -
nież ogra ni cza nie mak sy mal nych prze sy ceń (ró żni ca prę żno ści w
tkan ce i ci śnie nia cał ko wi te go) w trak cie de kom pre sji. Ce lem te go
tek stu jest po ka za nie spo so bu ob li cza nia cza sów dla przed sta wio -
nych pro ble mów, re ali za cja ob li czeń wprost w mo de lu de kom pre -
syj nym. Po zor nie to trud ne za da nie, fak tycz nie jest pro ste i szyb kie.

Dla te go wpro wa dza ne po ję cia bę dę sy gna li zo wał. Mo de lem po -
rów naw czym bę dzie mo del Buhl man na. Jest sze ro ko sto so wa ny w
MW do do bo ru de kom pre sji dla apa ra tów nur ko wych o pół za -
mknię tym obie gu czyn ni ka od de cho we go, rów nież w de kom pre sji
sa tu ro wa nej. Sam mo del skła da się z 12 lub 16 tka nek, ka żda tkan -
ka jest opi sa na trze ma pa ra me tra mi. Cza sem po ło wicz ne go od sy -
ca nia, war to ścią prę żno ści mak sy mal nej na po wierzch ni P = 1 ata

ozna czo ną Mo i współ czyn ni kiem kie run ko wym DM, któ ry wspól -
nie z głę bo ko ścią i Mo opi su je mak sy mal ną prę żność do pusz czal -
ną w za kre sie dzia ła nia mo de lu. To za kres od 0,5 ata wzwyż.
Po ni żej war to ści 0,5 nie jest sto so wa ny. Rów na nie opi su ją ce mak -
sy mal ną prę żność ma po stać Mi(h) = Mio + DMi*h. Po nie waż tka -
nek jest wie le (1, ...16), wpro wa dzam nu me ra cję tkan ki.

Pierw sza za sa da, za wsze po rów nu je my tę war tość z osią gnię tą
prę żno ścią w tkan ce o ta kim sa mym nu me rze.

Dru ga bez względ nie sto so wa na za sa da to: prze no sze nie uzy ska -
nych war to ści prę żno ści po eta pie, ja ko war to ści po cząt ko wych dla
ko lej ne go eta pu. Ozna cza to ko niecz ność opi sa nia 16 prę żno ści, to
du ża ró żni ca dla osób, któ re nie po słu gu ją się wie lo wy mia ro wy mi
prze strze nia mi wek to ro wy mi.

Trze cia za sa da, wnio ski o cza sie de kom pre sji wy cią ga my z prze -
glą du cza sów od sy ca nia wszyst kich tka nek, to głów na ró żni ca w
po rów na niu do in nych me tod.

Jak zwy kle pro wa dzi my ob li cze nia. Etap pierw szy, to okre śle nie
prę żno ści po cząt ko wej, naj wy god niej sza sy tu acja to: kil ka dni
wcze śniej nie nur ko wa li śmy. Wte dy to ci śnie nie azo tu w płu cach
jest rów ne prę żno ści azo tu we wszyst kich tkan kach. Nie za le żnie
pod ja kim ci śnie niem at mos fe ry się znaj du je my. W okre ślo nej ob -
ję to ści w sta łej tem pe ra tu rze roz pusz cza się sta ła ma sa wo dy. Po -
wie trze w płu cach jest w 100% na sy co ne pa rą wod ną, ten wkład
jest sta ły i za wsze o tę sa mą war tość ci śnie nia ob ni ża ci śnie nia
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skład ni ków po wie trza. Na du żych głę bo ko ściach to bez zna cze -
nia, na du żych wy so ko ściach to skład nik, któ ry mo żna uwzględ -
nić, bę dzie skra cał cza sy de kom pre sji.

Rów na nie opi su ją ce ma na stę pu ją cą po stać:
Pi(t) = PI + (Pio - PI)0,5^t/Ti 
Pi(t) - prę żność azo tu w i -tej tkan ce w funk cji cza su. PI - ci śnie -

nie azo tu w czyn ni ku od de cho wym. Pio - prę żność w chwi li t=0 w
i -tej tkan ce, tyl ko na sa mym po cząt ku po dłu giej prze rwie to te sa -
me war to ści dla wszyst kich tka nek. 0,5 to in na re pre zen ta cja 2^-1,
sto su je my za pis bez ujem ne go wy kład ni ka. Ti - czas po ło wicz ne -
go od sy ca nia i -tej tkan ki. [7], [8].

Kie dy za nu rza my się, ci śnie nie azo tu w płu cach ro śnie, tkan ki się
na sy ca ją w ró żnym tem pie, za le żnym od cza su po ło wicz ne go na -
sy ca nia, im ma wy ższą war tość tym wol niej. Wy ni ka to z fak tu, że
w wy kład ni ku wzo ru do ob li czeń prę żno ści jest od wrot ność 1/Ti.
Ró żnicz ku jąc po cza sie wcho dzi w ilo czyn z funk cją wy kład ni czą
za le żną od cza su. W szyb kich tkan kach osią ga my prę żno ści zbli -
żo ne do ci śnie nia azo tu w czyn ni ku od de cho wym ja kim jest po -
wie trze. W wol nych tkan kach wzrost jest ma ły, nie wie le po nad
prę żność po cząt ko wą. Dla te go ob li cze nie ja ka to war tość jest tak
wa żne. Za czy na my się wy nu rzać, prę żność w tkan ce o nu me rze
„i” osią ga war tość mak sy mal nie do pusz czal ną Mi(h) (lub m(h) po
na ło że niu kon ser wa ty zmu), wte dy na le ży wy ko nać przy sta nek. Po -
nie waż nie mo że my prze kro czyć mak sy mal nej prę żno ści. Ci śnie -
nie azo tu zma la ło na mniej szej głę bo ko ści, to tkan ka mo że od dać
część na gro ma dzo ne go azo tu. Lecz w tym sa mym cza sie wol niej -
sze tkan ki na dal zy sku ją na zgro ma dzo nym ła dun ku. Po od cze ka -
niu aż prę żność w tkan ce spa dła po ni żej ogra ni cze nia, wy nu rza my

się da lej, in na tkan ka wcho dzi w kon tro lę de kom pre sji, wte dy po -
now nie mu si my od cze kać ty le, że by mo żna by ło wejść na ko lej ny
przy sta nek. Tak po stę pu je my do po wierzch ni. W nur ko wa niach na
po zio mie mo rza mu si my osią gnąć war to ści prę żno ści ni ższe niż
Mio dla ka żdej z tka nek. W nur ko wa niu w gó rach bę dzie to war -
tość Mi(h), do kład nie tak sa mo, jak to jest ob li cza ne pod po -
wierzch nią. To je dy na istot na ró żni ca w nur ko wa niu nad
po zio mem mo rza od nur ko wa nia na po zio mie mo rza. Mniej szą
war tość ma ci śnie nie at mos fe rycz ne, co bez po śred nio wpły wa na
ci śnie nia na sy ca nia się ga za mi i co wa żniej sze do ja kie go ci śnie nia
bę dzie my mu sie li się roz prę żyć po nur ko wa niu. Mo żli wo ści roz -
pusz cza nia ga zów ma le ją wraz ze spad kiem ci śnie nia. Wy ni ka to
wprost z pra wa Hen ry’ego, w któ rym ma sa ga zu roz pusz czo ne go
w usta lo nych wa run kach jest wprost pro por cjo nal na do ci śnie nia
te go ga zu nad pły nem. Rów nież mo żna uwzględ niać mniej szą gę -
stość wo dy w je zio rach gór skich w ob li cze niach [2].

Ob li cze nia zo sta ną prze pro wa dzo ne w jed nost kach po za ukła -
dem SI, jest to wy god niej sze ze wzglę du na to, że war to ści Mio i
DMi*h są po da ne w ci śnie niu okre śla nym w me trach słu pa wo dy.1
ata = 10 me trów słu pa wo dy (msw).

W pu bli ka cji z PHR jest po da ny przy kład je zio ra na wy so ko ści
1500 m n.p.m. i głę bo kość nur ko wa nia 40 m, czas 60 mi nut, czas
do przej ścia na wy so kość 3000 m okre ślo no na 2 h 30 mi nut.

Ce lem jest osza co wa nie czy ten czas jest dłu ższy od po da ne go
w ar ty ku le, głów na przy czy na to sto so wa nie mo de lu de kom pre syj -
ne go Buhl man na ZH -L16 1990, za sto so wa ne go do po rów nań. Do
po przed nich ob li czeń mógł być sto so wa ny mo del Work man 1965
lub Hal da ne. Mo del Work ma na ma naj dłu ższą tkan kę 9 o cza sie
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po ło wicz ne go od sy ca nia 240 mi nut, mo del Buhl man na po sia da 16
tka nek i ostat nia ma czas 635 mi nut [8].

Krok 1. Ob li cze nie ci śnie nia at mos fe rycz ne go na wy so ko ści
1500 m n.p.m. Wy ko rzy stu je my wzór ba ro me trycz ny. War to ści z
pu bli ka cji [1], “1500 m n.p.m. 845,58 hPa Pil sko. 3000 m n.p.m.
701,12 hPa Zug spit ze” (845,58 hPa/1013,25 hPa)*10 msw = 8,34
msw (701,12 hPa/1013,25 hPa)*10 msw = 6,91 msw. Ci śnie nie wy -
no si 8,34 m słu pa wo dy dla wy so ko ści 1500 m n.p.m. i 6,91 msw
dla 3000 m n.p.m. War tość pierw sza jest nie co wy ższa niż u [2]
dru ga zgod na.

Krok 2. Ob li cze nie ci śnie nia pa ry wod nej, war tość 47 mm słu pa
Hg u [2] i 47 mm [3]. (47 mm słu pa Hg / 7600 mm hg)* 10msw =
0,618 msw Ci śnie nie wy no si 0,618 msw.

Krok 3. Ob li cze nie ci śnie nia azo tu na wy so ko ści 1500 m n.p.m.
Ci śnie nie at mos fe ry 8,34, po praw ka na prę żność pa ry 0,618 [3],
ci śnie nie azo tu (8,34 - 0,618)*0,78 = 6,023 msw ppN2

Krok 4. Ob li cze nie ci śnie nia na głę bo ko ści 40 m i na wy so ko ści
1500 m n.p.m., ci śnie nie at mos fe ry 8,34 msw ci śnie nie hy dro sta -
tycz ne 40 msw, łącz nie 48,34 msw, ci śnie nie azo tu na tej głę bo ko -
ści ppN2 = 48,34 msw*0,78 =37,705 msw

Krok 5. Ob li cze nie prę żno ści w tkan kach po 60 mi nu tach pod ci -
śnie niem azo tu ppN2 = 37,705 msw i po cząt ko wym na sy ce niu
azo tem na po zio mie 6,023 msw = ppN2.

P1(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705)0,5^60/5 = 37,697
P2(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705)0,5^60/8 = 37,529
P3(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705)0,5^60/12,5 = 36,567
P4(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705)0,5^60/18,5 = 34,359
P5(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705)0,5^60/27 = 30,915

P6(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705)0,5^60/38,3 = 27,008 
P7(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705)0,5^60/54,3 = 22,975
P8(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705)0,5^60/77 = 19,244
P9(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705)0,5^60/109 = 16,072 
P10(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705)0,5^60/146 = 13,87
P11(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705)0,5^60/187 = 12,34 
P12(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705)0,5^60/239 = 11,083
P13(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705)0,5^60/305 = 10,061
P14(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705)0,5^60/390 = 9,227 
P15(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705)0,5^60/498 = 8,56 
P16(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705)0,5^60/635 = 8,031
Ta kie war to ści prę żno ści azo tu w tkan kach osią ga my po den nej

fa zie nur ko wa nia. W opi sie wek to ro wej prze strze ni mo żna po wie -
dzieć, że to współ rzęd ne wek to ra prę żno ści. W za pi sach księ go -
wych są to wy ni ki w 16 ró żnych bu dże tach. Po prze pro wa dze niu
ob li czeń pro fi lu de kom pre sji, otrzy ma li by śmy prę żno ści koń co we.
Po zo sta nę na przy bli że niu, w któ rym wy ko rzy stam je dy nie te prę -
żno ści, któ re nie kon tro lo wa ły de kom pre sji pod wo dą. Dla nich de -
kom pre sja mu sia ła się od być pod wo dą, że by mo żna by ło osią gnąć
po wierzch nię. In ną ce chą de kom pre sji jest to, że prę żno ści w naj -
wol niej szych tkan kach ro sną w trak cie od by wa nia przy stan ków.
Po nie waż zre zy gno wa łem z tak szcze gó ło wych ob li czeń, dla te go
jest to dol ne osza co wa nie, czy li czas nie mo że być krót szy. Też
prze pro wa dzi my ob li cze nia gór ne go cza su, że by znać gra ni ce.
Rów nież w ja kie wa run ki ge ne ru ją od chy le nia.

Krok 6. Ob li cze nie mak sy mal nej do pusz czal nej prę żno ści dla
naj wol niej szych tka nek, z na ło żo nym kon ser wa ty zmem na Mio i
DMi [8] dla wy so ko ści 1500 m n.p.m.. Pro po nu ję kon ser wa tyzm
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25%, czy li wy bie ra my 75% ci śnie nia prze sy ce nia. Nie jest to war -
tość zbyt kon ser wa tyw na. Na ło żę kon ser wa tyzm na Moi i DMi. Ci -
śnie nie na wy so ko ści 1500 m n.p.m. wy no si 8,34 , więc wy so kość
przy stan ku to 10 - 8,34 = 1,66 m Uży łem okre śle nia wy so kość nad
po zio mem mo rza. Gdy by ci śnie nie at mos fe ry na po zio mie mo rza
za stą pić wo dą 10 msw, to na ta kiej wy so ko ści znaj do wał by się
przy sta nek. Bę dzie to war tość ujem na. Ob licz my rów nież war to ści
mak sy mal nej prę żno ści dla 3000 m n.p.m. Wy so kość przy stan ku to
3,09 m. Bę dą po trzeb ne do ob li cze nia cza sów do prze lo tu lub lo -
tu sa mo lo tem pa sa żer skim.

Ob li czam war to ści z za ło żo nym kon ser wa ty zmem. War to ści po
na ło że niu kon ser wa ty zmu ozna cza ne ma łą li te rą mio rów nież Dmi. 

m9o = (14,7 - 10)*0,75 + 10 = 13,525 
m10o = (14,3 - 10)*0,75 + 10 = 13,225
m11o) = (14,0 - 10)*0,75 + 10 = 13
m12o = (13,7 - 10)*0,75 + 10 = 12,775
m13o = (13,4 - 10)*0,75 + 10 = 12,55
m14o = (13,1 - 10)*0,75 + 10 = 12,325 
m15o = (12,9 - 10)*0,75 + 10 = 12,175
m16o = (12,7 - 10)*0,75 + 10 = 12,025 
Dm9 = (1,0999 - 1)*0,75 + 1= 1,074925
Dm10 = (1,0844 - 1)*0,75 + 1= 1,0633
Dm11 = (1,0731 - 1)*0,75 + 1= 1,054825
Dm12 = (1,0635 - 1)*0,75 + 1= 1,047625
Dm13 = (1,0552 - 1)*0,75 + 1= 1,0414
Dm14 = (1,0478 - 1)*0,75 + 1= 1,03585 
Dm15 = (1,0414 - 1)*0,75 + 1= 1,03105
Dm16 = (1,0359 - 1)*0,75 + 1= 1,026925

moi + Dmi*h = m(h)
m9(-1,66) = 13,525 - 1,074925*1,66 = 11,74
m9(-3,09) = 13,525 - 1,074925*3,09 = 10,20
m10(-1,66) = 13,225 - 1,0633*1,66 = 11,459
m10(-3,09) = 13,225 - 1,0633*3,09 = 9,939
m11(-1,66) = 13 - 1,054825*1,66 = 11,248
m11(-3,09) = 13 - 1,054825*3,09 = 9,74
m12(-1,66) = 12,775 - 1,047625*1,66 = 11,035
m12(-3,09) = 12,775 - 1,047625*3,09 = 9,537
m13(-1,66) = 12,55 - 1,0414*1,66 = 10,82
m13(-3,09) = 12,55 - 1,0414*3,09 = 9,33
m14(-1,66) = 12,325 - 1,03585*1,66 = 10,605
m14(-3,09) = 12,325 - 1,03585*3,09 = 9,12
m15(-1,66) = 12,175 - 1,03105*1,66 = 10,463
m15(-3,09) = 12,175 - 1,03105*3,09 = 8,989
m16(-1,66) = 12,025 - 1,026925*1,66 = 10,32
m16(-3,09) = 12,025 - 1,026925*3,09 = 8,85
Wi dzi my, po rów nu jąc war to ści osią gnię tej prę żno ści, że tkan ki

do 12 mu szą od być de kom pre sję pod po wierzch nią, ta tkan ka ma
czas po ło wicz ne go od sy ca nia 239 mi nut. Czy li więk szą war tość,
niż przy ję ta do ob li czeń przez au to rów pu bli ka cji, za sto so wa no
120-mi nu to wą tkan kę. Udział w kon tro li de kom pre sji do pu ła pu
3000 m bę dą mia ły tkan ki 12, 13, 14, ich prę żno ści prze kra cza ją
mak sy mal ne prę żno ści na tym pu ła pie czy wy so ko ści.

Krok 7. Ob li cze nie cza sów. Pod sta wia my do rów na nia Pi(t) = PI
+ (Pio - PI)0,5^t/Ti war to ści osią gnię tej prę żno ści ja ko war tość po -
cząt ko wą, ta kże war tość ci śnie nia azo tu na wy so ko ści 1500 m
n.p.m.
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Przy rów nu je my do mak sy mal nej prę żno ści do pusz czal nej na
wy so ko ści 3000 m n.p.m. Tkan ka 11 ma prę żność więk szą niż do -
pusz czal na po wy nu rze niu, do ob li cze nia zo sta ła przy ję ta mak sy -
mal na war tość ja ką mo że po sia dać po wy nu rze niu. Po trze bu je my
te go, aby wie dzieć, któ ra tkan ka kon tro lu je de kom pre sję i ma naj -
wy ższy czas. Kon se kwent nie wy bie ra my mak sy mal ny czas, bo
wszyst kie tkan ki mu szą po sia dać prę żno ści mniej sze lub rów ne
wiel ko ści ogra ni cze nia na da nym eta pie de kom pre sji.

P11(t) = 6,023 + (11,248 - 6,023)0,5^60/187 = 9,74
t = 91,87 min 
P12(t) = 6,023 + (11,035- 6,023)0,5^t/239 = 9,537
t = 122,433
P13(t) = 6,023 + (10,061- 6,023)0,5^t/305 = 9,33
t = 87,875
P14(t) = 6,023 + (9,227 - 6,023)0,5^t/390 = 9,12
t = 19,111
Oka zu je się, że de kom pre sję bę dzie kon tro lo wa ła tkan ka 12 z

cza sem 122,433 min, przy czym jest to dol ne osza co wa nie, prę -
żność fak tycz nie osią gnię ta po ta kiej de kom pre sji bę dzie nie co wy -
ższa, czas dłu ższy. Rów nież jest to wy nik po peł nej akli ma ty za cji
3 dni, na wy so ko ści 1500 m n.p.m. Gdy by śmy wy ko na li ta kie nur -
ko wa nie po szyb kim prze wie zie niu śmi głow cem na 1500 m n.p.m.,
wte dy zgro ma dzo ny azot w naj wol niej szych tkan kach moc no
zwięk szy te cza sy. Prze pro wadź my ta kie prze li cze nia dla tka nek
od 11 wzwyż, że by okre ślić gór ną gra ni cę cza sów.

Krok 8. Ob li cze nie gór ne go cza su. Do ob li cze nia po słu gu ję się
prę żno ścią azo tu na po zio mie mo rza. Za [3] to war tość 573 mm
słu pa Hg, co od po wia da war to ści 7,53 msw. Po nie waż te prę żno -

ści bę dą się zmniej sza ły dla śred nio szyb kich tka nek, dla te go to
osza co wa nie. Wy ższe war to ści prę żno ści w wol nych tkan kach
osią gnie my tuż po nur ko wa niu, lecz sto so wa nie nur ko wań po wtó -
rze nio wych nie jest do brą prak ty ką nur ko wą. W mo de lu na dal mo -
że my po pro wa dzić ob li cze nia, bę dą mia ły ma ły zwią zek z
fi zjo lo gicz ną od po wie dzią or ga ni zmu np. po wsta wa niem pę che -
rzy ków.

P11(t) = 37,705 + (7,53 - 37,705)0,5^60/187 = 13,54 (12,34)
P12(t) = 37,705 + (7,53 - 37,705)0,5^60/239 = 12,349 (11,083)
P13(t) = 37,705 + (7,53 - 37,705)0,5^60/305 = 11,376 (10,061)
P14(t) = 37,705 + (7,53 - 37,705)0,5^60/390 = 10,58 (9,227)
P15(t) = 37,705 + (7,53 - 37,705)0,5^60/498 = 9,947 (8,56)
P16(t) = 37,705 + (7,53 - 37,705)0,5^60/635 = 9,44 (8,031)
W na wia sach war to ści po akli ma ty za cji. Tkan ka do 13 mu si

zmniej szyć prę żność pod wo dą, że by mo żna by ło wyjść na po -
wierzch nię. Po now nie sto su ję war tość mak sy mal ną na po wierzch -
ni dla tej tkan ki.

Ob li cze nie cza sów po któ rych tkan ki osią gną wy ma ga ne mak sy -
mal ne prę żno ści.

P13(t) = 6,023 + (10,82- 6,023)0,5^60t/305 = 9,33
t = 163,665 min
P14(t) = 6,023 + (10,58 - 6,023)0,5^t/390 = 9,12
t = 217,313
P15(t) = 6,023 + (9,947 - 6,023)0,5^t/498 = 8,989
t = 201,095
P16(t) = 6,023 + (9,44 - 6,023)0,5^t/635 = 8,85
t = 173,646
Dol ne osza co wa nie cza su po nur ko wa niu to 122,433 min, gór -
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ne 217,313 min, ta ką zmia nę po wo du je zmia na po cząt ko wej prę -
żno ści w tkan kach wol nych. Za sto so wa nie wy ższe go kon ser wa ty -
zmu zwięk szy cza sy. Czas dol ny i gór ny są więk sze od cza su
po da ne go przez au to rów. Co raz czę ściej po ja wia się pro blem nur -
ko wań gór skich i re kor do wych gór skich, pro po zy cją zgod ną z pra -
wem Hen ry ego jest przy ję cie mak sy mal nej prę żno ści wprost
pro por cjo nal nej do ci śnie nia ze wnętrz ne go [5] (brak szcze gó łów
w źró dle). Pro po zy cja jest na stę pu ją ca. Wy ko rzy stu je my tyl ko Mio,
na kła da my kon ser wa tyzm. Dla ci śnie nia ni ższe go to war tość mak -
sy mal nej prę żno ści, jest wprost pro por cjo nal na do ilo czy nu ci śnie -
nia, na któ rym się znaj du je my i mio z na ło żo nym kon ser wa -
ty zmem, po dzie lo nej przez ci śnie nie at mos fe ry na po zio mie mo rza
1 ata (10 msw). Do dat ko wo w ta kiej mo dy fi ka cji otrzy mu je my sta -
ły sto su nek mak sy mal ne go prze sy ce nia do ci śnie nia, ja ki ma my dla
ci śnie nia 1 ata. Wię cej szcze gó łów na ry sun ku. Jest to funk cja cią -
gła z m(h), czy li po sia da ją ta ką sa mą war tość dla ci śnie nia at mos -
fe ry 1 ata (10 msw). Dla ci śnień cał ko wi tych po ni żej 1 ata jest
sto so wa na po praw ka, po wy żej okre śle nie Buhl man na li nio wą funk -
cją głę bo ko ści, dla ka żdej tkan ki jej wła sne.

m(p) = {[(Mo - 10)*k + 10]*p}/Pat k kon ser wa tyzm, p ci śnie nie na
któ rym jest przy sta nek w ob sza rze (0,4 (ew 0,3), 1) ata’. Za kres 0,3
z za sto so wa niem tle nu.

Krok 9. Ob li cze nie mak sy mal nych prę żno ści dla pro po no wa ne -
go spo so bu. Ci śnie nia to od po wied nio 8,34 msw wo dy dla wy so -
ko ści 1500 m n.p.m. i 6,91 msw dla 3000 mn.p.m.

m11(8,34) = 13*8,34 /10 = 10,842
m11(6,91) = 13*6,91/10 = 8,98
m12(8,34) = 12,775*8,34 /10 = 10,65

m12(6,91) = 12,775*6,91/10 = 8,827
m13(8,34 ) = 12,55*8,34 /10 = 10,466
m13(6,91) = 12,55*6,91/10 = 8,67
m14(8,34) = 12,325*8,34 /10 = 10,279

Wy kres prę żno ści mak sy mal nej w funk cji głę bo ko ści i ci śnie nia.
Li nia 1. - ci śnie nia cał ko wi te go, Li nia 2. - M1(h) dla tkan ki 1b z ko lum ny C,

bez żad ne go kon ser wa ty zmu, po ka zu je za kres ci śnień, w któ rych się po ru sza -

my. Li nia 3. m(h) dla tkan ki 12 z ko lum ny C, kon ser wa tyzm 25%  na kła da ny na

M12o i Dm12. Li nia 4. m(h) dla tkan ki 12 z kon ser wa ty zmem 25% m12(h) =

m12o*p/Pat Pat -ci śnie nie at mos fe ry. pN2 - prę żność azo tu. a - ci śnie nie na wy -

so ko ści 1500 m n.p.m. b - ci śnie nie na wy so ko ści 3000 m n.p.m. c - ci śnie nie

0,5 ata gra ni ca sto so wal no ści mo de lu Buhl man na. 5 ob szar po wy żej li nii 3 i po -

ni żej 5, tu kla sycz na for ma jest bez piecz niej sza. 6 ob szar nad li nią 4 i po ni żej

3, tu bez piecz ny jest mo del li nii 3, ma mniej sze prę żno ści i nie po sia da du że -

go prze sy ce nia w pró żni.
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m14(6,91) = 12,325*6,91/10 = 8,516
m15(8,34) = 12,175*8,34 /10 = 10,153
m15(6,91) = 12,175*6,91/10 = 8,41
m16(8,34) = 12,025 *8,34 /10 = 10,028
m16(6,91) = 12,025 *6,91/10 = 8,309
Prze pro wa dza my ob li cze nia cza sów dla obu wa rian tów.
Ob li cze nie prze rzu tu z ni zin
P13(t) = 6,023 + (10,466 - 6,023)0,5^60t/305 = 8,67
t = 227,888 min
P14(t) = 6,023 + (10,279 - 6,023)0,5^t/390 = 8,516
t = 300,929
P15(t) = 6,023 + (9,947 - 6,023)0,5^t/498 = 8,41
t = 357,128
P16(t) = 6,023 + (9,44 - 6,023)0,5^t/635 = 8,309
t = 368,239
Peł na akli ma ty za cja.
P11(t) = 6,023 + (10,842 - 6,023)0,5^60/187 = 8,98
t = 131,76 min 
P12(t) = 6,023 + (10,65 - 6,023)0,5^t/239 = 8,827
t = 172,699
P13(t) = 6,023 + (10,061- 6,023)0,5^t/305 = 8,67
t = 185,831
P14(t) = 6,023 + (9,227 - 6,023)0,5^t/390 =8,516
t = 141,176
Wa riant z szyb kim prze rzu tem wy ma ga cza su 368,239 mi nut i

kon tro lu je to tkan ka 16, peł na akli ma ty za cja 185,831 mi nut kon tro -
la przez tkan kę 13. Wi docz ny jest za kres kon tro li przez wy ższe
tkan ki, czy li du żo wol niej sze niż przy ję ta przez au to rów pu bli ka -

cji w PHR. Jest to roz sze rze nie w ni ższe ci śnie nia, niż mo żli we do
osią gnię cia w mo de lu Buhl man na, któ re go bo lącz ką jest to, że po
eks tra po la cji do pró żni po zo sta ją wy so kie mo żli we prze sy ce nia,
bez mo żli wo ści roz pusz cze nia ga zu obo jęt ne go, czy li du ża nie -
zgod ność z pra wem Hen ry ego. W tym wa rian cie prze sy ce nie ma -
le je, tak sa mo jak ilość ga zu, któ ry mo że się roz pu ścić. No si na zwę
po praw ka Cros sa w pu bli ka cji [5]. Sam wo lał bym nur ko wać w ta -
kiej mo dy fi ka cji i o ro dzi nę był bym spo koj niej szy. Tak ob li czo ne
cza sy są dłu gie, mo żli we jest ich skró ce nie po przez za sto so wa nie
de kom pre sji tle no wej, lecz tu po ja wia ją się pro ble my sy gna li zo wa -
ne w pu bli ka cji [3]. Zwią za ne z bra kiem speł nie nia rów nań od sy -
ca nia dla tle nu, jed ną z wie lu przy czyn jest re ak cja obron na
or ga ni zmu na wy so kie prę żno ści tle nu, ja ką jest skurcz tęt nic. Rów -
nież na stę pu je zmia na me cha ni zmów trans por tu ga zów, zo sta ły
omó wio ne w [4]. Na to miast w [6] jest opi sa ny mo del de kom pre syj -
ny Jo nes, wie lot kan ko wy per fu zyj ny, w któ rym ma my po wią za nie
cza su po ło wicz ne go od sy ca nia od per fu zji przez tkan kę. Jest w wy -
kład ni ku, czy li bez po śred nio mo dy fi ku je tem po de sa tu ra cji. Ko lej -
na in for ma cja idą ca w tym kie run ku to mo dy fi ka cja mo de lu
de kom pre syj ne go, pro gram ABYSS, po sia da ró żne po zio my kon -
ser wa ty zmu. Cie ka wy Ab bys 120, po słu gu je się asy me trycz nym
mo de lem od sy ca nia, w któ rym prę żno ści po więk szo no o 25% a
cza sy po ło wicz ne go od sy ca nia o 120%. Jest też po ziom 150, w
któ rym cza sy są zwięk szo ne o 150% a prę żno ści o 50%. Jak wi -
dzi my, wra ca kon cep cja Jo nes, mo dy fi ko wa nia cza sów po ło wicz -
ne go od sy ca nia w za le żno ści od per fu zji przez tkan kę. Do dat ko wo
są zna ne do nie sie nia o utra cie przy tom no ści u nur ków tle no wych,
któ rzy wy cho dząc na po wierzch nię po eks po zy cji tle no wej ppO2
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= 1,6 at tra cą przy tom ność, gdzie ma my je dy nie ppO2 0,2 at. Tęt -
ni ce mó zgo we są skur czo ne, ogra ni cza jąc zbyt wy so kie ppO2 w
mó zgu. Po zu ży ciu tle nu pro du ko wa ny jest CO2, któ ry otwie ra tęt -
ni ce, moc niej niż tlen za my ka, jest sil niej szym sty mu la to rem [3] i
[10].

Wy pro wa dze nie. Pu bli ka cja [6] str 136, wzór na czas po ło wicz -
ne go od sy ca nia.

T1/2 = (0,693 * Vti * Sti)/(PEb.ti * Sb) Vti - ob ję tość na rzą du lub
tkan ki, Sti - roz pusz czal ność azo tu, PEb.ti - Per fu zja tkan ki, Sb wy -
sy ce nie krwi.

Czas po ło wicz ne go od sy ca nia jest funk cją per fu zji, dla te go
wpro wa dza my ozna cze nie T(PE1) i Sb(PE1) wy sy ce nie krwi za le ży
od szyb ko ści cyr ku la cji i wa run ków od sy ca nia i na sy ca nia. Wte dy
rów na nie przyj mu je po stać

T(PE1) = (0,693 * Vti * Sti)/(PE 1b.ti * Sb(P1))
Opisz my dla in nej war to ści per fu zji
T(PE2) = (0,693 * Vti * Sti)/(PE 2b.ti * Sb(P2)) Dzie ląc rów na nia

stro na mi, otrzy mu je my:
T(PE1)/T(PE2) = (PE 2b.ti * Sb(P2))/(PE 1b.ti * Sb(P1)) Lub 
T(PE1) * (PE 1b.ti * Sb(P1)) = T(PE2) * (PE 2b.ti * Sb(P2)) 
To ogól na po stać opi su ją ca rów nież sta ny po cząt ko we. W de -

kom pre sji tle no wej prę żność w szyb kich tkan kach ma le je w cza sie
kil ku dzie się ciu mi nut. Sb szyb ko się zmie nia, czas po ło wicz ne go
od sy ca nia to 1,9 min za [8] ta be la 9.12.

War to ści Sb(P1) i Sb(P2) sta ją się prak tycz nie rów ne w de kom -
pre sji tle no wej. Dla te go otrzy mu je my rów na nie

T(PE1) * PE 1b.ti = T(PE2) * PE 2b.ti
któ re obo wią zu je dla wol nych tka nek, po kil ku dzie się ciu mi nu -

tach po cząt ko wej de kom pre sji. Mo del Jo nes z ro dzi ny sze re go wo
rów no le głych (krew ma kon takt z or ga na mi we wnętrz ny mi), jed -
nak roz pa tru je my tkan ki o dłu gich cza sach po ło wicz ne go od sy ca -
nia, wte dy wy sy ce nie tkan ki bar dzo szyb kiej T1/2 1,9 min nie jest
głów nym ogra ni cze niem, to war tość po ni żej pierw szej tkan ki w
mo de lu Buhl man na. To wol ne tkan ki kon tro lu ją de kom pre sję i ich
prę żno ści po rów na ne z m(h). Ist nie je zwią zek wiel ko ści wen ty la cji
z pro duk cją CO2 i zu ży ciem tle nu. [6], [8]. Rów nież ist nie ją ta kie
związ ki z ilo ścią pom po wa nej krwi czy tęt nem.

Nie spo tka łem do tąd ta kie go rów na nia w do stęp nej li te ra tu rze
przed mio tu.

Krok 10. Ob licz my cza sy dla de kom pre sji tle no wej po wierzch -
nio wej po nur ko wa niu przed od lo tem na pu ła pie 3000 m n.p.m.

Na sze rów na nie ma ta ką po stać, gdy sto su je my mie sza ni nę od -
de cho wą, np. po wie trze.

Pi(t) = PI + (Pio - PI)0,5^t/Ti dla de kom pre sji tle no wej PI = 0 Rów -
na nie przyj mu je po stać Pi(t) = Pio*0,5^t/Ti 

Po nie waż mo dy fi ku je my czas od sy ca nia, pro po nu ję po praw kę
wy dłu że nia cza su o 30% i nie zwięk sza nie prę żno ści po cząt ko wej
dla te go eta pu.

Czy li rów na nie przy bie ra po stać Pi(t) = Pio*0,5^t/1,3Ti
Te raz po now nie prze pro wa dza my ob li cze nia dla wa rian tu Buhl -

man na z akli ma ty za cją i bez, dla wa rian tu mo dy fi ko wa nej mak sy -
mal nej prę żno ści rów nież ob li cze nie dla akli ma ty za cji i szyb kie go
prze rzu tu z ni zin. Ob li cze nia pro wa dzi my dla tka nek, któ re kon tro -
lo wa ły po przed nio de kom pre sje i ich oto cze nia. Dla wa rian tów ob -
li czo nych. Mo żli wa jest zmia na tkan ki kon tro l nej dla in nej
mie sza ni ny od de cho wej.
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Akli ma ty za cja Buhl mann wprost, de kom pre sja tle no wa.
P11(t) = 11,248 *0,5^60/187*1,3 = 9,74
t = 50,485 (91,87 min)
P12(t) = 11,035*0,5^t/239*1,3 = 9,537
t = 65,395 (122,433)
P13(t) = 10,061*0,5^t/305*1,3 = 9,33
t = 43,149 (87,875)
P14(t) = 9,227 *0,5^t/390*1,3 = 9,12
t = 8,531 (19,111)

szyb ki prze rzut Buhl mann wprost, de kom pre sja tle no wa.
P13(t) = 10,82*0,5^60t/305*1,3 = 9,33
t = 84,752 (163,665)
P14(t) = 10,58 *0,5^t/390*1,3 = 9,12
t = 108,61 (217,313)
P15(t) = 9,947 *0,5^t/498*1,3 = 8,989
t = 94,585 (201,095)

Mo dy fi ko wa na mak sy mal na prę żność i de kom pre sja tle no wa dla
peł nej akli ma ty za cji.

P11(t) = 10,842 *0,5^t/187*1,3 = 8,98
t = 66,085 (131,76 min)
P12(t) = 10,65 *0,5^t/239*1,3 = 8,827
t = 84,155 (172,699)
P13(t) = 10,061*0,5^t/305*1,3 = 8,67
t = 85,116 (185,831)
P14(t) = 9,227 *0,5^t/390*1,3 =8,516
t = 58,652 (141,176)

Mo dy fi ko wa na mak sy mal na prę żność i de kom pre sja tle no wa dla
szyb kie go prze rzu tu.

P13(t) = 10,466 *0,5^t/305*1,3 = 8,67
t = 107,691 (227,888)
P14(t) = 10,279 *0,5^t/390*1,3 = 8,516
t = 137,626 (300,929)
P15(t) = 9,947 *0,5^t/498*1,3 = 8,41
t = 156,771 (357,128)
P16(t) = 9,44 *0,5^t/635*1,3 = 8,309
t = 151,984 (368,239)
Cza sy są krót sze i do dat ko wo wi dzi my, że tkan ki kon tro lu ją ce de -

kom pre sję tle no wą się zmie nia ją, w po rów na niu do de kom pre sji po -
wietrz nej. Co ozna cza, że pro ce du ra ob li cza nia cza su na prze kro ju
tka nek jest wła ści wa, w po rów na niu do przy bli że nia za sto so wa ne -
go przez au to rów pu bli ka cji w PHR. Rów nież ten szkic jest przy bli -
że niem. Po nie waż nie wy ko rzy sta łem fak tycz nie osią gnię tych
prę żno ści po de kom pre sjach, rów nież zo sta ły wpro wa dzo ne prę żno -
ści po cząt ko we w wa riant szyb kie go prze rzu tu bez mo dy fi ko wa nia,
fak tycz ną de kom pre sją ja ka za cho dzi w trak cie pod ró ży.

Pro ce du ra ob li cze nia de kom pre sji do od lo tu jest na stę pu ją ca,
ob li cza my prę żno ści w koń co wych tkan kach po den nej fa zie nur -
ko wa nia lub ko rzy sta my z pro gra mu do ob li cze nia de kom pre sji,
któ ry po ka zu je osią gnię te prę żno ści. Ob li cza my czas, po ob li cze -
niu mak sy mal nych prę żno ści dla 5 naj wol niej szych tka nek. Mo że -
my za sto so wać po praw ki na zmniej szo ną per fu zję spo wo do wa ną
uży ciem tle nu, rów nież wy ni ka ją cą ze zmniej sze nia per fu zji z po -
wo du ogra ni cze nia wy ko ny wa nej pra cy (po zy cja sie dzą ca po rów -
na na do umiar ko wa ne go wy sił ku).



Nuras.info 2/2017

125

Spo so by ob li czeń zo sta ły wprost po da ne. Je śli ma my do dys po zy -
cji tlen i je śli jest ta ka ko niecz ność, mo że my za sto so wać, że by skró -
cić de kom pre sję. Przez la ta za sta na wia łem się, dla cze go w ta be lach
de kom pre syj nych ra dziec kich i pol skiej MW. de kom pre sja tle no wa
jest o po ło wę krót sza. W po łą cze niu z in for ma cją z [3] o nie speł nie -
niu rów nań dla de kom pre sji tle no wej, mo de lu Jo nes [6], ob ni że nia
ob ję to ści pom po wa nej krwi o 30% przy wy so kich prę żno ściach tle -
nu [10], rów nież in nych pro ble mów zwią za nych z trans por tem ga -
zów obo jęt nych opi sa nych [9], oka zu je się to za sad ne i współ czyn nik
ska lu ją cy dla cza su od sy ca nia w de kom pre sji tle no wej mo żna przy -
jąć oko ło 1,3 dla wa run ków na tej wy so ko ści. Dla więk szych głę bo -
ko ści de kom pre sji tle no wej to mo że być więk sza war tość.

Jest jesz cze in ne po dej ście uwzględ nia ją ce prę żność azo tu we
krwi, mi mo sto so wa nia de kom pre sji tle no wej. War tość po da na
przez Le Pe chon za Work ma nem str 155 [11]. Prze glą da jąc ca ły
ma te riał mo żna za uwa żyć, że ro zu mie nie za le żno ści mak sy mal ne -
go prze sy ce nia przez Le Pe chon nie jest na wła ści wym po zio mie,
czy li na str. 154. “Po nie waż Me liet nie po pra wiał tych współ czyn -
ni ków wzglę dem ci śnie nia, jak to ro bił Buhl mann, więc sto su jąc
na wy so ko ściach ty po we war to ści po wierzch nio we, po win no się
zwięk szyć bez pie czeń stwo uzy ska nych ta bel, ja ko że wg Buhl man -
na, współ czyn ni ki te zwięk sza ją się, gdy ci śnie nie ro śnie”. To jest
jaw na sprzecz ność z pra wem Hen ry’ego, gdy ci śnie nie ma le je, ma -
le ją współ czyn ni ki, po praw ka Cros sa jesz cze bar dziej je ogra ni cza,
zgod nie z tym pra wem, jak się oka zu je po pu bli ka cji [12], mo że na -
wet za ma ło. Rów nież ten ma te riał ob li cze nio wy po ka zu je, że
zmniej sze nie tych współ czyn ni ków, wy dłu ża cza sy de kom pre sji.
W ta kiej sy tu acji nie wia do mo co za sto so wał Le Pe chon, je śli to co

jest na str. 154, to jest to błąd gru by. W dal szej czę ści bę dzie sto -
so wa ne na ło że nie po praw ki na wła ści wą dro gę.

Z za sto so wa niem po praw ki, rów na nie od sy ca nia po zo sta je w
for mie

Pi(t) = PI + (Pio - PI)0,5^t/Ti pod sta wo wej, z za sto so wa ną war to -
ścią pN2 = 0,4 ata = 4 msw.

Akli ma ty za cja, Buhl mann wprost, de kom pre sja tle no wa za
Work man.

P11(t) = 4 + (11,248 - 4) *0,5^t/187 = 9,74
t = 62,931 (66,085 min)
P12(t) = 4 + (11,035 - 4)*0,5^t/239 = 9,537
t = 82,561 (84,155)
P13(t) = 4 + (10,061- 4)*0,5^t/305 = 9,33
t = 56,553 (85,116)
P14(t) = 4 + (9,227- 4)* *0,5^t/390 = 9,12
t = 11,637 (58,652)
W na wia sach po zo sta wio ne cza sy dla de kom pre sji tle no wej

uwzględ nia ją cej wpływ per fu zji ze zmo dy fi ko wa ną mak sy mal ną
prę żno ścią zgod nie z po praw ką Cros sa. Po nie waż cza sy wy szły po -
dob ne, to mo żli we, że są to po praw ki o po dob nym dzia ła niu,
uwzględ nia ją ce ró żne me cha ni zmy. Dla te go mo żna za pro po no -
wać uwzględ nie nie wszyst kich tych po pra wek.

Mo dy fi ko wa na mak sy mal na prę żność i de kom pre sja tle no wa z
uwzględ nie niem per fu zji dla peł nej akli ma ty za cji, rów nież po praw -
ka za Work man.

P11(t) = 4 + (10,842- 4)*0,5^t/187*1,3 = 8,98
t = 111,406 (66,085)
P12(t) = 4 + (10,65- 4)*0,5^t/239*1,3 = 8,827
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t = 143,614 (84,155)
P13(t) = 4 + (10,061- 4)*0,5^t/305*1,3 = 8,67
t = 149,136 (85,116)
P14(t) = 4 + (9,227- 4)* 0,5^t/390*1,3 = 8,516
t = 106,945 (58,652)
Tak wy glą da ją wy ni ki po uwzględ nie niu wszyst kich po pra wek,

War tość pN2 = 0,4 ata jest war to ścią któ ra zmie nia się w cza sie, nie
zo sta ło to po da ne w ja kiej za le żno ści. Mo żli we, że to prę żność
azo tu we krwi żyl nej. Wte dy moc no zmie nia się w cza sie w pu bli -
ka cji [6] po da na jest za le żność uwal nia nia azo tu. Do dat ko wo jest
roz sze rze nie pu bli ka cji [5] [12], w któ rej omó wio no wy ni ki z USG
do ple row skie go po nur ko wa niach w Hi ma la jach. Oka za ło się, że
na wet z po praw ką Cros sa de kom pre sja w jed nym przy pad ku by ła
z nie co więk szą ilo ścią pę che rzy ków (bez DCS). Jak po ka za ły prze -
li cze nia, uwzględ nie nie po praw ki za Work ma nem da ło wy ni ki
zbli żo ne do po pra wek na per fu zję i po praw ki Cros sa. Dla te go przy -
pusz czam, że war to uwzględ nić su mę po pra wek. Czy li Po praw ka
Cros sa, któ ra wy cho dzi na prze ciw zgod no ści z pra wem Hen ry’ego,
po praw ki na per fu zję i po praw ki Work ma na, po wy bra niu jej wła -
ści wie, zgod nie z tem pem uwal nia nia azo tu z krwi żyl nej, w trak -
cie de kom pre sji. Nie po win na to być war tość sta ła. Po miar ilo ści
uwal nia ne go azo tu w de kom pre sji tle no wej i prze bieg tych zmian
w cza sie, umo żli wia ob li cze nie tych war to ści w trak cie de kom pre -
sji. Rów nież po praw ka na per fu zję, ma za le żność od ci śnie nia tle -
nu i wy sił ku [10] i [8], rów nież bar dzo sil ną od ppCO2 [3], [10].
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Ka żdy mo że zo stać od kryw cą!
Ta ty tu ło wa te za wy ła nia się z czwar tej

pra cy na de sła nej na kon kurs „Od kryj Je zio -
ro Ta jem nic z Ba re”. To ta kże głów na za sa -
da na szej Ak cji. Au tor miesz ka nad
je zio rem Draw sko. To Emil Ko zak z Cza -
plin ka. Pod wo dą na tra fił m.in. na po nie -
miec ki hełm i in ne ar te fak ty.

Oto re la cja:
„Bę dąc płe two nur kiem ama to rem, czy

też za wo do wym, nie mo żna oprzeć się po -
ku sie i ta jem ni cy je zio ra Draw sko. Ja ko pe -
reł ka Po je zie rza Draw skie go przy cią ga
wie lu pa sjo na tów do po szu ki wa nia skar -
bów oraz po głę bia nia wie dzy na te mat te go
wspa nia łe go miej sca. Za nu rza jąc się w głę -
bię „Je zio ra Ta jem nic”, mo że my na tknąć
się mię dzy in ny mi na ła wi ce oko ni, prze -
pły wa ją ce tak bli sko, jak by chcia ły dać się
po gła skać (Z1), ra ki, któ re chęt nie po ka zu -
ją swo ją od wa gę strze la jąc szczyp ca mi na
prze pły wa ją cych nad ni mi nur ków czy też

Jezioro tajemnic
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spo tkać wę go rza od po czy wa ją ce go na dnie
akwe nu.

Na bar dziej wy trwa łe i do cie kli we oso by
cze ka ją do od kry cia, kie dyś za to pio ne czy
też po rzu co ne lub za gu bio ne, przy kry te
mu łem ró żne go ro dza ju fan ty. Nur ku jąc tu
mo żna na tknąć się na wra ki ło dzi (Z2), ro -
we rów wod nych, zwa lo ne, za to pio ne drze -

wa (Z3) oraz ró żne go ro dza ju ro śli ny. Ma -
jąc odro bi nę szczę ścia mo że my stać się od -
kryw ca mi znaj du jąc ta kże mniej sze skar by,
ta kie jak po nie miec ki hełm (Z4) czy też sta -
rą drew nia ną becz kę (Z5).

Pa sjo na ci hi sto rii mo gą przy łą czyć się do
Ak cji Eks plo ra cyj no - Hi sto rycz nej „Je zio ro
Ta jem nic”, któ rej za ło ży cie lem jest Sta ro sta

Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski, a któ rej głów -
nym ce lem jest od na le zie nie i wy do by cie
po nie miec kiej ćwi czeb nej ło dzi pod wod nej
do dziś nie zi den ty fi ko wa nej. Za wrak prze -
wi dzia na jest, wciąż ro sną ca, na gro da pie -
nię żna.

Jed nym sło wem dla ka żde go, nur ku ją ce -
go czy też nie, znaj dzie się coś cie ka we go.”

Pan Emil do swo jej pra cy do łą czył ta kże
dwa krót kie fil mi ki, przed sta wia ją ce za to -
pio ne drze wo oraz ła wi ce ryb, a ta kże map -
ki z lo ka li za cja mi zna le zisk. Ser decz nie
dzię ku je my za na de sła nie pra cy!

Lau re atem kon kur su na naj lep szą re la cję
z nur ko wa nia w je zio rze Draw sko zo stał
Ro bert Ben dig -Wie lo wiej ski ze Szcze ci na.
Je go film opu bli ku je my ja ko ostat ni. Na gro -
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dą w kon kur sie był su chy ska fan der fir my
Ba re mo del Tri lam Tech Dry. Spon so rem
Na gro dy jest fir ma ECN -Sys te my Nur ko we,
ul. J. So bie skie go 6, 78-500 Draw sko Po -
mor skie. ECN Sys te my Nur ko we:
http://www.ba re.pl/

Po kwe ren dzie: po szu ki wa ny czołg
to… ame ry kań ski Sher man?

Pod czas kwe ren dy zna le zisk z je zio ra
Draw sko, któ rą ko sza liń skie Stu dio Hi sto -

rycz ne „Hu zar” prze pro wa dzi ło na ko niec
2016 ro ku w cza pli nec kim LO, na tra fio no
na bar dzo in try gu ją cy ślad. To część ame ry -
kań skie go czoł gu. Nur ko wie nie wie dzie li,
czym jest wy cią gnię ty przez nich nie po zor -
ny ele ment. Na wła ści wą iden ty fi ka cję po -
zwo li ła wy ko na na wła śnie kwe ren da.

Śledz twa hi sto rycz ne go – ciąg dal szy.
Słu chy o za to pio nym w je zio rze czoł gu krą -
żą od lat. Nur ko wie spraw dzi li już kil ka tro -
pów, jed nak nie oka za ły się one
praw dzi we. Po za koń cze niu let nich nur ko -

wań zro dzi ły się jed nak wąt pli wo ści, co do
pra wi dło we go okre śle nia lo ka li za cji ma szy -
ny. Pod sta wą po szu ki wań by ło dość enig -
ma tycz ne do nie sie nie spi sa ne przed la ty
przez Je rze go Jan czu ko wi cza, „gu ru” pol -
skich po szu ki wań pod wod nych, któ re jak
się oka za ło, mo że pa so wać ta kże do in ne go
miej sca je zio ra.

Tym cza sem po ja wił się kon kret ny ślad w
po sta ci ele men tu uzbro je nia czoł gu. Mó wi
pro wa dzą cy prze gląd zna le zisk dr Łu kasz
Gła dy siak:
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– Zde cy do wa nie naj cie kaw szym obiek -
tem, ja ki uda ło się wy ło nić w trak cie gru -
dnio wej kwe ren dy jest chwyt pi sto le to wy
ka ra bi nu ma szy no we go z za cho wa ny mi
szcząt ko wo, drew nia ny mi okła dzi na mi.
Kształt ele men tu su ge ru je, że po cho dzi on z
ame ry kań skie go, cię żkie go ka ra bi nu ma szy -
no we go 7,62 mm Brow ning M1919. Zna le -
zie nie go w je zio rze Draw sko jest o ty le
praw do po dob ne, że broń te go ro dza ju, w
la tach 1941-1945, wy ko rzy sty wa na by ła w
sze re gach Ar mii Czer wo nej, przede wszyst -
kim ja ko in te gral ne wy po sa że nie bo jo we
czoł gów śred nich M4 Sher man, wy sy ła nych
do Związ ku Ra dziec kie go w ra mach umo -
wy po życz ki -dzie rża wy, Lend -Le ase Act.

Jak jed no znacz nie po twier dza cho cia żby
ma te riał zdję cio wy wy ko na ny w epo ce, po -
jaz dy te go ro dza ju znaj do wa ły się na sta nie
ra dziec kich od dzia łów pan cer nych to czą -
cych bo je na Po mo rzu (czoł gi M4 Sher man
w słu żbie Ar mii Czer wo nej na fo to gra fiach
wy ko na nych na przy kład w re jo nie Ko ło -
brze gu wio sną 1945 r. uwiecz nił mię dzy in -
ny mi fo to -kro ni karz pol skiej 4. Dy wi zji
Pie cho ty im. Ja na Ki liń skie go, Jó zef Ry bic ki).

Zde cy do wa nie mniej praw do po dob ne,
jed na ko woż nie nie mo żli we, jest ta kże uży -

wa nie te go ro dza ju orę ża, ja ko zdo bycz ne -
go, przez jed nost ki We hr mach tu lub nie -
miec kie go po spo li te go ru sze nia –
Volks stur mu.

Wszyst kie zna le zi ska obej rzeć mo żna by -
ło ta kże na II kon fe ren cji po pu lar no -na uko -
wej, w LO w Cza plin ku, 11 lu te go 2017 r.

Co na praw dę sta ło się z czoł giem? Czy
spo czy wa gdzieś w głę bi nach je zio ra?

O wcze śniej szych po szu ki wa niach czoł -
gu pi sa li śmy m.in. tu taj: http://je zio ro ta jem -
nic.pl/wy pra wa -po -czolg/

Stro na in ter ne to wa Stu dio Hi sto rycz ne go
„Hu zar”, Part ne ra Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”:
http://shhu zar.wi xsi te.com/hu za r2014

Ko lej ne ar te fak ty
po wę dro wa ły do Mu zeum

Na ostat ni week end kwiet nia 2017 ro ku
wstęp nie za pla no wa no ko lej ny Zlot Po szu -
ki wa czy Skar bów. Ostat ni, pod na zwą „Ko -
cioł Świ dwiń ski – Je zio ro Ta jem nic”
przy cią gnął stu dwu dzie stu uczest ni ków z
ca łej Pol ski. Od na le zio ny pod ziem ny tu nel
na te re nie Pa ła cu Siem czy no po ka zy wał
m.in. Te le express. Zna le zi ska po zlo to we
prze ka za no w draw skim Sta ro stwie do Pa -
tro na Ak cji – Mu zeum w Ko sza li nie.

Od na le zio ne rze czy to ma te rial ne śla dy
po lu dziach za miesz ku ją cych Siem czy no
(gm. Cza pli nek) przez ostat nie dwa stu le cia.

– Pra wie wszyst kie przed mio ty to rze czy
o bar dzo póź nej chro no lo gii (z na sze go
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punk tu wi dze nia), zwią za ne za pew ne z
cza sa mi, kie dy funk cjo no wał już Pa łac –
wska zu je ar che olog An drzej Kucz kow ski z
Mu zeum w Ko sza li nie. – Dla nas naj istot -
niej sze są frag men ty brą zo we go na go len ni -
ka (lub na ra mien ni ka) pu ste go w środ ku.
Szko da, że za cho wał się w tak kiep skim sta -
nie. Mi mo to je go chro no lo gię mo żna do -
syć pew nie okre ślić na wcze sny okres epo ki
że la za (okres halsz tac ki – HaC), co od po -
wia da ok. 750- 600 r. p.n.e.

Wśród od na le zio nych ar te fak tów zna la -

zły się m.in. mo ne ty, gu zi ki me ta lo we, ku -
le, sprzącz ki do pa sa, oku cie ksią żki, plom -
ba to wa ro wa, że la zne kłód ki, łu ski i ich
ele men ty, ob rącz ka or ni to lo gicz na, brą zo -
wa sie kier ka i wie le in nych.

Ja kie od kry cia przy nie sie ko lej ny Zlot Po -
szu ki wa czy Skar bów w ar cy cie ka wym hi -
sto rycz nie Siem czy nie nad je zio rem
Draw sko? Zo ba czy my już w kwiet niu!

Zlot Po szu ki wa czy Skar bów w Siem czy -
nie „Ko cioł Świ dwiń ski – Je zio ro Ta jem nic”
wi dzia ny ka me rą Te le expre su: http://te le -

express.tvp.pl/27259419/do row nu je -zlo te -
mu -po cia go wi%20http://

Na zdj.: Prze ka za nie zna le zisk po zlo to -
wych w Sta ro stwie Po wia to wym w Draw -
sku Po mor skim przez Sta ro stę Sta ni sła wa
Ku czyń skie go. Na zdję ciu wi docz na jest ta -
kże eki pa ko sza liń skie go mu zeum oraz Da -
riusz de Lorm, głów ny or ga ni za tor Zlo tu
oraz Bog dan An dziak, współ wła ści ciel Pa -
ła cu Siem czy no – miej sca Zlo tu.

Pły nie my da lej!
Po mi mo re zy gna cji władz Gmi ny Cza pli -

nek z udzia łu w „Je zio rze Ta jem nic”, jej
miesz kań cy, co nas bar dzo cie szy, na dal
uczest ni czą w Ak cji. Oka zją ku te mu by ła
mię dzy in ny mi kon fe ren cja pod su mo wu ją -
ca do tych cza so we dzia ła nia, któ ra od by ła
się w so bo tę, 11 lu te go 2017 r. w Ze spo le
Szkół Po nad gim na zjal nych w Cza plin ku.

W tej naj bar dziej spek ta ku lar nej ak cji
eks plo ra cyj nej w Pol sce bio rą udział oso by
z ca łe go kra ju, w tym dzie siąt ki miesz ka ją -
cych nad je zio rem Draw sko miesz kań ców
Cza plin ka i oko lic. Dzię ku je my za wszyst -
kie sy gna ły, zna le zi ska i hi sto rie, któ ry mi się
z na mi dzie lą, a ta kże wspar cie spon so rów
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i me diów. W ten spo sób wszy scy pra cu ją
nad roz wią za niem wiel kiej hi sto rycz nej za -
gad ki, ale ta kże nad mar ką re gio nu.

Ja kie są efek ty Wa sze go za an ga żo wa nia?
Mi ja już rok trwa nia Ak cji. Jej stro na in -

ter ne to wa cie szy się ogrom ną po pu lar no -
ścią (bli sko 300 ty się cy od wie dzin), zaś
pro fil spo łecz no ścio wy fa ce bo ok od no to -
wu je śred nio kil ka na ście ty się cy oglą da ją -
cych mie sięcz nie. Na jej te mat
opu bli ko wa no set ki ar ty ku łów w pra sie i In -
ter ne cie oraz wy emi to wa no dzie siąt ki ma te -
ria łów ra dio wych i te le wi zyj nych, a ta kże
ama tor skich na grań na Youtub’e. Roz wią -
za no już kil ka za ga dek hi sto rycz nych, by li -
śmy świad ka mi wiel kich i nie ty po wych
od kryć z ró żnych okre sów dzie jów. Za an -
ga żo wał się ta kże pry wat ny biz nes, któ ry –
zgod nie z na szym ży cze niem – za czy na ko -
mer cyj nie wy ko rzy sty wać lo go Ak cji.

Z ka żdym no wym zna le zi skiem py tań
jed nak przy by wa, zaś za gad ki zda ją się nie -
skoń cze nie pię trzyć. Nie stru dze nie po szu -
ku je cie na nie od po wie dzi wśród
świad ków, w ar chi wach, w do mo wych pie -
le szach, na zie mi, pod nią, z po wie trza oraz
na i pod wo dą.

Z ca łe go ser ca dzię ku je my za Wa szą pa -

sję, za wszyst kie wy ra zy sym pa tii, wspar cie
ró żnych in sty tu cji, firm i osób pry wat nych.
Ser decz nie za pra sza my do współ pra cy no -
wych spon so rów i przede wszyst kim, po -
szu ki wa czy przy gód. Przy by waj cie,
gdzie kol wiek je ste ście!

Eki pa Ak cji „Je zio ro Ta jem nic”

Je śli okręt pod wod ny,
to „Ne ger”?

Po ka zo wą, mi nia tu ro wą ło dzią pod wod -
ną, któ rą Krieg sma ri ne mo gło za pre zen to -
wać w Cza plin ku był okręt ty pu Ne ger. Tak
twier dzi spe cja li sta do spraw hi sto rii mi li -
tar nej II woj ny świa to wej ze szcze ciń skiej
Fun da cji Pa sje.

Hi sto rycz ne do cie ka nia, zwią za ne z Ak -
cją „Je zio ro Ta jem nic”, za ta cza ją co raz
szer sze krę gi. W po ło wie stycz nia skon tak -
to wał się z na mi Ma ciej Wy szkow ski, pre -
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zes wspo mnia nej Fun da cji, a za ra zem pa -
sjo nat i spe cja li sta w dzie dzi nie nie miec kiej
tech ni ki woj sko wej cza sów II woj ny świa -
to wej. Na ślad cza pli nec kich po szu ki wań
tra fił w sie ci. Jak mó wi, za in try go wa ły go
one na ty le, że po sta no wił po dzie lić się z
na mi swy mi spo strze że nia mi w kwe stii mi -
nia tu ro wych okrę tów pod wod nych na je -
zio rze Draw sko.

– Przede wszyst kim nie po win ni śmy wy -
klu czać mo żli wo ści po ja wie nia się te go ro -
dza ju obiek tów w po wie cie draw skim –
stwier dził M. Wy szkow ski. Ja ko ar gu ment
po pie ra ją cy te zę po dał fakt za kro jo nej na
sze ro ką ska lę ak cji pro pa gan do wej, pro wa -
dzo nej przez si ły zbroj ne III Rze szy. – Zja -
wi skiem po wszech nym by ło prze wo że nie
naj now szych ro dza jów uzbro je nia po ca -
łych Niem czech po to, by spo łe czeń stwo
ży ło w prze świad cze niu, że ar mia Adol fa
Hi tle ra po pierw sze ca ły czas się dy na micz -
nie roz wi ja, po dru gie – pod wzglę dem
tech nicz nym wy prze dza swych prze ciw ni -
ków – uzu peł niał. Pod czas te go ro dza ju to -
urnée wy ko rzy sty wa no na przy kład czoł gi
cię żkie Pz.Kpfw. VI Ti ger oraz wła śnie mi -
nia tu ro we ło dzie pod wod ne. Sprzęt te go ty -
pu czę sto tra fiał tam, gdzie szko li ły się

przy szłe, na ro do wo so cja li stycz ne ka dry, na
przy kład do ośrod ków Hi tler ju gend, czy
Or dens bur gów, ta kich jak ten, zlo ka li zo wa -
ny w Bu do wie, czy li cał kiem nie da le ko
Cza plin ka.

Pre zes Fun da cji Pa sje po ku sił się o ana li zę
mo żli wo ści prze rzu tu ró żne go ro dza ju U -Bo -
otów na dłu ższe od le gło ści, a ta kże ich od po -
wied nio atrak cyj nej i nie wy ma ga ją cej
do dat ko wych kosz tów pre zen ta cji. – Nie ule -
ga wąt pli wo ści, że do te go ro dza ju dzia łań
naj le piej nada wał się okręt ty pu Ne ger, za pro -
jek to wa ny przez Ri char da Moh ra, pro du ko -
wa ny od mar ca 1944 r. – za zna czył M.
Wy szkow ski. Za tym twier dze niem prze ma -
wiać ma ją przede wszyst kim re la tyw nie nie -
du że roz mia ry ło dzi (jej dłu gość nie
prze kra cza ła 8 m) oraz mo żli wość ho lo wa nia
na pro stej, jed no osio wej przy cze pie za stan -
dar do wym sa mo cho dem cię ża ro wym. – Po za
tym, by za de mon stro wać mo żli wo ści Ne ge ra
na wo dzie, wy star czy ło użyć dźwi gu. W
przy pad ku in nych ro dza jów nie miec kich mi -
ni -U -Bo otów nie zbęd ne by ło zbu do wa nie
choć by pry mi tyw nej ram py oraz frag men tu
na brze ża – wy ja śnił nasz roz mów ca.

I tu uwa ga: do eki py Ak cji „Je zio ro Ta -
jem nic” kil ku krot nie na pły wa ły do nie sie nia

o szy nach, któ re mia ły pro wa dzić w głąb je -
zio ra, peł niąc ro lę sli pu. Jed ne mó wi ły o
szy nach, któ re mia ły znaj do wać się przy
dzi siej szym Ośrod ku Spor tów Wod nych, na
in ne wska zy wa no w oko li cach bli ższych
pla ży miej skiej. By ła też in for ma cja o szy -
nach wy cho dzą cych z Zam ku Sta ry Dra -
him. Po we ry fi ka cji oka za ło się, że
fak tycz nie one ist nia ły, choć słu ży ły sze ro -
ko za kro jo nym pra com kon ser wa tor skim i
za bez pie cza ją cym przy ru inach zam ku,
pro wa dzo nym w la tach już po wo jen nych.
Przy pad ko wo, pod czas we ry fi ka cji zgło sze -
nia o praw do po dob nej sza lu pie z „Ba to re -
go”, na tra fio no jed nak na… do dziś
ist nie ją ce szy ny na Pół wy spie Uraz, na
prze ciw le głym do Cza plin ka krań cu je zio ra
Draw sko. Pi sa li śmy o tym tu taj: http://je zio -
ro ta jem nic.pl/sza lu pa -i -przy pad ko we -od -
kry cie/

Czy ta ście żka oka że się praw dzi wa?

Uwa ga nur ko wie: 
wy spa ta jem nic 
i na miar na za to pio ny jacht!

Po ni żej pre zen tu je my dru gą część pra cy
na de sła nej na kon kurs „Od kryj Je zio ro Ta -
jem nic z Ba re”. Dzie ło Ja nu sza Olej ni cza ka
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z Mi ro sław ca otrzy ma ło wy ró żnie nie.
Oto re la cja:
„Nur ko wa nie w Ba zie OCTO – Draw tur.

Współ rzęd ne lo ka li za cji: (N53.57.4386
/E16.21.9424)

Wrak ża glów ki spo czy wa ją cy na dnie
przy sta ni że glar skiej, przy ośrod ku wy po -
czyn ko wym Draw tur. Obiekt sta no wi do -
sko na łe miej sce, gdzie bar dziej za awan so-

wa ni nur ko wie mo gą szko lić się w do sko -
na le niu umie jęt no ści przy dat nych do od by -
cia kur su wra ko wo -mor skie go.

Nur ko wa nie w oko li cach wy spy Bie la wa.
Współ rzęd ne lo ka li za cji: (N 53.60.7049/ E
16.17.3014)

Pięk ny, je sien ny, sło necz ny dzień. Pół -
noc no -za chod nia stro na wy spy Bie la wa.
Nur ko wa nie w po szu ki wa niu wra ku ło dzi z

gru pą po szu ki waw czą Je zio ra Ta jem nic. To,
co po ka za ła echo son da, oka za ło się być ka -
wał ka mi bla chy alu mi nio wej. Nie mniej jed -
nak nur ko wa nie w tej czę ści je zio ra
uka za ło nam kra jo braz nie ma lże księ ży co -
wy, w któ rym na po tkać mo żna by ło ko lo -
nię gąb ki słod ko wod nej, jak i za miesz ku -
ją ce dno je zio ra ry by. Na wet pod wo dą da

Wrak jachtu w jeziorze Drawsko
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się za uwa żyć zna ki zwia stu ją ce nad cho -
dzą cą je sień. (na zdję ciu: opa da ją cy w to ni
wod nej liść oraz le żą ce na dnie ga łę zie ze -
rwa ne je sien nym wia trem z po bli skich
drzew ro sną cych na wy spie).

Zna le zi sko w za to ce w po bli żu Ku se go
Dwo ru. Współ rzęd ne lo ka li za cji:
(N53.57.7663/ E 16.20.4868)

Pe ne tru jąc część je zio ra w po bli żu
Ośrod ka Wy po czyn ko we go Ome ga przy
Ku sym Dwo rze na tknę li śmy się na ele ment,
któ ry wzbu dził na sze za in te re so wa nie. Po -
nie waż nie by ło mo żli wo ści iden ty fi ka cji

owe go obiek tu pod wo dą, po sta no wi li śmy
go wy do być.

Zna le zi sko oka za ło się kor pu sem ręcz nej
pom py, któ ra za pew ne nie gdyś wy pom po -
wy wa ła wo dę ze stud ni ja kie goś po bli skie -
go go spo dar stwa le żą ce go nad brze giem
je zio ra.”

Ser decz nie dzię ku je my za na de sła nie
pra cy. Wkrót ce jej trze cia część, zaś po tem
– pu bli ka cja zwy cię skie go fil mu! Pan Ja nusz
w ra mach wy ró żnie nia otrzy mał ka me rę
pod wod ną, ufun do wa ną przez Sta ro stwo
Po wia to we w Draw sku Po mor skim.

Lau re atem kon kur su na naj lep szą re la cję
z nur ko wa nia w je zio rze Draw sko zo stał
Ro bert Ben dig–Wie lo wiej ski ze Szcze ci na.
Je go film opu bli ku je my ja ko ostat ni. Na gro -
dą w kon kur sie był su chy ska fan der fir my
Ba re mo del Tri lam Tech Dry. Spon so rem
Na gro dy jest fir ma ECN -Sys te my Nur ko we,
ul. J. So bie skie go 6, 78-500 Draw sko Po -
mor skie. ECN Sys te my Nur ko we:
http://www.ba re.pl/

Ta jem ni cza ka mien na ku la
po ru szy ła in ter nau tów

Bu ła kry sta licz na, ku la szcze ciń ska, oto -
czak, ku la ar mat nia, sfe ru la lub na wet me -
te oryt – to teo rie na te mat nie zwy kłej ku li
zna le zio nej metr pod zie mią w Cza plin ku,
nie opo dal je zio ra Draw sko.

Ma rek Hal ter z War sza wy, wie lo let ni re -
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dak tor pism o te ma ty ce wod niac kiej, wska -
zu je na tzw. „bu łę kry sta licz ną” ja ko jed ną
z mo żli wo ści roz wią za nia za gad ki nie wiel -
kiej ka mien nej ku li. Zo sta ła ona od na le zio -
na pod czas prac ziem nych i prze ka za na
po cząt ko wo do znaj du ją cej się tuż obok re -
kon struk cji wa row ni wcze sno śre dnio wiecz -
nej „Sła wo gród”. Osta tecz nie, za po śred ni-
c twem Sta ro stwa Po wia to we go w Draw sku
Po mor skim, tra fi ła do Mu zeum w Ko sza li -
nie. Bu ła to ku li sta lub bo chen ko wa ta for -
ma wy stę po wa nia nie któ rych skał lub
sku pień mi ne ral nych w po sta ci okrą gła -
wych brył.

Zda niem Zbi gnie wa Ja nu szań ca z Cza -
plin ka, ku la to nic in ne go, jak po lo dow co -
wy oto czak po wsta ły w spo sób na tu ral ny: –
Oto cza ki są to wy gła dzo ne i za okrą glo ne
ka mie nie o kształ cie owal nym lub zbli żo -
nym do ku li ste go. Kształt cał ko wi cie ku li sty
zda rza się bar dzo rzad ko. Za łą czam fo to -
gra fię z kil ko ma oto cza ka mi z mo jej ko lek -

cji. Oto cza ki po wsta ją na sku tek dłu go trwa -
łe go pro ce su ob ta cza nia za cho dzą ce go w
ko ry tach cie ków wod nych oraz na brze -
gach je zior i mórz. Prze miesz cza ne przez
wo dę okru chy skal ne ocie ra ją się o sie bie,
co pro wa dzi do wy gła dza nia i za okrą gla nia
ich po wierzch ni. Oto cza ki naj czę ściej spo -
ty ka my w rze kach, w je zio rach i na brze gu

Kula szczecinska                   fot. P. Sydor Otoczaki. Fot. nadeslane przez Z. Januszanca
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mor skim, ale na Po mo rzu Za chod nim mo -
żna je spo tkać ta kże w znacz nej od le gło ści
od zbior ni ków wod nych lub wód pły ną -
cych. Skąd się tu wzię ły? Po wsta ły one kil -
ka na ście ty się cy lat te mu pod czas top nie nia
lo dow ca i świad czą o wiel kiej ska li zja wisk,
któ re za cho dzi ły na na szych zie miach w
trak cie ostat niej fa zy epo ki lo do wej. Zja wi -
skom to wa rzy szą cym top nie niu lo dow ca
za wdzię cza my nie tyl ko uroz ma ico ną rzeź -

bę te re nu, ale ta kże bu do wę geo lo gicz ną,
w tym osa dy po lo dow co we re pre zen to wa -
ne głów nie przez pia ski i żwi ry aku mu la cji
rzecz no -lo dow co wej. W struk tu rze tych
osa dów spo ty ka my rów nież oto cza ki. Od -
na le zio ny oto czak o kształ cie zbli żo nym do
ku li ste go jest nie wąt pli wą cie ka wost ką geo -
lo gicz ną.

Pan Zbi gniew wska zał w ko men ta rzu ta -
kże opi nię in ter naut ki „Ma rzan na Stu dzien -

na”. Jej zda niem bar dzo zbli żo ny wy gląd
ma ją ta kże tak zwa ne „ku le szcze ciń skie”,
czy li kon kre cje że la zi ste. Jak po da je stro na
in ter ne to wa https://www.pgi.gov.pl/szcze -
cin/o -geo lo gii -po mo rza -za chod nie go/5311-
geo lo gia -po mo rza -za chod nie go.html – „Na
pół noc ny za chód i po łu dnio wy wschód od
Szcze ci na wy stę pu ją wzgó rza za bu rzo nych
mo ren czo ło wych. Na pół noc nym za cho -
dzie są to Wzgó rza War szew skie o wy so ko -
ści do cho dzą cej do 131 m n.p.m. Zbu do-
wa ne są one z osa dów mo re no wych oraz
iłów i pia sków trze cio rzę do wych. Iły te za -
wie ra ją kon kre cje sep ta rio we z wę gla nem
że la za wy mie sza nym z iłem. Kon kre cje że -
la zi ste, zwa ne ku la mi szcze ciń ski mi, mo -
żna spo tkać ta kże wśród mor skich pia sków
trze cio rzę do wych.”

In try gu ją cych su ge stii do star cza ta kże In -
ter net. Po dob ny do cza pli nec kiej ku li obiekt
znaj du je się na przy kład w Mu zeum Zie mi
Szpro taw skiej. Zo stał tam roz po zna ny ja ko
ku la ar mat nia (link: http://www.ra dio bo -
ry.dbv.pl/re adar tic le.php?ar tic le_id=9).

Naj cie kaw sza teo ria po cho dzi na praw dę
„nie z tej zie mi”, a kon kret nie z… Mar sa.
Jak do no si „Da ily Ma il”, pierw sze go stycz -
nia 2017 ro ku ope ru ją cy tam ła zik Cu rio si -

Buły krzemiene                                                                   fot. Wiipedia
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ty sfo to gra fo wał tzw. sfe ru lę. We dług jed nej
z teo rii, są to drob ne kul ki szkli wa po wsta -
łe na sku tek sto pie nia się me te ory tu oraz
skał, w któ re ude rzył. Po dob ne spo ty ka no
ta kże na Zie mi.

Wię cej tu taj: http://www.da ily ma -
il.co.uk/scien ce tech/ar tic le -4101990/Pro of -
-aliens -just -smo oth -rock -UFO -hun ters -cla i
m -MAR BLE -Mars -la test -bi zar re -cla im.html

O spra wie pi sa li śmy w art. „Ku la nie z tej
Zie mi?” tu taj: http://je zio ro ta jem nic.pl/ku la -
-nie -z -tej -zie mi/

Od kry to po zo sta łość po
pre hi sto rycz nym zwie rzę ciu

Róg, roz po zna ny ja ko róg wy mar łe go kil -
ka set lat te mu tu ra, zna le zio ny zo stał po -

mię dzy Mił ko wem a Ły si ni nem, w gmi nie
Cza pli nek. To praw dzi wa rzad kość.

Róg zo stał od na le zio ny pod czas sa fa ri fo -
to gra ficz ne go przez Je rze go Ku ca, wy cho -
waw cę w in ter na cie Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych w Cza plin ku. Ostat ni
tur padł na po cząt ku XVII wie ku w wy ni ku
trze bie nia pusz czy, bę dą cej je go na tu ral -
nym śro do wi skiem.

Jak po da je Wi ki pe dia, „Tu ry po sia da ły
bar dzo cha rak te ry stycz nie gię te ro gi. Ro sły
one na bo ki i do gó ry, a na stęp nie wy gi na -

ły się do przo du bie gnąc na pew nym od cin -
ku rów no le gle, po czym za krę ca ły się do
środ ka a póź niej do gó ry. Ta kie ukształ to -
wa nie po wo do wa ło, że ro gi tu ra sto ją ce go
w nor mal nej po zy cji, oglą da ne go z przo du,
two rzy ły bar dzo cha rak te ry stycz ną, po zio -
mą elip sę otwar tą od gó ry. Ro gi oglą da ne u
tu ra sto ją ce go bo kiem kie ro wa ły się do gó -
ry, a na stęp nie wy gi na ły do przo du i bie gły
sza bla sto wy gię te do gó ry pod ką tem oko ło
65-80° w sto sun ku do li nii czo ła i py ska. U
by ków ro gi by ły bar dziej ma syw ne niż u
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krów (grub sze w sto sun ku do swo jej dłu go -
ści). Osią ga ły mie rzo ne po krzy wiź nie, za -
rów no u krów jak i by ków, 70-80 cm. Ro gi
mia ły bar wę ko ści sło nio wej, z ciem nie ją -
cy mi w ko lo rze sza rym koń ców ka mi prze -
cho dzą cy mi w czar ne gro ty.”

Dziewczyna 
Jeziora Tajemnic, to…

Kon kurs roz strzy gnię ty. „Dziew czy ną Je -
zio ra Ta jem nic” zo sta ła Ho no ra ta Ma tu -
szew ska.

Ce lem kon kur su był wy bór oso by, któ rej
wi ze ru nek zo sta nie wy ko rzy sta ny do pro -
mo cji Ak cji w tym ro ku. Zna leźć się ma
m.in. w pu bli ka cjach zwią za nych z Je zio -
rem Ta jem nic, na stro nach in ter ne to wych,
czy ban ne rach.

Dla lau re at ki prze wi dzia no ta kże na gro -
dę fi nan so wą. Ty siąc zło tych „na do bry po -
czą tek” ufun do wał Sta ro sta Draw ski.
Ko lej ne pięć set przy sła ła fir ma EAC TI VE z
Wro cła wia. Ta ką sa mą su mę za de kla ro wa -
ła Gmi na Cza pli nek. Łącz nie to 2000 zł!

Gra tu lu je my!

Zagubione odznaczenie
Na jednej z wysp jeziora Drawsko

odnaleziono niemieckie odznaczenie
wojskowe. Skąd się tam wzięło? Chodzi o
Diensteintritts abzeichen Stahlhelmbund –
odznakę wstąpienia do służby w Związku
Żołnierzy Frontowych. Pochodzi z 1927
roku. Znaleziono ją na niewielkiej wysepce
znajdującej się w zatoce Henrykowskiej.
Nie było innych przedmiotów w pobliżu.
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W jaki sposób się tam znalazła? Czy jej
właściciel przez jakiś czas się tam ukrywał,
a jeśli tak, to z jakiego powodu? Trudno to
dziś jednoznacznie rozstrzygnąć.

Na jeziorze Drawsko, jednym z
największych akwenów śródlądowych
Polski, jest aż 12 wysp: Lelum, Polelum,
Mokra, Środkowa, Zachodnia, Bagienna,
Samotna, Dzika (Bobrowa), Żurawia,
Czapla, Kacza oraz Bielawa. Największą
wśród nich jest Bielawa, która jeszcze
kilkadziesiąt lat temu była zamieszkana. To
także piąta co do wielkości wyspa jeziorna
w Polsce.

Bę dzie ko lej ny Zlot 
Po szu ki wa czy Skar bów!

Już w ostat ni week end kwiet nia 2017 ro -
ku w Pa ła cu Siem czy no od bę dzie się V Zlot
Po szu ki wa czy Skar bów „Je zio ro Ta jem nic i
Ko cioł Świ dwiń ski“. Za pi sy trwa ją!

Ostat ni, paź dzier ni ko wy Zlot, ob fi to wał
w licz ne od kry cia. Po szu ki wa cze na tra fi li
na roz ma ite śla dy prze szło ści za rów no na
lą dzie, jak i pod wo dą, zaś ar che olo go wie z

ko sza liń skie go Mu zeum zy ska li bar dzo du -
żo bez cen ne go ma te ria łu ba daw cze go. Po -
ja wi ło się spo ro re la cji w me diach, w tym
m.in. w Te le expre sie. Ka żdy zlo to wicz
otrzy mał Cer ty fi kat Uczest ni ka Ak cji „Je zio -
ro Ta jem nic”, któ ry oso bi ście wrę czał Sta -
ro sta Draw ski Sta ni sław Ku czyń ski.

Miej scem zlo tu jest te ren „Pa ła cu Siem -
czy no” w miej sco wo ści o tej sa mej na zwie
(kil ka ki lo me trów od Cza plin ka) oraz te re -

Pałac Siemczyno.                                                             fot. Adam Myśków
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ny na le żą ce do wła ści cie li Pa ła cu. Ter min:
28-30 kwiet nia br.

Wszel kie in for ma cje mo żna uzy skać pod
nu me rem te le fo nu 530-355-300 lub pi sząc
na ad res ola de lorm@gma il.com oraz na
pro fi lu „Zlo tu”: https://www.fa ce bo -
ok.com/events/676035009249272/

O nie któ rych ta jem ni cach „Pa ła cu” do -
wie dzieć się mo żna z pro gra mu AD VEN -
TU RE HD „Za nu rze nie” (Pa tro na
Me dial ne go Ak cji): www.youtu be.com Za -
pra sza my do udzia łu!

Trop w spra wie wiel kich
ło dzi

Z do tych cza so wych usta leń wy ni ka, że
po je zio rze Draw sko przed 1945 ro kiem
pły wa ły aż trzy du że stat ki, któ re mo gły za -

bie rać na po kład kil ka dzie siąt osób. Ma my
ko lej ny ślad w tej spra wie. Po cho dzi z 1927
ro ku.

– Z ró żnych pu bli ka cji wie my, że przed
woj ną pły wa ły po je zio rze Draw sko dwie
wy ciecz ko we ło dzie mo to ro we: „Mo ewe”
(czy li „Me wa”) oraz „Re iher (czy li „Cza -

pla”) – snu je opo wieść Zbi gniew Ja nu sza -
niec, mi ło śnik hi sto rii z Cza plin ka. – W
ksią żce Lo tha ra Ra at za „Tem pel burg. Die
Ge schich te einer pom mer schen Kle in stadt”
z 1983 r. na str. 72 znaj du je my in for ma cję,
z któ rej wy ni ka, że przed wo jen ny wła ści -
ciel „Mo ewe” – Gu stav Zem ke – po sia dał

http://www.youtube.com/watch?v=jTQJ5E5jTVA


Nuras.info 2/2017

143

ta kże wy ciecz ko wą łódź mo to ro wą o na -
zwie „Ni xe” (czy li: „Nim fa Wod na”).

Jak ta łódź wy glą da ła? Czy by ła więk sza
od ło dzi mo to ro wych, któ rych wi ze run ki
zna my z pocz tó wek? Ja kie by ły lo sy ta jem -
ni czej „Nim fy Wod nej”? – ta kie py ta nia sta -
wia li śmy w trak cie do tych cza so wych
po szu ki wań w ra mach Ak cji „Je zio ro Ta -
jem nic”.

– Uda ło mi się na tra fić na wia ry god ną in -
for ma cję o ło dzi mo to ro wej „Ni xe” – kon ty -
nu uje Pan Zbi gniew. – Otrzy ma łem od
wiel kie go mi ło śni ka dzie jów Cza plin ka –
Pa na Wła dy sła wa Pio tro wi cza – ko pię in -
for ma to ra tu ry stycz ne go z 1927 ro ku, w ca -
ło ści po świę co ne go Cza plin ko wi. Na str. 20
in for ma to ra znaj du je się cie ka we ogło sze -
nie re kla mu ją ce prze ja żdżki ło dzią „Ni xe”.
Za łą czam re pro duk cję stro ny 20 z tym ogło -
sze niem. A oto swo bod ne tłu ma cze nie tre -
ści in te re su ją ce go nas ogło sze nia:

„Łódź mo to ro wa „Ni xe” mo gą ca po mie -
ścić 25 osób, wraz z ło dzią do cze pia ną na
40 osób do dys po zy cji na prze ja żdżki na
za mó wie nie w ka żdej chwi li. Re gu lar ne
nie dziel ne kur sy do Sta re go Draw ska. Za pi -
sy u G. Zem ke, ul. Dłu ga lub E. Blau elt,
dwo rzec ko le jo wy, tel. nr 96”.

Już wie my, ile osób mo gła po mie ścić
łódź „Ni xe”. Naj bar dziej za ska ku je in for -
ma cja o „ło dzi do cze pia nej”.

To nie ko niec hi sto rii wiel kich ło dzi mo to -
ro wych na je zio rze Draw sko. Już w tym se zo -
nie, ku ucie sze tu ry stów, na akwe nie za go ści
bar dzo du ża jed nost ka pły wa ją ca „Ró ża
Wia trów”. Wkrót ce po da my wię cej szcze gó -
łów. Sta tek obec nie jest re mon to wa ny, jed -
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nak już te raz mo żna do ko nać re zer wa cji.
Kon takt w tej spra wie: re tro@mu zeum -mo to -
ry za cji.com.pl lub dra him@op.pl

Za gad ki zwią za ne z przed wo jen ny mi
tzw. wiel ki mi ło dzia mi na je zio rze Draw -
sko przy bli ża li śmy w se rii ar ty ku łów, m.in.
tu taj: http://je zio ro ta jem nic.pl/czy -za gad ka -
-wiel kich -lo dzi -zo sta la -roz wia za na/

Na zdję ciach wi dać wspo mnia ne ogło -
sze nie oraz dwie przed wo jen ne pocz tów ki
z wi ze run ka mi wy ciecz ko wych ło dzi mo to -
ro wych pły wa ją cych po je zio rze Draw sko:
pocz tów ka z ło dzią „Mo ewe” (źró dło:
„Cza pli nek na sta rej fo to gra fii”, red. Zb. Ja -
nu sza niec i M. Sa dow ska, wyd. UMiG Cza -
pli nek) oraz pocz tów ka z ło dzią „Re iher”
(źró dło: Wł. Pio tro wicz, „Cza pli nek – daw -
niej Tem pel burg na pocz tów kach”, Słupsk
2010).Na ko lej nym zdję ciu wi dać Ró żę
Wia trów, któ ra jest obec nie re mon to wa na
przed Zam kiem Sta ry Dra him i już w tym
se zo nie wy pły nie na je zio ro Draw sko.

Ta jem ni ce na pik ni ku
Pik nik Na uko wy „Je zio ro Ta jem nic” zor -

ga ni zu ją wspól nie Sta ro stwo Po wia to we w
Draw sku Po mor skim i Mu zeum w Ko sza li -

nie. Za koń czy ło się spo tka nie w tej spra wie.
Już w wa ka cje 2017 r. wspól nie z ko sza -

liń skim Mu zeum, któ re jest jed nym z Pa tro -
nów Ak cji, zor ga ni zo wa na zo sta nie
im pre za ple ne ro wa, któ rej za da niem bę dzie
po pu la ry za cja od kryć zwią za nych z Ak cją
Je zio ro Ta jem nic oraz cie ka wost ka mi re gio -
nal ny mi Po je zie rza Draw skie go. Jej ter min
usta lo no na so bo tę, 8 lip ca br., miej scem

ma być te ren wo kół cza pli nec kie go LO,
czy li po mię dzy par kiem a pla żą miej ską.

To bę dzie pierw sze ta kie przed się wzię -
cie i je śli się przyj mie, bę dzie kon ty nu owa -
ne. Dzię ki or ga ni za cji Pik ni ku Na uko we go
spró bu je my bu do wać to żsa mość re gio nal -
ną i iden ty fi ka cję z zie mią draw ską jej
miesz kań ców. Ma ona ta kże sta no wić
atrak cję dla dzie ci oraz tu ry stów. Do wspól -

Uczestnicy spotkania w sprawie pikniku naukowego 2017
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nej or ga ni za cji zo sta ną za pro szo ne ró żne
pod mio ty, w tym sa mo rzą dy, któ re bę dą
mo gły za pre zen to wać ofer tę wy po czyn ku
na swo im te re nie. W ofer cie zna leźć ma ją
się licz ne warsz ta ty do ty czą ce sze ro kie go
spek trum wie dzy. To naj lep sza for ma edu -
ka cji – eks pe ry men ty, hi sto ria ży wa, za ję cia
po bu dza ją ce kre atyw ność i po ka zy.

Przy oka zji spo tka nia prze ka za no rów -
nież ko lej ne ar te fak ty, wśród któ rych zna la -
zła się bran so le ta o sza cun ko wym wie ku
ok. 3 tys. lat.

Przedstawiciel Muzeum w Koszalinie odbiera
dokumenty pzekazania znalezisk

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo (wer sja
elek tro nicz na) po szu ku je au to -
rów ar ty ku łów. Je że li znasz się
na fo to gra fii pod wod nej, nur ko -
wa niu, sprzę cie nur ko wym, szko -
le niu płe two nur ków  i chcesz
za ist nieć w świe cie na pisz do
nas. Twój ar ty kuł mo że być opu -
bli ko wa ny. Współ pra ca z na mi
nie jest od płat na. W za mian za
to ofe ru je my Ci jed nak pro mo -
cję w re no mo wa nym ma ga zy -
nie, za miesz cze nie Two je go
zdję cia oraz da nych kon tak to -
wych. Na ar ty ku ły cze ka my do
20 każ de go mie sią ca pod ad -
re sem http://nu ras.in fo/?wy sy la -
nie -ar ty ku low,8.

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

Safari nurkowe
w Chorwacji

Weekend majowy
29.04-6.05.2017
Luksusowa łódź

typu safari
Szczegóły i kontakt
www.bestdivers.pl

tel.601321557
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