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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Egipt, wraz z Mo rzem Czer wo nym, jest dla nas naj ła twiej i naj ta niej

osią gal nym ziem skim ra jem. Po opa dnię ciu emo cji spo wo do wa nych do -
nie sie nia mi o re  ki nach, ata ku ją cych tu ry stów w naj bar dziej ob le ga nych
egip skich ku ror tach, ode tchnę li śmy z ulgą, po woli pla nu jąc ko lej ne wy -
pa dy w te ba jecz nie ko lo ro we, cie płe stro ny. Jak się jed nak oka za ło, in -
cy den ty z re ki na mi by ły nie wiel kim pro ble mem w sto sun ku do te go, co
Egipt prze ży wa od kil ku dni. Nie daw ny prze wrót w Tu ne zji spo wo do wał
bo wiem wzmo żo ną ak tyw ność an ty rzą do wą miesz kań ców Kra ju Fa ra onów.
Wy so ki po ziom emo cji zmo bi li zo wał ży ją cych na skra ju ubó stwa Egip cjan,
któ rzy wal cząc o lep sze ju tro, tłum nie wy szli na uli ce. De mon stra cje za -
czę ły się w sto li cy -  Ka irze -  gdzie do szło do pró by sił. 

Kok taj le Mo ło to wa, ka mie nie i wszyst ko co by ło pod rę ką zo sta ło
skie ro wa ne w kie run ku po li cjan tów, bu dyn ków i sa mo cho dów. Rząd w
od po wie dzi użył si ły ar ma tek i ga zu. Po nad sto ofiar śmier tel nych, kil ka
ty się cy uzbro jo nych więź niów na wol no ści, ty sią ce de mon stran tów na
uli cach miast, splą dro wa ne nie tyl ko skle py i biu ra, ale rów nież szpi ta -
le, zdy mi sjo no wa ny rząd, woj sko na uli cach mię dzy in ny mi do brze nam
zna ne go Sharm el She ikh – ta ki mi do nie sie nia mi bom bar du ją nas nie -
ustan nie wszyst kie me dia od pra wie ty go dnia. W tej sy tu acji zmu sze ni
je ste śmy zmie nić pla ny do ty czą ce wy jaz dów do Egip tu, do cza su aż sy -
tu acja się nie usta bi li zu je. Nie tyl ko ze wzglę du na ko niecz ność zmia ny
kie run ku na szych nur ko wych po dró ży, ale zwłasz cza z uwa gi na ilość ofiar
i ogrom znisz czeń ma my na dzie ję, że na stą pi to jak naj szyb ciej.

Na sza pa sja, choć nie zwy kle wcią ga ją ca, po trafi nieść za so bą wie -
le róż nych za gro żeń, cza sem dość za ska ku ją cych i nie za leż nych od nas,
jak choć by egip skie krwa we za miesz ki, któ rych mi mo wol nym uczest ni -
kiem mógł stać się każ dy z nas. Jed nak na więk szość przy krych wy -
da rzeń, któ re spo ty ka ją nur ków, ma my wpływ my sa mi, na co mię dzy
in ny mi w bie żą cym nu me rze bę dzie my chcieli zwró cić Wa szą uwa gę.
Pierw szym kro kiem w kie run ku bez piecz ne go nur ko wa nia jest wy bór
wła ści we go miej sca, cen trum lub szko ły, od po wie dzial ne go i w peł ni
pro fe sjo nal ne go, co w do bie wal ki o klien ta, nie za wsze do bry mi dla
kur san tów me to da mi, sta je się co raz trud niej sze. Ar ty kuł Jak wy koń -
czyć kon ku ren cję mo że za su ge ru je Wam, czym nie na le ży się kie ro -
wać, szu ka jąc do bre go na uczy cie la. Po so lid nym opa no wa niu pod staw
przy cho dzi czas na spe cja li za cje, o co w nich cho dzi i czy jest sens
zdo by wa nia ko lej nych wy ja śni Wam z pew no ścią Kon ty nu acja edu ka cji
w nur ko wa niu. Za sta no wi my się rów nież, wraz z le ka rzem me dy cy ny
nur ko wej, kie dy dzie ci po win ny za cząć swo ją pod wod ną przy go dę. Ko -
lej na waż na spra wa to pierw sza po moc, po sta ra my się prze ko nać
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wszyst kich nur ku ją cych do ko niecz no ści od by wa nia pro fe sjo nal nych kur -
sów z te go za kre su, choć wąt pli wo ści w tym te ma cie nie po win ny się
po ja wiać, bo jak moż na za py tać czy war to umieć ra to wać ludz kie ży cie?

Jak wi dać, roz wi ja nie pa sji nur ko wej wy ma ga po dej mo wa nia wciąż no -
wych de cy zji, mniej lub bar dziej istot nych, nie za wsze ła twych. Jed nym
ze spo so bów zna le zie nia naj lep sze go roz wią za nia, oczy wi ście po za lek -
tu rą Nu ras.in fo, jest od wie dze nie zbli ża ją cych się wiel ki mi kro ka mi II Tar -
gów Nur ko wych„ Pod wod na Przy go da”. Ni gdzie nie spo tka cie ty lu
pa sjo na tów i pro fe sjo na li stów zwią za nych z nur ko wa niem, pro du cen tów
i dys try bu to rów sprzę tu, in struk to rów i re kor dzi stów co 5 i 6 lu te go w
Pa ła cu Kul tu ry i Na uki w War sza wie. Po za bo ga tą ofer tą biur po dró ży,
baz i cen trów nur ko wych, cze ka tam na Was Nur gres, czyli cykl wy kła -
dów przy go to wa ny przez tych, któ rych na praw dę war to wy słu chać, a tak -
że Ma ra ton Fil mów Nur ko wych, czyli głę bi ny wi dzia ne okiem ka me ry. 

My rów nież tam bę dzie my, ser decz nie za pra sza my na sto isko Nu -
ras.in fo. Na na szych Czy tel ni ków bę dą cze ka ły tam oso by z na mi współ -
pra cu ją ce, któ rym bę dzie mo gli za dać kil ka py tań, a tak że wie le in nych
nie spo dzia nek. Mi łej lek tu ry i do zo ba cze nia w Pa ła cu Kul tu ry.

Re dak cja

Zdjęcie okładki:
Miłosz Dąbrowski
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Dystrybutor: Scubatech Sp. z o.o. ul. Derdowskiego 8, Szczecin Tel/fax +48 91 453 00 17

SKRZYDŁA TECLINE:

TECHNICAL DIVING 
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Skrzydła zostały przebadane za zgodność z normą EN1809 i otrzymały certyfikat CE1463

DONUT 17 DONUT 22 WING 25

Dwupowłokowe skrzydło o wyporności 
17kg (40lb/167N) przeznaczone
do pojedynczych butli lub zestawów 2 x 7l 

Dwupowłokowe skrzydło o wyporności 
22kg (50lb/216N) przeznaczone
do zestawów 2 x 10, 2 x 12 i 2 x 15l

Dwupowłokowe skrzydło o wyporności 
25kg (55lb/245N) przeznaczone
do zestawów 2 x 12, 2 x15 i 2 x 18l

AKCESORIA DO SKRZYDEŁ:

TECLINE.COM.PL       SCUBATECH.PL

KURSY INSTRUKTORSKIE PADI - WITOLD ŚMIŁOWSKI
PADI Platinum Course Director  DAN Poland - Training Coordinator
DSAT Trimix Instructor Trainer  Rebreather Instructor Trainer
 EFR & CFC Instructor Trainer

+48 (0) 603 632 737    witold@hot.pl    www.kursyinstruktorskie.pl
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Is landz ka fla ga to ty po wy dla kra jów nor dyc -
kich krzyż. W tym przy pad ku jest on czer wo ny,
z bia łą ob wód ką na nie bie skim tle. Wy spia rze
twier dzą, że czer wień sym bo li zu je ogień wul ka -
nów, biel to śnieg i lód, a bar wa nie bie ska to
ota cza ją cy wy spę oce an. 

Is lan dia, po mi mo że le ży za rów no na pół noc no ame ry -
kań skiej, jak i na eu ro azja tyc kiej pły cie tek to nicz nej, za -
li cza na jest do Eu ro py, głów nie ze wzglę dów
kul tu ro wych i szcze gól ne po wią za nia hi sto rycz no - han -
dlo we z kra ja mi nor dyc ki mi. To wła śnie swo je mu po ło -
że niu na wy spie za wdzię cza nie sa mo wi ty kra jo braz
wy peł nio ny wul ka na mi, kra te ra mi, gej ze ra mi, po la mi la -
wy czy źró dła mi geo ter mal ny mi. Cie pły prąd za to ko wy
(Golf sztrom) ła go dzi nie co kli mat wy spy, po ło żo nej prze -
cież pod ko łem pod bie gu no wym. Po go da na Is lan dii to
chłod ne, dość wil got ne la to i ła god na, ale bar dzo wietrz -
na zi ma. Wy spa jest sa mo wy star czal na pod wzglę dem
ener ge tycz nym. Ni skie ce ny ener gii i eks pan syw nie pro -
wa dzo na go spo dar ka mor ska za sad ni czo wpły nę ły za -
rów no na roz wój kra ju, jak i je go obec ne bo gac two.

Dla cze go na sza czwór ka po sta no wi ła się wy brać w
tym kie run ku i wła śnie tam spę dzić dłu go ocze ki wa ny
urlop? Czy nie le piej po raz ko lej ny za nur ko wać w cie -

Islandia

płym Mo rzu Czer wo nym? Tak na praw dę wszyst ko za -
czę ło się kil ka lat te mu, kie dy na uczy li śmy nur ko wać
Tom ka, a póź niej Bog da na. Chłop cy, wraz z ro dzi na mi,
za miesz ku ją Is lan dię od wie lu lat. Że by w chwi lach wol -
nych nie ro bić te go co prze cięt ny wy spiarz, czy li grać w
gol fa, po sta no wi li zo stać płe two nur ka mi. Kurs nur ko wa -
nia zro bi li w Olsz ty nie. Opo wia da li wów czas o nie sa mo -
wi tych miej scach nur ko wych na wy spie. Czy wy obra-
ża cie so bie nur ko wa nie w je zio rze, któ re go przej rzy stość
wo dy się ga 100 me trów? Spraw dzi łem w prze wod ni kach,
fak tycz nie szcze li na Sil fra w je zio rze Thin gvel lir jest za -
li cza na do naj lep szych miejsc nur ko wych na świe cie. La -
tem 2007 ro ku przy wieź li już zdję cia... Du żo trze ba by
mó wić, aby to opi sać, by ły nie sa mo wi te, dla te go po sta no -
wi li śmy zo ba czyć to wszyst ko na wła sne oczy. Wy jazd
za pla no wa li śmy na po czą tek sierp nia, by zdą żyć jesz cze
przed ochło dze niem i wia tra mi. Po go da do pi sa ła, słoń ce
by ło na szym nie stru dzo nym prze wod ni kiem przez 6 dni,
świe cąc pra wie do godz. 23. Deszcz przy po mi nał o so bie
do pie ro ostat nie go dnia, nie wpły wa jąc w ża den spo sób
na na sze „sze ro kie pla ny”.

Is lan dia jest pań stwem bar dzo do brze zor ga ni zo wa nym
i przy ja znym lu dziom. Co cie ka we, nie po sia da wła snej ar -
mii. Na te re nie nie co po nad 100 tys. km2 ży je za le d wie
300 tys. osób (głów nie po tom ków cel tyc kich i nor dyc kich
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nam Bog dan! Ży cie na Is lan dii nie jest ła twe ze wzglę du na
su ro wy kli mat. Nie wąt pli wie uspraw nia ją je jed nak mię dzy
in ny mi: sieć lot nisk, któ rych jest około czterdzie-stu (dla te -
go co chwi lę nie bo prze ci na awio net ka lub in ny „me ta lo wy
ptak”), prak tycz nie dar mo wa wo da i ener gia, dzie siąt ki pól
gol fo wych, ba se nów i, po mi mo za rob ków rzę du 10 tysię-
cy zł, tań sze niż w Pol sce pa li wo (co cie ka we, olej na pę do -
wy jest tu znacz nie droż szy od ben zy ny). Mo że dla te go
twa rze Is land czy ków zwy kle są sym pa tycz ne i uśmiech nię -
te, a styl by cia wy raź nie „wy lu zo wa ny”.

Po wy lą do wa niu i za ło że niu ba zy u go ścin ne go Bog -
da na, po sta na wia my tro chę po zwie dzać. Pierw sze miej -
sce to punkt wi do ko wy – kom pleks Per lan z pa no ra mą
Rej kia wi ku, czy li li czą cej so bie ok. 120 tys. miesz kań -
ców sto li cy wy spy. Ład ne, ka me ral ne mia stecz ko z ni ską
za bu do wą. Wi dać port, lot ni sko, gej zer. Po krót kim od po -
czyn ku je dzie my za nur ko wać w pe reł ce – je zio rze Thin -
gvel lir. Po dro dze po dzi wia my nie spo ty ka ne „ko smi-
cz ne” kra jo bra zy, cza sem ma my wra że nie, że je ste śmy na
Mar sie. Ich pięk no po wo du je, że chce my się za trzy my -
wać i ro bić zdję cia do słow nie co kil ka set me trów. W koń -
cu do cie ra my na miej sce. Szyb kie, peł ne pod nie ce nia
przy go to wa nia i na resz cie skok do wo dy! Tem pe ra tu ra
na ze wnątrz wy no si ok. 15 stop ni, w wo dzie jest strasz -
nie zim no, ko ło 3 stop ni, ale jej przej rzy stość po ra ża...
Pły nie my ma łym wą wo zem, wraz z lek kim prą dem wo -
dy pły ną cej do je zio ra z sa me go lo dow ca. Wi dać szcze -
li ny, ja ski nie, cza sa mi prze ci ska my się bar dzo wą ski mi
ko ry ta rza mi. Wi dok po wa la. Nur ku ję od 16 lat, wi dzia -
łem wie le, ale tak kry sta licz nie przej rzy stej wo dy na wet
się nie spo dzie wa łem. Do te go za ska ku ją ca gra ko lo rów:

osad ni ków, naj licz niej sza mniej szość to Po la cy) za miesz -
ku ją cych głów nie wy brze ża. Nie ste ty, nasz po byt za czy -
na się nie co mniej „przy jaź nie”... Na wła snej skó rze
od czu wa my sku tecz ność lot ni sko wych cel ni ków i spraw -
ność dzia ła nia tam tej sze go wy mia ru spra wie dli wo ści.
Wszyst ko przez prze kro czo ną nor mę al ko ho lu, a do kład -
nie 6 pu szek miej sco we go pi wa, któ re re ko men do wał
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błę kit wo dy, brąz, sza rość i bur gund skał, zie leń prze cho -
dzą ca przez żół ty aż do po ma rań czu przy brzeż nych ro -
ślin i od bi ja ją ce się w lu strze wo dy szczy ty gór, chmu ry,
słoń ce… Obłęd!!! Bo li mnie już pa lec od ro bie nia zdjęć.
Wpły wa my do płyt kie go ba se nu, tam do pie ro w peł ni wi -
dać w jak cu dow nej prze strze ni się znaj du je my. Po oko -
ło go dzi nie koń czy my nur ko wa nie, je ste śmy moc no
zmar z nię ci, ale na praw dę szczę śli wi. No, mo że po za Jur -
kiem, któ ry ja ko je dy ny nur ko wał w mo krym... 

Jak by te go by ło nam ma ło, wy ko rzy stu jąc bar dzo dłu -
gi dzień, je dzie my zo ba czyć gej zer. Wiel ką atrak cją miej -
sca zwa ne go Gey sir jest Stok kur, któ ry re gu lar nie, co 10
mi nut, wy rzu ca na pra wie 30 me trów po tęż ny słup wo dy.
Nie ste ty, gej zer dwa ra zy moc niej szy jest uśpio ny. Nie ca -
łe 6 km od Gey sir znaj du je się naj słyn niej szy is landz ki
wo do spad Gul foss. Ro bi ogrom ne wra że nie. Gru by ko -
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żuch pa ry, któ rą two rzą hek to li try wo dy ude rza ją ce o ska -
ły to ist ny raj dla fo to gra fów, po ezja. Roz kosz ob co wa nia
z ta ką przy ro dą jest nie do opi sa nia, mi mo zmę cze nia bie -
ga my z apa ra ta mi jak za cza ro wa ni. Jak na pierw szy
dzień, wra żeń aż za du żo!

Dzień dru gi to nur ko wa nie w oce anie, nie da le ko fa bry -
ki alu mi nium, w po bli żu miej sco wo ści Haf nar fjor dur. Pod
wo dą na praw dę spo ro „ży cia”, mnó stwo roz gwiazd, kra -
bów pu stel ni ków, je żow ców, dor szy i czer nia ków. Ma low -
ni czy ob raz two rzą też wy so kie al gi i wo do ro sty,
prze do sta nie się przez nie to nie la da wy zwa nie. Miej sce
bar dzo cie ka we, raj dla fo to gra fii, szcze gól nie ma kro, tyl -
ko wi docz ność już nie ta ka jak w sła wet nym je zio rze, bo
mak sy mal nie 10 - 15 me trów. Dru gie nur ko wa nie te go
dnia za pla no wa li śmy w por cie w miej sco wo ści Ke fla vik
(wła śnie w tym mie ście znaj du je się je dy ne na Is lan dii mię -
dzy na ro do we lot ni sko). Nie ste ty na miej scu oka zu je się,
że eki pa fil mo wa roz ło ży ła dzie siąt ki me trów ka bla, sprzęt,
ka me ry, krę cą film... Sły szy my sta now cze proś by o za cho -
wa nie ci szy i nie prze szka dza nie w po wsta wa niu „me ga
pro duk cji”. Po ci chut ku mon tu je my sprzęt i z mo zo łem
gra mo li my się do wo dy przez fa lo chron. Fil mow ców opły -
wa my bo kiem i za li cza my świet ne nur ko wa nie z ogrom ną
ilo ścią pod wod ne go ży cia, szcze gól nie ha li bu tów i róż ne -
go ro dza ju „flą der”, jak mó wi Da rek. 

Po nur ko wa niach od wie dza my do brze za re kla mo wa -
ną Błę kit ną La gu nę. Wo da w tym po pu lar nym ką pie li sku
po cho dzi z mo rza z głę bo ko ści ok. 2000 m. Do cie ra do

po ło żo nej nie da le ko elek trow ni, gdzie od da je więk szość
cie pła i po tem, już w tem pe ra tu rze ok. 40 stop ni, do pły -
wa do la gu ny. Wo da bo ga ta w mi ne ra ły, szcze gól nie w
związ ki siar ki i krze mu, po zwa la na peł ny re laks, ma też
po dob no wła ści wo ści lecz ni cze. Nie ste ty nie ma my za
du żo cza su. Te go sa me go dnia, wie czo rem, ru sza my do
miej sco wo ści Aku re ri, po ło żo nej na pół no cy wy spy. Spa -
ko wa ni w dwa sa mo cho dy ma my do prze je cha nia pra wie
400 ki lo me trów. 

Na miej sce do jeż dża my póź no w no cy. Cel tej eska pa -
dy to nur ko wa nie w fior dzie, gdzie znaj du ją się je dy ne na
świe cie pod wod ne gej ze ry z wy pły wa ją cą słod ką wo dą o
tem pe ra tu rze bli skiej 70 stop ni. Pierw sze nur ko wa nie to
praw dzi wa bom ba. Je ste śmy na środ ku fior du, przej rzy -
stość nie zbyt do bra, ale nie o to tu cho dzi. Scho dzi my przy
li nie cał ko wi cie ob ro śnię tej mał ża mi, bru nat ni ca mi i in ną
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ro ślin no ścią, przy któ rej nie bra ku je ryb, sko ru pia ków i
bar dzo nie bez piecz nych os mor skich. Scho dzi my do dna,
gdzie przej rzy stość zmniej sza się jesz cze bar dziej, ale roz -
ma za ny ob raz to efekt mie sza nia się wo dy z fior du z tą
wy pły wa ją cą z gej ze ra. Pa trzę jak nasz is landz ki prze wod -
nik ścią ga rę ka wicz ki i grze je rę ce... 

Wi dok nie sa mo wi ty i nie po wta rzal ny. Dru gie nur ko -
wa nie jest po dob ne, nur ku je my na kil ku mniej szych gej -

ze rach. Ta jem ni czy i nie co mrocz ny kra jo braz spo tę go-
wał do dat ko wo zę bacz, któ re go za uwa ży łem w dziu rze.
By ło tam też mnó stwo roz gwiazd, je żow ców, kra bów,
ryb i pół noc no atlan tyc kich ro ślin, któ re w świe tle la tar ki
ujaw nia ły swe bar wy przy po mi na ją ce ko lo ry tę czy. Ko -
lej ny dzień w ma low ni czej miej sco wo ści Aku re ri spę dza -
my na Wha le Wat ching. Wy pły wa my na oce an w po szu-
ki wa niu wie lo ry bów i in nych ssa ków wód ark tycz nych.
Wszyst kie ulot ki i re kla my za pew nia ją o 90% gwa ran cji
oglą da nia wiel kich zwie rząt. Nam uda ło się zo ba czyć
mnó stwo del fi nów ark tycz nych, „tań czą cych“ wo kół ło -
dzi, i jed ne go wie lo ry ba, lecz z od le gło ści, któ ra nie po -
zwo li ła nam go zi den ty fi ko wać. Po po łu dniu jesz cze
jed no nur ko wa nie w fior dzie. Da rek i Je rzy (kryp to nim
wy jaz do wy: Je rzy z wie ży) nie we szli do wo dy, mie li pla -
ny „węd kar skie”... Zna jąc opo wie ści z bał tyc kich eska -
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pad dor szo wych i wąt pli we umie jęt no ści chłop ców, tro -
chę się z nich pod śmie wa łem, ale po nur ko wa niu ma ło
nie wpa dłem z po wro tem do wo dy... Daw no nie wi dzia -
łem ta kiej ilo ści dor szy! Pa no wie spi sa li się na me dal, za -
pew nia jąc nam wy kwint ną ko la cję. Jesz cze bar dziej
zdu mia ła mnie spraw ność ka pi ta na w szyb ko ści i ja ko ści
fi le to wa nia. Za bra li śmy ry bę, sprzęt nur ko wy i wró ci li -
śmy do Aku re ri. Tam, w miej sco wym por cie, spo czy wa
trans por to wiec od kry ty 4 la ta te mu, za to pio ny pod czas
II woj ny świa to wej, na któ rym ma my za nur ko wać. Nie -
ste ty, o je go hi sto rii nasz is landz ki prze wod nik zbyt du -
żo nie wie dział. Przej rzy stość wo dy naj gor sza ze
wszyst kich do tej po ry. Sam wrak przy po mi na bar dziej
wrak Mo rza Czar ne go w Buł ga rii niż np. po tęż ny M/S
Ham burg na da le kich nor we skich Lo fo tach. Nur ko wa nie
utrud nia spo ra war stwa osa du, któ ra przy naj mniej szym
ru chu jesz cze bar dziej ogra ni cza wi docz ność, szcze gól nie
we wnątrz wra ku. Je śli ktoś lu bi hor ro ry i dresz czow ce,
to po tym nur ku po czu je peł ną sa tys fak cję... Dla mnie cie -
kaw sze są śli ma ki na go skrzel ne. 

Po nur ko wa niu my śli my już tyl ko o ko la cji – ki lo gra -
mach sma żo ne go dor sza. Za pach i kłę by dy mu bez tru du
wska zu ją nam dro gę do do mu z nie co od da lo ne go par -
kin gu. I tu po dzię ko wa nia dla Jur ka, któ ry po świę cił się
i wró cił do do mu za raz po pierw szym nur ko wa niu. Jak
się oka za ło, ko le ga po ra dził so bie nie tyl ko z ry bą, ale
tak że okieł znał wred ną in sta la cję prze ciw po ża ro wą, któ -
rą obu dził gę sty dym z je go pa tel ni. Na je dze ni, ru sza my
z po wro tem do Rej kia wi ku, aby na stęp ne go dnia wró cić

nad je zio ro Thin gvel lir. Po nur ko wa niu, któ re oce nia my
ja ko per fek cyj ne, a na wet lep sze od po przed nie go w tym
je zio rze, ru sza my na zwie dza nie oko li cy. Na po czą tek
wzgó rze nad je zio rem Thin gvel lir, gdzie gro ma dzi li się
miesz kań cy wy spy (co w 930 ro ku da ło po czą tek is landz -
kie mu par la men ta ry zmo wi). Wznie sie nie umoż li wia po -
dzi wia nie ma low ni czej pa no ra my. Brze gi je zio ra to już
dwie róż ne pły ty kon ty nen tal ne, ame ry kań ska i eu ro pej -
ska, tak więc na sze nur ko wa nie śmia ło moż na na zwać
świa to wym i każ dy z nas mo że po wie dzieć, że był kie dyś
w Sta nach. By ostu dzić emo cje, wy ru sza my na lo do wiec. 

Po kil ku go dzin nej po dro ży, głów nie szu tro wy mi dro -
ga mi, do cie ra my na Lan gjo kull, dru gi co do wiel ko ści lo -
do wiec na Is lan dii. Tu przez chwi lę pach nie pro ble ma mi,
a kon kret nie spa lo nym sprzę głem. Su zu ki Grand Vi ta rę,
na le żą cą do Bog da na, do sia da Ju rek, któ ry od 10 lat jeź -
dzi po 100 tys. km rocz nie, ale au to ma tem... Efekt wi dać
i czuć, ale cóż, „Je rzy z wie ży” speł nił ma rze nie prze -
jażdż ki po lo dow cu. Po spró bo wa niu wo dy ze stru mie nia
i znacz nym wy chło dze niu ru sza my z po wro tem do do -
mu. Po dro dze gu bi my tłu mik, ale tym ra zem to ewi dent -
na wi na Bog da na, któ re mu za bar dzo opa da ła no ga na
pe dał ga zu. Ostat ni dzień to zwie dza nie sto li cy i po szu ki -
wa nie pa mią tek. Włó czy my się po knaj pach i re stau ra -
cjach, na po ty ka jąc w nich nie kie dy pra cu ją cych ro da ków.

Re asu mu jąc, z pew no ścią nie uda ło nam się zo ba czyć
wszyst kie go, co jest te go war te, ale mu sie li by śmy na Is lan -
dii spę dzić nie ty dzień, a przy naj mniej mie siąc. Na pew no
tam wró ci my... Nie wiem tyl ko, dla cze go Is lan dia na zy wa
się kra iną lo du. Jest to bar dzo zie lo na wy spa, zu peł nie od -
wrot nie niż Gren lan dia. Ktoś chy ba po my lił te na zwy...

Mi łosz Dą brow ski
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Lecimy na Cebu. Lu fthan sa, w ostat niej do -
słow nie chwi li, od wo ła ła strajk pi lo tów, nic
więc nic nie po win no już nas za trzy mać. Przed
na mi kosz mar na, pra wie 30 go dzin na, pod róż. 

Po mi mo iż Qa tar Air was, jed ne z naj lep szych obec -
nie, je śli cho dzi o stan dard ob słu gi li nie, za pew nia ją na -
praw dę kom for to wą pod róż, to jed nak kie dy wy sia da my
na lot ni sku w Ce bu, wszy scy ma my ser decz nie dość. Na
do da tek, po wy lą do wa niu oka zu je się, że nie ma czę ści
na sze go ba ga żu, któ re go Niem cy nie prze ła do wa li we
Frank fur cie. Je ste śmy bez ubrań i bez sprzę tu do nur ko -
wa nia. Lek ka kon ster na cja, prze py chan ki na lot ni sku, ca -
ła pa pie ro lo gia i za pew nie nia, że jak tyl ko ba ga że do le cą,
zo sta ną nam do star czo ne, bez wzglę du na to gdzie bę -
dzie my, zaj mu ją ko lej ne dwie go dzi ny. W nie naj lep -
szych na stro jach pa ku je my się w bu sa i ru sza my
roz po cząć na szą fi li piń ską przy go dę. 

Filipino, Filipino!
Do Mo al bo al do je żdża my już po zmierz chu, nie ziem -

sko głod ni i zmę cze ni. Na szczę ście, po mi mo póź nej po -
ry, w na szym re sor cie „Su mi sio Lod ge” cze ka ją na nas z
ko la cją. Sam re sort jest miej scem bar dzo ka me ral nym,
skła da ją cym się z za le d wie pię ciu po koi. Zmę cze nie co -
raz bar dziej da je znać o so bie, po ma łu więc roz cho dzi my
się wszy scy do swo ich po koi. Czas spać. Ra no do pa da
nas rze czy wi stość, a wraz z nią ciąg dal szy ba ga żo wej
ge hen ny. Na Is lan dii wy buchł wul kan. Wszyst kie eu ro -
pej skie lot ni ska ma ją być za mknię te. Per spek ty wa do tar -
cia na szych rze czy od da la się wraz z na pły wa ją cą nad
Eu ro pę chmu rą po wul ka nicz ne go py łu. Cóż, „easy li fe is
not so easy”. 

W ba zie szyb ko uzu peł nia my bra ku ją cy sprzęt i wy -
pły wa my na check di ve. „Ta li say Po int” ro bi do bre wra -
że nie, choć szyb ko do cie ra do mnie, że moc no prze gią łem
za bie ra jąc 1 mm pian kę. Tem pe ra tu ra wo dy 24°C po wo -
du je, że po 40 mi nu tach nur ko wa nia mar z nę. Sa mo nur -
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ko wa nie na „Ta li say” jest dość cie ka we, choć nie po zo -
sta wia ja kichś spe cjal nych, nie za tar tych wra żeń. Ścia na,
a w za sa dzie stro me zbo cze po ro śnię te gę sto ko ra lem, i
du ża ilość ryb to w za sa dzie wszyst ko, co z nie go za pa -
mię ta łem, no ale to prze cież do pie ro roz grzew ka. 

Dru gie go nur ka ro bi my na „Pe sca dor Is land”, od da -
lo nej o 20 min dro gi. Jest to pięk na skal na wy spa, któ ra
już sa mym swo im wy glą dem za po wia da pod wod ne atrak -
cje. Nie ste ty po wej ściu do wo dy wi docz ność oka zu je się
tak kiep ska, że psu je nam po ten cjal nie faj ne go nur ka.
Szko da, bo sa mo miej sce wy da je się być nie sa mo wi te.
Mi lio ny krą żą cych bez u stan nie sar dy nek ro bi na nas pio -
ru nu ją ce wra że nie. Kie dy na pły wa ją, wo kół ro bi się cał -
kiem ciem no. Jest ich ty le, że za sła nia ją ca łe sło necz ne
świa tło. Wszyst ko to od by wa się w sce ne rii pio no wej
skal nej ścia ny po prze ci na nej pięk ny mi gro ta mi, któ re są
nie tyl ko cie ka wą nur ko wą atrak cją, ale sta no wią też do -
sko na ły punkt ob ser wa cyj ny i schro nie nie przed co raz
moc niej szym prą dem. Na praw dę, cu dow ne miej sce na
cie ka we go, choć nie ko niecz nie ła twe go, nur ka.

W no cy prze cho dzi po tę żna ule wa. Wa li z nie ba tak,
jak by świat za chwi lę miał prze stać ist nieć. Tro chę to
dziw ne, bo jesz cze nie po ra na ta kie desz cze. Po ra nek nie
wy glą da wca le le piej. Cią gle pa da, choć już na szczę ście
nie tak moc no. Coś nas te Fi li pi ny spe cjal nie nie roz piesz -
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cza ją. Po mi mo pa da ją ce go desz czu wy pły wa my na ko -
lej ne go nur ka. Tym ra zem jest to „Cop ton Po int”. Za czy -
na my dość moc no pod prąd i po kil ku mi nu tach tra fia my
na wrak ma łe go sa mo lo tu, któ ry jest jed nak ma ło cie ka -
wy, bo wy pa tro szo ny już ze wszyst kie go, co sta no wi ło
ja ką kol wiek war tość. Dal szy ciąg nur ko wa nia to sym pa -
tycz na ścia na, któ rą spły wa my so bie pra wie do na sze go
re sor tu.

Po po łu dniu je dzie my na wy ciecz kę do wo do spa du.
To bar dzo ma low ni cze miej sce, nie ste ty sta no wi po pu -
lar ny kie ru nek po po łu dnio wych wy cie czek lo kal nej lud -

no ści. Naj więk szą je go atrak cją są drew nia ne tra twy, na
któ rych, za po mo cą lin, ama to rzy dar mo we go prysz ni ca
wcią ga ni są pod spa da ją cą ze skał wo dę. Pi skom i okrzy -
kom prze ra że nia, a mo że i za chwy tu, nie ma koń ca. Tak
jak przy je cha li śmy, tak i w stru gach non stop le ją ce go
desz czu wra ca my do ba zy. Wy glą da na to, że prze stał on
już ko mu kol wiek prze szka dzać. Po po wro cie ma ła wie -
czor na in te gra cja w gru pie, po łą czo na z roz po zna niem
ofer ty miej sco wej roz ryw ki. Noc w po ko ju kosz tu je ok.
50 $, choć zda rza ły się i pro mo cyj ne ce ny. Nie ste ty, jak
to z pro mo cja mi by wa, ra dość choć du ża, oka zu je się
krót ka. Pa ni ofe ru ją ca bar dziej atrak cyj ną ce nę, w naj -
mniej od po wied nim mo men cie oka zu je się być pa nem.
Nie zmniej sza to by naj mniej za pa łu do za ba wy, acz kol -
wiek zde cy do wa nie zwięk sza czuj ność. W no cy do cie ra
za gu bio ny ba gaż. Hur ra!!! Po pra wia to znacz nie na sze
mo ra le i hu mo ry, choć po wczo raj szych in te gra cjach nie
jest ła two. Dzień za czy na my od dru gie go po dej ścia na
Pe sca dor. Do bra tym ra zem przej rzy stość po zwo li ła na
nie sa mo wi te go nur ka! Sar dyn ki wi ru ją, bły ska jąc sre -
brem w pro mie niach słoń ca tak szyb ko, że za czy na my
mieć kło po ty z błęd ni kiem. Wpa tru jąc się w nie przez
dłu ższą chwi lę, do świad cza się nie sa mo wi te go uczu cia,
że to nie tyl ko te ma łe ryb ki, ale ca ły świat za czy na tań -
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czyć sar dyn ko wym ryt mem. Jak twier dzi nasz prze wod -
nik, przy bar dzo wcze snym po ran nym nur ko wa niu mo -
żna na Pe sca dor zo ba czyć po lu ją ce na sar dyn ki Tre sher
Shar ki, czy li słyn ne re ki ny Ko so go ny. To do pie ro mu si
być jaz da!

Po po łu dniu po zna je my Han nah, szwaj car sko -nie -
miec ką kom pi la cję punk tu al no ści i po rząd ku. Przez kil ka
ko lej nych dni na sze go sa fa ri wła śnie z nią bę dzie my nur -
ko wać. Brie fing, ja ki nam ro bi przed wy pły nię ciem, sta -
wia nas wszyst kich w po zy cji lek ko na bacz ność. Wraz z
Han nah przy pły wa też na sza łódź, fi li piń ski wy na la zek
zwa ny „ban ca”. Kon struk cja tej ło dzi to ka dłub obu do -
wa ny obu stron nie bam bu so wy mi pły wa ka mi, co za pew -
nia jej cał kiem nie złą sta bil ność, na wet przy du żej fa li.
My ślę, że na na sze sa fa ri bę dzie w sam raz. Po byt na Mo -
al bo al koń czy my noc nym nur ko wa niem na skrom nej raf -
ce przy ba zie. Nur ko wa nie, któ re nie za po wia da ło się

ja koś spe cjal nie, oka za ło się re we la cją. Ty lu ró żnych,
dziw nych stwor ków na jed nym nur ko wa niu daw no już
nie wi dzia łem.

Że gna my Mo al bo al i wy pły wa my w kie run ku Apo.
Han nah oka zu je się być bar dzo przy ja zną nie miec ką
kum pe lą. Jej wie dza na te mat miejsc, gdzie przez naj bli -
ższe dni bę dzie my nur ko wać, jest im po nu ją ca. Czte ro go -
dzin na dro ga na Apo mi ja nam szyb ko. Po dro dze ro bi my
dwa nur ki. Pierw szy to „Rock Po int East”, czy li za czy na -
my ścian ką, a koń czy my we wspa nia łym ko ra lo wym
ogro dzie. Nur ku je my 60 min bez spe cjal nych re stryk cji.
Han nah pro wa dzi fe no me nal nie, zna ka żdą grząd kę w
tym ogród ku. Po zo sta wia nam przy tym zu peł ną swo bo -
dę, nie in ge ru je, nie spraw dza, jest po pro stu per fekt. Ko -
lej ne miej sce to „Che apel”, któ re jest w za sa dzie
przed łu że niem i na tu ral ną kon ty nu acją „Rock Po int”.
Nur ka za czy na my pły nąc w lek kim prą dzie, kie dy zbyt
moc no przy spie sza, ucie ka my ze ścia ny i wpły wa my do
środ ka ko ra lo we go ogro du, w któ rym ilość, jak i ró żno -
rod ność ko ra lo we go ży cia jest zdu mie wa ją ca. Koń czy -
my dzi siej sze nur ko wa nia i pły nie my do „Apo Is land
Be ach Re sort”. Jest to cu dow nie zlo ka li zo wa ny ma lut ki
raj na zie mi. Kil ka za le d wie dom ków stoi bez po śred nio
na pla ży, w oto cze niu skał. Na wy spie nie ma prą du, wo -
da do wo żo na jest co dzien nie ło dzią z po bli skie go Ne gros.
Po ko iki wy po sa żo ne są w nie zbęd ne mi ni mum. W ła zien -
ce stoi becz ka ze słod ką wo dą i gar nusz kiem, słu żą cym
ja ko prysz nic, w to a le cie dru ga, po dob na, ale już ze sło -
ną wo dą. Łó żka z mo ski tie rą do peł nia ją ca ło ści. Jest pięk -
nie, ale tem pe ra tu ra i brak kli my da ją się moc no we zna ki,
dla te go też de cy du je my się spać na pla ży. Jest tu nie tyl -
ko pięk nie, ale rów nież zde cy do wa nie chłod niej. Nie ba -
ga tel ny wpływ na pod ję cie ta kiej de cy zji miał
mon stru al nych roz mia rów pa jąk, re zy dent jed ne go z na -
szych po koi, i oba wa, że jak w no cy „po ko jo we” to wa -
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rzy stwo po wy ła zi ze swo ich no rek i za ka mar ków, mo że
po wstać lek kie za mie sza nie, zwłasz cza w dam skiej czę -
ści na szej gru py. Le ży my so bie na pla ży, jest pięk nie,
gwiaz dy świe cą nad na mi, mo rze ci chut kim szu mem
przy po mi na o so bie. W ta kiej chwi li z ła two ścią za po mi -
na się o wszyst kich spra wach i pro ble mach po zo sta wio -
nych gdzieś tam da le ko w Pol sce.

Ko lej ny dzień roz po czął się ma łym nie szczę ściem.
Spra wa oka zu je się jed nak na ty le po wa żna, że wy ma ga
szy cia. Je ste śmy pra wie na koń cu świa ta, więc nie ma mo -
wy o żad nym szpi ta lu czy cho ciaż le ka rzu. Na szczę ście
fa cho we si ły ujaw nia ją się po śród nas, w do dat ku z kom -

plet nym chi rur gicz nym wy po sa że niem. Ope ra cja na pla -
ży zo sta je za koń czo na peł nym suk ce sem. Po szko do wa na
jest już go to wa do nur ko wa nia, nie do cie ra ją do niej żad -
ne proś by i groź by. Cóż, oka zu je się, że też jest le ka rzem,
więc wie le piej. Po ce ro wa na no ga zo sta je gu stow nie za wi -
nię ta w fo lię spo żyw czą pro sto z rol ki i wy glą da na za -
bez pie czo ną le piej niż ame ry kań skie zło to w For cie Knox.

„Rock Po int West”, czy li opły wa my wy sta ją ce z mo -
rza skał ki od dru giej stro ny wy spy, gdzie prą du jest zde -
cy do wa nie wię cej. Być mo że wy ni ka to z fak tu, że dziś
je ste śmy tu du żo wcze śniej. Miej sce, a przez to i sa mo
nur ko wa nie, swym cha rak te rem bar dzo przy po mi na Apo,
czy li za czy na my po ścia nie, koń czy my w ogród ku. Na
po po łu dnie Han nah za po wia da ”Co co nut Tree”. Jest to
chy ba naj bar dziej kul to we i spek ta ku lar ne miej sce nur -
ko we na Apo. Opo wie ści, ja kie krą żą o sza le ją cych tu
prą dach, jed nym je żą włos na gło wie, in nym pod krę ca ją
tyl ko po ziom ad re na li ny. Tym ra zem brie fing jest zde cy -
do wa nie na sta wio ny na za cho wa nie bez pie czeń stwa,
trzy mać się ra zem i bli sko za pro wa dzą cym. Ok, star tu je -
my. Miej sce fak tycz nie ro bi wra że nie. Prąd jak na ra zie
nie jest dra ma tycz ny, choć też nie mo żna na zwać go sła -
bym. Du że, na praw dę du że for ma cje ko ra lo we, po prze ty -
ka ne ko ry ta rza mi ciem ne go, po wul ka nicz ne go pia sku,
na da ją te mu miej scu nut kę ta kiej trosz kę po nu rej ta jem -
ni czo ści. Jest jak w kla sycz nym thril le rze, na ra zie spo -
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koj nie, ale wszy scy już wie dzą, że za chwi lę coś mu si się
stać. Cze ka my w na pię ciu na ja kąś dra ma tur gię. Na pew -
no za raz ude rzy w nas kosz mar nie moc ny prąd, któ ry
prze cież mo że się tu taj po ja wić w do wol nym mo men cie,
z do wol ne go kie run ku. Na pię cie się ga ze ni tu i wte dy…
koń czy my na sze nur ko wa nie. Nie ste ty, a mo że na szczę -
ście, nie sta ło się nic. Tro chę roz cza ro wa ni bra kiem eks -
tre mal nych prze żyć, koń czy my nur ka bez gra nicz nie
za chwy ce ni. Dziś cze ka nas jesz cze ko lej na por cja noc -
nych emo cji. Nie my ślę tu o lo kal nych roz ryw kach, bo
ta ko wych na Apo po pro stu nie ma. Na sze noc ne nur ko -
wa nie, przy ster czą cej nie da le ko brze gu ska le, za czę ło się
nie źle. Nie ma sen su roz trzą sać te raz, kto ko go zgu bił,
fakt jest ta ki, że po pa ru mi nu tach zo sta li śmy bez Han -
nah. Nic to, da je my ra dę, bły ska ją fle sze, ka żdy za glą da
pod swój ka my czek, wy pa tru jąc noc nych atrak cji. Miej -
sce faj ne, acz kol wiek mam wra że nie, że roz po czę li śmy
na sze nur ko wa nie zde cy do wa nie za wcze śnie. Do pie ro
bo wiem pod je go ko niec za czę ło po ja wiać się zde cy do -
wa nie wię cej cie ka we go ży cia, w po sta ci prze ró żnych
kra bów, śli ma ków i lan gust. W su mie nu rek bez ja kiejś
wiel kiej bra wu ry, ale na pew no wart te go, aby za miast
sie dzieć przy wie czor nym pi wie, wejść do wo dy.

Zmie nia my dziś miej sce po by tu i pły nie my na wy spę
Si qu ijor. Przed wy pły nię ciem po wta rza my ”Rock Po int”
i oczy wi ście ”Co co nut”. Na de ser Han nach zo sta wia nam
też nur ka na ”Kan Uran”. To, co tam zo ba czy łem, po zo -
sta nie w mej pa mię ci na za wsze. „Kan Uran” uznać mu -
szę za miej sce ab so lut nie wy jąt ko we. Jak sta ra mu si to
być ra fa, nie mam zu peł nie po ję cia, ale są dząc po wiel ko -
ści ko ra li, któ re po pę ka ły pod swo im cię ża rem, mu si tu

ist nieć chy ba od za wsze. Kil ku me tro wej wiel ko ści ko ra -
low ce, po kry wa ją ce na nie wiel kiej głę bo ko ści ol brzy mią
po wierzch nię, za chwy ca ją cu dow ny mi ko lo ra mi. Roz -
świe tlo ne za ła my wa ny mi przez wo dę pro mie nia mi słoń -
ca wy glą da ją nie sa mo wi cie i nie wy obra żal nie pięk nie. Po
ta kim nur ko wa niu żal opusz czać nam Apo.

Koń czy my jed nak nasz po byt tu taj i pły nie my do ”Co -
co nut Gro ve”. Już z od da li wi dać pla żę i re sort. Wy glą da
na praw dę im po nu ją co. Po Apo jest to też zde cy do wa ny
po wrót do cy wi li za cji, pięk ne, kry te strze chą dom ki, kli -
ma ty za cja, go rą cy prysz nic, dwa ba se ny i Spa. To wszyst -
ko ja wi się ja ko praw dzi wa oa za słod kie go ży cia. Nic
dziw ne go, że miej sce re zer wu je się tu taj z rocz nym wy -
prze dze niem. Wie czor ny obia dek na pla ży, z ab so lut nie
zna ko mi tym je dze niem, za rów no w sma ku, jak i spo so bie
po da wa nia, sta no wi pięk ne do peł nie nie wspa nia łe go
dnia. Bar dzo nam się tu wszyst kim po do ba.

Po ran ny nu rek na ”Sta ghorn Wall” to po wrót do te go, co
mie li śmy na Mo al bo al, czy li ścia na, wzdłuż któ rej nie sie
nas prąd. Nur ku je my dziś tro chę głę biej, ok. 30 - 35 me -
trów. Ścia na przy pod sta wie koń czy się kil ko ma na praw dę
cie ka wy mi ka wer na mi. Po oglą dać ich nie mo żna nie ste ty
zbyt do kład nie, bo de kom pre sja nie ubła ga nie przy po mi na o
so bie. Nur ko wa nie koń czy my na ra fie, któ rą choć trud no
po rów nać z tym, co wi dzie li śmy na Apo, to na pew no za -
słu gu je na to, aby na zwać ją cał kiem przy zwo itą.

Pu sty nia, ab so lut na pu sty nia! Co my tu taj ro bi my? Ta -
ka by ła mo ja re ak cja po pierw szych mi nu tach na sze go
ko lej ne go nur ka - na „Ma ite” Jest to bo wiem miej sce zu -
peł nie nie prze wi dy wal ne, po zba wio ne ja kie go kol wiek
ży cia wi docz ne go na pierw szy rzut oka. Nic, tyl ko pia -
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sek. Ale jak to w ży ciu i nur ko wa niu by wa, rze czy wi stość
oka zu je się być zdu mie wa ją co in na. Po pierw szych dra -
ma tycz nych mi nu tach, znaj du je my prze ślicz ną Flam bu -
oy ant Cut te fish, a za raz po tem kil ka ma lut kich Ghost
Pi pe fish, pięk ną Cow fish i Bob ta il Squ id. Tym, co spo -
tka li śmy tu taj, mo żna by z pew no ścią ob dzie lić nie jed no,
a kil ka na praw dę cie ka wych nur ko wań. Ży cie cza sem za -
ska ku je, tym ra zem na szczę ście bar dzo, bar dzo po zy tyw -
nie. Pod bu do wa ni, cze ka my na noc ne nur ko wa nie i
spo tka nie z hisz pań ską tan cer ką. Han nah twier dzi, że
kwie cień to do bra po ra i szan se są du że. Tak więc ca ły
noc ny nu rek po le ga na jej tro pie niu. W mię dzy cza sie, nie -
ja ko przy oka zji, znaj du je my ca łą ma sę śli ma ków, kra -
bów i mnó stwo in nych fa scy nu ją cych noc nych stwor ków.
Wresz cie jest i hisz pan ka. Wpraw dzie nie tak im po nu ją -
ca, jak te któ re spo tkać mo żna w Egip cie, ale i tak ro bi
wra że nie. Nie ste ty na sze nią za in te re so wa nie prze ra dza
się w praw dzi wy na jazd Hu nów. Ka żdy chce zro bić zdję -
cie, fle sze bły ska ją po kil ka na raz. Bied ne stwo rze nie jest
skraj nie prze ra żo ne i ze stre so wa ne. 

Pięk na chwi la, ja ką da ne nam by ło prze żyć, prze ro dzi -
ła się nie ste ty w smut ne i przy gnę bia ją ce wła sną bez myśl -
no ścią wi do wi sko. Z ża lem opusz cza my Si qu ijor, a w
za sa dzie Co co Gro ve Re sort. Spę dzi li śmy tu taj na praw dę
dwa prze mi łe dni. Choć nur ko wa nia nie by ły aż tak spek -
ta ku lar ne, jak te na Apo, to urok sa me go re sor tu re kom -
pen so wał w peł ni ten ma ły dys kom fort. My ślę, że na
ko lej ny wy jazd war to po ku sić się o spę dze nie jed ne go
dnia wię cej wła śnie tu taj. Ta ki dzień bez nur ko wa nia,
prze zna czo ny na od po czy nek i re laks. Ru sza my po ma łu
w kie run ku na Bo hol, a do kład niej mó wiąc, na wy spę Ba -
li ca sag. Są ta cy, któ rzy tu tej sze miej sca nur ko we uwa ża -
ją za naj cie kaw sze na ca łych Fi li pi nach. Z Si qu ijior
pły nie my po nad 3 godz. Pierw sze nur ko wa nie to „Black
Fo rest”, któ re go na zwa po cho dzi od du żej ilo ści czar ne go
ko ra la ro sną ce go u pod sta wy ścia ny. Na stęp ne to „Re co’s
Wall”, ścia na, któ ra śmia ło mo że sta nąć, być mo że na wet
wy grać, w ran kin gu miejsc nur ko wych na tym wy jeź dzie. 

Za chwy ca ją cy nu rek na cu dow nej ścia nie peł nej grot,
ko mi nów, wszel kie go ro dza ju dziur i oka pów. Pły nąc w
lek kim prą dzie, mia łem wra że nie, że wy star czy od wró cić
na chwi lę wzrok w kie run ku błę ki tu, aby zo ba czyć coś na -
praw dę du że go, re ki na czy man tę. Ab so lut nie do sko na łe
70 mi nut, po któ rych do pły wa my do ostat nie go na na szej
tra sie miej sca. „Alo na Be ach” na Bo hol to dla mnie kwin -
te sen cja te go, cze go sta ram się uni kać. Wi dok dwu dzie stu,
uło żo nych w rząd ku na pla ży, go to wych do ma sa żu ciał,
ko lo ro we świa teł ka na pal mach i prze cha dza ją ce się, z
bra ku lep sze go za ję cia, tam i z po wro tem ro dzi ny z dzieć -
mi, okre śla ją cha rak ter te go miej sca. Jak kol wiek sta ram
się zro zu mieć wy po czy wa ją cych w ten spo sób lu dzi, i

wie rzę, że po swo je mu są pew nie szczę śli wi, sam sta ram
się szu kać cze goś zu peł nie in ne go. Pierw sze, nie naj lep sze
pla żo we wra że nie zo sta ło zneu tra-  li zo wa ne po przej ściu
do wnę trza re sor tu. Bar dzo ład nie za pla no wa ne miej sce, z
nie wiel kim ba se nem i po ko ja mi, któ rym nie mo żna nic
za rzu cić. Nie ste ty ko la cja, ja ką dla nas przy go to wa no na
pla ży, to praw dzi wy kosz mar wkom po no wa ny w gło śną
mu zy kę na ży wo. Z łez ką w oku wspo mi na my nie daw ny
Si qu ijor, nie mó wiąc już o Apo. Za po wiedź ju trzej szych
nur ko wań pod no si tro chę na sze na stro je, do ty czy to
zwłasz cza pod wod nych fo to gra fów. Zde cy do wa ny kie ru -
nek na ma kro: Go sh fish, Frog fish, Pyg my Se ahor se i
wszel kie in ne, mniej lub bar dziej po dob ne. Po ma łu uczy -
my się sa mi wy naj do wać te wszyst kie ma łe stwor ki i po -
twor ki. Dzia ła my we dług za sa dy: chcesz mieć coś do
po oglą da nia, to znajdź so bie sam, cho ciaż cza sem wy glą -
da to tak, że jak się nie wie, na co się pa trzy, to się nie wie,
co się wi dzi. Mo że to tro chę po kręt ne tłu ma cze nie, ale fak -
tycz nie by wa, iż czło wiek pa trzy i al bo nie po tra fi zna leźć,
al bo pa trzy, wi dzi i nie wie zu peł nie, że to ry ba, a nie ja -
kiś zde chły liść. Ogól nie oba nur ko wa nia dość moc no no -
sem po pia chu, ale bar dzo cie ka we.

Wie czor kiem ogła sza my re sor to wo -ku li nar ny bunt, bo
je dze nie dro gie i tro chę bez sma ku. Ru sza my w mia sto,
o ile tak mo żna na zwać jed ną uli cę i kil ka na ście, no mo -
że kil ka wię cej, knaj pek i ba rów. Szyb ko prze ko nu je my
się o słusz no ści pod ję tej de cy zji. Je dze nie w miej sco wych
bud kach i kra mi kach jest bar dzo smacz ne, a ce ny co naj -
mniej bar dzo za chę ca ją ce.

Dziś na sze ostat nie nur ko wa nia: „Ar co” i „De vao”.
Oby dwa po dob ne w cha rak te rze, czy li tro pi my śli ma ki.
Tra fi ła się też ośmior ni ca, ale ja kaś za wzię ta do ma tor ka,
za żad ne skar by nie chcia ła się dać wy pro wa dzić z do mu.
Ostat ni dzień na sze go po by tu na Fi li pi nach prze zna cza -
my na su sze nie sprzę tu i po zby wa nie się na gro ma dzo ne -
go po dwu dzie stu pa ru nur ko wa niach azo tu. Je dzie my też
zo ba czyć małp ki Tre sier, po noć naj mniej sze na świe cie
przed sta wi ciel ki swo je go ga tun ku. Są prze ślicz ne, ta kie
mi nia tu ro we mi sie ko ala, z wiel ki mi zdzi wio ny mi ocza mi.
Po tem Cze ko la do we Wzgó rza i krót ki rej sik stat kiem po
rze ce Lo boc, z do dat ka mi miej sco wej ce pe lia dy. Wie czor -
kiem idzie my do „Blue Ele phant” na je dzon ko, win ko i
ostat nie Po la ków na Fi li pi nach roz mo wy. Po ra do do mu.
Fi li pi ny tak jak nas przy wi ta ły, tak sa mo że gna ją nas desz -
czem. Spraw na ewa ku acja na lot ni sko, ostat nie T -shir to -
we za ku py i po now ny kosz mar wie lo go dzin ne go lo tu.

Mam na dzie ję, że ka żdy z nas do stał tu taj choć ka wa -
łek te go, co lu bi naj bar dziej. Dla mnie zde cy do wa nie by -
ły to nur ko wa nia na Pe sca dor, Ri co’s Wall, a ta kże
Co co nut i Kan Uran. Uczci wie mu szę też przy znać, że to
wła śnie tu, na Fi li pi nach, zo ba czy łem po raz pierw szy w
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swym nur ko wym ży ciu kil ka zu peł nie no wych i nie zna -
nych mi do tąd stwo rzo nek, o któ rych ist nie niu nie mia łem
na wet po ję cia. Trze ba bę dzie się moc no pod szko lić w te -
ma cie śli ma ków i dziw nych ry bek, bo by li wśród nas ta -
cy, co trze pa li na zwa mi jak z rę ka wa, a tu czło wiek czę sto
ani be, ani me. Wszyst ko co do bre, skoń czyć się kie dyś
mu si. Wy je żdża my z Fi li pin, któ re za pa mię ta my ja ko
miej sce przy ja zne i cie ka we. Uśmiech nię ci lu dzie, smacz -
ne je dze nie w ce nach, któ re nie zwa la ją z nóg, pięk no i
ró żno rod ność pod wod ne go świa ta za pi su je my zde cy do -
wa nie po stro nie plu sów. Mi nu sy to przede wszyst kim
kosz mar na od le głość i nie ba ga tel ny koszt do jaz du.

Tekst: Grze gorz Zie liń ski

Zdję cia pod wod ne: Krzysz tof Mia ra

Dorota Łeweć
Instruktor nurkowania SDI/TDI zaprasza na Spotkania
Nurkujących Kobiet a nurkinie nie z Warszawy na
kontaktowanie się z nami przez strony Facebooka.
W babskiej atmosferze wszystko jest łatwiejsze!
Kontakt: dorisnurek@poczta.fm www.nurkowaniekobiet.pl
kom. 609 954 923; fb: Nurkowanie Kobiet; fb: Dorota Łeweć Nurkująca Kobieta

kursy weekendowe i  w tygodniu
kursy SDI na wszystkich poziomach do Asystenta Instruktora
specjalizacje:  TDI Nitrox Diver, SDI/TDI CPROX 1st AED, SDI Deep
Diver, SDI Dry Suit Diver, SDI Advanced Adventure Diver

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
http://www.nurkowaniekobiet.pl
mailto:dorisnurek@poczta.fm
http://www.egiptnurkowanie.pl
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Pa trzy łam na Wy spę z dy stan su i sta wa łam
przed dy le ma tem, czy na pić się „co ca - co -
li za po mnie nia”, czy „sy ro pu no stal gii”, ale ża -
den z na po jów nie prze szedł mi przez gar dło.
Wo la łam słod ko - gorz ki smak tej rze czy wi sto -
ści. Yoani Sánchez

Na Ku bie by łam kil ka ra zy, dla te go to nie bę dą chro -
no lo gicz ne wspo mnie nia. To bę dzie po dróż - ko lo ry, na -
stro je, za pa chy, mu zy ka, lu dzie - wy ryw ko wo i trwa le
wdru ko wa ne w mo ją pa mięć.  Przede wszyst kim jed nak
nur ko wa nia. Jak to się za czę ło? Piasz czy sty, ostry cy pel
po kry ty nie rów nym as fal tem, po ło żo nym by le jak wzdłuż
brze gu mo rza. Je dzie my zde ze lo wa nym au to ka rem do
Ma ria la Gor da. Mi nę li śmy już sam śro dek ni cze go, po -
tem ostat nie za bu do wa nia ma leń kiej mie ści ny. Już trzy
go dzi ny je dzie my tym gra tem. Na Ku bie nie moż na, ot
tak po pro stu, pójść do wy po ży czal ni i za mó wić au to kar,
o nie! Pry wat ny trans port nie ist nie je, trze ba mieć spe -
cjal ne po zwo le nia, prze wod ni ka z mi lio nem pie czą tek, a

Ostatnia taka Kuba
niech się grat ze psu je, to dwa dni cze ka nia na na stęp ny.
Tu nikt się nie spie szy, więc bie rzesz jak le ci. Szczę ście
zwią za ne z po myśl nym za ła twie niem spra wy przy po mi -
na naj lep sze so cja li stycz ne na stro je w PRL. Dla nas to
już skan sen, dla Ku bań czy ków co dzien ność. Ale je dzie -
my, cie szy my się, mo rze nam to wa rzy szy. Na za chod nim
krań cu wy spy cze ka ją naj pięk niej sze nur ko wa nia. Po śród
kil ku dom ków re sor tu nur ko we go, zeu ro pe izo wa nych an -
te na mi na da chach, pla sti ko wy mi krze sła mi i sto ła mi,
uwi ja się nasz prze wod nik - Mar tin. Przez okna wi dać
drew nia ny po most i kon cen trat wszyst kich plaż świa ta -
ka wał pia sku, tak bia ły, sty ka ją cy się z pal ma mi tak in ten -
syw nie zie lo ny mi, że ca łość aż ra zi.

Przy po mo ście cze ka łód ka nur ko wa, nie du ża,  choć
przy du żej wza jem nej sym pa tii ban da dwu dzie stu osób -
jak się oka zu je - rów nież się tam po mie ści. Oma wia my z
Mar ti nem, hisz pań sko - ręcz nym dia lek tem, mi lion na ka -
zów i za ka zów. Do pa da nas skrze czą ca rze czy wi stość.
Oka zu je się, że nasz „lą do wy” prze wod nik, chcąc za nur -
ko wać, mu siał by mie siąc wcze śniej zło żyć po da nie i udo -
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wod nić, że nie po cho dzi z miej sco wo ści, w któ rej nur ko -
wa nie się od bę dzie. Więc Alex nie wej dzie z na mi na łód -
kę. Szko da. Miej sca nur ko we są na wy cią gnię cie rę ki,
10-15 mi nut pły nię cia, tak nie wie le trze ba, by zejść po
dra bin ce do ide al nie przej rzy stej wo dy. Pierw sze wra że nie
- ktoś na ło żył filtr ko lo ru - wszyst ko jest de li kat ne, pa ste -
lo we, przy tłu mio ne o kil ka to nów w po rów na niu z ra fa mi
Egip tu. I wszyst ko się ko ły sze, do słow nie, jest tu ca ły las
mięk kich ko ra li w kształ cie kak tu sów, drzew, ga łę zi. Wa -
chla rze gor go nii też się po ru sza ją. Zie lo no, fio le to wo…

Za pa da my w tu ne le pierw sze go miej sca nur ko we go:
EL LA BE RIN TO. Prze ci ska my się szcze li na mi, wpły wa -
my do ja skiń. To miej sce dla za awan so wa nych nur ków,
ale po cząt ku ją cy też da dzą ra dę, by le nie da li się roz pro -
szyć mno go ścią kra bów, lan gust i in nych owo ców mo -
rza, wy stę pu ją cych tu w ta kiej ob fi to ści, że do sta je my
śli no to ku. Szep nąw szy sło wo w re stau ra cji, moż na mieć
to wszyst ko na ta le rzu, jed nak czy ktoś bę dzie chciał ze -
żreć to wa rzy szy pod wod nej przy go dy? W za ka mar kach
ra fy wi ją się brą zo we, na kra pia ne mu re ny. El La be rin to to
naj głęb sze miej sce nur ko we (do 50 m.) Mar tin spro wa dza
nas na 30 m, wo da ma ca ły czas tem pe ra tu rę 26 stop ni,
wszy scy je ste śmy zre lak so wa ni jak ni gdy. Po wyj ściu na
po kład bie rze nas w ob ję cia ku bań ska, pul su ją ca mu zy ka

i… nasz do bry Mar tin, któ ry z po świę ce niem uczy nas
sal sy. Pod sta wo we kro ki ma my opa no wa ne w cią gu pięt -
na stu mi nut, to wcią ga! Pa trząc jak się po ru sza nasz prze -
wod nik, nie da je my wia ry, że co dzien nie nur ku je czte ry
ra zy, sam na bi ja wszyst kie bu tle i w do dat ku jest już
dziad kiem…

Na stęp ne miej sce - La Ca de na Mi ste rio sa - to ścia na
opa da ją ca na 30 m. Wi ta my się z prą dem. Wi docz ność
jest re we la cyj na, na szczy cie wpły wa my w prze pięk ny
ko ra lo wy ogród, ła wi ca lu cja nów za krę ca wo kół nas i
zni ka w naj bliż szym pęk nię ciu ra fy, do kąd i my skwa pli -
wie po dą ża my. Prze pły wa my wą ską „ulicz ką”. Wszę dzie
je ste śmy zu peł nie sa mi. Przy zwy cza je ni do tłu mów pod
wo dą, czu je my się nad zwy czaj nie wy róż nie ni. Wiel kie
gru pe ry rzad ko ma ją go ści, bo wy glą da ją na za sko czo ne.
Sa mot na bar ra ku da usta wia się do zdję cia na tle wie ko -
wych, żół tych gą bek. Fo to gra fu ją ca część eki py wy cho -
dzi z wi docz nym ocią ga niem…

Na El Jar din de las Gor go nias jest płyt ko i go rą co. Na -
zwa nie zwo dzi, ra fa za ro śnię ta jest gi gan tycz ny mi wa -
chla rza mi gor go nii. Po mię dzy ni mi uwi ja ją się na jeż ki i
na dym ki, w róż nych ko lo rach oraz w róż nym stop niu na -
dę cia. Na de li kat nych ga łąz kach ko ra low ców miesz ka ją
mi ni śli macz ki - kre mo we w fio le to we pa secz ki, żół te z
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po ma rań czo wym, bia łe w czar ne krop ki - mi lio ny stwo -
rzeń. Wy star czy zbli żyć się z apa ra tem i wi sieć w jed nym
miej scu, ata ku jąc obiek ty wem obie cu ją cy mi kro świa tek.

Pierw sze w ży ciu czar ne ko ra le wi dzę na Yemaya. To
ra fa po cię ta ko mi na mi, nie któ re za czy na ją się na 5 i koń -
czą na 20 me trach. Krą ży my mię dzy ni mi, jak zdez o rien -
to wa ne stad ko w po szu ki wa niu prze wod ni ka, za trzy mu -

jąc się na przy stan kach: Krab Gi gant, Lan gu sta, Ra ja,
Ryb ka -Mo ni ka (bia ło czar na, z za lot ną dłu gą płe twą
grzbie to wą - do dziś trwa ją po szu ki wa nia Mo ni ki w atla -
sach ryb, chy ba bę dzie le piej jak po prze sta nie my na nada -
nym przez nas imie niu.). Po że gnal ny spek takl - dzię ki
uprzej mo ści kil ku na stu spo rych kal ma rów, któ re naj -
pierw pod pły wa ją, jak krą żow ni ki z Gwiezd nych Wo jen,
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a na stęp nie czuj nie za ta cza ją ko ła i esy flo re sy - pra wie
po zba wia nas czyn ni ka od de cho we go.

El Pa tio de Va ne sa - wy po czyn ko we nur ko wa nie w
dryf cie - na wet nie mach nę li śmy płe twą, nie sie ni prą dem
wzdłuż ścia ny po kry tej gąb ka mi, spo mię dzy któ rych ster -
czą zie lo ne spi ra le ko ra low ca. Kra by za mie ra ją na nasz
wi dok. Sta do tuń czy ków prze ga nia nas bez wy sił ku, ni ci
ze zdję cia choć by śmy bar dzo chcie li… Sen sa cja, spo ty -
ka my „ob cych” nur ków na El En can to! Wspól nie po szu -
ku je my żół wi pod skal ny mi na wi sa mi, mniej wię cej na 7
me trach tra fia my pierw szą sztu kę, po tem już po lo wa nie
prze sta je do star czać ocze ki wa nej sa tys fak cji i prze no si my
uwa gę na stin gra je. Mnó stwo ko ry ta rzy otwie ra ją cych się
w gro ty i piasz czy ste po lan ki peł ne słoń ca, gdzie pło szy -
my ośmior ni ce. Od pły wa ją, pul su jąc zmien ny mi ko lo ra -
mi w tem pie le do wych ekra nów na skrzy żo wa niach, co w
ich pry wat nym ję zy ku ozna cza: nie bez pie czeń stwo!

Od wie dza my jesz cze EL AL MI RAN TE i EL ACU -
ARIO, gdzie pły ciut ko la wi ru je my w zu pie ryb nej, mię -
dzy wiel ki mi ła wi ca mi chro mi sów, snap pe rów, pa pu go -
ryb i lu cja nów. Mar tin po ka zu je nam mięk kie be re ty
ukwia ła, uno sząc de li kat nie je go brze gi.

Ostat nie nur ko wa nie po świę ca my na bie ga nie bez
płetw po piasz czy stym dnie, na głę bo ko ści 5 me trów. Za -
ba wa do sko na le wy ra bia zmysł rów no wa gi i pły wal ność.
Ogar nia nas ogól ne sza leń stwo, uści ski, po że gna nia, bez -
słow ne po dzię ko wa nia. En tu zjazm prze no si się na po -
kład, chło nie my sal sę usza mi, ser cem, ca łym cia łem.

Aor ha! - po krzy ku je Mar tin i wszy scy, obej mu jąc się ra -
mio na mi, tań czy my do upa dłe go…

In for ma cje ogól ne:
Nur ko wa nia: wo dy Ku by sły ną z do sko na łej wi docz -

no ści (20 - 30 me trów) i nie wiel kich wa hań tem pe ra tur
(24 – 30O C). Nie któ re z lo ka li za cji ob ję te są praw ną
ochro ną i ma ją ma ją sta tus par ków na ro do wych: Ma ria
la Gor da, Pun ta Fran ces (Is la de la Ju ven tud, Qu een’s
Gar dens (Jar di nes de la Re ina);  Fau na: opi su jąc bo gac -
two fau ny i flo ry Mo rza Ka ra ib skie go, mo że my wy mie -
nić: 50 ga tun ków ko ra li (bra in, pil lar, sta ghorn, el khorn),
200 ga tun ków gą bek (bar rel, tu be, urchins), gor go nie,
mu re ny, ka ła mar ni ce, ośmior ni ce, na wie lu sta no wi skach
re ki ny (wie lo ry bie zi mą), bar ra ku dy i płaszcz ki, żół wie
mor skie;

Or ga ni za cja nur ko wań: po mi mo pro ble mów, ja kie
prze ży wa go spo dar ka ku bań ska, wa run ki or ga ni za cji nur -
ko wań i wy po sa że nie baz nie róż nią się od in nych miejsc
na świe cie. Nie znaj dzie my tu taj tak du żej ilo ści baz, jak
np. w Egip cie, jed nak na le ży brać pod uwa gę fakt, że na -
tę że nie ru chu nur ko we go jest też od po wied nio mniej sze.
Czę sto w da nym re sor cie czy miej sco wo ści znaj du je się
jed no lub naj wy żej dwa cen tra nur ko we.

Ba zy są do brze zor ga ni zo wa ne i od po wied nio wy po -
sa żo ne, za rów no w nie zbęd ną in fra struk tu rę nur ko wą, jak
i za bez pie cza ją cą (przy nie któ rych z nich znaj du ją się ko -
mo ry de kom pre syj ne). Pod wzglę dem wy po sa że nia w
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sprzęt nur ko wy cen tra pre zen tu ją się do brze, kło po ty mo -
gą spra wiać pro za icz ne bra ki, np.ba te rii do la ta rek. Naj -
czę ściej or ga ni zo wa ne są nur ko wa nia z ło dzi (2 dzien nie),
moż li we są nur ko wa nia noc ne, wra ko we i ja ski nio we.

na zwa: María la Gor da Scu ba Di ving Cen ter;
fe de ra cja: ACUC, CMAS;
na ro do wość: ba za ku bań ska;
wy po sa że nie: 2 ło dzie (13 i 18 me trów), 2 kom pre so ry

Bau era, 27 bu tli sta lo wych 12 l, 20 bu tli alu mi nio wych,
10 bu tli sta lo wych 15l, 20 kom ple tów sprzę tu, tlen i łącz -
ność na ło dziach;

ję zy ki: hisz pań ski, an giel ski, ro syj ski.

Ku ba jest spe cy ficz na. Ma nia na jest fak tem, nie mi -
tem - ocze ki wa nie na od pra wy, na trans fe ry, na za kwa te -
ro wa nie… Trze ba się uzbro ić w cier pli wość. Nie wą -
tpli wą war to ścią są lu dzie, życz li wi, po moc ni, ra do śni,
oraz wszech ogar nia ją ca mu zy ka. Za ku piw szy, na fa li en -
tu zja zmu, w naj bliż szym na po tka nym skle pie mu zycz -
nym gi ta rę i ma ra ka sy, ru sza my na szlak. Od Ha wa ny
przez Va ra de ro, San ta Cla rę, Cien fu egos, Try ni dad, Pi -
nar del Rio i Do li nę Vi na les.  Z ka lej do sko pu lą do wej po -
dró ży naj le piej pa mię tam dwa - tak bar dzo róż ne - mia sta:
Ha wa nę i Try ni dad. Naj pierw sto li ca. Na uli cach miks
kul tu ro wo -tech nicz ny, od ca dil la ców do osioł ków, od cał -

kiem jesz cze słusz nych au di po lin col ny i Fia ty 126p,
zwa ne na wy spie po lac co. Har mo nij ny, re gu lar ny plan
za bu do wy, któ ry Ha wa na za wdzię cza ko lo ni za to rom, to
je dy ne co po zo sta ło z okre su świet no ści mia sta, czy li cza -
sów, gdy w Eu ro pie pa no wa ła woj na. Pa ła cy ki i kla sy cy -
stycz ne wil le bo ga czy stra szą po ła ma ny mi ko lum na mi
ar kad, za bi ty mi dyk tą okna mi. Ob cho dzi my czte ry głów -
ne pla ce sto li cy, wszę dzie kosz tu jąc ru mu i śpie wa jąc z
przy god ny mi or kie stra mi. Na da chu ho te lu Am bos Mun -
dos (ulu bio ne go miej sca po sto ju He min gwaya) spraw ni
bar ma ni na le wa ją nam rząd ka mi hur to we ilo ści mo ji to,
do wtó ru hi sto rii o sław nym pi sa rzu. Tu, przy tym sto li -
ku, wy my ślił no we lę, a tam, w ba rze na ro gu, pi jał da iqu -
ri. Trud niej sza by ła tyl ko fa bry ka ru mu z nie skoń czo ną
ilo ścią ru mów sma ko wych: po ma rań czo wych, ba na no -
wych, ko ko so wych, wa ni lio wych, ja snych i ciem nych, z
lo dem i bez.  Ły ka my, bez sprze ci wu, wszyst kie hi sto rie
o Ka pi to lu ku bań skim - gma szy sku zło co nym, bo ga tym
i nie spo ty ka nie czy stym - zbu do wa nym na wzór ame ry -
kań skie go, lecz o metr dłuż szym i metr wyż szym. Na
środ ku błysz czą cej ta fli pod ło gi wmu ro wa no dia ment,
wy zna cza ją cy ze ro wy ki lo metr Ha wa ny. Ka pi tol w przy -
kry spo sób kon tra stu je z resz tą mia sta, gdzie ogar nia nas
me lan cho lia, gdzie ko niecz na jest du ża wy obraź nia. Zmy -
kaj my stąd do Try ni da du. To naj pięk niej sze mia sto na
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Ku bie! Tęt ni ży ciem - od gwar ne go cen trum po targ -
prze py cha my się przez gru py ulicz nych graj ków, mię dzy
ob ła do wa ny mi to wa rem osioł ka mi, dzieć mi o ciem nych
i roz ra do wa nych bu ziach…

W bra mach sie dzą za wa diac cy sta rusz ko wie, pa lą cy -
ga ra i gra ją w do mi no. Do mi no jest tu emo cjo nu ją ce, jak
po ker! Ko bie ty sprze da ją za gro sze ko ra li ki z pe stek, któ -
re zro bią po tem fu ro rę w Pol sce. I te ko lo ry! Do my żół -
te, nie bie skie, ró żo we. Tu na praw dę wszę dzie JEST
mu zy ka, współ two rzy kra jo braz. Jesz cze przy sta nek na
pi na co la dę, zdję cia, wspól ną pio sen kę, co z te go, że nie
zna my słów. Nikt nie chce wra cać do ho te lu. Jesz cze za -
pra sza ją nas do swo je go do mu, gdzie w uro czy stym oto -
cze niu świę tych ob raz ków, na łóż ku wła ści cie la, le ży w
kosz tow nych pu deł kach peł ny wy bór naj bar dziej eks klu -
zyw nych cy gar, ale to już ko niec. Mu si my wra cać. Za ku -
pio na na wy spie gi ta ra wy peł ni ła swo je prze zna cze nie i
za gi nę ła w ostat nim dniu, w prze past nym ho te lo wym lob -
by…

Co jesz cze na wy spie war te jest obej rze nia?
Ba gna Za pa ta - fer ma kro ko dy li. Ma łe kro ko dy le, du -

że kro ko dy le, śred nie kro ko dy le – te po zwo lą Wam na wet
trzy mać na rę kach, je śli ży wi cie coś w ro dza ju ogra ni -
czo ne go za ufa nia do ga dów. Zo ba czy cie jak się wy klu -
wa ją, śpią, wal czą i za trwa ża ją co bły ska wicz nie wci na ją
kur cza ka. 

Fa bry ka cy gar, w któ rej pry śnie mit o pięk nych Ku -
ban kach zwi ja ją cych li ście z uśmie chem na ustach.

Do li na Vi nia les - naj bar dziej zie lo na do li na Ku by. Naj -
pierw pie sza wę drów ka mię dzy gi gan tycz ny mi, po ro śnię -
ty mi tro pi kal ną zie le nią, wa pien ny mi ostań ca mi
(Mo go tes), po tem spływ ma leń ką łó decz ką im po nu ją cym
sys te mem ja skiń. Sta lak ty ty i sta lag mi ty przy bie ra ją
kształ ty wę ży, bu tel ki szam pa na, gło wy kro ko dy la... W
do li nie moż na za trzy mać się przy ol brzy mim ma lo wi dle
na wa pien nej ścia nie, au tor stwa Le ovi gil da Gon za le za -
ucznia Die go Ri vie ry, o wy mia rze po nad 21000 m2,
wszyst ko na Ku bie ma być WIEL KIE!

San ta Cla ra - coś dla en tu zja stów Che - ca łe mia sto to
jed no wiel kie mu zeum pa mię ci. Po mni ki, miej sca gdzie
prze by wał, ca ła mar ty ro lo gia w od cin kach.

Po ni żej kil ka po rad i in for ma cji na dro gę:   Wa lu -
ta: pe so ku bań skie (CUP) 1 CUP = 100 cen ta vos pe so ku -
bań skie wy mie nial ne (CUC) 1 CUC = 100 cen ta vos kurs
wy mia ny: 1 CUC = 24 CUP 

Ję zyk urzę do wy: hisz pań ski;
Wjazd: ko niecz na jest wi za lub tzw. kar ta tu ry sty. Bar -

dzo waż ne – na le ży za ła twić w Pol sce przed wy lo tem!
Am ba sa da jest w War sza wie i czyn na jest „po ku bań sku”,
wtor ki i czwart ki od 10 do 14, ale cza sem mi ła Pa ni otwie -
ra drzwi w róż nych in nych dniach i go dzi nach, ni gdy nie
wiesz, kie dy przyj dzie ten czas... Pasz port mu si być waż -
ny przy naj mniej przez 6 mie się cy od pla no wa nej da ty wy -
jaz du. Obo wią zek oka za nia bi le tu na po wrót lub na
kon ty nu ację po dró ży. Od tu ry stów in dy wi du al nych wy ma -
ga się 100 CUC na każ dy dzień po by tu. Cel ni cy mo gą od -
mó wić wjaz du bez po da nia po wo du. Na le ży wy peł nić
for mu larz po by to wy - bez nie go nie moż li wy jest wy jazd z
Ku by - oraz zgło sić go tów kę po wy żej 5000 USD. Trze ba
się za mel do wać. Licz ne ogra ni cze nia do ty czą ce wwo zu i
wy wo zu to wa rów. Nie wol no wy wo zić miej sco wych wa -
lut. Przy wy lo cie obo wią zu je opła ta lot ni sko wa - 25 CUC;

Zdro wie: czę ste po pa rze nia sło necz ne oraz za bu rze -
nia ukła du krą że nia. W Ha wa nie opie ka me dycz na jest
na dość do brym po zio mie. Wi zy ta u le ka rza – 30–50
CUC, po byt w szpi ta lu - 130 CUC za pierw szy dzień i 90
CUC za każ dy na stęp ny. Le ka rze mó wią po an giel sku,
ale w mniej szych mia stecz kach nie na le ży na to li czyć.

Po dró żo wa nie: pol skie pra wo jaz dy waż ne jest przez
6 mie się cy, le piej jed nak mieć mię dzy na ro do we. Świa tła
umiesz cza ne są za skrzy żo wa niem, na ron dzie pierw szeń -
stwo ma ją po jaz dy nad jeż dża ją ce z pra wej stro ny. Nie -
któ re od cin ki au to strad są płat ne. Pol skie po li sy
ko mu ni ka cyj ne nie są uzna wa ne. Tan ko wać na le ży tyl ko
na sta cjach ORO NE GRO lub CU PET;

In ne: nie wszyst kie kar ty kre dy to we są ak cep to wa ne
(Ame ri can Express i kar ty ban ków ame ry kań skich -nie!).
Ce ny są śred nio czte ro krot nie wyż sze niż w Pol sce. Na -
pię cie – 110 V 60 Hz, w ho te lach i nie któ rych do mach –
220 V 60 Hz. (wtycz ki z pro sto kąt ny mi pła ski mi bol ca -
mi). Za kon tak ty z opo zy cją gro zi aresz to wa nie i wy da -
le nie z kra ju. Róż ni ca cza su: mi nus 6 go dzin.  

Baw cie się do brze. I ko niecz nie, za raz po przy lo cie,
kup cie gi ta rę!

Wspo mnie nia Ani Roc kiej spi sa ła Do mi ni ka Alek san de rek

fo to: Piotr Stós

ga le ria zdjęć z wy pra wy na www.na uti ca.pl/ga le rie

http://www.nautica.pl/galerie
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Więk szość, na zwij my to, „do nie sień” in ter ne -
to wo - pra so wych, do ty czą cych świa ta pod wod -
ne go Hisz pa nii, opi su je re jon Co sta Bra va lub
Wysp Ka na ryj skich. A spo glą da jąc na geo gra -
fię te go naj więk sze go pań stwa Pół wy spu Ibe -
ryj skie go, wy raź nie wi dać, że li nia brze go wa
jest da le ko bar dziej roz cią gnię ta. Wspo mnia na
Co sta Bra va to tyl ko nie wiel ki pro cent, dłu giej
na 3904 km, li nii brze go wej Hisz pa nii (wraz z
wy spa mi to już 4964 km).

Mo rze Śród ziem ne, prze cho dzą ce w Atlan tyk, róż ne
wa run ki pod wo dą, nie zli czo ne for ma cje skal ne, ja ski nie
i za le ga ją ce wra ki sta no wią nie la da ką sek dla nur ków.
Kli mat jest do dat ko wą atrak cją, a ilość za byt ków, dłu -
gość i sze ro kość plaż oraz wspa nia ła kuch nia, ubo ga co -
na tu tej szym wi nem, przy cią ga rów nież oso by nam
to wa rzy szą ce! Pla nu jąc po dróż do Hisz pa nii - jak by na
to nie pa trzeć, jest to dość da le ko - war to wie dzieć, że z
Pol ski i z Ber li na ma my już po łą cze nia ta nich li nii lot ni -
czych z Bar ce lo ną, Wa len cją, Ali can te i Ma la gą. Na wet
pię cio oso bo wa ro dzi na za osz czę dzi, re zy gnu jąc z jaz dy
wła snym sa mo cho dem na rzecz lo tu sa mo lo tem i wy na -
ję cia au ta już na miej scu.

Cal pe i fla min gi
Pierw sze pod wod ne spo tka nie z fau ną i flo rą Mo rza

Śród ziem ne go, nie ustan nie ob le wa ją ce go wy brze że kra -
ju kor ri dy, roz po czą łem 3 la ta te mu, w po rze let nich wa -
ka cji, od Co sta Blan ca, któ re roz cią ga się od przy ląd ka
Nao aż do przy ląd ka Ga ta w An da lu zji. Nie mia łem żad -
nej re zer wa cji, ani na wet wie dzy o tu tej szych cen trach
nur ko wych. Miesz ka li śmy, wraz z ro dzin ką, w miej sco -
wo ści od da lo nej o kil ka na ście ki lo me trów od wy brze ża.
Oka za ło się, że naj lep sze miej sca nur ko wo -pla żo we znaj -

Iberyjskie atrakcje
du ją się od De nii, przez les Ro tes, Mo ra irę, po Cal pe.
Wszę dzie jest sym pa tycz nie, a w oko li cy te go ostat nie go
moż na zo ba czyć fla min gi na wol no ści, co jest rzad ko ścią
w Eu ro pie.

In for ma cję tę po twier dzi li śmy na ocz nie za raz po uda -
nym snor ke lin gu w oko li cy pu blicz nej pla ży. U pod nó ża
jed ne go z naj mniej szych par ków na tu ral nych Hisz pa nii,
Pe non de Ifach, od naj du ję scho wa ną pod du żym ka mie -
niem ośmior ni cę, za le d wie na głę bo ko ści 2, 5 m. Wo łam
dzie cia ki i nur ku jąc na wstrzy ma nym od de chu, oglą da my
pięk ne go gło wo no ga. Wie czo rem prze cha dza my się
ulicz ka mi mia sta i kosz tu je my hisz pań skiej kuch ni. Mi le
za ska ku ją nas ce ny, któ re są tu o oko ło 20% niż sze niż
we Wło szech. Żyw ność, z wy jąt kiem mle ka i chle ba, jest
tu prak tycz nie po rów ny wal na ce no wo do na szej.

Mo ra ira i nur ko wa nie
Wraz z cór ką, dla któ rej mia ło to być pierw sze spo -

tka nie pod wod ne z cie płym mo rzem, de cy du je my się nur -
ko wać z cen trum nur ko wym w mia stecz ku Mo ra ira.
Choć, jak się mia ło za chwi lę oka zać, wszę dzie roi się tu
od nich, my wy bra li śmy aku rat bry tyj ską ba zę nur ko wą.
Spraw dzi li na sze cer ty fi ka ty i ubez pie cze nia nur ko we.
Wy glą da li pro fe sjo nal nie, choć nie po cią ga li en tu zja -
zmem (sław na bry tyj ska fleg ma). Oba osą dy po twier dzi -
ły się w 100%. Po do peł nie niu for mal no ści, grzecz nie
po zna li śmy współ to wa rzy szy na szych naj bliż szych przy -
gód, Wło chów i Fran cu zów.

Już pierw sze zej ście pod wo dę oka za ło się bo ga te we
wra że nia, szcze gól nie dla Aś ki, któ ra mo men tal nie od -
czu ła róż ni cę w wi docz no ści i tem pe ra tu rze wo dy. Po kil -
ku nur kach w ro dzi mych je zio rach, tu uśmie cha ła się z
ra do ści tak sze ro ko, że oba wia łem się przez chwi lę, że
au to mat wy pad nie jej z ust. 

Calpe -  flamingi

Calpe -  minirezerwat
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Tem pe ra tu ra po wie trza, w oko li cach 32OC w cie niu,
ostro da ła się nam we zna ki już w por cie. Wła śnie tu, tuż
przed wy pły nię ciem pon to nem, mu sie li śmy wcią gnąć na
sie bie na sze mo kre pian ki, a wszyst ko to w peł nym słoń -
cu. Pot spły wał z czo ła, a be ton por to wy pa lił sto py. Co
nie któ rzy po le wa li się zim ną wo dą z wę ża, bo jak przy -
sta ło na po rząd ną ma ri nę, w miej scach na przy cu mo wa -
nie ło dzi był kran ze słod ką wo dą i gniaz do elek trycz ne. 

W mo rze wy pły nę li śmy pon to nem, a po zrzu ce niu ko -
twi cy, krót kiej od pra wie i spraw dze niu po praw no ści dzia -
ła nia akwa lun gu, prze wrot ką w tył, zna leź li śmy się w
wo dzie. Po roz po czę ciu za nu rze nia, chłód sło nej wo dy
da wał wresz cie wy tchnie nie dla cia ła, a fakt za wie sze nia
w to ni ko ił zmy sły.

Już w pierw szych mi nu tach, na głę bo ko ści 10 m, za -
uwa ży li śmy ośmior ni cę i mą twę. Oba zwie rza ki po zwo -
li ły nam na bli skie pod pły nię cie, a na wet mia łem wra -
że nie, że to ośmior ni ca przy glą da się nam, a nie na od -
wrót. Mą twa zaś trzy ma ła dy stans 1-2 m, od pły wa jąc co
chwi lę ka wa łek. Po świe ci li śmy im do bre 10 mi nut nur ko -
wa nia. Scho dząc na 14 – 15 m, prze wod nik po ka zał nam
nie ru cho mą i wy cze ku ją cą skor pe nę, a już po chwi li go -
ni li śmy mu re nę śród ziem no mor ską, któ ra skry ła się w
roz pa dli nie skal nej. Ta dra pież na ry ba pro wa dzi noc ny
tryb ży cia, dla te go spo tka nie za dnia za ska ku je i cie szy,
a przez to, że lu bi wo dy ska li stych wy brze ży, moż na ją tu
czę sto spo tkać. 

Da lej po su wa li śmy się już w lek kim prą dzie. Tem pe -
ra tu ra wo dy przy dnie (15 m) wa ha ła się w oko li cach
24OC. Wi docz ność 10 m. Mi ja my kil ka ma łych ła wic ryb,
du żo ko lo ro wych roz gwiazd i spo re go gro upe ra, któ ry
wo li mi nąć nas sze ro kim łu kiem. Ob ser wu je my też cha -
rak te ry stycz ne go dla Mo rza Śród ziem ne go war ga cza,
mie nią ce go się w prze bi ja ją cym toń słoń cu. Ta ma ła ryb -
ka (do 12 cm), pły nąc żwa wo, po ka zu je zie lo ne, żół te,
czer wo ne i nie bie ski bar wy, jak by prze ni ka ły się wza jem -
nie. Świet nie wy glą da to w do dat ko wym oświe tle niu la -
tar ki. Miej sce nur ko we to Ma sh ro om Rock. 

Ska li ste dno, tyl ko gdzie nie gdzie po prze ci na ne ła ta -
mi pia sku, po wo du je, że chce się za glą dać we wszyst kie
za ka mar ki. W nie któ rych z nich, nie spo koj ne oko nie mor -

Moraira

Mątwa
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skie pra gną, aby cie kaw ski nu rek jak naj szyb ciej od pły -
nął. Czę sto moż na się do nich zbli żyć na wet na kil ka dzie -
siąt cen ty me trów, za nim spło szo ne od pły ną. Ma ją cha ra-
k te ry stycz ne ciem no zie lo ne prę gi. 

Nur ku je my jesz cze w miej scu zwa nym Por tet. Wiatr po -
więk sza fa le i pod wo dą wi docz ność spa da do oko ło 7 me-
trów. Ma my szczę ście, ob ser wu je my du żą, żół tą me du zę
w nie bie skie krop ki. W jej fał dach czę sto moż na zna leźć
ma lut ką ryb kę. Zno wu spo ty ka my ośmior ni cę, co wca le
nie jest czę ste za dnia. Na pon to nie, gdy wra ca my do por -
tu, po rząd nie ki wa. Pły nie my szyb ko, po ko nu jąc ko lej ne
wznie sie nia spię trzo nych fal. 

Ali can te i zwie dza nie
Nie nur ku je my co dzien nie, bo w mię dzy cza sie zwie -

dza my. Je dzie my do Ali can te. Zaj mu je nam to ca ły dzień.
Mię dzy in ny mi, wjeż dża my, wy ku tą w li tej ska le (po nad
200 m w pio nie) win dą, na ska li ste wzgó rze, na któ rym
kró lu je za mek św. Bar ba ry – Ca stil lo de San ta Bar ba ra –

wznie sio ny w XVI wie ku. Scho dzi my na no gach i wę -
dru je my na plac – Pla za de San ta Ma ria – gdzie znaj du je
się ko ściół św. Ma rii z XIV wie ku. Spa ce ru je my tro chę
po mie ście, szu ka jąc cie nia, bo do skwie ra nam upał. Po -
chła nia my lo dy i w koń cu, za krót ką na mo wą dzie ci,
idzie my na po bli ską pla żę Playa del Post igu et. Cie ka we,
że rzad ko spo ty ka my Po la ków, któ rzy zwy kli wcza so wać
bar dziej na pół noc od nas, na Co sta Bra va. W koń cu to
500 km da lej. Od wie dza my rów nież El che. Mia sto, któ -
re ma po nad 2500 lat i znaj du je się w nim naj więk szy w
Eu ro pie El Pal me ral – Las Pal mo wy. 

Jesz cze pod wo dą
Na ko lej ne spo tka nie z pod wod ną ta jem ni cą scho dzi -

my w miej scu o na zwie Sar go Rock. Fa le są im po nu ją ce
i ob ser wu ję dy le mat prze wod ni ka, czy cza sem nie od pu -
ścić. Zej ście do wo dy jest dość pro ste, ale wej ście do pon -
to nu sta no wi już pro blem. Na le ga ją, bym nie brał apa ra tu
z obu do wą do zdjęć pod wod nych, czym psu ją mi hu mor.
Nie stro ję jed nak fo chów i nur ku ję bez fo to gra ficz ne go
ba la stu. Fa le od czu wa my dość znacz nie. Mio ta na mi na
pierw szych me trach. Wszyst ko po pra wia się po prze kro -
cze niu 10 m. Ob ser wu je my ro śli ny, któ re pod da ją się ru -
chom wo dy. Bra ku je tyl ko mu zy ki, brzmią cej w takt
jed no staj nych ru chów. De li kat ne ukwia ły, ra czej po cho -
wa ne, cze ka ją na lep szą po go dę, a kil ka me duz sta ra się
trzy mać bli sko dna. For ma cje skal ne za cie ka wia ją kształ -
tem i rzeź bą. Wi dzi my prze pły wa ją ce ry by, roz gwiaz dy
i je żow ce. Pod pły wam dość bli sko bar we ny, któ rą moż -
na ła two po znać po dwóch dłu gich wy cią gnię tych wą -
sach, znaj du ją cych się pod dol ną szczę ką. W za leż no ści
od po ry ro ku, wie ku i głę bo ko ści (od 10 m do 300 m) ubar -
wie nie jej cia ła róż ni się ko lo rem: od od cie ni brą zu do czer -
wo ne go. Za dnia, ży wią ca się ma ły mi zwie rzę ta mi den ny -
mi, bar we na ma wy raź nie wi docz ną brą zo wą (cza sem
ciem no czer wo ną) prę gę, bie gną cą od oka do na sa dy płe twy
ogo no wej. Nie prze kra cza my 15 m i po 40 mi nu tach, wal -
cząc ze ska lą Be au for ta, wdra pu je my się na pon ton.

ośmiornica

ławica

Moraira -  wieża



nuras.info 2/2011

27

Co sta del Sol i An da lu zja
Wra że nia z te go po by tu i za nu rzeń wy da ją się pro sić

o wię cej. Dla te go w ze szłym ro ku, de cy du ję się na ko lej -
ną po dróż do Hisz pa nii. Za bie ram ze so bą oj ca – eme ry -
ta i za pusz cza my się w re jon An da lu zji. Miesz ka jąc
nie da le ko Ma la gi i ko rzy sta jąc z 20 stop nio wej tem pe ra -
tu ry i li sto pa do we go słoń ca, prze mie rza my, wzdłuż i
wszerz, kra inę fla men co.

Tym ra zem szpe ram w In ter ne cie i re zer wu ję so bie pa -
kiet nur ko wy w jed nym z cen trów, w mia stecz ku Tor re -
mo li nos. Ca łe wy brze że te go re gio nu sta no wi kil ka na ście
ki lo me trów, nie prze rwa nie cią gną cych się plaż, a na zwy
miast (w tym Ma la gi) zmie nia ją się nie zau wa że nie, je śli
idzie my skra jem pia chu, ob my wa ni przez nie ustan nie po -
wra ca ją ce fa le. 

Ma la ga
Na stęp ne go dnia po przy by ciu je dzie my do Ma la gi.

Jest nie dzie la, więc eks plo ra cję sto li cy pro win cji roz po -
czy na my od mszy i po bież ne go zwie dza nia tu tej szej re ne -
san so wej ka te dry, któ rej bu do wę roz po czę to w 1538 ro-
ku. Cie ka wost ką jest, że bra ku je dru giej za pro jek to wa nej
wie ży, przez co ka te drę na zwa no La Ma nqu ita (Jed no rę -
ka). Przed wej ściem znaj du je się drze wo po ma rań czo we,
a w środ ku war to zwró cić uwa gę na pre zbi te rium z pięk -
ny mi stal la mi oraz na po bocz ne ka pli ce. W jed nej z nich
jest słyn na Ma don na z ró żań cem Alon sa Ca no, a przy
pre zbi te rium moż na zo ba czyć klę czą ce po są gi Kró lów
Ka to lic kich. 

Przy mu zy ce ulicz nych graj ków pi je my ka wę i wę dru -
je my da lej, za trzy mu jąc się przy Cal le San Agu stin,
gdzie w XVI -wiecz nym, re ne san so wym pa ła cu otwar to
w 2003 ro ku Mu zeum Pi cas sa. Ko lek cja li czy 138 prac
ar ty sty oraz przed mio ty z ży cia oso bi ste go. War to po stać
w ko lej ce po bi le ty, by oso bi ście po dzi wiać i czę sto za sta -
na wiać się, z któ rej stro ny pa trzeć na da ny ob raz. Mu zeum
jest tak skon stru owa ne, że w jed nej z sal czar no -bia ły Pi -
cas so ma lu je „na ży wo” róż ne rze czy przy po mo cy bia łej
far by i pędz la. Faj nie wy glą da na przy kład ta ki szyb ko
na ma lo wa ny byk. Kil ka po cią gnięć i sym bol Hisz pa nii
stoi przed na mi jak ży wy.

Idzie my też oczy wi ście do Al ca za by – sie dzi by mau -
re tań skich kró lów. Oka zu je się, że po dob nie jak w Ali -
can te, jest tu wy żło bio ny w ska le pio no wy tu nel, w któ-
rym za in sta lo wa no win dę. Z gó ry roz ta cza się prze pięk -
ny wi dok za rów no na część lą do wą, jak i na otwar te Mo -
rze Śród ziem ne, z pły wa ją cy mi stat ka mi i żu ra wia mi
por to wy mi. Po byt w Ma la dze uwień cza my ob jaz dem
mia sta „an giel skim” dwu pię tro wym au to bu sem.

Na spo tka nie Mo la Mo la
Cze kam już na za nu rze nie. Za raz po śnia da niu, dnia

na stęp ne go, od bie ra mnie wła ści ciel cen trum i oka zu je
się, że ba za mie ści się za le d wie 500 m od miej sca tym cza -
so we go po by tu. Do peł niam for mal no ści pro ce du ral nych
i po chwi li je dzie my wzdłuż wy brze ża, 70 km da lej na
pół noc. Paź dzier nik i li sto pad to mie sią ce, w któ rych
moż na spo tkać tu ry bę z ro dzi ny sa mo gło wo wa tych –
Mo la mo la (sa mo głów). An giel ska na zwa - Oce an Sun -
fish - wy da je się być naj ład niej sza, a wy brze że hisz pań -
skie słu ży tej do cho dzą cej do 3 m dłu go ści i mo gą cej
wa żyć na wet 2 to ny ry bie za sta cję „oczysz cza nia” z
wszel kich pa so ży tów. 

Są 2 ze spo ły po 3 nur ków. Pierw szy wal czy z fa la mi
pod czas kur su re scu, a ja, w to wa rzy stwie Ja ke’a z An glii
i Teo z Gre cji, prze ci nam piasz czy stą pla żę uro kli wej za -
tocz ki, by wresz cie z de li kat ną za dysz ką wejść do wo dy,
prze pły nąć po nad 50 m po po wierzch ni i za nur ko wać.

wejście do katedry w Maladze

panorama Malagi
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Miej sce to na zy wa się Frag gle Rock. Wi docz ność by wa
tu cał kiem do bra, ale dziś ma my tyl ko 10 m. Pły wa my
po mię dzy ska ła mi, do cho dząc do po nad 20 m głę bo ko -
ści. Jest du żo ży cia. Spo ty ka my kil ka ła wic mniej szych
ryb, a co chwi la sia da ją pod na mi, na ła tach pia chu lub
pół kach skal nych, po lu ją ce jasz czur ni ki. Są suł tan ki i za -
uwa żal nie po cho wa ne ośmior ni ce. My wy pa tru je my Mo -
la mo la, nie ste ty bez skut ku. Po pra wie 45 mi nu tach
wy cho dzi my na prze rwę. Spraw dzam kom pu ter. Oka zu -
je się, że wo da przy dnie mia ła 15O C, zaś przy po -
wierzch ni 20.

Te raz za nu rza my się z dru giej stro ny za tocz ki. Ma my
o wie le mniej szy ka wa łek do przej ścia. Nur ku je my tro chę
dłu żej i pły cej, nie prze kra cza my gra ni cy 18 m. Miej sce
to na zy wa ją Ma ri na del Es te. Ukształ to wa nie skał two rzy
nie zli czo ną ilość na tu ral nych schow ków. Są mi ni tu ne le
i ja ski nie, na wi sy i nie kie dy pra wie pła skie pół ki. W tych
za ka mar kach na li cza my 3 ośmior ni ce, z cze go jed ną cał -
kiem spo rych roz mia rów. Pły nie my uważ nie, bo gdzie -
nie gdzie sie dzą skor pe ny, przy cza jo ne i wto pio ne w bar -
wy oto cze nia. Ob ser wu je my róż ne ry by, wśród nich ka -

dry le (Ser ra nus Car ril la) oraz bar dzo cha rak te ry stycz ne dla
Mo rza Śród ziem ne go Ta la so my pa wie (Tha las so ma pa -
vo). W koń cu wra ca my do sa mo cho du.

Na stęp ne za nu rze nia, w su mie za mo ją zde cy do wa ną
zgo dą, pro wa dzi my w tej sa mej za to ce. Wciąż mam na -
dzie ję na bli skie spo tka nie 3 stop nia z Mo la mo la… Za -
pusz cza my się nie co da lej i pły nie my więk szym łu kiem,
za glą da jąc przy oka zji w róż ne otwo ry wy rzeź bio ne przez
na tu rę. Ob ser wu je my po wol ne śli ma ki „z dom kiem” He -
xa plex trun cu lus oraz na go skrzel ne Hyp se lo do ris pic ta.
Wciąż ma my na dzie ję na sło necz ną ry bę. Nie ste ty i tym
ra zem nie uda je nam się jej spo tkać. Po prze rwie znów
za nu rza my się w Ma ri na del Es te, by po nie speł na 45 mi -
nu tach wy ru szyć w dro gę po wrot ną do Tor re mo li nos.

Nie któ re mia sta An da lu zji
Po po łu dniu je dzie my do An te qu era (po nad 500 m

n.p.m.). Tem pe ra tu ra, z 20O C w Ma la dze, prze cho dzi
w 60 C i pa da deszcz. Po ko nu je my Sier ra del Tor cal na
wy so ko ści oko ło 1000 m n.p.m., by wje chać do ma lut -
kie go mia stecz ka, gdzie po nad mia stem wzno szą się ru -
iny zam ku Mau rów.

Na stęp ne go dnia wsta je my wcze śnie ra no, by wy ru -
szyć na ca ło dzien ną wy pra wę. Zwie dza my kom pleks pa -

rozgwiazda

w ławicy

pośród skał

pozornie ukryta ośmiornica
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ła co wy Al ham bra w Gra na dzie – naj wspa nial szy po mnik
ar chi tek tu ry arab skiej w Eu ro pie Za chod niej. Po po łu dniu
je dzie my do Cor do by, zo ba czyć me czet -ka te drę (175 m
dłu go ści na 130 m sze ro ko ści i wszyst ko za da szo ne). 

Oba mia sta są god ne uwa gi i zwie dza nia. W pierw -
szym znaj du je się ze spół pa ła co wy: Pa łac Na sry dów, Pa -
łac Ka ro la V, Al ca za ba i ogro dy Ge ne ra li fe. Jest to je den
z naj bar dziej od wie dza nych obiek tów, w okre sie let nim
bez wcze śniej szej re zer wa cji w ogó le się do nie go nie wej -
dzie. War to o tym pa mię tać, a bi le ty moż na za ma wiać
przez net: www.al ham bra tic kets.com. Ar chi tek tu ra wnętrz
za pie ra dech w pier siach, po cząt ki bu do wy pa ła ców się -

ga ją 1333 ro ku. W dru gim mie ście –
Cor do bie – fa scy nu je me czet, w środ -
ku któ re go wy bu do wa no ka te drę. Przed
wej ściem głów nym znaj du je się sad
man da ryn ko wy, a po sta rów ce moż na
prze je chać się do roż ką. War to też po -
szu kać nie tu zin ko wych wy ro bów ze
sre bra i skó ry, z któ rych od wie ków
sły ną tu tej si rze mieśl ni cy.

Da lej, na po łu dnio wy wschód od
Ma la gi, jest jesz cze Gi bral tar i za czy na
się Oce an Atlan tyc ki. Tam też war to
po je chać i za nur ko wać, ale to już trud -
niej sze wa run ki i in na opo wieść.

Woj ciech Zgo ła

wojtek@dive-adventure.eu

zamek Maurow Antequera

Cordoba -  meczet z katedrą

Alhambra w Granadzie
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Wa ka cje nur ko we nad Mo rzem Czer wo nym,
łód ka, do oko ła la zu ro wa wo da, pły nie cie na
miej sce nur ko we. Przed za nu rze niem na stę pu -
je tra dy cyj ne omó wie nie, pod czas któ re go na
pew no usły szy cie, ja kie ry by mo że cie zo ba czyć
pod wo dą. 

Wśród wie lu nazw na pew no pad nie szka rad ni ca (Sy -
nan ce ia ver ru co sa), zwa na rów nież ry bą ka mień. Fak tycz -
nie, do złu dze nia przy po mi na ka mień i na pierw szy rzut
oka wca le nie ko ja rzy nam się z ni czym ży wym. Ry by te
po tra fią zna ko mi cie ma sko wać swo ją obec ność i są jed -
ny mi z naj trud niej szych do wy pa trze nia na ra fie. W spo -
sób per fek cyj ny opa no wa ły mi me tyzm, do sko na le upo da-
b nia ją się do oto cze nia, w za leż no ści od je go bar wy przy -
bie ra ją ko lor zie lon ka wy, sza ry, brą zo wa wy, fio le to wy,
cza sem na wet po kry wa ją się róż no barw ny mi plam ka mi.

Niewidzialne ryby

Są tak świet nie za ma sko wa ne, że nur ko wie nie są w sta -
nie ich zlo ka li zo wać. Nie na le żą do do brych pły wa ków,
je śli mu szą się prze miesz czać, to al bo peł zną po dnie, od -
py cha jąc się płe twa mi brzusz ny mi, al bo nie zgrab nie pod -
ska ku ją, zaś naj chęt niej prze sia du ją do kład nie w tym
sa mym miej scu ca ły mi ty go dnia mi lub na wet mie sią ca mi.
Dla te go też do bry prze wod nik, któ ry zna ich kry jów ki,
do kład nie wie, w któ rym miej scu mo że je spo tkać. Przy -
jeż dża jąc do Egip tu na nur ko wa nie, za sta na wia łam się
jak to jest moż li we, że ktoś po tra fi ta ką ry bę roz po znać
wśród ka mie ni. Zda rza ło się, że dłuż szą chwi lę trwa ło,
za nim na wska za nym przez prze wod ni ka miej scu uda ło
mi się ją w koń cu wy pa trzeć. 

Te raz już wiem, że każ dy nu rek jest w sta nie sa mo -
dziel nie do strzec szka rad ni cę, trze ba tyl ko wie dzieć gdzie
i cze go wy pa try wać. Na nie któ rych ra fach w Hur gha dzie,
czę ściej niż na in nych, zda rza mi się spo tkać ry by ka mie -
nie. Na le ży do nich m.in. pół noc na część El Fa na dir, któ -
ra jest ni mi wprost usia na . Pod czas go dzin ne go nur ko wa -
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nia, na ścia nie po ro śnię tej ko ra low ca mi, zda rza ło mi się
od na leźć na wet do 10 róż nych osob ni ków. Zwy kle sie -
dzą pod ka mie nia mi, w za głę bie niach ra fy, cza sem moż -
na je spo tkać na więk szych twar dych ko ra low cach,
ska łach lub piasz czy stym dnie, nie kie dy czę ścio wo za ko -
pa ne w pia chu. Bar dzo cha rak te ry stycz ne są ich py ski
smut no wy gię te w dół. Dość czę sto wi du ję je tak że na
wschod niej czę ści Got ta Abu Ra ma da, wśród ka nio nów
utwo rzo nych przez ko ra low ce. Rów nież na płyt kiej Mar -
sa Abu Ga la wa, tuż przy ścia nie, moż na się na tknąć na
przy naj mniej kil ka osob ni ków, zda rza się, że w jed nym
miej scu sie dzą 2 - 3 sztu ki.

Szka rad ni ce są ry ba mi dra pież ny mi, tkwią nie ru cho -
mo, cze ka jąc na prze pły wa ją cą ofia rę. Ata ku ją gwał tow -
nie, wcią ga jąc do pasz czy ma łe ry by lub sko ru pia ki. Cia ło
szka rad nic jest ma syw ne i osią ga roz miar 30 - 35 cm,
mak sy mal nie 40 cm. Na grzbie cie ry by znaj du je się trzy -
na ście kol ców, któ re po łą czo ne są z gru czo ła mi ja do wy -
mi i dzia ła ją jak strzy kaw ki - po wbi ciu kol ca tok sy na jest
pom po wa na z gru czo łu do cia ła agre so ra. Ry by te uwa ża -
ne są za jed ne z naj bar dziej ja do wi tych zwie rząt mor -
skich. Nie na le ży się ich oba wiać, gdyż sta no wią
za gro że nie je dy nie przy pró bie chwy ta nia bądź pod czas
na dep nię cia na nie. Dla te go wła śnie ką piąc się w Mo rzu
Czer wo nym, a zwłasz cza bro dząc w płyt kiej wo dzie przy
brze gu, na le ży za kła dać ochron ne obu wie z twar dą po de -

szwą. Jad wy dzie la ny przez szka rad ni ce ma dzia ła nie
neu ro tok sycz ne, mo że tak że za bu rzyć pra cę ser ca.
Pierw szą ozna ką ukłu cia jest sil ny ból w miej scu ukłu cia
oraz obrzęk, cza sem w ra nie po zo sta ją frag men ty kol -
ców, po nad to zda rza ją się za bu rze nia ogól no ustro jo we:
za wro ty gło wy, nud no ści, wy mio ty i trud no ści w od dy -
cha niu. W przy pad ku po dej rze nia, że oso ba sta ła się ofia -
rą szka rad ni cy, na le ży za się gnąć po ra dy le ka rza oraz za -
nu rzyć koń czy nę w go rą cej wo dzie o tem pe ra tu rze 45O C,
uwa ża jąc jed no cze śnie, aby się nie po pa rzyć. Wy so ka
tem pe ra tu ra po wo du je ter micz ny roz kład skład ni ków ja -
du. W Au stra lii do stęp na jest su ro wi ca, któ rą moż na po -
dać po szko do wa ne mu. 

W Mo rzu Czer wo nym obo wią zu je za kaz do ty ka nia,
ła ma nia oraz zbie ra nia frag men tów ra fy. Z jed nej stro ny
jest on po dyk to wa ny ochro ną ra fy ko ra lo wej, z dru giej
stro ny zaś chro ni nas przed po ten cjal nie nie bez piecz ny mi
zwie rzę ta mi. Dla te go pły wa jąc po po wierzch ni, nie po -
win ni śmy na pły wać na ra fy po ło żo ne tuż pod wo dą, a
pod czas nur ko wa nia mu si my kon tro lo wać na szą pły wal -
ność. Je śli za cho wa my się zgod nie z za le ce niem, aby ni -
cze go pod wo dą nie do ty kać, to naj bar dziej szka rad na
szka rad ni ca nam nie strasz na. 

Ewa Kra wiec

www.egipt nur ko wa nie.com
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Sro gie wa run ki at mos fe rycz ne, pa nu ją ce ak -
tu al nie w na szym kra ju, skła nia ją nas do sto -
so wa nia co raz now szych roz wią zań i ulep szeń
po zwa la ją cych na upra wia nie nur ko wa nia przez
ca ły rok. Kon ty nu ując te mat z po przed nie go nu -
- me ru, dziś opi sze my do stęp ne for my ogrze wa -
nia, któ re za pew nia ją nam więk szy kom fort i
bez pie czeń stwo. 

No wo ści tech nicz ne są już na ty le roz wi nię te, że na -
praw dę jest w czym wy bie rać. Czę sto ogra ni cza nas je dy -
nie za sob ność port fe la, gdyż każ dy in no wa cyj ny po mysł
jest dość dro gi, lecz czym są kosz ty, gdy cho dzi o za pew -
nie nie so bie przy jem no ści w nur ko wa niu? W koń cu
więk szość z na szej nur ko wej spo łecz no ści chce cie szyć
się tym spor tem zde cy do wa nie dłu żej niż trwa w Pol sce
la to. Wy cho dząc Wam na prze ciw, po sta no wi li śmy ze brać
w jed nym miej scu pod sta wo we in for ma cje do ty czą ce
róż nic w do stęp nych spo so bach ogrze wa nia.

Za nim przej dzie my do roz le głe go te ma tu ogrze wa nia
cia ła, chcie li by śmy wtrą cić kil ka słów o sław nej Grzał ce
Mi cha la ka. Jest to wy na la zek jed ne go ze współ wła ści cie -
li Tech ni ki Pod wod nej, śp. Mar ka Mi cha la ka. Jak wszyst -
kim do sko na le wia do mo, wraz ze spad kiem ci śnie nia
(roz prę ża nie się ga zu) spa da rów nież je go tem pe ra tu ra
(efekt Jo ula Thomp so na). Zja wi sko to nie sie za so bą ry -
zy ko za lo dze nia au to ma tu od de cho we go. Aby zwięk szyć
„od por ność” au to ma tu na za ma rza nie, stwo rzo no Grzał -
kę Mi cha la ka. Jej za da niem jest mak sy mal nie pod nieść
tem pe ra tu rę czyn ni ka od de cho we go. Za ska ku ją ca jest
nie zwy kła pro sto ta owe go urzą dze nia.  Jest to nic in ne go
jak wy mien nik cie pła, któ ry ogrze wa gaz po da wa ny przez
pierw szy sto pień au to ma tu. Efekt ogrze wa nia nie jest spe -
cjal nie od czu wal ny przez użyt kow ni ka na nie wiel kich

Jak przygotować się do zimy? cz. II

głę bo ko ściach, jed nak że w zna czą cy spo sób wspo ma ga
pra cę II stop nia au to ma tu. Urzą dze nie to wy raź nie pod no -
si bez pie czeń stwo użyt ko wa nia re gu la to ra w na szych
zim nych wo dach. 

Te mat ogrze wa nia cia ła mu si się za cząć od pro za icz -
ne go po dzia łu na ska fan dry mo kre i su che. O mo krych
pi sa li śmy w po przed nim nu me rze. Dziś sku pi my się na
roz wią za niach do ty czą cych głów nie su chych ska fan drów.
Za cznij my od te go co naj bli żej skó ry, czy li bie li zny ter -
mo ak tyw nej. Jest to nie zwy kle waż ny ele ment wy po sa że -
nia. Dziś roz wią za nia tech no lo gicz ne po zwa la ją nam na
do bra nie bie li zny ade kwat nie do wy ma ga nych wa run ków
ter micz nych. Ma my na ryn ku zwy kłą ba weł nę, któ ra ab -
so lut nie nic nam nie da je, wręcz szko dzi, gdyż na siąk nię -
ta po tem schła dza nas za miast grzać. Dla te go tak waż ne
jest, by za in we sto wać w ma te riał, któ ry za pew ni nam od -
po wied ni kom fort ter micz ny. Ce ny kom ple tu roz sąd nej
bie li zny za czy na ją się od 150 zł. Za te pie nią dze moż na
li czyć na pro dukt, któ ry po zo sta wi na szą skó rę su chą, ale
nie za trzy ma cie pła. Są to ze sta wy pro jek to wa ne z my ślą
o mie sią cach let nich, na zi mę war to jed nak za ku pić bie -
li znę z do dat ko wą war stwą ogrze wa ją cą. Hi tem te go se -
zo nu jest bie li zna z do dat ko wą war stwą z owczej weł ny,
tzw. Me ri no. Fu tro tych owiec ma nad zwy czaj ne wła ści -
wo ści ter micz ne. Dzia ni na Me ri no jest co raz czę ściej wy -
ko rzy sty wa na do pro duk cji odzie ży spor to wej, w tym
tak że ocie pla czy nur ko wych. 

War to zwró cić uwa gę na od po wied nie do pa so wa nie
roz mia ru, je śli bo wiem ze staw bę dzie zbyt luź ny lub zbyt
cia sny, to nie speł ni swo je go za da nia. Po nad to do brze jest
spraw dzić czy ofe ro wa na bie li zna szyb ko schnie, nie roz -
cią ga się, nie gry zie, nie wchła nia za pa chów. Przy wy bo -
rze za wsze myśl o wła snym kom for cie. Szy cie
tech no lo gią bez sz wo wą, do bry krój, spraw na pra ca ma te -
ria łu pod czas ru chu to za le ty, któ re do ce nisz w trak cie
użyt ko wa nia.

Ocie pla cze… to te mat
rze ka. Jest w tej gru pie
ogrom ny wy bór pro duk -
tów. Pro du cen ci prze ści -
ga ją się w no wych po my-
słach. Przed do ko na niem
wy bo ru po roz ma wiaj z
in ny mi użyt kow ni ka mi
róż nych ma rek, py taj o
opi nie, wa dy i za le ty.
Przede wszyst kim po - bielizna termoaktywnagrzałka Michalaka              fot. Tomasz Kleina
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myśl czy chcesz mieć je den ocie placz na ca ły rok, czy
mo że dwa: let ni i zi mo wy. Dru ga opcja jest lep sza, ale
droż sza. Bar dziej eko no micz nym roz wią za niem jest kup -
no uni wer sal ne go ocie pla cza ca ło rocz ne go i po si la nie się
cień szą lub grub szą bie li zną ter mo ak tyw ną. Przy oby dwu
roz wią za niach naj istot niej sze jest od po wied nie do bra nie
roz mia ru ocie pla cza, gdyż od te go uza leż nio ny jest kom -
fort ter micz ny i użyt ko wy. Po le cam szy cie na mia rę, nie
pod no si to zbyt moc no kosz tu za ku pu. Szcze gól nie istot -
ne jest to dla osób nie wy mia ro wych. Gdy ocie placz jest
za cia sny, ogra ni cza ru chy i w skraj nej sy tu acji mo że za -
gra żać bez pie czeń stwu, gdy zaś jest zbyt luź ny, skra ca
czas nur ko wa nia z po wo du szyb kiej utra ty cie pła i jest po
pro stu nie wy god ny.

Wy bie ra jąc ocie placz zwróć uwa gę na moż li wość pra -
nia. Trze ba pa mię tać, że ocie pla cze wchła nia ją pot i do -
syć szyb ko za czy na ją brzyd ko pach nieć. War to uszyć
ocie placz jesz cze przed wy bra niem su che go ska fan dra
lub ku pić jed no i dru gie ra zem. Je śli je steś w od wrot nej
sy tu acji, upew nij się, czy
ocie placz zmie ści się w su -
chym ska fan drze. Ide al -
nym wy bo rem bę dzie
ocie placz do brze skom pre -
so wa ny, któ ry zbyt moc no
się nie pu szy i w do ty ku
wy da je się cień szy niż jest
w rze czy wi sto ści. Przy dat -
ne bę dą tak że szel ki, kie -
sze nie, gum ki na sto py czy
kciu ki, zaś obo wiąz ko wy -
dłu gi su wak uła twia ją cy
ko rzy sta nie z to a le ty. W
prak ty ce spraw dza się tak -
że per so na li za cja, czy li na -
szyw ka z imie niem lub
prze zwi skiem, gwa ran tu -
ją ca po wrót ocie pla cza we
wła ści we rę ce, je śli ktoś
przy pad kiem się po my li.

Je śli w zi mie ocie placz oka że się nie wy star cza ją cy,
moż na go do grzać do dat ko wą ka mi zel ką ocie pla ją cą lub
ogrze wa niem elek trycz nym. Ogrze wa nie elek trycz ne jest
obec nie to po wym roz wią za niem grzew czym. Po pu lar -
ność tych sys te mów jest co raz więk sza, nie ste ty wy ma ga
spo rej in we sty cji, naj prost sze wer sje kosz tu ją po wy żej
1200 zł. Ogrze wa nie te go ty pu skła da się z ele men tu
grzew cze go (ko szul ka, ka mi zel ka) oraz za si la nia (aku -
mu la tor we wnętrz ny lub ze wnętrz ny). Naj tań szą opcją
jest za kup ogrze wa nia z aku mu la to rem umiesz czo nym
we wnątrz ska fan dra. Ogrom nym plu sem te go roz wią za -

nia jest to, że nie ma po trze by dziu ra wie nia ska fan dra w
ce lu wy pro wa dze nia prze wo du za si la ją ce go, jak rów nież
nie trze ba in sta lo wać prze pu stów przy za wo rze do daw -
czym. To zde cy do wa nie ob ni ża kosz ty. Są nie ste ty rów -
nież mi nu sy. Przede wszyst kim czas efek tyw ne go grza nia
jest du żo krót szy i wy no si ok. 30 - 40 mi nut. Aku mu la tor,
aby mie ścił się we wnątrz ska fan dra w spo sób kom for to -
wy, mu si zaj mo wać ma ło miej sca, a sko ro jest nie wiel -
kich roz mia rów, to ma nie wiel ką po jem ność. Ko lej nym
pro ble mem jest do stęp do włącz ni ka, któ ry aby ob słu żyć,
trze ba naj pierw wy czuć pod ska fan drem, co nie za wsze
jest pro ste. Kom ple ty te go ty pu są za le ca ne dla nur ków
re kre acyj nych. Je śli wy ko nu jesz bar dziej za awan so wa ne
nur ko wa nia i po trze bu jesz do dat ko we go ogrze wa nia na
dłuż szy czas, mu sisz wy bie rać pro dukt z aku mu la to rem
ze wnętrz nym. Włącz nik znaj du je się w obu do wie aku -
mu la to ra, więc uru cha mia nie te go ze sta wu jest du żo ła -
twiej sze. Ka bel za si la ją cy prze cho dzi przez po wło kę
ska fan dra lub spe cjal ny prze pust przy za wo rze do daw -
czym. Część pro du cen tów umoż li wia za sto so wa nie
wspól ne go aku mu la to ra do za si la nia ka mi zel ki oraz la -
tar ki. Czas efek tyw ne go grza nia za le ży od po jem no ści
aku mu la to ra i mo że wy no sić od ok. 60 do 260 mi nut (da -
ne pro du cen ta). Naj więk szy koszt sta no wi za kup sa me -
go aku mu la to ra. Plu sem jest to, że w przy pad ku ze sta wu
z dwo ma ty pa mi za si la nia ka mi zel ka jest ta ka sa ma, w
ra zie po trze by ist nie je więc moż li wość roz bu do wy prost -
sze go ze sta wu. W ra mach cie ka wost ki do da my, że są tak -
że do stęp ne na ryn ku ogrze wa ne rę ka wi ce oraz skar pe ty.
Uda ło nam się tak że spo tkać ofer tę ogrze wa nia elek trycz -
ne go do mo kre go ska fan dra, jed nak je go dzia ła nie nie jest
nam zna ne.

Ko lej nym, acz kol wiek ma ło efek tyw nym spo so bem
na do grza nie su che go ska fan dra jest za sto so wa nie ar go -
nu. Do te go ce lu uży wa my do dat ko wej, nie wiel kiej, bu -
tli wy peł nio nej ar go nem. Ową bu tlę pod pi na my pod
pierw szy sto pień, a na stęp nie wę ży kiem do za wo ru do -
daw cze go w su chym ska fan drze. Uży wa nie ar go nu w
nie wiel kim stop niu pod no si kom fort ciepl ny, jed nak ma
sens głów nie przy dłu gich nur ko wa niach de kom pre syj -
nych. Przed za sto so wa niem tej me to dy mu sisz jed nak

ocieplacz

ogrzewanie elektryczne
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wie dzieć, że sa ma ma ła bu tla nie wy -
star czy, ko niecz ne jest kil ka krot ne
prze wen ty lo wa nie ska fan dra ar go nem
przed nur ko wa niem (na le ży wy mie nić
po wie trze za war te w su chym ska fan -
drze na ar gon). 

Ostat nią ka te go rią ogrze wa nia, o
ja kiej cza sem sły szy my, to ogrze wa -
cze che micz ne. To nic in ne go jak po pu lar ne ogrze wa cze
do stęp ne w każ dej ap te ce i skle pie, do za sto so wa nia w
ży ciu co dzien nym. Są trzy ty py ogrze wa czy: 

– che micz ny że lo wy z ak ty wa to rem,
– kom pres że lo wy bez ak ty wa to ra,
– che micz na wkład ka.
Ogrze wacz che micz ny z ak ty wa to rem jest że lo wym

kom pre sem do stęp nym w róż nych wiel ko ściach. Wy zwa -
la się w nim cie pło po prze ła ma niu pły wa ją ce go we -
wnątrz pa licz ka. Żel, wy zwa la jąc cie pło, ule ga kry sta -
li za cji. Naj więk szym mi nu sem te go ogrze wa cza jest to,
że szyb ko tward nie je i jest bar dzo nie wy god ny w trak cie
nur ko wa nia. Ze wzglę du na wy so ką tem pe ra tu rę, ja ką
osią ga na po cząt ku grza nia, nie mo że być za sto so wa ny
na go łą skó rę. W efek cie bar dziej prze szka dza niż roz -
grze wa. Po le cam ra czej uży wa nie go po nur ko wa niu dla
szyb sze go roz grza nia zmar z nię tych czę ści cia ła, np. dło -
ni. Kom pres że lo wy bez ak ty wa to ra wy da je się być wy -
god ny, gdyż nie tward nie je. Rów nież wy stę pu je w
róż nych roz mia rach i ła two moż na do pa so wać od po wied -
ni okład do wy bra nej czę ści cia ła. Nie ste ty nie ma ak ty -
wa to ra, więc trze ba go naj pierw za grzać, by wy zwo lić
cie pło, a to zwy kle na nur ko wi sku jest nie wy ko nal ne.

Che micz na wkład ka, ja ko je dy na, jest jed no ra zo we go
użyt ku. Jest to okład wy peł nio ny że la zem, któ re utle nia -
jąc się, na sku tek kon tak tu z tle nem, wy twa rza cie pło. Ka -

ta li za to rem jest sól za war ta w sa szet ce. Wkład ka
roz grze wa się do tem pe ra tu ry ok. 60O C i utrzy mu je cie -
pło ok. 12 go dzin. Jest to roz wią za nie, któ re tyl ko w nie -
wiel ki spo sób do grze wa kor pus, spraw dza się za to przy
do grze wa niu stóp, spe cjal ne wkład ki do bu tów są bar dzo
wy god ne i przy jem nie od czu wal ne w trak cie nur ko wa -
nia.

Ogrze wa nie che micz ne jest ma ło efek tyw ne i do syć
nie wy god ne. To ra czej spo sób na do grza nie się przy
spon ta nicz nym nur ko wa niu w ni skiej tem pe ra tu rze, nie
na le ży spo dzie wać się za tem zna czą cej po pra wy ter mi ki.

Jak mo że cie za uwa żyć, o ogrze wa niu moż na wie le na -
pi sać. Sta ra li śmy się przy bli żyć do stęp ne for my, lep sze i
gor sze, droż sze i tań sze, aby każ dy mógł za po znać się ze
wszyst ki mi moż li wo ścia mi i wy brać pro dukt do sto so wa -
ny do wła snych po trzeb. Gdy już zde cy du je cie się na któ -
reś roz wią za nie, po święć cie tro chę cza su na ana li zę
pro po zy cji róż nych pro du cen tów, gdyż za kres ce no wy
zbli żo nych pro duk tów po tra fi być bar dzo roz le gły. Ży -
czy my Wam, aby te go rocz na zi ma przy nio sła wie le fa -
scy nu ją cych nur ko wań, a do brze do bra ny i przy go to wa ny
sprzęt uprzy jem niał chwi le spę dzo ne pod wo dą.

Ania i Se ba stian Zbro żek

in fo@scu ba di ver.pl

wkład che micz ny że lo wy z ak ty wa to rem
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Z fauną i florą za pan brat
Pa let ni ca nie bie sko pla ma
Ta bar dzo ład na, cęt ko wa na ry ba, czę sto spo ty ka na w

wo dach Mo rza Czer wo ne go, nie rzad ko za grze ba na w pia -
sku, zna na jest nam o wie le bar dziej pod na zwą ogoń cza
nie bie ska. 

Po dob nie jak re ki ny, jest ry bą chrzęst nosz kie le to wą.
Pa let ni ca nie bie sko pla ma (lac. Ta eniu ra lem ma), na le żąc
do ro dzi ny ogoń czo wa tych, po sia da zie lon ka we cia ło po -
kry te ja skra wy mi, nie bie ski mi, owal ny mi pla ma mi. 

W płyt szych wo dach i w do brej eks po zy cji świa tła na -
bie ra ją one wy raź nej bar wy. Ta pięk na ry ba o pła skim
kształ cie ma sze ro kie płe twy pier sio we, któ ry mi po ru sza

Za kres wy stę po wa nia ogoń czy nie bie skiej

jak skrzy dła mi. Cha rak te ry zu je ją brak płe twy grzbie to -
wej i ogo no wej. Na koń cu dłu gie go i cien kie go ogo na
znaj du ją się dwa kol ce ja do we. 

Spo ty ka się osob ni ki do ra sta ją ce do me tra, choć te naj -
czę ściej przez nas wi dy wa ne są mniej sze i nie prze kra cza -
ją 25 - 30 cm. Jak to by wa u „płaszcz ko wa tych”, otwór
gę bo wy ogoń czy znaj du je się na spodniej stro nie i wy peł -
nio ny jest ostry mi zę ba mi. Jest dra pież ni kiem i ży wi się
kra ba mi, wie losz cze ta mi, kre wet ka mi i drob ny mi ry ba -
mi. Ży je przy dnie, w miej scach po kry tych pia skiem, cza -
sa mi moż na ją spo tkać prze pły wa ją cą w bar dziej od le głe
od wścib skich nur ków miej sca. Swo je ofia ry lo ka li zu je
za po mo cą elek tro -re cep to rów.

Ogoń cza nie bie ska jest ja jo ży wo rod na, sa mi ca ro dzi
naj czę ściej 7 mło dych o dłu go ści 9 cm każ dy. Cie ka wost -
ką jest, że ogo ny no wo na ro dzo nych pa let ni czek po kry wa
skó ra, chro niąc w ten spo sób mat kę przed po ra nie niem.

Są uwa ża ne za nie bez piecz ne dla czło wie ka. I choć
od no to wa no nie wie le ata ków na lu dzi (spo wo do wa nych
naj czę ściej przy pad ko wym na dep nię ciem za ka mu flo wa -
nej w pia sku płaszcz ki), pa let ni ca nie bie sko pla ma po tra -
fi w za gro że niu ude rzyć ogo nem za opa trzo nym w ostry
ko lec i jad, któ ry na szczę ście nie jest śmier tel ny dla czło -
wie ka. Ukłu cie po wo du je sil ny ból i pie cze nie. 

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
Nad rząd - or le nio kształt ne
Ro dzi na - ogoń czo wa te
Ro dzaj - Ta eniu ra
Na zwa sys te ma tycz na - Ta eniu ra lym ma[1]

Wu Zet
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Upra wiać jo gę, czy nie upra wiać -  to py ta -
nie sły szę czę sto od kur san tów. Sa ma tak że
za da wa łam je róż nym fre edi ve rom. Zda nia by -
ły po dzie lo ne. Byli ta cy, któ rzy twier dzi li, że to
pod sta wa tre nin gu fre edi ver skie go, bo uczy od -
dy cha nia, pa no wa nia na cia łem i umy słem… In -
ni zaś pa trzy li na mnie jak na kre tyn kę, z
wiel kim zna kiem za py ta nia na twa rzy, jak by
chcie li po stu kać się po gło wie i po wie dzieć: po
kie go grzy ba…?!? 

W koń cu de cy zja, czy upra wiać jo gę, czy też nie, mu -
sia ła wyjść ode mnie. I ca łe szczę ście, prze cież tak na -
praw dę we fre edi vin gu waż ne jest in dy wi du al ne
po dej ście do te ma tu.  Na po cząt ku po trak to wa łam jo gę
ja ko na rzę dzie do roz cią ga nia mię śni, jed nak po dłuż szej
prak ty ce za uwa ży łam, że do brze wpły wa ła tak że na roz -
wój mię śni (Ash tan ga jo ga) i uru cha mia ła sil ną kon cen -
tra cję. Co wię cej, po wo do wa ła wy ci sze nie (bar dzo
szyb ko uwal nia ła od ja kie go kol wiek stre su czy na pię cia)
i da wa ła „po wer” oraz we wnętrz ne po czu cie si ły i kon tro -
li. I to jest do kład nie to, cze go nam po trze ba we fre edi vin -
gu (gdy spoj rzy cie na to sze rzej, za uwa ży cie jak bar dzo
na co dzień też te go po trze bu je my!).

Nie wy so ki i drob ny chło pak, lat dwa dzie ścia kil ka, za -
wsze nie zwy kle sku pio ny i rów no cze śnie roz luź nio ny,
ema nu ją cy spo ko jem we wnętrz nym i cie płem - Ivan
Uzde ev - in struk tor jo gi i fre edi vin gu Ap nea Aca de my,
mój przy ja ciel z kur su u Pe liz za rie go, po wie Wam kil ka
słów o jo dze i nur ko wa niu – o tym, co jed no z dru gim ma

Joga, free i takie tam ...
wspól ne go, tak że ja ki wpływ ma i jed no, i dru gie na na -
sze co dzien ne ży cie. Ostrze gam, bę dzie tro chę fi lo zo ficz -
nie i tro chę ma gicz nie!

Ivan Uzde ev: Ist nie je wie le de fi ni cji i in ter pre ta cji sło -
wa „jo ga”, ale jed na z nich zda je się być naj od po wied -
niej sza – kon tro la. W tym przy pad ku kon tro la wszyst kich
pro ce sów za cho dzą cych w umy śle, za rów no świa do mych,
jak i pod świa do mych.

Agata Bogusz: To brzmi bar dzo gór no lot nie, nie sa -
mo wi cie i rów no cze śnie nie re al nie. Jak moż na osią -
gnąć tak wy so ki sto pień sa mo kon tro li?

I: Brzmi jak coś trud ne go, ale w rze czy wi sto ści to bar -
dzo pro sta spra wa! Cho dzi o na sze cia ło. Sta ra my się od -
czu wać każ dą je go część, każ dy mię sień i je go ruch,
wy od ręb nić go i po czuć, że pod le ga na szej wo li. Mo że my
to osią gnąć po przez spe cjal ne ru chy i fi gu ry (zwa ne asa -
na mi), a tak że dzię ki od dy cha niu w pe wien spe cy ficz ny
spo sób (pra na ja ma). Spró bu ję to upro ścić – ma my być
świa do mi pro ce su od dy cha nia i kon tro lo wać go pod czas
wy ko ny wa nia asan, a tak że nie ustan nie dą żyć do co raz
sil niej szej kon tro li nad wszyst ki mi ele men ta mi te go pro -
ce su. Gdy osią gnie my ide ał, czy li pa nu je my nad każ dą
czę ścią cia ła, a tak że nad my śla mi, przy zwy cza je nia mi,
ogra ni cze nia mi i lę ka mi przez 24 go dzi ny na do bę przez
365 dni w ro ku, ozna cza to, że osią gnę li śmy stan na zy -
wa ny jo gą – prze ję li śmy kon tro lę. 

A: Jest wie le ro dza jów jo gi, moż na się po gu bić…
Jak zna leźć coś od po wied nie go dla nas?

I: To praw da, jest wie le od mian, ale wszyst kie – w
mniej szym lub więk szym stop niu – zaj mu ją się na szym cia -
łem. Jed nak nie wszyst kie z nich są fak tycz nie efek tyw ne.
Ge ne ral nie za kła da się, że jo ga po cho dzi z In dii (co jest
spra wą dys ku syj ną), w związ ku z czym ten ro dzaj ak tyw -
no ści nie jest od po wied ni w 100% dla lu dzi z Za cho du.
Spraw dza się, gdy upra wia na jest przez Hin du sów oraz
gdy prak ty ko wa na jest w tam tym kli ma cie. U nas jed nak
nie przy no si spo dzie wa nych efek tów, dla te go że je ste śmy
in ni, ma my in ny tryb ży cia, men tal ność, re li gię, kli mat itd.
Tak że na sza bu do wa fi zycz na jest od mien na. Na pod sta wie
te go wy snu to wnio ski, że nie moż li we jest ist nie nie na wet
dwóch osób na świe cie, na któ re ten ory gi nal ny sys tem za -
dzia ła tak sa mo. Z te go po wo du nie któ rzy lu dzie za czę li
po szu ki wać i roz wi jać prak ty ki jo gi ade kwat ne dla świa -
ta Za chod nie go. Jed ną z nich jest wła śnie Yoga 23. 

Joga jest bardzo popularna wśród rosyjskich
freediverów – podczas wszystkich kursów duży
nacisk kładziony jest na tę praktykę.
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A: Na czym ona po le ga?
I: Sys tem Y23 zo stał stwo rzo ny przez An drey’a Sy der -

sky’ego - pły wa ka, in struk to ra nur ko wa nia i fre edi ve ra -
któ ry w la tach 80., opie ra jąc się na od mia nie jo gi zwią -
za nej z pły wa niem (pla vi ta -sad dha na) i wła snym do -
świad cze niu, skon stru ował sys tem tre nin go wy dla
pły wa ków pra gną cych zwięk szyć swo je moż li wo ści
wstrzy my wa nia od de chu. Na stęp nie współ pra co wał z
licz ny mi spor tow ca mi, fre edi ve ra mi, a tak że wpro wa dził
„swo ją” jo gę do re ha bi li ta cji. Wśród fre edi ve rów zna ny
jest ja ko Cra zy Rus sian Yoga Mon ster Free -di ve Ca me -
ra -man... Sys tem Y23 ko rzy sta z tra dy cyj nych tech nik jo -
gi, któ re sta no wią pod sta wę prak ty ki. Se kret efek tyw no ści
tkwi w in dy wi du al nym do bo rze ćwi czeń oraz uło że niu ich
w od po wied niej se kwen cji.

A: W ja ki spo sób do bie ra się ćwi cze nia do da nej
oso by?

I: Że by spraw dzić, któ re asa ny są od po wied nie dla
nas, a któ re mo gły by nam za szko dzić, sto su je się ra die ste -
zję. Zda ję so bie spra wę, że dla więk szo ści lu dzi wy da się
to sza leń stwem. Ja rów nież by łem scep tycz ny, jed nak me -
to da ta spraw dzi ła się w mo im przy pad ku i spraw dza się
pod czas pra cy z oso ba mi, któ re przy cho dzą na mo je za -
ję cia jo gi. 

A: A jak się to wszyst ko ma do fre edi vin gu?
I: Co jest głów ną za sa dą we fre edi vin gu? Być zre lak -

so wa nym. A w ja ki spo sób mo że my się wpro wa dzić w stan
głę bo kiej re lak sa cji? Mo że my to zro bić tyl ko wte dy, gdy
po tra fi my po czuć wła sne cia ło oraz opa no wać my śli ro -
dzą ce się w na szej gło wie. Wte dy mo że my się uspo ko ić i
utrzy mać ten stan przez dłuż szy czas. Jest to stan bar dzo
po dob ny do te go, w któ ry wpro wa dza my się pod czas
prak ty ki jo gi. Wśród ro syj skich fre edi ve rów jo ga jest z te -
go po wo du bar dzo po pu lar na. Dzię ki niej tre nu je my za -

rów no cia ło, jak i umysł. Po ma ga nam ona za cho wać do -
brą kon dy cję i zdro wie, po nie waż pod czas asan uży wa -
my mię śni, z któ rych nie ko rzy sta my na co dzień, a któ re
wpły wa ją na od por ność na sze go or ga ni zmu. Sa me asa ny
po wo du ją rów nież roz cią ga nie mię śni – są one le piej do -
tle nio ne. W trak cie nur ko wań głę bo kich i wy rów ny wa nia
ci śnie nia ela stycz ne i roz cią gnię te mię śnie po ma ga ją
unik nąć ba ro trau my płuc oraz zre lak so wać cia ło pod czas
fa zy fre efall.

Wia do mo, że sa ma jo ga nie wy star czy, że by być świet -
nym fre edi ve rem. Ko niecz ny jest tre ning pły wac ki, opa no -
wa nie pra wi dło wej tech ni ki. Póź niej do kła da my do te go
ćwi cze nia od de cho we (pod czas pły wa nia), np. pod czas
krau la od dy cha my co pią ty, siód my cykl al bo mie sza my
ćwi cze nia pły wac kie z bez de cho wy mi (ist nie je mnó stwo
wa ria cji tych ćwi czeń – do bór za le ży od kon dy cji, stop nia
za awan so wa nia i ce lów da nej oso by). W ten spo sób uczy -
my się kon tro li nad od de chem pod czas ru chu. Część z
tych ćwi czeń jest bar dzo trud na i wy ma ga sil ne go sa mo -
za par cia, po dob nie jak przy sa mym fre edi vin gu, gdy wal -
czy my ze skur cza mi prze po ny itd. Ćwi cze nia te po wo du ją
tak że pe wien nie zwy kły stan umy słu, stan to tal nej de kon -
cen tra cji przy rów no cze snym sku pie niu na za da niu ja kie
wy ko nu jesz. 

To jest nie zwy kle istot ne we fre edi vin gu. In ten syw nie
pra cu ją cy mózg zu ży wa ol brzy mie ilo ści tle nu (ze stre so -
wa ny jesz cze wię cej), więc je że li je ste śmy w sta nie do pro -
wa dzić go do sta nu „bra ku ak tyw no ści” po za
utrzy my wa niem pod sta wo wych funk cji ży cio wych i fi zjo -
lo gicz nych – i przede wszyst kim ro bi my to w peł ni świa -
do mie – to wła śnie osią ga my stan jo gi.

Tak na praw dę moż na by nie jed ną noc prze ga dać o jo -
dze… Waż ne jest też, jak wy ko rzy sta my ją w co dzien nym
ży ciu. Moż na po wie dzieć, że jest to do bre na rzę dzie do
do głęb ne go po zna nia sa me go sie bie.

Ivan podczas porannej sesji jogi – osiągnięcie takiego poziomu „kontroli” wymaga lat praktyki oraz
dużego osobistego zaangażowania.
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A: A co z pra na ja mą? To ta ka mod na prak ty ka
wśród fre edi ve rów…

I: Jest cał ko wi cie bez u ży tecz na bez asan, po nie waż bez
nich ni gdy nie od czu jesz tak głę bo ko swo je go cia ła, aby
za uwa żyć zmia ny, ja kie po wo du je w cie le pra na ja ma.
Pra na ja ma nie ty le wpły wa na pra cę płuc, ma ra czej…
hmm… efekt psy cho de licz ny. Mo że być nie bez piecz na, je -
że li cia ło nie jest „go to we”. Ale je że li prak ty ku jesz ją
rów no cze śnie z asa na mi, ko rzyst nie wpły wa na funk cjo -
no wa nie cia ła, a tak że po ma ga głę biej wejść we wła sny
umysł.

A: Wspo mnia łeś o de kon cen tra cji. To jest me to da,
któ rej uży wa re kor dzist ka świa ta we fre edi vin gu Na -
ta lia Mol cha no va. Mo żesz po wie dzieć coś na ten te -
mat?

I: Jo ga roz wi ja we wnętrz ną świa do mość, umie jęt ność
od no to wy wa nia zmian w cie le i re ak cji umy słu na róż ne
czyn ni ki ze wnętrz ne. Gdy wy ko nu jesz asa ny, po win naś
ko rzy stać tyl ko z tych mię śni, któ re są bez po śred nio za an -
ga żo wa ne w da ną po zy cję, po zo sta łe ma ją być cał ko wi cie
zre lak so wa ne. Twój umysł za czy na uczyć się te go sta nu i
utrzy mu je go po ćwi cze niach przez ja kiś czas. Póź niej sa -
ma świa do mie mo żesz przy wo ły wać ten stan (bez ćwi -
czeń) i ko rzy stać z nie go na co dzień. To po ma ga na brać
dy stan su do co dzien nych pro ble mów, zre du ko wać stres,
na uczyć się kon cen tro wać, a tak że z ty sią ca my śli w na -
szej gło wie wy ło wić te, któ re opi su ją na sze praw dzi we
po trze by i w fi na le zwięk szyć efek tyw ność te go co ro bi -
my. Tu do cho dzę do od po wie dzi na py ta nie o de kon cen -
tra cję. Ten stan osią ga się wte dy, gdy spo strze gasz swo je

cia ło i je go sy gna ły ja ko jed ną ca łość, zaś rów no cze śnie
każ de z nich z osob na, tak jak byś mo gła wy od ręb nić każ -
dy ele ment, ale bez utra ty cią głe go wi dze nia ca ło ści.
Rów no cze śnie od bie rasz tak że wszyst kie bodź ce z ze -
wnątrz, roz po zna jąc je, ale nie sku pia jąc moc niej uwa gi
na żad nym z nich. Ist nie je wie le tech nik na osią gnię cie
te go sta nu. Spró buj np. ob ser wo wać przez okno, co dzie -
je się na ze wnątrz, nie tra cąc jed nak z po la wi dze nia te -
go, co dzie je się w po ko ju, a tak że te go, jak czu je się two je
cia ło itd. Ge ne ral nie cho dzi o to, by być w sta nie od no to -
wać wszyst kie do cho dzą ce do cie bie sy gna ły (od bie ra ne
przez wszyst kie zmy sły, nie tyl ko wzrok). I znów wra cam
do fre edi vin gu – to sa mo ma my tu taj. Gdy nur ku jesz głę -
bo ko, mu sisz sku pić się rów no cze śnie na wie lu spra wach,
pły nię ciu i pra wi dło wej tech ni ce, wy rów ny wa niu ci śnie -
nia, ob ser wo wa niu, re lak sa cji, wsłu chi wa niu się w dźwię -
ki kom pu te ra, od czu ciu zwią za ne mu z do ty ka niem li ny itd.
Jo ga uczy nas bar dziej efek tyw ne go wy ko rzy sty wa nia te -
go co już po sia da my, uwa gi, od czuć, zro zu mie nia pra cy
na szej świa do mo ści. Wiem, że Na ta lia Mol cha no va ko -
rzy sta z me to dy Ole ga Ba kh tiy aro va. Me to da ta da je ta -
kie sa me efek ty jak jo ga, tyl ko bez asan.

Iva no wi na ra zie po dzię ku je my, mo że jesz cze kie dyś
do nie go wró ci my. Za pro sił mnie do udzia łu w ro syj skim
kur sie fre edi vin gu, w trak cie któ re go za ję cia w wo dzie
prze pla ta ne są z jo gą. Zo ba czy my co z te go wy nik nie…

Wró cę te raz do Mol cha no vej i do tech ni ki de kon cen -
tra cji. My ślę, że to dość cie ka wa spra wa. Na ta lia pi sze, że
psy cho lo gicz nym ce lem tre nin gu fre edi ver skie go jest
opa no wa nie przez nur ka szyb kie go re ago wa nia na zmia -

Takiej ”rzeźby” nie dorobimy się na siłowni… Elastyczne ciało = bezpieczny freediving.
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ny śro do wi ska ze wnętrz ne go (wzrost ci śnie nia) i we -
wnętrz ne go (stan hi pok sji i hi per kap ni), wy ma ga ją ce spo -
wol nie nia me ta bo li zmu. Przed nur ko wa niem fre edi ver
mu si zre du ko wać na pię cie mię śnio we. Jed nak pod czas
nur ko wa nia mu si my się po ru szać, więc ca ły se kret tkwi
w tym, jak ob ni żyć zu ży cie ener gii… Stan peł ne go re lak -
su moż na osią gnąć za po mo cą tech ni ki zwa nej de kon cen -
tra cją uwa gi (ang. at ten tion de con cen tra tion - AD)
sto so wa nej przez… sa mu ra jów, zaś póź niej roz wi nię tej
przez wspo mnia ne go wcze śniej Ole ga Ba kh tiy aro va. AD
ozna cza rów no mier ne roz pro sze nie uwa gi w ob rę bie ca -
łe go po la per cep cji i jest prze ci wień stwem kon cen tra cji
uwa gi, gdy pew ne ele men ty są wy od ręb nia ne z oto cze -
nia. Na sza uwa ga do ty czy nie tyl ko bodź ców re je stro wa -
nych zmy słem wzro ku, ale tak że bodź ców słu cho wych i
do ty ko wych. De kon cen tra cja uwa gi wy wo łu je bar dzo
oso bli we od czu cia, któ re przy po mi na ją me dy ta cję, jed -
nak w od róż nie niu od niej nie po wo du ją ode rwa nia od
rze czy wi sto ści. Ten stan jest bar dzo wska za ny pod czas
fre edi vin gu, zu ży cie ener gii spa da do mi ni mum, zaś nu -
rek za cho wu je peł ną kon tro lę nad sy tu acją, bę dąc rów -
no cze śnie wol nym od re ak cji emo cjo nal nych (co jest
bar dzo waż ne, bo emo cje po tę gu ją zu ży cie tle nu). Co
wię cej, emo cjo nal ne re ak cje mo gą pro wa dzić do błęd -
nych de cy zji i pa ni ki, przez co mo gą przy czy nić się do
wy pad ku. AD pro wa dzi do „pu stej świa do mo ści” – in ny -
mi sło wy – do usta nia we wnętrz ne go dia lo gu, co po zwa -
la re ago wać szyb ciej i sku tecz niej. We fre edi vin gu

znaj du je za sto so wa nie dla wszyst kich eta pów nur ko wa -
nia. Pod czas przy go to wa nia do nur ko wa nia po zwa la re -
je stro wać ota cza ją ce nas dźwię ki, któ re mo gły by spo tę-
go wać uczu cie stre su, ta kie jak np. roz mo wy nur ków za -
bez pie cza ją cych czy od li cza nie sę dzie go, przy rów no cze -
snym igno ro wa niu ich. Pod czas za nu rza nia i dro gi na dół
umoż li wia rów no cze sne pły nię cie (czy li wy ko ny wa nie
cięż kiej pra cy) i zre lak so wa nie cia ła, wy rów ny wa nie ci -
śnie nia, ob ser wa cję li ny i swo jej po zy cji, wsłu chi wa nie
się w dźwięk kom pu te ra, a tak że w cia ło, któ re re agu je
na wzra sta ją ce ci śnie nie… Rów nież w trak cie dro gi ku
po wierzch ni roz pro sze nie uwa gi po zwa la od no to wy wać
naj mniej sze zmia ny za cho dzą ce w or ga ni zmie i unik nąć
utra ty przy tom no ści.

Ćwi cze niem na de kon cen tra cję uwa gi (wzro ku) jest
rów no cze sne ob ser wo wa nie te go, co dzie je się przed na -
mi, po bo kach, na gó rze i na do le. Moż na so bie wy obra -
zić, że na sze po le per cep cji to je den wiel ki ekran, a my
ob ser wu je my je go po wierzch nię, a nie obiek ty, któ re są
na nim przed sta wio ne.

W Dahab łatwo natknąć się na jakiegoś
rekordzistę…, Natalia Molchanova 
to bardzo sympatyczna babka!

Joga przywraca równowagę – jedną z asan tak
oddziałujących jest pozycja „drzewa”.

A to moja ulubiona figura – mostek – bardzo
dobrze rozciąga klatkę piersiową i przeponę.
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Wy da je się więc, że war to po świę cić tro chę cza su na na -
ukę i prze te sto wa nie jej na so bie. Re kor dzist ka świa ta
zwra ca uwa gę, że to jest me to da, któ ra na nią aku rat dzia -
ła naj le piej, ale każ dy ze „świa to wych za wo dow ców” ma
swój wła sny – rów nie do bry – spo sób na wpro wa dze nie
się w po dob ny stan. Tech ni ka ta ko ja rzy mi się z ob raz -
ka mi 3D, któ re przy kła da ło się do no sa, a po tem po wo lut -
ku od su wa ło od twa rzy (wzrok mu siał cią gle spo czy wać
na środ ku – ta ki tro chę zez). W pew nym mo men cie ob ra -
zek za czy na ło się wi dzieć trój wy mia ro wo. Ostat nio te -
sto wa łam też ćwi cze nie de kon cen tra cji uwa gi na…
bież ni. Wy glą da ło to tak, że ca łe cia ło, po za bie gną cy mi
no ga mi, roz luź nia łam – ze ro na pię cia, szcze gól nie w ob -
rę bie klat ki. Wzrok mia łam tę po wpa trzo ny w ja kiś punkt,
ale rów no cze śnie sta ra łam się re je stro wać wszyst ko, co
by ło w mo im po lu wi dze nia… Słuch tak że był roz pro -
szo ny. My śli usi ło wa łam wy łą czyć, a jed no cze śnie ob -
ser wo wa łam swój or ga nizm i je go re ak cję na bieg. Co
osią gnę łam tym ćwi cze niem? Przez kil ka mi nut ży cie
pły nę ło so bie obok mnie swo im tem pem, ja zaś czu łam
się jak by za mknię ta w szkla nej kap su le, gdzie czas się za -
trzy mał, a ja by łam ob ser wa to rem. Prze dziw ne uczu cie,
ale bie gło się zna ko mi cie…

Aga ta Bo gusz

NNAAJJWWIIĘĘKKSSZZYY SSKKLLEEPP IINNTTEERRNNEETTOOWWYY
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Tak w skró cie opi su je tę tech ni kę Na ta lia. Jej sto so wa -
nie do pro wa dzi ło Mol cha no vą na 101 m głę bo ko ści…

Gdy odpowiednio przygotujecie swoje ciało (i głowę)
do freedivingu, później jest już tylko zabawa.

http://www.aquamatic.pl
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Szcze gól na re flek sja oso bi sta
Nie daw no mi nę ło 18 lat od naj więk szej pol -

skiej ka ta stro fy mor skiej i cho ciaż rocz ni ca nie
by ła okrą gła, pa mię ta ły o niej me dia. Mo że to
na wet dzi wić, bo prze cież na cze le new sów
do mi no wa ła wciąż ka ta stro fa in ne go środ ka lo -
ko mo cji – pre zy denc kie go sa mo lo tu z nu me rem
101. A jed nak w re dak cjach przy po mnia no so -
bie o pro mie, któ re go wrak spo czy wa 19 mil
na wschód od wy spy Ru gia.

O „Ja na He we liu sza” py ta li mnie – jak zwy kle przy
oka zji je go rocz ni cy – róż ni, mniej i bar dziej do świad -
cze ni dzien ni ka rze, jed nak py ta nia by ły ba nal ne, moż na
po wie dzieć, po wtór ko we. O to, jak to się zda rzy ło, ile by -
ło ofiar, ilu lu dzi się ura to wa ło? Nikt nie za py tał ina czej,
na przy kład, czy w spra wie „He we liu sza” jest coś, co łą -
czy je go wy pa dek z ubie gło rocz nym zda rze niem z lot ni -
ska w Smo leń sku, czy są ja kieś ana lo gie, a mo że w ogó le
ich nie ma i wszel kie po do bień stwa trze ba wy klu czyć?

Przy znam, jed ne mu dzien ni ka rzo wi pod su ną łem ta ki
po mysł. Za te le fo no wał chy ba dwa dni wcze śniej – nie
zna łem ani gło su, ani na zwi ska – chciał uzgod nić te ma -
ty kę roz mo wy. Za pro po no wa łem jed no py ta nie i po wie -
dzia łem w skró cie, jak od po wiem. Py ta nie w szcze gó łach
nie jest waż ne, ale oso ba, któ rej mia ła do ty czyć od po -
wiedź, by ła i jest waż na – cho dzi ło o zmar łe go pre zy den -
ta Le cha Ka czyń skie go. Dzien ni karz nie ode zwał się
wię cej. Moż na to tłu ma czyć na róż ne spo so by, nie od rzu -
ca jąc – bo ni by dla cze go – „teo rii spi sko wej”. Nie ule ga
jed nak wąt pli wo ści, że w oczach re dak cyj nych de cy den -
tów, je śli do wie dzie li się, o czym roz ma wia li śmy z re -
por te rem, te mat mógł wy dać się draż li wy.

Za nim przej dę do rze czy, nie od rze czy bę dzie za uwa -
żyć, że wy pad ki „Ja na He we liu sza” i Tu 154 łą czy przede
wszyst kim coś, co trze ba na zwać zwy kłym lek ce wa że -
niem pra wa. W obu tych zda rze niach, acz kol wiek w róż -
ny spo sób, wie lu lu dzi na ru szy ło swo je obo wiąz ki
przy pi sa ne usta wa mi, roz po rzą dze nia mi, re gu la mi na mi i

18 rocznica „Jana Heweliusza”
pro ce du ra mi. Kon tekst kul tu ro wy jest więc nie wąt pli wie
wspól ny, coś z te go wy ni ka ło by dla pol skiej de ba ty o
bez pie czeń stwie po wszech nym, jed nak ta ko wa się nie to -
czy... Ale wra caj my do na szej aneg do ty.

Gdy o spra wie „He we liu sza” du żo już wie dzia łem, po -
sta no wi łem „skon fron to wać” się z ja kimś po li ty kiem, wyż -
szym urzęd ni kiem pań stwo wym, że by zo rien to wać się, czy
tam „na gó rze” lu dzie do strze ga ją ta kie oczy wi sto ści, jak
na przy kład nad zwy czaj ną ak tyw ność mi ni stra spraw we -
wnętrz nych i co z tych spo strze żeń wy wo dzą. Szyb ko zo -
rien to wa łem się, że jest do bra oka zja, bo na Uni wer sy tet
Gdań ski wró cił wła śnie, po za koń cze niu ka den cji na sta no -
wi sku pre ze sa Naj wyż szej Izby Kon tro li, Lech Ka czyń ski.

Bez tru du te le fo nicz nie umó wi łem się na spo tka nie w
So po cie, pro fe sor przyj mo wał ja kie goś stu den ta, gdzieś był
umó wio ny, spie szył się, po wie dział, że ma dla mnie ma ło
cza su. Pa mię tam po czą tek roz mo wy, bo pierw szą kwe stię
uło ży łem so bie wcze śniej: „Pa nie pro fe so rze, nie uwie rzę,
że ja ko pre zes NIK, nie ma Pan żad nej wie dzy, nie zna Pan
przy naj mniej plo tek zwią za nych z He we liu szem i udzia -
łem mi ni stra Mil cza now skie go w tej spra wie...”. Po czym
przed sta wi łem łań cuch po szlak: pro ble my z wa gą ru muń -
skich wa go nów, nie ujaw nio na hi po te za wy bu chu, taj ny
trans port zwłok z lot ni ska w Pa row, i coś tam jesz cze, dziś
już nie pa mię tam szcze gó łów.

Słu chał bez zdzi wie nia i bez za cie ka wie nia, jak by znał
tę hi sto rię. I po wie dział krót ko, że przez Pol skę pro wa dzi
tra sa tran zy to wa ru muń skiej bro ni wę dru ją cej w świat, że
sły szał, iż wie dzie do por tów nie miec kich, ale z oko licz -
no ści to wa rzy szą cych spra wie „He we liu sza” wy ni ka, iż
w grę wcho dzą też in ne por ty, mo że skan dy naw skie.

Za py tał, gdzie o tym pi sa łem, po pro sił o zbiór ar ty ku -
łów – cho dzi ło o cykl „Za to nął w mo rzu kłam stwa”, któ -
ry uka zał się w „Gło sie Wy brze ża” w 1997 ro ku. Kil ka
dni póź niej ko per tę z wy cin ka mi ode bra ła ode mnie pa ni
Mar ta Ka czyń ska.

Wiem, że gdy był mi ni strem spra wie dli wo ści w rzą -
dzie pre mie ra Buz ka, coś w spra wie „He we liu sza” za ini -
cjo wał, ale chy ba nie do koń czył, bo mi ni strem był krót ko.
Gdy zo stał pre zy den tem, pla no wa łem do pro wa dzić do je -
go spo tka nia z wdo wa mi po ma ry na rzach, ale sto wa rzy -
sze nie wdów się roz wią za ło.

Jesz cze nie daw no my śla łem, że spró bu ję do trzeć do
nie go po za koń cze niu ka den cji, za py tać, mię dzy in ny mi,
ile „czar nej” wie dzy trze ba dźwi gać na ta kim sta no wi sku
i dla cze go nie moż na jej spo żyt ko wać, że by nie to nę ły
stat ki i nie roz bi ja ły się sa mo lo ty...

Marek Błuś

Jan Heweliusz -  1986 r.
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Wy pad ku ni gdy nie ma – ma wiał Kła po uchy
– do pó ki się nie zda rzy. Ale myśl, że mógł by
się zda rzyć, wo li my od su wać od sie bie jak naj -
da lej i wie rzy my, że nas to nie spo tka. Tym -
cza sem do bre przy go to wa nie do nie bez piecz nej
sy tu acji i wcze śniej sze prze ćwi cze nie sku tecz -
nej re ak cji na za gro że nie ży cia mo że w znacz -
nym stop niu zmi ni ma li zo wać kon se kwen cje
na głych, nie prze wi dzia nych kom pli ka cji. Do brze
przy go to wa ny ra tow nik przed me dycz ny na miej -
scu wy pad ku jest szan są na bez piecz ny po wrót
do do mu.

Do wy pad ków nur ko wych do cho dzi naj czę ściej na
sku tek błę du czło wie ka, prze ce nia nia swo ich umie jęt no -
ści lub bra ku roz wa gi przy pla no wa niu nur ko wań. Jed -
nak na wet do świad cze nie i do bre przy go to wa nie sprzę-
to we nie da je gwa ran cji, że pod czas pod wod nych wy praw
nie doj dzie do tra ge dii. Na głe zda rze nia, któ re za gra ża ją
ży ciu, nie mu szą wią zać się bez po śred nio z głę bo ko ścią
i ci śnie niem. Kon takt z ja do wi ty mi zwie rzę ta mi mor ski -
mi, sil ne re ak cje uczu le nio we, ura zy, na gły roz strój zdro -
wia na tle ser co wym lub od de cho wym, za tru cia  - to tyl ko
nie któ re z wie lu sy tu acji, któ re mo gą rzu cić cień na do -
tych czas spo koj ny wy jazd. Na li stę wy da rzeń po wo du ją -
cych za gro że nia ży cia, obok za wa łu ser ca, cho ro by de-
kom pre syj nej, na głych sta nów neu ro lo gicz nych, po win -
ny tra fić tak że wy pad ki ko mu ni ka cyj ne, któ re mo gą zda -
rzyć się w cza sie urlo pu z rów nym praw do po do bień-
stwem. Jak się za cho wasz, je śli ten wy pa dek, któ re go ni -
gdy nie ma, na gle jed nak sta nie się fak tem? Ja kie kon -
kret ne czyn no ści po dej miesz, je śli ktoś z Two ich bli skich
znaj dzie się w ta kiej sy tu acji? Sta ty sty ka po ka zu je, że
pierw sza po moc, udzie lo na przed przy by ciem wy kwa li -
fi ko wa nych służb na miej sce zda rze nia, znacz nie zwięk -
sza szan sę po szko do wa ne go na prze ży cie i szyb szy
po wrót do zdro wia. Czę sto na wet pro ste czyn no ści, pod -
ję te nie zwłocz nie po wy pad ku, przy no szą bar dzo sku tecz -
ną po moc. Dla te go ukoń cze nie kur su ra tow nic twa przed-
me dycz ne go po win no być po wszech ną prak ty ką wśród
osób, któ re ak tyw nie spę dza ją czas wol ny.

Po wie cie - Zgo da, ale po co nam ko lej ny kurs do ty -
czą cy udzie la nia pierw szej po mo cy? W dzi siej szych cza -
sach te go ty pu szko le nia więk szość z nas ma za pew nio ne

Po co nurkowi kurs pierwszej
pomocy? przez pra co daw cę. Stan dar do we kur sy or ga ni zo wa ne

przez za kła dy pra cy są okro jo ne ma te ria ło wo, mó wią
nam jak zro bić sztucz ne od dy cha nie, cza sem za pre zen tu -
ją fan tom, po ka żą jak za ta mo wać krwo tok, zwy kle jed -
nak nie wie le wy no si my z ta kiej pre zen ta cji. Ze wzglę du
za rów no na spe cy fi kę spor tu ja kim jest nur ko wa nie, ja k
i wy ma ga nia fe de ra cji nur ko wych po wsta ły szko le nia z
udzie la nia pierw szej po mo cy dla nur ków. I wła śnie ta kie
szko le nia, prze zna czo ne dla osób zwią za nych z nur ko wa -
niem, mo gą po móc nam opa no wać sy tu ację i na uczyć
efek tyw ne go udzie la nia po mo cy na nur ko wi sku. Za ję cia
są spe cjal nie zmo dy fi ko wa ne pod ką tem na szych po trzeb,
po ka zu ją jak po ra dzić so bie w sy tu acjach, któ re naj czę -
ściej spo ty ka ją nur ków. Do brze zor ga ni zo wa ny kurs
pierw szej po mo cy, prze pro wa dzo ny przez pro fe sjo na li -
stę, któ ry zna te ma ty kę zda rzeń lo so wych nie tyl ko teo -
re tycz nie, ale tak że prak tycz nie, jest na wa gę zło ta.

Czym się kie ro wać, wy bie ra jąc kurs pierw szej po -
mo cy?

Kur sy ra tow nic twa przed me dycz ne go są pro wa dzo ne
w Pol sce przez wie le róż nych or ga ni za cji, stąd też ich
pro gra my i stan dar dy mo gą znacz nie się od sie bie róż nić.
Aby mieć pew ność, że da ne szko le nie zo sta nie prze pro -
wa dzo ne zgod nie z ak tu al ną wie dzą me dycz ną, war to
zde cy do wać się na ukoń cze nie kur su akre dy to wa ne go
przez mię dzy na ro do wą fe de ra cję. Ko lej nym aspek tem,
na któ ry war to zwró cić uwa gę jest sam pro gram kur su.
By wa cza sem tak, że jed no dnio we szko le nie jest ogra ni -
czo ne wy łącz nie do po stę po wa nia z nie przy tom nym po -
szko do wa nym, ale mo że być też roz bu do wa ne o ele men -
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ty po stę po wa nia we wstrzą sie czy za wa le ser ca, o za sa dy
uży cia AED czy udzie la nia po mo cy w wy pad kach ko mu -
ni ka cyj nych. Pro wa dząc ak tyw ny tryb ży cia, war to wy -
brać kurs o szer szym pro gra mie. Dla nur ka istot ne bę dą
do dat ko wo bar dzo spe cy ficz ne za gad nie nia do ty czą ce
pierw szej po mo cy tle no wej, ura zów ci śnie nio wych, cho -
ro by de kom pre syj nej itp. Je że li chcesz mieć pew ność, że
w cza sie szko le nia uzy skasz od po wiedź na istot ne dla
Cie bie py ta nia, roz waż wy bór or ga ni za cji, któ ra swo je pro -
gra my ad re su je bez po śred nio do nur ków, zwróć jed nak
uwa gę, aby kurs nie był dla nur ków je dy nie z na zwy. Waż -
ny jest za kres pro gra mo wy, wi dząc na li ście punk ty od no -
szą ce się wy łącz nie do na szych po trzeb, wie my że pro-
wa dzą cy do sto so wał za kres kur su do tej kon kret nej gru py.
Je śli ka dra szko lą ca rów nież zaj mu je się nur ko wa niem, to
zy sku je my pew ność, że sku pi się na wszyst kich ele men -
tach zwią za nych nie tyl ko ze zwy kły mi wy pad ka mi, ale
tak że na al go ryt mie po stę po wa nia w trak cie wy pad ków
czy sto nur ko wych. Ta kie szko le nie, wraz z kur sem „Stress
and Re scue”, da je peł ny ob raz re ago wa nia w sy tu acji za -
gro że nia ży cia w trak cie upra wia nia nur ko wa nia.

Wy tycz ne do ty czą ce udzie la nia pierw szej po mo cy, pro -
wa dze nia re su scy ta cji i wła ści wej re ak cji na sta ny za gro że -
nia ży cia róż nią się nie znacz nie mię dzy so bą, w za leż no ści
od re jo nu świa ta. Nad tym, by róż ni ce te nie by ły zbyt du -
że czu wa ko mi tet ds. re su scy ta cji IL COR z sie dzi bą w Dal -
las. War to do wie dzieć się przed kur sem, czy pro gram jest
opar ty na eu ro pej skich czy ame ry kań skich za le ce niach.
Nie rzu tu je to wpraw dzie na ja kość udzie la nej po mo cy, ale
ucząc się w cza sie szko le nia we dług wy tycz nych eu ro pej -
skich, zy sku je my pew ność, że po zna ne al go ryt my po stę po -
wa nia bę dą spój ne z in ny mi pu bli ka cja mi i szko le nia mi, z
któ ry mi bę dzie my mie li stycz ność w Eu ro pie. Ko lej ny
istot ny ele ment to kwa li fi ka cje wy kła dow ców i tre ne rów.
Na wet naj le piej opra co wa ny pro gram nie bę dzie w peł ni
sku tecz ny, je śli do świad cze nie i przy go to wa nie pro wa dzą -
cych nie jest wy star cza ją ce. Wy bie ra jąc kurs, war to upew -
nić się kto bę dzie in struk to rem, ja kie ma wy kształ ce nie,
prak ty kę i do świad cze nie w ra tow nic twie.

In we stu jąc swój czas w udział w szko le niu, war to
wresz cie za się gnąć in for ma cji czy kurs koń czy się mię -
dzy na ro do wym eg za mi nem i czy po zwa la uzy skać cer ty -
fi kat ho no ro wa ny na ca łym świe cie. Nie za leż nie bo wiem
od umie jęt no ści ra tow ni czych, mię dzy na ro do wy cer ty fi -
kat ra tow ni ka przed me dycz ne go mo że oka zać się bar dzo
po moc ny przy zdo by wa niu ko lej nych stop ni nur ko wych
lub przy po dej mo wa niu pra cy za gra ni cą. Tu znów waż -
ne, by za sta no wić się czy or ga ni za cja, któ ra sy gnu je do -
ku ment ukoń cze nia kur su, jest roz po zna wal na w ca łej
Eu ro pie, ale tak że w USA, w Au stra lii i wszę dzie tam,
gdzie mo gą się gnąć na sze nur ko we pla ny.

Obok nie kwe stio no wa nych ko rzy ści z uczest nic twa w
kur sach pierw szej po mo cy trze ba mieć na wzglę dzie jed -
ną ich nie do sko na łość – nie ma ta kie go pro gra mu szko -
le nio we go, któ ry przy go to wał by nas na ca łe ży cie.
Wszyst kie umie jęt no ści, je śli nie bę dą sys te ma tycz nie od -
świe ża ne, oka żą się nie wy star cza ją ce. Dla te go war to by
na wet oso by, któ re ma ją za so bą rze tel ne, prak tycz ne
prze szko le nie re gu lar nie tre no wa ły swo je umie jęt no ści i
mi ni mum raz w ro ku uczest ni czy ły w kur sie. Więk szość
uczest ni ków szko leń przy cho dzi zmo ty wo wa na wy pad -
kiem, któ ry się wy da rzył, a w któ rym naj czę ściej nikt ze
świad ków zda rze nia nie był pe wien, czy po moc któ rej
udzie la jest moż li wie naj lep sza. Nie cze kaj, aż prze ko -
nasz się o swo jej bez rad no ści. Prze ćwicz przed se zo nem
sku tecz ne re ak cje na wy pa dek. Za pisz się na kurs pierw -
szej po mo cy.

An na Cud na – Zbro żek we współ pra cy z An ną Piżl

in fo@scu ba di ver.pl
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Przy szedł czas na pod su mo wa nie wy ni ków
na sze go te stu. Do ko na my te go z po dzia łem na
ka te go rie, w któ rych na stęp nie bę dzie my przy -
zna wać punk ty.

Pa ra me try
Tu taj bez wąt pie nia li de ra mi są Olym pus i Pa na so nic,

któ re wy róż nia ją się naj więk szą wo do od por no ścią, po -
sia da ją sta bi li za cję, złą cza HDMI i obiek ty wy o ogni sko -
wej od 28 mm. Dru gie miej sce przy pa dło So ny, któ ry
choć nie mo że po chwa lić się przy zwo ity mi pa ra me tra mi
wy trzy ma ło ścio wy mi, cza sa mi mi gaw ki, złą czem HDMI
czy du żym zoo mem optycz nym, to z pew no ścią bro ni się
sze ro ko kąt nym obiek ty wem i sta bi li za cją ob ra zu. Wo do -
od por ny za le d wie do 3 me trów Fu ji film, bez sze ro kie go
ką ta i sta bi li za cji, za jął ostat nie miej sce. Po dob nie Pen tax,
któ re mu za bra li śmy punk ty za sła be cza sy mi gaw ki, brak
sta bi li za cji oraz 2,7-ca lo wy ekran LCD o pro por cjach bo -
ków 16:9. Pod czas ka dro wa nia i pod glą du zdjęć wy ko -
rzy stu je my bo wiem tyl ko je go część.

Test aparatów podwodnych

Podsumowanie
Eks plo ata cja
W tej ka te go rii na po chwa ły za słu żył Pa na so nic, któ -

ry oka zał się naj mniej po dat ny na uszko dze nia. Choć stra -
cił punkt za utrud nio ne czysz cze nie alu mi nio wych

ele men tów, to zy skał dzię ki do łą czo ne mu w ze sta wie si -
li ko no we mu ochra nia czo wi. Za raz za FT2 zna la zły się
Olym pus i Pen tax. Pierw szy trud no do su szyć, a dru gi
trud no do czy ścić. Oby dwa na to miast od no to wa ły za uwa -
żal ne śla dy zu ży cia. Od cho dzą cy la kier, licz ne ubyt ki i
za dra pa nia nie zna la zły na sze go uzna nia, tak więc li stę
za my ka ją Fu ji film i So ny.

Użyt ko wa nie pod wo dą
Pod wzglę dem użyt ko wa nia trud no co kol wiek za rzu -

cić Pa na so ni co wi FT2. Apa rat spra wu je się ide al nie, więc
z pew no ścią za słu żył na mak sy mal ną ilość punk tów.
Wiel ki za wód spra wił nam za to Olym pus. Po przed ni mo -
del zbie rał po chwa ły w tej ka te go rii, ale zmia ny ja kie
wpro wa dzo no w To ugh 8010 spo wo do wa ły je go de gra -
da cję do ostat nie go miej sca. W za sa dzie na plus moż na
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mu je dy nie za li czyć de dy ko wa ny przy cisk do uru cha mia -
nia try bu wi deo i wbu do wa ny głę bo ko ścio mierz. Ex
aequo z Olym pu sem upla so wał się So ny TX5. Wy nik co
praw da wy da je się być uspra wie dli wio ny, gdyż obu do -
wa i in ter fejs apa ra tu nie by ły pro jek to wa ne pod ką tem
użyt ko wa nia pod wo dą, jed nak z pew no ścią przy odro bi -
nie chę ci moż na by po pra wić kil ka błę dów. Apa rat przed
to tal ną po raż ką ra tu je szyb ki i cel ny au to fo kus. W środ -
ku staw ki zna la zły się Fu ji film i Pen tax. Pierw szy z nich
po sia da de dy ko wa ny przy cisk wi deo, je go AF dzia ła
szyb ko, a neo pre no wa opa ska z pew no ścią uła twia ko -
rzy sta nie z apa ra tu. Na to miast kon struk to rzy Pen tak sa za -
dba li o wła ści we ulo ko wa nie obiek ty wu i sku pi li się na
do pra co wa niu kształ tu obu do wy, kon struk cji przy ci sków
i za sto so wa niu do brych po włok an ty od bi cio wych na
ekra nie LCD.

Ja kość zdjęć pod wod nych
Tu taj na du że bra wa za słu żył So ny TX5, któ ry choć

nie za chwy cił nas ta ką ko lo ry sty ką jak Pen tax, to z pew -
no ścią zy skał uzna nie dzię ki zna ko mi te mu od wzo ro wa -
niu szcze gó łów. Dru gie miej sce, za raz za So ny, na le ży
się wspo mnia ne mu W90. W je go przy pad ku trze ba by ło
za brać punk ty za sła bą ja kość ob ra zu na brze gu ka dru i
nie naj lep sze od wzo ro wa nie szcze gó łów. Na ko lej nym
miej scu upla so wał się Pa na so nic, któ ry w za sa dzie w ja -
ko ści zdjęć nie po pra wił nic w sto sun ku do mo de lu FT1.
Nie ste ty dla nie go, kon ku ren cja w ostat nim ro ku nie próż -
no wa ła i dla te go ma my trze cią lo ka tę. Staw kę za my ka ją
Fu ji film i Olym pus, któ re choć po zwa la ją uzy skać przy -
zwo ite zdję cia, to w za sa dzie ni czym się na tym po lu nie
wy róż nia ją.

Ja kość fil mów pod wod nych
Po dob nie jak w przy pad -

ku ja ko ści zdjęć pod wod -
nych, tak i w tej ka te go rii
prym na dal wie dzie TX5.
Jed nak tym ra zem zmu szo -
ny jest po dzie lić się po zy cją
li de ra z FT2, któ ry ge ne ru je
rów nie do sko na łe fil my.
Dru ga lo ka ta przy pa dła
Olym pu so wi, któ ry za uwa -
żal nie od sta je od zwy cięz -
ców. Na ko lej nym miej scu zna lazł się Fu ji, któ ry choć
nie ge ne ru je du żo gor szych ob ra zów od Olym pu sa, to
stra cił punk ty przez ha ła śli wy me cha nizm zoo mo wa nia,
któ ry do dat ko wo po wo du je chwi lo wą utra tę ostro ści. Na
ostat nim miej scu upla so wał się Pen tax W90. Nie dość, że
ja ko je dy ny nie po zwa la na zmia nę ogni sko wej pod czas
krę ce nia fil mów, to ge ne ru je ob ra zy bar dzo ni skiej ja ko -
ści i o sła bej ko lo ry sty ce.

Ja kość zdjęć na po wierzch ni
W tej ka te go rii So ny TX5 mu siał uznać wyż szość Pa -

na so ni ca FT2, któ ry zwy cię żył tu bez a pe la cyj nie. Apa rat
nie miał so bie rów nych za rów no na ni skich, jak i wy so -
kich czu ło ściach, a tak że w cen trum i na brze gu ka dru.
Rów nież Pen tax spi sał się tu le piej od So ny i dla te go W90
za jął dru gą po zy cję. Ja kość zdjęć z XP10 oce ni li śmy po -
dob nie jak z TX5, tak więc apa ra ty te zna la zły się ex
aequo na trze cim miej scu. Staw kę za my ka To ugh 8010,
któ ry ze swo im sil nym od szu mia niem de gra du ją cym roz -
dziel czość zdjęć nie za słu żył na lep szą lo ka tę.

Ja kość fil mów na po wierzch ni
W tej ka te go rii w za sa dzie więk szość ocen od po wia -

da tym uzy ska nym za ja kość fil mów pod wod nych. Ma -
łym wy jąt kiem jest So ny, któ ry nie naj le piej ra dzi so bie
z wła ści wym od da niem ko lo ry sty ki. Dla te go też spadł on
z pierw sze go miej sca i upla so wał się ex aequo z Olym pu -
sem.

Oce na koń co wa
Te sto wa nym apa ra tom po sta no wi li śmy przy znać

punk ty w każ dej z po wyż szych ka te go rii, we dług na stę -
pu ją cej ska li:

Pa ra me try: 0–5 pkt;
Eks plo ata cja: 0–4 pkt;
Użyt ko wa nie pod wo dą: 0–5 pkt;
Ja kość zdjęć pod wod nych: 0–10 pkt;
Ja kość fil mów pod wod nych: 0–8 pkt;
Ja kość zdjęć na po wierzch ni: 0–10 pkt;
Ja kość fil mów na po wierzch ni: 0–8 pkt. 

Zo bacz my więc, ile apa ra ty zdo by ły punk tów na 50
moż li wych:

Naj praw do po dob niej ni ko go nie dzi wi pew ne zwy cię -
stwo Pa na so ni ca FT2. Po mi mo świet ne go wy ni ku nie co
nie po koi fakt, iż pro du cent nie był w sta nie do pra co wać
ko lo ry sty ki zdjęć pod wod nych. No cóż... wi docz nie nie
moż na mieć wszyst kie go. Mi łym za sko cze niem jest dru -
gie miej sce So ny TX5. Do sko na łe no ty, ja kie ze brał za
ja kość zdjęć pod wod nych i fil mów, wró żą wie le do bre go

 
 Fujifilm 

XP10 
Olympus 

Tough 
8010 

Panasonic 
DMC-FT 

Pentax 
Optio W90 

Sony 
TX5 

Cena (wg Ceneo z dn. 15.05.2010 r.) 608 zł 1240 zł 1299 zł 1051 zł 1125 zł 

Parametry [0–5 pkt]  2 4 4 2 3 

Eksploatacja [0–4 pkt]  1 2 3 2 1 

U�ytkowanie pod wod� [0–5 pkt]  3 1 5 3 1 

Jako�� zdj�� podwodnych [0–10 pkt] 5 5 7 8 9 

Jako�� filmów podwodnych [0–8 pkt]  4 6 8 2 8 

Jako�� zdj�� na powierzchni [0–10 pkt] 6 3 10 7 6 

Jako�� filmów na powierzchni [0–8 pkt] 4 6 8 2 6 

RAZEM [0–50 pkt]  25 27 45 26 34 
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na przy szłość. De cy zja pro du cen ta o do sto so wa niu obu -
do wy i in ter fej su ob słu gi do wa run ków pa nu ją cych pod
wo dą mo gła by po waż nie za gro zić do mi na cji Pa na so ni ca.
Olym pus To ugh 8010 to wiel ki prze gra ny na sze go te stu.
Nie mal wszyst kie zmia ny ja kie wpro wa dzo no w no wym
mo de lu oka za ły się nie tra fio ne, a je dy ne co da je na dzie -
ję na przy szłość to po pra wio ny tryb wi deo. Za raz za
Olym pu sem upla so wał się Pen tax W90. Zna jąc ten apa -
rat i bę dąc świa do mym je go nie wąt pli wych za let, czu je
się pe wien nie do syt wi dząc, że do bry pro dukt za jął w na -
szym te ście przed ostat nie miej sce. Nie ste ty W90 stra cił
aż 12 punk tów za sła bą ja kość fil mów wi deo. Gdy by nie
ta wpad ka, to z ła two ścią mógł by po wal czyć z So ny o
dru gą lo ka tę. Fu ji film XP10 za my ka nasz ran king. Bio rąc
pod uwa gę ce nę apa ra tu, ta ki wy nik nie jest dla ni ko go
za sko cze niem. Jed nak pa trząc na róż ni ce punk to we mię -
dzy 3, 4 i 5 miej scem, moż na śmia ło stwier dzić, że Fu ji
po raz ko lej ny udo wod ni ło, iż moż na zro bić ta ni i za ra -
zem do bry apa rat.

Zna jąc już koń co we wy ni ki oraz ce ny po szcze gól nych
apa ra tów war to po ku sić się o zna le zie nie od po wie dzi,
któ ra z pew no ścią nur tu je każ de go z nas – Któ ry apa rat
ku pić? Od po wiedź nie ste ty nie jest pro sta. Wszyst ko bo -
wiem za le ży od na szych po trzeb, ocze ki wań i moż li wo -
ści fi nan so wych. Oso by szu ka ją ce so lid ne go pro duk tu,
któ ry nie za wie dzie ich w żad nych wa run kach i ni czym
ne ga tyw nie nie za sko czy, po win ny roz wa żyć za kup Pa na -
so ni ca FT2. Trze ba jed nak być świa do mym, iż apa rat
kosz tu je wię cej niż nie któ re lu strzan ki i jest on na ty le
du ży i cięż ki, że na sze mał żon ki nie ko niecz nie bę dą po -
dzie lać za chwyt tym pro duk tem, gdyż mo że się już nie
zmie ścić do nie wiel kiej to reb ki wraz ze szmin ką, błysz -
czy kiem i te le fo nem ko mór ko wym. Szu ka jąc więc cze -
goś, co za do wo li przed sta wi ciel ki płci pięk nej, a jed no -
cze śnie po zwo li za osz czę dzić pra wie 200 zł, z pew no ścią
war to roz wa żyć za kup So ny TX5. Jest to bo wiem świet -
ny kie szon ko wy apa rat, któ re go ja kość zdjęć i fil mów z
pew no ścią nas nie roz cza ru je. Na da je się on do sko na le
do co dzien nej fo to gra fii, a na spo ra dycz nych wy pa dach
nur ko wych bę dzie my w sta nie po go dzić się z je go nie do -
sko na ło ścia mi. Oso by, któ re nie ko rzy sta ją z funk cji wi -
deo w apa ra tach kom pak to wych nie mo gą przejść
obo jęt nie obok Pen tak sa W90. Nie po wta rzal na ko lo ry -
sty ka zdjęć pod wod nych z pew no ścią za chę ca do kup na
i spra wi, że nie bę dzie my ża ło wać wy da nych 1050 zł.
Gdy nasz bu dżet jest znacz nie ogra ni czo ny, lub naj waż -
niej szy jest dla nas sto su nek ja ko ści do ce ny, to nie po zo -
sta je nam nic in ne go, jak roz wa żyć za kup Fu ji film XP10.
Choć apa rat nie jest wol ny od wad, to ma jąc świa do mość
je go ni skiej ce ny, je ste śmy w sta nie mu wie le wy ba czyć.
Na ko niec zo sta je Olym pus To ugh 8010. Trud no nam

zna leźć ja ką kol wiek gru pę do ce lo wą dla te go apa ra tu,
zwłasz cza że kosz tu je on za le d wie 49 zł mniej od Pa na -
so ni ca FT2. Wy da je się, iż jest to pro po zy cja je dy nie dla
mi ło śni ków mar ki lub dla tych szczę ścia rzy, któ rzy zna -
leź li nie zbyt roz trop ne go zna jo me go z To ugh 8000 chęt -
ne go na bez go tów ko wą za mia nę na now szy mo del.

Choć pod ję cie de cy zji nie jest ła twe, to nie zmier nie
cie szy co raz wię cej opcji, ja kie pro du cen ci da ją nam do
wy bo ru. Test po ka zał też, że z ro ku na rok mo że my li -
czyć na sprzęt po zwa la ją cy jesz cze le piej uwiecz nić na -
sze pod wod ne przy go dy. Nie po zo sta je więc nic in ne go,
jak mieć na dzie ję, że ten den cja ta zo sta nie utrzy ma na w
ko lej nych la tach i w każ dym ko lej nym te ście bę dzie my
mo gli pod no sić po przecz kę.

Kliknij aby zobaczyć przy kła do we zdję cia

Robert Olech

r.olech@optyczne.pl 
Reklama

MMaaggaazzyynn  NNuurraass..iinnffoo  ppoobbiieerraannyy  jjeesstt
śśrreeddnniioo  ww  7700000000  eeggzz..,,  nniiee  mmoożżee

zzaabbrraakknnąąćć    ww  nniimm  TTwwoojjeejj
rreekkllaammyy  kklliikknniijj  ppoo  sszzcczzeeggóółłyy

http://nuras.info/index.php?reklama,28
http://www.explorer.gdynia.pl
http://www.optyczne.pl/6.8-Test-Test_aparat%C3%B3w_podwodnych_2010_Podsumowanie.html
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Co moż na ro bić zi mą, gdy sprzę tu i do świad -
cze nia brak na igrasz ki pod lo do we? Ow szem,
moż na wzdy chać z roz rzew nie niem, oglą da jąc
zdję cia z ze szłe go se zo nu, snuć mniej lub bar -
dziej kon kret ne wi zje przy szłych wy praw, upusz -
czać krwa wi cy w skle pie nur ko wym, al bo... ru szyć
za sie dzia łe czte ry li te ry i zro bić coś po ży tecz ne -
go. Nie tyl ko dla sie bie, ale i dla in nych (po -
ten cjal nie). Co mam na my śli? Nic szcze gól nie
wy szu ka ne go, zwy kły kurs pierw szej po mo cy. 

Czy war to? Ra czej: czy war to w ogó le py tać „czy war -
to”? Ale spo koj nie, nie za mie rzam te raz ser wo wać mo ra -
li zu ją cej pap ki. Je ste śmy prze cież do ro śli... Nie ukry wam
jed nak, że mam na dzie ję, że uda mi się ko goś za chę cić.
Kurs nie jest skom pli ko wa ny, a wy ma ga nia nie są wy gó -
ro wa ne (odro bi na sku pie nia i do bry hu mor). Wszyst ko
trwa za le d wie je den dzień. My, pa ra za awan so wa nych
żół to dzio bów (bo pla stik to jed no, a do świad cze nie to zu -
peł nie in na baj ka), tra fi li śmy na kurs ta ko wy zwa bie ni
pod stęp nie... pro mo cją. A jak że! Przed świę ta mi wszyst -
ko da się ści snąć i wci snąć. „Spe cjal na ofer ta, wy łącz nie
dla człon ków klu bu... bla, bla, bla...”  Gdy by tyl ko wie -
dzie li do ilu klu bów się po za pi sy wa li śmy i ile „ma tek”
ssie my. Nic to, mo ra le na bok (zresz tą to oni nas na zwa li
„człon ka mi”, a fe!). Kurs za po wia dał się faj nie, a do dat -
ko wo po my śle li śmy, że przy da się w przy szło ści do ro -
bie nia „Re scue”, za tem da li śmy się za cią gnąć. Gdy się
zja wi li śmy na za ję ciach, ran kiem pięk nej gru dnio wej nie -
dzie li, pierw sze co nam się rzu ci ło w oczy to śred nia wie -
ku kur san tów. Ja ko je dy ni w gru pie nie mie li śmy plam
wą tro bo wych. Ach, jak że daw no nie czu łam się be nia min -
kiem! Do dat ko wo, nie li cząc in struk tor ki, by łam tam je dy -
ną ko bie tą. Ki czort? Je dy ne czym się nie wy róż nia łam
był mój bla dy ko lor skó ry, co w mul ti kul tu ro wej Wiel kiej
Bry ta nii nie jest prze cież ta kie oczy wi ste. 

Prze sta li śmy się dzi wić, gdy się oka za ło, że wszy scy
dziar scy pa no wie nur ku ją. To by się zga dza ło z na szy mi
ob ser wa cja mi na lo kal nych akwe nach co do apa ry cji prze -
cięt ne go nur ka wy spo we go. Wróć my jed nak do kla sy. Za -
ję cia teo re tycz ne trwa ły kil ka go dzin, ale wie dza by ła
po da wa na w tak in te re su ją cy spo sób, że nie za re je stro wa -
łam na sa li na wet jed ne go ziew nię cia. Star si pa no wie by -
li wpa trze ni w uro czą in struk tor kę jak w ob ra zek.
Roz ru sza li się do pie ro pod czas czę ści prak tycz nej. Gdy
mal tre to wa li śmy ma ne ki ny oraz sie bie na wza jem, żar tom
nie by ło koń ca. Kur san ci po sztur chi wa li się, prze drzeź -
nia li, a na wet pod kra da li so bie port fe le i ze gar ki. Choć
wy glą da ło to nie po waż nie, efekt ca łej tej za ba wy (oprócz
bo lą cej od śmie chu prze po ny) jest jed nak ta ki, że po tra fi -
my wy ko nać re su scy ta cję, i to na wet z uży ciem de fi bry la -
to ra, za bez pie czyć po szko do wa ne go do przy jaz du ka ret ki,
„od kor ko wać” krztu szą ce go się ła kom czu cha, a przede
wszyst kim nie spa ni ko wać (ta ką mam przy naj mniej na -
dzie ję). Jak na ama to ra, po za le d wie jed no dnio wym szko -
le niu, to cał kiem spo ro. 

Być mo że szan se wy ko rzy sta nia tych umie jęt no ści nie
są za wiel kie (i oby nie by ły), ale już raz zda rzy ło mi się
zna leźć nie przy tom ne go czło wie ka na uli cy i nie ży czę ni -
ko mu tak okrop ne go uczu cia bez rad no ści, ja kie go wte dy
do świad czy łam. Na szczę ście, wszyst ko skoń czy ło się do -
brze, choć wca le nie mu sia ło.

Na ko niec tej mo ra le ski (cóż, jed nak nie uda ło mi się
unik nąć nie unik nio ne go) do dam tyl ko, że gdy by mia ło by
mi się przy da rzyć kie dyś coś pa skud ne go, to chcia ła bym,
aby oso ba wzy wa ją ca ka ret kę za dba ła rów nież o to, abym
w mię dzy cza sie się, na przy kład, nie udła wi ła wła snym
ję zy kiem. Choć przy znam, że w mo im przy pad ku za kra -
wa ło by to na ist ną iro nię lo su.

Agniesz ka Jur gie le wicz

aga jurg@btin ter net.com

Okiem żółtodzioba

Zimowe nurasów zabawy

http://beskiddivers.pl
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Daw no, daw no te mu nur ko wa ła u nas w
kra ju tyl ko nie licz na gru pa osób. Nur ko wa nie
by ło eli tar nym spor tem, do któ re go do stęp
mie li głów nie ci, któ rzy zro bi -
li kurs z nada nia WKU lub też ci, któ rzy mie li
pie nią dze, du żo pie nię dzy i do te go za gra nicz -
ne kon tak ty, że by zdo być nie zbęd ny sprzęt…
Oczy wi ście już wte dy by ła ry wa li za cja po mię -
dzy dwo ma or ga ni za cja mi szko lą cy mi płe two -
nur ków, czy li LOK i PTTK.

Póź niej na stą pił ta ki misz -masz, że już wszyst kim
wszyst ko by ło obo jęt ne. Nie za leż nie od ro dza ju na szej ro -
dzi mej „fe de ra cji” szko le nio wej, spo ty ka li śmy się czę sto
na obo zach szko le nio wych nad je zio ra mi i nad na szym
mo rzem. Wi dząc in nych płe two nur ków, wy mie nia li śmy
wie le ser decz no ści, czę sto wy mie nia li śmy się rów nież
moc no de fi cy to wym sprzę tem i do świad cze nia mi. Nie by -
ło pra wie wca le pol sko ję zycz nych ksią żek trak tu ją cych o
wie dzy nur ko wej. Sprzęt na to miast zdo by wa ło się z ar mij -
ne go de mo bi lu. Po nie waż o wszyst ko by ło bar dzo cięż ko,
je den klub miał mem bra ny do au to ma tów MORS, dru gi
ka cze dzio by, trze ci wę że, więc wy mia na czę ści za mien -
nych kwi tła w praw dzi wie ser de- cz nej at mos fe rze. Przy -
jaź nie z tam tych lat trwa ją do dnia dzi siej sze go i są
nie wzru szo ne, ni czym Pa łac Kul tu ry i Na uki, w któ rym
wszy scy spo tka my się na tar gach nur ko wych... Klu bów
nur ko wych by ło w na szym kra ju tak nie wie le, że nie by ło

Jak wykończyć konkurencję?
sen su się zwal czać i wy kań czać, pod kła da jąc co raz to bar -
dziej wy ra fi no wa ne i fan ta zyj ne świ nie. Nie by ło po waż -
nej bro ni, słu żą cej do ob rzu ca nia się wza jem nie bło tem i
szyb kie go, acz sku tecz ne go, dys kre dy to wa nia kon ku ren -
cji, ja ką jest ogól nie do stęp ny i wszę do byl ski in ter net. Nie
by ło pra wie nic... Od wie lu lat przy glą dam się ryn ko wi
nur ko we mu w ca łym kra ju. Jak to więc wy glą da obec nie w
ska li ogól no pol skiej? Te raz nur ko wać mo że każ dy. Pra wie
każ dy mo że zo stać in struk to rem i szko lić. Tyl ko jak zdo -
być klien tów, gdy w mie ście jest już kil ka in nych cen trów
nur ko wych? I tu taj za czy na się po waż ny pro blem! Jak to
zro bić, że by to wła śnie na sze cen trum wy bra li po ten cjal ni
klien ci i przy szli kur san ci? Spo so bów jest wie le. Tak wie -
le, jak wie le jest twa rzy sa mych in struk to rów, bio rąc pod
uwa gę, że wie lu z nich za wsty dzi ło by ich ilo ścią sa me go
Świa to wi da (Świę to wi ta). I tu taj na su wa się te mat do dal -
szej dy na micz nej dys ku sji. Jak wy koń czyć kon ku ren cję?
Je że li wy koń czę kon ku ren cję i zo sta nę na ryn ku sam, to
przyj dą tyl ko do mnie, bo ni by gdzie in dziej mie li by się
chęt ni na kurs udać?

Oto kil ka spo so bów.
1. Pra ca, pra ca, pra ca z po tęż ną i trwa łą jak ska ła pod sta -

wą, sta no wią cą za mi ło wa nie do te go, co wy bra ło się na swój
spo sób na ży cie. Od czu wa nie fan ta stycz nej mi sji do speł -
nie nia i ogól na ra do cha z prze ka zy wa nia swo ich do świad -
czeń pod wod nych in nym, któ rą od czu wa tyl ko część nie -
wy pa lo nych jesz cze in struk to rów. To nie ste ty naj mniej po -
pu lar ny spo sób zdo by wa nia klien tów...

2. Ob ni ża nie cen za szko le nia, oczy wi ście kosz tem ich
ja ko ści, cza su trwa nia kur su, ja ko ści sprzę tu, po wie trza
i ilo ści nur ko wań. To dość czę sty spo sób, sto so wa ny

przez nie któ rych in struk to rów i cen tra nur ko we. Do -
bry kurs mu si kosz to wać, cen trum nur ko we ma

spo re kosz ty. Za tem za sta na wia ją co ni ska ce -
na jest czę sto jed no znacz nym wy kład ni kiem,

że na czymś oszczę dza ją.
3. Pod bie ra nie so bie klien tów. Re je stru -

je my się na fo rum ja kie goś cen trum lub klu -
bu, wy bie ra jąc by le ja ki nick. Na po cząt ku

sie dzi my ci cho przy cza je ni, nie zwra ca jąc na
sie bie uwa gi, i przy glą da my się uważ nie, kto jest

kim w klu bie. Jak już się zo rien tu je my, to do wy bra -
nych „moc nych ogniw” roz sy ła my pry wat ne wia do -
mo ści z na szą pro po zy cją, że jak ktoś tam przy pro-

wa dzi in ne go „kto sia”, to za każ de go ma „coś tam”.
Oso by, któ re da ją się na brać na ta ki układ po ścią -

gnię ciu kil ku osób za zwy czaj zo sta ją usu nię te z no we go
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sta da, ja ko nie god ne za ufa nia „wrzo dy”. Wszak sko ro
zro bi li ta ki nu mer raz, to dla cze go go nie po wtó rzyć dla
in ne go cen trum?

4. Re kla ma „na bez czel ne go”, czy li re kla mo wa nie
swo je go cen trum nur ko we go tuż przy in nym. Wi dzi my
wej ście do cen trum nur ko we go, dla przy kła du na zwij my
je po pu lar nie „Ra fa”, tuż obok nie go wi si ol brzy mi ekran
re kla mo wy… Wy star czy za mó wić na nim re kla mę, któ -
ra za brzmi: „Cen trum Nur ko we bli żej niż Ra fa!” i tu taj
na stę pu ją da ne in ne go Cen trum Nur ko we go. Ma ło sku -
tecz ne, ale moż na do bia ło ści wku rzyć tych z „Ra fy”. I to
już cie szy!

5. „Na agen ta”. Wy sy ła my do kon ku ren cji za ufa nych
wy wia dow ców, któ rzy po zna ją tam lu dzi i ty pu jąc „prze -
wod ni ków sta da”, pró bu ją za chę cić ich do przej ścia do
nas. Je że li in wi gi lo wa ne cen trum jest „w po rzo” w sto -
sun ku do swo ich lu dzi i ma dzię ki te mu fak to wi lo jal nych
i od da nych nu ra sów, spra wa szyb ko wy cho dzi na jaw, a
„wy wia dow cy” wy la tu ją z hu kiem na zbi ty ryj.

6. „Na wred nia ka”. Wszę dzie i za wszel ką ce nę, na
każ dy moż li wy i zna ny nam spo sób, pod wa ża my za ufa -
nie, do świad cze nie i umie jęt no ści ka dry zwią za nej z kon -
ku ren cją. Na wet je śli ob rzu ci my kon ku ren cję nie za -
słu że nie bło tem, to a nuż się coś do nich przy klei. Nad -
zwy czaj czę sto sto so wa ny spo sób.

7. „Na nin ję”. Z ukry cia, po ci chu, od ty łu, re je stru je -
my się pod róż ny mi nic ka mi na wszel kich moż li wych
por ta lach nur ko wych i fo rach, by znie nac ka za da wać cio -
sy w ple cy kon ku ren cji, wy my śla jąc róż ne in try gi, z któ -
rych ci mu szą się czę sto i gę sto tłu ma czyć, po nie waż
czy ta ją cy te bred nie nie da ją spo ko ju „ jak to wła ści wie
jest?”. Wku rzo na do bia ło ści kon ku ren cja tłu ma czy się,
mar nu jąc swój cen ny czas, pró bu jąc udo wod nić, że nie
jest wiel błą dem, gdy my za cie ra jąc rę ce i zmie nia jąc so -
bie do wol nie nic ki, do ko pu je my co raz to do tkli wiej, do -
wol nie prze kształ ca jąc i do da jąc no we, co rusz wy trze-
py wa ne jak z rę ka wa, zmy ślo ne „re we la cje”. In wen cja
twór cza nie któ rych dra ni, pró bu ją cych zdys kre dy to wać
w ten spo sób kon ku ren cję, jest nie wy czer pa na i czę sto na
ty le owoc na, że z po wo dze niem po win ni do stać na gro dę
Dar wi na w no wej ka te go rii: „Naj więk szy wred niak nur -
ko wy!” 

8. „Na do no si cie la”. Nie za leż nie od te go, że czę sto
wie my, iż kon ku ren cja pod każ dym wzglę dem jest w po -
rząd ku i na wszyst ko ma „pa pie ry”, po nie waż mię dzy in -
ny mi spo dzie wa się wła śnie róż ne go ro dza ju do no sów i
pod ko py wa nia doł ków przez ry wa li zu ją ce cen trum nur -
ko we, i tak śle my na mięt nie do no sy wszę dzie gdzie mo -
że my, bo a nuż coś znaj dą i bę dzie su per! Z lu bo ścią
słu cha my o każ dym naj drob niej szym po tknię ciu kon ku -
ren cji, po ma ga jąc z sa tys fak cją przy kle ić na niej choć

trosz kę swo je go gu ana. Jak w punk cie 6, mo że aku rat się
coś przy klei i zo sta nie my sa mi na ryn ku szko leń?

9. „Na de be ścia ka”. Czę sto spo ty ka ny spo sób sto so wa -
nia nie praw do po dob nej wręcz i ża ło śnie śmiesz nej au to re -
kla my. W koń cu nikt nie po chwa li nas tak do brze, jak sa mi
to zro bi my. Upew nia nie kur san tów, że uczą się u naj lep -
sze go w kra ju, a in ni to knyp ki, na po cząt ku cza sa mi ro bi
fu ro rę! Nar cyzm wśród in struk to rów jest po wszech ny i nie -
ste ty na zbyt czę sto sto so wa ny. W koń cu są in struk to ra mi
nur ko wa nia! A to ta kie nie bez piecz ne za ję cie... Ży cie
wszyst kich le ży u ich stóp! Je że li in struk tor gdzie tyl ko mo -
że chwa li się, ja ki jest su per, to prę dzej czy póź niej ży cie to
zwe ry fi ku je. Sa mo chwal stwo u nas w kra ju jest roz po -
wszech nio ne na ta ką ska lę, że bu dzi co raz czę ściej uśmie -
chy po li to wa nia. Naj bar dziej ża ło sne jest jed nak to, że wie le
osób wy słu chu je słów ta kie go „de be ścia ka” z po waż ną mi -
ną, przy ta ku jąc z po ko rą gło wą, po czym chwi lę póź niej,
ma w gru pie in nych słu cha czy ubaw po pa chy, roz kła da jąc
każ de sło wo ta kie go nar cy za na czyn ni ki pierw sze.

10. „Ro bić swo je” Naj trud niej sza, naj droż sza, naj bar -
dziej cza so chłon na i naj bar dziej za an ga żo wa na for ma
wy koń cze nia kon ku ren cji. Nie za leż nie od te go co ro bi
na sza kon ku ren cja i do ja kich nik czem nych me tod się
ucie ka, że by nas znisz czyć, ro bi my „do brą ro bo tę”. Szko -
li my w spo sób su mien ny, zdy scy pli no wa ny, bez piecz ny
i kon kret ny. Na sza pra ca obro ni się sa ma. Zy ska my co
praw da mia no wy ma ga ją ce go cen trum nur ko we go czy in -
struk to ra, cza sa mi dro gie go, ale su mien ne go, punk tu al -
ne go, so lid ne go, bez piecz ne go i bar dzo kon kret ne go. Po
ja kimś cza sie na sza pra ca za czy na pro cen to wać i lu dzie
za czy na ją ro zu mieć, że ku pie nie „pa pie rów”, a zro bie nie
so lid ne go kur su to po waż na róż ni ca.

Każ dy ro zum ny czło wiek w pew nym mo men cie zro -
zu mie, że je go ży cie i zdro wie jest naj waż niej sze i naj -
cen niej sze. Dla te go je że li na wet ta ki „ku po wacz
pa pie rów” ma już kurs zro bio ny u „śli zga cza -in struk to -
ra”, wszyst kich swo ich zna jo mych i przy ja ciół wy śle jed -
nak do te go cen trum, gdzie od bio rą kon kret ne i
grun tow ne wy szko le nie, nie za leż nie od ce ny. Czy wszy -
scy już wie dzą, jak sku tecz nie wy koń czyć kon ku ren cję?
A mo że ktoś zna lazł sche mat swo je go po stę po wa nia? Je -
że li jest to punkt 1 lub 10, to gra tu lu ję i ży czę po wo dze -
nia. Je że li są to in ne punk ty tej swo istej wy li czan ki, to
naj wyż szy czas na uczyć się po ko ry, za ka sać rę ka wy i je -
że li jesz cze nie za po mnie li ście, jak się na praw dę zdo by -
wa klien tów, to pod jąć pró bę ich od zy ska nia, nie
pod kła da niem świń, tyl ko swo ją cięż ką pra cą, skrom no -
ścią i za an ga żo wa niem. Ot i ca ła ta jem na wie dza pro wa -
dzą ca do nie unik nio ne go suk ce su...

Po zdra wiam
Mr Cha os
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Ta to! Ma mo! A na uczy cie mnie nur ko wać?
To py ta nie, któ re sta wia przed na mi wy zwa -

nie nie mniej sze, niż to sto ją ce przed pa nią z
„Przy spo so bie nia do ży cia w ro dzi nie”, czy -
li jak bez piecz nie wpro wa dzić na szą po cie chę
w świat do nie daw na za re zer wo wa ny tyl ko dla
do ro słych, świat pod wod nych przy gód. Kie dy
za cząć? Czy jak naj wcze śniej? A mo że to jest
zbyt nie bez piecz ne dla mo je go dziec ka? Z dru -
giej stro ny, je śli bę dzie my zwle kać zbyt dłu go,
mo że my po pro stu usły szeć „ Wy jazd nur ko -
wy? Nie, w tym sa mym ter mi nie chce my je chać
ze zna jo my mi na Ma zu ry”.

Or ga ni za cje nur ko we pro mu ją oswa ja nie dzie ci z nur -
ko wa niem już od ośmiu lat, a roz po czy na nie kur sów
przez dzie się cio lat ki. Są to dość sztyw ne gra ni ce, a prze -
cież każ de dziec ko jest in ne fi zycz nie, ma in ny tem pe ra -
ment i cie ka wość ota cza ją ce go świa ta.

Dla ro dzi ców wie lu wspa nia łych i ru chli wych po ciech
pro blem nie jest ob cy. Otóż, gdy tyl ko mło dy nu rek po -
czu je się pod wo dą jak ry ba, za czy na za cho wy wać się
tam czę sto dość nie fra so bli wie. W ta kiej sy tu acji każ da
ryb ka, krab czy ko ral ni gdy nie jest za głę bo ko, a po -
wierzch nia ni gdy nie jest za da le ko, aby do niej szyb ko
wy pły nąć i z uśmie chem na twa rzy wy krzyk nąć „Ma mu -
siu, zo bacz ja ką pięk ną mu szel kę zna la złam!” Nie ste ty,
nie mo że my ta kich sy tu acji zu peł nie wy klu czyć. Mo gą
one być spo wo do wa ne za rów no stra chem, jak i fa scy na -
cją pod wod nym świa tem. Ba ro trau ma, DCS i in ne pro -
ble my za czy na ją być cał kiem re al ne. Co ro bi współ cze-
sny ro dzic, kie dy ma pro blem? Oczy wi ście sia da do In ter -
ne tu. I tu po ja wia się ca ła ma sa po waż nych, ale zu peł nie
nie spraw dzal nych, do dat ko wych pro ble mów. Wpływ ci -
śnie nia na mło dy or ga nizm jest wła ści wie nie zba da ny,
dla te go jest po le do po wsta wa nia róż nych teo rii o szko -
dli wo ści, o ha mo wa niu wzro stu, o pro ble mach z roz wo -
jem płuc i ser ca. Oczy wi ście na le ży dmu chać na zim ne,
ale pew nie trze ba za cho wać też tro chę zdro we go roz sąd -
ku. Czy więc cze kać z tym nur ko wa niem, czy nie?

Nie cze kać! Ab so lut nie nie cze kać, tyl ko nie ko niecz -
nie ro bić z na sze go dziec ka nur ka tech nicz ne go. Prze cież
na dzie się ciu me trach też jest bar dzo du żo do oglą da nia,
na wet dla dwu na sto lat ka. Już na dwóch me trach moż na
dla znacz nie młod sze go dziec ka zor ga ni zo wać ka wa łek
wspa nia łej pod wod nej przy go dy, po le ga ją cej na przy kład

na po szu ki wa niu pod wod ne go skar bu. Trze ba tyl ko uwa -
żać, aby dziec ko nie wy ło wi ło ta tu sio we go pi wa, któ re
chło dzi się na wie czor ną im pre zę.

Szko le nie i or ga ni za cja nur ko wa nia dzie ci nie jest pro -
ste, ale przy no si wie le sa tys fak cji i jest świet ną oka zją do
wy ka za nia się in wen cją oraz spę dze nia wspa nia łych
chwil z na szym dziec kiem.

Zde cy do wa li śmy, że na sze dziec ko bę dzie nur ko wać,
co da lej? Pa mię taj my, aby nie po wie rzać na szej po cie chy
oso bie, co do któ rej nie ma my ab so lut nej pew no ści, że
po ra dzi so bie z tym wy zwa niem. Nie ko niecz nie mu si to
być in struk tor nur ko wa nia tech nicz ne go, wra ko we go i ja -
ski nio we go w jed nym. Waż niej sze, aby by ła to oso ba
umie ją ca po stę po wać z dzieć mi, naj le piej ma ją ca już w
tym kie run ku ja kieś do świad cze nia. Błę dem jest de cy do -
wa nie się na ta ki kurs w trak cie wa ka cji, w po bli skiej ba -
zie nur ko wej, tyl ko dla te go że jest po ło żo na obok pla ży,
na któ rej co dzien nie się opa la my. Tu zno wu źró dłem wie -
dzy mo że być In ter net i fo ra dys ku syj ne, gdzie moż na za -
py tać o do świad cze nia z tym lub z in nym in struk to-
rem/in struk tor ką. Prze cież na sze dziec ko jest te go war te.
Na le ża ło by so bie za dać py ta nie - gdzie nur ko wać. Akwen
po wi nien być atrak cyj ny i cie pły, aby przy go da z nur ko -
wa niem za pi sa ła się ja ko coś fa scy nu ją ce go, a nie ko -
niecz nie ja ko wal ka o prze trwa nie w zim nej i ciem nej
wo dzie. Tu oczy wi ście by wa róż nie, oso bi ście spo tka łem
dzie ci, któ re by ły za fa scy no wa ne ko par ką w Ja worz nie,
mi mo że nie jest to Egipt, jed nak był to śro dek la ta, cie -
pła i czy sta wo da, a ko par kę ota czał rój, no mo że nie bar -
dzo ko lo ro wych, ale jed nak ry bek.

Oczy wi ście cie plej sze mo rza bę dą lep szym miej scem
do za baw z dzieć mi w nur ko wa nie. Ja oso bi ście, ze wzglę-
du na in fra struk tu rę, pre fe ru ję Mo rze Śród ziem ne. Jest
cie pło i ja sno, nie ma wie lu kłu ją cych i ja do wi tych stwo -
rzeń, nie li cząc je żow ców, a at mos fe ra wa ka cji sprzy ja
roz bu dze niu w dziec ku cie ka wo ści pod wod ne go świa ta.

Oczy wi ście Pol ska też nie jest bez szans, ale ko cha ni
ro dzi ce, nie każ dy akwen i nie każ da po ra ro ku się do te -
go na da je. Na wet je śli ta tu sia fa scy nu je je sien ne nur ko -
wa nie w po bli skiej pia skow ni, nie ko niecz nie mu si to od
ra zu spodo bać się dziec ku.

I tu do cho dzi my do na stęp ne go pro ble mu, a mia no wi -
cie ter mi ki dzie ci. Oczy wi ście za fa scy no wa ne dziec ko
bę dzie po tra fi ło oglą dać pod wod ne za ro śla, trzę sąc się ni -
czym ga la re ta, ale chy ba nie o to cho dzi. Jest to pro blem
o ty le po waż ny, że za bez pie cze nie ter micz ne dzie ci, któ -

Dzieci i nurkowanie
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re ge ne ral nie wy chła dza ją się szyb ciej niż do ro śli, nie jest
pro ste. Dzie cię ce pian ki za zwy czaj ma ją bar dzo ogra ni -
czo ną roz mia rów kę i je śli na sze dziec ko nie wpa su je się
aku rat w od po wied ni roz miar, ma my pro blem. Do te go
dzie ci szyb ko ro sną, a wy mia na pian ki co se zon jest dość
kło po tli wa. Dla te go ela stycz ne cien kie pian ki, prze zna -
czo ne na wo dy cie płe, spraw dzą się znacz nie le piej niż
pian ka 7+7mm na wo dy zim ne, któ ra al bo pa su je, al bo nie
pa su je. In nych przy pad ków pro du cent nie prze wi du je.

Wy god ny dzie cię cy jac ket i nie wiel ka bu tla, z au to -
ma tem i ust ni kiem do sto so wa nym do wiel ko ści ust dziec -
ka, to na dal rzad kość. Czę sto, przy cho dząc do cen trum
nur ko we go, do wia du je my się, że ma ją tyl ko je den kom -
plet dzie cię cy, ale na pew no bę dzie pa so wał, bo prze cież
pa su je na wszyst kie dzie ci. Po czym oka zu je się, że przy -

pad kiem jest to po pro stu jac ket XS ze zwy kłym au to ma -
tem. Wnio sek: za pla nuj my nur ko wa nia na sze go dziec ka
wcze śniej i za py taj my, ja kim sprzę tem dla dzie ci dys po -
nu je ba za. O drob nych ele men tach, ta kich jak rę ka wicz -
ki, bu ty i płe twy pa sko we, już na wet nie wspo mi nam, bo
ge ne ral nie pro du cen ci nie prze wi du ją, że bę dzie my mo -
czyć dziec ko w wo dzie po ni żej 26 stop ni i ku pie nie cze -
goś w tym ro dza ju gra ni czy z cu dem.

Pod su mo wu jąc, wszyst kie pro ble my i wy zwa nia są
war te te go, aby je pod jąć, je śli chce my dzie lić swo ją pa -
sję z dziec kiem. Pa mię taj my jed nak o nie bez pie czeń -
stwach i za dbaj my, aby je wy eli mi no wać, a na sze dziec ko
z pew no ścią się nam od wdzię czy.

Radosław Bizoń

radek@nuras.info

http://www.scubadiver.pl


nuras.info 2/2011

52

Mo je 3 gro sze do dys ku sji na te mat: Dziec -
ko ja ko nu rek re kre acyj ny, trwa ją cej na fo rum -
- nu ras. Od kil ku lat, co ja kiś czas na fo rach
nur ko wych po ja wia się py ta nie -  kie dy dziec -
ko mo że nur ko wać? Zwy kle wzbu dza ono dys -
ku sję, w któ rej po ja wia ją się, we dług mnie,
bar dzo cie ka we i kon tro wer syj ne opi nie. 

Pod ko niec grud nia 2010 roku „wy wo ły wa no mnie do ta -
bli cy”, więc zgła szam się do od po wie dzi. W lu tym 2007 ro-
ku na fo rum -nu ras Olo nur z Ka to wic na pi sał: „Roz po czą -
łem wła śnie kurs OWD wraz z 10 let nim sy nem. We dług
za pew nień in struk to ra (i to nie jed ne go) dziec ko w ta kim
wie ku mo że spo koj nie roz po cząć swo ją przy go dę z nur ko -
wa niem”. Spo ra gru pa fo ru mo wi czów uwa ża, że w tym
wie ku jesz cze nie czas na nur ko wa nie i le piej spo koj nie
po cze kać, aż po cie cha skoń czy 15 lat. Do te go cza su
niech do sko na li pły wa nie i upra wia snor ke ling. Cał ko wi -
cie po dzie lam tę opi nię. Po dzie lam też opi nię Ma ni z
War sza wy, że wie lu am bit nych nu ra sów „chce so bie zro -
bić przy jem ność”, nur ku jąc z ma ło let nim sy nem czy cór -
ką. Nad mier nie am bit ni ro dzi ce czę sto chcą po chwa lić
się, ja ką to do sko na łą ma ją po cie chę, któ ra swo imi umie -
jęt no ścia mi w wie lu dzie dzi nach do rów nu je lub prze wyż -
sza do ro słych, a na pew no wy bi ja się znacz nie po nad
swo ich ró wie śni ków. Olo nur jed nak upar cie szu ka po -
twier dze nia dla słusz no ści swo jej de cy zji pi sząc: „Or ga -
ni za cje nur ko we ze zwa la ją na nur ko wa nie od 10 lat,
my śli cie że są na ty le głu pie i pro wa dzo ne chę cią zy sku,
aby tak ob ni żyć wiek?”. Na to Ma nia cel nie za uwa ża:
„OK, zo bacz, któ re or ga ni za cje na to po zwa la ją, bo nie
wszyst kie... I zo bacz, któ ra z nich ro bi naj wię cej ka sy”.
I tu rów nież po dzie lam zda nie Ma ni. Pew ne or ga ni za cje
nur ko we stwo rzy ły tzw. „biz nes nur ko wy” i zbu do wa ły
ca łą fi lo zo fię jak z nie go wy cią gnąć jak naj wię cej ka sy.
A tam, gdzie wi dać ka sę, to czę sto za po mi na się o ety ce,
mo ral no ści i… zdro wym roz sąd ku. My ślę że w ten to
spo sób od kry to ko lej ną ni szę do za go spo da ro wa nia - nur -
ko wa nie dzie ci.

W dal szej ko lej no ści ko le ga Mak da rek z Ma rek włą -
czył się z cie ka wą ob ser wa cją: „Je że li by ły by ja kieś po -
twier dzo ne ba da nia o szko dli wo ści nur ko wa nia dla

dzie ci, to w ta kim kra ju, gdzie za wy la ną ka wę moż na do -
stać mi lio no we od szko do wa nie, żad na z or ga ni za cji nur -
ko wych nie od wa ży ła by się szko lić dzie ci”. O to, aby
or ga ni za cja nur ko wa nie mia ła ta kich pro ble mów za trosz -
czy li się wy bit ni praw ni cy. Jest prze cież coś ta kie go jak
tzw. świa do ma zgo da po in for mo wa na. Prze cież kwe stio -
na riu sze zdro wot ne i oświad cze nia, ja kie nur ko wie i ro -
dzi ce nur ku ją cych dzie ci pod pi su ją przed nur ko wa niem,
prak tycz nie zdej mu ją z in struk to ra od po wie dzial ność za
ewen tu al ne pro ble my pod czas nur ko wa nia.

Kie dy dziec ko mo że roz po cząć nur ko wa nie? Zwo len -
ni kom, dla po twier dze nia ich po glą du od po wiem, że za raz
po uro dze niu. Prze cież pod czas ży cia pło do we go dziec ko
ca ły czas nur ku je w wo dach pło do wych mat ki, więc dla
pod trzy ma nia tych umie jęt no ści, na le ży to od ra zu kon ty -
nu ować w ży ciu po za ma cicz nym! Tyl ko tro chę kiep sko
bę dzie ta kie mu ma lu cho wi spa so wać bu tle, au to mat od -
de cho wy i jac ket. Pia necz kę ja koś się wy kroi. Tak na -
praw dę to uwa żam, że mło dy czło wiek mo że roz po cząć
nur ko wa nie, je że li doj rze je do te go pod wzglę dem fi zycz -
nym, emo cjo nal nym, in te lek tu al nym i men tal nym. Po tra -
fi na uczyć się, a przede wszyst kim zro zu mie fi zy kę od dy -
cha nia ga za mi pod zwięk szo nym ci śnie niem. Zro zu mie
nie bez pie czeń stwa zwią za ne z od dy cha niem sprę żo nym
po wie trzem. Je stem prze ko na ny, że 10 let nie dziec ko nie
jest do te go zdol ne. Przy tych kry te riach wie lu 15 lat ków
mo że rów nież nie nada wać się do nur ko wa nia.

Jed nym z prze ciw wska zań do nur ko wa nia do ro słych
jest ocię ża łość umy sło wa. Je że li kan dy dat nie po tra fi na -
uczyć się i zro zu mieć pew nych za gad nień fi zy ki i bez -
pie czeń stwa nur ko wa nia, to sta no wi po ten cjal ne za gro że-
nie dla sie bie lub part ne ra. Nie chcę przez to po wie dzieć,

Dziecko jako nurek
rekreacyjny
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że dzie ci są ocię ża łe umy sło wo. Do sko na le wie my, że
dzie ci szyb ciej uczą się od do ro słych, jed nak dzie się cio -
lat ki nie po tra fią zro zu mieć te go, co zro zu mie już pięt na -
sto let nia mło dzież. Osią gnię cie usta wo wej peł no let no ści
też nie jest gwa ran cją, że jest się już doj rza łym men tal nie.

Je że li cho dzi o wpływ nur ko wa nia na or ga nizm dzie -
ci i mło dzie ży, to nikt te go nie ba dał i nie bę dzie ba dał, gdyż
od kil ku dzie się ciu lat za ka za ne są eks pe ry men ty zdro -
wot ne na lu dziach. W opar ciu o do stęp ną wie dzę mo że -
my tyl ko teo re tycz nie roz wa żać i prze wi dy wać, jak
wszyst ko co jest zwią za ne z nur ko wa niem od dzia łu je na
mło dy or ga nizm. W cią gu kil ku lat po ja wią się za pew ne
udo ku men to wa ne ob ser wa cje wpły wu nur ko wa nia na or -
ga ni zmy tych, któ rzy bar dzo wcze śnie za czę li nur ko wać.

Uwa żam, że dla 10-let nie go dziec ka czy na sto lat ka
głów nym pro ble mem nie jest cho ro ba de kom pre syj na.
Są dzę, że więk szość nur ko wań dzie ci nie prze kra cza głę -
bo ko ści 10 m, je że li jed nak am bit ni ro dzi ce sty mu lu ją re -
kor dy głę bo ko ści, to ry zy ko DCS znacz nie zwięk sza się.
Naj więk szym za gro że niem dla nur ku ją cych dzie ci jest ry -
zy ko ura zu ci śnie nio we go płuc i uto nię cia przy wy stą pie -
niu sy tu acji awa ryj nych. Więk szość do ro słych nur ków
za po mi na, że nie ma tzw. bez piecz nej głę bo ko ści nur ko -
wa nia. Dziec ko naj czę ściej nie jest te go świa do me. Zna -
ne są przy pad ki śmier tel nych ura zów ci śnie nio wych płuc
po nie fra so bli wym wy nu rze niu z głę bo ko ści 1,2 - 2,0 me-
trów, z tzw. głę bo ko ści ba se no wych.

Ma cie jó wa z Po zna nia traf nie za uwa żył: „Ja koś nie
po tra fię so bie wy obra zić dziec ka w stre sie, któ re dzia ła
zgod nie z za sa da mi bez piecz ne go nur ko wa nia”. Pierw -
szym od ru chem u dziec ka na za gro że nie pod wo dą jest
uciecz ka ku po wierzch ni. Mo że być to spo wo do wa ne
prze stra sze niem się, za krztu sze niem wo dą, za dysz ką, bra -
kiem po wie trza, zgu bie niem ust ni ka, zgu bie niem ma ski
itp. Oba wa udu sze nia się z po wo du bra ku po wie trza po -
wo du je szyb kie wy nu rza nie z za trzy ma nym od de chem, z
wia do my mi kon se kwen cja mi. Aby unik nąć ta kich sy tu -
acji, dziec ko mu si być świa do me za gro że nia i świa do mie
dzia łać, in ten syw nie wy dmu chu jąc po wie trze pod czas
awa ryj ne go wy nu rza nia. Pod czas stre su pod wo dą na wet
do ro śli o tym za po mi na ją.

W dys ku sję włą czył się w koń cu zna ny au to ry tet z
Kra ko wa: „Je że li dziec ko chce nur ko wać - a ro dzi ce
uwa ża ją, że mo że – to po win no. Je że li nie ma wy raź nych
prze ciw wska zań me dycz nych, to dla cze go nie”. Idąc tym
to kiem ro zu mo wa nia, pro po nu ję pod roz wa gę: „Je że li
dziec ko chce ska kać na spa do chro nie, ska kać na bun gee,
jeź dzić sa mo cho dem, la tać sa mo lo tem - a ro dzi ce uwa -
ża ją, że mo że – to dla cze go nie". Co ja kiś czas me dia do -
no szą nam o efek tach ta kich „dla cze go nie”, a na
YouTu be moż na oglą dać cie ka we fil mi ki. Pew ni mek sy -
kań scy ro dzi ce chcie li, aby ich 9 let ni syn zo stał wpi sa ny
do Księ gi Re kor dów Gu in nes sa, ja ko naj młod szy sko czek
spa do chro no wy. Był by re kor dzi stą, ale nie otwo rzył spa -
do chro nu. In ni ro dzi ce spre zen to wa li dziec ku li nę do sko -
ków na bun gee, nie prze wi dzie li jed nak, że ma lec
wy sko czy na niej przez okno miesz ka nia. Nie prze żył
sko ku, bo li na by ła za dłu ga. Naj wy raź niej owe „dla cze -
go nie” wi dać w sta ty sty kach wy pad ków peł no let nich
mło do cia nych kie row ców: „Oko ło 38% przy pad ków
śmier tel nych wy stę pu je w gru pie wie ko wej 15 - 20 lat z
po wo du du żej pręd ko ści jaz dy. Od se tek wy pad ków jest
wyż szy w week en dy, wie czo ra mi lub oko ło pół no cy”.
Słyn ne po wro ty z dys ko tek. Gdzie więc po dzia ła się doj -
rza łość men tal na tych lu dzi?

Nie ste ty, wśród dzie ci i na sto lat ków nie mo że my spo -
dzie wać się zbyt szyb kiej doj rza ło ści men tal nej, któ ra
ogól nie rzecz bio rąc, cha rak te ry zu je się m.in. ra cjo nal -
nym my śle niem, roz sąd kiem, wy obraź nią, zdol no ścią
prze wi dy wa nia, do świad cze niem ży cio wym, dzia ła niem
zgod nie z po wszech nie obo wią zu ją cy mi za sa da mi czy
prze pi sa mi. Nie ste ty doj rza łość men tal na nie idzie w pa -
rze z doj rza ło ścią fi zycz ną i wie kiem me try kal nym. Jed -
nak do ro śli, któ rzy ma ją już dzie ci, ra czej po win ni być
doj rza li men tal nie.

W ko lej nym zda niu ów kra kow ski au to ry tet ma czę -
ścio wą ra cję „Nur ko wa nie jest jed nym z mniej ura zo wych
spor tów. Pod czas nur ko wań jest bar dzo ma ło, w po rów -
na niu z nar ciar stwem czy pił ką noż ną, drob nych czy śred -
nich ura zów, a i ilość cięż kich ura zów czy wy pad ków
śmier tel nych rów nież jest du żo mniej sza niż w np. w nar -
ciar stwie...”.

Po mi mo po wszech ne go za li cze nia nur ko wa nia do
spor tów nie bez piecz nych i o du żej ura zo wo ści, na szczę -
ście sta ty sty ki te go nie po twier dza ją. We dług da nych
DAN USA, na ko niec XX wie ku, wśród 2,6 mln osób
upra wia ją cych nur ko wa nie swo bod ne tyl ko 0,04% ule -
gło wy pad kom. Dla po rów na nia, wśród 14,7 mln osób
upra wia ją cych pił kę noż ną ura zom ule gło aż 2,17% osób.
Ogól na licz ba ura zów zwią za nych z nur ko wa niem jest
du żo niż sza niż w in nych spor tach. Naj bar dziej ura zo we
dys cy pli ny to ko lej no: boks, pił ka noż na, ko szy ków ka,
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gim na sty ka spor to wa, ho kej na lo dzie, nar ciar stwo, sa -
necz kar stwo, sko ki do wo dy, pod no sze nie cię ża rów i ko -
lar stwo. 

Ze sta wie nia sta ty stycz ne wy pad ków nur ko wych wśród
ma ło let nich nur ków są co raz gor sze. W swo ich co rocz nych
ra por tach DAN USA le piej ro bił to daw niej niż obec nie.
W la tach 1987-1997 w gru pie wie ko wej 10-14 lat licz ba
wy pad ków nur ko wych stop nio wo wzra sta ła i sta no wi ły
one od 0,4% do 0,8% wszyst kich ura zów. W tym sa mym
okre sie cza su w gru pie wie ko wej 15-19 lat od se tek wy pad -
ków nur ko wych pra wie się po dwo ił, z 2,8% do 4,9%. W na -
stęp nych la tach DAN USA po da je wy ni ki dla gru py 10-19
lat, w któ rej no tu je się 3-5% wszyst kich wy pad ków nur ko -
wych. Dla zda rzeń za koń czo nych śmier cią - 3-5% do ty czy
nur ków ma ło let nich. W ra por cie DAN USA z 2006 r. 65
wy pad ków do ty czy ło nur ków na sto let nich.

Ura zy w nur ko wa niu zaj mu ją bar dzo od le głą po zy cję
w sta ty sty kach. Wy da je mi się jed nak, że po win ni śmy pa -
mię tać o ma łym, ale jak że waż nym szcze gó le. Z po wo du
drob ne go ura zu pod czas jaz dy na nar tach czy gry w pił -
kę noż ną jesz cze nikt ży cia nie stra cił. Jed nak drob ny uraz
pod wo dą, w po łą cze niu z ma ły mi umie jęt no ścia mi i bra -
kiem do świad cze nia, czę sto uru cha mia la wi nę nie ko -
rzyst nych zda rzeń mo gą cych do pro wa dzić do cięż kie go
ura zu i śmier ci pod wo dą.

Sta ty sty ki DAN po da ją, że na 100.000 nur ków w cią -
gu ro ku gi nie 15-18 osób nur ku ją cych ama tor sko i mniej
niż 4 oso by nur ku ją ce za wo do wo. Nie zna la złem te go w
sta ty sty kach, ale nie są dzę, aby na 100.000 nar cia rzy lub
pił ka rzy, aż ty le osób tra ci ło ży cie na sku tek wy pad ków.
We dług bar dzo trud no do stęp nych pol skich sta ty styk, w
la tach 1999-2008 tyl ko w Pol sce pod czas nur ko wa nia gi -
nę ło każ de go ro ku śred nio 10 osób. Licz ba ta obej mu je
tyl ko przy pad ki, któ re by ły przed mio tem po stę po wań są -
do wych. Osta tecz na śred nia jest za pew ne więk sza, gdyż
każ de go ro ku kil ku ro da ków tra ci ży cie po za kra jem, po -
za tym nie wszyst kie przy pad ki kra jo we są przed mio tem
po stę po wa nia są do we go. W Pol sce jeź dzi na nar tach wie -
lo krot nie wię cej lu dzi niż nur ku je i chy ba trud no by ło by

do li czyć się 10 ofiar śmier tel nych nar ciar stwa w cią gu ro -
ku. Cy to wa ny wy żej kra kow ski uczest nik tej go rą cej dys -
ku sji au to ry ta tyw nie stwier dził coś, cze go w aspek cie te go
co na pi sa łem po wy żej, nie wy pa da mi ko men to wać: „Po -
nie waż nar ciar stwo jest zde cy do wa nie bar dziej ura zo we
(w lek kim i cięż kim sen sie ura zów) od nur ko wa nia, więc
je że li po zwa lam jeź dzić na nar tach, a nie po zwa lał bym
nur ko wać, to nie ma w tym dla mnie OSO BI ŚCIE sen su”. 

Przy to czył do dat ko wo cy tat z mo jej książ ki „Me dy -
cy na nur ko wa”, gdzie na 140 stro nie pi szę: „… nur ko wa -
nie z uży ciem sprę żo ne go po wie trza przez dzie ci do 15
ro ku ży cia, jest du żą lek ko myśl no ścią …”, po czym opa -
trzył ko men ta rzem: „Ta kie zda nie bez żad nych opi sów
oraz kon kret nych da nych jest rzad ko spo ty ka ne w opra -
co wa niach na zwij my to „za chod nich”. (…) mo że Ja ro -
sław Krzy żak uwa ża rów nież, że po zwa la nie dziec ku
po ni żej 15 ro ku ży cia na jaz dę na nar tach lub jeż dże nie
ro we rem po dro gach pu blicz nych jest rów nież du żą lek -
ko myśl no ścią, al bo mo że skraj ną lek ko myśl no ścią. A mo -
że uwa ża, że in ne spor ty otwar tej prze strze ni są du żo
bez piecz niej sze od nur ko wa nia dzie ci …”.

Dla za spo ko je nia cie ka wo ści au to ra tych słów po wiem,
że nie jest to mój wy mysł, tyl ko opi nia „za chod nich” eks -
per tów, za pre zen to wa na w kil ku książ kach, m.in. w książ -
ce A.A. Bo ve „Me di cal Exa mi na tion of Sport SCU BA
Di vers”. Każ dy sport mo że być nie bez piecz ny, a upra wia -
ny bez od po wied nie go przy go to wa nia sta no wi za gro że nie
dla na sze go zdro wia, a cza sa mi na wet ży cia. Nie mam nic
prze ciw ko upra wia niu spor tu przez dzie ci. Mo je bra łem
na ba sen od 3 mie sią ca ży cia, a uczy łem jaz dy na nar tach
i ro we rze od 3 ro ku ży cia. Jed nak za nur ko wa ły ze mną
do pie ro po skoń cze niu 17 lat.

Jak mó wi sta re po wie dze nie, po śpiech wska za ny jest
tyl ko w czte rech przy pad kach: przy bie gun ce, ła pa niu
pcheł, je dze niu ze wspól nej mi ski i po bie ra niu pie nię dzy
z ka sy. Z nur ko wa niem dzie ci le piej się nie spie szyć.
Weź cie je pod wo dę do pie ro wte dy, gdy bę dzie cie prze -
ko na ni, że doj rza ły do te go emo cjo nal nie, in te lek tu al nie
i men tal nie. Po za nie licz ny mi wy jąt ka mi, na pew no nie
osią gną te go przed 15 ro kiem ży cia. War to po cze kać,
gdyż ry zy ko ura zu nur ko we go bę dzie mniej sze niż wte -
dy, gdy za nur ku je my z 10 lat kiem.

Nie ży czę żad ne mu nur ku ją ce mu ro dzi co wi ży cia w
świa do mo ści, że przez swo ją nie za spo ko jo ną am bi cję i
lek ko myśl ność na ra zi li swo je dziec ko na uraz nur ko wy
lub śmierć w wo dzie. Wszyst ko po win no od być się w od -
po wied nim cza sie. Pra wo jaz dy od 18 lat, li cen cja nur ko -
wa od 15 lat, stu dia wyż sze po ogól nia ku, a nie po
przed szko lu.

Dr med. Ja ro sław Krzy żak
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„MEDYCYNA DLA NURKÓW W PIGUŁCE”

autor: dr med. Jarosław Krzyżak

Podręcznik dla każdego płetwonurka
– w skondensowany i przystępny sposób przedstawia 

problemy medyczne nurkowania rekreacyjnego.

www.medycyna-nurkowa.pl
książka polecana przez wydawca i dystrybutor

PPUH „KOOPgraf” s. c.
ul. Kościańska 48 a
60-112 Poznań
tel.: 061 8308 614
tel./fax: 061 8308 615

e-mail: biuro@koopgraf.pl
www.koopgraf.pl

http://www.baciodiving.pl
http://www.medycyna-nurkowa.pl
http://rybactwo.zut.edu.pl
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Kil ka set me trów od Mo stu Mar git, przy uli -
cy Fran kel Leo, znaj du je się ma łe, za ro śnię te
ne nu fa ra mi i in ny mi ro śli na mi je zior ko. Od uli -
cy izo lu je je szkla na ścia na ozdo bio na graf fi -
ti. Je zior ko jest ze wnętrz ną czę ścią ogrom ne go
sys te mu ja ski nio we go, od pro wa dza ją ce go wo -
dę ze wzgórz Bu dy. Do te go wie lo ki lo me tro -
we go, pod wod ne go, pod ziem ne go świa ta mo-
ż na do stać się przez ma ły, nie po zor ny właz,
za zwy czaj za mknię ty na kil ka so lid nych kłó -
dek… Miej sce to zna ne jest od wie ków. 

Pierw sze wzmian ki, o tym, że z po wo du cie płej wo dy
je zior ko uży wa ne by ło do ką pie li, po cho dzą ze śre dnio -
wie cza. „Ofi cjal na” pi sem na in for ma cja po wsta ła na to -
miast w 1276 ro ku.  Jest to do ku ment, w któ rym pa pież
na da je w po sia da nie je zior ko, wraz z mły nem, opac twu
znaj du ją ce mu się na nie da le kiej wy spie Mar git. Wzmian -
ka na te mat ist nie ją cej tam ja ski ni po ja wia się jed nak do -

Budapesztańska Ślicznotka,
czyli Monar Janos cave

pie ro w 1858 ro ku, w pi śmie me dycz nym. Pierw szy jej
ba dacz, far ma ceu ta Ja nos Mol nar, opi sał su chą część ja -
ski ni po wy żej je zior ka. Do mnie my wał on rów nież ist nie -
nie du że go pod wod ne go sys te mu. Ko lej ne istot ne
in for ma cje opu bli ko wał w 1942 ro ku Fe renc Papp, któ ry
opi sał lecz ni cze wła ści wo ści go rą cych źró deł. Po od kry -
ciu za la nych czę ści ja ski ni - roz po czę to ba da nia. Po cząt -
ko wo, przez wie le lat, pe ne tro wa no 480 me trów, gdzie
mak sy mal na głę bo kość wy no si ła 36 me trów. Za miast na
od kry wa niu ko lej nych me trów ja ski ni, sku pio no się na
ba da niu zna nej czę ści. Pró bo wa no opra co wać ma pę, lecz

za da nie to moc no utrud nia ła du ża ilość osa du za le ga ją ce -
go na ścia nach i stro pie. Osad, wzbu dza ny bą bla mi wy -
dy cha ne go przez nur ków po wie trza, po wo do wał spo re
ogra ni cze nie wi docz no ści. Mi mo tej nie do god no ści, roz -
kła da no w ja ski ni ko lej ne me try po rę czów ki i od kry wa no
wciąż no we pa sa że. Ja ski nia oka zy wa ła się co raz dłuż sza
i co raz bar dziej skom pli ko wa na. Nur ko wa nia, z ra cji du -

Jaskinia w środku miasta
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żych od le gło ści i głę bo ko ści, czę sto trwa ły wie le go dzin.
Eks plo ra to rzy mu sie li uży wać spe cjal nych mie sza nin od -
de cho wych i ogrom nej ilo ści sprzę tu, a mi mo to wciąż
nie wy star cza ło cza su na grun tow ne ba da nia na przod ku.
Mo nar Ja nos jest bar dzo ak tyw na. Ska ły ła two kra so wie -
ją. Mie sza nie się wód o róż nej tem pe ra tu rze i gę sto ści
oraz róż ne kie run ki jej prze pły wu po wo du ją, że zja wi ska
kra so we po stę pu ją szyb ko, nie ustan nie zmie nia jąc cha -
rak ter ja ski ni. 

Za sad ni czo w ja ski ni znaj du ją się dwie war stwy wo dy.
Do 12 me trów głę bo ko ści wo da ma tem pe ra tu rę 28O C,
głę biej 20O C. Za no to wa no, że ruch tych warstw na stę -
pu je w prze ciw nych kie run kach. Do dat ko wo, tem pe ra tu -
ra wo dy po ni żej 12 me trów jest sta ła, na to miast w war-
stwie płyt szej zmie nia się w za leż no ści od po ry ro ku, in -
ten syw no ści opa dów i in nych trud nych do okre śle nia
czyn ni ków. Pod czas ba dań za ob ser wo wa no in ten syw ny
prąd wo dy z pew nej szcze li ny. Po jej po sze rze niu, aby
mógł się tam zmie ścić nu rek, oka za ło się, że za re stryk -
cją kry je się ogrom ny sys tem ja ski nio wy, znacz nie prze -
wyż sza ją cy roz mia ra mi do tych czas zna ne par tie. Zna le -
zio no no we ko ry ta rze wy peł nio ne wo dą o trzech róż nych

tem pe ra tu rach. Dzię ki po stę pu ją ce mu roz wo jo wi tech ni -
ki nur ko wej, ba da cze co raz spraw niej za po zna ją się z
ukła dem ko ry ta rzy, roz kła da ją po rę czów kę i kar tu ją ja -
ski nię. Ba da nia trwa ją na dal i z pew no ścią bę dą trwa ły
jesz cze wie le lat. Pa sa że w ja ski ni są roz wi nię te zgod nie
z pęk nię cia mi w ska le, przez co two rzą nie zwy kle skom -
pli ko wa ny la bi rynt. Zna ne ak tu al nie ko ry ta rze ma ją nie -
zli czo ną licz bę skrzy żo wań, po nad 5 km dłu go ści, a
mak sy mal na głę bo kość prze kra cza 85 me trów. Jest to
uni kal ny na ska lę świa to wą sys tem ja ski nio wy. Wę gier -
scy ba da cze, ma jąc tę świa do mość, do kła da ją wszel kich
sta rań, aby chro nić i po zna wać ten sys tem. Dzię ki ich za -
pro sze niu mie li śmy nie by wa łą oka zję i przy jem ność
przyj rzeć się te mu cu do wi na tu ry z bli ska. Jak za zwy czaj,
po je cha li śmy nie wiel ką, dzie się cio oso bo wą grup ką. Na
miej scu spo tka li śmy się z prze sym pa tycz nym go spo da -
rzem ja ski ni oraz trze ma prze wod ni ka mi, któ rzy mie li za -
po znać nas z miej scem. 

Część nur ków tu wła śnie mia ła ukoń czyć swój za -
awan so wa ny kurs ja ski nio wy. Na szczę ście pod wo dą nie
spo sób by ło od róż nić kur san tów od „tu ry stów”. Wszy scy
po sia da ją bar dzo wy so kie umie jęt no ści nur ko we oraz wy -
so kie upraw nie nia open wa ter, w więk szo ści tmx. Tak
więc fi na ło we nur ko wa nia kur su prze bie gły wy jąt ko wo
spo koj nie i pro fe sjo nal nie. Pod czas gdy kur san ci zbie ra -
li da ne kar to gra ficz ne i zma ga li się z róż ny mi tru da mi ja -
ski nio wych ba da czy, tu ry ści spo koj nie prze mie rza li
od le głe i za ku rzo ne szcze li ny… 

War to wspo mnieć, że do stę pu do głów nej czę ści ja -
ski ni bro ni kil ka dzie siąt me trów cia sne go ko ry ta rza z
trze ma re stryk cja mi po dro dze. Do da jąc do te go ła two
mą cą cą się wo dę oka zu je się, że w wi docz no ści po ni żej
me tra wca le nie ła two by ło po ko nać ten od ci nek z twin se -
tem na ple cach i kil ko ma bu tla mi bocz ny mi. Ale da lej po -
zo sta je tyl ko nie usta ją ce „łał” i pil no wa nie, aby au to mat

Gotowi na spotkanie z jaskinią

Tuż przed nurkowaniem Widok z jaskini na powierzchnię
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nie wy padł z bu zi… Pod czas wy jaz du każ dy z nas zre -
ali zo wał po 4 nur ko wa nia, każ de trwa ją ce oko ło 120 mi -
nut. Pra wie 500 mi nut pod wo dą po zwo li ło nam za le d wie
ro zej rzeć się w kil ku miej scach tej im po nu ją cej i onie -
śmie la ją co ogrom nej ja ski ni. Aż trud no uwie-  rzyć, że
twór ten ist nie je w sa mym cen trum kil ku mi lio no wej aglo -
me ra cji. Po zo sta je po zaz dro ścić Wę grom Molnar Ja nos.

Po la cy w sto li cy ma ją sta re, za la ne me tro z wi docz no ścią
w po ry wach do jednego me tra, z zim ną wo dą i nie zdat ną
do od dy cha nia at mos fe rą su chej czę ści. Wę gier ska sto li -
ca skry wa prze pięk ną ja ski nię z kry sta licz nie czy stą, cie -
płą i lecz ni czą wo dą... I gdzie tu spra wie dli wość? … ech!

Sy ren ka&Maj ki  

majki@cave-diving.pl

Polsko- węgierska ekipa po nurkowaniuNurek po akcji

Reklama

Chcesz opisać ciekawe nurkowanie? Chcesz się podzielić ciekawymi informacjami?

Napisz do nas redakcja@nuras.info

http://nuras.info/index.php?wysylanie-artykulow,46
mailto:redakcja@nuras.info
http://www.cn-tryton.pl
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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

Anita Tarczyńska

Anita Tarczyńska

mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=moj pierwszy raz
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Zgod nie z tra dy cją, w dru gą nie dzie lę stycz -
nia, już po raz dzie więt na sty, do no śnie za -
brzmia ła naj licz niej sza or kie stra na na szej
pla ne cie -  Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej Po -
mo cy. Z ro ku na rok co raz więk sza, kon cer -
tu je bez nu żą cych prób i wpra wek, a mi mo to
brzmi wy jąt ko wo har mo nij nie, pre zen tu jąc re -
per tu ar nio są cy ży cie i zdro wie naj młod szym
oraz na dzie ję ich ro dzi com. 

WOŚP to 120 tysięcy wo lon ta riu szy, 1, 5 tys. szta bów
w Pol sce, a tak że w wie lu od le głych kra jach, m.in. w pol -
skiej sta cji an tark tycz nej “Arc tow ski”. W ra mach te go -
rocz ne go fi na łu od by ło się po nad 800 kon cer tów z
udzia łem 1, 3 tys. ar ty stów, róż ne go ro dza ju im pre zy i
hap pe nin gi. Gra li wszy scy, nie tyl ko wir tu ozi na swych
spe cjal nie na tę oka zję stro jo nych in stru men tach, rów nież
my nur ku ją cy, nie ma jąc naj mniej sze go po ję cia o nu tach,
klu czach wio li no wych i be mo lach, nie od róż nia jąc for te -
pia nu od pia ni na, chęt nie od da li śmy się pod ba tu tę nie -
stru dzo ne go, peł ne go en tu zja zmu Dy ry gen ta.

Na czym po le ga wspar cie? Cza sem jest to ma ły, po -
zor nie nie wie le zna czą cy gest, cza sem do bre sło wo. Nie -

Orkiestra sięga dna…
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kie dy, aby po móc wy star czy po pro stu wziąć ko goś za rę -
kę i po cią gnąć za so bą… na dno. Tak też, już po raz trze -
ci, uczy ni li płe two nur ko wie Aka de mic kie go Klu bu
Płe two nur ków Skor pe na z Olsz ty na. Na swo ją sa lę kon -
cer to wą wy bra li ba sen miej ski i za pro si li wszyst kich chęt -

nych, któ rzy za sym bo licz ną kwo tę wrzu co ną do czer wo -
nej or kie stro wej pusz ki mie li oka zję spró bo wać, czym jest
nur ko wa nie. Mo gli prze ko nać się oso bi ście czy płe twy
fak tycz nie uła twia ją pły wa nie, ile wa ży bu tla z po wie -
trzem, czy w ma sce i z au to ma tem od de cho wym w zę bach
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też wy glą da ją jak przy by sze z in ne go wy mia ru i
czy świat wi dzia ny z dna jest po dob nie znie kształ -
co ny jak dno wi dzia ne z po wierzch ni. Ochot ni cy
sta wi li się dość licz nie, w prze wa dze pa no wie, choć
sy re nek też nie za bra kło. Naj młod szy śmia łek miał
za le d wie 8 lat, pod czuj nym okiem in struk to ra
uśmie chał się sze ro ko, za każ dym ra zem jak tyl ko
po ja wiał się na po wierzch ni. Mo że wła śnie zy ska -
li śmy no we go od kryw cę nie zdo by tych głę bin, kto
wie… By li też i ta cy, któ rzy przy by li spraw dzić czy
tym ra zem uszy bę dą tak sa mo bo la ły jak rok te mu,
czy mo że trosz kę mniej i jed nak zo sta ną nur ka mi.
Tak przy oka zji do brej za ba wy, a mo że od kry wa nia
no wej pa sji, za peł nia ły się pusz ki da ją ce szan sę
tym, któ rzy na nią cze ka ją.

Czę sto by wa też tak, że aby ko muś po móc wy -
star czy wska zać świa teł ko, któ re wca le nie zga sło,
jak się cza sem mo że wy da wać, tyl ko chwi lo wo
zna la zło się po za za się giem wzro ku. W tym ce lu
wła śnie, co rocz nie w dniu wiel kie go gra nia, gdy
za pad nie zmrok, wy sy ła my świa teł ko wy so ko do
nie ba, tam naj trud niej stra cić je z oczu, jest wi -
docz ne z każ de go miej sca na zie mi, rów nież spod
wo dy. Nur ko wie z olsz tyń skie go klu bu Aqu adi ver
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pod ję li się zna le zie nia jed ne go z ta kich świa te łek, któ re
za gu bi ło się gdzieś na dnie je zio ra Ukiel w Olsz ty nie, w
oko li cy miej skiej pla ży. Eki pa do pi sa ła, po go da też, cho -
ciaż na głe roz to py nie po ma ga ły w po ru sza niu się po za -
mar z nię tym je zio rze. Ochot ni cy szu ka li zgu by wie le
mi nut, za nu rze ni w lo do wa tej wo dzie. I jak zwy kle – suk -
ces! Ob ser wo wa ni bacz nym okiem ka me ry, wy do by li je
spod wo dy i prze ka za li na li cy ta cję, aby pie nią dze ze
sprze da ży za si li ły kon to WOŚP. Nie któ rym uczest ni kom
barr r dzo spodo ba ło się nur ko wa nie pod lo do we. Nie znie -
chę cił ich na wet fakt dłu gich i do kład nych przy go to wań.
Je den z po szu ki wa czy, odzia ny w mo kry ska fan der 5
mm, sie dział pod wo dą pra wie 60 mi nut, czyż by roz grzał
go tak wi dok plu ska ją cych się nie opo dal mor sów, a
zwłasz cza atrak cyj nych pań, ubra nych w ko stiu my ką pie -
lo we w go rą cych bar wach, kon tra stu ją cych in try gu ją co z
wszech obec ną śnież ną bie lą? Pod ko niec ak cji uśmiech -
nę ło się na wet ni skie zi mo we słoń ce, mo że chcia ło ogrzać
na sze go bo ha te ra, a mo że wy sła ło nam w re wan żu świa -
teł ko z nie ba? A tak przy oka zji, czy ktoś mo że wie, ja ką
kwo tę na li cy ta cji osią gnę ło od na le zio ne na dnie świa teł -
ko i po da ro wa ne przez Nu ras.in fo książ ki? 

Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy po mo gli or kie stro we
gra nie prze nieść do na szej pod wod nej kra iny, mo że te ra -
do sne nut ki wciąż plą czą się gdzieś w głę bi nach, po słu -
chaj cie przy oka zji. Do zo ba cze nia za rok, sie ma!

Re dak cja
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W po przed nim nu me rze Nu ras.in fo uka zał się
wy wiad z za rzą dem Sa fe Wa ter As so cia tion. Po
je go opu bli ko wa niu, w związ ku z in for ma cją za -
miesz czo ną na FN (http://fo rum - nu ras.com),
zwią za ną z 1% po dat ku, któ ry moż na prze ka zać
wła śnie SWA, otrzy ma łem e - ma -
il od ko le gi, z któ rym dłu gi czas się nie wi -
dzia łem. Po pro sił on o wy ja śnie nie, o co
wła ści wie w tym wszyst kim cho dzi… Co ro bi -
my, po co i co z te go ma my… Być mo że to
do bra oka zja, aby opo wie dzieć sze rzej o tym,
cze go nie zna leź li ście w wy wia dzie i na na szych
stro nach.

Naj le piej za cząć od po cząt ku…
Pa mię tam jak dziś let ni po nie dzia łek 2008 ro ku, do wie -

dzia łem się wte dy o wy pad ku, któ ry wy da rzył się w  jed -
nym z cen trów nur ko wych, z któ rym cza sa mi wy jeż dża -
li śmy. Ty po wy wy jazd week en do wy, ty po wa tu ry sty ka na
Ma zu rach… Fi na łem by ły dwie oso by po szko do wa ne, jed -
na nie ste ty śmier tel nie. Bez wcho dze nia w szcze gó ły te go
zda rze nia po wiem, że przy czy ną tra ge dii by ły kło po ty zdro -
wot ne ofia ry wy pad ku. Dru ga oso ba zo sta ła ura to wa na tyl -
ko dzię ki wła ści we mu za bez pie cze niu na po wierzch ni. W
krót kim cza sie po tych wy da rze niach, sie dząc w gro nie
przy ja ciół, rów nież osób bio rą cych udział w fe ral nym wy -
jeź dzie, za sta na wia li śmy się, jak skoń czył by się ta ki wy -
jazd, gdy by nie za bez pie cze nie – tlen oraz prze szko lo ne
oso by udzie la ją ce pierw szej po mo cy, a tak że świa do mość,
co na le ży zro bić. Na sza kon klu zja nie by ła po zy tyw na.
Prze cież nie jed no krot nie, jeż dżąc na week end nur ko wy, nie
za bie ra li śmy ze sta wu tle no we go, bo… nie ma my, bo… bę -
dzie w ba zie, bo… to tyl ko je den dzień. Wte dy też za pa dła
de cy zja – ro bi my skład kę i ku pu je my ze staw tle no wy.

Na gle oka za ło się, że osób, któ re chcia ły by się „do rzu -
cić” i mieć moż li wość ko rzy sta nia z ta kie go ze sta wu w
gro nie na szych bli skich zna jo mych jest wię cej, niż nam się
wy da wa ło. Szyb ko do szli śmy do wnio sku, że chce my zro -
bić coś jesz cze, coś dla in nych, coś dla ca łe go śro do wi ska
nur ko we go. Wte dy zro dził się po mysł zin sty tu cjo na li zo -
wa nia na sze go dzia ła nia...

… i tak po wsta ło Sto wa rzy sze nie.
Szyb ko stwo rzy ło się fo rum in ter ne to we, w dro dze kon -

kur su po wsta ła na zwa Sa fe Wa ter As so cia tion. Na spo tka -

O Safe Water Association
słów kilka niu za ło ży ciel skim zja wi ło się po nad 20 osób, ko lej ne za -

de kla ro wa ły człon ko stwo.

Od po cząt ku okre śli li śmy 2 ob sza ry, w któ rych chce my
po dej mo wać dzia ła nia:

1. We wnętrz ny - skie ro wa ny na człon ków sto wa rzy sze nia;
2. Ze wnętrz ny – skie ro wa ny do śro do wi ska nur ko we go,

ale i do osób nie nur ku ją cych.
W ra mach dzia łań we wnętrz nych za ku pi li śmy sprzęt (ze -

sta wy tle no we, de fi bry la tor, fan to my do szko leń, pro fe sjo -
nal ną ap tecz kę), któ ry słu ży nie od płat nie człon kom SWA.
W ra mach we wnętrz ne go mo ty wo wa nia, spo ra część osób
ukoń czy ła kur sy pierw szej po mo cy (EFR, DAN). Kil ka
osób uzy ska ło upraw nie nia in struk tor skie. Mar gi nal ny, ale
lu bia ny ob szar to wspól ne wy jaz dy pod szyl dem - spraw -
dzo ny part ner to waż ny ele ment bez piecz ne go nur ko wa nia.

W ra mach dzia łań ze wnętrz nych pu bli ku je my na stro nie
SWA pla ny ewa ku acyj ne dla nur ko wisk, któ re każ dy mo -
że nie od płat nie po brać, pro mu je my ak cję Sa ve Li ves (pro -
pa go wa nie de fi bry la to rów), współ pra cu je my z Ko mi sa ria-
tem Rzecz nym Po li cji w War sza wie. Sta no wi li śmy rów -
nież wspar cie przed me dycz ne na mi strzo stwach Pol ski we
fre edi vin gu. Wszyst ko, co ro bi my, ro bi my spo łecz nie, w
wol nym cza sie oraz bez wy na gro dze nia.

W ze szłym ro ku, ze środ ków po zy ska nych z 1% od
osób fi zycz nych za rok 2009, Sa fe Wa ter As so cia tion za ku -
pi ło i prze ka za ło ba zie Cra zy Shark nad je zio rem Bia łym
k/Go sty ni na de fi bry la tor Phi lips FRx. Na szym ce lem jest
po moc, że by każ da ba za nur ko wa by ła wy po sa żo na w po -
dob ny sprzęt. Czy jest to re al ne? Oczy wi ście, że tak!

Sto wa rzy sze nie - (zrze sze nie) po wo ły wa ne przez
gru pę osób ma ją cych wspól ne ce le lub za in te re so wa -
nia. Sto wa rzy sze nia za li cza ne są w po czet III sek to ra
(I sek tor – ad mi ni stra cja pań stwo wa, II sek tor – biz -
nes), zwa ne go rów nież w skró cie NGO (non -go vern -
men tal or ga ni za tion – or ga ni za cje po za rzą do we).
Or ga ni za cje po za rzą do we – w od róż nie niu od or ga -
nów pu blicz nych a po dob nie jak biz nes – są pry wat -
ne i po wsta ją z ini cja ty wy ich za ło ży cie li (pry wat nych
osób), ale – w od róż nie niu od biz ne su, a po dob nie jak
wła dze pu blicz ne – dzia ła ją w in te re sie pu blicz nym,
a nie pry wat nym.

Ce chą wspól ną wszyst kich tych or ga ni za cji jest
dzia łal ność nie za rob ko wa.

http://forum-nuras.com/viewtopic.php?t=24153&sid=cd13cdf716f9a74ccf4c7b38adc02af0
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Co jest waż ne i war to jesz cze raz pod kre ślić – CA ŁOŚĆ kwo ty 1% prze zna cza -
na jest na za kup sprzę tu – nie ma kosz tów ope ra cyj nych, za rob ku dla za rzą du itd.

Dru ga waż na dla nas spra wa to nie sie nie po mo cy w ta ki spo sób, aby nie wy rę czać
wła ści cie li baz z ich pod sta wo wych obo wiąz ków dba nia o bez pie czeń stwo nur ków.
Każ da ba za po win na mieć mi ni mum je den ze staw tle no wy. De fi bry la tor ma sta no -
wić war tość do dat ko wą, za pew niać po czu cie bez pie czeń stwa na wyż szym po zio mie.
Cho dzi nam o za ini cjo wa nie pew ne go kie run ku zmia ny w ja ko ści, do brze ro zu mia -
nej mo dy na po sia da nie te go ty pu sprzę tu za rów no przez ba zę, jak i cen trum nur ko -
we or ga ni zu ją ce wy jaz dy.

Za miast pod su mo wa nia…
Śro do wi sko nur ko we jest od bi ciem spo łe czeń stwa w ogó le. Ja ko oso ba dzia ła ją ca od

wie lu lat w ob sza rze or ga ni za cji po za rzą do wych mam świa do mość, że wie le osób nie ro -
zu mie, co kry je się pod sło wa mi ta ki mi jak „sto wa rzy sze nie” czy „NGO”. Czę ści osób ko -
ja rzy się to z przy mu so wy mi ak cja mi spo łecz ny mi, z fun da cja mi or ga ni zo wa ny mi przez
kor po ra cje dla ukry cia zy sków, a po zo sta łym - z obo wiąz ko wy mi spół dziel nia mi. Za pew -
ne w ja kimś stop niu są to sko ja rze nia za sad ne, bo wiem sek tor or ga ni za cji po za rzą do wych
zro bił wie le, aby na po cząt ku lat 90. XX wie ku ze psuć so bie opi nię. Ale w ostat nich cza -
sach zro bił jesz cze wię cej, aby tę re pu ta cję od bu do wać. Cią gle jesz cze jest nam da le ko do
Skan dy na wów, któ rzy w dzie dzi nie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go są li de ra mi.

Wie rzę jed nak głę bo ko, że or ga ni za cja ta ka jak Sa fe Wa ter As so cia tion jest po -
trzeb na, ma sens i „ro bi do brą ro bo tę”.

Za pra szam wszyst kich za in te re so wa nych do kon tak tu, wspar cia i człon ko stwa. Je -
ste śmy otwar ci na każ de go – nie za leż nie czy po sia da sto pień OWD czy in struk tor ski, czy
jest wy szko lo ny w CMAS, PA DI, NA UI czy w ja kiej kol wiek in nej or ga ni za cji. Nie sta -
no wi my za mknię te go śro do wi ska. Je ste śmy otwar ci na każ dą pro po zy cję dzia ła nia!!!

Grze gorz Sie rak

Pre zes Sa fe Wa ter As so cia tion

Czy jest re al ne, aby de fi bry la tor był w każ dej ba zie w Pol sce?
Ma ga zyn Nu ras.in fo roz sy ła ny jest do 6000 użyt kow ni ków fo rum -nu ras. W

2010 ro ku śred nia war tość 1% po dat ni ka to 42 zł. Koszt za ku pu de fi bry la to ra i
osprzę tu, któ ry prze ka zu je my to ok. 8000 zł. Gdy by każ dy z użyt kow ni ków fo -
rum prze ka zał 1% na ten cel, mo gli by śmy na być po nad 30 ta kich ze sta wów i
praw do po dob nie wszyst kie ba zy w Po lce otrzy ma ły by sprzęt mo gą cy ura to wać
ży cie w sy tu acji kry zy so wej.

Je ste śmy prze ko na ni, że jest to moż li we! Ale po trze bu je my Wa szej po mo cy!

W jaki sposób można przekazać Safe Water Association 1% podatku za
2010 rok?

Przekazanie przez podatnika swojego 1% dla SWA w roku 2010 jest niezwykle
proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatko-
wym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do
zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego, w sekcji
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisujemy numer, pod jakim
widnieje ona w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli numer KRS 0000319349. 

I już - pieniądze z tytułu 1% podatku przekaże urząd skarbowy na konto SWA. 
Pieniądze zamiast do fiskusa trafią do Safe Water Association.

Twój nowy azymut...
Twój nowy azymut...

www.aquasklep.pl

http://aquasklep.pl
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Zawodowcy
W cy klu Za wo dow cy po raz ko lej ny pro po nu je my

wy wiad Pio tra Sza la te go z nur kiem za wo do wym.

Piotr Sza la ty: Wi tam! Mo że tak w skró cie przed -
staw się, ja kie upraw nie nia w nur ko wa niu za wo do -
wym zdo by łeś?

Mar cin Woź nic ki: Cześć, Mar cin Woź nic ki, ina czej
„Wó zek”, mam 35 lat, po sia dam upraw nie nia IM CA Sur -
fa ce Sup plied/So uth Afri can Di ver Class II, czy li mo gę
pra co wać na głę bo ko ści do 50 m na po wie trzu w dzwo nie
mo krym, je stem też ope ra to rem ko mór de kom pre syj nych
i in struk to rem płe two nur ko wa nia CMAS i PA DI.

PS: Jak za czę ła się Two ja przy go da z nur ko wa -
niem za wo do wym?

MW: Mo ja przy go da z nur ko wa niem za czę ła się pra -
wie 20 lat te mu, na kur sie pro wa dzo nym przez OSP Ra -
tow nic two Wod ne Mi stral Po znań. Zdo by łem wte dy

upraw nie nia 1* CMAS.
By ły to tro chę in ne cza -
sy, z upra- w nie nia mi
CMAS moż na by ło wy ko -
ny wać pra ce pod wod ne,
mo że nie od ra zu z P1,
ale z wyż szy mi stop nia mi już tak. Z cza sem zdo by łem
upraw nie nia in struk to ra CMAS, na stęp nie PA DI, tak
więc za wo do wo za ją łem się na uką płe two nur ko wa nia.
Mia łem ma łą przy go dę z wła snym cen trum nur ko wym,
po tem ja ko in struk tor pra co wa łem w kra ju i tro chę za
gra ni cą. Nie daw no po sta no wi łem na do bre za jąć się pra -
cą pod wo dą i ukoń czy łem szko łę dla nur ków za wo do -
wych w RPA.

PS: Two ja pierw sza pra ca?
MW: Mo je pierw sze pra ce pod wod ne zwią za ne by ły z

dzia łal no ścią klu bu, czy li głów nie z po szu ki wa niem ofiar
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uto nięć, po za tym wy ko ny wa łem róż ne in ne drob ne ro -
bót ki. Po po wro cie z RPA pra co wa łem w Gre cji przy in -
sta la cji i ob słu dze farm ryb nych na mo rzu.

PS: Czy za mie rzasz da lej się kształ cić za wo do wo?
MW: Od po cząt ku przy go dy z nur ko wa niem sta ram

się kształ cić i roz wi jać na kur sach, ale nie tyl ko w tak for -
mal ny spo sób. W roz mo wach z bar dziej do świad czo ny mi
nur ka mi, książ kach, ma ga zy nach, na stro nach in ter ne to -

wych zwią za nych z nur ko wa niem za wsze moż na zna leźć
wie le cen nej wie dzy, któ rej nie zdo bę dziesz na kur sie.
Oczy wi ście, my ślę o dal szym szko le niu, chciał bym zro bić
kurs Di ving Me dic Tech ni cian, czy li zdo być umie jęt no ści
tech ni ka me dycz ne go, któ ry udzie la po mo cy w cho ro bach
i ura zach, któ re zda rzyć się mo gą na mo rzu. Ta ki kurs to
mię dzy in ny mi: szy cie ran, po da wa nie le ków, za strzy -
ków…, mo że znów wy biorę się do Afry ki? Ko lej ną rze -
czą, któ rą chciał bym zro bić to kurs NDT, czy li
upraw nie nia do wy ko ny wa nia in spek cji z wy ko rzy sta niem
mię dzy in ny mi urzą dzeń ul tra dź wię ko wych, po tem mo że
nur ko wa nia sa tu ro wa ne al bo LST (Li fe Sup port Tech ni -
cian) tech nik utrzy ma nia ży cia w sys te mach sa tu ro wa -
nych, zo ba czy my... Ście żek dal sze go roz wo ju jest spo ro,
bo pra ce pod wod ne to bar dzo sze ro ka dział ka, a na mo -
rzu i pod wo dą spo ro się dzie je.

PS: W ja kich fir mach i gdzie do tej po ry pra co wa łeś?
MW: Ostat nio pra co wa łem w fir mie Hy dro se rvi ce

przy bu do wie Mo stu Pół noc ne go w War sza wie, a wcze -
śniej dla Se aswift z Du ba ju.

PS: Naj cie kaw sze lub naj trud niej sze za da nie wy -
ko ny wa ne przez Cie bie pod wo dą?
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MW: Naj trud niej sze, a wła ści wie cięż kie emo cjo nal -
nie, by ły po szu ki wa nia i wy do by wa nie ofiar uto nięć. Naj -
czę ściej by li to lu dzie mło dzi, nie ste ty bar dzo czę sto po
al ko ho lu. Wo da nie lu bi al ko ho lu. Bar dzo do brze na to -
miast wspo mi nam ba da nia ro ślin no ści pod wod nej w je -
zio rach Wiel ko pol skie go Par ku Na ro do we go, któ re
pro wa dzi łem mię dzy in ny mi do mo jej pra cy ma gi ster skiej.
La to, słoń ce, dzi ka przy ro da, przej rzy sta, cie pła wo da,
mi ła lek ka pra ca, stu denc kie cza sy...

My ślę, że żad nej pra cy w wo dzie nie moż na lek ce wa -
żyć i wpa dać w zbyt du żą ru ty nę, mi mo wszyst ko ca ły czas
na le ży być czuj nym, prze strze gać pro ce dur i do brej prak -
ty ki nur ko wej. Nie wąt pli wie naj trud niej sze są no we za -
da nia, któ rych wcze śniej nie wy ko ny wa li śmy, nur ko wa nie
w no wych akwe nach, szcze gól nie gdzie nic nie wi dać - ja -
koś czę sto się to zda rza. Na szczę ście wszyst kie go mo że -
my się na uczyć i do wie lu rze czy przy zwy cza ić.

PS: Czy moż na do brze za ro bić, pra cu jąc ja ko nu rek?
MW: Moż na i nie moż na. Tak sa mo jak w każ dym in -

nym za wo dzie, moż na do brze za ra biać, a moż na też kle -
pać bie dę. Wszyst ko za le ży od na szych chę ci, kom pe-
ten cji, pra co wi to ści, zdol no ści, pre dys po zy cji, no i oczy -
wi ście od szczę ścia, jak wszę dzie.

PS: Ja kie są Two je dal sze pla ny?
MW: Na ra zie pra ca, pra ca, ja kieś krót kie wa ka cje,

mo że nar ty, mo że wy pad na cie płe go nur ka w Egip cie.

PS: W ja kim sprzę cie pra co wa łeś?
MW: Kir by Mor gan - więk szość je go mo de li, by ła też

ma ska fir my In ter spi ro, czę sto zwy kła ma secz ka i po czci -
wy Cy klon 5000, mia łem też przy jem ność nur ko wać w
ogrze wa nym ska fan drze.

PS: Co Cię naj bar dziej urze kło w pra cy nur ka za -
wo do we go?

MW: Hmm... faj na, cie ka wa ro bo ta, po pro stu lu bię
nur ko wać! Po za tym ten sprzęt - za baw ki du żych chłop -
ców. Po dró że, cie ka wi lu dzie, do brzy kum ple, ka sa,
dziew czy ny...  aaa i jesz cze po łu dnio wo afry kań skie dia -
men ty w Atlan ty ku!

PS: Dzię ku ję za roz mo wę.
MW: Dzię ku ję
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Te sty kom pu te rów wie lo ga zo wych ma de in
VR Tech no lo gy and He in richs/We ikamp, czy -
li głę bo kie roz pra co wa nie Buhl man na – do bry,
sta ry Py le czy „teo re tycz nie” bar dziej wła ści we
Gra dients Fac tors.

Zgod nie z uknu tym wcze śniej pla nem uciecz ki przed zi -
mą, za pla no wa łem spę dze nie ostat nie go mie sią ca 2010 r.
w Egip cie, w sło necz nym, choć nie co wietrz nym o tej po -
rze ro ku, Da hab. A po nie waż nie bar dzo lu bię się opa lać, za
to bar dzo lu bię nur ko wać, po sta no wi łem tro chę po kom bi -
no wać.

Ostat nio sys tem RUN TI ME na ta blicz ce od cho dzi na
dal szy plan na rzecz kil ku spo so bów li cze nia „de co w lo -
cie” lub sto so wa nia dru gie go kom pu te ra wie lo ga zo we go
ja ko bac kup. Mo im zda niem, bar dziej ade kwat ne jest
stwier dze nie „li cze nie de co w gło wie”, bo nie cho dzi prze -
cież o nur ko wa nia bez pla nu de kom pre sji i wy li cza nie jej
w trak cie nur ko wa nia, a je dy nie o spo sób jej li cze nia.

Pod czas po by tu za pla no wa łem prze pro wa dze nie se rii
nur ko wań, w ce lu prze te sto wa nia dwóch, spo śród wie lu,
tri mik so wych kom pu te rów nur ko wych, któ re po ja wi ły się
ostat nio na na szym ryn ku, wzbu dza jąc nie ma łe emo cje i
ko men ta rze.

Pierw szy to „le do wa” no wość ze staj ni He in richs/We -
ikamp – OSTC MK2 (Open So ur ce Tauch Com pu ter),
dru gi jest naj now szym dziec kiem VR Tech no lo gy, czy li
NHeO3.

Nie bę dę roz pi sy wał się nad moż li wo ścia mi i pa ra me -
tra mi obu kom pu te rów, po nie waż moż na je zna leźć w
opi sach re kla mo wych tych ca cek. Za zna czę je dy nie, że
MK2 ba zu je na al go ryt mie Buhl ma na ZHL 16 z moż li -
wo ścią mo dy fi ka cji za po mo cą współ czyn ni ków gra dien -
tu (GF - Gra dients Fac tors), na to miast NHeO3 po sia da
wbu do wa ne dwa al go ryt my z moż li wo ścią ich prze łą cza -
nia: Buhl mann ZHL 16 + de ep sto py Py le‘a, al go rytm do -
brze zna ny z VR3, oraz no wość – al go rytm VGM
(Va ria ble Gra dient Mo del), czy li tzw. Equ iva lent GF po -
zwa la ją cy na od dziel ną mo dy fi ka cję w za kre sie 3 ro dza -
jów tka nek (szyb kie, śred nie i wol ne).

Nur ko wa nia od by wa ły się z uży ciem mie sza nin ga -
zów NX i TMX w za kre sie 130 me trów.

Mo je po rów na nie nie bę dzie opie ra ło się na za sa dzie
lep szy/gor szy kom pu ter i al go rytm. Przed sta wię je dy nie
wła sne spo strze że nia do ty czą ce bie żą cej ob słu gi obu
kom pu te rów pod czas nur ko wa nia. W ich oce nie bę dę się

Testy komputerów
tro chę od no sił do VR3, dla te go że więk szość nur ków tri -
mik so wych ko ja rzy ten kom pu ter (kie dyś był jed nym z
po pu lar niej szych kom pu te rów wie lo ga zo wych), a po nad -
to ja sam wy ko na łem z nim kil ka dzie siąt nur ko wań tri -
mik so wych w gra ni cach 100 me trów i tro chę go znam.
W po rów na niu cho dzi o in tu icyj ność ob słu gi, do stęp ność
me nu, czy tel ność oraz wy go dę użyt ko wa nia.

Na ko niec przed sta wię oczy wi ście swo je trzy gro sze,
do ty czą ce po rów na nia wspo mnia nych na wstę pie mo dy -
fi ka cji kon cep cji „wuj ka Buhl man na”.

Ga ba ry ty obu komputerów. Oba ma ją dość zwar tą,
lek ką kon struk cję z po li me rów (w NHeO3 to bar dzo mi -
ła zmia na wpro wa dzo na przez staj nię VR w sto sun ku do
cięż kie go, „ku lo od por ne go” VR3). Oczy wi ście me tal to
me tal (VR3, VRX), ale przy obec nej wy trzy ma ło ści po -
li me rów więk szość pro du cen tów idzie wła śnie w tym kie -
run ku (Co chran, He lO2, Ni tek, She ar wa ter itp.) Co do
mo co wa nia na rę kę, NHeO3 po sia da zna ny z VR3 ela -
stycz ny pa sek z pla sti ko wą kla mer ką, w MK2 na to miast
kla mer kę za stę pu je wo do od por ny rzep. Oba za pię cia
spraw dza ją się do brze, ja po le cał bym jed nak wy ko na nie
do dat ko we go za bez pie cze nia w po sta ci pę tli z gu mo wej
lin ki na nad gar stek i tu, w obu, bra ku je tro chę miej sca na
jej pew ne za mo co wa nie (w me ta lo wej obu do wie VR3
jest otwór do wy ko rzy sta nia).

Ob słu ga przy ci sków. NHeO3 to dwa wy sta ją ce przy ci -
ski me cha nicz ne (cza sem war to je prze czy ścić) o za do wa la -
ją cej wiel ko ści i ła two ści ob słu gi. Mk2 po sia da na to miast
dwa przy ci ski pie zo elek trycz ne. Jest to sys tem do ty ko wy,
dzia ła ją cy prak tycz nie bez ob słu go wo. Uży cie tych przy ci -
sków („do ty ków” bar dziej) rów nież jest pro ste i ła twe.

Me nu. Tu bar dziej in tu icyj ny jest bez wąt pie nia MK2.
Czy ta jąc ekran i zmie nia ją ce się opcje, bar dzo szyb ko
„na uczy my” się kom pu te ra. NHeO3, po dob nie jak je go
po przed nik VR3, to trosz kę bar dziej skom pli ko wa na
kom bi na cja ko lej no ści prze łą czeń przy ci sków (krót ko,
dłu go, na raz itp.) i na po cząt ku trze ba się z nim tro chę
po prze ko ma rzać.

Ekran. To szla gier staj ni He in rich sa! Mk2 po sia da le -
do wy wy świe tlacz (bia łe zna ki na czar nym tle), któ re go
czy tel ność po wa la na ko la na. Wska za nia kom pu te ra, w
każ dych wa run kach, od czy tu je bez pro ble mu nie tyl ko je -
go po sia dacz. Tak sa mo są one wi docz ne dla part ne ra
nur ko we go, part ne ra - part ne ra nur ko we go i part ne ra –
part ne ra – part ne ra... NHeO3 nie po zo sta je w ty le. Co
praw da nie po sia da ekra nu LED, ale rów nież tu ob ser wu -
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je my za sa dę „im ciem niej, tym wid niej”. Ko lo ro wy ekran
jest pod świe tlo ny na sta łe, z moż li wo ścią re gu la cji kon -
tra stu i mo cy pod świe tle nia. W bar dzo czy stej i przej rzy -
stej wo dzie pod świe tle nia prak tycz nie nie wi dać,
na to miast za nik świa tła (w Da hab te sto wa łem to w Ca -
nio nie, pod Ar chem i w no cy) po wo du je roz świe tle nie i
świet ną czy tel ność ekra nu.

Ba te ria. NHeO3 wy po sa żo ny jest w po pu lar ną ba te -
rię al ka licz ną AA 1,5 V lub opcjo nal nie li to wą AA 3,6 V,
z moż li wo ścią sa mo dziel nej wy mia ny. W tym ce lu do -
star czo ny jest z kom pu te rem spe cjal ny klu czyk do po kry -
wy ba te rii. Oczy wi ście moż na ją za stą pić aku mu la tor-
kiem te go roz mia ru. Mk2 po sia da wbu do wa ny aku mu la -
tor LI -JON, z moż li wo ścią ła do wa nia bez wyj mo wa nia,
za po śred nic twem gniaz da mi ni USB, np. za po mo cą lap -
to pa w trak cie sczy ty wa nia da nych. Oba kom pu te ry wy -
świe tla ją na ekra nie in for ma cje o sta nie na ła do wa nia
ba te rii/aku mu la to ra. Co do cza su pra cy, oczy wi ście tech -
no lo gia LED zna na jest z oszczęd no ści ener gii, więc w
MK2 moż na pra wie za po mnieć o ko niecz no ści do ła do -
wy wa nia. NHeO3 jest bar dziej „ener go żer ny”, ale po
mie sią cu in ten syw nych, co dzien nych nur ko wań (si ła pod -
świe tle nia ekra nu 40%) je go ba te ria jest jak no wa, więc
NO PRO BLEM.

In for ma cje wy świe tla ne w cza sie nur ko wa nia. Oba
kom pu te ry, po za pa ra me tra mi pod sta wo wy mi (głę bo -
kość, czas nur ko wa nia, ro dzaj ga zu, czas bez de kom pre -
syj ny, czas do wy nu rze nia itp.), umoż li wia ją wy świe tle-
nie po zo sta łych po trzeb nych nam in for ma cji. Moż na więc
za po mo cą usta wień in dy wi du al nych zo ba czyć na ekra nie
głów nym %CNS, tem pe ra tu rę czy na wet wy kres na sy ca -
nia/od sy ca nia tka nek ON LI NE (NHeO3). Wszyst ko to
jest zresz tą za war te w in struk cji ob słu gi. Ja zwró ci łem
uwa gę na jed ną, mo im zda niem, waż ną rzecz. W obu
kom pu te rach moż na za po mo cą kom bi na cji przy ci sków
wy świe tlić pla no wa ny prze bieg de kom pre sji, ale...!!!

NHeO3 wy świe tla wszyst kie pla no wa ne przy stan ki
do po wierzch ni. Je że li jest ich du żo i nie miesz czą się na
jed nym ekra nie, ma my do dys po zy cji pod gląd na na stęp -
nym. W ten spo sób na każ dym eta pie nur ko wa nia ma my
peł ny ob raz de co z cza sa mi wszyst kich przy stan ków.

MK2 wy świe tla tyl ko ty le pla no wa nych przy stan ków,
ile zmie ści się na jed nym ekra nie (wy ko rzy stu je w tym
ce lu ka wa łek ekra nu głów ne go). Mo że my zo ba czyć przy -
stan ki od naj głęb sze go do (?) te go, któ ry aku rat jesz cze
się zmie ścił. Je że li od bę dzie my kil ka przy stan ków i po -
ja wi się miej sce na ekra nie, bę dzie my mo gli do wie dzieć
się o na stęp nych.

Oczy wi ście oba kom pu te ry ca ły czas in for mu ją nas,
wy świe tla jąc cał ko wi ty czas do po wierzch ni (TTS - Ti me
To Sur fa ce).

Zdzi wi łem się na to miast bra kiem moż li wo ści w obu
kom pu te rach wy świe tle nia/spraw dze nia ak tu al nej go dzi -
ny, choć po dob no w no wym sof cie MK2 już jest. Cza -
sem na dłu gim de co my ślę już o obie dzie/ko la cji i
chciał bym wie dzieć jak do niej da le ko.

Prze łą cza nie ga zów. Sta ry VR3 był w tym te ma cie
prost szy. Dłu go le wy, krót ko pra wy i po ro bo cie. No we
jest bar dziej skom pli ko wa ne. NHeO3, po dob nie do po -
przed ni ka, przy po mi na i pro po nu je zmia nę ga zu mi ga ją -
cym ekra nem (je go czę ścią wła ści wie), ale tu kom bi na cja
jest dłuż sza: dłu go le wy, krót ko pra wy, oby dwa dłu go i
krót ko pra wy (Ld, Pk, LPd, Pk). Je że li chce my zmie nić
na gaz in ny niż pro po no wa ny przez sys tem, kom bi na cja
jesz cze się wy dłu ża. MK 2 też nie za ska ku je pro sto tą
(choć nie ma tu po dzia łu krót ko/dłu go). Naj pierw le wym
przy ci skiem wy bie ra my me nu, pra wym je za twier dza my,
le wym wy bie ra my li stę ga zów, pra wym ją za twier dza -
my, le wym wy bie ra my gaz, pra wym go za twier dza my
(L -P, L -P, L -P). W oby dwu jest tro chę ro bo ty. Je że li cho -
dzi o wy bór in ne go ga zu niż pro po no wa ny w Mk2 to pro -
ce du ra jest ta ka sa ma, po nie waż MK2 NIE PRO PO NU JE
ZMIAN GA ZU, mu si my pa mię tać o tym sa mi.

Nie za wod ność. Mie siąc to tro chę krót ki okres na te -
sty, jed nak że wy ko na łem w tym cza sie ok. 60 nur ko wań,
na róż nych mie szan kach, głę bo ko ściach i z róż nym cza -
sem den nym. Oba kom pu te ry by ły prak tycz nie no we. W
trak cie eks plo ata cji NHeO3 nie spra wił żad nej nie spo -
dzian ki. MK2 raz za wie sił się w for mie cią głej pra cy
(włą czo ny na po wierzch ni, roz po czął sa mo dziel ne nur -
ko wa nie bez moż li wo ści wy łą cze nia), po mo gło wy ję cie
aku mu la to ra. Za kres ka li bra cji MK2, we dług opi su dys -
try bu to ra, to 140 me trów, w in struk cji do NHeO3 mo wa
jest o 150 me trach. 

Oczy wi ście nie ozna cza to, że głę biej nie bę dą dzia ła -
ły. Po pro stu do tych war to ści pro du cen ci da ją gwa ran cję
po praw no ści wy li czeń. Mo je te sty od by wa ły się na głę bo -
ko ści max. 130 me trów, więc nie mia łem oka zji „or ga -
no lep tycz nie” spraw dzić po praw no ści ich ob li czeń po za
li mi ta mi. Mo że NEXT TI ME.

Ak ce so ria. W kom ple cie do MK2 do sta je my: zgrab -
ne sztyw ne pu deł ko (w któ rym pękł za mek, ale na wet w
roz por ku też cza sem pę ka), ka bel mi ni USB do prze sła -
nia da nych na PC i ła do wa nia aku mu la tor ka (moż na to
ro bić w tym sa mym cza sie) oraz płyt kę z opro gra mo wa -
niem. NHeO3 sprze da je się bar dziej ubo go: cor du ro we
etui + klu czyk do zmia ny ba te rii. Brak ka bla i opro gra mo -
wa nia. Do stęp ne oczy wi ście, i to w tech no lo gii świa tło -
wo do wej, ale do dat ko wo płat ne.

Al go rytm. Na wstę pie za zna czam, że opi su ję mo je
pry wat ne, su biek tyw ne od czu cia, nie pro sząc o ko men -
ta rze. Dzię ku ję.
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Mk2 to tra dy cyj ny Buhl mann ZHL 16 z moż li wo ścią
mo dy fi ka cji po przez GF. Nie bę dę tłu ma czył idei te go
spo so bu, każ dy kto uży wa te go sys te mu wie, że od mo -
men tu wej ścia w stre fę de co i uzy ska nia GFLow przy -
stan ki od by wa ją się w in ter wa łach 3 me tro wych. NHeO3
da je moż li wość wy bo ru po dob ne go spo so bu wy ko ny wa -
nia przy stan ków, z tym że usta wie nia od by wa ją się za po -
mo cą mo dy fi ka cji w za kre sie kon ser wa ty zmu 3 grup
tka nek (szyb kie, śred nie i wol ne), otrzy mu jąc tzw. Equ -
iva lent GF - jest to al go rytm VGM, oraz tra dy cyj ne go
Buhl man na z de ep sto pa mi Py le’a. Uda ło mi się zsyn -
chro ni zo wać MK2 z GF z NHeO3 z VGM. GF w MK2 i
Equ iva lent GF w NHeO3 usta wi łem na po zio mie 20/80.
Wy ko na łem w ten spo sób kil ka nur ko wań TMX w za kre -
sie 100 – 130 m. Na stęp nie prze sta wi łem NHeO3 na tra -
dy cyj ne go Buhl man na z Py lem (syn chro ni za cja z VR3
na stą pi ła au to ma tycz nie) i wy ko na łem po dob ne nur ko -
wa nia. Mo je spo strze że nia są na stę pu ją ce:

– cał ko wi ty czas de kom pre sji jest zbli żo ny, 
ale ina czej roz ło żo ny w cza sie i głę bo ko ści;

– sys tem Buhl mann + GF i VGM przy głę bo kich 
nur ko wa niach wy ma ga więk szej ilo ści ga zu 
den ne go, po nie waż od dość du żych głę bo ko ści 

roz po czy na my wy nu rza nie w in ter wa łach 
3 metrowych (przy 130 m od ok.75 m – de ep sto py
na TMX);

– sys tem Buhl man + Py le roz kła da de kom pre sję 
w głęb szych par tiach nur ko wa nia w więk szych 
od cin kach (nie ma my ty lu de ep sto pów na TMX);

– w płyt szej stre fie wszyst kie sys te my li czą de co 
w 3 me tro wych za kre sach.

Któ ry jest lep szy? Nie ma ta kie go! Każ dy mo że wy -
brać sam. Teo re tycz nie lep szy po wi nien być GF, po nie -
waż prze bieg de co jest bar dziej zrów no wa żo ny, mniej sze
prze sy ce nia, bar dziej zbli żo ny do wy sy ca nia li nio we go,
mniej mi kro pę che rzy ków. Ja jed nak wo lę Py le’a. Le piej
się czu ję i le piej go czu ję (spo sób wy nu rza nia). Ale mo -
że mój or ga nizm po pro stu się przy zwy cza ił (nur ku ję
TMX w tym sys te mie już kil ka ład nych lat).

Pod su mo wu jąc. Oba kom pu te ry za słu gu ją na uwa gę.
Na wet ce no wo jest to po dob ny prze dział. Po le cam oba,
chy ba że ktoś nie lu bi GF, al bo nie wie czy lu bi. Wte dy
NHeO3 da je moż li wość wy bo ru.

Woj ciech Tu chliń ski

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

CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.bluego.pl
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Pro wa dząc kur sy fre edi vin gu za uwa ży łem, że
na ba se nie wie lu oso bom naj więk szy pro blem
spra wia tzw. dy na mi ka bez płetw -  jed na z trzech
dys cy plin (oprócz sta ty ki i dy na mi ki w płe twach),
któ rych wraz z in ny mi za gad nie nia mi, ta ki mi jak
tech ni ki re lak sa cyj ne czy ćwi cze nia od de cho we
i roz cią ga ją ce, uczę na kur sach ba se no wych.

Ter min dy na mi ka w od nie sie niu do nur ko wa nia mo -
że wy da wać się dość dzi wacz ny. Mnie przy naj mniej wy -
dał się ta kim kil ka na ście lat te mu, kie dy za czy na łem
in te re so wać się fre edi vin giem i usły sza łem go po raz
pierw szy. Po cho dzi on wprost od an giel skiej na zwy dy -
na mic, sto so wa nej przez An glo sa sów. Bio rąc pod uwa -
gę, że ję zyk an giel ski zdo mi no wał wie le ob sza rów ję zy-
ko wych, pew nie tak już zo sta nie. We fre edi vin gu dy na -
mi ka to nic in ne go jak naj zwy klej sze pły wa nie na od le -
głość, ty le że pod po wierzch nią wo dy. Dy na mi ka bez
płetw to do kład nie to sa mo, ale oczy wi ście bez płetw.
Wy glą da to pra wie jak pły wa nie zwy kłą żab ką, jed nak ta
żab ka nie do koń ca jest ta ka „zwy kła” i spra wia nie co
kło po tu oso bom, któ re ni gdy wcze śniej jej nie pró bo wa -
ły. W płe twach jest ła twiej, bo ma ją ta ką po wierzch nię, że
na wet tech nicz nie sła by nu rek, mach nąw szy ni mi choć by
by le jak, bę dzie prze miesz czał się do przo du. Bez płetw
spra wy się kom pli ku ją, co nie ozna cza, że „zwy kli” lu -
dzie (tj. nie bę dą cy fre edi ve ra mi) nie po tra fią pły wać żab -
ką pod wo dą. Rzecz w tym, że to co ci zwy kli lu dzie
ro bią, nie za słu gu je na szla chet ne sło wo dy na mi ka.

Za cznij my od rze czy naj bar dziej ele men tar nej, a mia -
no wi cie od wy wa że nia. Ten aku rat ter min do sko na le zna -
ny jest nur kom sprzę to wym, idea za nim sto ją ca po win na
więc być dla nich ła twa do zro zu mie nia. Otóż, aby dy na -
mi ka rze czy wi ście by ła dy na mi ką, nu rek mu si być od po -
wied nio wy wa żo ny. Zwy kły czło wiek na braw szy peł ne
płu ca po wie trza (a tak po stę pu ją pra wie wszy scy zwy kli
lu dzie, któ rym przyj dzie prze pły nąć ja kiś od ci nek pod
wo dą na za trzy ma nym od de chu), ma jak dia bli do dat nią
pły wal ność. Za cho wu je się tro chę jak spła wik, któ ry wo -
da bez li to śnie wy py cha na po wierzch nię. W każ dej chwi -
li bied ny nu rek mu si wal czyć z do dat nią pły wal no ścią,
po świę ca jąc na tę wal kę znacz ną część swej ener gii i bez -
cen ne go w tych wa run kach tle nu. Je go ru chy są gwał tow -

Dynamika bez płetw
Elementy techniki dla początkujących

ne, na stę pu ją ce je den po dru gim, bez wy tchnie nia, bo na -
wet krót ka prze rwa spo wo do wa ła by nie uchron ne – na -
tych mia sto we wy nie sie nie na po wierzch nię - a prze cież
nie o to w pły wa niu pod wo dą cho dzi, praw da? Czy moż -
na te mu za ra dzić? Oczy wi ście, że tak! Me to dy są dwie.
Pierw sza, bar dziej wy ma ga ją ca, po le ga na… nie na bie -
ra niu po wie trza do płuc, lub jak kto wo li, pły wa niu na
wy de chu. Gdy by ludz kie cia ło po zba wio ne by ło płuc, a w
za sa dzie zgro ma dzo ne go w nich po wie trza, mia ło by pły -
wal ność ujem ną i czło wiek za wsze to nął by w wo dzie. Po -
wie trze znaj du ją ce się w płu cach da je nam do dat nią
pły wal ność, a zmie nia jąc je go ilość, mo że my tę pły wal -
ność re gu lo wać. W szcze gól no ści mo że my zro bić wy -
dech, po zo sta wia jąc tyl ko ty le po wie trza, by na sza
pły wal ność by ła zbli żo na do ze ro wej.

Jed nak po mysł z na bie ra niem ma łej ilo ści po wie trza
przy nur ko wa niu z za trzy ma nym od de chem nie wszyst -
kim mu si się po do bać. Stąd idea wy wa że nia, tj. zrów no -
wa że nia do dat niej pły wal no ści od po wied nio do bra nym
ba la stem. Do brze wy wa żo ny fre edi ver na głę bo ko ści
„ope ra cyj nej”, któ ra w dy na mi ce ozna cza na ogół oko ło
jed ne go me tra, ma pły wal ność prak tycz nie ze ro wą. Ozna -
cza to, że nie to nie, ani nie jest wy no szo ny na po wierzch -
nię i od biw szy się moc no no ga mi od ścia ny ba se nu,
pły nie na nie zmien nej głę bo ko ści, po ko nu jąc pięć, sie -
dem, cza sem na wet po nad dzie sięć me trów w cał ko wi -
tym bez ru chu! Nie tra cąc przy tym ener gii ani tle nu!
Ja każ róż ni ca w sto sun ku do „zwy kłe go” po zba wio ne go
cię żar ków czło wie ka, któ ry na tym sa mym od cin ku mu -
si wy ko nać dwa, trzy a cza sem i wię cej cy kli ru chów rę -
ka mi i no ga mi, by utrzy mać się pod po wierzch nią wo dy!

Jed nak wła ści we wy wa że nie to nie tyl ko od po wied -
nia ilość ki lo gra mów oło wiu. Rów nie istot ne jest ich
roz miesz cze nie na na szym cie le. W su mie to po dob na
sy tu acja jak w nur ko wa niu sprzę to wym – aby zła pać pra -
wi dło wy trym, ba last mu si znaj do wać się we wła ści wych
miej scach. Tra dy cyj nym miej scem na cię żar ki nur ko we
jest ta lia nur ka, ale we fre edi vin gu ba se no wym nie jest to
do bre miej sce. Znaj du ją cy się tam pas ba la sto wy cią gnie
nur ka w dół, pod czas gdy wy py cha ją ce ku gó rze po wie -
trze zgro ma dzo ne jest w płu cach. Te zaś znaj du ją się du -
żo wy żej niż ta lia. Per sal do, u bę dą ce go w po zy cji
po zio mej fre edi ve ra po wsta je mo ment ob ro to wy spra wia -
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ją cy, że dol na część tu ło wia wraz z no ga mi opa da na dno,
a gór na wraz z gło wą wy no szo na jest na po wierzch nię i
mi mo że śred nią pły wal ność nu rek ma ze ro wą, z dy na -
mi ki nic do bre go nie wy cho dzi. Pra wi dło we wy wa że nie
moż na uzy skać za kła da jąc tzw. nec kwe ight, czy li cię ża -
rek szyj ny umiej sco wio ny, jak na zwa wska zu je, na szyi.
Tyl ko w przy pad ku uży wa nia gru bej (co w dy na mi ce ba -
se no wej ozna cza na ogół grub szej niż 1 – 1,5 mm) pian -
ki po ja wia się do dat ko wo ko niecz ność za ło że nia
nie wiel kie go ob cią że nia rów nież na pas. Do pie ro tak wy -
wa żo ny nu rek mo że po ku sić się o wy ko na nie praw dzi -
wej dy na mi ki bez płetw, da ją cej oka zję do dłu gich faz
szy bo wa nia w bez ru chu i dzię ki te mu do star cza ją cej
mnó stwa sa tys fak cji. Dla te go też na swo ich kur sach po -
świę cam czas na pra wi dło we wy wa że nie kur san tów, z
któ rych każ dy otrzy mu je na czas trwa nia kur su swój wła -
sny, od po wied nio do bra ny nec kwe ight.

Jed nak naj lep sze na wet wy wa że nie to jesz cze nie
wszyst ko (och, gdy by ży cie mo gło być tak pro ste!). Nie -
ste ty, scho dy za czy na ją się do pie ro te raz. Za cznij my od
ryt mu. W żab ce po wierzch nio wej rytm jest cią gły, ko lej -
ne ru chy na stę pu ją prak tycz nie je den za dru gim: rę ce, no -
gi, rę ce, no gi, rę ce, no gi … W dy na mi ce pod wod nej jest
ina czej. Po każ dym ru chu na pę do wym przy cho dzi fa za
dłu gie go szy bo wa nia. Nu rek po zo sta je wte dy przez chwi -
lę jak by w sta ty ce. Nie wy ko nu je żad nych ru chów, a
prze miesz cza się wy łącz nie si łą nada ne go przed chwi lą
roz pę du. Zdo by wa od le głość, po zo sta jąc na sta łym pu ła -
pie, ale nie tra ci ener gii na wal kę z pły wal no ścią. Och, co
za roz kosz! Przy zna ję, że dla mnie to naj pięk niej sza
chwi la i kwin te sen cja dy na mi ki bez płetw. Za po mi nam
wte dy o ca łym świe cie i szy bu ję, szy bu ję, szy bu ję …
Roz ma rzy łem się, ale trze ba wra cać do rze czy wi sto ści, a
więc w DNF  rytm jest zu peł nie in ny: rę ce, PAU ZA, no -
gi, PAU ZA, rę ce, PAU ZA, no gi, PAU ZA, itd... Na
pierw szy rzut oka wy da je się, że to nic trud ne go, ale w
prak ty ce by wa z tym róż nie. Lu dzie są na ogół przy zwy -
cza je ni do ryt mu żab ki po wierzch nio wej i „wkle je nie”
do dat ko wych faz wy cze ka nia spra wia im pro ble my,
zwłasz cza na po cząt ku. Na ogół, po prze pły nię ciu kil ku
dłu go ści ba se nu i wy słu cha niu uwag in struk to ra, pro blem
zni ka, ale by wa i tak, że trze ba za le cić kur san to wi do dat -
ko we ćwi cze nia i do pie ro one po zwa la ją mu na upo ra nie
się z nie sfor nym cia łem, w któ re go pa mię ci mię śnio wej
za ko do wa ny jest zu peł nie in ny rytm. Zda rza ją się też kur -
san ci, któ rzy pró bo wa li wcze śniej swo ich sił w DNF1 i
ma ją już tę kwe stię wstęp nie przy swo jo ną, wy ko nu ją pau -
zy, ale… zde cy do wa nie za krót kie. Prze ko na nie ich, że
nie mu szą się śpie szyć i mo gą, a na wet po win ni, po zwo -
lić so bie na odro bi nę lu zu, spo ko ju i wy dłu że nie fa zy szy -
bo wa nia, zaj mu je tro chę cza su oraz wy ma ga cier pli wo ści.

Pi sząc o ryt mie, nie spo sób nie wspo mnieć o kwe stii
ko or dy na cji. Po szcze gól ne ru chy mu szą być wy ko ny wa -
ne w od po wied niej ko lej no ści i w od po wied nim cza sie.
Po win no wy glą dać to mniej wię cej tak:

1. Pły nie my (np. po od bi ciu od ścia ny ba se nu) w po -
zy cji strzał ki, tj. ca łe cia ło jest wy pro sto wa ne z rę -
ka mi wy cią gnię ty mi nad gło wę. Szy bu je my, szy -
bu je my, szy bu je my… i …

2 … gdy za czy na my wy tra cać pręd kość, rę ce wy ko -
nu ją po cią gnię cie. Spo sób je go wy ko na nia to od -
dziel ny pro blem, któ ry wy ma ga spe cjal ne go omó -
wie nia. Jed nak na ra zie ogra ni czę się tyl ko do naj -
waż niej sze go, tj. do te go, że rę ce prze su wa ją się 
znad gło wy aż na sam dół, do ud. To zu peł nie ina -
czej niż w żab ce po wierzch nio wej, gdzie ruch na -
pę do wy koń czy się mniej wię cej na wy so ko ści bar -
ków i od tej chwi li dło nie za czy na ją po wrót do po -
zy cji wy pro sto wa nej nad gło wę. Ta kie są wy mo gi
sty lu kla sycz ne go, a ich zła ma nie w przy pad ku za -
wo dów roz gry wa nych pod au spi cja mi FI NA2 (czy -
li m.in. na olim pia dzie) gro zi dys kwa li fi ka cją. 
U nas jest jed nak zu peł nie ina czej. U nas rę ce za ta -
cza ją peł ny ruch, od wy pro stu nad gło wą aż do się -
gnię cia dłoń mi do ud.

3 Po do tar ciu dło ni do ud nie roz po czy na ją one po -
wro tu nad gło wę, ale po zo sta ją tam nie ru cho me, -
przy kle jo ne do nóg, a nu rek znów szy bu je, szy bu -
je, szy bu je… w bez ru chu.

4 Wresz cie jed nak przy cho dzi mo ment, gdy trze ba z 
po wro tem prze nieść rę ce nad gło wę, a no gi pod-
cią gnąć pod po ślad ki, by móc wy ko nać ni mi 
kop nię cie. I tu po ja wia się ko lej ny ma ły pro blem,
wła śnie ze wspo mnia ną wy żej ko or dy na cją. Przy -
zwy cza je ni do żab ki po wierzch nio wej kur san ci ma -
ją na wyk, by po wrót rąk i nóg roz po czy nać w tym
sa mym mo men cie. W sty lu kla sycz nym dzia ła to 
bar dzo do brze, ale u nas, jak zwy kle, spra wy ma ją
się tro chę ina czej. Rzecz w tym, by w chwi li kie dy
no gi wy ko nu ją kop nię cie, rę ce by ły już wy cią gnię -
te nad gło wę tak, by syl wet ka nur ka by ła mak sy -
mal nie hy dro dy na micz na. Ina czej znacz na część 
im pe tu, ja ki na da ją nur ko wi no gi, zo sta nie zmar -
no tra wio na na po ko ny wa nie opo rów wo dy. W sty -
lu po wierzch nio wym rów no cze sne roz po czę cie po -
wro tu rąk i nóg spraw dza się bar dzo do brze. Rę ce
prze su wa ją się z li nii bar ków do po zy cji wy pro sto -
wa nej, a w tym sa mym cza sie no gi po ko nu ją mniej
wię cej ta ki sam dy stans, pod cią ga jąc sto py pod po -
ślad ki. Kie dy roz po czy na się kop nię cie, rę ce są 
więc już wy pro sto wa ne. Tym cza sem u nas rę ce 
ma ją do po ko na nia mniej wię cej dwa ra zy dłuż szą
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dro gę! Po wrót roz po czy na się bo wiem nie z li nii 
bar ków, ale z oko lic ud. Nic więc dziw ne go, że 
przy rów no cze snym roz po czę ciu po wro tu (rąk i 
nóg), kie dy no gi są już go to we do kop nię cia, rę ce 
do pie ro mi ja ją gło wę! Po zy cja jest da le ka od opty-
mal nej, a ener gia kop nię cia idzie w gwiz dek. Że by
te go unik nąć, trze ba opóź nić start pod cią gnię cia 
nóg w sto sun ku do prze nie sie nia rąk. I… znów 
trze ba się te go na uczyć, wy ple nia jąc sta re na wy ki.
Ni by pro ste, a w prak ty ce oka zu je się, że po tra fi to
spra wiać nie co kło po tów. Okay, na uczyw szy się 
„spóź nia nia” nóg, uda ło się prze nieść rę ce i no gi z
za cho wa niem od po wied niej ko or dy na cji. Te raz, z
wy pro sto wa ny mi nad gło wą rę ka mi, na stę pu je 
kopnię cie, po któ rym… 

5 … oczy wi ście znów szy bu je my, szy bu je my, szy-
bu je my, co ozna cza, że… ca ły cykl za czy na się od
no wa i za chwi lę znów bę dzie my mo gli wy ko nać 
ko lej ne po cią gnię cie rę ka mi, po któ rym na stą pi 
po now ne szy bo wa nie, po tem po wrót rąk i nóg, 
kop nię cie i znów szy bo wa nie, szy bo wa nie, szy bo -
wa nie … i tak bez koń ca (lub ra czej do chwi li, gdy
za pra gnie my się wy nu rzyć)

Do bry nu rek na jed nej dłu go ści 25-me tro we go ba se nu
wy ko nu je za le d wie trzy, a cza sem na wet tyl ko dwa ta kie
cy kle! I w ten spo sób po ko nu je sto kil ka dzie siąt me trów!
Cza sem dla za ba wy pły nie je den tyl ko ba sen, sta ra jąc się
wy ko nać jak naj mniej szą licz bę cy kli. Jak na ra zie, re -
kor do we osią gnię cie w tej „kon ku ren cji” to ni mniej, ni
wię cej jak… pół cy klu na 25 me trów, a do kład nie od bi -
cie od ścia ny, je den ruch rę ka mi i… nic po za tym! Oczy -

wi ście w ten spo sób nie da się prze pły nąć dłu gie go dy -
stan su, bo tem po po ru sza nia się jest w tym przy pad ku
zbyt wol ne, jed nak po zwa la to wy obra zić so bie, co da je
od po wied nie wy wa że nie w po łą cze niu z nie na gan ną tech -
ni ką. Po rów naj my to z po zba wio nym ba la stu, wio słu ją -
cym raz za ra zem pły wa kiem, któ ry by po ko nać tej sa mej
dłu go ści ba sen, po trze bu je ośmiu, a cza sem i dzie się ciu
ner wo wo wy ko ny wa nych cy kli, a bę dzie cie już wie dzie -
li, dla cze go je go pły wa nia nie na zy wam ter mi nem dy na -
mi ka bez płetw.

To co przed sta wi łem po wy żej to oczy wi ście tyl ko uła -
mek pod sta wo wej wie dzy, czy mo że ra czej na le ża ło by
po wie dzieć umie jęt no ści, ja kie trze ba po siąść, by cie szyć
się peł ną przy jem no ścią ja ką da je DNF. Pro ble mów jest
jesz cze ca łe mnó stwo, m.in. zwią za nych z od po wied nią
pra cą rąk, ich uło że niem, po zy cją stóp, star tem, na wro -
ta mi, itd... Na szczę ście, ko rzy sta jąc z po mo cy kom pe -
tent ne go in struk to ra, wszyst kie je moż na sto sun ko wo
szyb ko po ko nać (choć po tem na le ży do sko na lić tech ni kę
przez ca łe la ta). Wię cej na ten te mat, ale rów nież na te mat
dy na mi ki w płe twach, sta tycz ne go wstrzy ma nia od de chu,
tech nik re lak sa cyj nych, od de cho wych, roz cią ga ją cych,
jak rów nież fi zjo lo gii nur ko wa nia na za trzy ma nym od -
de chu moż na do wie dzieć się i na uczyć na pro wa dzo nych
prze ze mnie ba se no wych kur sach fre edi vin gu.

To masz Nit ka

1 DNF Dy na mic with No Fins (ofi cjal ny skrót na zwy dy na -

mi ka bez płetw uży wa ny przez or ga ni za cję AIDA)
2 FI NA Fédéra tion In ter na tio na le de Na ta tion (Mię dzy na ro -

do wa Fe de ra cja Pły wac ka)

Redakcja miesięcznika Nuras.info zaprasza wszystkich
do odwiedzenia naszego stoiska nr 3 na targach Podwodna Przygoda

http://www.wraki.eu


http://www.targinurkowe.pl
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SALA GOETHEGO – Sobota 5.02.2011
10.50 – 11.00 Maksymilian Allweil – Organizator Nurgresu i Targów Podwodna Przygoda – Otwarcie Nurgresu
11.00 -  12.00 Tomek Nitka -  rekordzista Polski we freedivingu

Freediving. Nurkowanie po wydechu, czyli siła odruchu nurkowego.  
12.00 -  13.00 Agata Bogusz -  rekordzistka Polski we freedivingu -  Freediving. Wyrównywanie ciśnienia na bezdechu.
13.00 -  14.00 Witek Śmiłowski  -  Course director PADI -  Rekin -  ofiara czy morderca? 
14.00 -  15.00 Maciek Curzydło -  Course Director PADI -  Wprowadzenie do teorii dekompresji -  spojrzenie nurka. 
15.00 -  16.00 Michał Kosut -  Course Director PADI -  Analiza śmiertelnych wypadków nurkowych.
16.00 -  17.00 Dariusz Miodzio Wilamowski -  rekordzista Polski w nurkowaniu głębokim  

Coraz głębiej, czyli o nurkowaniu głębokim solo.  
17.00 -  18.00 Tomasz Janecki i Michał Adamczyk -  członkowie polskiej wyprawy antarktycznej  

Nurkowanie w najzimniejszych wodach świata.
18.00 -  19.00 Radek Bizoń -  uczestnik ekspedycji Grom -  Premiera filmu Ekspedycja Grom 2010
19.00 -  22.00  MARATON FILMÓW NURKOWYCH 

SALA GOETHEGO – Niedziela 6.02.2011
10.00 -  11.00 Dariusz Sepioło -  wybitny fotograf   podwodny -  Najlepsze miejsca nurkowe dla nurkowań rekreacyjnych.
11.00 -  12.00 Patryk Krzyżak -  dr n. med.,  lekarz nurkowy KDP/CMAS -  Wakacyjne nurkowanie.
12.00 -  12.30 Błękitny Laur -  wręczenie nagrody   przyznawanej przez czytelników magazynu Wielki Błękit.
12.30 -  13.00 Małgorzata Popienia -  redaktor naczelna magazynu Wielki Błękit

Niebezpieczne  zwierzęta pod wodą -  zasady zachowania i postępowania.
13.00 -  14.00 Marcin Jamkowski -  podróżnik, dziennikarz, fotograf i filmowiec

Duchy z głębin Bałtyku. Steuben, Gustloff, Goya.
14.00 -  14.45 Małgorzata Raj -  sportowiec, instruktor nurkowania -  Nurkowanie dzieci.
14.45 -  15.30 Kamil Jaczyński -  publicysta, laureat konkursu Nurality -  Nurality 2010,  czyli jak zostałem płetwonurkiem.
15.30 -  16.00 KONKURSY DLA ODWIEDZAJĄCYCH

PLAN WARSZTATÓW – SALA RUDNIEWA IV p. – Sobota 5.02.2011
10.30 -  13.00 PADI MEMBER FORUM  -  Terry Johnson -  Coroczne spotkanie instruktorów PADI. 

Spotkanie zamknięte
14.00 -  15.00 Jacek Wendołowski Jak skutecznie przy pomocy ogólnie dostępnych programów 

prowadzić bazę danych klientów.
15.00 -  17.00 Spotkanie TDI 
17.00 Maciek Curzydło o pływalności w suchych skafandrach i piankach 

PLAN WARSZTATÓW – SALA RUDNIEWA IV p. – Niedziela 6.02.2011
cały dzień  Warsztaty Scubatech -  Prezentacja sprzętu dla dealerów firmy. 

Spotkanie zamknięte

Podczas targów zapraszamy na bezpłatne przeglądy automatów na stoisku nr 32, Centrum Nurkowe Raja

PLAN NURGRESU

SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...

CIEBIE NIE MOŻE TAM ZABRAKNĄĆ

http://forum-nuras.info
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Autor Tytuł
Pocz�tek 
projekcji

Czas

Bartosz Sykus Guadalupe 19:00:00 00:12:34

Sławek Pa�ko Morskie Oko 2010 19:12:34 00:08:42

Wojciech Zgoła Albania 19:21:16 00:15:29

Daniel Pastwa Bristol Blenheim 19:36:45 00:10:06

Karol Susicki Ruiny 19:46:51 00:04:49

Konrad Dubiel V315 19:51:40 00:06:37

Sławek Pa�ko Srebrna Góra 19:58:17 00:07:32

Projektfilm M/V Dania 20:05:49 00:05:44

Artur Ksycki Ocean Atlantycki 20:11:33 00:08:48

Rafał Ogrodowczyk F 33,2 20:20:21 00:10:03

Bartosz Sykus Morze Korteza 20:30:24 00:14:57

Darek Sepioło 4 Perły Filipin 20:45:21 00:27:34

Konrad Dubiel Franken 21:12:55 00:05:56

Sławek Pa�ko Cala Luna 2010 21:18:51 00:09:05

Aga HD Studio Zatopienie K18 21:27:56 00:15:00

Piotr Kardasz Cave diving in Ardeche 21:42:56 00:06:38

21:49:34 02:49:34

Maraton Filmów Nurkowych — Sala GOETHEGO – Sobota 5.02.2011



http://letsdive.pl
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Tym razem zamieszczamy nieco trudniejszą krzyżówkę nie związaną z nurkowaniem po to abyście
się troszkę wysilili. Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesyłać na adres wydawnictwo@nuras.info
wśród których wylosujemy 3 nagrody książkowe.

mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=Rozwiazanie krzyzowki nr 14

