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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Od li cza nie trwa. Ko lej ne 365 dni wła śnie do bie ga do koń -

ca, więc już za chwi lę, jak co ro ku, wszy scy roz pocz nie my no -
wy, ko lej ny etap ży cia, pe łen zmian, am bit nych pla nów, kur sów,
diet, po sta no wień po pra wy itd. Swój za pał i en tu zjazm ogła sza -
my świa tu hu kiem pe tard, a wraz z barw ny mi pło mie nia mi fa -
jer wer ków wy sy ła my do nie ba rów nie barw ne ma rze nia i
ży cze nia, któ re już wkrót ce na pew no się speł nią.

Dla na sze go ze spo łu re dak cyj ne go mi ja ją ce 12 miesięcy to
okres szcze gól ny, gdyż spo rą część te go cza su spę dzi li śmy
przy go to wu jąc ko lej ne nu me ry Nu ras.in fo. Pierw szy nu mer, któ -
ry tra fił do Was do kład nie rok te mu, był naj trud niej szy. Nikt nie
wie dział bo wiem, czy for mu ła, któ rą przy ję li śmy, że je ste śmy
otwar ci dla wszyst kich, któ rzy chcie li by się po dzie lić swo im
punk tem wi dze nia, wra że nia mi czy do świad cze niem, spo tka się
z Wa szym za in te re so wa niem i czy bę dzie cie chcie -
li współ two rzyć Nu ra sa ra zem z na mi. Ko lej na wiel ka nie wia -
do ma, któ ra spę dza ła nam sen z po wiek to py ta nie, czy cy fro wa
wer sja ma ga zy nu się spraw dzi? Szyb ko oka za ło się, że tak! Z
nu me ru na nu mer licz ba po brań ma ga zy nu ro sła, osią ga jąc w
re kor do wym mo men cie po nad 99 ty się cy po brań. No, i te raz
do pie ro za czę ły się praw dzi we ner wy. Ta ka ilość czy tel ni ków
nie zmier nie cie szy i mo bi li zu je, ale i zo bo wią zu je do co raz cię -
ższej i lep szej pra cy. Ta kie jest więc na sze głów ne no wo rocz -
ne po sta no wie nie. Dzię ku je my Wam za ten wspól ny suk ces,
li czy my oczy wi ście na dal szą po moc i współ pra cę, cze ka my na
ko lej ne ma te ria ły, któ re już wkrót ce bę dzie cie mo gli zo ba czyć
na ła mach Nu ras.in fo.

W związ ku z nie daw ny mi wy da rze nia mi w Egip cie, w tym
mie sią cu do re dak cji na pły nę ło wie le tek stów na te mat re ki nów,
ich za cho wań oraz po sta wy lu dzi wo bec dra pie żni ków. Po nie -
szczę śli wym, śmier tel nym, wy pad ku, w me diach hu czy jak na
syl we stro wym nie bie. Tym cza sem pa mię taj my, że to nie żar ła cze
przy je żdża ją na wa ka cje w gó ry, by po spa ce ro wać i wy pić kok -
tajl ze świe żych kre we tek, to my ho mo sa piens wcho dzi my, czę -
sto w za bło co nych bu cio rach, do ich na tu ral ne go śro do wi ska. To
my wy rzu ca my śmie ci do oce anów, reszt ki po ży wie nia czy zde -
chłe zwie rzę ta. To my wpusz cza my ście ki, ro pę i czer wo ny szlam.
To rów nież my, szcze gól nie i przede wszyst kim, nur ko wie – kar -
mi my re ki ny na eks tre mal nych sa fa ri, prze ku pu je my prze wod ni -
ków z bied nych kra jów, by wrzu cili do mo rza ocie ka ją cą krwią
gło wę tuń czy ka, któ ra zwa bi dra pie żców. Nie wa żne, co bę dzie
da lej, nie wa żne ja kie wy wo ła to skut ki. Wa żne, że ad re na li na wy -
dzie li się w na szym krwio obie gu w mak sy mal nych ilo ściach… i
że bę dzie fun, a po tem piw ko i prze glą da nie fo tek. Mu si my pa -
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mię tać, że to tyl ko my dzia ła my na pod sta wie pla nów, po sta no -
wień i roz sąd ku, choć z tym ostat nim aku rat ró żnie by wa… Zwie -
rzę ta ży ją chwi lą, ich za cho wa niem kie ru je im puls na pę dza ny
in stynk tem i mu si my to re spek to wać. Roz trop ność i po dziw dla
pięk na przy ro dy po win ny nam to wa rzy szyć za wsze, gdy za nu rza -
my się w ja kim kol wiek akwe nie. Za cho wuj my się tak, aby miesz -
kań cy, któ rych od wie dza my mo gli o nas po wie dzieć w myśl
sta ro pol skie go przy sło wia: „Gość w dom, Bóg w dom”. 

Po nad to w nu me rze znaj dzie cie jak zwy kle re la cje z pod ró ży,
tych dal szych i zu peł nie bli skich, mnó stwo fo to gra fii, garść po rad
jak bez piecz nie nur ko wać zi mą, czym się ab so lut nie nie na wad -
niać przed za nu rze niem, do wie cie się rów nież cze go pod wo dą
szu ka ar che olog. Po le ca my ta kże roz wa ża nia na szej Nur ku ją cej
Ko bie ty, tym ra zem na te mat: Kim jest wła ści wie di ve ma ster. Po -
czy taj cie rów nież jak udał się mi ja ją cy rok na szym współ pra cow -
ni kom i sym pa ty kom, ja kie ma ją pla ny i ma rze nia na ko lej ny. 

Za rów no im, jak i wszyst kim na szym Czy tel ni kom, ży czy my
uda nej za ba wy syl we stro wej, szczę śli wych ko lej nych 365 dni, cu -
dow nych, ale i bez piecz nych za nu rzeń oraz przy jem nej lek tu ry 

Re dak cja

Zdjęcie okładki:
Piotr Stós
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Od po cząt ku grud nia br. jed nym z te ma tów
dys ku sji jest nie spo ty ka na do tych czas ak tyw -
ność re ki nów w oko li cy Sharm El She ikh. Ak -
tyw ność nie ty po wa, bo koń czą ca się śmier-
tel nym ata kiem re ki na na oso bę znaj du ją cą się
w wo dzie.

Hi sto ria za czę ła się 30 li sto pa da i 1 grud nia, kie dy czte -
rech tu ry stów z Ro sji i Ukra iny zo sta ło za ata ko wa nych (pod -
czas dwóch nie za le żnych in cy den tów) przez re ki na (lub
re ki ny). Wy pad ki mia ły miej sce na pół noc od bar dzo po pu -
lar nej Na ama Bay. Re ak cją lo kal nych władz, czy li CDW S1
oraz Mi ni ster stwa Tu ry sty ki, by ło na tych mia sto we wstrzy -
ma nie wszel kiej ak tyw no ści wod nej. W tym sa mym cza sie
zo sta ło wy da ne oświad cze nie, ja ko by pracow ni cy So uth Si -
nai Na tio nal Park roz po zna li re ki na od po wie dzial ne go za ata -
ki. Miał by to być do ro sły okaz Oce anic Whi te Tip Shark.
Po dob no też, bio log mor ski Mo ham med Sa lem miał pro wa -
dzić ak cję zła pa nia re ki na, wy wie zie nia go w głąb Za to ki Su -
eskiej i wy pusz cze nia po now nie na wol ność.

Więk szość osób, zwią za na w ja ki kol wiek spo sób z
nur ko wa niem, z gó ry wie dzia ła, ja ki bę dzie te go fi nał: re -
ki na zła pa no. Na wet dwa re ki ny. I ża den z nich nie wró -
cił do wo dy, tyl ko skoń czył w ka łu ży krwi na po kła dzie
z de sek. Lo kal ną spo łecz ność i pra sę na ca łym świe cie
obie gły zdję cia roz płasz czo nych na po kła dzie Oce anic
Whi te Tip’a i ma ko. I nie by ły to je dy ne re ki ny wy ło wio -
ne z wo dy w tym cza sie. W od po wie dzi na spon ta nicz ne
odła wia nie re ki nów CDWS za re ago wa ło w Sharm zor -
ga ni zo wa niem ak cji po szu ki waw czej. Od 4 grud nia
ochot ni cy, głów nie nur ko wie z baz w Sharm, nur ko wa li
z za da niem ob ser wa cji miejsc nur ko wych, po ten cjal ne go
zlo ka li zo wa nia re ki na i roz po zna nia go. Re kin od po wie -
dzial ny za atak 1 grud nia zo stał sfo to gra fo wa ny, więc by -

Sharm i ataki
rekinów

ło na czym opie rać ob ser wa cje. W Mo -
rzu Czer wo nym za ob ser wo wa no (tzn.
wi dy wa nych jest re gu lar nie) 11 re ki nów
Oce anic Whi te tip, któ re są zbli żo ne roz -
mia ra mi do „po dej rza ne go”. Wszyst kie
do tych cza so we ob ser wa cje żar ła czy bia -
ło płe twych w tych roz mia rach za no to -
wa no w od le głych miej scach ty pu
Bro thers, De ada lus, czy Roc ky. Wnio -
sek ja ki z te go wy cią gnię to: naj praw do -
po dob niej za ata ki od po wie dzial ny jest

je den osob nik, za cho wu ją cy się bar dzo, ale to bar dzo nie -
ty po wo (ta ki re kin emo tio nal ly di stur bed). Po mi mo że w
ak cji bra ło udział kil ka na ście ło dzi i kil ku dzie się ciu nur -
ków, to nie uda ło się za uwa żyć wie ku re ki nów. Tak na -
praw dę, tyl ko jed na gru pa wi dzia ła przez kil ka se kund
mło de go oce anic’a.

Przez więk szość cza su obo wią zy wał za kaz wcho dze -
nia do wo dy w oko li cach, gdzie miał miej sce wy pa dek,
choć suk ce syw nie roz sze rza no ob sza ry otwar te. 4 grud nia
otwar to więk szość plaż i po zwo lo no na ak tyw no ści wod -
ne. Ale już 5 grud nia zda rzył się trze ci atak re ki na. Tym
ra zem śmier tel ny. Wy pa dek miał miej sce na pla ży przy
ho te lu Hy att Ho tel w Na ama Bay. 71 let nia tu ryst ka z
Nie miec nie prze ży ła ata ku. Po tym wy da rze niu CDWS
oraz MoT wpro wa dzi li za kaz wszel kiej ak tyw no ści w
wo dzie. O po moc po pro szo no fa chow ców. Obec nie
CDWS pra cu je wspól nie z czte re ma świa to wej sła wy
spe cja li sta mi ds. re ki nów. Stwo rzy li gru pę do rad czą, któ -
ra ma po móc oce nić sy tu ację i zna leźć roz wią za nie. Dr
Geo r ge H Bur gess, szef Flo ri da Pro gram i ku stosz In ter -
na tio nal Shark At tack Fi le w Flo ri da Mu seum of Na tu ral
Hi sto ry for Shark Re se arch, po ja wił się w Sharm 6 grud -
nia. Na stęp ne go dnia wy lą do wa ła Dr Ma rie Le vi ne, szef
Shark Re se arch In sti tu te in Prin ce ton (USA), oraz Dr
Ralph Col lier z Shark Re se arch Com mit tee, au tor pu bli -
ka cji Shark At tacks of the Twen tieth Cen tu ry. Spe cja li sta
za cho wań re ki nów - Dr Erich Rit ter - po ma ga wir tu al nie

fot. Piort Stós

miejsce ataku                            fot. Michał Sliwczyński



nuras.info 1/2011

5

ze swo je go cen trum ba daw cze go w Sta nach. Wszyst kie
kosz ty po kry wa Mi ni stry of To urism (MoT).

Ta kże szwedz ki sta tek ba daw czy obec nie spraw dza
to po gra fię mo rza do oko ła Shar mu i bę dzie do star czał in -
for ma cji ze spo łom pra cu ją cym nad roz wią za niem pro ble -
mu. CDWS wy da ło wszel kie mo żli we po zwo le nia tej
jed no st ce, aby mo gła w peł ni wy ko rzy stać swo je mo żli -
wo ści. Pra ca mię dzy na ro do wych eks per tów zo sta ła po -
dzie lo na na trzy eta py: zdia gno zo wa nie pro ble mu,
do kład ne zba da nie przy czyn oraz za pro po no wa nie roz -
wią za nia i je go wdro że nie w ży cie. Jak na ra zie na ukow -
cy zaj mu ją się zbie ra niem i ana li zo wa niem in for ma cji od
na ocz nych świad ków wy pad ków.

W mię dzy cza sie po ja wił się głów ny po dej rza ny, a ra -
czej po dej rza na. Jest to do ro sła sa mi ca Oce anic Whi te
Tip, któ rą wi dzia no kil ka krot nie w oko li cy tuż przed wy -
pad ka mi. Za ob ser wo wa no ją ta kże kil ka krot nie pod wo -
dą, kie dy „przy glą da ła się nur kom”. Już przed pierw szym
ata kiem zro bio no sa mi cy zdję cie. Te raz okre ślo no jej zna -
ki szcze gól ne, ta kie jak po ni ższe ce chy cha rak te ry stycz -
ne ogo na.

Zda niem fa chow ców,
czyn ni ka mi, któ re mo gły
wpły nąć na zmia nę za cho -
wa nia re ki nów i ich ata ki
na lu dzi, są (ale być mo że
nie tyl ko):

– przy pad ki nie le gal ne -
go wy rzu ca nia do mo rza
zwie rzę cej pa dli ny, któ re
mia ły by mieć miej sce w
oko li cy. Jed no z do nie sień
mó wi ło o jor dań skim stat ku, któ ry wy rzu cił po nad pół to ra
ty sią ca zde chłych owiec, któ re by ły trans por to wa ne z Au -
stra lii na mu zuł mań skie Świę to Ba ra na. Zwie rza ki, któ re
nie prze ży ły pod ró ży, skoń czy ły za bur tą;

– nad mier ne po ło wy ryb – czy li ogra ni cze nie na tu ral -
ne go po ży wie nia re ki nów;

– lo kal nie prak ty ko wa ne kar mie nie ryb i re ki nów
przez snor klow ców oraz nie któ rych nur ków (czę sta prak -
ty ka na ło dziach sa fa ri);

– nie spo ty ka nie cie pła wo da w mo rzu (jak na obec ną
po rę ro ku i lo ka li za cję) w oko li cy Sharm.

7 grud nia wzno wio no nur ko wa nia w więk szo ści
miejsc w Sharm (Ti ran, wszyst kie miej sca na po łu dnie
od Na ama Bay; po mię dzy Ras Na sra ni i Na ama Bay nur -
ko wa nia są za ka za ne – pra cu ją tam ze spo ły Na tio nal
Parks). In ne ak tyw no ści wod ne, jak snor ke ling czy choć -
by pły wa nie so bie po po wierzch ni z pla ży, na dal by ły za -
bro nio ne. Po dob nie, jak ja kie kol wiek szko le nia i DSD.

Nur ko wie, któ rzy mo gli nur ko wać to oso by z mi ni mum
50 nur ko wa nia mi – czy li ta cy, któ rzy ma ją do świad cze nie
i ja kieś po ję cie, że w przy pad ku spo tka nia z re ki nem nie
na le ży za cho wy wać się ner wo wo. Ża den ze zgło szo nych
in cy den tów z re ki nem nie był zwią za ny z nur ka mi.

CDWS cią gle za pew nia, że do ło ży wszel kich sta rań i
środ ków (współ pra cu jąc z or ga na mi rzą do wy mi i mię -
dzy na ro do wy mi eks per ta mi), aby roz wią zać pro blem w
naj lep szy z mo żli wych spo so bów dla wszyst kich stron

(ta kże tej re ki niej stro ny). CDWS nie zga dza się i nie ak -
cep tu je żad nych ak cji wy biór cze go i przy pad ko we go za -
bi ja nia re ki nów. Ogra ni cze nia nur ko wa nia ma ją po zo stać
do od wo ła nia.

Nie ste ty, kil ka dni po ata ku z 5 grud nia, spra wę z rąk
CDWS prze jął gu ber na tor Sy na ju i MoT. Od te go cza su
prze pływ in for ma cji zo stał zde cy do wa nie ogra ni czo ny.
Za miast co dzien nych in for ma cji z CDWS, po ja wi ło się
jed no oświad cze nie 9 grud nia o wy ni kach pra cy eks per -
tów (któ re po da łam po wy żej).

Nie ste ty przy pad ko we za bi ja nie re ki nów trwa na dal.
A prze cież roz wią za niem nie jest za bi ja nie ka żde go re ki -
na, ja ki się na wi nie, ale po za my ka nie baz/cen trów/ło dzi
sa fa ri, któ re ak cep tu ją pro ce der kar mie nia re ki nów oraz
od po wied nie po dej ście sa mych tu ry stów, a ta kże or ga ni -
za to rów owej tu ry sty ki. Bo to chy ba jest naj wa żniej sze –
je że li nur ko wie bę dą prze ciw ni ta kim dzia ła niom, nikt
nie bę dzie te go ro bił. Ale to, jak wia do mo, jest naj trud -
niej sze. Mam na dzie ję, że obo jęt ność i „neu tral ność”
znik nie i po ja wi się ak tyw ne za an ga żo wa nie, jak np. od -
ma wia nie uczest nic twa czy zgła sza nie pro ce de ru od po -
wied nim słu żbom. Oby di stur bed shark po pły nął so bie na
spo koj niej sze wo dy, gdzie nie bę dzie bodź ców, któ re pro -
wa dzą go do ta kich za cho wań. I oby in ne re ki ny ta kże
od pły nę ły. Przy naj mniej na ja kiś czas, aby nie skoń czy -
ły, ja ko na głów ki ga zet.

Do ro ta Czer ny

do ro ta@gue.com

In struk tor Tre ner & Tech GUE 

1 CDWS to Cha ber of Di ving and Wa ter sports. Jest to or ga ni za -
cja rzą do wa, pod le ga ją ca Mi ni ster stwu Tu ry sty ki (MoT). Jest to or ga -
ni za cja na da ją ca mię dzy in ny mi cer ty fi ka ty ISO ba zom nur ko wym
oraz ło dziom sa fa ri w Egip cie. Ka żda le gal nie dzia ła ją ca ba za po win -
na po sia dać po zwo le nie z MoT, któ re mo żna uzy skać ma jąc cer ty fi -
kat ISO. Ka żdy in struk tor, Di ve ma ster czy snor kel gu ide po wi nien
po sia dać kar tę CDWS, aby móc pra co wać w Egip cie. 

Reklama
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In spi ro wa ny au ten tycz ny mi wy da rze nia mi, ja -
kie mia ły miej sce w 1916 ro ku w New Jer sey,
film „Szczę ki” zna my chy ba wszy scy. Nie wąt pli -
wie przy czy nił się on do wy kre owa nia wi ze run -
ku re ki na ja ko bez względ ne go za bój cy, za wsze
go to we go do roz szar pa nia swo jej ofia ry.

Choć w trak cie przy wo ła nych tu taj wy da rzeń zgi nę ły
za le d wie 4 oso by, to jed nak dzię ki ekra ni za cji, za pa dły
one w na szą świa do mość znacz nie bar dziej niż tra gicz na
hi sto ria ma ry na rzy z USS In dia no po lis. W ści śle taj nej mi -
sji prze wo zi li oni ła dun ki nu kle ar ne, do zrzu co nych póź -
niej na Hi ro szi mę i Na ga sa ki bomb ato mo wych. W wy-
ni ku stor pe do wa nia przez ja poń ski okręt pod wod ny I -58
zgi nę ło kil ku set ma ry na rzy, wie lu z nich w trak cie kil ku -
dnio we go zma so wa ne go ata ku re ki nów na pły wa ją cych
w mo rzu lu dzi. Po śród po nad 400 po zna nych do tych czas
ga tun ków re ki nów, tyl ko kil ka jest dla czło wie ka na praw -
dę nie bez piecz nych. Choć co rocz nie na świe cie w wy ni -
ku ich ata ku gi nie za le d wie kil ka na ście osób, za wsze są
to wy pad ki bar dzo spek ta ku lar ne, od bi ja ją ce się sze ro -
kim me dial nym echem. Fakt, że w tym sa mym cza sie kil -
ka dzie siąt osób gi nie po spo tka niu z hi po po ta mem, a
kil ka dzie siąt ty się cy w wy ni ku uką sze nia przez ja do wi te
wę że, nie ma tu więk sze go zna cze nia. Na fa tal ną opi nię
o ca łym ga tun ku „za pra co wa ły” głów nie żar ła cze: ty gry -
si oraz tę po gło wy, jak rów nież, choć w znacz nie mniej -
szym stop niu niż mu się to przy pi su je, żar łacz bia ły,
zwa ny lu do ja dem. To wła śnie one, w więk szo ści udo ku -
men to wa nych wy pad ków, od po wie dzial ne są za ata ki na
lu dzi. Po mi mo re al ne go za gro że nia ja kie stwa rza ją, wie -
lu nur ków świa do mie dą ży do spo tka nia „oko w oko” z
re ki nem. Zda niem wie lu jest to bo wiem naj bar dziej eks -
cy tu ją ce nur ko we prze ży cie. W cie płych wo dach czę sto
za atrak cyj ne uwa ża się te nur ko wa nia, na któ rych spo -
tkać mo żna re ki ny. Zwłasz cza roz po czy na jąc pod wod ną
przy go dę, trak tu je my ka żde spo tka nie z re ki na mi, na wet
z ta ki mi o cał kiem nik czem nej po stu rze, ja ko nie za po -
mnia ne prze ży cie. 

Pierw sze re kin ki, ja kie da ne mi by ło spo tkać kil ka lat
te mu w Egip cie, któ re zro bi ły wów czas na mnie tak wiel -
kie wra że nie, dziś za pew ne mo gły by prze pły nąć obok
pra wie nie zau wa żo ne. Naj wię cej re ki nów uda ło mi się
spo tkać nur ku jąc na Pa lau. Ka żde prak tycz nie nur ko wa -
nie tam to gwa ran cja spo tka nia kil ku, cza sem kil ku na stu
sztuk. Do wi szą cych pra wie bez ru chu, na ha kach ra fo -
wych, nur ków na pły wa ją one bar dzo bli sko, na od le głość
za le d wie 2 - 3me trów. Sy tu acja ta ka nie sta no wi tam jed -
nak więk sze go za gro że nia. Miej sco we re ki ny zdą ży ły się
już do nur ku ją cych tu taj lu dzi przy zwy cza ić i nie trak tu -
ją ich ja ko źró dła po ten cjal ne go za gro że nia czy po ży wie -
nia. Zu peł nie ina czej wy glą da nur ko wa nie w miej scach
dzi kich, nie do koń ca jesz cze od kry tych przez ma so wą

Szczęki 2010

tu ry sty kę. Nie sie ono za so bą za rów no mo żli wość eks -
plo ra cji no wych miejsc nur ko wych, jak rów nież nie bez -
pie czeń stwo spo tka nia z nie na wy kły mi do wi do ku
czło wie ka, cie kaw ski mi dra pie żni ka mi, któ re czę sto po -
przez ugry zie nie wła śnie spraw dza ją, z czym tak na praw -
dę ma ją do czy nie nia. Kie dy nur ko wa łem na pół no cy
An da ma nów, miej scu po zba wio nym ja kiej kol wiek w za -
sa dzie in fra struk tu ry tu ry stycz nej, że o nur ko wej nie
wspo mnę, słu cha łem opo wie ści za miesz ku ją cych te te re -
ny lu dzi z ple mie nia Ka ren. Opo wia da li oni o po lo wa -
niach na ry by i uciecz kach przed re ki na mi, któ re
zwa bio ne za pa chem krwi, zja wia ły się po ła twy łup, bez -
względ nie przy po mi na jąc o tym, że to te ry to rium na le ży
wła śnie do nich. Opo wia da li też o okrut nej, sto so wa nej
nie ste ty nie tyl ko na An da ma nach prak ty ce „fin nin gu”,
czy li ob ci na niu re ki nom płetw i wrzu ca niu ich do mo rza,
ska zu jąc je na po wol ną i okrut ną śmierć. W ten spo sób
za bi ja sie ok. 200 mln re ki nów rocz nie. Dla te go już oko -
ło 100 ga tun ków re ki nów za gro żo nych jest wy mar ciem i
z ro ku na rok licz ba ta ro śnie dra ma tycz nie. 

Han del płe twa mi i za rob ki na in nych pro duk tach z re -
ki na po rów ny wal ne są obec nie do ob ro tów czer pa nych z
han dlu nar ko ty ka mi. Trud no do praw dy zro zu mieć fe no -
men re la cji po mię dzy czło wie kiem i re ki nem, któ re są
skraj nie ró żne, od ir ra cjo nal nej zu peł nie nie na wi ści do
nich, aż do rów nie ir ra cjo nal ne go po dzi wu i uwiel bie nia.
Je że li oba wiać się bę dzie my re ki nów, za wsze wy pa try -
wać bę dzie my z ich stro ny po ten cjal ne go za gro że nia. Je -
śli jed nak da ne nam bę dzie prze żyć, choć raz, spo tka nie
z re ki nem, w trak cie któ re go na stą pi obu stron ne za in te re -
so wa nie czło wie ka i re ki na, nasz sto su nek do nich być
mo że bę dzie zu peł nie in ny. 

Ry zy ko zra nie nia czy śmier ci pod czas spo tka nia z re -
ki na mi ist nie je za wsze i trze ba o tym bez u stan nie pa mię -
tać. Nie wpa daj my jed nak w pa ni kę, ktoś po li czył
bo wiem, ze sta wia jąc ilość lu dzi upra wia ją cych spor ty
wod ne, że ry zy ko od nie sie nia ura zu w spo tka niu z re ki -
nem wy no si 1:200 mi lio nów, a ry zy ko utra ty ży cia na
wsku tek ta kie go wy pad ku aż 1:2 mi liar dów.

Grze gorz Zie liń ski

fot. Piotr Stós



nuras.info 1/2011

7

Fo ra mą dro ści, prze ści ga ją cy się gu ru w
oce nach i od po wie dziach. Gu ru, oczy wi ście w
ich oso bi stym mnie ma niu. Gdy by nie to lub
tam to, to by się tak nie skoń czy ło! Lu ki w
szko le niu, non sza lan cja, ru ty na i brak prze wi -
dy wa nia. A ka żdy mą drzej szy od po przed ni ka,
ka żdy na stęp ny ma wy ższe (czy taj lep sze) do -
świad cze nie. Od nie jed nej mat ki mle ko pił, to
te raz jest „naj” -  w ka żdym aspek cie.

We źmy chodź my te mat o ma sce. Fo ru mo wicz py ta:
„Zdją łem ma skę, prze su wa jąc ją na czo ło i od ra zu zo sta -
łem po uczo ny przez bar dziej do świad czo nych, że tak się
nie ro bi. Zdej mu je się ją cał ko wi cie lub prze su wa na szy -
ję, bo mo żna zgu bić i si li kon się po za gi na i od kształ ci. 

O ile je stem w sta nie to zro zu mieć, o ty le nie wiem,
dla cze go nie jest błę dem umiesz cza nie jej tak sa mo, ale
od wró co nej o 180 stop ni (pa sek na czo le, szkła na po ty -
li cy)? O co cho dzi?”

Ni by skrom ne, prak tycz ne py ta nie, ale ja kie od po wie dzi!
– prze rost for my nad tre ścią;
– ma ska na czo le, pod ręcz ni ko wo, mo że być jed ną 

z oznak pa ni ki nur ka;
– le gen da – nu rek w pa ni ce nie bę dzie świa do mie 

prze su wał ma ski na czo ło;
– po zwo lę się nie zgo dzić, raz tak mia łem i przy wy -

cho dze niu zdją łem ma skę, co tyl ko po gor szy ło 
spra wę, więc to chy ba jed nak ozna ka pa ni ki;

Grunt to dobry temat!
– to na wet nie jest po rząd ny stres! Lu dzie w pa ni ce 

nie dzia ła ją ra cjo nal nie;
– ma ska al bo na szyi, al bo w kie sze ni;
– słu chać do świad czo nych ko le gów i już!;
– do wszyst kie go mo żna do ro bić teo rię, ale po co?
Ka żdy ta ki te mat roz wi ja się mniej lub bar dziej.

Przed sta wio ny po wy żej na le ży do tych spo koj niej szych.
Wy star czy po czy tać o wy pad kach, za wo do wych te ste -
rach, al bo wy ższo ści sin gla nad twi nem.

Są też na fo rach oso by śle dzą ce. Sam mia łem ta ką sy -
tu ację, co praw da nie na fo rum nur ko wym, ale ktoś za pro -
sił mnie na pri vie na in ne fo rum, bo ni by tak faj nie pi szę,
rze czo wo i me ry to rycz nie. Za sze dłem za in te re so wa ny, a
tu się oka za ło, że to fo rum sek ciar skie, więc czym prę -
dzej ucie kłem.

Jest też i tak, że jed no fo rum prze glą da in ne i „za po -
ży cza” te ma ty. Ni by nic się nie sta ło, spra wy o pla giat
prze cież nikt nie za ło ży… Bo i po co mę czyć się, za sta -
na wiać, szpe rać po śród sza rych ko mó rek mniej lub bar -
dziej jędr ne go mó zgu, sko ro po da no na ta le rzu? Jest
nie wol nik? Zro bi ro bo tę za dar mo? Zro bi! A tu by trze ba
rę ka wy za ka sać i ja kiś te mat wrzu cić, co by fo rum ży ło i
ewen tu al ni go ście wi dzie li przy rost on li ne -owców!

Są na szczę ście da ty po wsta nia i tu chy ba nikt nie ma -
ni pu lu je?! Co bar dziej spo strze gaw czy mo gą sa mi spraw -
dzić, co by ło pierw sze: ja jo czy ku ra, wo da czy nu rek!

Wa cław Drom

Panie też szkolą czyli kurs instruktorski w Dahab 
W dniach 17-27.12.2010 w

słonecznym Dahab odbyło się
kolejne IDC czyli szkolenie na
stopień Open Water Scuba
Instructor SDI oraz Nitrox Instructor
TDI. Tym razem zaciętą walkę
podjeły dwie nurczynie: Monika
Szeligowska oraz Paulina
Jarmużewska. Obydwie panie, w
ramach uzupełninia swojej kariery
w nurkowaniach technicznych czy
jaskiniowych, dojrzały do etapu
szkolenia młodych adeptów
nurkowania i z sukcesem
zakończyły kurs instruktorski.
Podczas IDC praktytki i asysty na
stopień IT Staff Instructor odbywał
Dariusz Cierpiński. Powodzenia na
nowej drodze zycia.

Cezary Abramowski

SDI & TDI Instructor Trainer
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Miesz ko, pierw szy ksią żę i twór ca pań stwa
pol skie go, nie za prze czal nie jest wy jąt ko wą po -
sta cią w po czcie wład ców Pol ski. Z je go oso -
bą łą czy się pierw sze cen tra pań stwo we, ta kie
jak: Gnie zno, Po znań czy Ostrów Led nic ki. To
wła śnie na wy spie Je zio ra Led nic kie go ar che -
olo dzy zna leźli po zo sta ło ści gro du, ko ścio ła
ro mań skie go i pa ła cu z ka pli cą i chrzciel ni cą. 

Czy owa wy spa to wła śnie miej sce, gdzie od był się
chrzest księ cia w 966 ro ku? Być mo że, ale nie ma na to
jed no znacz nych do wo dów. Ostrów Led nic ki był bar dzo
istot nym ośrod kiem, ta kże w cza sach Bo le sła wa Chro -
bre go, po ło żo nym na szla ku mię dzy Gnie znem a Po zna -
niem. Źró dła pi sa ne po da ją, że wy spa by ła po łą czo na ze
sta łym lą dem dwo ma mo sta mi, któ re po dob nie jak i ca ły
gród, zo sta ły znisz czo ne i spa lo ne pod czas na jaz du cze -
skie go księ cia Brze ty sła wa w 1038 ro ku.

Pierw sze po szu ki wa nia w je zio rze prze pro wa dzo no w
1959 ro ku. By ły to jed ne z pierw szych pro spek cji pod -
wod nych w Pol sce. Nur ko wie z Po znań skie go Klu bu Płe -
two nur ków, usta li li mniej wię cej prze bieg mo stów:
po znań skie go i gnieź nień skie go. Ar che olo dzy po wró ci li
nad je zio ro w 1982 ro ku, pod kie row nic twem An drze ja
Ko li i Ge rar da Wil ke z Za kła du Ar che olo gii i Et no gra fii

Dlaczego archeolog nurkuje „głową w dół”?

Badania Jeziora Lednickiego
UMK w To ru niu. Roz po czę li wte dy re gu lar ne ba da nia
mo stów, któ re z kil ku let ni mi prze rwa mi trwa ją do dzi -
siaj. Wię cej o hi sto rii ba dań i o sa mych mo stach mo żna
prze czy tać w ksią żce pt: „Mo sty sprzed ty sią ca lat” au tor -
stwa wy żej wy mie nio nych ba da czy.

Oprócz dwóch mo stów, nur ko wie zna leź li aż sie dem
dłu ba nek. Jed na z nich mia ła im po nu ją cą dłu gość po nad
dzie się ciu me trów. Dwie ło dzie zo sta ły wy do by te i mo -
żna po dzi wiać je w miej sco wym mu zeum, na to miast po -
zo sta łe na dal spo czy wa ją na dnie je zio ra. Ko lek cję
za byt ków spod wo dy uzu peł nia im po nu ją ca ko lek cja mi -
li ta riów, ta kich jak: to po ry, włócz nie, a na wet wy jąt ko wy
hełm nor mań ski i kol czu ga. Wy mie nia jąc ar te fak ty led -
nic kie, na le ży uzu peł nić je o licz ne drew nia ne za byt ki,
któ re za cho wu ją się tyl ko w śro do wi sku wod nym oraz o
naj bar dziej lu bia ną przez ar che olo gów ce ra mi kę i ko ści.

Obec nie ba da nia na wy spie pro wa dzo ne są przez Za -
kład Ar che olo gii Pod wod nej In sty tu tu Ar che olo gii UMK
w To ru niu, pod kie row nic twem Krzysz to fa Rad ka. Eki pę
sta no wią nur ku ją cy ar che olo go wie i stu den ci ar che olo gii
pod wod nej z To ru nia. Pra cę na sta no wi sku mo żna po dzie -
lić na kli ka za dań: do ku men ta cja dłu ban ki, eks plo ra cja
dział ki ba daw czej, czy li po pu lar nie na zy wa ne eżek to ro -
wa nie, ry so wa nie be lek oraz po szu ki wa nia w sek to rach.
Ka żdy, kto po raz pierw szy uczest ni czy w ba da niach
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Ostro wa Led nic kie go, ma obo wią zek na ry so wać łódź jed -
no pien ną, za to pio ną nie opo dal po mo stu. Jest to swe go ro -
dza ju chrzest - pierw sza lek cja do ku men ta cji pod wod nej
oraz test po zwa la ją cy wy ło nić do brych ry sow ni ków. Ry -
so wa nie pod wo dą nie przy po mi na tra dy cyj nej do ku men -
ta cji. Na ta blicz kach PCV na ry so wa na jest oś, któ ra ma
swój od po wied nik na dłu ban ce. Na stęp nie, co 10 cm, za -
pi su je się od le głość burt i dna od osi. Po ze bra niu wszyst -
kich wy mia rów i wy nu rze niu się na po wierzch nię, na
pa pie rze mi li me tro wym ry su je się prze krój i rzut ło dzi w
od po wied niej ska li. Mło dzi adep ci ar che olo gii pod wod -
nej tak dłu go zma ga ją się z tym za da niem, aż ry su nek bę -
dzie miał od po wied nie od zwier cie dle nie w rze czy wi -
sto ści.

Pod sta wo wą ro lą ar che olo gów jest eks plo ra cja i do -
ku men ta cja dział ki ba daw czej o wy mia rach 4x4 m. „Ko -
pa nie pod wo dą” od by wa się przy po mo cy eżek to ra
wod ne go, czy li du że go „od ku rza cza”, dzia ła ją ce go na za -
sa dzie pod ci śnie nia. Od wy ko rzy sty wa ne go urzą dze nia
czyn ność tą na zy wa się eżek to ro wa niem. Czas nur ko wa -
nia na sta no wi sku wy no si pół go dzi ny. Ar che olo dzy
scho dzą na dno w dwu oso bo wych gru pach. Pod czas pra -
cy na le ży przy jąć po zy cję „gło wą w dół” oraz ogra ni czyć
ma cha nie płe twa mi do mi ni mum. W ob rę bie dział ki ba -
daw czej nu rek po wi nien po ru szać się tyl ko za po mo cą
rąk, aby nie znisz czyć warstw kul tu ro wych i za byt ków.
Jed na oso ba ma za za da nie eks plo ra cję osa dów, na to miast
dru ga ase ku ru je i od bie ra zna le zio ne za byt ki. Za zwy czaj
pod wo dą wi dzial ność nie prze kra cza dwóch me trów, jed -
nak przy nie uwa żnym ru chu i wzbu rze niu mu łu spa da na -
wet do kil ku na stu cen ty me trów. Po usta wie niu kra to-
w ni cy, któ ra wy zna cza dział ki, na po czą tek zdej mu je się
war stwę mu łu. Pod nią znaj du je się tzw. war stwa wió -
rów, po cho dzą ca z cza sów po wsta nia mo stu i to w niej
znaj du ją się pa le, bel ki oraz luź ne za byt ki. Utrud nie niem
pod czas eżek to ro wa nia są du że frag men ty drew na, któ re
nie uwa żnym nur kom za py cha ją eżek tor. Wte dy na le ży
ści snąć wąż, aby urzą dze nie „wy plu ło” nie chcia ną za war -
tość. Kie dy za tor jest zbyt du ży, eżek tor na le ży roz krę cić
i udro żnić. Eks plo ra cję pro wa dzi się do mo men tu osią -
gnię cia cal ca, czy li war stwy, w któ rej już nie wy stę pu ją
za byt ki ar che olo gicz ne. Na stęp nie na le ży spo rzą dzić plan
wy ko pu. W tym ce lu na ta blicz ce za pi su je się da ne, ta kie

jak: po ło że nie pa li i be lek wzglę dem kra wę dzi dział ki ba -
daw czej oraz ich pod sta wo we wy mia ry. Na ko niec przy -
cho dzi czas na pra cę ga bi ne to wą, gdzie z ze bra nych
da nych two rzy się do kład ną pla ni gra fię.

Ar che olo gia pod wod na to nie tyl ko nur ko wa nie. Pra ca
przy ba da niu mo stów po le ga rów nież na in wen ta ry za cji i
do ku men ta cji po zio mych ele men tów kon struk cyj nych,
czy li be lek. W tym ce lu prze no si się je ze sta no wi ska w
oko li ce po mo stu ba daw cze go. Po wy ję ciu z wo dy spo rzą -
dza ny jest do kład ny ry su nek w ska li 1:20. Aby drew no nie
wy schło i nie ule gło de gra da cji, przez ca ły czas jest po le -
wa ne wo dą. Po zro bie niu do ku men ta cji fo to gra ficz nej i ry -
sun ko wej, bel ka wra ca z po wro tem do wo dy.

Wra ca jąc pod po wierzch nię wo dy... Dno je zio ra wo -
kół wy spy zo sta ło po dzie lo ne na sek to ry o wy mia rach
9x4 m. Sek to ry te są sys te ma tycz nie prze szu ki wa ne przez
ar che olo gów przy po mo cy wy kry wa cza me ta li. Ma to na
ce lu zna le zie nie za byt ków i wy ty po wa nie po ten cjal nych
sta no wisk do dal szych ba dań. Nur ko wa nie prze bie ga w
gru pie dwu oso bo wej. Pro wa dzą cy nu rek z wy kry wa czem
me ta li do kład nie prze cze su je te ren. Part ner ma za za da nie
od bie rać zna le zio ne za byt ki i przy po mo cy szpi li i boj ki
za zna czać miej sce zna le zie nia. Ar te fak ty po wy ję ciu z
wo dy pod da wa ne są wstęp nej kon ser wa cji, aby za po biec
ich de gra da cji przed do star cze niem do pro fe sjo nal nej pra -
cow ni kon ser wa tor skiej.

Czę sto na sze wy obra że nia o ar che olo gii pod wod nej
bar dziej przy po mi na ją po szu ki wa nie skar bów, niż cię żką
pra cę i cią głą do ku men ta cję pa li i be lek. Jed nak to nie
skar by prze ka zu ją nam wie dzę o prze szło ści, a wła śnie
pa le, bel ki, ce ra mi ka czy drew no. Im do kład niej sza i bar -
dziej sta ran na eks plo ra cja i do ku men ta cja, tym wię cej in -
for ma cji o prze szło ści je ste śmy w sta nie wy cią gnąć z tych
„nie mych świad ków hi sto rii”.

Ma te usz Po pek

www.pod wod na.word press.com
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De cy du jąc się na re ko ne sans zbior ni ków
wod nych po stro nie na szych za chod nich są -
sia dów, ma my zde cy do wa nie nie ma ły wy bór
po śród oko licz nych ka mie nio ło mów. Jed nym z
naj bli żej po ło żo nych gra ni cy i jed no cze śnie
jed nym z naj głęb szych, bo pięć dzie się cio sze -
ścio me tro wym, jest ka mie nio łom We tro w miej -
sco wo ści Spro itz.

Na szlaku niemieckich kamieniołomów

Sproitz

W okre sie ak tyw no ści ko pal nia słu ży ła wy do by ciu
kwar cy tu i ba zal tu, obec nie za la na, jest ce lem eks plo ra -
cyj nym dla osób nur ku ją cych za rów no re kre acyj nie, jak
i tech nicz nie.

Po ło żo na, nie za prze czal nie, w bar dzo ład nym miej -
scu, oto czo na le śną sce ne rią, skła da się jak by z dwóch
osob nych akwe nów, od dzie lo nych mię dzy so bą gro blą na
głę bo ko ści oko ło 17me trów. Oczy wi ście na miej scu pro -
wa dzo na jest ba za nur ko wa, któ rej wła ści cie lem jest sym -
pa tycz ny Tho mas, za wsze chęt nie ofe ru ją cy swą po moc
od wie dza ją cym. Prócz mo żli wo ści na bi cia bu tli po wie -
trzem lub ni trok sem, ist nie je ta kże mo żli wość sko rzy sta -
nia z ofer ty noc le go wej bez po śred nio na miej scu.

Znaj du ją ce się tu taj dom ki let ni sko we nie ofe ru ją mo -
że wy so kie go stan dar du, ale z pew no ścią za pew nia ją
kom fort za kwa te ro wa nia na dłu żej, a tym sa mym wie lo -
krot ną eks plo ra cję akwe nu. Acz kol wiek, dla chęt nych
oraz sym pa ty ków bi wa ko wa nia w na mio tach miej sca z
pew no ścią na tym te re nie nie za brak nie. War to nad mie -
nić, iż wła ści ciel jest sko ry do or ga ni zo wa nia ognisk (bar -
dzo mi łe w zi mie, kie dy wy cho dzi się zzięb nię tym z
wo dy) i te go ty pu ró żnych im prez.

Pod wo dą na to miast… cóż, pod wo dą jest nie sa mo wi -
cie, pięk nie, tak bar dzo ma je sta tycz nie, wszyst ko dzię ki
stro mym, pio no wym ścia nom, bie gną cym pro sto w dół.

Ró żnie za to by wa z wi docz no ścią, cza sa mi tuż od po -
wierzch ni do oko ło 15 me tra się ga za le d wie 2-3 me trów,
a już głę biej jest co raz le piej, a wręcz do sko na le, a cza sa -
mi jest od wrot nie, od 40 me tra w dół wi docz ność po tra fi
spaść do dwóch me trów. Aku rat to zja wi sko, roz wa ża jąc
je na za sa dzie pro ble mu, do ty czy więk szo ści zbior ni ków
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wod nych i za le ży za rów no od po ry ro ku, jak i po go dy.
Jed na kże pew ne jest to, że je dy nie w tym zbior ni ku wo -
da, na ró żnych po zio mach, po tra fi osią gnąć tak nie sa mo -
wi cie za ska ku ją cą kla row ność, spo ty ka ną za le d wie w
ja ski niach. Jak to by wa w za la nych wy ro bi skach, nie licz -
my ra czej na po dzi wia nie pięk nej raf ki czy ko lo ro wych
stwo rzeń ro dem z Egip tu. O nie, tu taj te go z pew no ścią
nie ma, są za to po zo sta ło ści po wcze śniej szych pra cach
lu dzi, jak na przy kład drew nia ne kon struk cje (drew nia ny
maszt), sztol nia (obec nie z nie do stęp nym wej ściem, w
tro sce o bez pie czeń stwo cie kaw skich). Znaj dzie my tu taj
rów nież nie licz ne przed mio ty, jak ro wer, tacz ka bądź za -
to pio ny sa mo chód. Wszel kie i nie zbęd ne in for ma cje w
ce lu do kład ne go re ko ne san su i zlo ka li zo wa nia tych
obiek tów znaj dzie my na map ce, któ rą chęt nie uży czy
wła ści ciel ba zy.

Oso bi ście pre fe ru ję za nu rze nie się po pra wej stro nie
od wej ścia, na mak sy mal ną głę bo kość (za le żną od pla nu)
i po byt na niej, a na stęp nie po wol ne wy nu rze nie tak, aby
za pas ga zu star czył mi na opły nię cie ca łe go akwe nu
(prócz zbior ni ka od cię te go gro blą) i po wrót do po mo stu
wej ścio we go. Za ska ku ją ca jest rów nież wy stę pu ją ca ro -
ślin ność. Do kład nie na prze ciw ko wej ścia do wo dy (pół -
noc na ścia na ka mie nio ło mu), na głę bo ko ści mniej wię cej
od pięt na ste go me tra wzwyż, ca ła jest wy ło żo na jak by
dy wa nem zie lo nych, skłę bio nych ze so bą traw. Nie sa mo -
wi ty wi dok. Nie jest za to nie spo dzian ką zni ko ma licz ba
wy stę pu ją cych tu taj ryb. Cza sa mi tra fi się ja kiś oko nek
lub ma leń ka płoć. Jak wspo mnia łam po wy żej, po dzi wia -
nie pod wod ne go ży cia oraz mi łą dla oka ró żno barw ność,
mu si my prze zna czyć na in ny akwen, w tym pod wod nym
ob sza rze cho dzi bar dziej o zmy sły, emo cje, do zna nia oraz
o ta jem ni cę, z któ rą na tu ral nie wią że się więk szość nur -
ko wań w za la nych ka mie nio ło mach.

Do bre go nur ko wa nia!

Edy ta Ka mie niec ka -Ra dzin

Zdję cia pod wo dą – To masz Me chliń ski

Zdję cia z powierzchni – Mar cin Chmu ra

PO ŁO ŻE NIE:
Ka mie nio łom We tro w miej sco wo ści Spro itz, Niem cy

DO JAZD:
Au to stra dą A4 kie ru nek Ję drzy cho wi ce, na stęp nie za -

raz po stro nie nie miec kiej skrę ca jąc w pra wo, kie ru je my
się na miej sco wość Nie sky. Mi ja my skrzy żo wa nie, na
któ rym obie ra my kie ru nek Cot t bus, Bad Mu skau, po now -
nie do je żdża my do skrzy żo wa nia, gdzie kie ru je my się na
Baut zen i Hoy er swer dy, da lej do je dzie my do miej sco wo -
ści See, w któ rej skrę ca my na Baut zen, Spro itz. 

Tą dro gą je dzie my do mo men tu, aż zo ba czy my po le -
wej stro nie przy sta nek au to bu so wy, w tym miej scu na le -
ży skrę cić w pra wo, ka wa łek da lej zo ba czy my ta bli cę
in for ma cyj ną ba zy, przy któ rej mu si my skrę cić w le wo i
je ste śmy na miej scu. 

BA ZA: www.tauch schu le -sza gunn.de

http://www.tauchschule-szagunn.de


nuras.info 1/2011

12

Ae ro fłot -  wiel ka nie spo dzian ka i to już na
sa mym po cząt ku pod ró ży! Ro syj skie li nie wy -
da wa ły mi się za wsze nie co kosz mar nym prze -
woź ni kiem, mu szę przy znać, że tro chę ba łem
się le cieć ja kimś Iłem lub Tu po le wem. Tym cza -
sem peł ne za sko cze nie… no we Air bu sy, mi łe
po dej ście per so ne lu, punk tu al ność i wy ży wie -
nie pod czas lo tu. A jak wia do mo, z la ta niem
jest co raz go rzej...

Za ska ku je mnie też skru pu lat ne spraw dza nie, czy aby
na pew no ka żdy ode brał swój ba gaż. Spe cjal na kon tro la
na ro syj skich lot ni skach ma nie do pu ścić do za bra nia nie
swo je go ba ga żu. Po dwóch lo tach, o łącz nej dłu go ści

Bajkał około 8 go dzin i po 7 go dzi nach prze su nię cia cza su na
ze gar kach, lą du je my w Ir kuc ku. Jest tak wcze śnie, że
przed za mel do wa niem się w Ho te lu Eu ro pa, od wie dza -
my cen trum nur ko we Baj kał TEK. Na po cząt ku za bi ja
nas zmę cze nie i przede wszyst kim fa la chło du. Nad ra -
nem w Ir kuc ku jest tyl ko 0 stop ni, choć dzień wcze śniej
by ło upal nie. W cen trum nur ko wym oglą da my zdję cia z
Baj ka łu i po wo li za czy na my czuć at mos fe rę nie za po -
mnia nych nur ko wań. Roz bu dza nas też wal ka ko tów, któ -
re za czę ły już wi docz nie „mar co wać” pół ro ku przed
ter mi nem... Tuż po „za lo go wa niu się” w ho te lu, gru bo
ubra ni, lek ce wa żąc ho te lo wą re stau ra cję, ru sza my w mia -
sto na pierw sze ro syj skie śnia da nie. Po oko ło 10 km mar -
szu, z po mo cą mi li cji, znaj du je my w koń cu ja dło daj nię
na ulicy Mark sa, prze cud ny mix ty po we go fast fo od’u z

kuch nią tra dy cyj ną. Ko lej ny punkt pro gra -
mu to zwie dza nie mia sta. Fra pu ją ca Bu -
riat ka Iri na po ka za ła nam licz ne cer kwie,
pol ski ko ściół, kil ka po mni ków: Pio tra III
i oczy-  wi ście wiecz nie ży we go Le ni na.
Co cie ka we, plac na któ rym znaj do wał się
po mnik po ło żo ny był na ro gu ul. Mark sa i
wła śnie… Le ni na. Prze raź li wy chłód po -
tę go wa ły jesz cze mło de pa ry, któ re dość
moc no roz ne gli żo wa ne, zgod nie z miej -
sco wą tra dy cją i prze są da mi, fo to gra fo wa -
ły się przed ce re mo nią za ślu bin nad
brze giem An ga ry, je dy nej rze ki wy pły wa -
ją cej z je zio ra Baj kał. Ir kuck to spo re mia -
sto z licz ną, ni ską, drew nia ną za bu do wą,
bez ar chi tek to nicz ne go wy ra zu, roz ło żo ne
na ol brzy miej prze strze ni. W oczy rzu ca
się ta kże bar dzo du ża licz ba drew nia nych
obiek tów, któ re spra wia ją wra ża nie, że za
mo ment się roz le cą. Zmę czo na pod ró żą,
prze su nię ciem cza su i ni ską tem pe ra tu rą
więk sza część na szej 10 oso bo wej eki py
za pa dła w sen, ja nie mo głem. Trze ba by -
ło prze cież spraw dzić wia ry god ność na -
szych prze wod ni ków, opi su ją cych ży cie
noc ne w Ir kuc ku. Do cen trum wy ru szy łem
ra zem z Sylw kiem. Jak się oka za ło, mia -
sto to wie czo ra mi ra czej śpi lub ba wi się w
do mu. W za sa dzie je dy nym miej scem za -
pew nia ją cym wie czor ne atrak cje jest klub
o na zwie Stra tos fe ra. Te go piąt ko we go
wie czo ra lo kal świe cił jed nak pust ka mi, co
do dłu ższe go po by tu ani mnie, ani Sylw ka
nie prze ko na ło. Naj wię cej dzia ło się w Piz -
ze rii Do mi no’s, któ ra ser wo wa ła głów nie
pi wo i wód kę. 

W pierw szym dniu po by tu w Ro sji
zwra ca my uwa gę na wy so kie ce ny, po za
ta nim chle bem i pa li wem. Roz war stwie nie
spo łecz ne, na bie dę i bo gac two, wi dać ide -

al nie po mkną cych uli ca mi sa mo cho dach. Są to głów nie
ła dy, mo skwi cze i in ne ro syj skie oka zy mo to ry za cji, ale
ra czej z po przed niej epo ki. Dru gi bie gun to au ta te re no we
lub wy pa sio ne li mu zy ny spro wa dza ne z Ja po nii, o czym
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świad czą kie row ni ce za mon to wa ne nie z tej stro ny co
trze ba… Ma ło wi dać aut nie miec kich i tych ze śred niej
pół ki, naj licz niej szej u nas.

Na stęp ne go dnia ra no wpa da my po uszy w kli mat
nad baj kal skiej Ro sji. Przed na mi tra sa 130 km, któ rą ma -
my po ko nać ko le ją, spe cjal nym tu ry stycz nym po cią giem.
Pod róż ma za jąć nam po nad 10 go dzin…

Nie wy pa da nie wspo mnieć o pięk nym, sty lo wym i
bar dzo za dba nym dwor cu ko le jo wym w Ir kuc ku. W za -
sa dzie ka żdy dwo rzec, któ ry wi dzie li śmy też mo żna by -
ło by tak okre ślić. Lu dzie, ich ba ga że, przed mio ty, któ re
prze wo zi li i at mos fe ra na dwor cu już zwia sto wa ły wiel -
ką przy go dę. Na ta bli cy z roz kła dem jaz dy peł na eg zo ty -
ka kie run ków: Ułan Ba tor w Mon go lii, Ułan Ude, peł ny
folk lor dla Eu ro pej czy ka. Bez pro ble mo wo za tem zno si -
my de li kat ne opóź nie nie przed odej ściem po cią gu.

Za raz po za ję ciu na szych wcze śniej za re zer wo wa nych
miejsc, otwie ra my pa śnik i przy rzą dza my śnia da nie, to
sa mo zresz tą ro bi resz ta pa sa że rów w bez prze dzia ło wych
wa go nach. Tem po jaz dy jest śli ma cze, ła zi my więc po
wa go nach, ob ser wu jąc sje stę i kon sump cję pod ró żnych.
Kur cza ki, sa łat ki, kieł ba sy i przede wszyst kim ry by w ka -
żdej po sta ci pod le wa ne są oczy wi ście wó decz ką… Wa -
gon wchła nia więc za chwi lę pe łen wa chlarz za pa chów i
aro ma tów emi to wa nych przez w/w pro duk ty! Po ciąg po -
ko nu je tu ne le, po my ka sze ro ki mi szy na mi po ło żo ny mi
wzdłuż Baj ka łu i co kil ka ki lo me trów ro bi przy stan ki.
Ko lej Kru go baj kal ska to sta ra li nia ko le jo wa, któ ra po raz
pierw szy, po dwu let niej bu do wie, ru szy ła we wrze śniu
1904 ro ku. Obec nie uzna na jest za za by tek i pod da na
szcze gól nej ochro nie.

Pod róż i kon sump cja wzbo ga ca na jest przez pły ną ce z
TV i gło śni ków in for ma cje i ma te ria ły o Baj ka le. Wraz z
upły wem cza su za wie ra my co raz wię cej zna jo mo ści, spo -
ty ka my np. Niem ców i Ho len drów zmie rza ją cych do
Mon go lii. Pierw szy wi dok Baj ka łu, pierw sze mo cze nie
rąk i nóg, ogrom je zio ra i ni ska tem pe ra tu ra je go wo dy
da je przed smak te go, co cze ka nas na nur ko wa niach…
Póź nym wie czo rem do cie ra my w koń cu do miej sco wo ści
Baj kał. Tu taj, tak jak po dro dze w Slju dan ce, no i oczy wi -
ście w Ir kuc ku, rzu ca się w oczy pięk ny dwo rzec. W Baj-
ka le mu si my po cze kać na prom, któ rym ma my się prze -
pra wić do ko lej ne go miej sca dwu dnio we go po by tu - słyn -
nej nad baj kal skiej Li stwian ki.

Czas ocze ki wa nia na prom wy peł nia my za ku pa mi w
ma lut kim, ale bar dzo do brze za opa trzo nym skle pie. Roz -
glą da jąc się po Baj ka le, mam wra że nie jak bym był w sta -
rym pol skim PGR -rze. Ta sy be ryj ska miej sco wość
wy glą da tak, jak by o niej za po mnia no, jak by za trzy mał
się w niej czas. Wszyst ko do oko ła znisz czo ne i za nie dba -
ne. W ca łym tym ba ła ga nie Da rek, nasz by ły ko man dos,
wy pa trzył mo tor. Ja ko po sia dacz M72 z 1952 ro ku, pod -
ła do wa ny pro cen ta mi za ła pa ny mi w po cią gu, po sta na wia
wy po ży czyć zde wa sto wa ny nie co eg zem plarz Dnie pra z
do łą czo nym wła snej kon struk cji ko szem. Po kil ku mi nu -
tach ne go cja cji i wrę cze niu 1000 ru blo we go bank no tu,
wła ści ciel ma szy ny ze zwa la Dar ko wi na jaz dę. Do te go
mo men tu by ło we wsi spo koj nie. Nikt z tu ry stów ocze ku -
ją cych na prom, ani ża den tu by lec nie spo dzie wa li się ta -
kie go po ka zu. Jaz da na sto ją co, na sie dze niu, bo ki, zry wy,
prze jaz dy na dwóch ko łach z pod nie sio nym ko szem wy -
wo łu ją aplauz i okla ski. Ja ze śmie chu nie je stem w sta nie
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ro bić zdjęć. I tyl ko wła ści ciel ma szy ny wy glą dał na mniej
za do wo lo ne go.

Po tych spor to wych emo cjach i kil ku na sto mi nu to wym
rej sie do cie ra my do Li stwian ki. Marsz do dom ku w chło -
dzie tro chę nas prze ra ża, bo my śli my już o tym, co bę -
dzie w wo dzie… Po za lo go wa niu się w na szym
go spo dar stwie, sta no wią cym dwu dnio wą ba zę w Li -
stwian ce, po now nie ra zem z Sylw kiem po sta na wia my na
wła snej skó rze spraw dzić mo żli wo ści roz ryw ko we nad -
baj kal skiej miej sco wo ści.

Na ze wnątrz oko ło 0 stop ni i prze raź li wy wiatr. Nie
prze szka dza nam to w dłu gim mar szu po tej roz cią gnię -
tej na dłu go ści 4 km mie ści nie. W oko li cy por tu do cie ra -
my do dys ko te ki. Zdra dza ją dźwięk wy do by wa ją cy się z
lo ka lu. I choć ro syj skie di sco nie jest na szym ulu bio nym
ga tun kiem mu zycz nym, wcho dzi my do środ ka. Tam od
ra zu sta je my się ofia ra mi szy der czych spoj rzeń i uśmiesz -
ków (pod ko niec wy jaz du do wia du je my się od Ro sjan,
że ka żdy no wy w tej dys ko te ce od ra zu do sta je ba ty, nam
nic się nie sta ło). Lu dzie, któ rych więk szość przy odzia na
jest w ele men ty odzie ży z 3-pa sko wym lo go są sym pa -
tycz ni, za cie ka wie ni na mi, za czy na ją na wet roz mo wy,
wy raź nie in te re su jąc się skąd je ste śmy. W lo ka lu o pod -
rzęd nym wy glą dzie lan so wa na jest wy łącz nie ro syj ska
mu zy ka roz ryw ko wa, ale naj bar dziej za ska ku ją nas ce ny.
120 ru bli, czy li 12 zł za pi wo?! Prze cież przy ofi cjal nych
za rob kach miesz kań ców, rzę du 7000 ru bli, ce na pi wa w
knaj pie po wa la. Wód ka zresz tą wca le tań sza nie jest.

Nie sie dząc zbyt dłu go, po 2 pi wach i ma łej wó decz -
ce wra ca my. Tym ra zem nie tyl ko Syl wek, ale i Mar cin

po sta no wił wy brać się ze mną. Resz ta chło pa ków jak
zwy kle po szła spać. Cóż, sta rość nie ra dość...

Na stęp ny dzień w Li stwian ce spę dza my na zwie dza -
niu i spa ce ro wa niu. Tem pe ra tu ra wzra sta w trak cie dnia
do 10 stop ni, pięk nie świe ci słoń ce. W sce ne rii roz po czy -
na ją cej się je sie ni, z ob ra za mi zło cą cych się li ści kon tra -
stu ją cych co raz ży wiej z zie le nią mo drze wi, do cie ra my
naj pierw do Mu zeum Baj kal skie go. Tam przy po mo cy
ba ty ska fu osią ga my głę bię baj kal ską (1637 me trów) i
oglą da my ży cie, któ re tam oczy wi ście ist nie je! Ja oso bi -
ście chciał bym już nur ko wać, nie chcę już cze kać…

W mu zeum oglą da my akwa ria oraz fo ki baj kal skie,
przy po mi na ją ce du że kul ki z no skiem i wą sa mi, któ re
wy ko nu ją śmiesz ne ewo lu cje. Po dzi wia my ta kże fo to gra -
fie i eks po na ty z je zio ra za pa ko wa ne w sło iki z for ma li -
ną. Nie oby ło się też bez ma łej po pe li ny. Chłop cy wi dząc
sej smo graf, czu wa ją cy non stop na wy pa dek licz nych w
tym re jo nie trzę sień zie mi, pod ska ku jąc wy so ko do gó ry,
wy wo łu ją ma łe ru chy sej smicz ne… Urzą dze nie, jak się
oka za ło, by ło spraw ne, a skok na szych asów spraw dził
jed no cze śnie nasz re fleks, bo trze ba by ło ła pać eks po na -
ty spa da ją ce z pó łek! For ma li ny ze sło ików już nie pró -
bo wa li śmy…

Po daw ce wie dzy o Baj ka le ru sza my wy cią giem krze -
seł ko wym na punkt wi do ko wy, z któ re go bar dzo wy raź -
nie wi dać dru gi brzeg je zio ra i wy ra sta ją ce z nie go
ośnie żo ne szczy ty.

Wie czo rem, kon ty nu ując na szą mar szru tę, od wie dza -
my Wa le rię, na szą łódź, na któ rej od cię ci od TV, ko mó -
rek i In ter ne tu spę dzić ma my sześć na stęp nych dni.
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Me ta lo wa łódź wy glą da oka za le, dla nas są przy go to wa -
ne dwu oso bo we ka ju ty z umy wal ka mi, jest sau na, 3 kom -
pre so ry, du żo miej sca na sprzęt nur ko wy na po kła dzie,
dwa prysz ni ce, wiel ka me sa. Wszyst ko za po wia da się
wspa nia le, nie pew na jest tyl ko po go da.

Na stęp ne go dnia ra no, za raz po za okrę to wa niu na
łódź, ru sza my w kie run ku naj więk szej baj kal skiej wy spy
Ol chon, któ rą bę dzie my pod czas na sze go sa fa ri opły wać.
Rejs po prze dza tra dy cyj ne po wi ta nie i bło go sła wie nie
Bur ha na, baj kal skie go Bo ga. Oczy wi ście, jak to w Ro sji,
ce re mo nia ta od by wa się przy po mo cy wód ki i… wę dzo -
nej ry by. Kro pel ki wód ki na le ża ło roz rzu cić na czte ry
stro ny świa ta, na po kład i do wód je zio ra, resz tę wy pić,
za gry za jąc ry bą, baj kal skim omu lem!

W koń cu scho dzi my pod wo dę. Nur ku je my ko ło miej -
sco wo ści Bol sze Ko ty, na stęp nie w miej scu o na zwie
Sien na ja. Pierw sze wra że nie to licz ne gąb ki o ład nej, so -
czy stej, zie lo nej bar wie, przy po mi na ją ce kak tu sy wy peł -
nia ją ce pu styn ny kra jo braz. Dno Baj ka łu nie jest jed nak
pu sty nią. Przede wszyst kim kra jo braz pod wod ny uroz -
ma ica ją wiel kie gła zy, ka mie nie, ścia ny, pnie wiel kich
drzew. Wszyst ko to po ra sta ją oczy wi ście gąb ki. Pod wo -
dą peł no ma kro ży cia. Uwa żnie ob ser wu jąc dno i za glą -
da jąc we wszel kie za ka mar ki, co oso bi ście bar dzo lu bię,
na po ty ka my wiel kie ilo ści śli ma ków, kie łży (z łac. gam -
ma ru sy) czy ryb ba bek.

Kie łże to ma łe zwie rząt ka na le żą ce do ro dzi ny sta wo -
no gów, do ra sta ją do mniej wię cej 2 cm dłu go ści. Ma ją

cha rak te ry stycz nie bocz nie spłasz czo ne cia ło, w któ rym
wy ró żnić mo żna gło wę, tu łów i od włok. Na tu ło wiu znaj -
du ją się no gi, dzię ki któ rym zwie rzę po ru sza się w wo -
dzie, pły wa jąc lub peł za jąc wśród ro ślin i ka mie ni. Kie łż
jest roz dziel no pł cio wy, mię dzy pa nem kie łżem i pa nią
kie łż wi dać po dob no ró żni cę… Po karm kie łża to szcząt -
ki ro ślin ne i zwie rzę ce. Kie łże baj kal skie wy stę pu ją w
licz nych od mia nach i ko lo rach, są czę sto więk sze…

Z ko lei bab ki wy stę pu ją na świe cie w ró żnych akwe -
nach w pra wie 250 ro dza jach. W Baj ka le też za uwa żyć
da ło się wie le ro dza jów tych sym pa tycz nych ry bek, któ -
rych cia ło jest wy dłu żo ne, gło wa du ża i sze ro ka. Zro śnię -
te płe twy brzusz ne two rzą przy ssaw kę uła twia ją cą
utrzy my wa nie się ry by przy dnie, li nia bocz na nie jest wi -
docz na na tu ło wiu, na to miast jej roz miesz cze nie na gło -
wie jest ce chą ga tun ko wą ba bek. U ryb tych sam ce
opie ku ją się ikrą, a to po świę ce nie kosz tu je ich na wet ży -
cie. Wi dzie li śmy spo ro sam ców wy koń czo nych na śmierć
ro lą mę ża i oj ca. U lu dzi też tak by wa…

Przej rzy stość wo dy nie po wa la. Przez upal ne la to w
wo dzie jest ma ły za kwit, przej rzy stość wa ha się w prze -
dzia le 10-15 me trów. Igor, nasz ro syj ski opie kun, twier -
dzi, że naj lep sza wi docz ność, ja ką wi dział w Baj ka le,
wy nio sła 60 me trów (mie rzo na pro fe sjo nal nie), a we
wrze śniu wy no si nor mal nie około 25 me trów. Nie sa mo -
wi ty kli mat i kra jo bra zy wód Baj ka łu spra wi ły jed nak, że
ocho czo bra li śmy udział w nur ko wa niach. Stro me pod -
wod ne ścia ny tro szecz kę przy po mi na ją wszyst kim chy ba
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zna ną Hań czę. Baj kał jest tak ogrom ny i in ny, że tak na -
praw dę cię żko do pa so wać ja kie kol wiek po rów na nie.

Na wet tem pe ra tu ra wo dy, 8 stop ni, nie stu dzi ła na -
szych za pa łów. Nur ko wa li śmy 2 - 3 ra zy dzien nie. Syl -
wek, je dy ny osob nik ko rzy sta ją cy z mo kre go ska fan dra,
też nie ma ru dził i wska ki wał do wo dy. Ko lej ne nur ko wa -
nia od by li śmy na stęp ne go dnia (po ca ło noc nym rej sie)
już na wy spie Ol chon. Ta ogrom na wy spa (70 km dłu go -
ści!) da ła nam mo żli wość nur ko wa nia przy jej stro mych
zbo czach i za pew ni ła spo ro ad re na li ny. Pio no we ścia ny,
ob ro śnię te gąb ka mi, opa da ją ce na kil ka set me trów, two -
rzy ły ma gicz ny ob raz. Pół mrok pa nu ją cy na więk szych
głę bo ko ściach tyl ko po tę go wał wy jąt ko wość miej sca.
Sza cu nek bu dzi ły wiel kie zie lo ne gąb ki o wy so ko ści po -
nad 1, 5 me tra, tym bar dziej, że gąb ka przy ra sta śred nio
1 cm na rok! Ko lej ne nur ko wi ska Igor po ka zu je na przy -
ląd ku Uchan, na po zy cji Bu ru Ku gun. Po now nie ka mie -
nie, gła zy, szcze li ny, bab ki, zwin ne i szyb kie gam ma ru sy
do cho dzą ce w roz mia rach na wet do 5 cm.

Jun Ku gun to pięk ne miej sce, ze ska łą wy sta ją cą z wo -
dy ni czym ma czu ga Her ku le sa. W tym miej scu po nur ko -
wa niach przy bi ja my do brze gu, aby roz pro sto wać nie co
ko ści. Cu mo wa nie przy brze gu też jest cie ka we i bu dzi
w nas emo cje. Ma newr po le ga na roz pę dze niu ło dzi i
wbi ciu się jak naj da lej ka dłu bem w piasz czy sto - ka mie -
ni ste dno…

Nur ko wa nie noc ne od by wa my w Bu run Gro le, po łu -
dnio wym cy plu Ol cho nu, na skal nych blo kach. Nic

szcze gól ne go nie za uwa ża my, kli mat nur ko wa nia po now -
nie nie po wta rzal ny.

Trze ci dzień sa fa ri, po zy cja Bu run Bu de. Nur ku je my
na pod wod nym ka nio nie, stro mo opa da ją cym do 90 me -
trów. Do koń ca nie do cho dzi my, ale i tak jest nie źle. Na
40 me trach bar dzo ład na wi docz ność. Trze cie nur ko wa -
nie te go dnia od by wa my już na przy ląd ku Iży miej.

Czwar te go dnia od ra zu za czy na my gru bo! Za li cza my
nu ra przy naj więk szej baj kal skiej głę bi – 1637 me trów.
Do dna rów nież i tym ra zem nie do cie ra my. Po nur ko wa -
niu, mi mo nie sprzy ja ją cej po go dy i sil ne go wia tru, od -
wie dza my przy lą dek Cho boj, naj da lej wy su nię ty na
pół noc frag ment Ol cho nu. Ska ły przy ląd ka przy po mi na -
ją tors ko bie ty, zwłasz cza sa mot nym ma ry na rzom i ry ba -
kom, po zba wio nym od ty go dni nie wiast. Po dob no w
ob rzę dzie bu riac kich ry ba ków ko bie ta ta że gna ich i po -
now nie wi ta, a oni od da ją jej hołd.

Ro bi my te go dnia nie sa mo wi tą wy ciecz kę. Po dwóch
nur ko wa niach do bi ja my do zde wa sto wa ne go por tu w
miej sco wo ści Chu żir. Wra ki stat ków ko na ją cych w por -
cie i zde wa sto wa na przy stań już da ją nam ob raz ca łej
wio ski… Sto li cę Ol cho nu za miesz ku je ok. 1700 osób.
Nie ma tu ani gra ma as fal tu, kra jo braz two rzy je dy nie
drew nia na za bu do wa. Wy glą da ło to tro chę jak z po przed -
niej epo ki.

Zno wu mo gli śmy zro bić za ku py, w te le fo nach był po -
now nie za sięg. Zau wa ży łem na wet In ter net Ca fe, a przed
wej ściem pa sła się do stoj nie… kro wa. Da ło się też za -
uwa żyć spo ro tur baz i miejsc noc le go wych dla tu ry stów.
Sa mych tu ry stów też mo żna by ło spo tkać. Naj więk szą
atrak cję Chu żi ru sta no wi ska ła Sza man ka o dwóch wierz -
choł kach, utwo rzo na z bia łe go ka mie nia. Ar che olo dzy
zna leź li przy Sza man ce śla dy ży cia sprzed 4 ty się cy lat.
W po bli żu ska ły, w ro ku 1939, Ro sja nie za ło ży li osa dę
ro bot ni czą, aby ce lo wo po peł nić świę to kradz two. We -
dług daw nych wie rzeń Bu ria tów, na ska le miesz kał pan
Ol cho nu i Baj ka łu – Bur han.

Sza man ka jest jed ną z pię ciu sza mań skich ka mie ni na
świe cie, w 2004 ro ku od był się tu mię dzy na ro do wy zlot
sza ma nów z ca łe go świa ta. Obec nie miesz kań cy wio ski
ży ją wy łącz nie dzię ki tu ry sty ce, a stan por tu zdra dza, że
ry bac two nie jest naj wa żniej szą ga łę zią go spo dar czą na
Ol cho nie. No wo cze sność zmie sza na z ob ra zem wio ski
ni czym z XIX wie ku wy glą da ją nie co dziw nie. Ban ko -
ma ty, au to ma ty na kar ty te le fo nicz ne, licz ne skle py usy -
tu owa ne na szu tro wej i strasz nie dziu ra wej dro dze to dla
mnie peł na eg zo ty ka.

Za opa trze ni w nie zbęd ne płyn ne pro duk ty ru sza my
da lej. Wpły wa my do za to ki Za glie i nur ku je my w no cy.
Płyt ka za to ka, z ro ślin no ścią przy po mi na ją cą na sze naj -
lep sze pol skie je zio ra, bo ga ta jest w zna ne nam ry by.
Pierw szy raz w Baj ka le wi dzi my płot ki, szczu pa ki, oko -
nie, lesz cze i pstrą gi. Ra zem z Sylw kiem w ostat niej
chwi li uni ka my wpad nię cia w cien ką ny lo no wą sieć. Już
na ło dzi, po roz mo wie z Igo rem do wia du je my się, że w
Baj ka le mo żna ło wić ry by na do wol ne spo so by, na wet na
ku szę lub przy uży ciu sie ci. Ca ły czas wra ca my już po -
wo li w kie run ku Li stwian ki. Ko lej ne nur ko wa nia od by -
wa my w oko li cach Bol szych Ko tów. Zno wu ścia ny,
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gła zy, ko na ry wiel kich drzew, no i oczy wi ście gąb ki
wzbo ga co ne kie łża mi, śli ma ka mi i bab ka mi. Ni by nic no -
we go, ale kli mat ka żde go nur ko wa nia in ny, nie po wta rzal -
ny…

W środ ku dnia od wie dza my miej sce zwa ne Piesz cza -
ną Buch tą (Za to ka Pia sko wą). Głów na atrak cja te go miej -
sca to wy dmy, na któ rych ro śnie mnó stwo drzew
igla stych z od sło nię ty mi ol brzy mi mi ko rze nia mi. Drze -
wa wy glą da ją jak by spa ce ro wa ły so bie po pia chu… Jest
to ko lej ne ty po wo tu ry stycz ne miej sce. Kil ka dom ków,
ma ły port, wszyst ko go to we, aby przy jąć tu ry stów, a spo -
ty ka my ich tu nie ma ło, kil ka grup nie miec kich oraz skan -
dy naw skich oraz oczy wi ście Ro sja nie. Wy ciecz ka, spa cer
i se sje fo to gra ficz ne okra si ła ką piel w Baj ka le. Słoń ce
grza ło pięk nie, tem pe ra tu ra osią gnę ła po nad 20 stop ni,
na le ża ło więc za mo czyć się w Baj ka le. Ja wcho dzi łem
po wo li, stop nio wo mo cząc cia ło w zim nej wo dzie. Syl -
wek, Da rek oraz Grze siek z Mar ci nem sko czy li od ra zu
bez żad ne go na ma cza nia… Ką piel by ła wy śmie ni ta.
Spra wi ła, że po czu li śmy się jak w cie płych kra jach, spo -
wo do wa ła peł ne roz bu dze nie, po bu dze nie krą że nia i rześ -
kość. Po ką pie li po go da na dal po zwa la na let nie le że nie
by kiem. Na sza Va le ria su nę ła wzdłuż pięk nych brze gów
je zio ra, a my na jej po kła dzie, ro ze bra ni do maj tek, ła pa -
li śmy ka żdy pro mień słon ka…

Wie czo rem cu mu je my w oko li cach by łej ko pal ni zło -
ta. Nie wie le jed nak z niej zo sta ło, mi mo te go ka żdy w ru -
inach pró bo wał zna leźć swo ją brył kę szczę ścia. Nie ste ty
bez sku tecz nie. Na do da tek, kar ta pa mię ci w jed nym z
mo ich apa ra tów blo ku je się! Jak się póź niej oka zu je, tra -
cę spo ro zdjęć z tej kar ty, cóż…

Wie czo rem na brze gu roz pa la my ogni sko i chło nie my
za pach taj gi, upa ja jąc się ci szą i pięk nym za cho dem słoń ca.

Ostat ni dzień nur ko wań po prze dza wi zy ta w ma cie -
rzy stym por cie na szej Va le rii, w Li stwian ce.
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Tu ro bi my za opa trze nie głów nie na wie czór, ma my
bo wiem za mó wio ną ba nię. Ostat nie nur ko wa nia ro bi my
za Li stwian ką. Chcąc za pa mię tać jak naj dłu żej baj kal skie
nur ko wa nia, sie dzi my pod wo dą tak dłu go, jak tyl ko się
da, ro biąc set ki zdjęć. Wy po sa żo ny je stem w apa rat kom -
pak to wy bez do dat ko wej lam py. Nie ste ty, w wa run kach
baj kal skich cię żko ta kim sprzę tem ro bić zdję cia. Naj gor -
sze są dro bin ki i osa dy za le ga ją ce na dnie i na gąb kach.
Mu si my po ru szać się na praw dę ostro żnie, bo ka żdy nie -
zgrab ny ruch po wo du je pod nie sie nie osa dów, a wte dy
zdjęć ro bić się już nie da...

Cóż, wszyst ko co do bre, szyb ko się koń czy. Fi na ło -
wa im pre za nad Baj ka łem zo sta je zor ga ni zo wa na w tra -
dy cyj nej ba ni. Roz grza ni wil got nym po wie trzem (ra czej
pa rą) o tem pe ra tu rze oko ło 140 stop ni, mo czy my się dla

ochło dy w je zio rze... Na stęp ne go dnia, wcze śnie ra no,
bu dzi mnie Igor. Nie co za spa ny przy po mi nam so bie, jak
w pierw szym dniu w Ir kuc ku, pod czas wi zy ty w Baj kal -
te ku, za żar to wa łem, że ma my tro chę sprzę tu nur ko we go
do sprze da nia. Igor od po wie dział, że ok. Po sta ra się zna -
leźć kup ców. Te go po ran ka przy był z Ir kuc ka je go zna -
jo my Di ma, aby obej rzeć ekwi pu nek. Jak się szyb ko
oka za ło, Ro sja nie du żo wcze śniej wie dzie li, co chcą od
nas od ku pić... W pierw szej ko lej no ści sprze da łem Igo ro -
wi swo je płe twy. Chło pa kom też trosz kę dro bia zgów uda -
ło się sprze dać. Ca ły wy jazd te sto wa łem oso bi ście
naj now szy su chy ska fan der, ma skę oraz wo rek z pły tą, a
ta kże naj now szy kom pu ter -ze ga rek. Sprzęt spraw dził się
zna ko mi cie, szcze gól nie za do wo lo ny by łem z cie płe go i
kom for to we go su cha cza. Mia łem plan, aby już go pol -
skim dys try bu to rom nie od da wać... Di ma odzia ny w ska -
fan der, pa trząc głę bo ko w lu stro, okrę ca jąc się raz w le wo
raz w pra wo, od ra zu po wie dział: eto moj skan der uże...
Jak zo ba czył resz tę sprzę tu, by ło to sa mo. Ska fan der był
dla nie go zde cy do wa nie za du ży, ale on ani mnie, ani ni -
ko go już nie słu chał. Błysk w je go oku i za do wo le nie za -
uwa ży li wszy scy. Di ma za ak cep to wał ce nę, a ja też się
ucie szy łem, bo mia łem z gło wy pro blem nad ba ga żu.

Po śnia da niu w Li stwian ce i ser decz nych po że gna -
niach z za ło gą Va le rii, uda li śmy się au to bu sem w stro nę
Ir kuc ka. Po dro dze zwie dzi li śmy jesz cze skan sen – mu -
zeum po ło żo ne nad brze giem An ga ry. Eks po na ta mi by ły
po zbie ra ne z oko lic bu dow le, sprzę ty i ar ty ku ły użyt ku
co dzien ne go oko licz nych miesz kań ców. Wszyst ko to wy -
glą da ło na praw dę im po nu ją co i da wa ło peł ny ob raz te go,
jak kie dyś na tych te re nach ży li lu dzie, jak ra dzi li so bie z
trud nym kli ma tem.

Dro ga do Ir kuc ka za ję ła nam nie zbyt du żo cza su (tyl -
ko 63 km), a w po rów na niu do cza su, ja ki w od wrot ną
stro nę spę dzi li śmy w po cią gu pod róż bu sem nie trwa ła
pra wie nic... Ostat nie go dzi ny w Ir kuc ku upły nę ły nam
na od po czyn ku i za ku pach pa mią tek. Przy tej oka zji, jesz -
cze raz war to wspo mnieć o pa nu ją cej na miej scu dro żyź -
nie.

Już te raz wiem, że nad Baj kał wró cę. Po wy słu cha niu
Igo ra i obej rze niu kil ku fil mów wiem na wet, w któ rym
mie sią cu tam po je chać, aby wra że nia by ły jesz cze więk -
sze...

A no wy ska fan der też już za mó wi łem…

Miłosz Dąbrowski

TURYSTYKA
NURKOWA

ANDAMANY
PAPUA

MALEDIWY
wwwwww..ddaalleekkooiibblliisskkoo..eeuu

Zapraszam na kursy rebreatherowe
Nie jest mi obca teoria ani
PRAKTYKA

Kursy, podręczniki, instrukcje
WSZYSTKO W JĘZYKU POLSKIM
tel. +48 513125005

więcej na www.fother.pl

Jacek „FOTHER“ Klajn

Reklama Reklama

http://fother.pl
http://www.dalekoiblisko.eu
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DOROTA ŁEWEĆ - INSTRUKTOR NURKOWANIA SDI/TDI

KURSY NURKOWE STYCZEŃ 2011
Szkolenie na Dive Mastera i Asystenta Instruktora SDI;

kurs OWD SDI – także OWD w skafandrze suchym;
specjalizacja TDI NITROX;

kurs Pierwszej Pomocy/CPROX 1st AED.

6 lutego (6-13 lub 13-20) wyjazd do Dahab na tydzień lub dla chętnych 
na 2 tyg. na nurkowania rekreacyjne lub kursowe. 

Orientacyjna cena 1600 zł wycieczka, 150 Euro 10 nurkowań z brzegu. 
Zgłoszenia do 20 stycznia.

OGŁOSZENIE
W styczniu 2011 Radio Tok FM nagrywa audycję o
nurkowaniu kobiet i wywiady w ramach programu “Na
własnej skórze”. Pani redaktor Marzena Mazur będzie
uczestniczyła także w “intro”.
Wszystkie kobiety, które chciałyby spróbować jak smakuje
nurkowanie, zapraszamy na to spotkanie (wykład ok. 3
godz. i 1 zajęcia w basenie) Koszt 250 zł. Jeśli któraś z Pań
zdecyduje się na kontynuowanie nauki nurkowania, koszt
ten zostanie odjęty od ceny kursu OWD (dla
początkujących). Zgłoszenia do 10 stycznia u instruktorki
SDI/TDI, autorki podręcznika “Nurkująca Kobieta”.
Ilość miejsc ze względów organizacyjnych ograniczona.

Do kursów dołączone ciekawe pakiety zniżek
Szczegółowe informacje: www.nurkowaniekobiet.pl
Kontakt: dorisnurek@poczta.fm, kom. 609 954 923

KURSY NURKOWANIA NA ZATRZYMANYM ODDECHUKURSY NURKOWANIA NA ZATRZYMANYM ODDECHU
Prowadzi Instruktor Apnea Academy
Tomek „Nitas” Nitka

IInnffoorrmmaaccjjee  ii  zzaappiissyy::
www.nitas.pl
tomek@nitas.pl
tel. 609 954 905

ODWIEDŹ NAS KONIECZNIE

http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://nitas.pl
http://nitas.pl
http://nitas.pl
http://nitas.pl
http://nitas.pl
mailto:dorisnurek@poczta.fm
http://www.nurkowaniekobiet.pl
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5 grud nia 2010 ro ku, od godz. 12.30, prze -
szedł do hi sto rii III Mi ko łaj ko wy Spływ Płe -
two nur ków Rze ką Od rą w Gło go wie. Po kil ku-
mie sięcz nych przy go to wa niach ze spo łu or ga ni -
za cyj ne go (kil ku pa sjo na tów z OSP - ORW),
uda ło się wszyst ko ,,za piąć na ostat ni gu zik” i
ca łe brac two nur ko we, któ re po twier dzi ło chęć
udzia łu w spły wie, z nie tę gi mi mi na mi (Od rą
pły nę ła kra gru bo ści 8 - 12 cm) wsia dło do au -
to bu su, któ ry po wiózł je do Wi dzi szo wa (3 km
w gó rę Od ry) na miej sce star tu spły wu.

Trzy la ta te mu, na obo zie szko le nio wym, pod czas luź -
nej dys ku sji po ko lej nym nur ko wa niu, nasz ko le ga Grze -
siek ,,Ze ga rek” za pro po no wał: Słu chaj cie, a mo że by tak
zi mą w pian kach po Od rze? In ni w Pol sce tak ro bią! Mo -
że tak, na przy kład…, któ ry to dzi siaj ma my? No tak, daj -
my na to 6 grud nia, co? Ta ki był po mysł. Po sy pa ły się
pro po zy cje, co i jak zro bić. Da rek ,,Dar si” – szu kam
spon so rów, mo ja fir ma da pie nią dze i po mo że sprzę to -

Mikołajkowy Spływ
Płetwonurków Odrą

wo. Ja nusz ,,Yanu cha” – re kla ma, pa pie ry, dy plo my i ca -
ła resz ta, zro bię! An drzej ,,Wo dzu” Na czel nik - za ła twi -
my ko goś na pa tro na, mo że Pre zy den ta Gło go wa? Wiem
gdzie za mó wić ko szul ki, pla ka ty i ca łą resz tę, znam lu dzi
z pra sy i ra dia to się zro bi re kla mę… Tak za czę ło się to
wszyst ko.

I Spływ pla no wa ny był tyl ko dla nas, mie li śmy zro -
bić to sa mi, dla sie bie, ja ko ORW. Do szło jed nak do
„prze cie ków” i mnó stwo zna jo mych ude rzy ło do nas z
pre ten sja mi, cze mu nikt ich nie za wia do mił. Nie li czy li -
śmy, iż nasz po mysł spo tka się z ta kim za in te re so wa niem

śro do wi ska nur ków i wod nia ków. O ta kiej fre kwen cji nie
ma rzy li śmy. Wszyst kie przy go to wa nia, nie pew ność i
ocze ki wa nie na uczest ni ków – przy ja dą, nie przy ja dą - zo -
sta ły na gro dzo ne. Im pre za uda ła się zna ko mi cie. II Spływ,
po dob nie jak pierw szy, po pro stu się od był w wy zna -
czo nym miej scu i cza sie. Tak jak po przed ni, oka zał się
suk ce sem or ga ni za to rów. III Spływ był już or ga ni zo wa -
ny pod wpły wem ,,przy mu su” bra ci nur ko wej z re gio nu.
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Za chę ce ni ,,suk ce sa mi” wcze śniej szych edy cji oraz bar -
dzo przy chyl ny mi re cen zja mi, nie mu sie li śmy się spe cjal -
nie zmu szać do or ga ni za cji ko lej nej im pre zy. Zro bi li śmy
to z nie ukry wa ną przy jem no ścią.

Dla nas, ja ko wy łącz nych or ga ni za to rów i go spo da -
rzy, spływ za czy na się o 14:00 na dzień przed da tą wid -
nie ją cą w za pro sze niu. Śnie gu peł no, w płe twach bę dzie
trud no. Od śnie ża my i sprzą ta my plac – Gło gow ski Port.
Na na sze szczę ście, w no cy nie syp nę ło już wię cej. 3 go -
dzi ny i plac był nasz. Ra no, w dniu spły wu, zbiór ka o
7:00. Go spo darz Pio trek ,,Pa ła” ma za gwozd kę z od pa le -
niem wo zów (ja kieś - 6 Cel sju sza sku tecz nie uatrak cyj nia
mu pro ste czyn no ści). Pi ter da je jed nak ra dę. Za wo zi my
łódź nad Od rę. Wo do wa nie to już wy czyn. Śnieg, bło to i
10 cm lo du przy brze gu da je wszyst kim po pa lić. Łód ka
nie ste ty nie wy trzy mu je pró by z lo dem, ka dłub pę ka i tyl -
ko dzię ki Pio tro wi „Pi wa cho wi” mo że my jej znów uży -
wać. To spra wa klu czo wa, je śli ko muś pod czas spły wu
bę dzie po trzeb na. To masz „Mów Mów” oraz Piotr „Re -
kin” za opie ko wa li się, aby tym ra zem Mi ko łaj miał jak
prze mie rzyć ca łą tra sę spły wu „su chą” no gą – wy ko na li

i zwo do wa li plat for mę. Krzysz tof „Czer man” na mó wił
swo je go ko le gę, aby ten, po mi mo pa nu ją cych wa run ków
po go do wych, po la tał nie co nad na mi na pa ra lot ni.

Na dwo rze -5. Nie jest źle. Zgło si ło się po nad 70 chęt -
nych do wej ścia w od mę ty i wi ry rze ki Od ry. Nikt nie
chciał my śleć o krze pły ną cej ca łym ko ry tem, na wet pro -
wa dzą cy ca łą im pre zę An drzej ,,Wo dzu”. O godz. 9.00
je ste śmy go to wi i cze ka my na uczest ni ków. Sto isko Ba -
ra ku dy i sam Ry nio roz sta wie ni, ca te ring go to wy, na gło -
śnie nie wy pró bo wa ne. Po tę żny, ogrze wa ny na miot
uży czo ny przez kom. PSP cze ka w go to wo ści. Godz.
10.00, pierw si ama to rzy moc nych wra żeń re je stru ją się.
Uczest ni cy przy by wa ją punk tu al nie, nie któ rzy z eki pą
osób to wa rzy szą cych. Są ta kże wi dzo wie, zwy czaj nie cie -
ka wi, cóż ta kie go mo że się tu taj dziać, w ta kim miej scu i
w ta ką po go dę? Płe two nur ko wie przy je cha li do nas ze
Sła wy, No wej So li, Ka li sza, Zie lo nej Gó ry, Wro cła wia,
Po lko wic oraz z sa me go Gło go wa. Jest ta ka chwi la przed
od pra wą, kie dy za sta na wia my się, czy aby wszy scy się
zmiesz czą, czy dla wszyst kich star czy cie płe go pi cia i je -
dze nia, co jesz cze mo żna by ło le piej zro bić? Star czy ło
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miej sca dla wszyst kich, ta kże dla chło pa ków z te amu 4x4
w Gło go wie i ich te re no wych ma szyn. W po bli skim do mu
„Uzdro wie nia Cho rych” roz po czy na się ak cja ho no ro we -
go zda wa nia krwi przez chęt nych. Godz. 11.00, dh. An -
drzej ,,Wo dzu”, nasz Na czel nik, ogła sza zbiór kę
chęt nych. Po krót kiej acz tre ści wej od pra wie, kie ru je my
wszyst kich do pod sta wio ne go au to bu su, któ rym do wie -
zie my uczest ni ków na miej sce wo do wa nia. Chęt nym, ja -
ko do dat ko we emo cje i mo żli wość pod nie sie nia już i tak
wy so kie go po zio mu ad re na li ny, pro po nu je my trans port
te re nów ką po nad odrzań skich bez dro żach. Po je cha li.

Ma my oko ło go dzi ny na przy go to wa nia do dal szej
czę ści im pre zy. Krót kie pod su mo wa nie, oka za ło się, iż

swój udział i obec ność po twier dzi ło 46 płe two nur ków.
Ta jem ni cą po zo sta nie, gdzie się po dzia li po zo sta li, któ rzy
za de kla ro wa li swój udział. Tyl ko nasz Mi ko łaj prze dzie -
ra ją cy się z cu kier ka mi po mię dzy po zo sta ły mi oso ba mi
na pla cu, wie do kład nie, ile osób przy je cha ło lub przy -
szło z nur ka mi. Na rze ce na sza łódź oraz łódź ko le gów z
OSP ORW w Sła wie z peł ną ob sa dą ra tow ni czą są już w
peł nej go to wo ści. Na brze gu o zdro wie i do bre sa mo po -
czu cie po zo sta łych dba ją na si ko le dzy i ko le żan ki z OSP
ORM w Gło go wie.

Godz. 12.00, z mo stu To le ran cji w Gło go wie wi dać już
w od da li pierw sze gło wy w mi ko ła jo wych czap kach, ra -
do śnie su ną ce po mię dzy ta fla mi kry w na szym kie run ku. 
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Wi dok tak wie lu osób sto ją cych na mo ście i ob ser wu -
ją cych śmiał ków, zwró cił uwa gę ka żde go prze je żdża-  ją -
ce go kie row cy. W koń cu są tuż pod mo stem. Sły chać
śmiech, nikt nie na rze ka, ogól na ra dość. Nie któ rzy pły ną
na ta flach kry, mo że tak ła twiej, a mo że nie co cie plej.
Jesz cze oko ło 400 m i upra gnio ny brzeg z ocze ku ją cy mi
oso ba mi za bez pie cze nia. Ka żdy z uczest ni ków wy szedł o
wła snych si łach, ni ko mu nie trze ba by ło po ma gać, nikt
ta kże nie po trze bo wał żad nej po mo cy w wo dzie. Na
brzeg wy szła ta ka sa ma ilość, co i we szła do wo dy, to już
suk ces. Za do wo le nie, sło wa ra do ści oraz wy czu wal na eu -
fo ria da ła się sły szeć od nie mal ka żde go z uczest ni ków.
Ka żdy pod kre ślał, iż sam spływ rze ką to już prze ży cie,
ale spływ po mię dzy ta fla mi kry, to by ło do pie ro „coś”.
Z brze gu szyb ko do ogrze wa ne go na mio tu, po prze bra -
niu się czas na cie płą her ba tę, ma łe co nie co do prze ką -
sze nia oraz opo wie ści i pierw sze, go rą ce wra że nia.
Zbiór ka i pod su mo wa nie im pre zy. Ka żdy z uczest ni ków

otrzy mał sto sow ny cer ty fi kat ukoń cze nia spły wu oraz
drob ne ga dże ty ufun do wa ne przez spon so rów. Jak się
oka za ło, naj młod szy z uczest ni ków to za le d wie czter na -
sto la tek, stąd uho no ro wa ny zo stał do dat ko wym pre zen -
tem w po sta ci ze gar ka spor to we go. Je dy na dziew czy na
oraz naj star szy uczest nik spły wu otrzy ma li pa miąt ko we
ksią żki ufun do wa ne przez Ma ga zyn Nur ko wy Nu ras.in -
fo. Wszy scy otrzy ma li drob ne upo min ki nur ko we od Ry -
nia – Ba ra ku dy. Za do wo le nie z uczest nic twa w ko lej nym
spły wie wi dać by ło na ka żdej twa rzy, na na szych do dat -
ko wo wi dać by ło ra dość z te go, że po raz ko lej ny nam wy -
szło, że się uda ło. Naj wię cej jed nak ra do ści spra wi ły nam
sło wa po że gna nia – do zo ba cze nia w przy szłym ro ku. Z
pew no ścią - do zo ba cze nia. Już snu je my pla ny jak i co
zro bić, aby by ło jesz cze przy jem niej, cie ka wiej i wię cej…

Do zo ba cze nia w Gło go wie w przy szłym ro ku.

Ja nusz „Yanu cha” Paw łow ski 

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

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://forum-nuras.info
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Test aparatów podwodnych

Sony Cyber-shot DSC-TX5
Ja kiś czas te mu So ny po sze rzy ło swo ją ofer -

tę o wo do od por ny kom pakt Cy ber - shot DSC -
- TX5. Sty li sty ką na wią zu je on do wcze śniej szych
mo deli se rii TX i po dob nie jak TX1 i TX7 zo -
stał wy po sa żo ny w ma try cę Exmor R CMOS,
wiel ko ści 1/2,4 ca la i roz dziel czo ści 10,2 Mpix,
któ ra wy ko rzy stu je tech no lo gię BSI, ma ją cą po -
pra wić ja kość uzy ski wa nych ob ra zów w sła bym
oświe tle niu. Spraw dzi my jak Exmor R, w po łą -
cze niu z pro ce so rem ob ra zo wym BIONZ, po ra -
dzi so bie w dość spe cy ficz nych wa run kach
pod wod nych.

So ny Cy ber -shot DSC -TX5 wy da je się być po łą cze -
niem mo de li TX1 i TX7. Z te go pierw sze go odzie dzi -
czył try by wi deo i 3-ca lo wy, do ty ko wy ekran LCD o
roz dziel czo ści 230 tys. punk tów. Na to miast z TX7 wy -
ko rzy sta no sze ro ko kąt ny obiek tyw Carl Ze iss Va rio -Tes -
sar o od po wied ni ku ogni sko wych 25–100 mm i świa tło -
si le f/3, 5–4,6 oraz krót ki czas mi gaw ki wy no szą cy 1/1600 s.

Zgod nie z in struk cją, apa rat za cho wu je szczel ność na
głę bo ko ści 3 me trów przez 60 mi nut, co od po wia da nor -
mie IE C60529 IP58. Pro dukt prze szedł ta kże test wy -
trzy ma ło ścio wy MIL -STD 810F Me thod 516.5-Shock,
pod czas któ re go był na ra żo ny na upa dek z wy so ko ści
1,5 metra na sklej kę o gru bo ści 5 cm.

Bu do wa i ja kość wy ko na nia
Ja ko ści wy ko na nia So ny TX5 w za sa dzie nic nie mo -

żna za rzu cić. Po mi ja jąc za chwy ty przed sta wi cie lek płci
pięk nej nad wy glą dem apa ra tu, trze ba przy znać, iż kon -
struk to rzy w po dob nym stop niu za dba li rów nież o za pew -
nie nie obu do wie od po wied niej sztyw no ści i so lid no ści.
W re zul ta cie te sto wa ny Cy ber -shot spra wia po zy tyw ne
wra że nie po wzię ciu do rę ki. Me ta lo wa płyt ka na przed -
niej ścian ce nie la ta na bo ki i prze su wa się płyn nie.

Kar ta pa mię ci, aku mu la tor i złą cze zo sta ły ukry te pod
dwie ma uszczel nia ny mi klap ka mi. Kon struk to rzy So ny

nie zde cy do wa li się na za sto so wa nie blo ka dy przy dźwi -
gni otwie ra ją cej, a otwar cie głów nej klap ki, pod któ rą
znaj du je się aku mu la tor i kar ta pa mię ci, po zwa la na od -
chy le nie dru giej, chro nią cej uni wer sal ne złą cze.

Opis „kla wi szo lo gii” TX5 nie zaj mie nam zbyt wie le
miej sca. Wszyst ko, co uda je nam się zna leźć na obu do wie
So ny to włącz nik, spust mi gaw ki, dźwi gnia zmia ny ogni -
sko wej i przy cisk uru cha mia ją cy pod gląd zdjęć. Ten
ostat ni po zwa la ta kże uru cho mić apa rat w try bie pod glą -
du zdjęć, bez ko niecz no ści uży wa nia gu zi ka ON/OFF lub
od chy la nia przed niej po kry wy. Na tyl nej ścian ce zna lazł
się już tyl ko do ty ko wy, 3-ca lo wy, ekran LCD. 
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Li stę ele men tów za my ka gwint po zwa la ją cy na za mo -
co wa nie sta ty wu, któ ry umiesz czo no pra wie cen tral nie na
dol nej ścian ce apa ra tu.

Eks plo ata cja

Obu do wa TX5 nie zo sta ła za pro jek to wa na z my ślą o
użyt ko wa niu apa ra tu pod wo dą i w trud nych wa run kach.
Jest to prze cież kon struk cja ba zu ją ca na TX1, któ ry jest
tra dy cyj nym, kie szon ko wym apa ra tem kom pak to wym.
Dla te go bar dzo by li śmy cie ka wi, jak te sto wa ny So ny po -
ra dzi so bie w trak cie ty go dnio we go wy jaz du, gdzie bę -
dzie na ra żo ny na kon takt z pia skiem i spę dzi w sło nej
wo dzie kil ka go dzin.

Na gład kich ścian kach TX5 sól mor ska prak tycz nie
się nie osa dza, więc pro blem czysz cze nia nie ja ko roz wią -
zy wał się sam. Nie ste ty z su sze niem apa ra tu by ło już go -
rzej. Trze ba bo wiem pa mię tać, że wo da do sta je się pod
przed nią, prze su wa ną ścian kę, więc su sze nie lub wy cie -
ra nie mu si od by wać się dwu eta po wo, przy ka żdym po ło -
że niu ścian ki. Je że li o tym za po mni my, mo że nas spo tkać
nie mi ła nie spo dzian ka, gdy kil ka go dzin po wyj ściu z wo -
dy, chcąc uwiecz nić nie za po mnia ną chwi lę, po prze su -
nię ciu ścian ki oka że się, że na obiek ty wie znaj du ją się
smu gi wo dy. Sko ro już je ste śmy przy obiek ty wie, to war -
to wspo mnieć, iż jest on bar dzo płyt ko umiesz czo ny, więc
utrzy ma nie go w czy sto ści nie sta no wi pro ble mu.

Przejdź my te raz do wy trzy ma ło ści ele men tów, z któ -
rych zo sta ła wy ko na na obu do wa TX5. Ty dzień te stów

oraz wcze śniej sze 2 ty go dnie co dzien ne go użyt ko wa nia
po ka za ły, że w ce lu stwo rze nia apa ra tu od por ne go na
wstrzą sy, nie wy star czy do stan dar do wej obu do wy do ło -
żyć amor ty za to ry chro nią ce opty kę obiek ty wu i we -
wnętrz ne ele men ty apa ra tu. Na obu do wie po ja wi ły się
bo wiem licz ne śla dy eks plo ata cji, a w szcze gól no ści od -
pry ski la kie ru, któ rym po kry to przed nią osło nę.

Tyl na ścian ka rów nież jest bar dzo po dat na na uszko -
dze nia i pla żo wy pia sek z pew no ścią jej nie słu ży. Tak
więc dość szyb ko trze ba się po go dzić z licz ny mi ry sa mi
na ekra nie LCD.

Na ko niec kil ka słów od no śnie ru cho mej przed niej
ścian ki. Pa mię ta jąc na sze przy kre do świad cze nie z ru cho -
mą osłon ką obiek ty wu w Olym pu sie To ugh 8010, z du -
żą re zer wą pod cho dzi li śmy do te go roz wią za nia. Nie
uspo ka jał nas na wet fakt, że So ny z po wo dze niem sto su -
je to roz wią za nie w apa ra tach se rii T już od pra wie 7 lat.
Prze cież do tej po ry pro du cent nie ofe ro wał kom pak tów
pod wod nych z prze su wa ną osło ną. Na szczę ście na sze
oba wy oka za ły się bez pod staw ne, gdyż w trak cie użyt -
ko wa nia TX5 ani ra zu nie przy tra fi ło nam się za klesz cze -
nie ścian ki spo wo do wa ne pia skiem lub in ny mi
za nie czysz cze nia mi. Być mo że był to zwy kły łut szczę -
ścia, jed nak nie zmie nia to fak tu, że osło na jest do kład nie
do pa so wa na i trud no do strzec przy niej ja kie kol wiek
szcze li ny, gdzie mo gły by gro ma dzić się za bru dze nia.

Użyt ko wa nie pod wo dą
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By li śmy nie zmier nie cie ka wi, jak spraw dzi się do ty -
ko wy in ter fejs pod wo dą. Z przy kro ścią mu si my jed nak
stwier dzić, iż się nie spraw dził. Struk tu ra me nu jest nie -
mal iden tycz na jak w mo de lu TX1, więc po dob nie jak
obu do wa apa ra tu, nie by ła ona pro jek to wa na z my ślą o
fo to gra fii pod wod nej. W re zul ta cie mu si my się spo ro na -
stu kać, aby z try bu au to ma tycz ne go przejść do try bu pod -
wod ne go, a na stęp nie uru cho mić fil mo wa nie w try bie
pod wod nym.

Me nu wy bo ru try bów wy glą da na stę pu ją co:

W ce lu usta wie nia try bu pod wod ne go mu si my:
1. wejść do me nu „Tryb NAGR”,
2. wy brać „Wy bór sce ny” ozna czo ny ikon ką „SCN”,
3. prze su nąć w dół su wak znaj du ją cy się z pra wej stro ny,
4. wy brać ikon kę try bu pod wod ne go,
5. wy brać „OK” przy ko mu ni ka cie in for mu ją cym o

ko niecz no ści spraw dze nia czy nie ma ciał ob cych we -
wnątrz po kry wy aku mu la to ra i czy jest ona do brze za m-
knię ta.

Gdy po wy ko na niu kil ku zdjęć za pra gnie my na krę cić
film, cze ka nas na stę pu ją ca dro ga:

6. wcho dzi my po now nie do me nu „Tryb NAGR”, stu -
ka jąc w od po wied nie po le,

7. wy bie ra my „Tryb fil mu”.
W tym mo men cie w za sa dzie mo że my już krę cić fil -

my wi deo, jed nak je że li wcze śniej nie usta wi li śmy wła -
ści wej sce ne rii, na sza dro ga do świa ta pod wod nej
ki ne ma to gra fii znacz nie się wy dłu ża. Mu si my bo wiem: 

8. wy brać „ME NU” w ce lu wej ścia do me nu pod ręcz -
ne go (pro szę nie my lić z me nu „Tryb NAGR”),

9. w me nu pod ręcz nym wy bie ra my „Sce ne ria na gry -
wa nia fil mu”,

10. zmie nia my sce ne rię z „Au to” na „Pod wod ne”.

Ca łe szczę ście, że apa rat za pa mię tu je wy bra ną wcze -
śniej sce ne rię fil mo wą i gdy po chwi li po now nie za pra -
gnie my coś na krę cić, to mo że my po mi nąć czyn no ści z
ostat nich 3 punk tów.

Tak więc nur ko wa nie z So ny TX5, pod czas któ re go
na prze mian ro bi my zdję cia i krę ci my fil my, to cią głe stu -
ka nie w ekran wg po wy ższe go sche ma tu. Gdy we źmie my
pod uwa gę fakt, że mo ni tor nie spraw dza się naj le piej pod
wo dą w ostrym słoń cu i pod czas po ru sza nia się po me nu
wy stę pu ją nie znacz ne opóź nie nia, to cza sem mo żna stra -
cić cier pli wość.

Nic więc dziw ne go, iż wiel ką ra dość spra wi ła nam
mo żli wość wy ko ny wa nia po praw nych ko lo ry stycz nie
zdjęć na po wierzch ni, bez ko niecz no ści zmia ny try bu z
pod wod ne go na au to ma tycz ny.

Ko lej ną wa dą do ty ko we go in ter fej su jest mo żli wość
przy pad ko we go prze łą cze nia wy bra nych wcze śniej opcji,
gdy chwy ta my apa rat w dłoń, aby prze pły nąć w in ne
miej sce. Bar dzo czę sto zda rza ło się, że chcąc po wró cić
do ro bie nia zdjęć, mu sie li śmy wy cho dzić z me nu lub wy -
łą czać tryb pod glą du zdjęć.

Że by nie przed łu żać na szych na rze kań, nie bę dzie my
się zbyt nio roz wo dzić nad mo żli wo ścią przy pad ko we go
sfo to gra fo wa nia wła sne go pal ca, po przez źle umiesz czo -
ny obiek tyw, oraz bar dzo ma łą i nie zbyt wy god ną dźwi -
gnią do zmia ny ogni sko wej, a ta kże sła bo wy czu wal nym
pod pal cem spu stem mi gaw ki i obu do wą, któ rą nie naj le -
piej trzy ma się w mo krych dło niach.

Na plus te sto wa ne mu So ny ko niecz nie trze ba za li czyć
szyb kość dzia ła nia i pre cy zję me cha ni zmu usta wia ją ce go
ostrość. Z pew no ścią przy do kład nych po mia rach mógł -
by w tej kon ku ren cji po wal czyć o mia no naj szyb sze go w
te ście. Za pis zdjęć na kar tę nie po wo du je zbęd nych opóź -
nień i w chwi lę po wy zwo le niu mi gaw ki apa rat jest już
go to wy do dal szej pra cy.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych
Wie czo rem, nie co zmę cze ni cią głym stu ka niem w

ekran, za sia da my do lap to pa, aby zgrać i przej rzeć wy -
ko na ne zdję cia. Po wy świe tle niu pierw szych fo to gra fii
zmę cze nie prze cho dzi w eu fo rię, gdyż na szym oczom
uka zu ją się do sko na le na świe tlo ne i bo ga te w de ta le ka dry.
Pod wzglę dem od wzo ro wa nia szcze gó łów So ny nie ustę -
pu je na wet Pa na so ni co wi FT2, co sta wia go na cze le w tej
ka te go rii. Ko lo ry sty ka rów nież jest bez za rzu tów, choć to
zbyt za cho waw cze okre śle nie w tym wy pad ku. Zdję cia z
TX5 ce chu ją się bo wiem zna ko mi tym na sy ce niem barw i
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to bez zna cze nia czy fo to gra fu je my ra fę na pły ciź nie, czy
nur ku je my, aby uchwy cić obiekt znaj du ją cy się na więk -
szej głę bo ko ści. Choć na szym zda niem trosz kę bra ku je
do re we la cyj ne go w tym wzglę dzie Pen tak sa, to w tej ka -
te go rii So ny wy da je się ide al nym po łą cze niem naj lep -
szych cech z FT2 i W90. Da je nam bo wiem bar dzo
szcze gó ło we ob ra zy, bez wi docz nych spad ków ja ko ści na
brze gach ka dru, przy jed no cze snym za cho wa niu zna ko -
mi tej ko lo ry sty ki zdjęć. Tak więc tru dy zwią za ne z ob słu -
gą apa ra tu pod wo dą dość szyb ko zo sta ją wy na gro dzo ne.

War to też zwró cić uwa gę na ogni sko wą obiek ty wu
TX5, któ ra roz po czy na się od od po wied ni ka 25 mm. Na -
le ży pa mię tać, że świa tło ina czej za ła mu je się na gra ni cy
wo da -szkło niż po wie trze -szkło, co w re zul ta cie pro wa -
dzi do wy dłu że nia ogni sko wej i zmniej sze nia ką ta wi dze -
nia. Za tem scho dząc pod wo dę, ogni sko wą obiek ty wu
na le ży sko ry go wać o współ czyn nik ok. 1,3x. Z 25 mm
ro bi nam się ok. 32,5 mm, tak więc nie ma się co dzi wić,
iż obiek ty wy sze ro ko kąt ne są bar dzo po żą da ne w fo to -
gra fii pod wod nej. W związ ku z tym So ny da je nam wię -
cej mo żli wo ści w przy pad ku do bie ra nia pod wod nych
ka drów, co z pew no ścią na le ży mu za li czyć na plus.

TX5 po zwa la na re je stra cję fil mów w roz dziel czo ści
HD 1280×720 pik se li przy 30 kl/s. Ru cho me ob ra zy są
za pi sy wa ne do pli ków z roz sze rze niem MP4 i wy ko rzy -
sty wa ne jest tu ko do wa nie MPEG -4 Vi deo. Pro du cent za -
dbał o mo żli wość zmia ny ogni sko wej pod czas
na gry wa nia. Pro ces ten prze bie ga płyn nie, bez utra ty
ostro ści ob ra zu, a pra ca me cha ni zmu ogni sku ją ce go nie
jest sły szal na na fil mach.

Przejdź my te raz do ich ja ko ści. Do tej po ry li de rem w
tej ka te go rii był Pa na so nic FT2, lecz po obej rze niu fil -
mów za re je stro wa nych Cy ber -sho tem dłu go za sta na wia -
li śmy się, czy nie stra ci on pal my pierw szeń stwa. W
koń cu jed nak zde cy do wa li śmy się na re mis, gdyż w jed -
nym i dru gim przy pad ku ma my do czy nie nia z nie zwy kle
szcze gó ło wy mi i bo ga ty mi w ko lo ry ob ra za mi, któ rym
cię żko co kol wiek za rzu cić. A pró ba wy bo ru zwy cięz cy
przy po mi na ła by dys ku sję nad wy ższo ścią Świąt Wiel ka -
noc nych nad Świę ta mi Bo że go Na ro dze nia.

Jed nak chcąc się na si łę do cze goś przy cze pić, mo żna
mieć za strze że nia do re je stra cji fil mów w try bie pod wod -
nym po wy nu rze niu na po wierzch nię. Ob raz na po cząt ku
jest moc no za ró żo wio ny i po trze ba ok. 3–4 se kund za nim
opro gra mo wa nie apa ra tu do sto su je ba lans bie li do no -
wych wa run ków.

Pod su mo wa nie
Na po czą tek li sta za let i wad te sto wa ne go apa ra tu: 
Za le ty: 
- ogni sko wa obiek ty wu od od po wied ni ka 25 mm;
- bar dzo szyb ki i do kład ny au to fo kus;
- bar dzo do bre od wzo ro wa nie ko lo ru głę bi mo rza;
- zna ko mi te od wzo ro wa nie ko lo ry sty ki ra fy ko ra lo wej;
- zna ko mi te od da nie szcze gó łów na zdję ciach pod- 

wod nych;
- bar dzo do bra ko lo ry sty ka zdjęć na po wierzch ni ro -

bio nych w try bie pod wod nym;
- re we la cyj ne od da nie szcze gó łów na fil mach pod -

wod nych;
- zna ko mi ta ko lo ry sty ka fil mów pod wod nych;
- dwa usta wie nia ba lan su bie li dla zdjęć pod wod nych.
Wa dy: 
- brak stan dar do we go złą cza HDMI;
- wo do od por ność tyl ko do 3 m;
- LCD po dat ny na za ry so wa nia; 
- nie wiel ka, śli ska obu do wa trud na do utrzy ma nia 

w mo krych dło niach;
- ucią żli we su sze nie apa ra tu;
- nie wiel kie opóź nie nia pod czas po ru sza nia się po 

me nu;
- złe umiej sco wie nie obiek ty wu;
- ekran LCD ma ło czy tel ny pod wo dą przy sil nym 

słoń cu;
- mo żli wość przy pad ko we go prze łą cze nia wy bra nych

wcze śniej opcji w me nu;
- ma ła dźwi gnia zoo mu nie spraw dza się pod wo dą;
- zmia na na tryb Au to wy ma ga wcho dze nia do me nu;
- brak mo żli wo ści szyb kie go prze cho dze nia mię dzy 

try bem wi deo, a ro bie niem zdjęć;
- nie zbyt trwa łe wy koń cze nie apa ra tu (od cho dzą cy lakier).

Li sta za let i wad po ka zu je, że So ny Cy ber -shot DSC -
-TX5 to dość spe cy ficz ny apa rat. Wszyst ko co do ty czy ja -
ko ści zdjęć i fil mów pod wod nych zna la zło się wśród za let
i pod tym wzglę dem So ny wy pa da zde cy do wa nie naj le piej
po śród te sto wa nych apa ra tów, gdyż ustrzegł się ta kich
wpa dek jak sła ba ko lo ry sty ka zdjęć w przy pad ku FT2, czy
utra ta ja ko ści na brze gach ka dru za uwa żo na w W90.

Nie ste ty, nie mal wszyst ko co do ty czy użyt ko wa nia
apa ra tu pod wo dą, tra fi ło do li sty je go wad. Po twier dza
się za tem to, co pi sa li śmy we wstę pie. So ny za adap to wa -
ło uni wer sal ny, kie szon ko wy kom pakt do za sto so wań
pod wod nych. W re zul ta cie do sta li śmy iry tu ją ce w ob słu -
dze na rzę dzie do wy ko ny wa nia nie spo ty ka nych zdjęć i
fil mów pod wod nych. Przed kup nem trze ba się więc za -
sta no wić, czy war to wy da wać 1125 zł na nie do koń ca
do pra co wa ny apa rat, z dru giej zaś stro ny ja kość zdjęć i
fil mów ja kie on nam ofe ru je z pew no ścią jest bez cen na.

Robert Olech

http://www.optyczne.pl/index.php?art=197
http://www.optyczne.pl/index.php?art=197
http://www.optyczne.pl/index.php?art=197
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Wię zy… Tak mógł by brzmieć ty tuł ksią żki, a
mo że le piej ope ry, wy ra ża ją cej los czło wie ka.
Czło wiek bo wiem jest jak ol brzym z po wie ści
Swi fta, roz cią gnię ty na zie mi Li li put. Kre pu ją go
ty sią ce, ty sią ce wię zów -  gru be, po zo sta wia ją -
ce ślad ob ro ży i licz ne in ne -  cien kie i nie do -
strze gal ne, sple cio ne z oby cza ju, igno ran cji lub
stra chu. Niech tyl ko zja wi się drwal i prze tnie
jed ną z tych lin, a oswo bo dzo ne cia ło i duch
więź nia po wsta ją do swo bod niej sze go, peł niej -
sze go ru chu. Zry wa jąc ni ci wią żą ce je z ło nem
mat ki, na gle dziec ko wy da je okrzyk ży cia. Rzu -
co na cu ma uwal nia okręt. 

Obec nie nur ko wie ob cię li li ny swych stat ków - ska -
fan drów i ba ty ska fów. Scho dzą do mo rza co raz głę biej i
na dłu żej. Pra cu ją tam i spa ce ru ją, ma rzą i ży ją. Olśnio -
ne go czło wie ka po sła li na dłu gi po byt w dzie wi czej gę -
stwi nie głę bin. Je stem jed nym z nich...(*)

Pierw sze nur ko wa nie. Mo ment, kie dy ust nik „faj ki”
zmie niasz na ust nik apa ra tu, strach. Nic nie pa mię tasz z
te go, co Ci upy cha no na lą dzie do gło wy. Pa nicz nie ści -
skasz rę kę in struk to ra. On jest tuż obok. Po chwi li za uwa -
żasz wo kół cu dow nie baj ko wy świat, coś o czym ma rzy ło
się w dzie cię cych snach, „nie ma” gra wi ta cji, szy bu jesz w

Zerwane więzy!?!
to ni wod nej. Czyż jest coś wspa nial sze go od swo bo dy i
nie za le żno ści? Ci sza i pięk no. Ró żno rod ność i ró żno -
barw ność pod wod nej kra iny jest tak ogrom na, że nie spo -
sób jej opi sać. A fakt, że mo żna spoj rzeć w oczy
wod ne mu stwo rze niu, po ści gać się z ry ba mi w tu ne lach
lub ko ry ta rzach mię dzy ska ła mi, jest jed nym z naj wspa -
nial szych uczuć.

Hi sto rycz nie pa trząc, „ze rwa nie wię zów” tak na praw -
dę na stą pi ło z chwi lą skon stru owa nia, w ro ku 1942, przez
in ży nie ra Mau ri ce’a Ge gna na, i w tym sa mym cza sie po -
rucz ni ka Ja cqu es -Yve sa Co uste au, apa ra tu na zy wa ne go
po fran cu sku la sca phan dre au to no mie (w Pol sce przy ję -
ła się na zwa apa rat po wietrz ny). Głów ną czę ścią te go

apa ra tu jest re duk tor po śred ni czą cy w prze ka za niu czyn -
ni ka od de cho we go z bu tli sprę żo ne go po wie trza po przez
wę że od de cho we do ust ni ka. Skon stru owa nie te go apa -
ra tu by ło dla nur ko wa nia ta kim prze ło mem, jak dla trans -
por tu wy na la zek ko ła. Za nim jed nak do te go do szło,
hi sto ria po ka zu je po nad 5 ty się cy lat prób lu dzi w otwie -
ra niu bram pod mor skie go świa ta. Nie wie my jed nak, kie -
dy czło wiek za nu rzył się po raz pierw szy. Naj star sze,
skrom ne in for ma cje o nur ko wa niu po cho dzą z ro ku 4500
p.n.e. Jed nak dla sta ro żyt nych umie jęt ność nur ko wa nia
nie by ła ni czym nie zwy kłym. W XIV księ dze „Ilia dy”
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szydząc z woźnicy Hektora, który ugodzony jego poci-
skiem spadł z rydwanu, wypowiada słowa: „…zręczny to
mąż, który się tak lekko zanurza! Choćby najgwałtow-
niejsza morzem tłukła burza, On między wały z nawy
spuścić się gotowy, I obfitymi gości nakarmić połowy.
Prawdziwie, Troja nurków doskonałych liczy!”

Przez karty historii przebija się wiele informacji o roz-
woju nurkowania, w tym pojawiają się nazwiska znanych
skądinąd wielkich ludzi, między innymi Arystotelesa,
Aleksandra Wielkiego, Marka Antoniusza, Leonarda da
Vinci i innych.(**)

Nurkowanie to już nie pełna niebezpieczeństw i ta-
jemniczości profesja, to dzięki rozwojowi sprzętu, nauki,
sport uprawiany bezpiecznie przez miliony ludzi na ca-
łym świecie. Każdy kto chociaż raz, oglądając wspania-
łe przygody komandora JY Cousteau, pragnął przeżyć to
sam, powinien tego spróbować. A z tych, którzy już spró-
bowali, wielu zadaje sobie pytanie, czy homo sapiens sta-
nie się kiedyś homo aquaticus, który będzie się czuł w
głębinach równie swobodnie jak na lądzie? Obecnie nur-
kowanie turystyczne można podzielić na nurkowanie w
sprzęcie ABC (płetwy, maska, fajka) oraz nurkowanie
aparatowe (powietrzny aparat nurkowy, skafander itd.).
Nurkowanie w sprzęcie ABC, tzw. snorkeling, jest rów-
nież wspaniałą przygodą, ograniczoną jednak zapasem
powietrza w płucach. Nurkowanie z automatem oddecho-
wym nie ma tych ograniczeń, jednak stawia przed adep-
tem tej umiejętności więcej wymagań. Człowiek jest
istotą lądową i pod wodą czeka na niego wiele stresów i
niespodzianek. Warunek bezpiecznego nurkowania to,
poza sprzętem, dobre przygotowanie. I nie chodzi tu o
wielki trening, czy długi kurs podczas sezonu zimowego.
Nie mniej jednak, ukończenie kursu pod fachowym
okiem instruktora jest podstawowym warunkiem bezpie-
czeństwa, i co się z tym wiąże, daje przyjemność z upra-
wiania tego sportu. Należy też pamiętać, że nurkowanie
w nowoczesnym sprzęcie może być zwodnicze z powo-
du pozornej łatwości, z jaką nieprzygotowany nurek mo-
że radzić sobie pod wodą w normalnych warunkach.
Dlatego też kandydat na nurka, by móc czuć się w wo-
dzie pewnie, a w sytuacjach krytycznych lub niebezpiecz-
nych umieć sobie radzić, powinien przejść przeszkolenie
pod okiem instruktora płetwonurkowania. Zanim to jed-
nak nastąpi, dokonujemy zakupu sprzętu osobistego, tzn.
płetw, maski, fajki, ewentualnie jeszcze skafandra nurko-
wego. W doborze sprzętu powinien pomóc sprzedawca

bądź nasz instruktor. Zwróćmy jednak uwagę na nastę-
pujące sprawy. Przy zakupie maski pamiętajmy, że szy-
ba maski powinna być wykonana ze szkła hartowanego
(tempered) lub bezpiecznego (safety), istotne jest duże
pole widzenia, mała pojemność wewnętrzna. Kołnierz
maski powinien być wykonany z miękkiej gumy, najle-
piej z podwójnym obrzeżem i koniecznie z dostępem do
nosa, celem umożliwienia wyrównania ciśnienia w
uszach lub zatokach. Wybierając płetwy, zwróćmy uwa-
gę, by nie raniły stóp, nie stawały się „bolesne” po dłu-
ższym pływaniu, nie mogą być za ciasne ani za luźne.
Dysze (kanały) w płetwie wpływają na zmniejszenie za-
wirowań wody za nurkiem, co zmniejsza opory pływa-
nia. Fajka (rurka oddechowa) – podstawa to wygodny,
niekaleczący ustnik. Fajka powinna mieć jak najmniejsze
opory oddechowe, zależą one od średnicy, długości i
kształtu rurki. Kompletnie wyposażony nurek wygląda
jak „kosmita” ubrany w skafander nurkowy, maskę, płe-
twy, zestaw butli, kamizelkę wyrównawczo-ratunkową
itd. Dlatego przed zakupem tego „kosmicznego” i dro-
giego wyposażenia dowiedz się, co na Twoim etapie wy-
szkolenia nurkowego jest niezbędne, co powinieneś
zakupić przed rozpoczęciem szkolenia, a co w trakcie, a
z czym możesz poczekać. Kolejnym warunkiem jest od-
powiedni stan zdrowia, poświadczony przez lekarza.

Anegdota nurkowa głosi, że na pytanie, jaki sprzęt
kandydat na płetwonurka powinien zakupić najpierw, od-
powiedź brzmi: samochód, następnie ciepłą wełnianą
czapkę, w następnej kolejności wyposażenie nurkowe.
Anegdoty mają to do siebie, że przynajmniej w części
wynikają z prawd życiowych, więc jeśli w letni upał zo-
baczysz na łodzi ciepło otulonych w wełniane czapki lu-
dzi, to poza nielicznymi wyjątkami, będą to z pewnością
członkowie elitarnego klanu pasjonatów podwodnych
przygód. Jeśli chcesz być jednym z nich, bądź przemknę-
ła Ci choć raz myśl o poznaniu podwodnego świata, nie
wahaj się dłużej, nie czekaj tylko spróbuj!

Romuald Hłobaż - instruktor płetwonurkowania

fot. Wojciech Zgoła

(*) - „Szturm do morskich głębin” Philippe Tailliez
(**) - zainteresowanym historią nurkowania polecam książkę Jacka

Gussmanna ”Człowiek zdobywa głębiny”; Wydawnictwo morskie 1984 r.
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Je sień za oknem, po go da nie roz piesz cza.
Wie lu z nas szu ka miejsc nur ko wych bli sko do -
mu. Jed nak naj czę ściej są to miej sca, któ re
zna my ja ko let nie ką pie li ska. Tłum lu dzi na pla -
ży, pa nie za bie ga ją o opa le ni znę, pa no wie o
opu chli znę piw ną. Przej rzy stość i ja kość wo dy
da je wie le do my śle nia. Wszyst kim ką pią cym
przy zna je my od zna cze nie za od wa gę, bo nic i
nikt by nas do tej wo dy nie za cią gnął. Jed nak
je sień czy ni cu da. Ką pie li ska, tak gwar ne la tem,
je sie nią pu sto sze ją. Wła śnie nad jed no z ta kich
miejsc za brał mnie Zby szek.

Umó wi li śmy się, że tym ra zem ce lem na sze go noc ne -
go nur ko wa nia bę dzie Strze szy nek. By łem bar dzo scep -
tycz ny co do te go po my słu, ale z bar dziej do świad czo -
nym nur kiem nie ma co się spie rać. Wej ście do wo dy za -
pla no wa li śmy od stro ny mo te lu, a sa mo cho dy za par ko -
wa li śmy na go ścin nym par kin gu do nie go na le żą cym.
Wzbu dzi li śmy dość spo re za in te re so wa nie. W li sto pa dzie
nie ma ra czej zbyt wie lu chęt nych na ką piel. Nie zwra ca -
my jed nak uwa gi na to wa rzy stwo i ubie ra my sprzęt. Cze -
ka nas jesz cze ka wa łek dro gi do ta fli je zio ra. Po chwi li
je ste śmy już w wo dzie, spraw dza my się jesz cze przed
wej ściem i wresz cie na stę pu je za nu rze nie… w ogro dzo -
nej czę ści ką pie li ska. Tem pe ra tu ra po wie trza wy no si

Je sien ne nur ko wa nia
10°C. Kie ru je my się w le wo od po mo stu. Na po wi ta nie
wpa da my na szczu pa ka. Przej rzy stość wo dy po wy żej 5
m, a to jak na na sze wa run ki bar dzo do brze. W świe tle
la tar ki za czy na ją po ja wiać się miesz kań cy akwe nu. Po -
wierzch nia dna jest bar dzo zró żni co wa na, od ro ślin no ści
po po ła cie po kry te ple śnia mi. Na 10 me trach po ja wia się
ta ka wła śnie płach ta ple śni - wi dok do słow nie księ ży co -
wy - nad nią pły wa ją bar dzo do rod ne pło cie i lesz cze.
Zba cza my nie co w kie run ku brze gu. Tu tem pe ra tu ra wo -
dy zbli żo na jest do tem pe ra tu ry po wie trza, wy no si 9°C.
Na głę bo ko ści 4 - 5 m gra su ją szczu pa ki, jest ich spo ro,
w jed nym miej scu zna leź li śmy 2 sztu ki, a po kil ku mach -

nię ciach płe twa mi ko lej ne. Przy dnie za uwa ża my ra ka
ame ry kań skie go, to bar dzo ład ny okaz, ale już po chwi li
po ja wia się nasz ro dzi my rak. To dla nas spo re za sko cze -
nie.

Kie ru je my się bli żej brze gu i tu taj, po raz ko lej ny, na -
po ty ka my szczu pa ka, tym ra zem to już spo ry okaz, na
oko oko ło 80 – 90 cm. Ma je sta tycz nie opusz cza swo je
za ro śla, igno ru jąc na sze za cie ka wie nie. Pły nie my po wo -
li do po mo stu. 40 cm leszcz po ja wia się w świe tle na -
szych la ta rek. Oko nie wy le gu ją się le ni wie, spo re oka zy,
wko ło nich znaj du ją się też kil ku na sto cen ty me tro we.

Wra ca my. Uśmiech nię te mi ny świad czą o tym, że nur -
ko wa nie by ło przy jem ne. Gdy do brze gu po zo sta je jesz -



cze kawałek, postanawiam płynąć po płytkiej wodzie. Na
piasku, na całej powierzchni ogrodzonego kąpieliska, śpią
2 - 3 cm maluchy.

Niestety, to na dzisiaj koniec nurkowania. Trzeba się
przebrać. Jutro przecież znów możemy zanurkować!

Maciej Andraszyk – Amiger

fot. Karol Olejnik Camera Show

Od redakcji
Jezioro Strzeszyńskie jest zaliczane do II klasy czy-

stości, leży w Poznaniu na terenie Pojezierza Poznańskie-
go i jest jeziorem polodowcowym. Linia brzegowa ma 4,
5 km długości, powierzchnia 33 ha, średnia głębokość
wynosi około 8, 4 m, a maksymalna około 17 m. Dojazd
od wylotu z Poznania na Pniewy, skręcamy na Rokietni-
cę, dalej przejeżdżamy przez 3 przejazdy kolejowe i po
kilkuset metrach dojeżdżamy do jeziora i parkingów. Mo-
żna też jechać przez Suchy Las, albo przez dzielnicę Po-
dolany, a także z Centrum, kierując się na Strzeszyn.
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Z fauną i florą za pan brat
Re kin bia ło płe twy
Gło śno by ło ostat nio o tych, czę sto wol no po ru sza ją -

cych się, dra pie żnych ry bach. Pra wi dło wa na zwa te go re -
ki na to żar łacz bia ło płe twy (łac. Car char hi nus lon gi -
ma nus; ang. Oce anic whi te tip shark).

Żar łacz bia ło płe twy
źródło: FAO Spe cies Ca ta lo gue

Spo ty ka ny we wszyst kich wo dach otwar tych oce anów
i mórz, w tak zwa nej stre fie pe la gial nej, któ ra obej mu je
na świe tlo ną war stwę wo dy do 200 m głę bo ko ści. Pły wa
naj czę ściej w wo dach głę bo kich od po wierzch ni do 230
m, ale naj czę ściej do 150 m. Ży ją oko ło 20 lat, naj star szy
od no to wa ny żar łacz żył 22.

Wy stę po wa nie żar ła cza bia ło płe twe go na świe cie

Ja ko przed sta wi ciel du żych, dra pie żnych ryb chrzęst -
nosz kie le to wych (po dob nie jak płaszcz ki) z ro dzi ny żar -
ła czo wa tych, re kin ten na le ży do ga tun ków
nie bez piecz nych dla czło wie ka. Uwa ża się, że jest naj -
szyb ciej i naj czę ściej po ja wia ją cym się re ki nem na miej -
scu mor skich ka ta strof. Praw do po dob nie to wła śnie
żar łacz bia ło płe twy uczest ni czył w wie lu ata kach na lu -
dzi, któ rzy w cza sie np. dzia łań wo jen nych lub in nych,
zna leź li się bez po śred nio w wo dzie. Pod czas II woj ny
świa to wej, u wy brze ży Afry ki Po łu dnio wej, zo stał stor pe -
do wa ny przez jed nost kę nie miec ką pa ro wiec „No va Sco -
tia”. W wo dzie zna la zło się bli sko 1000 mę żczyzn, z
któ rych prze ży ło za le d wie 192. Więk szość z nich pa dła
ofia rą wła śnie żar ła czy bia ło płe twych, o czym wie my
dzię ki re la cji na ocz nych świad ków.

Rze czy wi ście nur ku jąc z re ki na mi i spo ty ka jąc je pod
wo dą, trze ba przy znać, że na le żą do tych cie kaw skich,
któ re pod pły wa ją dość bli sko, w prze ci wień stwie np. do
re ki nów mło tów. W spo tka niu z nur ka mi sta ra ją się po ka -

zać lek ki strach i jed no cze śnie by wa ją upo rczy we w ba -
da niu obiek tu, za kre śla jąc krę gi. Do ata ków na nur ków
do cho dzi nie zmier nie rzad ko. Pusz cza jąc bą ble z octo pu -
sa, mo żna od go nić in tru za i za że gnać w ten spo sób po -
ten cjal ne, ka ta stro fal ne w skut kach spo tka nie (Flo ri da
Mu seum of Na tu ral Hi sto ry. 

Cia ło żar ła cza mo że mie rzyć na wet do 4 m dłu go ści,
jed nak prze cięt nie oscy lu je po mię dzy 2 - 3 m. Swo ją doj -
rza łość płcio wą whi te tip -y osią ga ją w wie ku oko ło 7 lat
i są ży wo rod ne. Mak sy mal na od no to wa na ma sa cia ła wy -
no si 167, 4 kg. Płe twy, jak sa ma na zwa wska zu je, są cha -
rak te ry stycz ne, po sia da ją bo wiem bia ły znacz nik (bia ło
cęt ko wa ne), jak by w kształ cie trój ką ta. Jest on bar dzo do -
brze wi docz ny i po ma ga ła two od ró żnić ten ga tu nek od
in nych po dob nych (żar ła cza je dwa bi ste go lub błę kit ne -
go), choć jak po da ją nie któ re pu bli ka cje, zda rza ją się
osob ni ki, u któ rych ce cha ta nie wy stę pu je. 

Pierw sza płe twa grzbie to wa jest wy so ka i za okrą glo -
na, dru ga prze su nię ta w stro nę ogo na, zaś płe twy pier sio -
we są dłu gie, du że i sze ro kie, co wi dać szcze gól nie
wte dy, gdy re kin pe ne tru je po wo li dno. Grzbiet ry by jest
naj czę ściej sza ry bądź brą zo wo -sza ry, a cza sem zu peł nie
brą zo wy, w za le żno ści miej sca wy stę po wa nia, brzuch zaś
bia ły (ja sny, bia ła wy, u nie któ rych osob ni ków z żół tym
za bar wie niem). Pysk dra pie żni ka, prócz te go, że pe łen
ostrych i moc nych zę bów, jest krót ki, a oczy ma łe, osło -
nię te tzw. trze cią po wie ką (bło ną mi gaw ko wą). Uzę bie -
nie gór nej szczę ki skła da się z sze ro kich, trój kąt nych,
ząb ko wa nych zę bów, pod czas gdy w dol nej szczę ce zę -
by są za koń czo ne bar dziej ostro (szpi cza ste), a ząb ko wa -
ne są tyl ko bli sko koń ców ki. Ulo ko wa ne w moc nych

fot. Johan Lantz

źródło: FAO Spe cies Ca ta lo gue
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szczę kach są bar dzo sku tecz ne w trzy ma niu i roz ry wa niu
ofia ry (zdo by czy, łu pu). Uło że nie zę bów to 14 lu b15 po
ka żdej stro nie w gór nej szczę ce i od 13 do 15 zę bów po
ka żdej stro nie dol nej szczę ki.

Re ki ny bia ło płe twe mo żna spo tkać w ma łych grup -
kach, li czą cych kil ka sztuk, pły wa ją ce sa mot nie, a ta kże
w sta dach lub pły wa ją ce wraz z in ny mi przed sta wi cie la -
mi ryb, wa le ni czy żół wi. Czę sto to wa rzy szą im też re -
mo ry z cha rak te ry stycz ną przy ssaw ką zlo ka li zo wa ną na
gło wie, ko ry fe ny lub ry ba pi lot.

Nie są wy bred ne i, o dzi wo, po lu ją za rów no w no cy,
jak i w dzień. Ży wią się krę gow ca mi mor ski mi, w tym
rów nież pta ka mi, któ re sia da ją na fa lu ją cym oce anie lub
w po go ni za ma ły mi ryb ka mi, po wi do wi sko wym pi ko -
wa niu, za nur ku ją pa rę me trów pod po wierzch nię. Nie
gar dzą bez krę gow ca mi i pa dli ną. 

Cie ka wost ką jest, że by wa ją wi dzia ne w to wa rzy stwie
wa le ni. Przy pusz cza się, że ko rzy sta ją z ich szcze gól nych
zdol no ści do wy szu ki wa nia ka ła mar nic, któ ry mi ży wią
się chęt nie oba ga tun ki.

Żar łacz bia ło płe twy, ze wzglę du na du że płe twy pier -
sio we, jak rów nież ze wzglę du na mię so, jest po ła wia ny
ma so wo w ca łym za się gu wy stę po wa nia. Do szło do te -
go, że w czę ści za chod nio -pół noc nej i środ ko wo -za chod -
niej Atlan ty ku jest kry tycz nie za gro żo ny, a w kla sy fi ka cji
IUCN zo stał uzna ny za ga tu nek za gro żo ny wy gi - nię -
ciem. Lu dzie wy ko rzy stu ją wspo mnia ne płe twy na zu pę,
mię so sprze da je się za rów no świe że, jak i mro żo ne, so lo -
ne i wę dzo ne, skó rę wy ko rzy stu je się do szy cia, a o wa -
lo rach wą tro by re ki na sły szy my w re kla mach far ma-
ceu ty ków.

Sys te ma ty ka
Do me na - eu ka rion ty
Kró le stwo - zwie rzę ta
Typ - stru now ce
Pod typ - krę gow ce
Gro ma da - chrzęst nosz kie le to we
Pod gro ma da - spodo uste
Rząd - żar ła czo kształt ne
Ro dzi na - żar ła czo wa te
Ro dzaj - Car char hi nus
Ga tu nek - żar łacz bia ło płe twy
Na zwa sys te ma tycz na - Car char hi nus lon gi ma nus[1]

Wu Zet
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Ko lej ny raz Akwa rium Gdyń skie MIR wraz z
Cen trum Nur ko wym TI CA DA zor ga ni zo wa ły
pod wod ne Mi ko łaj ki. 

Roz po czę li śmy w so bot ni po ra nek 4 grud nia pod wod -
nym ubie ra niem cho in ki w gdyń skiej Ma ri nie. Mi mo spo -
re go mro zu i po ja wia ją cej się już war stwy lo du, gru pa
Mi ko ła jów -płe two nur ków, w zna ko mi tych na stro jach ze -
szła pod wo dę, by ubie rać świą tecz ne drzew ko. Rów no -

Podwodne Mikołajki
le gle w Akwa rium Gdyń skim od by wa ły się kon kur sy dla
dzie ci. Wśród na gród zna la zły się ufun do wa ne przez na -
sze Cen trum ba se no we lek cje nur ko wa nia. 

Dzię ki uprzej mo ści kie row nic twa Kry tej Pły wal ni ZS
nr 7 w Gdy ni, 5 grud nia gru pa na gro dzo nych dzie ci zro -
bi ła swój pierw szy krok w pod wod ny świat.

Se ba stian Bo rek
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Od po czy wa my czyn nie, z ca łą gru pą nu ra -
sów, nad brze giem jed ne go z na szych pięk nych
je zior. At mos fe ra sie lan ko wa. My nur ku je my,
na sze „po łów ki” z dzie cia ka mi plą sa ją po łą -
kach i ro bią zdję cia żab kom, mo tyl kom, ptasz -
kom i in nym kro wom. Słoń ce, ci sza, spo kój,
za głu sza ny tyl ko skwier cze niem sma ko wi te go
mię si wa, „doj rze wa ją ce go” na roz sta wio nych
nie opo dal gril lach, oraz ćwier ka niem pta ków. 

Je ste śmy po pierw szym nur ko wa niu. By ło fan ta stycz -
nie. Te raz, w ci szy i spo ko ju, od po czy wa my i roz ma wia -
my z przy ja ciół mi, cze ka jąc na po si łek. W od da li sły chać
ja kiś sa mo chód, któ ry po pew nym cza sie pod je żdża na
opa no wa ną przez nas po la nę. Ele ganc ki, du ży, po jem ny,
no wy, dzie wię cio oso bo wy bus. Ech... Ma rze nie...

Wszyst kie oczy z po la ny skie ro wa ne są na no wo przy -
by łych w bu sie. Ciii sza… Dłu go nikt z bu sa nie wy cho -
dzi, choć wi dać, że w środ ku nie źle się coś ko tłu je. Przez
za mknię te jesz cze okna i drzwi wo zu sły szy my, że pa sa -
że ro wie są moc no „ra dio ak tyw ni” i chy ba już znacz nie
przy głu cha wi, po nie waż do na szych uszu do bie ga, dud -
nią ca z wnę trza na mak sa, mu za ze spo łu L -Du pa, pod
zna mien nym ty tu łem 220Volt... Otwie ra ją się bocz ne,
roz su wa ne drzwi. Naj pierw de li kat nie, na kil ka na ście
cen ty me trów. To wy star czy ło, że by uwol nić z wnę trza
dwie luź no ku la ją ce się po pod ło dze pu ste pusz ki po pi -
wie. Gdy pusz ki opa da ją na zie mię, otwie ra ją się drzwi
pa sa że ra obok kie row cy i na zie mi lą du ją ko lej ne pu ste
pusz ki po pi wie, opa ko wa nie po chip sach, ale za nim opa -
ko wa nie do ty ka zie mi, z sie dze nia zwa la się na gle bę pa -
sa żer za plą ta ny no ga mi w blu zę. Jak by ni gdy nic, pod no si
się na no gi, ogar nia po la nę i nas wzro kiem, się ga po no -
we pi wo do wnę trza sa mo cho du, otwie ra
pusz kę z moc nym sy kiem, wy chla pu jąc
po ło wę moc no spie nio ne go
wnę trza na spo nie wie ra ną
okrut nie ko szul kę z na pi sem
Red See, Da hab... W tym
mo men cie, z wnę trza bu sa,
do bie ga prze cią gły ryk ja kie -
goś bo daj ra nio ne go ło sia: Po bu -
da kur..... a!!! Je ste śmy na
miej scu!!! Je den, dwóch,
trzech, czte rech, kie row ca,
pię ciu, wy sy pu ją się na ze -
wnątrz. Ka żdy trzy ma w
rę ku pusz kę... z pi -
wem. Kie row ca wła -
śnie otwo rzył swo ją.
Na stęp nych dwóch pa -
sa że rów, po dob nie do pierw sze go,
bar dziej się z bu sa „wy la ło” niż wy sia dło. Chy ba przy je -
cha li na im pre zę, bo wszy scy oprócz kie row cy, spra wia -

Chlup w dziób i do wody!
ją ce go wra że nie, że chce jak naj szyb ciej nad ro bić stra ty,
są tak „na ła ta ni”, że za sta na wia my się, czy nie bę dzie z
te go za dy my. Pod cho dzą wszy scy na brzeg, do wo dy, pa -
trzą, pa trzą, pa trzą..... i po pi ja ją piw ko... W koń cu je den
się od wra ca i cią gnąc za so bą ca łą swo ją eki pę, kie ru je
swo je mięk kie no gi w mo im kie run ku. O kur de! Bę dzie
dym! Czu ję, że nasz czas spo koj ne go wy po czyn ku na tej
po la nie do biegł wła śnie koń ca. Groź na mi na pro wa dzą ce -
go w mo ją stro nę eki pę z bu sa nie wró ży ła nic do bre go.
Pod cho dzi do mnie i ener gicz nie... wy cią ga rę kę w przy -
ja ciel skim uści sku, ude rza jąc w te sło wa:

„Sześ And szej. Nu ra li ście tu? Ja ka wi zu ra? Jes soś tu
sie ka we go?” O kur de! To na si! Nu ra sy! Z jed nej stro ny
ucie szy łem się, bo wid mo za dy my się od da li ło. Z dru giej
stro ny, mia łem na dzie ję, że przy je cha li tyl ko na re ko ne -
sans i za raz so bie po ja dą na kwa te ry. Wy trzeź wieć.

Otwie ra się tył bu sa. Na szym oczom uka zu je się ca ły
maj dan ele ganc kie go sprzę tu nur ko we go. Obok sprzę tu
sto ją trzy skrzyn ki peł ne bu te lek z pi wem... Py tam, czy
bę dą dzi siaj nur ko wać. Oczy wi ście! Tyl ko mu si my ogar -
nąć trosz kę ten bur del - pa da szcze ra od po wiedź. Ko lej -
ne mi nu ty upły wa ją nam na je dze niu za war to ści na szych
gril li. No wo po zna nym, rów nież nur ku ją cym ko le gom,
na dal szym na wad nia niu swo ich spra gnio nych or ga ni -
zmów. Prze cież ka żdy żół to dziób wie, że na le ży przed
nur ko wa niem du żo pić... Po „za wią za niu sa deł ka” zbie -
ra my się do wo dy. Na si kom pa ni le żą i od po czy wa ją po
dłu giej i mę czą cej tra sie. Po re we la cyj nym, dru gim nur -
ko wa niu, zbie ra my się po wo li do swo ich sa mo cho dów.
Eki pa mi ło śni ków moc ne go „na wad nia nia” or ga ni zmów
za czy na się or ga ni zo wać na nur ko wa nie. Szu ka ją ma sek,
płetw, śru bek, za ty czek, klu czy ków od sa mo cho du, ktoś
krzy czy, że nie ma jed nej skar pet ki do su cha cza i kom bi -
nu ją, że dzi siaj nie zej dą na „pięć dzie siąt kę”, bo są po...
tra sie!!! Wszyst kie ich przy go to wa nia do nur ko wa nia wy -
ko ny wa ne są z jed ną rę ką za ję tą trzy ma niem... pi wa. Na -
sze nie śmia łe pró by zwró ce nia uwa gi koń czą się dość

nie wy bred ny mi tek sta mi, że je ste śmy za „krót cy” i
za „cien kie Bol ki”, że by ich po uczać. No cóż... Są
do ro śli, pew nie wie dzą, co czy nią... My od je żdża my

na swo je kwa te ry, na to miast „piw ne to -
wa rzy stwo” pa ku je się do wo dy... 

Spo ro od wie dza my nur ko wisk
za rów no w kra ju, jak i po za gra ni ca -

mi. Nie ste ty, opi sa ny ob ra zek nie na -
le ży do od osob nio nych. Zaw sze w

ta kich sy tu acjach za sta na -
wia my się, jak po win ni śmy

po stą pić, sko ro zwró ce nie
uwa gi pi jacz kom za zwy czaj

koń czy się agre sją lub nie mi ły mi tek -
sta mi nur ko wych „przy ja ciół”… do ro -

słych, lecz ja kże głu pich...
Mr. Cha os
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Na po cząt ku paź dzier ni ka 2010 ro ku, na wo -
dach Za to ki Sa roń skiej na Mo rzu Egej skim,
od by ło się za koń cze nie kon kur su Nu ra li ty za -
in au gu ro wa ne go na Tar gach Nur ko wych „Pod -
wod na Przy go da”. 

14 mar ca, na za koń cze nie pierw szej edy cji Tar gów,
od by ło się lo so wa nie 32 kan dy da tów. Mie li sta nąć do
wal ki o kurs Ad van ced Open Wa ter Di ver, któ ry od był
się pod czas rej su z cy klu Nur ko wa nie pod Ża gla mi z kpt.
Ro ber tem Ski biń skim. We wrze śnio wym nu me rze Nu -
ras.in fo opu bli ko wa ny zo stał re por taż z pierw szej czę ści
kon kur su, czy li kur su OWD prze pro wa dzo ne go w Pol -
sce. Te raz nad szedł czas na re la cję z za gra nicz ne go fi na -
łu kon kur su.

Przy go to wa nia do wy pra wy roz po czę ły się wraz z
ogło sze niem wy ni ków pierw sze go eta pu. I choć sprzęt
nie sta no wił pro ble mu, trze ba by ło od po wied nio wcze -
śniej do brać ekwi pu nek, za rów no pod wzglę dem wa run -
ków nur ko wa nia, jak i roz mia ru. Du żą część mo ich
przy go to wań do rej su po chło nę ło za po zna wa nie się ze
spe cy ficz ny mi tech ni ka mi nur ko wa nia z ło dzi oraz że -
glo wa nia. Czy ta jąc cie ka wie na pi sa ną in struk cję i do bre
ra dy w In ter ne cie, przy go to wa li śmy się jak naj le piej do

tej eks pe dy cji. Za opa trze ni we wła sny sprzęt fo to gra ficz -
ny oraz ka me rę vi deo ru szy li śmy na pod bój pod wod nej
Gre cji.

Za okrę to wa nie roz po czy na ło się w so bo tę, 9 paź dzier -
ni ka, w go dzi nach po po łu dnio wych. Z uwa gi na to, że
wy bra li śmy pod róż sa mo cho dem, z kra ju wy ru szy li śmy
w pią tek ra no. Choć cze ka ło nas po nad 2300 km, czu li -
śmy zbli ża ją cą się przy go dę. Gdy w so bo tę wie czo rem
do tar li śmy do Gre cji, by li śmy na praw dę zmę cze ni. Dwa
dni w sa mo cho dzie ro bią swo je, więc je dy ne o czym ma -
rzy li śmy to prysz nic i spa nie. Pierw sza noc na jach cie mi -
nę ła jed nak bar dzo szyb ko, gdyż nie mo gli śmy się
do cze kać wy pły nię cia na nur ko wa nie. 

Nie ste ty, na po cząt ku nie sprzy ja ją ca po go da utrud ni ła
nam zej ście pod wo dę, ale nie od mó wi li śmy so bie wi zy -
ty w za la nym mie ście sprzed 4 ty się cy lat, na ma low ni -
czej wy spie Epi da vros. Le żą ce za le d wie 2-3 me try pod
wo dą mia sto przy wi ta ło nas do sko na le za cho wa ny mi ścia -
na mi, po sadz ka mi oraz frag men ta mi ogrom nych am for.
Nur ko wa nie sprzę to we jest tam cał ko wi cie za ka za ne, więc
mu sie li śmy się za do wo lić snor ke lin giem. 

Póź niej, po za opa trze niu się w po wie trze w lo kal nej
ba zie Epi di ve, wy ru szy li śmy na pierw sze nur ko wa nie na
pięk nych, zie lo nych łą kach pod wod nej Gre cji.

Finał Nurality
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Głów ną na gro dą w kon kur sie Nu ra li ty był wy jazd do
Gre cji po łą czo ny z kur sem AOWD, więc na szym prio ry -
te tem by ło za li cze nie wszyst kich obo wiąz ko wych nur ko -
wań. 

W ra mach kur su od by ło się mię dzy in ny mi nur ko wa -
nie na pięk nym wra ku stat ku Avan tis III, któ ry za to nął
za le d wie 6 lat te mu, po zde rze niu ze ska li stym brze giem
wy spy Dho ro usa. 

Ten pra wie osiem dzie się cio me tro wy sta tek le ży na
głę bo ko ści 20 - 50 me trów. Opu stów kę sta no wi ory gi nal -
na cu ma okrę to wa, do któ rej ktoś przy mo co wał bo ję. 

Zej ście na wrak by ło naj pięk niej szym mo men tem nur -
ko wa nia. Scho dząc po wo li wzdłuż gru bej li ny cu mow ni -
czej, przy glą da łem się ska łom two rzą cym po tę żną tar czę,
z któ rą zmie rzy ła się sta lo wa po wło ka okrę tu. Po chwi li
po ja wi ło się ma syw ne ciel sko le żą ce go na le wej bur cie
wra ku. Avan tis III jest do sko na le za cho wa ny i za pre zen -
to wał się nam w ca łej oka za ło ści. Ga śni ce, lam py, sza lu -
py oraz przy mo co wa ny pa sa mi do po kła du mo tor
przy po mnia ły o nie daw nej tra ge dii. Po noć mia łem du żo
szczę ścia, nur ku jąc pierw szy raz na wra ku, wi dzia łem do -
sko na le za cho wa ny eg zem plarz. Nie ma go na ma pach,
więc jesz cze nie zo stał ogo ło co ny przez żąd nych pa mią -
tek nur ków. I oby tak po zo sta ło jak naj dłu żej.

Nie mo gło oczy wi ście za brak nąć nie spo dzia nek. Pod -
czas te go rej su głów ną atrak cją, oprócz nur ko wa nia oczy -
wi ście, by ła kon fron ta cja z tor na dem i gra dem wiel ko ści
śli wek. W cią gu kil ku chwil zro bi ło się ciem no. Wi dzie -
li śmy, jak wo da za czy na się krę cić. Chmu ry rów nież. Na
szczę ście nie do szło do stwo rze nia le ja, ale i tak znaj do -
wa li śmy się nie bez piecz nie bli sko. Wi docz ność spa dła
nie ma lże do ze ra, a jach tem rzu ca ło na pra wo i le wo. Zer -
wa ło bi mi ni i szpryc bu dę, a ka pi tan le d wo utrzy mał ster.
Wszyst ko trwa ło oko ło 15 mi nut, ale na pę dzi ło nam nie -
złe go stra cha. Jak się pod ko niec rej su oka za ło, zo sta ło

to skla sy fi ko wa ne ja ko tor na do, a kil ka łó dek za to nę ło w
tym cza sie. Wte dy jesz cze bar dziej zro zu mie li śmy, że
szczę ście by ło po na szej stro nie.

Pod czas ca łe go rej su od wie dzi li śmy wie le ró żnych
por tów i nur ko wisk. Ka żde in ne, lecz wszyst kie ma gicz -
ne. Nie ste ty du żym mi nu sem Gre cji jest jesz cze ma ło roz -
wi nię ta in fra struk tu ra nur ko wa. W re jo nie Cy klad jest
nie wie le miejsc, któ re ofe ru ją na bi ja nie bu tli. Bio rąc jed -
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nak pod uwa gę fakt, że w Gre cji mo żna le gal nie nur ko -
wać do pie ro od nie daw na, to pew nie wszyst ko jest kwe -
stią cza su i już nie ba wem w ka żdym mie ście por to wym
bę dzie mo żna od na leźć cen trum nur ko we. Pó ki co naj le -
piej zdać się na do świad czo ną oso bę, któ ra tak wy ty czy
kurs, by za wsze po wie trze by ło w za się gu mak sy mal nie
kil ku go dzin dro gi.

W Gre cji nie ma raf ko ra lo wych, ale wi do ki i wa run ki
nie ustę pu ją na krok cie plej szym akwe nom. Nur ko wa nie
pod ża gla mi da je cie ka wą mo żli wość prze miesz cza nia się
i od wie dze nia ró żnych miejsc w sto sun ko wo krót kim cza -
sie. To świet na al ter na ty wa dla nur ko wa nia z ło dzi, któ ra
za zwy czaj nie jest miesz kal na i po nur ko wa niu wra ca do
miej sca star tu. I choć jacht nie po sia da spe cjal nych udo -
god nień dla nur ków, a ca ły sprzęt jest upchnię ty w ba ki -
stach, to i tak z ca łą pew no ścią po le cam ta kie wy pra wy.

Ka mil Ja czyń ski 
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Od kil ku mie się cy trwa ły przy go to wa nia do
pro jek tu HEC TOR, pod czas któ re go Wil liam
Tru brid ge – No wo ze land czyk, wie lo krot ny re -
kor dzi sta świa ta we fre edi vin gu i in struk tor Ap -
nea Aca de my – miał wy ko nać hi sto rycz ne
nur ko wa nie na za trzy ma nym od de chu, w kon -
ku ren cji sta ły ba last bez płetw, na głę bo kość
100 m… Ak tu al ny re kord na le żał ta kże do Wil -
lia ma i wy no sił 95 m.

Wy bra ne miej sce to De an’s Blue Ho le na Ba ha mach.
Sa mo nur ko wa nie Wil liam po sta no wił za de dy ko wać del -
fi nom Hek to ra, któ re obec nie za gro żo ne są wy gi nię ciem,
a spo tkać je mo żna je dy nie w No wej Ze lan dii.

10 grud nia, w trak cie nur ko wań roz grzew ko wych,
Will wy ko nał „ła twe” nur ko wa nie na 96 m, za koń czo ne
usta no wie niem no we go re kor du świa ta. Dwa dni póź niej
wy zna czo no pierw szą pró bę do tar cia na 100 m…

12 grud nia Wil liam za nur ko wał na 100 m, po wró cił
na po wierzch nię o wła snych si łach, przy tom ny, po ka zał
sę dziom znak OK… Nie ste ty nur ko wa nie nie zo sta ło za -
li czo ne, gdyż Wil liam za po mniał zdjąć no se -clip z no sa
przed po ka za niem zna ku… W ten spo sób wy ko nał błęd -
ną pro ce du rę po wierzch nio wą (wg za sad AIDA).

13 grud nia mia ło miej sce hi sto rycz ne nur ko wa nie na
100 m za koń czo ne bia łą kart ką, czy li uzna niem re kor du,
jed nak… Na fil mie umiesz czo nym na stro nie in ter ne to -

Historia pewnego rekordu
wej mo żna by ło obej rzeć nur ko wa nie łącz nie z pro ce du -
rą po wierzch nio wą. 

Z fil mu wy ni ka ło, że za wod nik miał po wy nu rze niu
dość sil ną sam bę (utra tę kon tro li mo to rycz nej), któ ra
utrud ni ła mu wy ko na nie pra wi dło we go pro to ko łu po -
wierzch nio we go. Trzę są ca się dłoń, po ka zu ją ca kil ka krot -
nie znak OK. (wg za sad AIDA mu si to być wy raź ny je den
znak, nie wię cej), po któ rych to zna kach na stą pi ło wy po -
wie dze nie słów „I’m ok.”… 

Po sy pa ły się gra tu la cje – bar dzo słusz nie! Wil liam do -
ko nał cze goś nie sa mo wi te go, ale… Nie tyl ko we mnie
(pa trząc cho cia żby na wy po wie dzi na fo rum Sto wa rzy -
sze nia Fre edi ving Po land) uczu ciu ra do ści to wa rzy szy ło
po czu cie, że nie do koń ca tak po win no być…

16 grud nia Wil liam za nur ko wał na 101 m, otrzy mał
bia łą kart kę. Tym ra zem nie by ło żad nych wąt pli wo ści,
co do je go wy stą pie nia… Sam re kor dzi sta wy po wie dział
się na ten te mat na stę pu ją co: Po usta no wie niu 13 grud -
nia no we go re kor du 100 m od czu wa łem po cząt ko wo eu -
fo rię i ulgę. Jed nak gdy emo cje opa dły, za czę ło do pa dać
mnie uczu cie, że nie je stem za do wo lo ny z sie bie w 100%
(…). Ostat niej no cy, mi mo iż po cząt ko wo pla no wa łem
pod jąć pró bę po bi cia re kor du we free im mer sion, po sta -
no wi łem, że te go ostat nie go dnia Pro jek tu Hek tor po wtó -
rzę po raz ostat ni sta ły ba last bez płetw…”.

Aga ta Bo gusz

http://www.tanienurkowanie.pl
http://www.bluego.pl
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W or ga ni za cji SDI – Scu ba Di ving In ter na -
tio nal, rów nież w in nych or ga ni za cjach o zbli -
żo nej struk tu rze, Di ve Ma ster to pierw szy
sto pień ście żki za wo do wej. Czy to w SDI, czy
w po dob nych or ga ni za cjach, czy taj: o po dob -
nej struk tu rze i ście żkach roz wo ju oraz głów -
nych za ło że niach do ty czą cych nur ko wań
re kre acyj nych, pro gra my DM i koń co we wy ma -
ga nia eg za mi na cyj ne są bar dzo po dob ne. 

To co bę dę pi sa ła na te mat stop nia DM w SDI, któ re -
go je stem in struk to rem, mo żna prze ło żyć na Di ve Ma ste -
rów in nych or ga ni za cji i pi szę to z peł ną
od po wie dzial no ścią za sło wo Nie jest tu taj wa żne, czy
wy ma ga nia wstęp ne są wszę dzie ta kie sa me, bo to od -
dziel ny te mat. Cho dzi mi głów nie o „pro dukt koń co wy”,
czy li o to, kim zo sta je czło wiek po po zy tyw nym za koń -
cze niu kur su DM i otrzy ma niu li cen cji.

Ar ty ku łem tym chcia ła bym wy ra zić swo ją opi nię i dą -
że nie, by stop nie nur ko we ota czać peł nym sza cun kiem. Za
stop niem kry je się bo wiem okre ślo na ilość wie dzy me ry -
to rycz nej, umie jęt no ści nur ko we i do dat ko we, jak np. ra -
tow nic two wod ne i umie jęt ność udzie la nia pierw szej
po mo cy, upraw nie nia ster ni ka mo to ro wod ne go, zna jo mość
psy cho lo gii dot. Nur ko wa nia, jak np. przy stop niu Re scue
Di ver. Spra wa ni by oczy wi sta, ale tyl ko „ni by”. Po nie kąd
dla te go, że wie lo krot nie, z ró żnych po wo dów, cer ty fi ku -
ją cy przy my ka ją oczy na wy ma ga nia eg za mi na cyj ne. I tak
oto ma my do czy nie nia z przy pad ka mi, że ktoś po Re scue
pre zen tu je umie jęt no ści nur ko we na po zio mie OWD, a
czło wiek ze stop niem DM nie ma po ję cia o asy sto wa niu
przy kur sach i swo ich obo wiąz kach, bo cer ty fi kat do stał
za za słu gi lub „bo by ła ta ka po trze ba” – ktoś po trze bo wał
od za raz „cer ty fi ko wa ne go” DM w swo jej ba zie lub na
swo ich kur sach. Oczy wi ście, dzia ła to też w od wrot ną stro -
nę, że zdo by wa nie ko lej nych umie jęt no ści nie jest po twier -
dza ne ko lej ny mi pla sti ka mi, ale to zja wi sko jest du żo mniej
groź ne od po przed nie go. Pod ko niec po by tu w pew nej pol -
skiej ba zie w Egip cie prze cie ra łam oczy ze zdu mie nia. 

Na po cząt ku by ło ok., ale w trak cie zro bi ło się strasz nie
i groź nie. Dwóch chło pa ków zo sta ło nam przed sta wio nych
ja ko prze wod ni cy. Wła ści ciel ba zy nie po wie dział o nich
„Di ve Ma ste rzy”, ale oko licz no ści, spo sób ich przed sta -
wie nia i za cho wa nia dla klien tów ba zy rów no znacz ny był
z ta kim ro zu mie niem ich funk cji. Nad szedł dzień praw dy,
nur ko wa nie z ło dzi. Dzień był wietrz ny, miej sce nur ko we
trud ne, nur ko wa nie w sil nym prą dzie zmie nia ją cym czę -
sto kie run ki. Zo sta łam przy dzie lo na do gru py czte ro oso -
bo wej z dwo ma „Di ve Ma ste ra mi”. Słu cha łam, jak pew nie
oma wia ją nur ko wa nie. Ja i in ny klient przy dzie le ni zo sta -
li śmy do świad czo nym wil kom mor skim. Do jazd z ło dzi na
miej sce nur ko we od by wał się RIB -em. In struk tor, za ra zem
wła ści ciel ba zy, po wie dział, że ca ła gru pa nie zmie ści się
na nim, więc po dzie lił nas na dwie. On sam miał ze swo ją

Kim jest Dive Master?
gru pą cze kać na nas przy ra fie. RIB miał wró cić i za brać
na szą czwór kę. Już wte dy za pa li ła mi się czer wo na lamp -
ka, ale in struk tor pre zen to wał po sta wę wszyst ko wie dzą ce -
go i nie zno szą ce go do dat ko wych py tań. Wszyst ko prze cież
wy tłu ma czył. Prze mknę ła mi myśl, któ rą po dzie li łam się z
na szy mi „DM”, jak on mo że na nas cze kać przy tak sil nym
prą dzie? Chłop cy dziel nie od po wie dzie li, że w ra zie cze go,
to oni świet nie zna ją to miej sce. Ok. Uprze dzi łam jesz cze,
że nie mam 200 bar, bo ja kaś ta ka bu tla mi się tra fi ła i nie
zej dę z ni mi na 35 m, jak in struk tor za pla no wał, bo nie
znam miej sca, a wa run ki są trud ne. Po ki wa li gło wa mi. RIB
nas wy rzu cił, po pierw szej gru pie z in struk to rem ani śla du,
za nu rza my się. Mie li śmy opły wać ra fę z pra wej, ale prąd
był in ny niż prze wi dy wa ny, mu sie li śmy po pły nąć w le wo.
Pod czas tych pod wod nych de cy zji do szło do za mia ny part -
ne rów nur ko wych, ale „dzię ki Bo gu” ja i dru gi klient ba -
zy, ka żdy z nas po zo stał z DM, tyl ko in nym. 

Ko mu ni ka cja pod wod na by ła cię żka, ale w pew nym mo -
men cie da łam znać mo je mu DM, że już głę biej się nie za nu -
rzam, zgod nie zresz tą z wcze śniej szy mi uzgod nie nia mi.
Tym cza sem on cią gle pa trzy jak za cza ro wa ny na swój kom -
pu ter i kon ty nu uje za nu rze nie. Mam 80 bar, a on po ka zu je
mi pew nym ru chem ”w dół”. Dy stans mię dzy na mi ro śnie i
nie ma już nic wspól ne go z nur ko wa niem part ner skim. Dru -
ga dwój ka da le ko w ty le. Do go ni łam go, po ka za łam ilość
ba rów i wska za łam, że się wy nu rza my. A on ła pie mnie za
rę kę i ga piąc się w kom pu ter, za nu rza się głę biej. No, to nie
ma jąc in ne go wyj ścia, ode pchnę łam bał wa na i sa ma roz po -
czę łam wy nu rza nie. Na po wierzch ni pró bu ję zo rien to wać w
sy tu acji. Po kil ku mi nu tach do łą cza do mnie „DM”. Nie ma
sen su oma wiać (kłó cić się) spraw na mo rzu, prąd sil ny, zro -
bi li śmy tyl ko po ło wę pla no wa nej tra sy.

Co da lej? Cze ka my na tam tą dwój kę, mo że się zo rien -
tu ją. Po chwi li wy nu rza ją się nie da le ko. Świet nie, ale trze -
ba dać znać ło dzi, że by RIB po nas przy pły nął. Prąd sil ny,
fa le du że. Cze kam, aż „DM” da dzą ja kiś sy gnał, a oni pro -
po nu ją pły nię cie do ło dzi. Ma cie boj kę? - py tam. Nie. Boj -
kę mia łam tyl ko ja, kom pas też. Zo ba czo no boj kę i RIB po
nas przy pły nął. I co się oka za ło na miej scu po de li kat nym
do cho dze niu? Ża den z nich nie miał stop nia DM. Ba za za -
trud ni ła oby dwu, obie cu jąc że jak po pra cu ją, to do wy pła -
ty do rzu ci im szko le nie na DM, a na ra zie niech zaj mu ją się
tu ry sta mi i prak ty ku ją. Mój „DM” miał no wy kom pu ter i
so bie go „oswa jał”. Je den z ”DM” miał P1, dru gi Ad van -
ced. Ta kie hi sto rie się zda rza ją. Nie twier dzę, że czę sto, ale
sa ma, jesz cze ja ko nu rek P 3, by łam świad kiem po dob ne -
go „szko le nia”. Szko da wiel ka, bo tym sa mym stop nie ule -
ga ją de wa lu acji i stąd też mo że po wąt pie wa nia, że „sto pień
to nie wszyst ko”. A jed nak je stem za tym, że by sto pień
miał swo ją war tość i od zwier cie dlał przy naj mniej te mi ni -
mal ne wy ma ga nia, ja kie są mu sta wia ne. W in te re sie
wszyst kich in struk to rów i wła ści cie li baz jest prze strze ga -
nie za sad, bo prę dzej czy póź niej ta kie dzia ła nia, bez po -
śred nio lub po śred nio, ze msz czą się. Do stop nia po win no
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się mieć za ufa nie. Lu dzie są ró żni, wia do mo, mo że nam
nie od po wia dać czy jaś oso bo wość, ale wy szko le ni po win -
ni być tak sa mo, je śli ma ją ta kie sa me stop nie. I tu taj naj -
wa żniej szą ro lę „gra” in struk tor, któ ry na da jąc sto pień,
jed no cze śnie swo im au to ry te tem za świad cza, że kan dy dat
mo że w ra mach swo ich upraw nień od po wia dać za in nych.
I je śli sy tu acja bę dzie bar dzo wąt pli wa, to nie od ra zu na -
le ży wy ży wać się na kon kret nym DM. Ow szem, mo że być
win ny, że przy jął sto pień wie dząc, że nie jest jesz cze na to
go to wy, ale nie ka żdy z nas ma ta ką sa mo świa do mość i nic
dziw ne go, że uzna je, iż je śli ktoś na da je mu sto pień, to zna -
czy, że jed nak oce nił je go umie jęt no ści po zy tyw nie. Tak
więc na in struk to rach spo czy wa ogrom na od po wie dzial -
ność, któ rą wzię li na sie bie, przyj mu jąc li cen cję in struk -
tor ską. A kan dy da ci na DM lub przy szłych in struk to rów
mu szą li czyć się z tym, że opła ta za kurs nie jest rów no -
znacz na z osta tecz nym otrzy ma niem stop nia, tak jak opła -
ta za stu dia nie gwa ran tu je otrzy ma nia stop nia ma gi stra.
Cho ciaż na nie któ rych uczel niach jest to nie ste ty rów no -
znacz ne. Mam na dzie je, że w za ło że niach żad nej or ga ni za -
cji nur ko wej tak nie jest.

Wra ca jąc do te ma tu ar ty ku łu: Kim jest Di ve Ma ster?
Je śli wszyst kie wa run ki szko le nio we i eg za mi na cyj ne

zo sta ły speł nio ne, to jest to na praw dę „pierw szy po Bo gu”,
czy li in struk to rze. Czło wiek ta ki jest nie jed no krot nie bar -
dziej opły wa ny od in struk to ra, bo czę sto sie dzi w ba zie mie -
sią ca mi i ro bi w cią gu se zo nu set ki nur ko wań (np. w
Egip cie). W Pol sce jest nie co ina czej, ale to też czło wiek,
któ ry ma bar dzo du że do świad cze nie ja ko prze wod nik nur -
ko wy oraz pod czas asyst na kur sach. Po za tym, je śli ktoś za -
li czył eg za min pi sem ny na DM ozna cza to, że ma bar dzo
roz le głą wie dzę na te mat fi zy ki nur ko wa nia, fi zjo lo gii, za -
gad nień psy cho lo gicz nych, jest ra tow ni kiem oraz po tra fi za -
opie ko wać się nie do świad czo nym nur kiem za rów no w
wo dzie, jak i przed wej ściem do niej i po wyj ściu. Jest przy -
ja zny i chęt ny do roz wią zy wa nia pro ble mów, za wcza su za -
po bie ga po wsta wa niu na pięć i kon flik tów w gru pie, bo umie
ich ozna ki do strze gać. Te go na uczył się na kur sie DM, po
okiem swo je go mi strza. Di ve Ma ster to za wód, na wet je śli
go czyn nie nie wy ko nu je my, więc wy ma ga nia sta wia ne ta -
kiej oso bie są na po zio mie za wo do wym. Ko le ga o ta kich sa -
mych umie jęt no ściach nur ko wych jak nasz oma wia ny
Czło wiek - Di ve Ma ster nie mu si po sia dać tak roz le głej wie -
dzy teo re tycz nej i umieć zaj mo wać się nur ka mi, on nur ku je
dla przy jem no ści i po wi nien być bez piecz ny dla part ne ra,
ale to wszyst ko. I to jest w po rząd ku, po to są dwie ście żki
roz wo ju nur ko we go: za wo do wa i hob by stycz na.

Na kur sie DM po wi nien asy sto wać in struk to ro wi przy
wszyst kich ro dza jach kur sów, ja kie pro wa dzi. Po wi nien
z in struk to rem oma wiać i ana li zo wać ich prze bieg. Po -
wi nien prze strze gać ko dek su etycz ne go i być lo jal ny za -
rów no w sto sun ku do in struk to ra, jak i kur san tów. Tu taj
nie ma miej sca na po sta wę wy ra ża ją cą wy ższość lub na
„do no si ciel stwo” i ob ga dy wa nie za rów no jed nej, jak i
dru giej stro ny. Di ve Ma ster to bar dzo trud ny i cię żki za -
wód, ale da ją cy wie le za do wo le nia. Je śli wy ko ny wa ny
jest przez kom pe tent ne oso by, po wi nien być bar dzo sza -
no wa ny. Kur san ci czę sto bar dziej uto żsa mia ją się z DM
niż z in struk to rem, bo po strze ga ny jest jak je den z nich.

Dla te go czę sto dzię ki DM in struk tor mo że zmie nić na -
sta wie nie gru py, wpły nąć na po dej mo wa ne przez nią de -
cy zje, zwró cić uwa gę na nie pra wi dło wo ści. Uwa ga od
DM zo sta nie czę sto przy chyl niej przy ję ta niż wy po wie -
dzia na przez in struk to ra. Tak czę sto by wa. Za rów no DM,
jak i in struk tor po win ni do kła dać wszel kich sta rań, by nie
ry wa li zo wać ze so bą o sym pa tię kur san tów. Oni mu szą
współ pra co wać. DM po wi nien być stop niem bu dzą cym
re spekt i po dziw. Te uczu cia są jak naj bar dziej na tu ral -
ne, je śli tyl ko ktoś swo ją po sta wą i wie dzą wy ka że, że na
nie za słu gu je. I iro nicz ne stwier dze nia, że DM jest „od
wszyst kie go”, a od no sze nia bu tli przede wszyst kim, to
ro bi wiel ką krzyw dę te mu śro do wi sku. W więk szo ści Di -
ve ma ste rzy to lu dzie na praw dę bar dzo od po wie dzial ni,
któ rym na le ży się sza cu nek.

Na po cząt ku ar ty ku łu przy to czy łam wła sną hi sto rię,
mo że nie któ rzy stwier dzą, że to ście ma na po trze by ar ty -
ku łu. Za po zwo le niem au to ra, Wojt ka W., mo je go kur -
san ta, na ko niec przy ta czam ma il, ja ki do sta łam od nie go
z Flo ry dy w grud niu 2010 r.

My śla łem, że bę dzie ro man tycz nie, ku pi łem so bie dwa
nur ki. My śla łem, że o świ cie po pły nę łód ką i do trę, do -
świad czę i... Pierw sze co mnie zdzi wi ło to ci śnie nie w bu -
tli - 160. Oczy wi ście pod pa trzy łem, że wszy scy wo ko ło
ma ją 250. Ja kieś 10 mi nut i 10 ko lej nych bu tli za ję ło mi
zro zu mie nie, że tam są in ne jed nost ki na ma no me trach. I
tu żad ne go omó wie nia. Pły nie my na ra fę i tam nie da le ko
od sie bie ro bi my dwa nur ki po 45 min, nie głę bo kie (max
12 m) - “to se po pły wa cie”. Za py ta li tyl ko, kto nie ma pa -
ry lub in struk to ra, bo tam więk szość się szko li ła. To ja
grzecz nie, że pierw szy raz, że w Ame ry ce, że nie wie le jesz -
cze..... i da li mi di ve ma ste ra „The be ścia ka” - 200 nur ków. 

Pierw szy nu rek w mia rę ok. „The be ściak” miał ka me -
rę, tak w ogó le to mnie nie wi dział za bar dzo, bo uga niał
się za ryb ka mi. Ra fa tro chę mniej ko lo ro wa niż w Egip cie,
mniej sza przej rzy stość wo dy, ryb ki na wet ok. 40 min. na
10 m - lu zik. Dru gi też się za po wia dał spo koj nie, ale ten
prąd i ca ły czas „The be ściak” pły nie z prą dem. Sta ram
się kon tro lo wać po wie trze, 26 min 100 bar... i tu ta cho -
ler na płaszcz ka.”The be ściak” jak ją zo ba czył, to sprint (z
prą dem z 150 m) że by ją na krę cić, ja za nim, bo tak chy -
ba po wi nie nem, bo pa ra i bez piecz nie itp. Po 10 min już
mam 50 bar, ale nie mo gę idio ty do go nić, by mu po wie -
dzieć. W koń cu wy nu rzy łem się z 30 m i... 300 m od łód ki. 

Wku rzo ny po wie dzia łem, że mo gę sam wró cić po po -
wierzch ni. Na pom po wa łem się i pły nę, a wła ści wie to...
sto ję. Wsa dzi łem so bie rur kę i na pi łem się wo dy, bo fa le
i za le wa. Za czą łem od dy chać z au to ma tu i moc niej pra -
co wać no ga mi. Po 15 min. zo sta ło mi 50 m i ze ro po wie -
trza. To zno wu ta rur ka, zno wu mnie za le wa - żad nej
pa ni ki - od wró ci łem się na ple cy i pły nę ja kieś na stęp ne
10 min. Łód ki ca ły czas nie ma. W koń cu ostat nie 15 m,
rzu ci li mi lin kę i się pod cią gną łem. Po wi nie nem zrzu cić
ba last, ale mia łem ta ki ład ny żół ty pas i szko da by ło.
„The be ściak” też się do czła pał i na koń cu po wie dział, że
by ła to du ża przy jem ność nur ko wać ze mną i po pro sił,
aby mu pod pi sać log bo ok. Ja – je mu!

Dorota Łeweć
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Sa fe Wa ter As so cia tion to sto wa rzy sze nie
po wo ła ne w ce lu szko le nia swo ich człon ków
w umie jęt no ściach ra tow ni czych i nur ko wych.
Pro pa gu je bez piecz ne upra wia nie spor tów
wod nych, ak tyw ny wy po czy nek i kul tu rę fi zycz -
ną, po dej mu je i wspie ra ini cja ty wy z za kre su
m.in. ochro ny śro do wi ska. Jest or ga ni za cją po -
za rzą do wą, dzia ła ją cą non - pro fit, od czerw ca
2009 ro ku po sia da sta tus or ga ni za cji po żyt ku
pu blicz ne go.

Za py ta li śmy człon ków za rzą du SWA o suk ce sy i po -
ra żki od nie sio ne w mi ja ją cym ro ku, a ta kże o pla ny na
przy szłość.

Redakcja: Mi ja pra wie rok od na sze go ostat nie go
spo tka nia na ła mach Nu ras.in fo (nu mer 2/2010), co z
pla nów na ten rok Sa fe Wa ter As so cia tion uda ło się
zre ali zo wać?

Sa fe Wa ter As so cia tion: Przede wszyst kim zre ali zo wa -
li śmy za kup sprzę tu z fun du szy ze bra nych w ra mach 1%
po dat ku od osób fi zycz nych za rok 2009. Zgod nie z za po -
wie dzią, ku pi li śmy de fi bry la tor i prze ka za li śmy go do ba -
zy nur ko wej. Wy bór od stro ny sprzę to wej padł na
de fi bry la tor Phi lips FRx – wy so kiej kla sy sprzęt prze no -
śny, da ją cy mo żli wość pro stej roz bu do wy o funk cję tre nin -
go wą, po przez za kup de dy ko wa nych elek trod. Ba za, któ ra
otrzy ma ła sprzęt to Cra zy Shark nad je zio rem Bia łym.

Do dat ko wo za ku pio ne zo sta ły fan to my do na uki
pierw szej po mo cy. Kur sy EFR i DAN, na któ rych wy ko -
rzy sty wa ny jest ten sprzęt, od by wa ją się co mie siąc. Co
na le ży pod kre ślić, kur sy te pro wa dzo ne są spo łecz nie
przez in struk to rów sku pio nych w SWA, przez co są tań sze
niż ofer ta ko mer cyj na.

In ne suk ce sy te go ro ku to dal sza współ pra ca w ra -
mach pro jek tu Sa ve Li ves, współ pra ca z Ko mi sa ria tem
Rzecz nym Po li cji w War sza wie, roz wój sa me go sto wa rzy -
sze nia.

R: Dla cze go aku rat ta ba za?
SWA: Wy bór nie był ła twy, na sze we wnętrz ne dys ku -

sje trwa ły do brze po nad mie siąc. Przy wy bo rze ba zy sta -
ra li śmy się zwró cić uwa gę na ta kie ele men ty jak:

– ilość osób od wie dza ją cych ba zę;
– mo żli wość umiesz cze nia de fi bry la to ra w spo sób 

umo żli wia ją cy je go szyb kie uży cie;
– ist nie ją ce za ple cze ba zy;
– mo żli wość współ pra cy w za kre sie pro mo cji dzia łań 

SWA w ba zie.
W na szym od czu ciu by ło przy naj mniej 5 - 6 baz, któ -

re po win ni śmy uwzględ nić w pierw szej ko lej no ści, ale de -
fi bry la tor był ty ko je den. Kto by go nie otrzy mał i tak
zna la zły by się oso by kry ty ku ją ce. De cy du ją ca by ła mo -
żli wość bez piecz ne go umiesz cze nia AED bli sko wo dy.

W naszej wspólnej sprawie…
To co nas zmar twi ło w trak cie te go pro jek tu, to brak

za in te re so wa nia wy bo rem ba zy na szer szym fo rum. Po
ci chu li czy li śmy, że być mo że na fo rum -nu ras ktoś wska -
że ba zę, któ rej nie zna my, lub zgło si się sam wła ści ciel
ta kiej ba zy i za pro po nu je cie ka we roz wią za nie dla te go
sprzę tu. Ma my na dzie ję, że w przy szłym ro ku bę dzie my
mo gli za pro po no wać ta kie roz wią za nie dla in nych miejsc
nur ko wych, któ re są licz nie od wie dza ne i bę dą mo gły zor -
ga ni zo wać wła ści wy do stęp i za bez pie cze nie AED bez po -
śred nio w miej scu nur ko wym. W uży ciu AED naj wa-
żniej szy jest czas li czo ny w mi nu tach. Ma my na dzie ję, że
oso bom, któ re pro wa dzą ba zy nur ko we w tych miej scach
uda się za pro po no wać sa tys fak cjo nu ją ce roz wią za nia.

R: Dla cze go prze ka zu je cie do ba zy wła śnie de fi -
bry la tor, a nie na przy kład ze staw tle no wy?

SWA: Po pierw sze, z ro ze zna nia ja kie ro bi li śmy w ba -
zach wy ni ka, że po sia da ją one ze sta wy tle no we. Po nad to
wie le ekip na nur ko wi skach (zwłasz cza grup zor ga ni zo -
wa nych przez cen tra nur ko we) po sia da wła sne ze sta wy.
Zie lo na skrzyn ka z lo go DAN nie na le ży do rzad ko ści. Ża -
den od po wie dzial ny in struk tor czy di ve ma ster nie zor ga -
ni zu je wy jaz du, na któ rym nie po sia dał by tle nu, rów nież
ze wzglę du na wła sną od po wie dzial ność w ra zie wy pad -
ku. Te go uczy się na kur sach DM i in struk tor skich. W na -
szej oce nie, de fi bry la tor to no wa ja kość. Cho dzi nam o
za ini cjo wa nie pew ne go kie run ku zmia ny, do brze ro zu -
mia nej mo dy na po sia da nie te go ty pu sprzę tu za rów no
przez ba zy, jak i cen tra nur ko we or ga ni zu ją ce wy jaz dy.
AED ma pod nieść świa do mość bez pie czeń stwa uczest ni -
ka wy jaz du w miej scu nur ko wym.

Dru gi ele ment to świa do mość, czym jest AED i jak go
użyć. Być mo że na nur ko wi sku ni gdy nie wy da rzy się wy -
pa dek, w któ rym uży cie de fi bry la to ra by ło by ko niecz ne, ale
je śli dzię ki na szym dzia ła niom ktoś „oswoi” się z je go obec -
no ścią w miej scu pu blicz nym, in struk tor po ka że, że ta kie
urzą dze nie znaj du je się w ba zie, za po zna się z je go dzia ła -
niem na kur sie, to być mo że nu rek uży je ta kie go urzą dze nia
na dwor cu, lot ni sku, w biu rze i ura tu je ko muś ży cie.

De fi bry la tor z punk tu wi dze nia wła ści cie la ba zy to nie uza -
sad nio ny wy da tek. My chce my dać im puls, aby by ło ina czej.

R: A ja kie pla ny na 2011 rok?
SWA: Chce my w tym ro ku wy star to wać z pro jek tem

Emer gen cy ID Card (EIDC). Pro jekt po sia da re ko men -
da cję m.in.: Biu ra Pre wen cji KG Po li cji, Ko men dy Sto -
łecz nej Po li cji, Po ltran splan tu, Ko men dy Głów nej Stra ży
Po żar nej, au to ry te tów śro do wi ska nur ko we go. Wy ko na -
li śmy w 2010 ro ku ko lej ne dzia ła nia w tym te ma cie i chce -
my po zy skać sta bil ne go part ne ra, umo żli wia ją ce go
re ali za cję pro jek tu w za kła da nej ska li i for mie. Ma my na -
dzie ję, że znaj dzie my go w zbli ża ją cym się ro ku.

Oczy wi ście w na szych prio ry te tach wy so ko są dzia ła -
nia zwią za ne z 1% po dat ku. Chcie li by śmy po zy skać kwo -
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tę umo żli wia ją cą za kup przy naj mniej dwóch de fi bry la to -
rów i prze ka zać je w ko lej ne miej sca. W pla nach jest rów -
nież dal sza roz bu do wa za ple cza or ga ni za cji, co naj mniej
o ko lej ny ze staw tle no wy. No i oczy wi ście re gu lar ne szko -
le nia DAN i EFR. Ma my rów nież na dzie ję, że do łą czą do
nas no wi człon ko wie, któ rzy bę dą ko rzy stać ze sprzę tu,
któ ry po sia da my. Oczy wi ście za Wa szym po śred nic twem
za pra sza my wszyst kich za in te re so wa nych.

R: Dzia ła cie w spo sób szcze gól ny, do tych czas nie -
spo ty ka ny w śro do wi sku nur ko wym, z czym to się dla
Was wią że?

SWA: Jak to zwy kle w ta kich przy pad kach by wa, są
dwie stro ny - do bra i zła. Naj pierw mo że o tej lep szej.
Dzia ła my nie ko mer cyj nie, nie je ste śmy szko łą nur ko wą,
nie je ste śmy cen trum nur ko wym or ga ni zu ją cym wy jaz dy,
nie za ra bia my na tym, co ro bi my, dzia ła my spo łecz nie.
Sprzęt, ja ki po sia da my (ze sta wy tle no we, de fi bry la tor, ap -
tecz ka) ku pi li śmy z wła snych skła dek lub po zy ska li śmy od
spon so rów. Ma my po czu cie, że wie le osób do ce nia spo -
sób na sze go dzia ła nia. Je ste śmy otwar ci na no we oso by.
Ca łość sto wa rzy sze nia opie rać się ma na wza jem nej przy -
jaź ni, po łą cze niu pa sji nur ko wa nia (czy też sze rzej spę -

dza nia cza su wol ne go nad wo dą), a przy oka zji dzia łań na
rzecz in nych. Do sko na li my się rów nież sa mi. Sły szy my
wie le do bre go o ta kiej for mu le. Wie my, że po za ro sną cym
gro nem człon ków, ma my licz ną gru pę sym pa ty ków.

Ta gor sza stro na to nie zro zu mie nie, z ja kim się spo ty -
ka my. Wie le osób nie jest w sta nie przy jąć, że ktoś mo że
coś ro bić „za dar mo” dla in nych, że prze ka zy wa nie
sprzę tu nie ma przy sło wio we go „dru gie go dna”, że na sza
dzia łal ność nie ma pod ło ża biz ne so we go. Dla wszyst kich
ma my in for ma cję, że na sza dzia łal ność jest trans pa rent -
na i ka żde mu za in te re so wa ne mu od po wie my na wszel kie
py ta nia i wąt pli wo ści. 

R: W ja ki spo sób mo żna prze ka zać Sa fe Wa ter As -
so cia tion 1% po dat ku za 2010 rok? Wy peł nia nie PIT -
ów cze ka nas już za chwi lę…

SWA: W pierw szej ko lej no ści ser decz nie dzię ku je my
oso bom, któ re nam za ufa ły i prze ka za ły 1% po dat ku w
ze szłym ro ku. Prze ka za nie przez po dat ni ka swo je go 1%
dla SWA w ro ku 2010 jest nie zwy kle pro ste. Wy star czy
wy peł nić od po wied nią ru bry kę w rocz nym ze zna niu po -
dat ko wym (PIT -36, PIT -37 lub PIT -28). Po wy li cze niu,
ile po dat ku bę dzie my mie li do za pła ce nia w tym ro ku, w
ostat nich ru bry kach ze zna nia po dat ko we go, w sek cji
WNIO SEK O PRZE KA ZA NIE 1% PO DAT KU NA LE -
ŻNE GO NA RZECZ OR GA NI ZA CJI PO ŻYT KU PU -
BLICZ NE GO (OPP) wpi su je my nu mer, pod ja kim
wid nie je ona w Kra jo wym Re je strze Są do wym, czy li nu -
mer KRS 0000319349. I już.

Pie nią dze z ty tu łu 1% po dat ku prze ka że urząd skar -
bo wy na kon to SWA. Pie nią dze, za miast do fi sku sa, tra -
fią do wy bra nej or ga ni za cji.

R: Dzię ku je my za roz mo wę.
SWA: To my dzię ku je my. I do zo ba cze nia na ko lej nym

tak mi łym spo tka niu.

Roz ma wiał Za rząd SWA w skła dzie:
Grze gorz Sie rak – pre zes
Mar gi ta Śli zow ska – wi ce pre zes
Mar cin Czub – wi ce pre zes
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Tem pe ra tu ra za okna mi jest co raz ni ższa i
praw dzi wa zi ma roz go ści ła się już na do bre.
Tę sk nie wspo mi na my let nie nur ko wa nia, a i te
je sien ne nie wy da ją się nam już ta kie sza re i
zim ne. Choć na dro gach le żą hał dy śnie gu,
wie le ko le ża nek i ko le gów nur ków nie pod da -
je się zi mo wej at mos fe rze i nie cho wa sprzę -
tu nur ko we go. Co zro bić, aby wy ko rzy stać
ostat nie chwi le bez lo du i po nur ko wać jesz cze
tro chę w bez piecz ny i przy jem ny spo sób? Pod -
po wie my Wam, jak unik nąć zi mo wych nie spo -
dzia nek w nur ko wa niu.

Ni ska tem pe ra tu ra za rów no w wo dzie, jak i na po -
wierzch ni wy ma ga od nur ka od po wied nie go przy go to wa -
nia. Na wet je śli na wo dzie nie ma lo du, do nur ko wań w
okre sie zi my na le ży przy go to wać się jak do nur ko wa nia
pod lo dem. Bar dzo wa żny jest stan sprzę tu ja ki na sie bie
za kła dasz oraz je go kon fi gu ra cja. Zacz nij my mo że od
obej rze nia po sia da ne go ekwi pun ku. Sprawdź czy wszyst -
ko jest spraw ne i kom plet ne. Zad baj o od po wied ni kom -
fort ter micz ny. 

Przy ta kich wa run kach nur ko wa nie w pian ce 7 + 7
mm jest nie zbęd nym mi ni mum. Zbyt cien ka lub źle do pa -
so wa na pian ka mo że przy czy nić się do szyb kie go wy -
chło dze nia or ga ni zmu. Wszyst kie wol ne prze strze nie
mię dzy cia łem a pian ką bę dą szcze gól nie moc no od czu -
wa ne wła śnie te raz. Je śli kom bi ne zon jest zbyt luź ny lub
cien ki, za łóż do dat ko we do cie ple nie (np. ży le tę). Gdy za -
uwa żysz uszko dze nia ska fan dra, to na praw je już te raz,
nie cze kaj do wio sny. Pa mię taj o od po wied nim za bez pie -
cze niu gło wy, rąk i stóp. 

Gru by, do brze do pa so wa ny kap tur i bu ty ma ją du że
zna cze nie, wszak cie pło cia ła naj szyb ciej ucie ka przez
gło wę i sto py. Bu ty war to do grzać neo pre no wy mi skar pe -
ta mi, a rę ka wi ce za kła dać war stwo wo z man sze ta mi kom -
bi ne zo nu. Użyt kow ni kom su chych ska fan drów jest
ła twiej. Wy star czy do bry ocie placz, choć są ta kże do dat -
ko we for my ogrze wa nia uży wa ne w su chym ska fan drze,
jed nak o tym sze rzej na pi sze my w ko lej nym ar ty ku le.
Au to ma ty ser wi - su je my zwy kle po zi mie. Je śli Ty ta kże
tak ro bisz, przed ta kim nur ko wa niem sprawdź, czy nie
jest moc no za nie czysz czo ny i spraw nie dzia ła. Pa mię taj,
aby uży wać au to ma tu do brej ja ko ści oraz przy sto so wa -
ne go do pra cy w zim nych wo dach. Od spraw no ści sprzę -
tu, któ re go bę dziesz uży wać za le ży Two je ży cie, nie
war to li czyć na fart. 

Do bry au to mat nie da nam gwa ran cji suk ce su. Rów nie
wa żny jest ta kże stan bu tli, ja kiej (ja kich) bę dziesz uży -
wać. Po ca łym se zo nie let nim i wie lu bi ciach, w ró żnych
ba zach i sprę żar kach, Two ja bu tla mo że mieć w so bie
wie le wil go ci. War to spraw dzić jej za war tość przed wy -
ma ga ją cym nur ko wa niem. Do brze jest od krę cić za wór
bu tli i za dbać o jej su chość od środ ka.

Jak przygotować się do zimy?
Gdy już masz pew ność, że Twój sprzęt jest spraw ny

i go to wy, po myśl o od po wied niej kon fi gu ra cji. W tej
kwe stii oczy wi ście są ró żne szko ły. Nie zbęd ne mi ni mum
to bu tla dwu za wo ro wa z pod pię ty mi dwo ma au to ma ta mi
(I i II sto pień). Jest to roz wią za nie nie chęt nie do ra dza ne,
gdyż da je nie wiel ki po ziom bez pie czeń stwa wzglę dem
ewen tu al ne go za lo dze nia au to ma tu. 
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Zde cy do wa nie lep szym roz wią za niem jest za sto so wa -
nie nie za le żnych bu tli, np. po za głów ną bu tlą mo że my
za brać pod wo dę bu tlę sta ge, któ ra wy po sa żo na jest w au -
to mat od de cho wy. Ko lej nym roz wią za niem jest za sto so -
wa nie nie wiel kiej bu tli (ok. 4 l), tzw. bu tli po ny. Te go
ty pu bu tlę do cze pia się do głów nej bu tli przy uży ciu do -
dat ko we go pa sa do mo co wa nia. Oba te roz wią za nia, mi -
mo że nie są ide al ne, ma ją jed ną bar dzo wa żną za le tę –
bez więk szych pro ble mów mo żna je za sto so wać do tra dy -
cyj ne go jac ke tu re kre acyj ne go (bądź skrzy dła re kre acyj -
ne go). 

Naj bar dziej od po wied nią kon fi gu ra cją do nur ko wa nia
w ni skich tem pe ra tu rach jest ze staw dwu bu tlo wy (twin -
set). Po sia da nie sa me go twi na nie jest gwa ran cją suk ce -
su. Pa mię taj o tym, że aby w peł ni ko rzy stać z je go za let,
na le ży przy krę cić dwa au to ma ty (dwa I i dwa II stop nie).
Wy da je się to oczy wi ste, jed na kże w prak ty ce wi dzi się
ró żne przy pad ki.

Sko ro Twój sprzęt jest już przy go to wa ny, to po zo sta je
wy bra nie od po wied nie go miej sca na nur ko wa nie. W zi mo -
wej au rze wa żne jest zor ga ni zo wa nie wy pa du nur ko we go
w miej scu, gdzie bę dzie my mie li do dys po zy cji od po wied -
nie za ple cze. Po le cam wy bór miejsc, któ re da ją mo żli wość
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prze bra nia się i skrę ce nia sprzę tu w cie płym miej scu. Je śli
nie masz ta kich mo żli wo ści, skon fi gu ruj wszyst ko w cie -
płym sa mo cho dzie. Od krę caj bu tlę i spraw dzaj po praw -
ność funk cjo no wa nia sprzę tu za wsze w cie płym miej scu.
Nie od dy chaj z au to ma tu i nie wci skaj przy ci sku by pass
na po wierzch ni, gdyż mo że to do pro wa dzić do na tych mia -
sto we go za mar z nię cia sprzę tu. Zwłasz cza, gdy tem pe ra tu -
ra po wie trza jest po ni żej 0 stop ni. Przed wej ściem do wo dy
ka mi zel kę na pom puj usta mi. Pierw szy wdech z au to ma tu
weź do pie ro, gdy pierw szy i dru gi sto pień au to ma tu znaj -
dzie się pod wo dą. Pod wo dą od dy chaj po wo li i spo koj nie.
Je śli Twój au to mat jest wy po sa żo ny w re gu la cję opo rów
od de cho wych, to skręć ją tak, aby opo ry od de cho we by ły
jak naj więk sze. Dzię ki te mu ogra ni czysz wy da tek au to ma -
tu i zmniej szysz ry zy ko je go za lo dze nia pod czas nur ko wa -
nia. Ni gdy w fa zie wde chu nie do da waj po wie trza do
ka mi zel ki bądź su che go ska fan dra. Po za koń cze niu nur ko -
wa nia sta raj się prze bie rać w cie płym po miesz cze niu.

Aby nur ko wa nie by ło uda ne pa mię taj o kil ku pro stych
za sa dach:

Nie wy chła dzaj nad mier nie or ga ni zmu. Pa mię taj o za -
bra niu cie płej kurt ki, czap ki i rę ka wi czek. Przed nur ko -
wa niem spę dzisz tro chę cza su na mro zie. Wy zię bie nie
or ga ni zmu sprzy ja hi po ter mii i mo że skró cić Two je nur -
ko wa nie. W ta ki dzień ter mos z go rą cą her ba tą bę dzie
cen nym wy po sa że niem;

Je śli po sia dasz pian kę, mo żesz ją za lać cie płą wo dą
przed za ło że niem (np. pod prysz ni cem). Ta kie roz wią za nie
wy ma ga szyb kie go wej ścia do wo dy, jed nak po zwa la pod -
nieść kom fort ciepl ny w po cząt ko wej fa zie nur ko wa nia;

Po nur ko wa niu szyb ko za łóż cie płą odzież i roz grzej
się go rą cą her ba tą. Wska za ny jest ta kże cie pły po si łek,
któ ry zre ge ne ru je Two je si ły;

Ni gdy nie roz grze waj się al ko ho lem. Wy ni ka to z fak tu,
iż al ko hol roz grze wa nas je dy nie przez chwi lę. Po wy pi ciu
roz sze rza ją się na czy nia krwio no śne, przez co nasz or ga -
nizm wy chła dza się zde cy do wa nie szyb ciej, niż gdy by śmy
nic nie wy pi li. Moc ne trun ki zo staw my so bie na in ną oka zję.

Tych kil ka pro stych rad z pew no ścią po zwo li Ci wy dłu -
żyć se zon nur ko wy. Jak za pew ne za uwa ży łeś, ni ska tem -
pe ra tu ra nie sta no wi du że go ogra ni cze nia. Trze ba się tyl ko
od po wied nio przy go to wać. Z nur ko wa niem jest jak z ka -
żdym in nym spor tem upra wia nym zi mą, wy ma ga do dat ko -
we go za dba nia o na szą ter mi kę i bez pie czeń stwo. Pa mię taj
je dy nie, że po wy ższe ra dy do ty czą nur ko wa nia w zi mie, ale
nie pod lo dem. Jest to wstęp do nur ko wa nia pod lo do we go,
któ re wy ma ga znacz nie więk szej wie dzy niż po wy żej
przed sta wio na. W ko lej nym nu me rze po sta ra my się przy -
bli żyć te mat ocie pla czy i ogrze wa nia. Opo wie my ta kże pa -
rę słów o grzał ce Mi cha la ka.

An na i Se ba stian Zbro żek

in fo@scu ba di ver.pl



http://www.targinurkowe.pl


nuras.info 1/2011

50

Jak co ro ku, za raz po świę tach Bo że go Na ro dze nia
roz po czy na my in ten syw ne przy go to wa nia do im prez syl -
we stro wych. Już wkrót ce, nad bą bel ka mi szam pa na, ży -
cząc so bie wszyst kie go co naj lep sze, za sta no wi my się
nad tym, cze go tak na praw dę ocze ku je my od przy szłe go
ro ku, ja kie ma my ce le, pla ny i ma rze nia. Nie jed ne mu na -
su nie się re flek sja, ja ką wła ści wie ma ją moc no wo rocz ne
ży cze nia i po sta no wie nia. Czy przy naj mniej część z nich
uda ło się zre ali zo wać w mi ja ją cym wła śnie ro ku? Czy
ostat nie 12 mie się cy mo żna za li czyć do uda nych, czy mo -
że jak naj szyb ciej bę dzie my chcie li o nich za po mnieć? Z
an kie ty prze pro wa dzo nej wśród użyt kow ni ków za przy -
jaź nio ne go fo rum -nu ras wy ni ka, że za le d wie 16%, spo -
śród 876 osób od da ją cych swój głos, od czu ło skut ki
kry zy su w świe cie nur ko wym. Oby w przy szłym ro ku ta
nie wiel ka licz ba roz cza ro wa nych sta ła się jesz cze mniej -
sza. O ma łe pod su mo wa nie 2010 r. po pro si li śmy ta kże
na szych współ pra cow ni ków i sym pa ty ków. Zdra dzi li
nam rów nież, cze go by so bie ży czy li w nad cho dzą cym
ro ku, któ ry już tuż, tuż… Ma my na dzie ję, że wszyst kie
po ni żej za miesz czo ne pla ny i ma rze nia zisz czą się już
wkrót ce, ser decz nie Wam te go ży czy my i trzy ma my
kciu ki!

Ach, cóż to był za rok!
Od mo men tu uczest nic twa w
war szaw skich Tar gach Nur -
ko wych „Pod wod na Przy go -
da”, wszyst ko sta nę ło na
gło wie… Wzię łam się ostro
za kurs in struk tor ski scu ba,
po tem był „wy jazd na Mar -
sa”, a tam żół wie, wra ki i
film, na stęp nie ty dzień u Pe -

liz za rie go, któ ry – po za uzy ska niem li cen cji in struk to ra
fre edi vin gu – spra wił, że pod ję łam de cy zję o rzu ce niu do -
tych cza so wej pra cy, co też nie zwłocz nie uczy ni łam pierw -
sze go dnia po po wro cie do kra ju… A póź niej zro dzi ło się
Blu ego... naj pierw w ser cu, a nie dłu go po tem sta ło się
kon kret ną rze czy wi sto ścią… Roz pę dzo na ty mi wy da rze -
nia mi, ni czym lo ko mo ty wa do pły nę łam do 150 m na Mi -
strzo stwach Czech, usta na wia jąc (tro chę z za sko cze nia)
no wy re kord Pol ski. Da lej speł ni łam swo je ko lej ne ma -
rze nie i zo sta łam pierw szym in struk to rem fre edi vin gu w
Pol sce szko lą cym wg stan dar dów AIDA, po czym ru szy -
łam z kur sa mi nad Je zio rem Po widz kim… Oj! Te dwa
mie sią ce da ły mi nie zły wy cisk (kur san tom też) i mnó -
stwo prze my śleń na te mat sen su pro wa dze nia szko leń fre -
edi vin gu w pol skich wo dach… Owo cem tych re flek sji był
wy jazd do Da hab. A tam, na pra wo i le wo, po sy pa ły się
gwiazd ki AIDA. Oka za ło się, że fre edi vin go wych za pa -
leń ców z Pol ski (i nie tyl ko) jest co raz wię cej! Sa ma nie -
wie le mia łam cza su na tre nin gi, ale po mi mo te go

Jak minął rok 2010 
prze su nę łam trosz kę da lej swo je ze szło rocz ne osią gnię cia
i do tar łam do 65 m – z na dzie ją (i ape ty tem) na wię cej!

Za chwi lę No wy Rok, a z nim mnó stwo no wych po -
my słów, pla nów i ma rzeń… Ze wzglę du na licz ne proś -
by, po pro wa dzę kil ka kur sów fre edi vin gu po za Ło dzią:
na pierw szy stycz nio wy rzut – War sza wa i mo że Po znań.
W lu tym znów Tar gi Nur ko we, cie ka we czy i tym ra zem
bę dzie ży cio wo – wy wro to wo…  W mar cu przyj dzie po -
ra, by po now nie wy brać się do Egip tu i pod czas kur sów
w wo dach otwar tych po móc roz wi nąć skrzy dła adep tom
sztu ki fre edi vin gu… Mam na dzie ję, że do współ or ga ni -
zo wa ne go prze ze mnie w kwiet niu w Da hab AIDA
Spring Fre edi ver Fe sti val do łą czą pol scy nur ko wie! W
czerw cu – być mo że – wy bie rze my się na… Ba li! Oka zu -
je się, że są tam bar dzo sprzy ja ją ce wa run ki do upra wia -
nia fre edi vin gu. Od lip ca sa ma za mie rzam za cząć
in ten syw nie tre no wać, we wrze śniu chcia ła bym wy star -
to wać w or ga ni zo wa nych w Gre cji Mi strzo stwach Świa -
ta we Fre edi vin gu. Po wo dze nie te go pla nu za le ży jed nak
w du żej mie rze od zna le zie nia spon so ra, gdyż kosz ty
dwu mie sięcz nych tre nin gów (m.in. przez mie siąc w Gre -
cji) oraz te zwią za ne ze star tem w sa mych za wo dach są
nie ma łe… Ale wie rzę, że się uda! Już na wet za pla no wa -
łam so bie mi ni mal ne osią gnię cia, mia no wi cie: 80 m w
sta łym ba la ście w płe twach, 80 m we free im mer sion i 50
m bez płetw. Po przecz ka usta wio na wy so ko – do bra mo -
ty wa cja do tre nin gów! A jest też mar chew ka… wy pra wa
na dru gą stro nę glo bu i za ło że nie tam szko ły fre edi vin -
gu… ale o tym kie dy in dziej! 

Aga ta Bo gusz

Mi ja ją cy rok we fe edi vin gu po -
now nie przy niósł ob fi tość re kor -
dów świa ta, któ re zda ją się jed nak
nie ro bić już więk sze go wra że nia
na pu blicz no ści. Szcze rze mó wiąc,
trud no się te mu dzi wić. Od mniej
wię cej dzie się ciu lat, rok w rok
ilość no wo usta na wia nych re kor -
dów glo bu wy ra ża się licz bą dwu -
cy fro wą. Dla te go do da nie jesz cze
jed ne go, ko lej ne go wpi su w an na -

łach nie bu dzi już ta kich emo cji jak nie gdyś. Na wet po -
pra wie nie, i to dwu krot ne, jed ne go z naj star szych
(li czą ce go so bie do kład nie 7 lat) re kor dów, w zmien nym
ba la ście ko biet, prze szło bez więk sze go echa. W tej sy tu -
acji wy da je się, że naj wa żniej szym wy da rze niem, ja kie
mia ło miej sce w cią gu ostat nich 12 mie się cy, by ła re ali -
za cja „hec to me ter pro ject” Wil lia ma Tru brid ge’a, któ ry
13 grud nia osią gnął ma gicz ne 100 me trów w ka te go rii
sta łe go ba la stu bez płetw. Nie wta jem ni czo nym wy ja -
śniam, że ozna cza to ni mniej, ni wię cej tyl ko ty le, że Will
za nu rzył się i wy nu rzył z ww. głę bo ko ści o wła snych si -
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łach, przy po mo cy tyl ko rąk i nóg (nie uży wa jąc na wet
płetw czy mo no płe twy), pły nąc sty lem przy po mi na ją cym
coś jak by żab kę. Po pra wił tym sa mym swój wła sny, te go -
rocz ny re kord w tej dys cy pli nie o 5 me trów, a re kord z ro -
ku ubie głe go aż o dzie sięć. Ka pe lu sze z głów przed
Wil lem! Po my śleć, że jesz cze 30 lat te mu ta ką głę bo kość
uda wa ło się osią gnąć tyl ko przy uży ciu win dy, a wró cić
z niej na po wierzch nię je dy nie za po mo cą ba lo nu wy por -
no ścio we go!

Oma wia jąc mi ja ją cy rok, war to mo że jesz cze wspo -
mnieć o nur ko wa niach we Free Im mer sion i dy na mi ce.
W pierw szej z tych ka te go rii Her bert Nitsch, naj lep szy
fre edi ver ostat nich lat, do tarł do 120 me tra, po pra wia jąc
re kord z 2009 ro ku o osiem me trów. W dy na mi ce w płe -
twach (a w za sa dzie w mo no płe twie) naj pierw Fe de ric
Ses sa do dał 5 me trów do lek ko już zwie trza łe go, bo li -
czą ce go so bie pra wie 2 la ta wy ni ku Ale xa Mol cha no va,
a póź niej ten z ko lei re zul tat, o ko lej ne 10 me trów, po -
pra wił Da ve Mul lins, prze pły wa jąc 265 m. Wy da je się
jed nak, że do pie ro do tar cie do gra ni cy 300 me trów zro bi
na ob ser wa to rach więk sze wra że nie. Choć jesz cze kil ka
lat te mu licz ba ta brzmia ła by jak kom plet ne scien ce fic -
tion, to dziś wy da je się ona być cał kiem re al na. Wia do -
mo, że są za wod ni cy pły wa ją cy na tre nin gach od le gło ści
w oko li cach 275 m. Choć by Chor wat Go ran Co lak, któ -
ry gosz cząc u nas na za wo dach w Ryb ni ku, prze pły nął
wpraw dzie „za le d wie” dwie set ki, ale zro bił to w ta kim
sty lu, że dla wszyst kich ob ser wu ją cych go by ło ja sne, że
je go po ten cjał się ga du żo da lej. Mia no wi cie, mi nąw szy
mniej wię cej 190 metr, Go ran opu ścił rę ce, czym u nie -
któ rych wy wo łał lek kie za nie po ko je nie, czy przy pad kiem
nie za no si się na blac ko ut. Jed nak oba wy te by ły cał ko wi -
cie płon ne, Go ran od wró cił się w bok, ku swo jej dziew -
czy nie, któ ra ro bi ła mu pa miąt ko we zdję cia, po ma chał do
niej rę ką (wła śnie dla te go mu siał je wcze śniej opu ścić
znad gło wy), uśmiech nął się i po chwi li wy nu rzył się na
kom plet nym lu zie. Wy glą dał przy tym tak, jak by prze -
pły nął nie osiem, a jed ną dłu gość ba se nu – zmę cze nia czy
nie do tle nie nia nie by ło wi dać ani tro chę. A przy po mnij -
my, że Go ran, mi mo że za li cza się do świa to wej czo łów -
ki, nie miał jesz cze oka zji wpi sać się na AIDA’owską
li stę re kor dzi stów świa ta. Na co stać więc ta kie go na
przy kład Da ve’a Mul lin sa – wie lo krot ne go, w tym ak tu -
al ne go, re cord ma na w tej dys cy pli nie? Czu ję, że do 300
me trów nie jest już tak da le ko…

Sko ro jed nak ani ten, ani in ny rów nie spek ta ku lar ny
wy nik w tym ro ku jesz cze nie padł, mo żna śmia ło po wie -
dzieć, że więk sze emo cje mia ły miej sce na na szym, pol -
skim po dwór ku. Osią gnię cia by ły wpraw dzie
skrom niej sze, ale dla nas ma ją one nie mniej sze zna cze -
nie niż re kor dy świa ta. U nas rok ten na le żał nie wąt pli wie
do dwóch za wod ni ków Ro ber ta Ce tle ra i Ma te usza Ma -
li ny. Naj pierw, w mar cu, na za wo dach w Jó ze fo wie Ro -
bert uzy skał fan ta stycz ny wy nik w sta ty ce (8:42), któ ry
sta wia go w jed nym rzę dzie z naj lep szy mi w tej dys cy pli -
nie na świe cie, a jesz cze te go sa me go dnia do tarł on do
okrą głej gra ni cy 200 me trów w dy na mi ce (choć po kil ku
mie sią cach ten re kord Pol ski utra cił na rzecz Ma te usza –
204 me try). Da ły mu one ty tuł Ba se no we go Mi strza Pol -

ski. W lip cu Ro bert ko lej ny raz zwy cię żył w Mi strzo -
stwach Pol ski w nur ko wa niu w głąb, choć uzy ska ne na
nich wy ni ki trud no uznać za im po nu ją ce. We wrze śniu
przy szła kon tra ze stro ny Ma tu sza, któ ry dwu krot nie, naj -
pierw w ka te go rii Free Im mer sion, a na stęp nie w sta łym
ba la ście, za nur ko wał na głę bo kość 100 me trów. Tym sa -
mym awan so wał do eli tar ne go gro na za le d wie kil ku na -
stu nur ków na świe cie, mo gą cych po szczy cić się
„zro bie niem set ki” o wła snych si łach (tj. nie na win dzie).
Bio rąc pod uwa gę, że Ma te usz zre ali zo wał ten cel po za -
le d wie dwóch la tach upra wia nia fre edi vin gu, mo żna spo -
dzie wać się po nim na praw dę wiel kich rze czy.

Jed nak koń ców ka ro ku 2010 znów na le ża ła do Ro ber -
ta. Na ba se no wym Bar bór ko wym Pu cha rze Ślą ska je go
trzy oso bo wy, na pręd ce stwo rzo ny ze spół zwy cię żył w
kla sy fi ka cji te amów, ale nie to by ło naj wa żniej sze. Naj -
więk sza sen sa cja przy szła dru gie go dnia za wo dów, kie dy
roz gry wa no dy na mi kę bez płetw. Wia do mo by ło od ład -
nych pa ru ty go dni, że bę dzie to po je dy nek dwóch na szych
gi gan tów: Mi cha ła Mro zow skie go, do któ re go na le żał re -
kord Pol ski (160 m), i Ma te usza Ma li ny, któ ry re kord ten
o do bre kil ka na ście me trów prze kra czał na tre nin gach.

Prze wrot ny los spra wił, że star ty Ma te usza i Mi cha ła
wy pa dły jed no cze śnie, do kład nie o tej sa mej go dzi nie. Za -
po wia da ło to wy jąt ko we emo cje i mia ło sta no wić efek -
tow ną kul mi na cję ca łych za wo dów. Wszy scy
zgro ma dze ni cze ka li na nią z wiel ki mi ocze ki wa nia mi.
Tym cza sem, kil ka na ście mi nut wcze śniej, do swo je go bo -
ju skrom nie ru szył Ro bert. Nikt, włącz nie z nim sa mym,
nie spo dzie wał się wy bit ne go wy ni ku. Od wie lu lat Ro -
bert uwa żał pły wa nie bez płetw za swo ją pię tę achil le so -
wą. Do nie daw na je go naj lep sze osią gnię cie wy no si ło
tyl ko 118 me trów, choć w cza sie tych za wo dów przy znał
mi się, że dwa mie sią ce wcze śniej uda ło mu się na tre nin -
gu pod cią gnąć ten wy nik do 131 me trów. Jed nak kie dy
ru szył, ob ser wo wa łem go z na ra sta ją cym za in te re so wa -
niem. Pły nął na kom plet nym lu zie, nie sta ra jąc się na wet
za cho wać kla sycz nej syl wet ki, opty mal nej z punk tu wi -
dze nia hy dro dy na mi ki. Spo koj nie prze mie rzał, w ten nie -
co dzi wacz ny spo sób, ko lej ne dłu go ści ba se nu. Wresz cie
do tarł do 125 me tra i… zro bił na wrót, a po tem… ko lej ny
po 150 m! Kie dy wresz cie wy nu rzył się w do sko na łej for -
mie (jak zwy kle u nie go) i bez naj mniej szych pro ble mów
wy ko nał pro ce du rę po wierzch nio wą, od le głość wy no si ła
163 me try. By ło to o 3 me try wię cej niż re kord Pol ski!
Ten wy nik na tych miast do wrze nia pod niósł tem pe ra tu rę
zbli ża ją ce go się star tu gi gan tów DNF’a. Pod Ma te uszem
i Mi cha łem chy ba lek ko ugię ły się no gi, ale twar do ru szy -
li do wal ki. Po prze pły nię ciu od le gło ści po dob nej do Ro -
ber ta, ja ko pierw szy za czął wy nu rzać się Mi chał. Jed nak
od pierw szej chwi li by ło ja sne, że ta pró ba nie mo że za -
koń czyć się po myśl nie. Jesz cze pod wo dą za wod ni kiem
wstrzą snę ły po tę żne drgaw ki, ale mi mo to o wła snych si -
łach osią gnął on po wierzch nię i z de ter mi na cją pró bo wał
wy ko nać pro ce du rę po wierzch nio wą. Jed nak po moc ase -
ku ra cji oka za ła się nie zbęd na. Kie dy wresz cie Mi chał do -
szedł do sie bie i uj rzał czer wo ną kart kę w rę ce sę dzie go,
na tych miast ury wa nym gło sem rzu cił py ta nie „Ile po pły -
nął Ma te usz?”. Tym cza sem u nie go, na dru gim to rze, roz -
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gry wał się nie mniej szy dra mat. Ma te usz do tarł jesz cze
da lej, bo aż do 166 me tra i ukoń czył nur ko wa nie w lep szej
for mie niż Mi chał, jed nak i on nie w peł ni pa no wał nad
swo im cia łem. Rę ka kil ka krot nie za drża ła mu przy po ka -
zy wa niu zna ku OK. Wszy scy z nie cier pli wo ścią i oba wa -
mi ocze ki wa li na wer dykt. Czy pro ce du ra
po wierzch nio wa by ła do bra, czy jed nak nie? Czy re kor -
dzi stą bę dzie Ma te usz, czy po zo sta nie nim Ro bert? W
śmier tel nej ci szy, w któ rej wręcz na ma cal nie wy czu wa ło
się gęst nie ją ce na pię cie, sę dzia dłu go wa hał się z pod ję -
ciem de cy zji. Wresz cie z ocią ga niem wy cią gnął czer wo -
ną kart kę, uzna jąc pro ce du rę po wierzch nio wą za wa dli wą.

W efek cie więc skoń czy ło się tak, jak pół to ra ro ku te -
mu w Kra ko wie - obaj wiel cy pre ten den ci do re kor du zo -
sta li zdys kwa li fi ko wa ni. Jed nak w od ró żnie niu od
za wo dów w Kra ko wie, re kord tym ra zem padł, ale je go
au to rem zo stał ktoś zu peł nie in ny, ktoś na ko go w tej dys -
cy pli nie przed za wo da mi nikt nie po sta wił by ani cen ta!
Nie obli czal ny Ro bert Ce tler!

Po tak in te re su ją cych wy ni kach ro ku bie żą ce go, z
wiel ki mi na dzie ja mi pa trzy my na nad cho dzą cy rok 2011.
W je go pierw szym kwar ta le cze ka ją nas za wo dy ba se no -
we, na któ rych Mi chał Mro zow ski z pew no ścią bę dzie
chciał od zy skać utra co ny re kord Pol ski w DNF. Nie był -
bym jed nak pew ny, że przyj dzie mu to z ła two ścią. Po
tym jak Ro bert „od krył”, że rów nież w tej kon ku ren cji
ma wie le do za ofe ro wa nia, wca le nie zdzi wił bym się,
gdy by sam pod niósł po przecz kę jesz cze wy żej. Do ry wa -
li za cji mo że po now nie włą czyć się Ma te usz, choć wy da -
je się, że je go my śli skie ru ją się ra czej w in nym kie run ku
– w stro nę nur ko wań głę bo kich. W le cie w Gre cji od bę -
dą się In dy wi du al ne Mi strzo stwa Świa ta w nur ko wa niu w
głąb, na któ rych pod wa run kiem prze pro wa dze nia opty -
mal ne go cy klu tre nin go we go, ma on re al ne szan se za wal -
czyć o miej sce na po dium.

Szcze rze mu te go ży czę, jak rów nież wszyst kim po zo -
sta łym ży czę wspa nia łych osią gnięć w na cho dzą cym ro ku.

To mek „Ni tas” Nit ka

To był bar dzo sza lo ny i cie ka wy
rok. Wy da rzy ło się bar dzo wie le, nie
tyl ko fil mo wo. By ły ra do ści i roz -
cza ro wa nia. Ale ra do ści by ło wię cej.

Do kład nie rok te mu uka zał się
pierw szy nu mer Nu ras.in fo. Wszy -
scy pa trzy li na to scep tycz nie, ale
uda ło się i mia łem w tym swój
udział. Gdy te raz my ślę o tej pra cy,
tych go dzi nach prze ga da nych przez

te le fo ny - oj, ra chun ki mia łem ko smicz ne - o tych wza -
jem nych py ta niach: czy war to, czy ma ga zyn się przyj mie,
to na praw dę mi ło się uśmie cham. Dziś dzie siąt ki ty się cy
nur ków co mie siąc po bie ra swo je pi smo. Po ja wi ła się w
In ter ne cie no wa prze strzeń, na sza prze strzeń! Dys ku sje
te le fo nicz ne oczy wi ście da lej trwa ją, ale dziś my ślę, że
pi smo prze trwa i to jest wa żne. To jest po trzeb ne pol skie -
mu śro do wi sku nur ko we mu. 

Po tem po ma ga łem przy I Tar gach Nur ko wych „Pod -
wod na Przy go da”. Kie dy zo ba czy łem kil ka ty się cy nur -

ków w Pa ła cu Kul tu ry, po czu łem się świet nie. Du ża spra -
wa, dla ty lu nur ków… Wspa nia ły wi dok!

Fil mo wo też był to dla mnie cie ka wy rok. Su per pro -
jek tem by ły Wra ki Born hol mu, ka żde mu po le cam nur ko -
wa nie w tam tym miej scu. Nur ko wa łem też w Taj lan dii,
Ma le zji, fil my z tych miejsc nie dłu go się po ja wią. Ro dzi
się po wo li no wy po mysł - Pro jekt Pod ró że… Się gną łem
w tym ro ku jesz cze głę biej w śro do wi ska nur ko we, uda -
ło mi się zro bić film o Gaz Blen din gu, czy li „czym od dy -
cha my”. Ra zem z Ju nio rem i Ava lon Di vers przy bli ża my
nur kom, czym tak na praw dę od dy cha my. Są dzę, że to
wa żny film dla nur ków. De li kat nie do ty ka łem też te ma -
tu swo bod ne go nur ko wa nia - fre edi vin gu. Po wstał film
„Blu ego” z Aga tą Bo gusz. Zaw sze chcia łem zro bić ta ki
ma te riał, dla te go od po cząt ku do koń ca wy pro du ko wa -
łem to, co chcia łem. Mam na dzie ję, że tym fil mem uda -
ło mi się prze ka zać coś wię cej, nie tyl ko ele men ty
fre edi vin gu. Bar dzo chcia łem zaj rzeć w du sze nur ków.
Mo że mi się uda ło? To by ła faj na przy go da. We wszyst -
kich re ali za cjach by łem pro du cen tem, ope ra to rem, re ży -
se rem i mon ta ży stą. Na ro bi łem się okrut nie… Ale je stem
za do wo lo ny!

Te raz po ra na roz cza ro wa nia.
Naj więk szym roz cza ro wa niem te go ro ku jest fakt, że

spo ty kam co raz wię cej in struk to rów, tzw. „gu ru”, któ rzy
za miast szko lić swo ich kur san tów, na cią ga ją ich i sta ra -
ją się uza le żnić od sie bie. My ślę, że to po wa żny pro blem
dla pol skie go nur ko wa nia i od bi je się to strasz ną czkaw -
ką w przy szło ści al bo… nie ste ty, wy pad ka mi. To smut ne. 

W mi ja ją cym ro ku wy da rzy ło się jesz cze coś dla mnie
wa żne go. Gdy za czy nał się ten rok, by ło bar dzo nie wie -
lu re ali za to rów, któ rzy ro bi li fil my nur ko we z tek stem,
lek to rem, le gal ną mu zy ką itd. 2010 rok to wy buch pol -
skich re ali za to rów pod wod nych. W in ter ne cie od naj du -
je my co raz lep sze re ali za cje, nur ko wie za czy na ją mó wić
do ka me ry. O to wła śnie mi cho dzi ło, gdy za czy na łem
kil ka lat te mu. Mo że za kil ka lat wy kształ ci się praw dzi -
wy ry nek pod wod nych ope ra to rów i fil my bę dą co raz lep -
sze? Bar dzo bym te go chciał i wła śnie to spra wi ło mi
naj więk szą ra dość.

Ży czę wszyst kim, by 2011 rok przy niósł Wam du żo
szczę ścia… Jak bę dzie cie szczę śli wi, resz ta uło ży się sa ma.

Wszyst kie go Do bre go

Da wid Jóź wiak; PRO JEKT FILM

Zaw sze z na dzie ją
cze ka my na No wy Rok –
lep szy, ja śniej szy, naj -
szczę śliw szy ze wszyst -
kich do tych cza so wych…
Świą tecz na at mos fe ra
skła nia do za trzy ma nia
się w co dzien nym bie gu

po ży cie i chwi li re flek sji nad tym, co się wy da rzy ło... A
dzia ło się w Xdi vers w tym ro ku, oj dzia ło!!!

Za czę ło się moc nym ude rze niem we wło skich ja ski -
niach – Ve ne to Pro ject 2010. Choć tzw. śro do wi sko na sze
wy czy ny przy ję ło hmm… dość chłod no, nie ode bra ło nam
to sa tys fak cji ze speł nie nia za mie rzo nych pla nów. Ja ko
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mi ło śni cy nur ko wa nia pod stro pem, z du żym en tu zja -
zmem przy ję li śmy „zi mę stu le cia” Wszyst ko za mar z ło na
amen, a my ocho czo od da wa li śmy się pod lo do wym „over -
he dom”. Do pie ro wio sną, kie dy mie li śmy zre ali zo wać od
daw na pla no wa ne szko le nie try mik so we, za czę li śmy gnie -
wać się na zi mę i lo dy. Nie by ło ani jed ne go otwar te go
akwe nu. W ak cie de spe ra cji uda li śmy się nad mo rze i tam,
przy sztor mo wej po go dzie i tem pe ra tu rze wo dy 2 stop nie,
po kil ka go dzin dzien nie szli fo wa li śmy umie jęt no ści nur -
ka try mik so we go. Szcze rze mó wiąc, za kra wa ło to na ma -
so chizm, ale w osią gnię ciu ce lu nie prze szko dzi ły nam ani
fa le, ani nie sprzy ja ją ca tem pe ra tu ra. Przy go to wa ni do głę -
bo kich nur ko wań po je cha li śmy do Nie miec, na zna ne
wszyst kim ka mie nio ło my, mo co wać się z mrocz ną ot chła -
nią Spar ma na, po dzi wiać prze pięk ną wi zu rę i ma low ni -
cze oko li ce Prel le. Po tem roz po czął się se zon Za krzów ka,
Ko pa rek i oko licz nych akwe nów, o któ rych nie wie dzą
cza sem na wet są sie dzi. W tym ro ku dość czę sto za glą da -
li śmy nad Bał tyk. Wra ki ni by cią gle te sa me, ale za ka -
żdym ra zem wy wo ły wa ły przy jem ny dresz czyk
pod nie ce nia. Zwłasz cza te po ło żo ne głę biej… I tak nie -
spo dzie wa nie przy szło la to. Przed i po wa ka cjach, pod -
czas dwóch wy praw ja ski nio wych, do sko na li li śmy
umie jęt no ści i re ali zo wa li śmy wła sne nur ko wa nia w uro -
kli wych ja ski niach fran cu skich. Speł niw szy za mie rze nia
eks plo ra cyj ne w cza sie zi mo wych har ców w Ita lii – we
Fran cji ba wi li śmy się w zna nych i lu bia nych miej scach.
Jed nak cał kiem nie zło ży li śmy bro ni, nie za bra kło nur ko -
wań w no wych, eks cy tu ją cych za ka mar kach. Po mię dzy
ja ski nio wy mi nur ko wa nia mi i po ja da niem mu li lub ża bich
udek, nie co let nie go cza su spę dzi li śmy w Chor wa cji. Na -
resz cie roz grza li śmy ko ści, co praw da tyl ko na po wierzch -
ni, bo w wo dzie nie ste ty upa łu nie by ło, ale to co
zo ba czy li śmy pod wo dą wy na gro dzi ło trud za kła da nia su -
che go ska fan dra w 40 stop nio wym upa le… Zwie dzi li śmy
cie ka we wra ki i zro bi li śmy ca łe mnó stwo cał kiem głę bo -
kich nur ko wań w oko li cach Istrii. Let nie szko le nia na Je -
zio rze Pia secz no cie szy ły się po wo dze niem nie tyl ko z
po wo du od kry wa nia pod wod nych uro ków, oprócz na -
praw dę do brej wi zu ry, ulu bio ną atrak cją by ły ćwi cze nia
na płyt kiej wo dzie, któ rej tem pe ra tu ra się ga ła pra wie 30
stop ni! W ocze ki wa niu na je sień od wie dzi li śmy pol skie
ka mie nio ło my, po tem zno wu bał tyc kie wra ki… A po tem
ucie kli śmy do Egip tu, do ma gicz ne go Da hab. By ły kur sy
pod sta wo we, by ły nur ko wa nia tech nicz ne - wszyst ko w
opra wie cu dow nie le ni we go i cie płe go wia tru z pu sty ni o
za pa chu słoń ca i she eshy… Szok prze ży li śmy w ostat nią
noc li sto pa da, kie dy po dwóch ty go dniach prze by wa nia w
tem pe ra tu rze po nad 30 stop ni zna leź li śmy się w War sza -
wie, gdzie aku rat ochło dzi ło się nie co, do… mi nus 20. Ró -
żni ca 50 stop ni by ła szo ku ją ca i w kil ku przy pad kach
za koń czy ła się kil ku dnio wym przy mu so wym urlo pem w
łó żku. I znów zna leź li śmy się w oto cze niu przy jem ne go
chło du, ob lo dzo nych dróg, za sy pa nych par kin gów, za sko -
czo nych jak co ro ku dro go wców oraz wiecz nie spóź nio -
nych po cią gów. Na lód nie cze ka li śmy dłu go. Te raz ma my
już za so bą pierw szą tej zi my ak cję pod lo do wą.

A la da chwi la na stęp ne! Aby jed nak do strzec to ca łe
nur ko we pięk no i ró żno rod ność mi nio ne go ro ku, trze ba

umieć za trzy mać się, po wie dzieć so bie „ho la, ho la Mo ści
Pa nie!” głę bo ko ode tchnąć i spoj rzeć na sie bie z bo ku.
Na gle oka zu je się, że na sze ży cie nie mal ka żde go dnia
nie sie ze so bą fa scy nu ją ce nie spo dzian ki i praw dzi we re -
ali za cje ma rzeń, cze go Wam wszyst kim i so bie go rą co
ży czy my rów nież w nad cho dzą cym Naj lep szym 2011
Ro ku...

Sy ren ka&Maj ki, Xdi vers

Po mi mo po wo dzi, ja ka do tknę ła na -
szą ba zę KO PAR KI z po cząt kiem se zo -
nu, mi ja ją cy rok mo że my za li czyć do
uda nych. Wbrew lo so wi i na tu rze od -
nie śli śmy wie le spek ta ku lar nych suk ce -
sów. Zre ali zo wa li śmy kil ka klu czo-
wych dla ba zy in we sty cji. Za czę ło się
od do pro wa dze nia ener gii elek trycz nej,

na któ rą cze ka li śmy kil ka lat (wi dać coś w pol skiej ener -
ge ty ce drgnę ło). Umo żli wi ło nam to zre ali zo wa nie pla -
nu, któ ry do tych czas był po za na szym za się giem -
wy po sa że nie ba zy w cy wi li zo wa ne to a le ty oraz kom for -
to we dom ki noc le go we. Obiek ty te sta ły się hi tem se zo -
nu. W opi nii od wie dza ją cych nas nur ków, bar dzo
po pra wił się kom fort prze by wa nia na te re nie ba zy. Noc -
le gi w dom kach mo żli we są je dy nie po wcze śniej szej re -
zer wa cji z oko ło dwu ty go dnio wym wy prze dze niem, co
skła nia nas do my śle nia o do dat ko wych dom kach. Z opcji
tej ko rzy sta ło bar dzo wie lu nur ków, chwa ląc mo żli wość
prze no co wa nia w kom for to wych wa run kach. W dom kach
mo żna sko rzy stać z prysz ni ca, od świe żyć się, jak rów -
nież przy go to wać po si łek we wła snym za kre sie. Dom ki
są ze lek try fi ko wa ne i ogrze wa ne ga zem. Wy cho dząc na -
prze ciw ocze ki wa niom Klien tów, oprócz stan dar do we go
na peł nia nia bu tli z ban ku sprę żo ne go po wie trza, re ak ty -
wo wa li śmy mo żli wość na peł nia nia bu tli ni tro xem 32-36.
Naj więk szą atrak cją te go ro ku by ło za to pie nie w zbior -
ni ku sa mo lo tu An to now - AN24. Od wrze śnia mo żna po -
dzi wiać pod wo dą je go (za byt ko wą już) syl wet kę oraz
wpły nąć do wnę trza ka dłu ba, cie sząc się na miast ką nur -
ko wań wra ko wych. W po rów na niu z ro kiem po przed nim,
wy szko li li śmy o po nad 70% wię cej płe two nur ków. Prze -
pro wa dzi li śmy rów nież wie le szko leń spe cja li stycz nych,
tj. ni trox, su che ska fan dry. Bar dzo du żą po pu lar no ścią
cie szy ły się kur sy ob słu gi urzą dzeń ci śnie nio wych, da ją -
ce upraw nie nia Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go. W ra mach
dzia łu tu ry sty ki zor ga ni zo wa li śmy kil ka cie ka wych wy -
praw nur ko wych, w tym do RPA i Mo zam bi ku, Ba li i Ko -
mo do oraz Egip tu. Po sze rzy li śmy ta kże asor ty ment
sprzę tu nur ko we go w na szej hur tow ni oraz skle pach sta -
cjo nar nych i in ter ne to wych. Rok 2010 upły nął pod zna -
kiem moc nej eks pan sji na ryn ku prac pod wod nych.
Zwięk szy li śmy ob ro ty po nad dwu krot nie. Nie ste ty, nie
oby ło się bez po ra żek. W ro ku 2010 mu sie li śmy bo ry kać
się z po wo dzią, któ ra roz po czę ła się w ma ju, a jej skut ki
od czu wa li śmy do koń ca se zo nu nur ko we go. Kon se kwen -
cją po wo dzi był bar dzo wy so ki stan wo dy w zbior ni ku
(chwi la mi prze kra cza ją cy 20 m). Za la na by ła dro ga do -
jaz do wa, utrud nia jąc sku tecz nie ko rzy sta nie z ba zy. By -
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li śmy zmu sze ni prze su nąć ter mi ny lub zu peł nie od wo łać
nie któ re wcze śniej za pla no wa ne im pre zy. Nie od by ły się:
Week end z Nor thern Di ver, kil ka po ka zów “De mo
Days”, Wo men’s Free Week end. Pik nik MA RE SA, któ -
ry był za pla no wa ny na czer wiec, od był się do pie ro we
wrze śniu. Po mi mo ka pry sów na tu ry, mi ja ją cy rok mo że -
my za li czyć do uda nych. W przy szłym ro ku pla nu je my
do pro wa dzić ka blo wą li nię te le fo nicz ną, któ ra umo żli wi
nam pod pię cie In ter ne tu. Umo żli wi to ko rzy sta nie z Ac -
cess Po int’a (po przez Wi Fi) oraz, co “naj smacz niej sze”,
po sta wić na resz cie ka me rę in ter ne to wą on -li ne. Dzię ki
te mu bę dzie my mo gli na bie żą co ob ser wo wać ak tu al ne
wa run ki po go do we pa nu ją ce na Ko par kach. Za mie rza my
rów nież zre ali zo wać in we sty cję umo żli wia ją cą bez go -
tów ko wą ob słu gę ba zy za po mo cą kart płat ni czych i “pre -
pa ido wych”. Pro jekt już jest, na re ali za cję po trze ba du żo
pra cy i ka pi ta łu. W ce lu do ka pi ta li zo wa nia spół ki OR KA
GRO UP pro wa dzi my roz mo wy z in we sto ra mi. Za koń -
cze nie roz mów pla no wa ne jest w I kwar ta le 2011 r. Chęt -
nych za pra sza my, bo naj więk sze i naj bar dziej atrak cyj ne
in we sty cje wciąż przed na mi.

Mi ro sław Kie rep ka

Se zon 2010 za czął się dla mnie od przy -
mu so wej re wo lu cji... Wiel ki znak za py ta nia,
któ ry po ja wił się na po cząt ku ro ku, te raz
śmia ło za mie nić mo gę na peł ny uśmiech…

Tak na praw dę, w cią gu kil ku mroź -
nych, stycz nio wych dni mu sia łem pod jąć
de cy zję, co da lej… Ko pio wać cen trum

nur ko we, któ re go for mu ła się wy czer pa ła???
Po ana li zie ryn ku i prze my śle niu wszyst kie go, zde cy -

do wa łem się na zej ście do pod zie mia, czy li piw ni cy… i
to po za mia stem. Pra wie ka żdy in struk tor, czy też wła -
ści ciel ja kie go kol wiek biz ne su nur ko we go, zda je so bie
za pew ne spra wę ze spe cy fi ki na szej dzia łal no ści. Ja po -
sta wi łem przede wszyst kim na to, co naj przy jem niej sze,
czy li na or ga ni za cję wy jaz dów nur ko wych. Ja ko że wy -
wo dzę się z klu bu stu denc kie go, na uczy łem się tam dbać
o at mos fe rę, ogar niać nur ko wa nia, wy ciecz ki i eki pę, tak
aby ka żdy był za do wo lo ny. Prio ry te tem za tem był dla
mnie te mat opty mal nej ce ny, pro gra mu i miej sca wy pra -
wy nur ko wej. Pod ró że by ły ta kie, że przez dłu gie la ta bę -
dzie co wspo mi nać. Mnó stwo lu dzi, wra żeń i zdjęć.

Oczy wi ście nie zre zy gno wa łem ze szko le nia i sprze -
da ży sprzę tu nur ko we go. Wszyst ko mia ło być ro bio ne
spo koj niej, do kład niej, czy li le piej… Uda ło nam się wy -
szko lić wie le osób na naj ró żniej szych po zio mach i w ró -
żnych spe cja li za cjach.

Od kry łem wie le cie ka wych, ni szo wych pro duk tów,
któ re przy pa dły też do gu stu ku pu ją cym. Ca ły czas też
roz wi jam się i uczę pod wod nej fo to gra fii.

Tak na praw dę w dzi siej szych cza sach wie le spraw za -
ła twia my za po śred nic twem kom pu te ra i te le fo nu, więc
od pu ści łem so bie pięk ne cen trum nur ko we i sa lon ze
sprzę tem, w któ rym ge ne ral nie ekwi pu nek nur ko wy się
tyl ko przy mie rza.

Prze ło mo wy rok oka zał się za tem dla mnie bar dzo do -
bry. Spo koj ny, choć bar dzo pra co wi ty. A pra ca da ła mi

bar dzo du żo sa tys fak cji. My ślę, że ka żdy kto miał ze mną
do czy nie nia to po twier dzi.

Nie uda ło mi się je dy nie po je chać na Mal tę – brak cza -
su… Ale pew nie to nad ro bię i jesz cze tam po ja dę!

Naj wa żniej sze jest też za pla no wa nie no we go ro ku,
któ ry mam na dzie ję gor szy nie bę dzie. Z pew no ścią, od
wie lu mie się cy, da je się od czu wać cień sze port fe le klien -
tów, jed nak my ślę, że mo ja dzia łal ność po zwa la wła śnie
roz sąd nie wy da wać ka sę…

W ro ku 2011 da lej sta wiam na kur sy, sprzęt i pod ró że,
ma jąc na dzie ję, że po ka żę jak naj więk szej licz bie osób, że
nur ko wa nie stać się mo że pięk ną czę ścią na sze go ży cia.
Mam na dzie ję, że po mo że mi w tym “naj now sze dziec ko”
- sklep in ter ne to wy ze sta ran nie wy se lek cjo no wa nym sprzę -
tem nur ko wym. Dla mnie nur ko wa nie ma być przede
wszyst kim pa sją i do brą za ba wą.

Mi łosz Dą brow ski

Aqu adi ver

To już 12 lat Na uti ci w bra nży nur ko wej! Kry zys
szczę śli wie omi nął gru po we wy jaz dy zor ga ni zo wa ne. Sa -
fa ri nur ko wych zro bi li śmy na wet wię cej niż w po przed -
nim ro ku, czy li 24. W po rów na niu do 2009 ro ku by ło
wię cej sa fa ri wy spe cja li zo wa nych: ro dzin ne, fo to gra ficz -
ne, tech nicz ne i wra ko we. Ilość da le kich wy jaz dów nie
zma la ła. Po dob nie jak w ubie głym ro ku, zor ga ni zo wa li -
śmy 9 eg zo tycz nych wy praw. Se zon w Chor wa cji w na -
szej ba zie (Sta ri Grad na Hva rze) to za peł nio ne 16
ty go dni, od czerw ca do koń ca wrze śnia. Sto sun ko wo
mniej chęt nych za re zer wo wa ło wy jaz dy do Egip tu. Szko -
le nia - po rów ny wal nie z po przed ni mi la ta mi - czy li spo -
ro. To wszyst ko, po mi mo kry zy su, uda ło się dzię ki
współ pra cy z wie lo ma cen tra mi nur ko wy mi i biu ra mi
pod ró ży. Je ste śmy wdzięcz ni za za ufa nie, któ rym nas ob -
da rzy li, zwłasz cza że rok nie szczę dził nam nie za po wie -
dzia nych wy da rzeń: wy bu chów wul ka nów, gra su ją cych
re ki nów... Ma rzy my o tym, że by w 2011 ro ku gro no na -
szych nur ko wych “wy cho wan ków” i Przy ja ciół roz ra sta -
ło się sys te ma tycz nie. A Ci, któ rzy ma ją już
do świad cze nie nur ko we jesz cze bar dziej za dba li o bez -
pie czeń stwo swo je i in nych dzię ki kur som Re scue i EFR.
Aby nur ko wi ska na ca łym świe cie nie pu sto sza ły przez
bez sen sow ne dzia ła nia lu dzi. Chcie li by śmy in ten syw nie
do łą czyć do mię dzy na ro do wych ak cji ochro ny raf i ży ją -
cych na nich zwie rząt. Wresz cie, chcie li by śmy Wam
wszyst kim i so bie ży czyć wie lu przy ja znych wy da rzeń w
No wym Ro ku i oby do bra pas sa nas nie opusz cza ła! Od -
pu kać!

Do mi ni ka Alek san de rek

Gdy zo sta łam za py ta na, czy kry zys od bił się na dzia -
łal no ści biu ra Vic to ria Tra vel, spy ta łam: „Ale ja ki kry -
zys?”. Ow szem, za uwa ży łam, że nie któ rzy moi klien ci
prze zna cza li w tym ro ku na wy jaz dy mniej sze bu dże ty
niż zwy kle, ale by ło to zwy kle ob ja wem prze zor no ści niż
fak tycz ne go doł ka fi nan so we go. Gdy za py ta łam kil ku
bar dziej za przy jaź nio nych, czy “cię żkie cza sy” wpły nę ły
na ich fi nan se, od po wia da li, że w su mie to nie, ale po sta -
no wi li oszczę dzać na wszel ki wy pa dek. Więk szość osób
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mó wi ło jed no myśl nie, że nie mo żna dać się zwa rio wać i
oszczę dzać kil ku set zło tych na wy jeź dzie, bo po to czło -
wiek pra cu je, że by so bie nie od ma wiać na przy jem no ści.

Suk ces był mo żli wy tyl ko dzię ki na szym klien tom.
Są dzę, że klu czem do suk ce su w mi ja ją cym ro ku by ły
dwa ele men ty: utrzy my wa nie jak naj lep sze go stan dar du
ob słu gi oraz uru cha mia nie no wych pro duk tów w na szej
ofer cie.

Mo je biu ro pod ró ży od za wsze by ło na sta wio ne na
dba łość o ka żde go klien ta i do ło że nie wszel kich sta rań,
aby wa ka cje by ły wy śmie ni cie uda ne. Kon se kwen cja w
ta kim po dej ściu pro cen tu je: w 2010 ro ku utrzy ma li śmy
sta łych klien tów (za rów no osób in dy wi du al nych, jak i
firm i in sty tu cji), ale ta kże czę ściej obec ni klien ci po le ca -
li na sze usłu gi swo im zna jo mym (któ rzy za chwi lę ta kże
sta ją się sta ły mi klien ta mi). To jest dla mnie naj lep szym
do wo dem, że na sze sta ra nia przy no szą efek ty.

Sys te ma tycz nie roz sze rza my na sza ofer tę. W tym ro -
ku ta kże uda ło nam się zre ali zo wać kil ka no wych pro jek -
tów, m.in.:

– uru cho mi li śmy no wą stro nę in ter ne to wą po świę co -
ną wy łącz nie wy pra wom na sa fa ri nur ko we. Z te go co
wiem, to naj więk sza w Pol sce ba za te go ty pu, w sys te -
mie re zer wa cyj nym jest w tej chwi li po nad 3500 ofert na
118 ło dziach, na 238 tra sach, w 28 kra jach;

– re ali zo wa li śmy kil ka du żych wy praw nur ko wych
(na Ku bę ze zwie dza niem i Jar di nes de la Le ina, Ma le di -
wy, do RPA i Mo zam bi ku, Egip tu – sa fa ri i sta cjo nar ne,
San ga la ki, Mek syk z ce no ta mi i zwie dza niem) oraz wie -
le mniej szych wy praw;

– do sko na le roz wi ja się nasz pro jekt Pły wa nie z Del -
fi na mi - w mi ja ją cym ro ku wie le osób speł ni ło swo je ma -
rze nia o pły wa niu z del fi na mi;

– wzbo ga ci li śmy ofer tę o pra wie 20 no wych, atrak -
cyj nych kie run ków nur ko wych;

– uru cho mi li śmy kil ka por ta li dla nie nur ku ją cych
klien tów.

Pod su mo wu jąc, rok 2010 był dla fir my Vic to ria Tra -
vel do brym ro kiem. Mam na dzie ję, że na sze sta ra nia o
do brą or ga ni za cję oraz wy so ki stan dard ob słu gi spo wo -
du ją, że bę dzie my mie li mo żli wość w po dob ny spo sób
pod su mo wać rok 2011. Dzię ku ję na szym Klien tom za za -
ufa nie i mam na dzie ję, że w przy szło ści bę dzie my mo gli
zor ga ni zo wać dla nich wie le atrak cyj nych wy jaz dów.

Vic to ria Iwa now ska

Vic to ria Tra vel

W Let’s Di ve rok 2010 miał 2 prio ry te ty.
Szko le nie in struk to rów nur ko wa nia

PA DI. Do pra co wa nie me tod szko le nio -
wych oraz kon ty nu acja wcze śniej za ini cjo -
wa nej fi lo zo fii szko le nia za owo co wa ły
100% zda wal no ścią na eg za mi nach i za do -
wo le niem uczest ni ków szko leń.

Sprze daż de ta licz na i hur to wa, po mi mo złych pro gnoz dla
bra nży nur ko wej na po cząt ku ro ku, rów nież nie by ła naj gor sza.
Po sze rzy li śmy na szą ofer tę o sprze daż hur to wą i de ta licz ną
świet nych sku te rów re kre acyj nych. Był to strzał w dzie siąt kę,
a sprze daż prze kro czy ła na sze pro gno zo wa ne ocze ki wa nia.

Pla ny na rok 2011 mo gę po dzie lić na 4 głów ne gru py:
– szko le nia in struk to rów nur ko wa nia i pierw szej po -

mo cy;
– han del de ta licz ny i hur to wy sprzę tem nur ko wym i

do pierw szej po mo cy;
– mi ni se mi na ria biz ne so we dla in struk to rów i cen -

trów nur ko wych chcą cych zwięk szyć swo je ob ro ty oraz
dla tych, któ rzy chcą do pie ro na tym ryn ku za ist nieć (abc
in for ma ty ki w nur ko wa niu, sku tecz ny mar ke ting, pod sta -
wy po zy cjo no wa nia itp.);

– tu ry sty ka nur ko wa.
Je cek Wen do łow ski

Wbrew wcze śniej szym oba wom i lę kom zwią za nym
ze zbli ża ją cym się kry zy sem, uwa żam rok 2010 za wy jąt -
ko wo uda ny. Wy ma gał co praw da wię cej pra cy, ale cóż
„bez pra cy nie ma ko ła czy”. Ja ko in struk tor nur ko wa nia
je stem za do wo lo na z pra cy za wo do wej w mi ja ją cym ro ku.
Ilość kur san tów bez zmian, a na wet po wie dzia ła bym, że
trosz kę wzro sła. Zmie ni ły się mo że bar dziej ocze ki wa nia
no wych adep tów w ostat nim ro ku, za uwa ży łam iż czę ściej
wy bie ra ją miej sca nur ko we w cie płych wo dach, rza dziej
w na szych kra jo wych. Zmie ni ło się to za pew ne z te go po -
wo du, że ma ją mniej cza su, a ła twiej jest wy je chać na ty -
dzień do Egip tu i tam zro bić kurs, niż jeź dzić przez kil ka
week en dów po pol skich wo dach. Po za tym rok 2010 był
cza sem ob ni żki kur su wa lut i to być mo że za chę ci ło do
tu ry sty ki za gra nicz nej. Pod tym wzglę dem był to wy jąt ko -
wy rok, ilość wy jaz dów do Egip tu wzro sła u nas o 100%,
do dat ko wo jesz cze od wie dzi li śmy Nor we gię i Li ban. Po -
nad to, ja ko wła ści ciel skle pu nur ko we go, stwier dzam z ra -
do ścią, że nur ko wa nie roz wi ja się w na szym kra ju mi mo
kry zy su. Cie szy mnie to bar dzo, iż spor ty (nie tyl ko nur -
ko wa nie) wy gry wa ją kon ku ren cję z te le wi zją i na sia dów -
ka mi do mo wy mi. Po la cy sta ją się z ro ku na rok co raz
bar dziej ak tyw ni fi zycz nie. Nie za uwa ży łam spad ku za in -
te re so wa nia sprzę tem nur ko wym, zda rza się na wet, że wy -
bie ra ny jest czę ściej sprzęt z wy ższej pół ki.

Ży czę so bie i wszyst kim nur kom owoc ne go ro ku
2011, wie lu sa tys fak cjo nu ją cych nur ko wań i za do wo le nia
z wy jaz dów.

Syl wia Su sic ka

Di ve zo ne

Am mo ni te Sys tem. Z kil ku po wo dów na sze pro duk ty
zy ska ły przy chyl ność klien tów. La tar ki ro bią wra że nie
de si gnem i wy so ką ja ko ścią wy ko na nia, są do pra co wa ne
i dzię ki te mu zy sku je my no wych, ma my na dzie ję za do -
wo lo nych użyt kow ni ków. Na sza mar ka po wo li za pa da w
świa do mość, je ste śmy co raz bar dziej roz po zna wal ni, bar -
dzo nas to cie szy. Mi mo kry zy su, pod wzglę dem sprze da -
żo wym rok 2010 był dla nas lep szy niż 2009, dla te go że
ja ko no wa fir ma na pol skim ryn ku cią gle zdo by wa my no -
wych od bior ców spo śród tych, któ rym mar ka AS nie by -
ła lub nie jest jesz cze zna na. Kry zys w bra nży
od czu wa my przede wszyst kim z re la cji na szych dys try -
bu to rów, któ rzy w tym ro ku czę sto ska rży li się na spa dek
ob ro tów, mniej szą licz bę klien tów, oraz fakt iż lu dzie du -
żo bar dziej li czą pie nią dze wy da wa ne na sprzęt nur ko wy.
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Tak więc, pod su mo wu jąc rok 2010 i po rów nu jąc do ro ku
ubie głe go, by ło zu peł nie do brze. Co do na szych pla nów,
to w przy szłym ro ku na pew no wpro wa dza my la tar kę bac -
ku po wą, pla nu je my też po świę cić się bar dziej sprzę to wi
re kre acyj ne mu - la tar kom kom pak to wym, wpro wa dzi my
też no wą gło wi cę LED. W przy go to wa niu ma my ta kże
bar dzo moc ne go HID -a, z re gu lo wa ną si łą świa tłą i ogni -
sko wą, ale do sprze da ży wej dzie on do pie ro w 2012 r.

Alek san der Cho da kow ski -Mal kie wicz 

Am mo ni te Sys tem

Rok 2010 nie był zbyt ła -
ska wy dla bra nży nur ko wej.
Kry zys pa nu ją cy w na szym
kra ju mo bi li zo wał lu dzi do
więk szych oszczęd no ści i
roz sąd niej szych za ku pów.
W tym ro ku nie chęt nie in we -
sto wa li śmy w dro ższy
sprzęt. Dal sze wy pra wy ta -

kże odło ży li śmy na lep sze cza sy. Nie ozna cza to jed nak,
że Po la cy zu peł nie za nie cha li upra wia nia te go spor tu. Kur -
sy nur ko we wciąż cie szą się po pu lar no ścią. Nur ko wie w
mia rę swo ich po trzeb i mo żli wo ści pod no szą upraw nie nia
i szli fu ją umie jęt no ści. W tym ro ku na stą pi ło ta kże oży -
wie nie pol skiej tu ry sty ki nur ko wej. Brać nur ko wa czę ściej
wy ko rzy sty wa ła wol ne week en dy na eks plo ra cję ro dzi -
mych je zior. Po wró ci ła mo da na Chor wa cję. Do świad cze -
ni nur ko wie z chę cią od świe ża li Egipt. Rok do biegł koń ca
i znów przy szła zi ma, nio sąc za so bą ma rze nia o lo dzie.
Gru dzień ob sy pał nas śnie giem i wy glą da na to, że rok
2011 przy nie sie nam wie le oka zji na pięk ne nur ko wa nia
pod lo do we. I to już nie dłu go!

A ja kie ma my pla ny na roz po czy na ją cy się ko lej ny
rok? Ma my na dzie ję, że sy tu acja go spo dar cza się usta bi -
li zu je i po zwo li nam po wró cić do re ali za cji śmiel szych
za mie rzeń. Pla nu je my, po za Egip tem i Chor wa cją, wy -
pra wę do Mek sy ku i Ko mo do. Być mo że da my się za ra -
zić ko le dze re dak cyj ne mu, Wojt ko wi, ma rze niem o
Mal cie. Ma my ta kże w za na drzu kil ka nie spo dzia nek dla
mi ło śni ków nur ko wa nia w no wych dla wie lu miej scach,
ale to jak na ra zie niech po zo sta nie ta jem ni cą. Ma my ta -
kże na dzie ję, że dys try bu to rzy sprzę tu nur ko we go sta ną
na wy so ko ści za da nia i mi mo pod wy żki VAT -u, po zo -
sta ną przy ze szło rocz nych ce nach, co uła twi wszyst kim
no we za ku py. Te go so bie i Wam ży czy my. Wie rzy my,
że rok 2011 przy nie sie nam wszyst kim wię cej nie za le -
żno ści fi nan so wej, któ ra po zwo li tro chę za sza leć i cie -
szyć się na szym cu dow nym spor tem.

Z ży cze nia mi szczę śli we go No we go Ro ku
Ania i Se ba stian Zbro żek

Scu ba di ver

Mi ja ko lej ny rok na szej dzia łal no ści. Mi mo kry zy su,
któ ry od bił spo re pięt no, my brnę li śmy da lej i nie oglą da -
li śmy się za sie bie. Dzię ki de ter mi na cji i wie rze uda ło się
zor ga ni zo wać wie le wy praw nur ko wych oraz wie le szko -
leń. W efek cie ma my w swo im gro nie no wych nur ków.
Wie my, że fir ma w 2011 ro ku roz sze rzy swo ją dzia łal -

ność o sklep ze sprzę tem nur ko wym i bę dzie mo gła za -
trud nić no we oso by. Ma my rów nież w pla nach zor ga ni -
zo wa nie za jęć z pierw szej po mo cy. Tyl ko nie wiel ka ilość
osób po tra fi po móc w po trze bie. Dzię ki te mu przed się -
wzię ciu pod nie sie się bez pie czeń stwo na nur ko wi skach.
No wy rok to na dzie ja na lep sze zmia ny, jed nak to nie tyl -
ko no wa dzia łal ność, to ta kże kon ty nu acja tych sta rych
za jęć, szko le nia i fan ta stycz ne da le kie wy pra wy nur ko -
we. Oby 2011 rok nie był gor szy - Cze go so bie ży czy my!

Pod su mo wa nia z fo rum -nu ras

Mo je pla ny na 2010 to za nur ko wać gdzieś in dziej niż
w Je zio rze Bia łym, do ku pić tro chę sprzę tu, w tym su chy
i da lej uczyć się, i uczyć... i nur ko wać. Zre ali zo wa łem 71
nur ko wań, w tym kil ka na bał tyc kim wra ku, i Hań czy. Z
su che go ni ci - to od no śnie kry zy su. Ale zro bi łem ogrom -
ny krok na przód: Do wie dzia łem się, jak ma ło po tra fię!
Pla ny na na stęp ny rok? Su chy, na pierw szym miej scu!
Je śli miał bym coś po ra dzić po cząt ku ją cym, ale za pa lo -
nym nur kom, to: Ku puj cie su cha cza! Ja pią ty rok nur ku -
ję w pian ce. Świą tek, pią tek, mo rze, lód... i za czy nam
mieć dość mar z nię cia. Ostat nio zła pa łem się na czymś
nie wy obra żal nie obrzy dli wym!!!. Mia no wi cie po my śla -
łem so bie - “Nie wiem, czy chce mi się je chać na nur ka,
bo znów zmar z nę”. Oczy wi ście wy mie rzy łem so bie po -
tem 10 ba tów, ale jed nak grzesz ne my śli po zo sta ły.

Szczę śli we go No we go Ro ku!
To mek G.

W stycz niu 2010 r. po sta no wi łem, że prze ła mię się i
pój dę na kurs OWD, za pi sa łem się na kurs week en do wy
i... tak się za czę ło. Po cząt ko we za ło że nia: skoń czyć kurs,
ewen tu al nie pod ko niec ro ku spró bo wać AOWD, po nur -
ko wać w Chor wa cji, ku pić tro chę sprzę tu... Nie prze wi -
dzia łem je dy nie, że bę dąc wol nym od na ło gów... wła śnie
wdep ną łem w coś, co nie da je spać, bar dziej niż nie wy -
pa lo ny pa pie ros czy nie do pi te pi wo... Wzię ło mnie na
ma xa! Dziś (wła śnie je stem po czyn no ści pa ko wa nia się
na ju tro na Ko par ki...) mo gę po wie dzieć, że plan zre ali -
zo wa łem w 300%.

1. je stem po kur sie Re scue; 
2. mam za lo go wa nych 110 nur ko wań;
3. pły wam w su chym i skrzy dle z pły ta;
4. mo gę ko rzy stać z Ni trox;
5. zo ba czy łem pod wod ną Chor wa cje, Egipt i pol skie

ka mie nio ło my.
Pla ny na przy szły rok:
1. sty czeń - Da hab (do sko na le nie tech ni ki pły wa nia w

SS);
2. po przy jeź dzie - Za krzó wek i Ko par ki (do sko na le -

nie tech ni ki pły wa nia w SS);
3. wio sen ny week end - Chor wa cja Sve ta Ma ri na;
4. czer wiec - wa ka cje z wi fe - Chor wa cja;
5. li piec - pol skie je zio ra;
6. da lej… nie wiem.
Chcia łem tyl ko po dzie lić się swo ją my ślą, mo że nie -

zbyt od kryw czą, że nur ko wa nie nur ko wa niem, ale naj -
więk szą sa tys fak cję da je mi mo żli wość po zna wa nia
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no wych przy ja ciół i lu dzi, któ rzy dzie lą mo ją pa sję.... i
ża łu ję, że tak póź no za czą łem...

Ży czę wszyst kim bez piecz ne go “po głę bia nia” swych
umie jęt no ści!!!

tmi chu ra

W tym ro ku zre ali zo wa łem głów ne za mie rze nie, tzn.
wresz cie zna la złem gru pę faj nych lu dzi, z któ ry mi mo gę
re gu lar nie i na praw dę sen sow nie nur ko wać. Po za tym,
kil ka mi łych spraw, ta kich jak: od wie dze nie no wych
akwe nów, po zna nie pa ru nur ku ją cych osób, cza sem moc -
no przy pad ko wo (choć zde cy do wa nie le piej pa su je sło -

wo “szczę śli wie”). Wię cej za nu rzeń niż rok wcze śniej (w
koń cu prze kro czo na su ma rycz na licz ba 50 nur ko wań), a
wszyst kie nur ko wa nia al bo uda ne, al bo po ucza ją ce. Po za
tym, do koń cze nie kom ple to wa nia wła sne go pod sta wo -
we go sprzę tu, kil ka zdjęć pod wod nych, któ re lu bię... Nie
po wi nie nem na rze kać 

A przy szły rok? Wszyst ko to, cze go nie uda ło się zre -
ali zo wać w tym i jesz cze kil ka rze czy - nie na pi szę ja -
kich, że by nie roz śmie szać opatrz no ści… Ale przede
wszyst kim: po zna wa nie faj nych lu dzi i, je śli się zgo dzą,
nur ko wa nie z ni mi!

Mar cin

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

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

Tryskawka
(łac. spi ra cu lum) – ma ły ze wnętrz ny otwór

skrze lo wy u ryb je sio tro wa tych i nie któ rych
spodo ustych po wsta ły z pierw szej szpa ry
skrze lo wej, zlo ka li zo wa ny tuż za okiem, mię -
dzy łu kiem żu chwo wym i gny ko wym. Wy stę -
pu ją w niej zre du ko wa ne skrze la
(ni by skrze la), obec ne u po sta ci mło do cia -
nych, u do ro słych nie kie dy ule ga ją ce re duk -
cji. Try skaw ka jest ele men tem ukła du
od de cho we go łą czą cym ko mo rę skrze lo wą
ze śro do wi skiem ze wnętrz nym. Jest na rzą -
dem ho mo lo gicz nym z ja mą ucha środ ko -
we go i prze wo dem Eu sta chiu sza
krę gow ców lą do wych. Try skaw ki wy stę pu ją
pa rzy ście. Słu żą do po bie ra nia wo dy do
skrze li. Naj więk sze roz mia ry osią ga ją try skaw -
ki płasz czek.

Źródło: Wikipedia

Chcesz opisać ciekawe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?

Napisz do nas
redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://aquadiver.pl
http://forum-nuras.info
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Mo rze An da mań skie, za chod nie te ry to rium
Taj lan dii na po gra ni czu z Bir mą, to wła śnie
tam, w od le gło ści 34 mil mor skich od brze gu,
le ży ma low ni czy ar chi pe lag ma łych wy se pek
zwa nych Sy mi la na mi. Nie wiel kie, bez lud ne i
pięk ne wy sep ki, wy glą da ją ce jak po ro śnię te
dżun glą ol brzy mie gra ni to we oto cza ki. Miej sce
to zo sta ło usta no wio ne Par kiem Na ro do wym
już w 1982. Oko li ca sły nie, ja ko jed no z naj -
pięk niej szych miejsc nur ko wych nie tyl ko w
Taj lan dii, ale ta kże na świe cie.

Nie dzi wi więc, że wła śnie to miej sce ob ra li śmy ja ko
cel na szej nur ko wej pod ró ży. Na Phu ket do tar li śmy 10
li sto pa da i po krót kim noc le gu prze trans por to wa no nas
szyb ką ło dzią w po bli że nie wiel kich, ma low ni czych wy -
se pek. Tam wsie dli śmy na jed ną z licz nych w tym re jo -
nie ło dzi sa fa ri. Przy zwy cza je ni do egip skich sa fa ri,
by li śmy tro chę za sko cze ni tam tej szą or ga ni za cją nur ko -
wań, gdzie ło dzie słu żą bar dziej ja ko pły wa ją ce cen tra

Symilany
rajskie wyspy i zagrożona rafa

nur ko we z mo żli wo ścią spa nia. Na łódź, oprócz osób
prze by wa ją cych na niej na sta łe, są do wo że ni ta kże „jed -
no dnio wi” nur ko wie. Nie ste ty po wo du je to za wsze tro -
chę za mie sza nia, ale z dru giej stro ny, je śli są tyl ko wol ne
miej sca na ło dzi, mo że my roz po cząć nasz po byt w do -
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wol nym dniu. To tro chę tak, jak by śmy wsia da li do kur -
su ją ce go po usta lo nej tra sie au to bu su, na któ rym kol wiek
z wcze śniej usta lo nych przy stan ków.

Szyb ko przy wy kli śmy do nie co in nej or ga ni za cji ży -
cia na ło dzi, z uzna niem zwra ca jąc uwa gę na spraw ność
ob słu gi, świet ne je dze nie i znacz nie więk szą czy stość niż
na ło dziach w Egip cie.

Nie ste ty au ra nas nie roz piesz cza ła, mi mo że po win -
na trwać już po ra su cha, co kil ka go dzin pa dał na nas rzę -
si sty deszcz. Jak się oka za ło, ob słu ga jest do te go świet nie
przy go to wa na i za ka żdym ra zem łódź by ła bar dzo szyb -
ko za bez pie cza na przed desz czem. Po zy tyw ną stro nę tej
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sy tu acji od czu li śmy do pie ro w dru giej po ło wie na -
sze go po by tu, kie dy zro bi ło się bar dzo dusz no i go -
rą co, co po tra fi ło być dość ucią żli we.

Nie ste ty, czę ste za chmu rze nie zmniej szy ło ta kże
ilość świa tła pod wo dą. I tu pew ne roz cza ro wa nie,
ol brzy mie po ła cie mar twej ra fy, smut no ster czą ce z
pod wod nych gła zów. Ta ki wi dok nie ste ty był dość
czę sty. Oka za ło się, że po ra desz czo wa nie tyl ko
koń czy ła się w tym ro ku póź niej niż za zwy czaj, póź -
niej też się roz po czę ła. Spo wo do wa ło to tak zna czy
wzrost tem pe ra tu ry wo dy, że wy mar ło wie le de li -
kat nych ko ra low ców. Na ma cal ny do wód, że ocie -
ple nie kli ma tu ma ol brzy mi wpływ ta kże na ra fy, a
w kon se kwen cji na to, co mo że my pod wo dą zo ba -
czyć. Mo rze An da mań skie po sta no wi ło jed nak po -
ka zać nam pięk no swo ich wód. W po bli żu
pod wod nej wy spy Ri che lieu Rock roz kwi tło ca łą fe -
erią barw i pod wod ne go ży cia. Jest to bez wąt pie nia
naj pięk niej sze miej sce nur ko we ja kie zo ba czy li śmy.

No cóż, chy ba mu si my się po wo li przy zwy cza ić,
że na sze nur ko wa nia na pięk nych nie gdyś ra fach,
bę dą jak po szu ki wa nie wspa nia łej dzi kiej i nie tknię -
tej przy ro dy w cen trum du że go miej skie go par ku.

Sy mi la ny to pięk ne, ma low ni cze miej sce, któ re
na pew no war to wpi sać do swo jej li sty miejsc na
nur ko wej ma pie świa ta. Taj lan dia z ca łą swo ją eg zo -
ty ką, kul tu rą i ludź mi, życz li wy mi jak w nie wie lu
miej scach na świe cie, na mo jej li ście ma już swo ją
ugrun to wa ną po zy cję.

Radosław Bizoń
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Mój pierwszy raz
Instruktorzy i kursanci rozpoczynający drogę

nurkową, macie pełne prawo do uczestnictwa
w  życiu naszego magazynu. W tym miejscu
proponujemy galerię „Mój pierwszy raz“ gdzie
zamieścimy zdjęcia z kursów niekoniecznie
OWD nowych adeptów sztuki nurkowej. Zdjęcia
nie muszą być podwodne, ważne żeby
środowisko wiedziało jakie były początki.

Dla instruktorów jest to element promocji
kursantów oraz swoich szkół. Zdjęcia proszę
nadsyłać na mail wydawnictwo@nuras.info

mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=moj pierwszy raz
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Po nie waż te dwa in te re su ją ce miej sca le żą
bar dzo bli sko sie bie, a lot trwa za le d wie 45 mi -
nut. Jak już wy bie ra my się tak da le ko, to war to
zo ba czyć przy oka zji coś jesz cze. 

Mi mo że są tak bli sko sie bie, bar dzo się ró żnią pod
wo dą. Yap jest nie co spo koj niej sze, dla te go pro po nu ję
tam po je chać na wy ci sze nie po sa fa ri, że by zo ba czyć
jesz cze kil ka (lub na wet kil ka na ście) mant, re ki nów i ma -
lut kich skar bów. Te dwa miej sca ró żnią się ta kże kul tu -
ro wo. Pa lau jest bar dziej no wo cze sne, Yap bar dziej
dzi kie, mo żna się tam wy brać w od wie dzi ny do lo kal nej,
mniej cy wi li zo wa nej, lud no ści.

PA LAU
Pa lau to du że ry by, w tym re ki ny oraz ba ra ku dy, a na -

wet bar dzo du żo re ki nów i bar dzo du żo ba ra kud. Pa lau
to cie ka wa ra fa, z oko ło 700 ro dza ja mi ko ra li i 1500 ga -
tun ka mi stwo rzeń, rów nież z ma ły mi miesz kań ca mi. Pa -
lau to ta kże ja ski nie (słyn na Chan de lier Ca ve) oraz wra ki
z II woj ny świa to wej. Naj słyn niej sze są ja poń skie wra ki
Iro Ma ru i Choyu Ma ru, po ło żo ne na nie wiel kich głę bo -
ko ściach do stęp nych w ra mach li mi tów re kre acyj nych.
Pa lau zo sta ło uzna ne przez CE DAM, or ga ni za cję sku pia -
ją cą bio lo gów i oce ano lo gów, pod wod nym cu dem nu mer
1. Ja cqu es Co uste au okre ślił je ja ko naj pięk niej sze miej -
sce na świe cie. Naj słyn niej sze miej sca nur ko we to: Big
Drop -Off, Blue Cor ner, Blue Ho les, New Drop -Off, Pe -
le liu Wall i Pe le liu Cut, Sia es Tun nel, Ulong Chan nel,
Hel met Wreck, Chan de lier Ca ve, Man da rin Fish La ke.

Pod czas sa fa ri mo żna od wie dzić mu zeum na lą dzie -
the Pe le liu War Mu seum z czoł ga mi, sa mo lo ta mi i bro nią
oraz pla żę Oran ge, któ ra by ła miej scem głów ne go de san -
tu Ame ry ka nów. Na dal wi dać tu śla dy po bi twie oraz czę -
ści sprzę tu. Pa lau sły nie ta kże z Jel ly fish La ke –je zio ra z
nie pa rzą cy mi me du za mi, któ re jest obo wiąz ko wym punk -
tem od wie dzin. Pań stwo to stwo rzy ło pierw sze na świe -
cie re ki nie sank tu arium, za ka zu jąc cał ko wi cie po ło wów
tych zwie rząt na swo ich wo dach (o pow. oko ło 600 tys.
km ˛, czy li wiel ko ści nie mal ca łej Fran cji). Z te go po wo -
du, jest tu szcze gól nie du żo re ki nów. Pa lau jest jed nym z
naj bo gat szych kra jów In do ne zji, ja ko jed no z nie wie lu
państw na świe cie nie ma dłu gu za gra nicz ne go. Obej mu -
je po nad 250 wysp w za chod niej czę ści ar chi pe la gu Ka -
ro li ny, oto czo nych sze ro ką ra fą, naj więk sze to Ba bel da ob
i Ko ror. Wy stę pu ją tu je zio ra kra so we z wo dą mor ską i
ja ski nie. Naj wy ższym punk tem jest Nger chel chau us - 242
m n.p.m. Mię dzy na ro do wy port lot ni czy po ło żo ny jest na
wy spie Ba bel thu ap, po łą czo nej mo stem z wy spą Ko ror.
Po ło że nie w nie wiel kiej od le gło ści od rów ni ka za pew nia
kli mat ty po wo rów ni ko wy. Śred nia tem pe ra tu ra mie -

Dlaczego sugerujemy
połączyć PALAU i YAP?

sięcz na w cią gu ca łe go ro ku wy no si ok. 27°C, opa dy mo -
gą się po ja wić przez ca ły rok, na si lo ne są bar dziej mię dzy
lip cem a paź dzier ni kiem, ale na wet wte dy jest spo ro słoń -
ca. Bar dzo rzad ko zda rza ją się taj fu ny mię dzy czerw cem
a paź dzier ni kiem. Tu ry stów za chwy ca buj na sza ta ro ślin -
na, mo żna tu spo tkać drze wo że la zne, ga je pal my ko ko -
so wej, pan dan, so czy sta zie leń aż bi je po oczach. Pa lau
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jest ra jem dla osób nur ku ją cych, ofer tu je ta kże mnó stwo
atrak cji dla osób nie nur ku ją cych: snor ke ling, pły wa nie
ka ja ka mi, wspi nacz ka, wy ciecz ki kra jo znaw cze, węd ko -
wa nie. Ka żdy mo że sko rzy stać z na tu ral nych skar bów –
je zio ra me duz, wo do spa dów, 1400 ga tun ków ryb, a na wet
spo tkać słod ko wod ne kro ko dy le. Na Pa lau znaj du je się
naj więk sze na świe cie del fi na rium zaj mu ją ce się ba da -
niem del fi nów. Mo żna tam spo tkać del fi ny bu tlo no se.
Dla od wie dza ją cych przy go to wa no bar dzo wie le ró żnych
mo żli wo ści in te rak cji z ty mi sym pa tycz ny mi ssa ka mi.
Za rów no dzie ci, jak też do ro śli ma ją du żo ra do ści z bu zia -
ków od del fi nów, gła ska nia, chla pa nia i pły wa nia z ni mi.
Dla osób ma ją cych ocho tę po dzi wiać del fi ny pod wo dą
jest mo żli wość fre edi vin gu oraz nur ko wa nia z bu tlą (ta -
kże dla osób bez do świad cze nia – tzw. in tro).

YAP
Yap (ang. Yap Sta te) – je den z czte rech sta nów wcho -

dzą cych w skład Sfe de ro wa nych Sta nów Mi kro ne zji. Od
za cho du gra ni czy z Pa lau, od pół no cy z ame ry kań skim
Gu am, a od wscho du ze sta nem Chu uk. Po wierzch nia sta -
nu wy no si 121,7 km˛. Na Yap po le ca my naj star szy i jed -
no cze śnie naj bar dziej luk su so wy re sort nur ko wy na
wy spie - Man ta Ray Bay Ho tel. Wy god ny, z pięk nym za -
kwa te ro wa niem i sza ło wy mi wil la mi z wi do kiem na mo -
rze ma jed no cze śnie nie sa mo wi ty kli mat i du żo lu zu. To
tak, jak byś był w naj lep szym ho te lu na wy spie, mo żesz
się pła wić w luk su sie i wy po czy wać w SPA, a jed no cze -
śnie to tal nie bez za dę cia. Faj na knaj pa na sty li zo wa nym
stat ku jest miej scem spo tkań nur ków i go dzin nych po ga -
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wę dek o naj wa żniej szych spra wach na świe cie. A jest o
czym roz pra wiać, szcze gól nie po uda nym dniu nur ko -
wym. Dla sma ko szy w knaj pie ser wo wa ne jest pi wo. Yap
jest uzna wa ne za sto li cę mant na ca łym świe cie. Mo żna
na wet wy ku pić pa kiet z gwa ran cją zo ba cze nia mant lub
zwro tu pie nię dzy. To pięk ne miej sce czę sto jest na zy wa -
ne “naj le piej skry wa ną ta jem ni cą o świa to wej kla sy nur -
ko wa niach”. Zna ko mi te miej sca nur ko we po ka zy wa ne

przez lu dzi z pa sją, ni trox gra tis, cze go chcieć wię cej?
Do daj my jesz cze ma łe re sor ty, co da je nam ma ło osób na
miej scach nur ko wań, do te go 50% raf, któ re są na dal od -
kry wa ne. Yap zna ny jest z tzw. ka mien nych pie nię dzy,
w ję zy ku lo kal nym zwa nych rai. Są to du że ka mien ne
dys ki z dziu rą po środ ku, któ ra w prze szło ści uła twia ła
trans port „pie nią dza”, mógł on bo wiem osią gać wy so kość
do 3,5 me tra. Prze cho wy wa no je w tak zwa nych ban kach
w po bli żu do mów. Pie nią dze ka mien ne zo sta ły wy mie -
nio ne na mo ne ty w 1929 ro ku i za prze sta no ich pro duk -
cji ma so wej. Są jed nak cza sa mi uży wa ne przy
wy jąt ko wych oka zjach. Przed II woj ną świa to wą Niem -
cy zbu do wa li tu taj sta cję te le fo nicz ną, któ ra łą czy ła ka -
blem Gu am z Ma ni lą. YAP by ła ja poń ską ba zą w cza sie
II woj ny świa to wej. Do dzi siej sze go dnia, w po bli żu sta -
re go lot ni ska, po zo sta ły wra ki my śliw ców Ze ro oraz
szcząt ki dzia łek prze ciw lot ni czych. 

Po łą cze nie wspa nia łej przy ro dy, tro chę hi sto rii, do -
bre go nur ko wa nia i świet ne go to wa rzy stwa gwa ran tu je
uda ny wy po czy nek w dwóch ró żnych miej scach.

Vic to ria Iwa now ska

vic to ria@vic to ria tra vel.pl 

mailto:victoria@victoriatravel.pl




nuras.info 1/2011

66

W zi mo wej au rze póź no je sien ne go ata ku
mro zów i śnie gów Au stria ko ja rzy nam się
pew nie bar dziej z nar ta mi i snow bo ar dem niż
z nur ko wa niem.

Jesz cze w czerw cu, gdy słoń ce nie źle pra ży ło, mu sia -
łem wy je chać do Mo na chium na wie czor ne spo tka nie słu -
żbo we. Nie za sta na wia jąc się wiel ce, ob li czy łem
od le głość dzie lą cą sto li cę Ba wa rii od Je zio ra Bo deń skie -
go i noc leg za pla no wa łem mniej wię cej w po ło wie dro gi.
Spa ko wa łem sprzęt i dzwo niąc wcze śniej do od na le zio -
ne go w In ter ne cie cen trum nur ko we go, uda łem się w pod -
róż.

Nur ko wa nie w Je zio rze Bo deń skim

Na stęp ne go dnia, po spo tka niu, zja dłem śnia da nie i po
prze je cha niu kil ku dzie się ciu ki lo me trów za mel do wa łem
się na umó wio ne nur ko wa nie w nie miec kim Li dau. Wła -
ści ciel ba zy, Flo rian, od wo dził mnie od po my słu za nu -
rze nia twier dząc, że wi docz ność bę dzie fa tal na. Mo ja
de ter mi na cja zwy cię ży ła, a prze wod ni kiem oka za ła się
sym pa tycz na Jes si ca.

Po na peł nie niu bu tli prze je cha li śmy nie wi dzial ną gra -
ni cę pań stwo wą i po kil ku mi nu tach dro gi zna leź li śmy
się w mia stecz ku Lo chau w Au strii. Pod je cha li śmy pod
sa mą ta flę wo dy, par ku jąc na tra wia stej pla ży. Po krót -
kim brie fin gu we szli śmy wresz cie do wo dy, by za znać
ocze ki wa ne go, mi łe go chło du.

Z Bodensee do Attersee

Nie ste ty przy pusz cze nia się po twier dzi ły. Wi zu ra mie -
ści ła się w gra ni cach 0,5 – 2 m, zaś naj lep sza by ła na głę -
bo ko ści +/- 6 m. Po cząt ko wo ka mie ni ste wej ście do
je zio ra płyn nie prze cho dzi ło w mu li sty pia sek, a dłu gie
ro śli ny pię ły się w stro nę słoń ca. Po prze kro cze niu 9 me -
trów zro bi ło się ciem no. Po osią gnię ciu po nad 16 me trów
zde cy do wa li śmy się za wró cić, by resz tę cza su spę dzić na
gra ni cy li to ra lu, gdzie pa no wa ła naj lep sza wi docz ność.
Za nu rze nie trwa ło 78 mi nut. Ze bra łem wszyst kie da ne,
by wró cić tu we wrze śniu lub paź dzier ni ku.

Tak się zło ży ło, że rze czy wi ście wró ci łem do Au strii,
ale nie nad Je zio ro Bo deń skie, tyl ko nad At ter see.

Je dzie my do Bach nad At ter see

Był już paź dzier nik i wia ło chło dem. W oko li cach na -
sze go do ce lo we go akwe nu od bli sko 2 ty go dni nie pa dał
deszcz. Li czy li śmy na bar dzo do bre wa run ki pod wo dą.
Sprzed do mu za brał mnie Piotr z Gnie zna (nie my lić, że
z Byd gosz czy!) i po prze je cha niu bli sko 1000 km, do je -
cha li śmy do miej sco wo ści Bach. Tu mie li śmy spać, jeść
i na peł niać bu tle i twin se ty.

Po wo li zje żdża li się nur ko wie two rzą cy na szą kil ku -
na sto oso bo wą gru pę. Ru di, któ ry or ga ni zo wał im pre zę,
przy je chał na koń cu. Po pysz nej ko la cji (mię sne ku le +
wi no/pi wo) uda li śmy się na za słu żo ny sen.

Ksią żecz ka
Na stęp ne go dnia, po pysz nym śnia da niu, omó wi li śmy

miej sca nur ko we i po dzie li li śmy się na ze spo ły po 2 lub
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wię cej osób. Ka żdy z nas otrzy mał Tauch pa ra dies At ter -
see – ksią żecz kę bar dzo do kład nie opi su ją cą wszyst kie
miej sca nur ko we zlo ka li zo wa ne wo kół je zio ra.

Je ste śmy pod wra że niem. Pu bli ka cja, prócz zdjęć, opi -
su je wg ko lej no ści od Sur fplatz (nr 1), któ re jest pierw -
szym miej scem od zjaz du z au to stra dy A1, do Ba de platz
(nr 25), któ re jest ostat nim miej scem nur ko wym, już po
dru giej stro nie je zio ra, za miej sco wo ścią At ter see, od któ -
rej po cho dzi na zwa akwe nu. Ka żde z wy mie nio nych, na
ko lo ro wych ry sun kach, po ka zu je par kin gi, to a le ty, spo -
dzie wa ną głę bo kość oraz wszel kie fan ty lub plat for my
za nu rzo ne w wo dzie. Są po da ne wska za nia GPS oraz ki -
lo metr, przy któ rym znaj du je się wy bra ne miej sce, a przy
dro dze sto ją ta blicz ki z owy mi ki lo me tra mi. Re we la cja.

Pierw sze wej ście do wo dy

Na pierw sze za nu rze nie wy bie ra my Schlier wand (nr 15),
gdzie znaj du je się ścian ka tor fo wa. Pod je żdża my na par -
king, któ ry po chwi li jest pe łen. Tem pe ra tu ra po wie trza
wy no si 10OC, nie bo jest za chmu rzo ne. Skła da my sprzęt.
Nur ku je my we dwóch, z Pio trem. Nie zna my się, ni gdy
nie by li śmy ra zem pod wo dą. To dzie wi cze dla nas za nu -
rze nie trak tu je my ja ko spraw dza ją ce.

Po cząt ko wo pły nie my na wprost. Tem pe ra tu ra wo dy
przy po wierzch ni wy no si 14OC (jest po ło wa paź dzier ni -
ka). Wi docz ność śred nia, im głę biej tym lep sza, do cho dzi
do 6m. Ter mo kli nę prze bi ja my na +/- 12 me trze i do pły -
wa jąc do ścian ki, scho dzi my do 33 m. Tu tem pe ra tu ra
wo dy wy no si już tyl ko 5OC. Spo ra gru pa nur ków zmą ca
nie ste ty wo dę, do ty ka jąc bądź szu ra jąc sprzę tem po dnie.
W miej scu tym po noć czę sto mo żna spo tkać mię tu sy.
Przez ogól ne za mie sza nie wi zu ra spa da, de cy du je my się
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więc na od bi cie od to wa rzy stwa i prze cze sa nie to ni. Na -
po ty ka my dwie ja skra wo po ma rań czo we ryb ki. Póź niej
py ta my o nie, ale nikt nie po tra fi nam od po wie dzieć, co
to za sztu ki. Wy nu rza my się po przy stan ku bez pie czeń -
stwa, po bli sko 45 mi nu tach.

Wra ca my, by na peł nić bu tle. Cze ka jąc, de lek tu je my
się plac kiem i ka wą z eks pre su.

Te raz je dzie my do re ko men do wa ne go Ofen (nr 13).
Tym ra zem mniej cza su tra ci my na przy go to wa nie. Wraz
z Pio trem scho dzi my na 10 me trów i za czy na my od le wej
stro ny, co skut ku je spo tka niem dwóch po nad pół me tro -
wych szczu pa ków. Po zwa la ją na bli ższe „oglę dzi ny”, gdy
za nad to pod pły wa my, czmy cha ją na bo ki, ale tyl ko na
od le głość kil ku me trów. Ba wi my się tak przez ja kiś czas.

W koń cu na wra ca my, ro biąc pół ko le, scho dząc do około
20 m głę bo ko ści. Spo strze ga my za to pio ną łód kę, wo kół
któ rej pły wa ła wi ca ma łych oko ni. Prze glą da my się w lu -
strze za wie szo nym przy dzio bie wra ku. Na 16 me trze ba -
daw czo opły wa my du że zwa lo ne drze wo, pod któ re go
pniem kry je się spo ry mię tus. Mi ja my wie le ga łę zi, pnia -
ków i ro ślin, by w koń cu się wy nu rzyć.

Je dzie my do ba zy od dać flasz ki. W knaj pie cze ka już
na nas obia do ko la cja. W pierw szej prze rwie kil ka osób
de kla ro wa ło się na noc ne za nu rze nie. Po po sił ku zo sta ło
nas tyl ko dwóch, Piotr i ja. Ru di opo wia da nam o naj lep -
szych miej scach na noc ne go nur ka. Na dwo rze jest już
kom plet nie ciem no. Po krót kiej wy mia nie zdań de cy du -
je my się na nr 8, czy li Twin To wers.

No cą
Ubie ra my się, przy świe ca jąc so bie la tar ka mi. Scho -

dzi my po schod kach, Pio trek za wie sza lamp kę na po rę -
czy. Po za tym świa teł kiem jest czar no, bo chmu ry
skry wa ją gwiaz dy. Wcho dzi my ostro żnie. Przy po -

wierzch ni spraw dza my wszyst kie źró dła świa tła. Jest do -
brze. Nur ku je my co raz głę biej i już w pierw szych mi nu -
tach spo strze ga my szczu pa ka i wę go rze. Oka zu je się, że
Au stria cy ich nie ło wią, bo nie je dzą pa dli no żer ców.

My wie my, ile tra cą! W ka żdym ra zie, w cią gu za nu -
rze nia na li cza my po nad 20 sztuk. Kil ka jest wa ni lio wych,
ale w przy tła cza ją cej więk szo ści są sre brzy sto sza re. Wi -
dzi my też oko nie i mię tu sy, z cze go jed ne go po kaź nych
roz mia rów. Pły wa my wśród skał i ka mie ni. Wi docz ność
się ga 10 m. 

Z wo dy wy cho dzi my bar dzo za do wo le ni. Wra ca my
do ba zy, a to wa rzy stwo ma już lep sze hu mo ry. Zmę cze -
nie da je się we zna ki, więc kil ka mi nut po 22 roz cho dzi -
my się do kwa ter.

Ostat nie za nu rze nia
Na stęp ne go dnia naj pierw je dzie my nur ko wać w rze -

ce, a po po łu dniu, po ka wie, de cy du je my się na za nu rze -
nie w Schwa rze Brüke (nr 12), gdzie nur ko wie tech nicz ni
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mo gą prze kra czać 100 m głę bo ko ści. Do szło tu do wie lu
wy pad ków, rów nież śmier tel nych, na par kin gu stoi krzyż
i ta bli ca upa mięt nia ją ca.

Ścian ka jest ska li sta, w więk szo ści pio no wa z nie licz -
ny mi pół ka mi. Prze kra cza my 30 me trów i tu za ma rza mi
au to mat. Mam jesz cze du żo po wie trza, po nad 150 bar w
15 l bu tli. Za czy na my po wol ne wy nu rze nie, pe ne tru jąc
za ka mar ki i szcze li ny skal ne. Na kil ku na stu me trach głę -
bo ko ści bą blo wa nie usta je i spo koj niej si eks plo ru je my
ścian kę. Jest póź ne po po łu dnie, na dwo rze ro bi się sza ro.
Za czy na ją wy cho dzić wę go rze i spo strze ga my po je dyn -
cze sztu ki. Mię tu sy le żą w wą skich szpa rach, wy da wać
by się mo gło, że za kli no wa ne, ale w ra zie nie bez pie czeń -
stwa w mgnie niu oka zni ka ją. Po nie speł na 40 mi nu tach
wy nu rza my się. Jest zim no i za no si się na deszcz. Po wie -
trze ma 7OC. Wra ca my na sznap sa i obia do ko la cję.

Wie czor kiem ka żdy z fo to gra fu ją cych przy go to wu je
mi ni pre zen ta cję i przy ku fel ku pi wa oglą da my je na

kom pu te rze Ru die go. Ko men tu je my i za chwy ca my się
nad nie jed nym uję ciem.

Wra ca my…
Z nie dziel ne go po ran ne go nur ko wa nia re zy gnu je my i

jesz cze przed godz. 9 wy ru sza my w dłu gą pod róż po wrot -
ną, któ ra mi ja nam szczę śli wie. W do mu je stem przed 19.
Wraz z Pio trem stwier dza my, że trze ba tu jesz cze wró -
cić, ale tak, by mieć peł ne 3 dni nur ko we. Na le ży też
uwzględ nić, że w so bo ty i nie dzie le ma łe par kin gi peł ne
są nur ków ro dzi mych, cze skich i pol skich, a po fol go wa -
nie so bie z ra na i póź niej sze wsta nie, mo że sku tecz nie
wpły nąć na zmia nę pla nów nur ko wa nia w ja kimś wcze -
śniej upa trzo nym miej scu.

Woj ciech Zgo ła

woj tek@nu ras.in fo 
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Kanion na wyspie Roatan – Honduras
Od pół noc nej stro ny wy spy Ro atan na Hon du ra sie jest miej sce na cy plu gdzie ma ło nur -

ków nur ku je. Wa run ki są dość trud ne gdyż jest to stro na otwar te go mo rza. Cy pel, któ ry w
pew nym mo men cie scho dzi pod wo dę jest na ty le cie ka wym miej scem gdyż trzę sie nie zie -
mi spo wo do wa ło wie le pęk nięć w nim i tym sa mym utwo rzy ły się ma low ni cze ka nio ny i

szcze li ny. Wy glą da to tak jak by koń ców ka cy -
pla ma iła od paść od głów nej czę ści cy pla.
To wszyst ko ubar wio ne ko ra low ca mi mo rza
Ka ra ib skie go da je nie sły cha nie eks cy tu ją ce
nur ko wa nie. Ka nion ma swo je dno w za le żno -
ści od miej sca od 30 do 40 me trów głę bo ko -
ści. Po wyj ściu z nie go wo kół ca łe go cy pla są
pio no we ścia ny opa da ją ce do prze szło 100
me trów głę bo ko ści. W tym miej scu nur ko wa li -
śmy już póź nym po po łu dniem i nie by ło tak
wspa nia łe go świa tła ja kie opo wia da ły mi oso -
by nur ku ją ce tu o wcze śniej szej po rze dnia.

Miej sce zde cy do wa nie god ne po le ce nia.

Rudi Stankiewicz
bestdivers@bestdivers.plRoatan Turquoise Bay

Reklama

Reklama

http://www.scubadiver.pl
http://www.explorer.gdynia.pl
http://www.cn-tryton.pl
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baza Nautica w Egipcie Sharm El Sheikh

baza Nautica w Chorwacji Hvar Stari Grad

safari nurkowe w Egipcie

dalekie wyprawy z naszymi przewodnikami

indywidualne wyjazdy skrojone na miar

sklepy nurkowe Kraków Warszawa

wyjazdy dla firm - incentive

szkolenia w Polsce

Kraków 12 626 00 12 biuro@nautica.pl, Warszawa 22 424 94 42 warszawa@nautica.pl
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