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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Te go rocz na zi ma, bar dzo mroź na i jak za sta rych do brych

cza sów nad zwy czaj śnież na, oka za ła się peł na mniej lub bar -
dziej go rą cych wy da rzeń za rów no w na szym lo kal nym nur ko -
wym świe cie, jak i w miej scach ciut dal szych, jed nak nam,
wiel bi cie lom za nu rzeń, bar dzo bli skich. O tym jak bli skich naj -
le piej świad czyć mo że ilość na de sła nych przez Was ma te ria łów
do ty czą cych ostat nich wy da rzeń w Egip cie. Część ar ty ku łów,
peł nych tro ski nie tyl ko o al ter na tyw ne kie run ki nurko wych po -
dró ży, ale rów nież o lo sy na szych afry kań skich przy ja ciół, znaj -
dzie cie w bie żą cym nu me rze. Nie ste ty ze wzglę du na ogrom ny
od zew ze stro ny pra gną cych wy ra zić swo ją opi nię Czy tel ni ków,
nie by li śmy w sta nie za mie ścić wszyst kich na de sła nych ma te -
ria łów do ty czą cych na sze go ba jecz ne go nur ko we go ra ju, do
któ re go miej my na dzie ję, już wkrót ce zno wu po wró ci my.  Tym -
cza sem w lu tym do szło do re wol ty w ko lej nym pań stwie. Już
84 oso by zgi nę ły w trak cie trwa ją cych od kli ku dni an ty rzą do -
wych pro te stów w Li bii, prze ciw ko Kad da fie mu, któ ry 22 lu te -
go ofi cjal nie ob wie ścił, iż ni gdy nie zre zy gnu je z wła dzy i bę dzie
bro nił zdo by czy re wo lu cyj nych na wet za ce nę swo je go ży cia.
Czy na tym się za koń czy, czy mo że ko lej ne na ro dy spró bu ją za -
wal czyć o lep sze ju tro, czas po ka że.

Bar dzo go rą cym miej scem, mi mo lu to wych siar czy stych
mro zów, był przez dwa dni tak że Pa łac Kul tu ry i Na uki w
War sza wie, pod czas II edy cji Tar gów Nur ko wych „Pod wod na
Przy go da”. My też tam by li śmy, mie li śmy nie wąt pli wą oka zję
spo tkać się z na szy mi Czy tel ni ka mi, któ rzy trze ba przy znać
przy by li bar dzo licz nie. Dla tych, któ rzy nie do pi sali przy go -
to wa li śmy ob szer ną re la cję z te go wy da rze nia. 

W związ ku z pięk ną zi mą se zon nur ko wań pod lo do wych w
peł ni. Gdy by ktoś po za sa necz ka mi, łyż wa mi czy nar ciar stwem
po trze bo wał ciut więk szej ad re na li ny, a jesz cze nie pró bo wał pod -
glą dać jak wy glą da lód z dru giej stro ny, za chę ca my do prze czy -
ta nia ar ty ku łu pod po wia da ją ce go, od cze go naj le piej za cząć. Je żeli
ma cie ocho tę bli żej po znać miesz kań ców ba se nów, z któ rych tak
czę sto prze cież ko rzy sta my, po le ca my ar ty kuł Ba se no wy za wrót
gło wy, ale uwa ga: za ewen tu al ną nie chęć do ba se nów po lek -
tu rze nie bie rze my od po wie dzial no ści. Ma my dla Was tak że tro -
chę cie ka wo stek ar che olo gicz nych, np. spo czy wa ją cych na dnie
na szych je zior dłu ba nek, oraz re la cję z warsz ta tów nur ku ją cych
ar che olo gów. Po za tym, jak zwy kle, kil ka prak tycz nych po rad
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tech nicz nych i wcią ga ją cych re la cji z po dró ży. Tym ra zem za bie -
ra my Was do Tur cji w wer sji zi mo wej, do Nor we gii na nu ra z
re bre athe rem, zaj rzy my rów nież do ta jem ni czej ja ski ni Fon ta naz -
zi i za kłó ci my na chwi lę spo kój spo czy wa ją cych na dnie wra ków
Le Ru bis i Whi sky. Po nad to mi strzy ni fre edi vin gu zdra dzi Wam
taj ni ki trud nej, lecz nie zbęd nej sztu ki wy rów ny wa nia ci śnie nia,
zaś w cy klu za wo dow cy prze ko na cie się, jak bar dzo nie bez piecz -
na mo że być pra ca nur ka, zwłasz cza je śli trafi do GPM. Spy ta -
cie, cóż to ta kie go? Do wie cie się oczy wi ście po lek tu rze.

Co jesz cze w nu me rze? Prze ko naj cie się sa mi! Je śli jed nak
nie znaj dzie cie tu cze goś, cze go szu ka cie, pisz cie czym prę -
dzej, po sta ra my się to nad ro bić. Cze ka my oczy wi ście rów nież
na Wa sze ar ty ku ły, opi nie, fo to gra fie, re la cje z wy da rzeń nur -
ko wych w Wa szej oko li cy, któ ry mi chcie li by ście się po dzie lić z
Czy tel ni ka mi Nu ras.in fo i dzię ku je my za te co raz licz niej do
nas na pły wa ją ce.

Za pra sza my do lek tu ry
Re dak cja
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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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Od kil ku lat ko niec ro ku, świę ta i syl we stra
spę dza łem w Egip cie. Ta ki wy jazd oczy wi ście
miał swo je plu sy, moż na by ło zła pać nie co
cie pła i słoń ca, tro chę jed nak ta for mu ła i tak
już się wy czer py wa ła… Ta ni wy jazd w grud niu
do cie płe go kra ju z moż li wo ścią nur ko wa nia to
spra wa dość ogra ni czo na. Szcze gól nie te raz,
gdy w Egip cie na na szych oczach to czy się
re wo lu cja…

Wie le ra zy my śla łem o wy jeź dzie zi mo wym do Tur -
cji, jed nak brak lo tów czar te ro wych i dość wy so kie ce ny
prze lo tów re gu lar nych spra wi ły, że kie ru nek ten był dro -
gi… A szko da, bo mo ja przy jaźń z Ju su fem, Tur kiem z
Trab zo nu od 10 lat pro wa dzą cym w uro czym Kas cen -
trum nur ko we, trwa ła już kil ka lat. Dzię ki te mu wie dzia -
łem, że zi mą, kie dy u nas za oknem śnieg, deszcz,
sza rów ka i chłód, na po łu dniu Tur cji po win no być cie -
pło.  W koń cu wio sną uda ło mi się ku pić 10 bi le tów lot -
ni czych w pro mo cyj nej ce nie. Po mi mo od le głe go ter mi nu
szy bo też zgło si li się chęt ni do spę dze nia świąt, syl we -
stra i No we go Ro ku w Tur cji. Oba wia łem się tak na praw -
dę tyl ko o po go dę. Wcze śniej sze wy jaz dy do Kas za wsze
by ły wspa nia ły mi wa ka cja mi, ni gdy nie by ło żad nych

Turcja zimą
pro ble mów. Ide al na po go da, pro fe sjo nal nie przy go to wa -
ne nur ko wa nia, mnó stwo atrak cji po wyj ściu z wo dy,
pysz na i zdro wa kuch nia to wszyst ko w na szym Kas by -
ło pew ne jak wo da w mo rzu…

Tak na praw dę ani ja, ani nikt z eki py nie spo dzie wał
się, że tra fi my z na szym po my słem w przy sło wio wą dzie -
siąt kę. Roz cza ro wał by się każ dy, kto na sta wił się na „od -
po czy nek” w tęt nią cym ży ciem ku ror cie. Po dość dłu giej
po dró ży, dru gie go dnia na szych świąt, wie czo rem, do tar -

li śmy do mia stecz ka. Kas wy glą da ło dziw nie. Cie pły
wiatr hu lał po wy lud nio nych ulicz kach, któ re nie bar dzo
przy po mi na ły gwar ne miej sca z wa ka cji. Ży we go du cha
nie wi dać, ci sza, spo kój, ja koś ciem no, tyl ko kil ka psów
i ko tów wa łę sa ją cych się po wą skich ulicz kach. Po cie -
sza ło nas to, że noc by ła na praw dę cie pła, tak jak rzad ko
by wa la tem w Pol sce.

Ho tel otwar ty zo stał spe cjal nie dla nas, Kas prak tycz -
nie też tyl ko dla nas… Przez kil ka pierw szych dni tu ry -
stów nie wi dzia łem, na nur ko wa nia pły wa li śmy sa mi.
Za uwa ży łem, że na praw dę od po czy wam! Ju suf, la tem za -
ję ty tu ry sta mi i nur ka mi od ra na do póź ne go wie czo ra,
te raz chęt nie spę dzał z na mi czas, a na je go twa rzy wi dać
w koń cu ra dość i od prę że nie, na co w se zo nie bra ku je
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cza su. W cią gu kil ku dni po ka zał nam kil ka atrak cyj nych
miejsc, któ re la tem na pcha ne są tu ry sta mi, a zwie dza nie
utrud nia nie moż li wy upał. Tra fi li śmy mię dzy in ny mi do
My ry, skąd po cho dził praw dzi wy Świę ty Mi ko łaj, gdzie
oglą da li śmy pięk ne sta ro żyt ne ru iny, w tym do brze za -
cho wa ny am fi te atr. Tem pe ra tu ra na ze wnątrz ide al na, do -
cho dzi ła na wet do 25 stop ni, a ni sko za wie szo ne sło ne-
cz ko po tra fi ło mi ło ogrze wać. Na wet pod czas wy ciecz ki
w gó ry tem pe ra tu ra moc no nie spa dła. Ty siąc me trów nad
po zio mem mo rza, nad na szym Kas, od dy cha jąc rześ kim
po wie trzem, po dzi wia li śmy nie sa mo wi te wi do ki… Z jed -
nej stro ny mo rze, pięk na po strzę pio na li nia brze go wa z
licz ny mi wy spa mi, a z dru giej ośnie żo ne gór skie szczy -
ty.  W tym wy so kim le sie, pod czas ma łe go spa ce ru, zna -
leź li śmy kil ka grzy bów. Praw dzi we i zdro we, pach ną ce
pod grzyb ki. Od ra zu wia do mo by ło co z ni mi zro bić…
Pysz na zu pa zo sta ła przez Tom ka ugo to wa na już na stęp -
ne go dnia, tak więc po wyj ściu z wo dy każ dy otrzy mał
ku bek lub dwa pol skiej zu py grzy bo wej przy go to wa nej
ze świe żych tu rec kich grzy bów. Wszyst ko to mia ło miej -
sce w przed ostat nim dniu ostat nie go mie sią ca ro ku…

Gru dzień to w Tur cji okres zbio rów cy tryn, po ma rań -
czy i oli wek. Doj rza łe cy tru sy po ka zy wa ły się na licz -
nych za peł nio nych ni mi drze wach, a by ło ich ty le, że nikt
nie ro bił pro ble mu, aby zry wać je do wo li. Po pro si li śmy
Ju su fa o moż li wość za ku pie nia świe żo wy ci śnię tej oli wy
z oli wek. Nasz ku charz To mek twier dził, że ta kiej oli wy

nie da ku pić się w skle pie. Tu rec ki przy ja ciel tyl ko ski nął
gło wą, za pa ko wał ca łą ban dę do bu sa i ru szył w gó ry. Do -
jazd umi la ły nam tra dy cyj ne pol skie drin ki tu ry stycz ne
(whi skey z co lą w pla sti ko wej bu tel ce po co li…). Mi ja -
jąc gór skie wio ski, mo gli śmy zo ba czyć jak ży ją tu lu dzie.
Praw dzi wa Tur cja, bez ko lo ro wa nia i po zo wa nia. W koń -
cu tra fi li śmy do fa bry ki oli wy. Ju suf po pro sił wła ści ciel -
kę o opo wieść do ty czą cą pro duk cji oli wy.  Każ dy mógł
po sma ko wać, do tknąć i po wą chać świe żo wy ci śnię te go
tłusz czu, któ ry w dal szych pro ce sach pro duk cyj nych szyb -
ko zo sta nie wzbo ga co ny o kil ka skład ni ków z ta bli cy Men -
de le je wa.  Z te go po wo du ocho czo ku pi li śmy kil ka li trów
świe żut kiej oli wy, któ ra przy naj mniej dla mnie zo sta ła cie -
ka wym i nie spo ty ka nym pre zen tem dla naj bliż szych…

Mi ło za sko czy ły nas też wa run ki nur ko wa nia. Pę ka ją -
ca la tem w szwach łódź, Na tu ra Blue, te raz by ła ca ła do
na szej dys po zy cji. Jak zwy kle w Kas, to ja wy bie ra łem
miej sce nur ko wa nia, za li czy li śmy więc naj cie kaw sze nur -
ko wi ska. Wszyst ko to przy nie złej wi docz no ści i tem pe -
ra tu rze wo dy 22 stop nie. Od wie dzi li śmy dwa ra zy
le gen dar ną już Da ko tę, czy li wrak sa mo lo tu, ka nion, tu -
nel i ja ski nię ze słod ką wo dą. Za nur ko wa li śmy tak że w
no cy. Trze ba przy znać, iż nie by ło więk szej róż ni cy w
po rów na niu z nur ko wa nia mi w okre sie la ta. Za uwa ży łem
wię cej ba ra kud, nie spo tka li śmy jed nak żół wi, nie by ło
zbyt du żo śli ma ków. Śmia ło moż na przy znać, że nur ko -
wa nie w oko li cach Kas upra wiać moż na bez więk szych
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pro ble mów przez ca ły rok. W trak cie dnia nur ko wa li śmy
raz, cza sa mi dwa ra zy, wy ko rzy stu jąc fakt, że ciem ność
nad cho dzi ła do pie ro przed godz. 18. War to przy wo łać
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tak że i to, że nie za bie ra li śmy ze so bą kom plet ne go sprzę -
tu nur ko we go. Wszyst ko cze go po trze bo wa li śmy do sta -
li śmy od tu rec kich przy ja ciół. W per spek ty wie spę dze nia
kil ku dni w Stam bu le ogra ni cze nie na sze go ba ga żu by ło
bo wiem bez cen ne.

W syl we stra zor ga ni zo wa li śmy so bie rejs na grec ką
wy spę Me is. Po go da roz krę ci ła się na do bre, by ło sło -
necz nie i bar dzo cie pło. Po zwie dze niu le ni wej wy spy za -
opa trzy li śmy się po rząd nie w skle pi ku bez cło wym i po
po łu dniu wró ci li śmy do Kas. Syl we stro wa noc na dłu go
zo sta nie w mo jej pa mię ci… Roz po czę li śmy ją na pla ży,
w nie wiel kiej re stau ra cji, w to wa rzy stwie ro dzi ny Ju su fa
i je go przy ja ciół. Tu rec ka mu zy ka lu do wa i ich tra dy cyj -
ne po tra wy ni jak nie ko ja rzy ły nam się z szam pań ską za -
ba wą… A sa me go trun ku, szam pa na tu dzież wi na
mu su ją ce go, też próż no by ło szu kać w skle pach. Cóż,
zno wu ina czej… Na si przy ja cie le po pi ja li yeni ra ki – any -
żów kę z wo dą… Oso bli wy smak, na pew no nie w mo -
im gu ście. Ge ne ral nie by ło bar dzo sym pa tycz nie i
we so ło, lecz nie ste ty at mos fe ra te go przy ję cia bar dziej
przy po mi na ła imie ni ny u cio ci niż kar na wa ło wy bal.
Przed pół no cą po sta no wi li śmy więc wró cić do mia stecz -
ka… O dzi wo, wi dać by ło w Kas tej no cy wię cej lu dzi, w
tym tu ry stów. Za do wo le ni tym wi do kiem po dą ży li śmy
do lo ka lu z „nor mal ną mu zy ką”… 

Bli sko pół no cy zwlo kłem się po now nie na głów ny
plac i … pra wie prze ga pi łem No wy Rok. W Eu ro pie i
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więk szo ści miejsc na świe cie na wet nie wi dzą cy i nie sły -
szą cy wie dzą, że ma my No wy Rok. W Tur cji na wet ka -
pi szon nie strze lił, za bra kło krzy ków, wy bu chów ra do ści,
śpie wów, tań ców ży czeń i ca łu sów. Kil ku tu ry stów
wznio sło to ast i na tym ko niec sza leństw! Dziw nie. Z dru -
giej stro ny wy glą da ło to cie ka wie, bo po pro stu ina czej.
Chwi lę po pół no cy prze ka zy wa li śmy na sze cie plut kie ży -
cze nia (w no cy by ło ok. + 18 stop ni) ro dzi nom i bli skim
w Pol sce i po pę dzi li śmy spać. O czwar tej ra no mu sie li -
śmy bo wiem wra cać na lot ni sko do Da la man, aby zdą żyć
na sa mo lot do Stam bu łu. A tu na lot ni sku, za miast szyb -
kie go przej ścia kon tro li w pierw szym dniu (tak na praw -
dę po ran ku) No we go Ro ku, peł ne zdzi wie nie. Pa nom
cel ni kom nie po do ba się mo ja skrzy nia ze sprzę tem fo to.
Dra piąc się po dur nych gło wach stwier dzi li, że to to war
nie bez piecz ny i mu si le cieć wraz głów nym ba ga żem. Po
kil ku na stu mi nu tach tłu ma cze nia się i ma cha nia ła pa mi
za bra li mi sta tyw, któ ry spo koj nie so bie spo czy wał obok
obu do wy apa ra tu… Za pa ko wa li go w spe cjal ną to reb kę i
ka za li ode brać na lot ni sko wym po ste run ku Po li cji w
Stam bu le. Zim ny prysz nic i peł ne orzeź wie nie już o 7.30
pierw sze go stycz nia. Nie źle… Po do tar ciu na miej sce i
krót kim od świe że niu roz po czę li śmy zwie dza nie przez
du że „Z”. Stam buł mnie ocza ro wał i je stem szczę śli wy,
że w koń cu po sta wi łem tam swo je sto py… Oczy wi ście
jest prze ogrom ny, prze pięk ny i moż na w nim spę dzić
wie le dni i nie być w peł ni usa tys fak cjo no wa nym.
Ogrom na ilość za byt ków i miejsc waż nych dla lo sów hi -
sto rii świa ta nie mo że zo stać ogar nię ta w cią gu dwóch
dni. Po byt w Istam bu le to też ma te riał na no wą opo -
wieść…

Po wrót do kra ju był na praw dę smut ny. Przy wi ta ła nas
za wie ja śnież na i mróz. Cho ciaż w Stam bu le mie li śmy
po go dę przej ścio wą, + 10 stop ni, to szyb ko za tę sk ni li śmy

za cie płem i spo ko jem pły ną cym z gór i ota cza ją cym ca -
łe na sze Kas… Na sze, bo z pew no ścią bę dę tam wra cał i
wra cał. Ma my w Kas praw dzi wych przy ja ciół, pew ną po -
go dę i nie po wta rzal ne nur ko wa nia. Za raz po po wro cie
zmie ni łem szyb ciut ko plan na gru dzień 2011. Za mie ni -
łem, jak się do my śla cie, Egipt na Kas i Stam buł, bo tam
po pro stu trze ba wra cać.

Mi łosz Dą brow ski



http://letsdive.pl
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Ja ko miesz kań cy Hur gha dy ob ser wo wa li śmy
z bli ska „Egip ską Re wo lu cję”, a wła ści wie to,
co dzia ło się w na szym mie ście. Z uwa gi na
to, że me dia pró bo wa ły prze ko nać nas o tym,
iż dzie ją się tu strasz ne rze czy po sta no wi li śmy
po dzie lić się z Wa mi tym, jak to wy glą da ło z
na szej stro ny.

Dzien ni ki re wo lu cyj ne
Ze szyt nr 1
25.01.2011 r. roz po czę ła się „ Egip ska Re wo lu cja”, a

co za tym idzie, roz mno ży ły się pro gra my te le wi zyj ne,
któ re opi su ją, po dob no obiek tyw nie, wszyst ko to, co
dzie je się Egip cie. Przy zna ję się, że tro chę za spa łem, ale
za wsze TVN 24 jest szyb szy. To praw da, że w Ka irze są
za miesz ki, ale do Ka iru ma my 480 km, to cał kiem spo ro.
Po za tym, Hur gha da ży je tyl ko i wy łącz nie z tu ry stów,
więc jest to zu peł nie in ny świat. Za spa łem, bo do
4.02.2011 r. mie li śmy ma sę pra cy, więc ma ło cza su na
oglą da nie TVN 24, te raz to się zmie ni ło.

Egipska rewolucja
Pierw szą ozna ką zmian by ły za mknię te ban ki, oko ło

31.01.2011 r. Kon se kwen cją te go by ły pro ble my z ban ko -
ma ta mi, bo nikt nie uzu peł niał w nich pie nię dzy. Po tem na
5 dni znik nął In ter net, ale jak wi dzi cie, już wró cił. Po za tym,
gdy by nie oglą dać TV i nie od bie rać te le fo nów, to nikt by
tej re wo lu cji tu nie za uwa żył. De mon stra cja, ow szem by ła,
30 osób z trans pa ren tem i bęb na mi prze szło przez głów ną

uli cę Sak ka li, nie za uwa ży li śmy żad nych znisz czeń, co wię -
cej, wła śnie sie dzie li śmy w knaj pie przy głów nej uli cy,
więc jest to re la cja z pierw szej rę ki. Je śli cho dzi o „czoł gi
na uli cach”, to ow szem, ale nie do koń ca. Jest sześć trans -
por te rów opan ce rzo nych w dwóch miej scach mia sta po
trzy. Da har, gdzie znaj du ją się bu dyn ki rzą do we i głów na
sie dzi ba Bank of Egypt, żoł nie rze nu dzą się tu strasz nie,
sku bią sło necz nik i pa lą jak smo ki. Skle py, oprócz tych sie -
cio wych, są w peł ni za opa trzo ne, więc ma my co jeść, pić i
pa lić! Trans port miej ski, czy li bu sy i tak sów ki, jeż dżą, jest
ben zy na. Więc jak na ra zie mo że my ofi cjal nie stwier dzić,
że te le wi zja kła mie, je śli cho dzi o Hur gha dę.
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Ze szyt nr 2
Czter na sty dzień re wo lu cji przy niósł otwar cie ban ków

i kan to rów, co praw da przed ban ka mi sto ją ko lej ki, ale w
cza sie re wo lu cji to chy ba zu peł nie zro zu mia łe. Na pew -
no zmniej szy ła się ilość tu ry stów i to znacz nie, w po łu -
dnie na uli cy nie wi dać wie lu bia łych twa rzy. Je śli cho dzi
o za opa trze nie, to nie ma na co na rze kać, wczo raj by li śmy
świad ka mi do sta wy pi wa do Ju ke Box3 - tym co nie wie -
dzą wy ja śniam że jest to knaj pa, któ ra oprócz pi wa ofe -
ru je do bre i ta nie je dze nie. Z uwa gi na brak pra cy za ję -
li śmy się pod trzy my wa niem kon tak tów to wa rzy skich z
ty mi, któ rzy tu zo sta li. W pla nach jest rów nież pla żo wa -
nie (po go da su per) oraz wy pra wa na nur ka do Ma ka di.
Ko lej nym prze ja wem nor ma li za cji jest przy wró ce nie
moż li wo ści wy sy ła nia SMS -ów z egip skich nu me rów.
Skle pi ka rze na na szej uli cy są bar dzo za do wo le ni z fak -
tu, że zo sta li śmy. To da je im na dzie ję, że wszyst ko jesz -
cze bę dzie jak kie dyś, uli ce peł ne tu ry stów, a co za tym
idzie Egip cja nie ma ją cy pie nią dze, czy li ta cy, któ rych
stać na za ku py.

Przez to ca łe re wo lu cyj ne za mie sza nie po ło wa miesz -
kań ców Hur gha dy stra ci ła źró dło do cho dów, ca łe szczę -
ście, że Niem cy jesz cze przy la tu ją, jest też pa rę in nych
na cji, któ rych mi ni ster stwa spraw za gra nicz nych nie
ogło si ły pa ni ki. Ostat nio sły sza łem w TV wy po wiedź ja -
kie goś pol skie go dzien ni ka rza, któ ry dzi wił się, jak lu -
dzie mo gą my śleć o wy po czyn ku na pla żach, je śli
kil ka na ście ki lo me trów da lej pa da ją strza ły!!! Jak wi dać,
na dzien ni kar stwie uczą dra ma ty zmu, ale nie geo gra fii.
Jesz cze raz stwier dzam, że te le wi zja kła mie, a w Hur gha -
dzie nu da… jak ni gdy.

Ze szyt nr 3
To, że „Fakt” pu bli ku je dra ma tycz ne in for ma cje na te -

mat do mnie ma nych czoł gów na uli cach na sze go mia sta,
to chy ba ni ko go nie dzi wi. Dzi wi jed nak to, że rzecz nik
pra so wy MSZ praw do po dob nie to czy ta, co wię cej, jest
on prze ko na ny, że po moc kon su lar na, któ rą MSZ nam

przy sła ło, by ła pro fe sjo nal na i sku tecz na. I niech tak da -
lej my śli.

Skut kiem ta kich ar ty ku łów i wy wia dów oraz kon fe -
ren cji pra so wych jest to, że w mie ście nie po zo stał już pra -
wie nikt. Nie mam tu na my śli tu ry stów, ale i tych, któ rzy
tych tu ry stów kar mi li i sprzą ta li im po ko je. Jak na złość,
nie speł ni ły się do nie sie nia o pu stych skle pach, bra ku wo -
dy, ben zy ny, kło po tach z trans por tem i ko mu ni ka cją. Bez
pro ble mu uda ło się dziś ku pić pia sek dla ko ta, a my ślę że
w cięż kich re wo lu cyj nych cza sach nie jest to ar ty kuł
pierw szej po trze by. Uda ło się też ku pić świe ży im bir, sos
so jo wy, oli wę z oli wek, tru skaw ki, a na wet nie so lo ny se -
rek bia ły, czy li ar ty kuł bar dzo tu luk su so wy i nie trwa ły, co
wy ma ga spraw nie dzia ła ją ce go trans por tu.

Mó wią, że je den ob raz war ty jest ty sią ca słów, więc
pa rę świe żych ob raz ków mia sta, oso by spo strze gaw cze
na pew no do strze gą wi docz ny brak cze goś, co przed tem
za wsze by ło.

Ze szyt nr 4
11.02.2011 r. No, i skoń czy ła się “Egip ska Re wo lu -

cja”. Mar twię się tyl ko, co bę dą te raz ro bić re dak to rzy te -
le wi zji i pra sy, któ rzy woj nę, dra mat, strza ły i ofia ry ma ją
już we krwi. Je śli cho dzi o sy tu ację w mie ście, to nic się
nie zmie ni ło. Oczy wi ście by ły prze ja wy ra do ści po ustą -
pie niu pre zy den ta, ale nie by ła to na wet jed na dzie sią ta te -
go, co dzia ło się po wy gra nym przez Egip cjan ty tu le
Mi strzów Afry ki w pił ce noż nej.

Mia sto jest co praw da jesz cze pu ste. Pu ste ho te le i pla -
że, ale już nie dłu go wszyst ko wró ci do nor my. Pó ki co,
tu ry ści mo gą po czuć się jak VIP -y. W ho te lach jest wię -
cej ob słu gi niż go ści, set ki tak só wek cze ka ją na klien ta,
tyl ko sprze daw cy w skle pach z pa miąt ka mi za pa dli w zi -
mo wy sen.

Po zdra wia my z Hur gha dy

Ewa Kra wiec i Krzysz tof Na wa ra

www.egipt nur ko wa nie.com
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Wy wiad z Mać kiem Pio trow skim - współ wła ści cie -
lem ba zy Di ving Stars w Hur gha dzie.

Anna Cudna -Zbrożek: Mać ku, je steś współ wła ści -
cie lem pol skiej ba zy nur ko wej miesz czą cej się w Hur -
gha dzie. Jak wszy scy wie my, Egipt jest na eta pie
zna czą cych zmian po li tycz no -go spo dar czych. Po -
wiedz, jak obec na sy tu acja od bi ła się na lo kal nym
ryn ku nur ko wym?

Maciej Piotrowski: Szko dli wość tych wy da rzeń jest
róż na dla róż nych baz. Ba zy, któ re współ pra cu ją z biu -
ra mi tu ry stycz ny mi i ży ją z nur ko wa nia IN TRO naj bar -
dziej od czu wa ją to, co się dzie je, po nie waż to wła śnie
oso by le cą ce pierw szy raz do Egip tu są ich klien ta mi.

Na to miast ba zy po dob ne do na szej, ży ją ce z klien ta,
któ ry jest sta łym i świa do mym nur kiem, mniej od czu ją
pro ble my, na si klien ci nie od wo ły wa li wy lo tów i po wo li
do nas wra ca ją. Są to oso by, któ re już zwie dzi ły Egipt i
ich przy lo ty są kon kret nie ukie run ko wa ne na nur ko wa nie
- lą du ją i idą na łódź.

AC -Z: Czy to ozna cza, że więk sze ba zy nie czu ją
po gor sze nia sy tu acji?

M: No, nie do koń ca. Du żym zmar twie niem baz, któ -
re znaj du ją się w ho te lach jest pro blem z pła ce niem czyn -
szu. Je że li zo sta ły za mknię te ho te le to rów nież i ba zy.
Gdy by ba za chcia ła ob słu żyć pa ru klien tów, któ rzy jed nak
się do nich do sta li, to ho te le twier dzi ły, że je że li chcą mieć
otwar te ba zy, to mu szą pła cić czynsz. Więc ba zy re zy gno -
wa ły z tu ry stów, po nie waż koszt dzier ża wy był więk szy niż
za ro bek z kli ku osób. I tak się two rzy za mknię ty krąg pro -
ble mu ba zy.

AC -Z: Ro zu miem, że sy tu acja jest trud na. Czy
więc każ de mu uda się spro stać tym pro ble mom?

M: Wszyst ko za le ży od te go, ja kie ba zy mia ły kosz ty
sta łe i czy mo gą so bie po zwo lić na prze cze ka nie 3-4 mie -

się cy nim wró ci ruch. Ba zy w ho te lach 5 gwiazd ko wych
mo gą mieć du że pro ble my z czyn szem, po nie waż jest bar -
dzo wy so ki. Spo ro pra cow ni ków zo sta ło zwol nio nych, aby
nie po no sić kosz tów zwią za nych z ka drą. Sta ra my się
współ dzia łać. Na dzień dzi siej szy pły wa my na wspól nych
ło dziach, aby kosz ty by ły mniej sze, po nie waż jest ma ło
klien tów. Je że li cho dzi o prze mia ny to uwa żam, że się
przy da dzą. Kosz ty po no szo ne przez ba zy LE GAL NE, któ -
re są za re je stro wa ne w CDWS, są te raz spraw dza ne i
oma wia ne. Ana li zo wa na jest za sad ność wy so ko ści opłat.
Nie ukry wam, że ma my wy so kie kosz ty sta łe. Na to miast
wszyst kie ba zy, któ re pra cu ją bez po zwo leń te go pro ble -
mu nie ma ją, po nie waż ma ją o po ło wę mniej sze wy dat ki.
Nie mar twi ich opła ca nie po dat ków i po zwo leń. Sły sząc
jed nak, że CDWS chce nam po móc uwa żam, że nie jest
aż tak źle.

AC -Z: A o ja kiej for mie po mo cy jest mo wa?
M: Z te go co wiem, to fe de ra cja CDWS, w któ rej je ste -

śmy zrze sze ni w Egip cie, ma każ de mu z nas wy pła cać te -
raz przez oko ło 4 mie sią ce po 500 fun tów, ja ko re kom pen-
sa ty za to, że nie ma ru chu. Na ra zie są to nie ofi cjal ne in -
for ma cje. Cze ka my na dal sze ru chy CDWS.

AC -Z: Jak w tej sy tu acji od na la zły się ku ror ty?
M: Ku ror ty wła ści wie w ogó le nie od czu ły te go prze -

wro tu. Naj wię cej szko dy uczy ni ła jak zwy kle te le wi zja, któ -
ra wpro wa dzi ła stan hi ste rii i wła śnie dzię ki niej du żo lu dzi
re zy gno wa ło z po dró ży w lu tym. Do na szej ba zy w cza sie
za mie szek dzwo ni ła te le wi zja (do kład nie dwie sta cje) i je -
że li mó wi li śmy, że nic się nie dzie je, nie chcie li te go po da -
wać. Na to miast pew na ga ze ta po roz mo wie tak prze krę ci ła
mo ją wy po wiedź, że wy szło, że by ły za miesz ki.

Więc głów ną przy czy ną te go co się dzia ło by ła te le wi -
zja i ga ze ty, a nie sa ma sy tu acja, któ ra mia ła miej sce w
Ka irze, nie zaś w ku ror tach.

AC -Z: Czy prze by wa łeś w Egip cie w trak cie za mie -
szek?

M: Tak

AC -Z: I jak wy glą da ło wte dy ży cie w Hur gha dzie?
M: Nor mal nie. Oczy wi ście da ło się od czuć, że coś

się dzie je. By ła to jed nak głów nie cie ka wość. Sie dzie li -
śmy cią gle przed te le wi zo rem i oglą da li śmy, co się dzie -
je. Cią gle dzwo ni ły te le fo ny. Każ dy chciał mieć
in for ma cje o fak tycz nej sy tu acji w Hur gha dzie. A tu nic

Histeria w mediach?
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się nie dzia ło. Po 3 dniach zo ba czy łem jed ną ma łą ma -
ni fe sta cję w El Da har. Zor ga ni zo wa na by ła przez lud -
ność lo kal ną. Szli spo koj nie jed ną stro ną uli cy. Co 20
me trów szedł po li cjant bez bro ni, a wo kół to czy ło się
nor mal ne ży cie.

AC -Z: I wszyst ko prze bie gło spo koj nie i po ko jo wo?
M: Był tyl ko je den in cy dent. Kil ku chu li ga nów wy bi ło

szy bę w jed nym z mar ke tów w dziel ni cy El Da har (dziel ni -
ca egip ska). Na stęp ne go dnia wszy scy wła ści cie le skle pów,
w ra mach ma ni fe stu prze ciw ko nisz cze niu ich mie -
- nia, wy szli przed swo je skle py z ki ja mi. Tu ry ści nie zo rien -
to wa ni w sy tu acji mo gli po czuć się nie swo jo, ale w tym nie
by ło pod tek stów po li tycz nych. By ła to de mon stra cja wspól -
nej si ły han dlow ców w obro nie swo ich ma jąt ków, prze ciw
gra bie ży i de mo lo wa niu. Na tym wszyst ko się skoń czy ło.

AC -Z: A jak w rze czy wi sto ści wy glą da ła spra wa
pro ble mów z je dze niem i pie niędz mi?

M: To jed na wiel ka bzdu ra. Je dze nie by ło, ale je że li w
pierw szym ty go dniu wy je cha ło z ho te lu pra wie 90% lu dzi
i by ło ob ło że nie po 10 osób, to jak za wsze i wszę dzie w ta -
kiej sy tu acji, ho te le prze szły z bu fe tów szwedz kich na wy -
da wa nie je dze nia na ta ler zach z po wo du nie opła cal no ści
bu fe tów. Sam to prze ra bia łem w nor mal nych cza sach, np.
w Mar sa. Po nad to w skle pach żyw no ści nie bra ko wa ło,
na ba za rach rów nież wszyst kie go by ło pod do stat kiem. 

Co do pie nię dzy, kar ty egip skie fak tycz nie nie dzia ła -
ły, ale tu ry sta ko rzy sta ją cy z kar ty za gra nicz nej nie miał
pro ble mów z po bra niem go tów ki. Sa mi by li śmy świad ka -
mi ta kich sy tu acji, gdy na si klien ci mie li nam pła cić za
nur ko wa nie i ra zem by li śmy przy ban ko ma tach.

AC -Z: Czy od czu łeś, by tu ry ści choć przez chwi lę
by li za gro że ni?

M: Ani przez chwi lę. Oso by bę dą ce po raz pierw szy w
Egip cie mo gły zu peł nie ina czej zin ter pre to wać okrzy ki
skle pi ka rzy, ale ja dość do brze znam ję zyk arab ski i wiem,
że sy tu acja w ża den spo sób nie do ty czy ła tu ry stów. Ży ję
mię dzy ty mi ludź mi i ro zu miem, czym to wszyst ko by ło
spo wo do wa ne. Ni gdy jed nak lud ność egip ska nie chcia -
ła wy stra szyć tu ry stów.

Cie szy li się, wi dząc za in te re so wa nie. By li wo bec
wszyst kich przy jaź nie na sta wie ni i chęt nie na wią zy wa li
kon tak ty. Pod nie ce nie zmia na mi by ło ogrom ne, ale ze
smut kiem my śle li o tu ry stach, któ rych mo gą utra cić.

AC -Z: A tych z każ dym dniem by ło co raz mniej…
M: Do kład nie, ale nie dla te go, że ucie ka li. To to uro -

pe ra to rzy zmu si li więk szość do po wro tu. Tu ry ści czu li się
do brze i swo bod nie. By li wście kli, że skra ca ją im po byt

lub nie ma ją jak przy le cieć. To ku rio zal ne, że tyl ko w An -
glii po tra fi li nor mal nie po dejść do spra wy. W in nych pań -
stwach biu ra po dró ży po sta no wi ły na ca łej sy tu acji
za ro bić, pro po nu jąc droż sze wy jaz dy i ro biąc so bie do bry
PR, że ni by tak dba ją o klien tów. Po sprze da wa li mniej
atrak cyj ne kie run ki, do dat ko wo do ro bi li win du jąc ce ny i
wci ska jąc coś, co się nor mal nie nie sprze da je. To wszyst -
ko by ły dzia ła nia mar ke tin go we.

AC -Z: Jak są dzisz, dla cze go me dia tak skraj nie
prze ry so wa ły praw dę?

M: Bo to się dzi siaj sprze da je. Wiecz na po goń za sen -
sa cją. A jak się nic nie dzie je, to trze ba ma ni pu lo wać fak -
ta mi. Za uważ, że po wy pad ku Ku bi cy o Egip cie prze sta li
mó wić pra wie zu peł nie. A ustą pie nie Mu ba ra ka prze szło
pra wie bez gło śnie. W koń cu mie li już cie kaw szy te mat.

AC -Z: Jak dziś wy glą da co dzien ność w Egip cie?
M: Jest pu sto jak w Cie cho cin ku, ruch do pie ro wra ca.

Pły wa my z ludź mi na wspól nych ło dziach, skle py le d wo
przę dą, ogól nie po sęp ny wi dok. Ale jest słoń ce, a jak jest
słoń ce to jest opty mizm. Ja oraz moi wspól ni cy je ste śmy
opty mi sta mi i czas mie sięcz nej prze rwy wy ko rzy sta li śmy
na za le gło ści fir mo we. Rów nież czas re wol ty nie był okre -
sem ty po we go na jaz du klien tów, więc rów nież w tej per -
spek ty wie nie jest aż tak źle. Ruch ru szy od kwiet nia, więc
do wy li za nia ran jest ewen tu al nie lu ty i mo że ma rzec.

AC -Z: Cze go spo dzie wa cie się w przy szło ści i na co
li czą miesz kań cy Egip tu?

M: Ocze ku je my, że świat nur ko wy, pol ski i eu ro pej -
ski, po mo że nam w pod nie sie niu się. Li czy my, że od kwiet -
nia wszyst ko wró ci do nor my, że se zon bę dzie jak in ne
do tych czas, że lu dzie za po mną szyb ko o tym co by ło i bę -
dą chcie li na dal nur ko wać w Egip cie.

Na fo rach in ter ne to wych wszy scy szum nie mó wią o in -
te gra cji z Egip tem, że są ser cem, ale te raz trze ba fak tycz -
nie po móc lu dziom  - czy li na szym pra cow ni kom - po nie-
waż je że li nie bę dzie WAS nur ków z Pol ski, to my bę dzie -
my mu sie li zwal niać tych, któ rzy wal czy li o wol ność i oni
nie bę dą mie li za co żyć. Egip cja nie li czą na swo ich sta -
rych, wier nych tu ry stów i na to, że się nie znie chę cą by łą
sy tu acją. Na pew no od wdzię czą się wszyst kim aż nad to.

AC -Z: Dzię ku ję Ci bar dzo za roz mo wę i ży czę, aby
nad cho dzą cy se zon oka zał się naj lep szym z do tych cza -
so wych.  

M: Ja rów nież dzię ku ję i ser decz nie wszyst kich za pra -
szam do tu ry sty ki egip skiej.

An na Cud na – Zbro żek

in fo@scu ba di ver.pl
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Egipt -  spo koj ny, pe łen barw i od mien no ści,
czy dzi ki i nie bez piecz ny? Do nie daw na by ła to
nur ko wa oa za spo ko ju. Za nie wiel kie pie nią dze
i w krót kim cza sie mo gli śmy prze nieść się do
zu peł nie in ne go i jak że nas fa scy nu ją ce go świa -
ta. I na gle bum – na si arab scy ko le dzy roz po -
częli bój o lep sze ży cie dla sie bie i swo ich
ro dzin. Zro bi ło się go rą co. 

Ca ły świat ko men to wał wy da rze nia w Egip cie, ki bi co -
wał uci ska ne mu na ro do wi. Jed nak głów nie na do pin go -
wa niu się koń czy ło. Egip cja nie wy wal czy li po czą tek
upra gnio nych zmian, lecz za pła ci li za to wy so ką ce nę –
stra ci li wie lu tu ry stów, a co za tym idzie – pra cę. Czy jed -
nak tu ry ści mie li się cze go bać? Przed sta wię Wam mo ją
oce nę sy tu acji.

12 lu te go 2011r., czy li je den dzień po ustą pie niu egip -
skie go pre zy den ta Mu ba ra ka, wy le cie li śmy na ty dzień do
Mar sa El Alam. Ty dzień przed wy lo tem nie mie li śmy
pew no ści, czy wy jazd się od bę dzie. Pol skie me dia zro bi -
ły z ka ir skich za mie szek krwa wą ma sa krę. W po go ni za
sen sa cją prze krę ca ły fak ty i wy ol brzy mia ły sy tu ację.
Wpro wa dzi ły at mos fe rę stra chu, prze ko nu jąc wszyst kich,
że w Egip cie na tu ry stów cze ka śmierć. Tym cza sem do -

Egipt wczoraj i dziś
nie sie nia z dru giej stro ny by ły da le ce od mien ne. Na si ko -
le dzy miesz ka ją cy w egip skich ku ror tach uspo ka ja li nas,
de men tu jąc wszyst kie plot ki. Śle dzi li śmy wszel kie moż -
li we źró dła prze ka zu, by utwier dzić się w prze ko na niu,
że za rów no my, jak i na si klien ci bę dzie my bez piecz ni.
Osta tecz nie de cy zja za pa dła na dzień przed wy lo tem –
po le cie li śmy. Na po kła dzie sa mo lo tu by ły 62 oso by. Nie -
ste ty do Mar sa je cha ło je dy nie 20 osób, przez co po łą czo -
no nasz lot i wy lą do wa li śmy w Hur gha dzie. Póź niej
prze jazd au to ka rem do po szcze gól nych ho te li. Od sa me -
go lą do wa nia na próż no wy glą da li śmy krwa wej ma sa kry.
Egipt przy wi tał nas tak jak za wsze. Żad nej wzmo żo nej
ak tyw no ści mi li tar nej, za mie szek, za mie sza nia – tyl ko
bło gi spo kój.

Pierw szym za sko cze niem by ły pust ki. Za trzy ma li śmy
się w jed nym z naj lep szych ho te li w Mar sa Alam. Na ca -
ły Ma di nat by ły czyn ne je dy nie 2 ho te le. Ho te le czte ro -
gwiazd ko we pra co wa ły pra wie wszyst kie. W każ dym ok.
10% ob ło że nie. Więk szość go ści by ła z An glii. Ze wzglę -
dów oszczęd no ścio wych kwa te ro wa no wszyst kich w jed -
nym skrzy dle, jed nak i tak nikt ni ko mu nie wcho dził w
dro gę. To ma łe ob ło że nie wręcz sprzy ja ło za wie ra niu
zna jo mo ści. Cie szy li śmy się bo gac twem dań rów nym z
tym przed za miesz ka mi. Sto ły wręcz ugi na ły się od nad -
mia ru po traw. Ob słu ga by ła jak za wsze prze sym pa tycz -
na i uśmiech nię ta. Kel ne rzy dba li o na sze po trze by,
wy prze dza jąc proś by. Zor ga ni zo wa no nam od święt ne
Wa len tyn ki. Za dba no na wet o słod ką nie spo dzian kę w
każ dym po ko ju. Na każ dym kro ku pra cow ni cy dzię ko -
wa li nam za obec ność. By li chęt ni do roz mów. Cie szy li
się z nad cho dzą cych zmian, a jed no cze śnie mar twi li się o
swój byt. Zda ją so bie spra wę, że tu ry ści tak szyb ko nie
wró cą. Oni jed nak nie ma ją cza su, by cze kać. 



15

nuras.info 3/2011

Wy słu cha li śmy wie lu smut nych hi sto rii o trud nej sy -
tu acji ma te rial nej lo kal nej lud no ści. W Egip cie naj lep sze
za rob ki są w ho te lach i ba zach nur ko wych. Bez nas ich po
pro stu nie ma. Oczy wi ste jest, że przy nie wiel kim ob ło -
że niu ogra ni czo na jest ilość pra cow ni ków. Ho te le o wy -
so kim stan dar dzie, jak i du że wie lo od dzia ło we ba zy
nur ko we sta ra ją się utrzy mać wszyst kich pra cow ni ków.
Po si la ją się da wa niem urlo pów i wy my śla niem pra cy tro -
chę na si łę. Je śli jed nak tu ry sty ka nie ru szy, nie bę dą te -
go ro bi ły wiecz nie. Pó ki co jed nak wal czą o prze trwa nie,
z utrzy ma niem stan dar du do ja kie go przy zwy cza ili swo -
ich klien tów.

I tak przez ten ty dzień prze ko na li śmy się, że w Egip -
cie nie bra ku je i nie bra ko wa ło je dze nia w ho te lach. Nikt
nie de mo lo wał oko li cy, nie na ra żał tu ry stów na nie bez -
pie czeń stwo. Ben zy na by ła do stęp na, ban ko ma ty dys po -
no wa ły go tów ką, wo da le cia ła z kra nów, a prąd sta le
miesz kał w gniazd ku. Nasz wy po czy nek był wy jąt ko wo
uda ny. Wszyst ko by ło do na szej dys po zy cji, na wet na bi -
lard nie trze ba by ło cze kać. A pod wo dą wi dzie li śmy je -
dy nie nur ków z na szej gru py. Ten czas po zwo lił nam
le piej po znać ob słu gę ho te lu i pra cow ni ków ba zy. Wy -
tar go wa li śmy naj lep sze ce ny w skle pach, mie li śmy naj -
ład niej sze miej sce na pla ży i ja cuz zi tyl ko dla nas. I
wra ca li śmy do rze czy wi sto ści tyl ko wte dy, gdy do strze -
ga li śmy, jak nas ma ło. Ostat nim ra zem przy ba se nie każ -

dy le żak był za ję ty. Te raz sta ły sa mot nie, cze ka jąc na to -
wa rzy stwo tu ry stów, któ rych wciąż by ło zbyt ma ło. Ten
wi dok spro wa dzał nas na zie mię i przy po mi nał o wal ce,
ja ka to czy się obec nie w tym kra ju – wal ce o prze trwa nie.
A peł nię tej wal ki do strze gli śmy wra ca jąc, na lot ni sku w
Hur gha dzie, gdzie jak roz bit ko wie na bez lud nej wy spie
plą ta li śmy się mię dzy pu sty mi skle pa mi w stre fie bez cło -
wej. I już chy ba na za wsze po zo sta ną mi w pa mię ci sło -
wa po dzię ko wa nia, skie ro wa ne przez skle pi ka rza do
mo jej ko le żan ki, za za kup to reb ki, bo by ła pierw szą
klient ką od 19 dni.

Pa mię taj my, że Egipt to nie tyl ko kil ka dni za mie szek
w od da lo nym o min 450 km od ku ror tów Ka irze. To
przede wszyst kim nasz naj bliż szy raj. Miej sce, któ re tak
ko cha my, któ re tak hoj nie nas ob da ro wu je swo imi skar -
ba mi. Miej sce, w któ rym na nas li czą, gdzie pra cu je wie -
lu na szych ro da ków. Dla mnie Egipt jest dru gim do mem.
Tam mo ja du sza śpie wa, a cia ło ży je. Na świe cie jest wie -
le pięk nych raf, wspa nia łych miejsc. Jed nak naj bli żej i
naj ta niej ma my wła śnie do Egip tu. Za dbaj my o wy go dę
nas sa mych i po móż my zbu do wać no wą egip ską rze czy -
wi stość. Bo dla Egip cjan tu ry ści są naj waż niej si, a dla nas
naj cen niej sze są ich wra ki i ra fy. Wspo móż my wspól nie
ten pięk ny świat i za cho waj my nasz raj.

An na Cud na – Zbro żek

in fo@scu ba di ver.pl 
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Ech, trud no by ło nie tra fić... w koń cu na wet
ma łe dzie ci wie dzą, gdzie szu kać ogrom ne go
sym bo lu wiel kiej przy jaź ni, któ ry nie zwa ża jąc na
wszel kie prze mia ny, choć lek ko po si wia ły, wciąż
dum nie pnie się w chmu ry, czyli Pa ła cu Kul tu -
ry i Na uki w War sza wie. To wła śnie tam w pier-
w szy week end lu te go z naj dal szych za kąt ków
kra ju i świa ta zdą ża ła ca ła brać nur ko wa, aby
już po raz dru gi prze żyć wspól ną „Pod wod ną
Przy go dę” w środ ku zi my. 

Podwodna Przygoda
między tramwajami…

Przy by li ście tłum nie, wie dze ni za pew ne cie ka wo ścią,
co też no we go za ofe ru je licz ne gro no wy staw ców, chę cią
spo tka nia sta rych do brych zna jo mych, moż li wo ścią po -
zna nia naj więk szych au to ry te tów w bran ży, któ rych w ta -
kiej ilo ści ni gdzie po za tar ga mi nie ma szans zgro ma dzić.
Z pew no ścią nikt nie był roz cza ro wa ny tym co za stał na
miej scu, a nie wąt pli wie każ dy szyb ko za po mniał o mro -
zach pa nu ją cych za po tęż ny mi drzwia mi gma szy ska, w
środ ku bo wiem za go ści ły praw dzi we tro pi ki. Do dat ko wo
tem pe ra tu rę, już przy sa mej ka sie, pod no si ły ho stes sy, a
mo że nim fy wod ne wy ło wio ne z błę kit nej ot chła ni na
czas na sze go nur ko we go świę ta, któ re pięk ny mi uśmie -
cha mi wi ta ły wszyst kich przy by wa ją cych, ale to do pie ro
po czą tek… Naj lep sze za czy na ło się za raz za ni mi. Sto -
iska, mnó stwo sto isk, po nad 50… na pra wo płe twy we
wszyst kich ko lo rach tę czy, na le wo naj now sza ko lek cja
pia nek, su chych ska fan drów, da lej au to ma ty, la tar ki,
mnó stwo prze pięk nych pla ka tów i fil mów za chę ca ją cych
do od wie dze nia naj dal szych i naj głęb szych za kąt ków na -
szej pla ne ty. Co praw da zna ko mi tą więk szość spo śród
po nad 3 ty się cy od wie dza ją cych sta no wi li cer ty fi ko wa ni

fot. Jan Michniewski
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nur ko wie oraz in struk to rzy, jed nak na wet kom plet ny la -
ik, któ re mu do pie ro nie śmia ło klu je się po mysł od dy cha -
nia przy po mo cy dziw ne go apa ra tu za ci ska ne go w zę bach
mógł być pe wien, że jest we wła ści wym miej scu! Wśród
bo ga tej ofer ty wy staw ców, pro po nu ją cych naj cie kaw sze
pro duk ty nie zli czo nych ma rek, zna la zły się praw dzi we
ra ry ta sy, za rów no dla po cząt ku ją cych, jak i pro fe sjo na li -
stów, po cząw szy od bi żu te rii dla nur ku ją cych dam i ABC
dla dzie ci, po przez odzież nur ko wą za pre zen to wa ną przez
de biu tu ją cą na ryn ku pol skim bel gij ską mar kę Uwa hu,
czy li Un der wa ter Hu man, a koń cząc na no wa tor skich

sku te rach pod wod nych. Oj, trud no zde cy do wać od cze go
za cząć, przy czym się dłu żej za trzy mać, a co zo sta wić na
de ser. Każ dy mógł zna leźć coś dla sie bie, tar gi sta ły się
ist ną ko pal nią no wo cze sne go sprzę tu w pro mo cyj nych
ce nach. Ba re za pre zen to wa ło dla przy kła du no wa tor skie
su che ska fan dry wy ko na ne z bar dzo ela stycz ne go ma te -
ria łu i za opa trzo ne w pla sti ko wy za mek ga zosz czel ny –
znacz nie trwalszy na uszkodzenia oraz łatwiejszy w
użyciu i konserwacji, Ma res na to miast po chwa lił się in -
te re su ją cym jac ke tem ty pu skrzy dło, któ ry po na pom po -
wa niu do dat ko wo sta bi li zu je bu tlę. Tu sa za pro po no wa ła
z ko lei naj now szą ma skę za opa trzo ną w spe cjal ne szkła
po chła nia ją ce pro mie nio wa nie UV, a Po sej don no wy ul -
tra lek ki ska fan der neo pre no wy Evo lu tion. Już mo że się
w gło wie za krę cić, a tu za chwi lę tra fia my na nie zwy kle
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po ręcz ny, po zba wio ny cha rak te ry stycz ne go kształ tu
bom by, sku ter Bla de fish za pre zen to wa ny na sto isku kra -
kow skiej Aka de mii Let’s Di ve. Bar dzo in te re su ją ce urzą -
dze nie, w cał kiem przy stęp nej ce nie. Po nad to za in te re so-
wa nie wzbu dził mię dzy in ny mi Se ac Sub: no wy au to mat
od de cho wy X1 0I ce z octo pu sem, a tak że no wy jac ket
(KRW) Mi to. Od kryw cy naj bar dziej mrocz nych pod wod -
nych za ka mar ków, ta jem ni czych ja skiń i do stoj nych wra -
ków, do któ rych słoń ce ni gdy nie do cie ra, lub też
mi ło śni cy za nu rzeń w bla sku księ ży ca mie li do wy bo ru
sze ro ką ofer tę oświe tle nia dla płe two nur ków za pre zen to -
wa ną przez Gralmarine, Am mo ni te Sys tem czy Pho to di -
ve.pl. Mi ło śni cy utrwa la nia wszyst kie go co znaj du je się

bli sko dna za po zna li się z mię dzy in ny mi ze sprzę tem fo -
to gra ficz nym i in ny mi pro duk ta mi fir my So ny. Licz na re -
pre zen ta cja fir my Scu ba tech cier pli wie i z praw dzi wym
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en tu zja zmem pre zen to wa ła naj now sze osią gnię cia i cie -
ka wost ki wy pro du ko wa ne mię dzy in ny mi przez SI TECH
i TEC li ne. I tak moż na by wy mie niać bez koń ca… By ło
jed nak coś, co przy naj mniej na chwi lę od wra ca ło uwa gę
od wie dza ją cych od tych wszyst kich cu dów, by ły to
dziew czę ta, któ re mi mo pa nu ją cej tem pe ra tu ry, ja kiej nie
po wsty dzi ła by się po rząd na sau na, zwin nie prze miesz -
cza ły się w tłu mie wy stro jo ne w ide al nie do pa so wa ne
pian ki. To się na zy wa pa sja!

Oprócz od kry wa nia licz nych no wo ści, bu dzą cych po -
żą da nie w oku każ de go nur ka, du żo uwa gi po świę co no
bo ga tej ofer cie wy jaz do wej, szcze gól nie do kra jów Da le -
kie go Wscho du Nie wąt pli wie nie ko ro no wa nym kró lem
spo rów i dys ku sji uczest ni ków te go rocz nej im pre zy był,
jak nie trud no zgad nąć, Egipt. Wy staw cy z tam tych re jo -
nów, któ rzy przy by li do na szej mroź nej, sku tej lo dem
kra iny, gor li wie za pew nia li, że sy tu acja w kra ju, a szcze -
gól nie w re jo nach tu ry stycz nych jest zu peł nie opa no wa -
na i nie ma żad nych pod staw do te go, by się oba wiać
po dró ży do Sharm El She ikh, Hur gha dy czy Da hab. Nie
wszyst kich jed nak to prze ko na ło i wi dać by ło więk sze za -
in te re so wa nie in ny mi akwe na mi niż zwy cza jo wo od wie -
dza ne Mo rze Czer wo ne. Cóż, ile osób, ty le opi nii… 

Z bar dzo do brym przy ję ciem spo tka ła się pro po zy cja
pol skiej ba zy nur ko wej w Czar no gó rze. Wzbu dzi ła za in -
te re so wa nie in struk to rów i or ga ni za to rów wy jaz dów nur -

ko wych, ja ko cał ko wi cie no wa i ory gi nal na ofer ta dla
kur san tów i klu bo wi czów. Ogrom ne zdzi wie nie wy wo -
ły wa ły in for ma cje, że w Czar no gó rze jest dru gi naj głęb -
szy ka nion Świa ta - Ka nion Ta ry oraz je dy ny w po łu dnio-
wej Eu ro pie Fiord - Za to ka Ko tor ska. Ko lej na za pre zen -
to wa na na tar gach no wość to - Sa fa ri po Wiel kich Je zio -
rach Ma zur skich ofe ro wa na przez Cen trum Nur ko we Ra ja.

Z tar go wych po ga wę dek wy ni ka tak że, że znacz nie
wzra sta za in te re so wa nie szko le nia mi spe cja li stycz ny mi i
tech nicz ny mi. Oczy wi ście dla po cząt ku ją cych rów nież
przy go to wa no cie ka wą ofer tę obej mu ją cą pod sta wo we
kur sy wszyst kich fe de ra cji, jed nym sło wem, dla każ de go
coś do bre go. 

Ko lej nym punk tem tar go we go me nu był kon gres nur -
ko wy „Nur gres”, któ ry w związ ku z dra ma tycz nym bra -
kiem miejsc dla słu cha czy w ze szłym ro ku, tym ra zem
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zo stał roz bi ty na dwie nie za leż ne sa le. W jed nej od by wa -
ły się pre lek cje i spo tka nia, a w dru giej warsz ta ty. Od -
wie dza ją cy tar gi, za pew ne oszo ło mie ni tym co uj rze li na
sto iskach, nie rzad ko mie li pro blem z tra fie niem do od po -
wied niej sa li o wła ści wej po rze. Mi mo tych trud no ści,
wy so ka fre kwen cja za rów no na wy kła dach, jak i warsz -
ta tach wy raź nie wska zu je na po trze bę or ga ni zo wa nia te -
go ty pu im prez. W so bo tę pro gram Nur gre su skie ro wa ny
był głów nie do osób, któ re już zaj rza ły pod wo dę lub na -
wet rzad ko z niej wy cho dzą, a je że li im się zda rzy, to tyl -
ko wte dy, kie dy mu szą, np. w ce lu zła pa nia od de chu. 

O nur ko wa niach na za trzy ma nym od de chu nie zmier -
nie in te re su ją co opo wia da li licz nym słu cha czom Aga ta
Bo gusz i To masz Nit ka. Póź niej na stą pi ła lek ko mro żą ca
krew w ży łach pre lek cja na te mat cie szą cych się ostat nio

wy jąt ko wo złą sła wą re ki nów pre zen to wa na przez Wit ka
Śmi łow skie go, wy kład o teo rii de kom pre sji Mać ka Cu -
rzy dło, po ucza ją ca ana li za śmier tel nych wy pad ków nur -
ko wych Mi cha ła Ko su ta i w koń cu spo tka nie z Da riu -
szem Wi la mow skim, słyn nym Mio dziem, na te mat je go
re kor do we go nur ko wa nia na 264 me try w Je zio rze Gar -
da. Póź nym po po łu dniem na sa li im. Go ethe go po ja wi li
się To masz Ja nec ki i Mi chał Adam czyk ze sta cji Arc tow -
ski, któ rzy jak by tro chę dla ochło dy opo wie dzie li o nur -
ko wa niu w naj zim niej szych wo dach świa ta. Na za koń-
cze nie praw dzi wy ra ry tas - Ra dek Bi zoń za pro sił na świa -
to wą pre mie rę fil mu z nur ko wa nia na ORP Grom. Wie -
czo rem na to miast od by ło się pod glą da nie głę bin na
su cho, czy li Ma ra ton Fil mów Nur ko wych zor ga ni zo wa -
ny przy współ pra cy z fo rum -nu ras.

Nie dzie la, jak to nie dzie la, roz po czę ła się tro chę le ni wie,
lecz nie ba wem zno wu po wró ci ła at mos fe ra dnia po przed -
nie go. Pro gram Nur gre su obej mo wał cie ka we pre lek cje
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Dar ka Se pio ło o naj lep szych miej scach do nur ko wań re -
kre acyj nych, Pa try ka Krzy ża ka o me dycz nych aspek tach
wa ka cyj ne go nur ko wa nia oraz Mał go rza ty Po pie ni na te -
mat nie bez piecz nych zwie rząt i spo so bów po stę po wa nia
w przy pad ku wej ścia im w dro gę. Na stęp nie re dak cja ma -
ga zy nu Wiel ki Błę kit wrę czy ła Błę kit ny Laur Se ba stia -
no wi Bor ko wi i Cen trum Nur ko we mu TI CA DA, or ga -
ni za to rom Eko -Nur ko we go Dnia w Gdy ni, któ ry zo stał
okrzyk nię ty przez czy tel ni ków ma ga zy nu naj cie kaw szym
wy da rze niem nur ko wym 2010 ro ku. Re la cję z te go wy da -
rze nia za miesz cza li śmy na ła mach Nu ras.in fo. W go dzi -
nach po po łu dnio wych tłu my przy cią gnę ła pre lek cja
po dróż ni ka i płe two nur ka Mar ci na Jam kow skie go za ty tu -
ło wa na Du chy z głę bin Bał ty ku Steu ben, Gu stloff, Goya.
Za raz po nim Mał go rza ta Raj opo wie dzia ła o co raz bar -
dziej po pu lar nym, choć nie co kon tro wer syj nym nur ko -
wa niu dzie ci. Na za koń cze nie Nur gre su od był się po kaz
fil mu z za koń cze nia kon kur su Nu ra li ty 2010 oraz lo so -
wa nie bar dzo atrak cyj nych na gród ufun do wa nych przez
biu ro po dró ży Naj lep sze Nur ko wa nia, mię dzy in ny mi 7-
dnio we go po by tu w eks klu zyw nym ho te lu Pa pua Pa ra di -
se z pa kie tem non li mit di ving oraz prze róż nych ga -
dże tów nur ko wych spre zen to wa nych przez wy staw ców.

Oj dzia ło się wie le, nie spo sób to wszyst ko opi sać. Je -
śli nie by ło Wam da ne do trzeć do Pa ła cu Kul tu ry w tym
ro ku, spró buj cie się o tym prze ko nać pod czas ko lej nej,
trze ciej edy cji.

Na za koń cze nie mu si my się z Wa mi po dzie lić na szą
ogrom ną ra do ścią, ja ką spra wi li ście nam od wie dza jąc
sto isko Nu ras.in fo. Ma my na dzie ję, że spo tka nia z na szy -
mi współ pra cow ni ka mi, mię dzy in ny mi Jac kiem Klaj nem
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– in struk to rem szko lą cym nur ków re bre athe ro wych, fre -
edi ve ra mi Aga tą Bo gusz i Tom kiem Nit ką, po dróż ni kiem
Woj cie chem Zgo łą, od kryw ca mi ja skiń Sy ren ką i Maj -
kim oraz re kor dzi stą Dar kiem Wi la mow skim wnio sły
wie le no we go i zmo ty wo wa ły Was do dal sze go roz wo ju.
Nie spo dzie wa li śmy się aż tak wie lu cie płych słów i gra -
tu la cji. Za pew nia my, że zmo bi li zu je nas to do jesz cze
bar dziej in ten syw nej pra cy.

Pod su mo wu jąc, nie moż na nie za uwa żyć, że nur ko -
wa nie sta je się spor tem co raz bar dziej po pu lar nym, cza -
sem jest spo so bem na wa ka cje, cza sem wiel ką ży cio wą
pa sją wcią ga ją cą ca łe ro dzi ny. Nie na le ży jed nak za po -
mi nać, że oprócz nie wąt pli wych wra żeń i emo cji, ja kie
nie sie za so bą od kry wa nie wiel kie go błę ki tu, sport ten
wią że się z okre ślo nym ry zy kiem, któ re za wszel ką ce nę
po win ni śmy sta rać się mi ni ma li zo wać. Jest to moż li we
głów nie dzię ki cią głe mu do sko na le niu swo ich umie jęt -
no ści pod okiem fa cho wych in struk to rów, ko rzy sta niu ze
spraw ne go sprzę tu oraz po głę bia niu wie dzy na te mat róż -
nych aspek tów nur ko wa nia. W związ ku z tym, nad szedł
naj wyż szy czas i ogrom na po trze ba or ga ni zo wa nia ta kich
im prez jak tar gi nur ko we, tu bo wiem znaj dzie cie wszyst -
ko cze go po trze bu je cie, aby w peł ni i bez piecz nie cie szyć
się swo ją Pod wod ną Przy go dą. 

Dzię ku je my bar dzo za rów no or ga ni za to rom, wy staw -
com, tym wszyst kim któ rzy ze chcie li po dzie lić się swo -
ją wie dzą i do świad cze niem, jak rów nież od wie dza ją cym

za udział w tej bar dzo uda nej im pre zie. Ży czy my wszyst -
kim fa scy nu ją cych nur ko wań i do zo ba cze nia za rok!

Redakcja
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Czas Egip tu za trzy mał się.
Na tar gach „Pod wod na Przy go da” sły sza łem,

że je den z sa mo lo tów czar te ro wych, le cą cych
na wy ku pio ne wa ka cje do Da hab, miał na po -
kła dzie ca łe 10 osób! Jed nak na si ro da cy, pra -
cu ją cy w ba zach nur ko wych ku ror tów nad
Mo rzem Czer wo nym pod kre ślali i pod kre śla ją,
że jest spo koj nie i moż na przy jeż dżać… Mo że
w Mar sa Alam, gdzie ho tel od ho te lu dzie -
li pu styn ny piach, jest spo koj nie? 

Na si Di ve Ma ste rzy i In struk to rzy (ja sne, że nie wszy -
scy) obu rza li się, gdy ktoś z nas pro te sto wał w tej sy tu acji.
Bo prze cież Ara bo wie (Tu ne zja, Egipt, Jor da nia, Su dan,
te raz Bah ra in) to go rą ca krew. Kto wy szedł choć raz, np. w
Hur ga dzie, i po szedł w głąb mia sta, gdzie nie ma tu ry stów,
kto wi dział ich bój kę, kto był na ich tar gu w Asu anie, gdzie
nie wi dać „bla dych twa rzy”, wie o czym pi szę.

Im wy star czy ma łe „nic”, by z przy ja zne go friend’a
zmie nić się w mgnie niu oka w fa na tycz ne go za bi ja kę. I
wca le nie mam na my śli or to dok syj nych mu zuł ma nów
róż nej ma ści bractw. Mó wię o han dla rzach, cink cia rzach,
kie row cach, ba, na wet o egip skich Di ve Ma ste rach.

Dla te go każ dy kto re al nie na to pa trzy, nie jest uwi -
kła ny w róż ne in te re sy ja ko pra co bior ca, przy zna, że nie
uci chło jesz cze w Egip cie, że przy jazd tam ob cią żo ny jest
więk szym ry zy kiem niż przed pa ru ty go dnia mi i że war -
to mo że zmie nić pla ny?!

Błysk arab skie go oka, bie da i brak swo bód spo wo do -
wa ły wyj ście ty się cy lu dzi na uli ce. Oglą da nie „za chod -
nich” tu ry stów też ma swo je zna cze nie, choć nikt o tym nie
mó wi. To wła śnie my, by wal cy ku ror tów i wy cie czek fa -
kul ta tyw nych, pro wo ko wa li śmy za spa ne go niedź wie dzia.

Na sta ła wio sna, wio sna lu dów… i oby wresz cie też
przy ro dy!

Wa cław Drom

Egipska wiosna…

Zapraszam na kursy rebreatherowe
Nie jest mi obca teoria ani
PRAKTYKA

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

więcej na www.fother.pl

Jacek „FOTHER“ Klajn

http://fother.pl
http://beuchat.pl
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Na noc ne nur ko wa nie wy bra li śmy ra fę El Fa -
na dir, znaj du ją cą się w po bli żu cen trum nur ko -
we go. Moż na do pły nąć tam ło dzią w oko ło 20
mi nut. Za nim od pły nę li śmy od ma ri ny, wszy scy
nur ko wie zło żyli i spraw dzili swój sprzęt. Le piej
te go nie od kła dać na póź niej, kie dy zro bi się
ciem no. 

Miej sce nur ko we nie zo sta ło wy bra ne przy pad ko wo,
nur ko wa li śmy już tam te go sa me go dnia, w po łu dnie. Po -
zna li śmy ra fę, dzię ki cze mu czu li śmy się pew niej, nur -
ku jąc w zna nym so bie miej scu. Po za tym mie li śmy
moż li wość za ob ser wo wa nia, ja ka fau na jest ak tyw na w
cią gu dnia i po rów nać ją z tym, co za sta nie my pod czas
nur ko wa nia noc ne go. Głę bo kość mak sy mal na wy no si ła
12 me trów, nie by ło prą dów. Każ dy był za opa trzo ny w
la tar kę pod sta wo wą i za pa so wą oraz świa tło che micz ne.
Na li nie przy ło dzi zo sta wi li śmy bły skacz.

Pod czas nur ko wań noc nych sku pia my się głów nie na
tym, co oświe tla la tar ka. Dzię ki te mu nie roz pra sza my
się, ale kon cen tru je my na szcze gó łach, któ re pod czas za -
nu rzeń w cią gu dnia zwy kle nam umy ka ją. Po nad to ra fa
w no cy znacz nie róż ni się od tej ob ser wo wa nej w dzień.
Wie le ga tun ków moż na spo tkać tyl ko i wy łącz nie w no -
cy, stąd też war to od cza su do cza su za nu rzyć się po
zmro ku.

Co uda ło nam się za ob ser wo wać?

Gło wę gor go ny (Ba sket star) na le żą cą do gro ma dy
wę żo wi deł. Wy cho dzi z ukry cia tyl ko w no cy. Od mien -
nie wy glą da ją tak że ko ra le, w no cy po kry te są “ko żusz -
kiem” po li pów. Na mięk kich ko ra low cach moż na
rów nież wy pa trzyć ma łe kra by - Spi der crabs. Uda ło nam
się spo tkać kra ba pu stel ni ka, na któ re go sko ru pie ży ją

Nocne życie w Morzu Czerwonym
ukwia ły. Wszy scy cze ka li śmy na hisz pań ską tan cer kę,
du że go na go skrzel ne go śli ma ka w ko lo rze czer wo nym,
któ re go brze gi pod czas pły nię cia wy gi na ją się, przy po -
mi na jąc spód ni cę tan cer ki. Oprócz zwie rząt pro wa dzą -
cych noc ny tryb ży cia w ra fie moż na rów nież do strzec
śpią ce osob ni ki. Na sza uwa ga sku pi ła się na nie zwy kle
barw nych pa pu go ry bach. Za cho wu jąc się spo koj nie, mo -
że my pod pły nąć bar dzo bli sko nie bu dząc ich.

Koralowce

Koralowce

Gło wa gor go ny

Krab
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Je śli uwa ża cie, że zna cie ja kieś miej sce nur ko we na
pa mięć, za nur kuj cie tam no cą, bę dzie cie zdu mie ni jak
bar dzo się róż ni.

Ewa Kra wiec

fot.: Autor

www.egipt nur ko wa nie.com

Koralowce

Papugoryba

Papugoryba

Koralowce

Kraby

Reklama

http://www.explorer.gdynia.pl
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Wresz cie…
To by ło już trze cie po dej ście do nur ko wa nia

na ten wrak. Rok te mu nie wy szło z po wo du
złe go sa mo po czu cia ko le gi. W tym ro ku, za
pierw szym ra zem, by ło za ma ło nur ków i nie
po pły nę li śmy. Te raz miał być w koń cu ten dzień! 

Wy pły wa my z Ca va la ire -sur -Mer, pięk nej i ma low ni -
czej miej sco wo ści nad Mo rzem Śród ziem nym. Pły nie my
alu mi nio wą ło dzią o dłu go ści 9, 5 me tra, z ba zy nur ko wej
Mio Pal mo Plongée. Do wo dzi sam wła ści ciel ba zy, Je an
Po mar te, głów nie z uwa gi na brak oboj ko wa nia wra ku oraz
sil ne prą dy. Na ło dzi od by wa się od pra wa ze szcze gól nym
zwró ce niem uwa gi na bez pie czeń stwo, plan nur ko wy i po -
ten cjal ną de kom pre sję. Do brze wiem, o czym mó wią. Rok
te mu, pod czas nie uda ne go nur ko wa nia (nie do szli śmy do
wra ku), prąd był tak sil ny, że w za sa dzie pły nąc z ca łych
sił, prak tycz nie sta ło się w miej scu. Wrak le ży na głę bo ko -
ści 40 me trów (84 43 11, 301N i 06 42, 038E).

LE RU BIS - fran cu ska łódź pod wod na, zwo do wa na
w 1931 ro ku pod czas II woj ny świa to wej - by ła sym bo -

Le Rubis - perła Cote D'Azur
lem fran cu skie go opo ru prze ciw ko hi tle row skie mu na -
jeźdź cy. Okręt, któ re go hi sto ria ma coś wspól ne go z na -
szym Or łem (też prze dzie rał się do An glii), za mi no wy wał
w trak cie dzia łań wo jen nych nor we skie fior dy, za to pił 15
stat ków za opa trze nio wych, du ży frach to wiec oraz po waż -
nie uszko dził nie miec kie go U -Bo ota w trak cie wal ki pod -
wod nej. Wszy scy ma ry na rze pły wa ją cy na tym okrę cie
zo sta li od zna cze ni naj wyż szy mi or de ra mi Re pu bli ki
Fran cu skiej. 

Sam okręt, ja ko chlu ba fran cu skiej ma ry nar ki wo jen -
nej, nie zo stał po cię ty na ży let ki, ale w peł nej chwa le za -
to pio ny, ja ko sym bol, w ro ku 1958 na La zu ro wym
Wy brze żu. 45 mi nut pły nię cia i je ste śmy na miej scu. Ze
wzglę du na bar dzo sil ny prąd naj pierw wska ku je do wo -
dy nu rek z li ną w rę ce z za da niem oboj ko wa nia wra ku.
My zaś krą ży my wo kół do cza su je go wy pły nię cia. Je an
po dzie lił nur ków na gru py po czte ry oso by. Wi dać, że
prąd jest bar dzo sil ny, ale jak mó wi Je an, tu tak za wsze.
Wresz cie ko lej na na szą gru pę. Wska ku je my, ja i trzej
Fran cu zi, prąd rze czy wi ście do 20 me trów jest bar dzo sil -
ny, w za sa dzie nie da się ina czej za nu rzać jak w po zy cji
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po zio mej, gło wą do prą du, z ca łej si ły trzy ma jąc się li ny,
ma ska de li kat nie drży po ru sza na pę dem wo dy. Wresz cie
prąd usta je i w tym sa mym mo men cie uka zu je się 66-me -
tro wy wrak okrę tu pod wod ne go, w ca łej oka za ło ści! Li -
na do cho dzi w oko li ce kio sku i tam też za czy na my
zwie dza nie. Wrak ro bi fan ta stycz ne wra że nie. Przej rzy -
stość wo dy do cho dzi do 40 me trów, z kio sku wi dać i
dziób, i ru fę, ze ro sie ci, nie ma wy sta ją cych nie bez piecz -
nych ele men tów, pły wa mnó stwo ma łych i więk szych
ryb. Le Ru bis jest bar dzo do brze za cho wa ny, mo stek,
szy by tor pe do we, ste ry i lu ki są nie na ru szo ne, co spra wia
wra że nie, że okręt mo że w każ dej chwi li wy ru szyć na ko -
lej ne za da nie bo jo we. Pły nie my wzdłuż po kła du, w stro -
nę dzio bu. Kie dyś po kład po kry ty był kra tow ni ca mi
(pew nie drew nia ny mi), te raz nie ma po nich śla du, wi dać
za mknię ty właz oraz plat for mę, na któ rej kie dyś sta ło
dział ko po kła do we. Przed sa mym dzio bem scho dzi my do
dna i tu taj naj więk sza fraj da - moż na prze pły nąć pod ki -
lem! Wrak tak osiadł po za to pie niu, że je go dziób wy sta -
je po nad kra wędź dna, jest mo że ok. dwóch me trów że by
prze pły nąć, co też czy nią moi part ne rzy. Ja od da lam się
tro chę, że by zro bić zdję cia dzio bu, wy glą da fan ta stycz -
nie… Po chwi li do ga niam part ne rów i pły nie my w stro -
nę ru fy. Po mi nię ciu most ka uka zu ją się od kry te zbior ni ki
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ba la sto we i wy rzut nie min pod wod nych. Są tak że dwa
otwar te wła zy, jak by Le Ru bis za pra szał do środ ka. Do -
pły wa my do ru fy - tu taj ko lej na nie spo dzian ka - wi dać
uszko dze nia. Okręt pod czas za ta pia nia ude rzył ru fą w dno,
co spo wo do wa ło od kształ ce nia i znisz cze nia ka dłu ba.
Wra ca jąc do li ny opu sto wej, po dro dze spo ty ka my dwa
du że kon ge ry, skor pe nę oraz pły wa ją ce do oko ła most ka

ła wi ce ryb. Nie ste ty, kom pu te ry wska zu ją już de co, a
prze cież nie zdą ży li śmy się jesz cze wszyst kie mu przyj -
rzeć.  Sa mo opły nię cie wra ku to zde cy do wa nie za ma ło,
ale cóż… Jesz cze tyl ko wal ka z prą dem na przy stan ku de -
kom pre syj nym i wyj ście na łódź. Trze ba tu taj wró cić!

Mar cin „WHA LE” Mar szo łek

fot.: Autor
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„Pierwszą zamieszkiwał Król. Ubrany w pur-
purę i gronostaje, siedział na tronie bardzo
skromny, lecz majestatyczny. -  Och! Oto podda-
ny! – wykrzyknął Król, zauważywszy Małego
Księcia. A Mały Książę zadał sobie pytanie -
Jakim sposobem mnie rozpoznał, skoro nigdy
mnie nie widział?”

cyt. Antoine De Saint- Exupery

Wy da wa ło by się, że kró lo wie już daw no ode szli na kar -
ty hi sto rii, tyl ko gdzie nie gdzie na dal spra wu ją swo ją po -
zor ną wła dzę. Jed nak kró lów - nie ko niecz nie tych
ko ro no wa nych - jest wszę dzie dość spo ro. Sły szy my czę -
sto „król pol skich sta dio nów”, „król pi sa rzy”, „król nar ko -
ty -ków”… sic. A czy ma my w Pol sce kró la nur ko wa nia?

Za nim od po wie my na to py ta nie, po win ni śmy się za -
sta no wić, ja ki po wi nien być król nur ko wa nia? Do świad -
czo ny, cha ry zma tycz ny, bu dzą cy sza cu nek swo imi
do ko na nia mi… ta ki, któ ry mo że trzy ma się z da la od co -
dzien nych spo rów i kłót ni, ale kie dy za bie ra głos, to jest
słu cha ny przez wszyst kich i przez wszyst kich po wa ża ny.
I tu wró cę na chwi lę do tych praw dzi wych kró lów i dam
ta ki przy kład. Nie daw no by łem w Taj lan dii. Tam, od
przy ja cie la miesz ka ją ce go w Bang ko ku, usły sza łem ta ką
oto hi sto rię. Otóż Król Taj lan dii, naj dłu żej zresz tą pa nu -
ją cy wład ca na świe cie, jest oso bą bu dzą cą sza cu nek, ale
nie bio rą cą na co dzień udzia łu w po li ty ce pań stwa. Kie -
dy ja kiś czas te mu wy buchł bar dzo po waż ny kon flikt
mię dzy pre mie rem i pre zy den tem, któ ry na si lił się do roz -

Królowie nurkowania
mia rów za gra ża ją cych sta bil no ści pań stwa, ode zwał się
Król. We zwał on przed swo je ob li cze obu pa nów, zwy -
czaj nie ich skar cił, a na stęp nie ka zał się po go dzić, jak nie
przy mie rza jąc ucznia kom. O dzi wo, przy nio sło to sku -
tek, kon flikt zo stał za że gna ny!

Po wiedz my so bie szcze rze, ta kich Kró lów nie ma w
na szym świe cie, nur ko wym tak że. Są na to miast in ni kró -
lo wie, przede wszyst kim ta cy, któ rzy ni mi bar dzo chcą
być. Nie po tra fiąc wzbu dzić sza cun ku i po wa ża nia swo -
imi oso ba mi, ro bią to, cze go uczy nas na sza sce na po li -
tycz na, czy li wy wo łu ją kon flikt. Po czym sta ją ze
sztan da ra mi po jed nej ze stron, gło sząc zna ne nam zło -
wro gie ha sła: „Kto nie jest z na mi, ten prze ciw nam!!!”.
Ta kich kró lów, a ra czej uzur pa to rów, jest u nas do sta tek.
Ma ją swo je sto li ce, wal czą, two rzą obo zy i ko ali cje, fron -
ty i na tar cia, nie za uwa ża jąc jed nak, że już daw no nie ma
wo kół nich pod da nych!

Są sa mi, tak jak cy to wa ny na po cząt ku król z książ ki
o Ma łym Księ ciu, i roz pacz li wie pró bu ją ko muś roz ka -
zy wać, ich try bu ny pod upa da ją i za mie nia ją się w twier -
dze. I mi mo że każ dy z nas wie kim są, to już nie ma ją
ta kiej si ły jak kie dyś.

Ale czy tak na praw dę po trzeb ni są nam kró lo wie? Gdy
każ dy mo że dziś sam się wy po wia dać na fo rach, oce niać
i uczyć się od mniej szych i więk szych au to ry te tów. I ni -
ko go nie trze ba py tać o zgo dę.

Nie po trzeb ni nam kró lo wie sko ro ma my… Nu ras.in fo.

Krab pustelnik

http://www.bluego.pl
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Hurghada - jednak coś nowego...
Nur ko wa nie na wra ku Gulf Fle et no.31, max

105 me trów In tro… oso ba wska ku ją ca do wo -
dy, pro sto w rę ce in struk to ra, wi dzi pod wie -
szo ny jac ket z bu tla mi na li nie, wy plu wa
au to mat od de cho wy i krzy czy -  “tam jest bu -
tla… TO MO JA???”

Rze czy wi ście, u po cząt ku ją cych sprzęt, stres i emo cje
po wo du ją dziw ne, śmiesz ne dla oto cze nia re ak cje, któ re
są szla gie rem na wy je dzie i czę sto dłu go po nim.

„…każ da oso ba, po sia da ją ca psy chicz ne i fi zycz ne
zdol no ści do nur ko wa nia i chęć do nur ko wa nia, po win na
być na ucza na przez cier pli we go i od po wied nie go in struk -
to ra NA UI, któ ry bę dzie z nią pra co wał, do pó ki nie na -
uczy się bez piecz ne go nur ko wa nia” (Cre do NA UI -
frag ment).

Dłu gi week end ma jo wy, ko lej ny wy jazd do zna ne go
ku ror tu Egip tu – Hur gha dy. Tra dy cyj nie naj lep szy ho tel
i nur ko wa nia z naj star szej ba zy nur ko wa nia tech nicz ne -
go Lod ge Di vers. Gru pa przy ja ciół i zna jo mych, bar dzo
zróż ni co wa ny po ziom nur ko wych umie jęt no ści. Pla ny
am bit ne: za chę cić do nur ko wa nia pa rę osób, kon ty nu -
ować edu ka cję nur ko wą na po zio mie AOWD, tre ning nu -
rów nTRX oraz pe ne tra cja wra ku ło dzi tech nicz ne go
wspar cia (ser wi so wej) na głę bo ko ści po nad 100 m.

„Ce lem NA UI jest umoż li wia nie lu dziom czer pa nia
przy jem no ści z pod wod nej ak tyw no ści tak bez piecz nie jak
to moż li we, po przez do star cza nie naj wyż szej ja ko ści prak -
tycz nej edu ka cji oraz ak tyw ną pro mo cję ochro ny i za cho -
wa nia pod wod ne go śro do wi ska” (Cre do NA UI - frag ment).

Gru pa 12 uczest ni ków wy jaz du, by zre ali zo wać ten
plan, de cy du je się na wy na jem ło dzi (pri vat) tyl ko dla
gru py. Pierw sze wy pły nię cia na po bli skie ra fy (Gi ftun Is -
land i Ba na na Re ef) to spraw dze nie sprzę tu, pro ce dur,
pierw sze „in tra”. Nur ko wie po dzi wia ją ra fę. Po dwóch
nur kach po wrót do ba zy, opi sy nur ko wań, omó wie nie
wra żeń – szcze gól nie po nur ko wa niach za po znaw czych.
Jest co opo wia dać na ca ły wie czór. Wie czór szyb ko mi -
ja, naj bar dziej sen ny jest Alek - in struk tor od wy raź nie
od zna cza ją cej się gru py re kre acyj nej, jed no cze śnie prze -
wod nik na in tro. On dziś ma już ra zem 5 nur ko wań. Gru -
pa „tech” nur ków w skła dzie: Mał go sia, Ro mek, Pa weł,
Mi chał jesz cze dłu go sie dzi i oma wia róż ne wa rian ty nur -
ko wań, ćwi czeń w dniach na stęp nych, plan prze głę bień
oraz nur ko wa nie przy go to waw cze.

„... od po wie dzial ność za bez pie czeń stwo po win na być
pod czas szko le nia stop nio wo prze ka zy wa na z in struk to -

ra na kur san ta tak, aby pod ko niec szko le nia kur san ci mo -
gli prze jąć ca łą od po wie dzial ność za wła sne bez pie czeń -
stwo, aby mo gli być cer ty fi ko wa ni i nur ko wać bez
nad zo ru” (Cre do NAUI - frag ment). Dzień na stęp ny to ko -
lej ne uśmiech nię te mi ny po nur ko wa niach za po znaw -
czych oraz wspa nia łe nur ko wa nie przy rod ni cze gru py
SD/AOWD. Głę bo kie po wietrz ne nur ko wa nia re ali zo wa -
ne przy Gi ftun też da ją po wo dy do sa tys fak cji. Pięk ne ko -
ra low ce, wspa nia ła przej rzy stość, dzie wi cza przy ro da.
Pięk na po go da, lek ko chło dzą cy wiatr, do brze wy po sa -
żo na łódź, sprzy ja ją te mu, że plan jest re ali zo wa ny z sa -
tys fak cją każ dej gru py. Kry sty na i Iwo na już wie dzą, że
kurs nur ko wy to jest to, co cze ka ich w naj bliż szym cza -
sie. Piotr wie, że AOWD to bar dzo prak tycz ny cel na naj -
bliż szy czas, To masz i Ewa - że trze ba zro bić De epa.
Go sia i Mi chał, już nur ko wie tech nicz ni, bę dą przy go to -
wa ni do za bez pie cze nia nur ko wań i za koń czą kurs Tech -
ni cal Sup port Le ader. W prak ty ce spraw dzą się pod czas
za bez pie cza nia ce lu gru py „tech” (Rom ka i Paw ła), to
zna czy nur ko wa nia na po nad 100 m.

Miej sco wi nur ko wi “wy ja da cze”, py ta ni o wrak w
oko li cach Hur gha dy roz kła da ją rę ce. Naj czę ściej mó wią,
że nic ta kie go nie ma, al bo że coś sły sze li. Ale nasz prze -
wod nik Le on opi su je nam miej sce nur ko we oraz po ło że -
nie wra ku. Sam tam jesz cze nie był (NTRX), ale już raz
pod pro wa dzał nur ków na wrak. Pły nie my ra zem na miej -
sce, za li cza my wrak „Co lo na” na głę bo ko ści 60 m (typ
ło dzi zna ny nam z sa fa ri). Z te go miej sca jest tyl ko /aż
40 me trów w głąb i oko ło 200 me trów w po zio mie do ce -
lu. Nur ko wa nie z cza sem den nym 30 mi nut na 65 m jest
do brym ele men tem przy go to wu ją cym, uży ty TRX 18/35
gwa ran to wał wła ści wą re ali za cję nur ko wa nia, a uży te ni -
trok sy 32 i 60 za pew nia ły pla no wa ną de kom pre sję. Na sza
łódź ma ją ca tle no wy de co bar z 4 II ST z tle nem na na rgi -
lu za pew nia do dat ko wy po ziom de sa tu ra cji.

Po wrót do ba zy, jesz cze raz do bór/pla no wa nie ga zów,
jesz cze raz pla no wa nie nur ko wa nia. Plan: ga zy den ne
11/65, ga zy de co 32 i 60 i ja ko Ra vel, do dat ko wy gaz po -
wie trze. Plan obej mu je do tar cie do wra ku w 9 mi nu cie, pe -
ne tra cja oko ło 6 mi nut, max głę bo kość 105 m. Ga zy za-
mó wio ne, plan wstęp ny zro bio ny (osta tecz ny po otrzy ma -
niu ga zów). Te raz wie czór re lak su, żad nych eks tre mal nych
wy zwań ku li nar nych i in nych… idzie my spać o 23.00.

Pięk ny sło necz ny dzień. Wiatr 2B. Ca ły nasz sprzęt już
jest na ło dzi. Idzie my do blen dow ni po brać bu tle i wy ko nać
ana li zę za mó wio nych ga zów. Nur ko wa li śmy już z tej ba zy,
za mó wio ne ga zy za wsze mie ści ły się w do pusz czal nych
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stan dar dach. Ni trok sy ok, nie ste ty TRX jest nie do za ak -
cep to wa nia. Szyb ka na ra da, wrak za czy na się już na 90
m, moż na go “li znąć” od gó ry. Więc???... prze su wa my
wy pły nię cie. Blen der ma du żo pra cy i pew nie du żo my -
śli, gdzie po peł nił błąd. Go dzi na 11.30 - są wła ści we ga -
zy. Wy pły wa my o 12.00. Go dzi na pły nię cia, po wtór ny
bry fing. Szy ku je my się na po kła dzie nur ko wym. Idą: Le -
on i Mi chał, plan max 30’ 60 m, da lej Pa weł i Ro mek czas
den ny 15 ‘ max 105 m. Go sia zo sta je na ło dzi, ma pil no -
wać eki pę. Zrzu ca ją nas „w lo cie„, jesz cze z ru ty ny ko lej -
ny też „w lo cie” bu ble czek. Jest ok. Opa da my. Je ste śmy
na piasz czy stym pla to na 60 m w 6 mi nu cie. Ki wa my Mi -
cha ło wi i Le ono wi na roz sta nie, oni zo sta ją na 60 m, pły -
nie my wzdłuż lek kie go pęk nię cia w ra fie, pod na mi…
wiel ki błę kit. Jest 75 m, po ja wia się przed na mi cień wra -
ku. Opa da my na po kład, 95 m, pły nie my wzdłuż, w kie -
run ku pra wej bur ty. Wrak stoi na stęp ce, lek ko po chy lo ny
w kie run ku dzio bu. Dziób stat ku opie ra się o głaz i wznie -
sie nie. Zgod nie z in for ma cja mi, stęp ka znaj du je się na
100 m, a pod nią jesz cze ok. 5 m prze smyk. Nie jest to
kla sycz ny arch, ale po wy mia nie zna ków wpły wa my pod
sta tek. U mnie jest na DI GI TA LU 99, 9 m, pa trzę na
kom pu ter - jest 105,4. Już wiem, że mój cze ka ją cy w za -
bez pie cze niu stu dent Mi chał po po wro cie za pro si mnie
na kurs PPB. Prze pły wa my pod wra kiem, przy dat na jest
mo ja la tar ka przy ma sce, bo zro bi ło się sza ro. Ale już po
chwi li jest znów tyl ko nie bie sko. 12 mi nu ta, pły nie my
wzdłuż bur ty, lek ko się wy pły ca jąc, ma my czas na ob ser -
wa cję urzą dzeń tech nicz nych na sze go wra ku. Jest w za -
dzi wia ją co do brym sta nie, a po ło że nie na stęp ce da je
do dat ko we wra że nia. Wy mia na zna ków z Paw łem, już
czas opu ścić to dzie wi cze miej sce, po wo li do gó ry,

wzdłuż ścia ny. Pierw szy de ep stop na 72 m, na stęp ne co
6 m, dłuż szy po byt na 30, 24.Na szych przy ja ciół Mi cha -
ła i Le ona spo ty ka my na 30 m. Wi dać ich ra dość. My się
też cie szy my, bo prze cież ich nu rek też nie był re kre acyj -
ny. Na stęp ne za trzy ma nia na 18 m oraz już cał kiem dłu -
go na 12 i 6 m.

Je ste śmy pod ło dzią, gru pa rec wi dząc nas z ło dzi, za -
czy na wła śnie nur ko wa nia. Zgod nie z pla nem za bez pie -
cze nia, do cza su na sze go po wro tu mie li cze kać na ło dzi.
Cho dzi ło o dzia ła nia w sy tu acji nie ty po wej, prą dy, od -
pad nie cie od ścia ny, po da nie do dat ko wych ga zów –
wszyst ko po umó wio nym sy gna le za sy gna li zo wa nym
wy pusz cze niem żół tej boi. Czer wo na - wszyst ko ok -re -
ali zu je my plan. Ka pi tan wraz z za ło gą do sta li od nas NA -
UI PLAN TE EM TRX w ce lu wy eli mi no wa nia
po ten cjal nych pro ble mów ko mu ni ka cyj nych. Jesz cze do -
dat ko we mi nu ty w tle no wym de co ba rze i, od da jąc sta ge
i twi ny, wy cho dzi my na łódź.

Jesz cze 3 - 4 la ta te mu nur ko wa nia ta kie by ły spo ra -
dycz nym wy da rze niem. Obec nie był to ta ki nie ba nal ny
„tech” nu rek - zgod ny z upraw nie nia mi, do świad cze niem,
w ba zie do te go przy go to wa nej, z ce lem/mi sją - ja kich
od by wa się co raz wię cej. „... obo wiąz kiem in struk to ra
jest utrzy my wać po ziom fi zycz nej, edu ka cyj nej i pro fe -
sjo nal nej kom pe ten cji, od po wia da ją cy lub prze kra cza ją -
cy stan dar dy i usta no wio ne przez Sto wa rzy sze nie”
(Ko deks Etycz ny NA UI – frag ment).

Wszyst ko od by ło się tak jak pla no wa li śmy, cze go i
so bie, i Wam na przy szłość ży czę. Tak, ta set ka spra wi ła
mi wię cej sa tys fak cji niż mo je oso bi ste re kor do we nur -
ko wa nia.

Ro mek Hło baż

http://www.olowianka.eu
http://www.egiptnurkowanie.pl
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Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2010 r.,
dzię ki wspar ciu fi nan so we mu MKiDN, Cen tral -
ne Mu zeum Mor skie w Gdań sku prze pro wa dzi -
ło, pod kie row nic twem Iwo ny Po mian z dzia łu
Ba dań Pod wod nych, „Mię dzy na ro do we warsz ta -
- ty ar che olo gii pod wod nej pod pa tro na tem
UNE SCO – Gdańsk 2010”.

Głów nym ce lem pro jek tu by ła wy mia na do świad czeń
i szko le nie mło dych pra cow ni ków na uko wych zaj mu ją -
cych się ba da nia mi pod wod ny mi zwią za ny mi z ar che olo -
gią. W szko le niu mo gli uczest ni czyć rów nież stu den ci
ar che olo gii naj wyż szych lat.

Warsz ta ty po dzie lo no na dwie czę ści – teo re tycz ną
oraz prak tycz ną. Dzię ki współ pra cy z dr. Lesz kiem Łę -
czyń skim z Uni wer sy te tu Gdań skie go w ra mach za jęć
teo re tycz nych uczest ni cy za po zna li się m.in. z na stę pu -
ją cy mi za gad nie nia mi:

– Bu do wa i roz wój wy brze ża oraz dna po łu dnio we go
Bał ty ku;

– Se dy men ta cja osa dów mor skich i lo dow co wo -mor -
skich.

Po zo sta ła część za jęć, pro wa dzo nych już w sie dzi bie
CMM, za wie ra ła te ma ty ta kie jak:

– Wpro wa dze nie do ar che olo gii mor skiej Bał ty ku;
– Cha rak te ry sty ka szkut nic twa stre fy skan dy naw skiej

i sło wiań skiej w okre sie śre dnio wie cza;
– Wy bra ne me to dy po mia ro we i do ku men ta cyj ne ar -

che olo gii pod wod nej;
– Dzia ła nie ba zy da nych GIS Si te Re cor der 3 dla pod -

wod nych sta no wisk ar che olo gicz nych;
– Praw ne aspek ty ochro ny pod wod ne go dzie dzic twa

kul tu ro we go w Pol sce;
– Pod sta wy pro ble ma ty ki kon ser wa tor skiej obiek tów

wy do by tych z wo dy.
Za ję cia prak tycz ne za pla no wa no na wra ku drew nia -

ne go stat ku han dlo we go od na le zio ne go przez służ by hy -
dro gra ficz ne Ma ry nar ki Wo jen nej je sie nią 2009 ro ku.
Wstęp ne da to wa nie den dro chro no lo gicz ne zna le zi ska
okre śla je go wiek na pierw szą po ło wę XVI wie ku. Po nie -
waż na wra ku wciąż spo czy wał ła du nek oraz ele men ty
wy po sa że nia, na le ża ło jak naj szyb ciej wy ko nać do ku -

Warsztaty archeologii
podwodnej

men ta cję zna le zi ska i za bez pie czyć naj bar dziej za gro żo -
ne ele men ty. Ko niecz ność szyb kie go dzia ła nia wy mu szał
rów nież fakt, że to uni ka to we zna le zi sko spo czy wa na
nie wiel kiej głę bo ko ści (ok. 4 me trów), nie ca łe 400 me -
trów od li nii brze go wej.

Po trwa ło to tro chę, ale w koń cu się uda ło. Po wie lu
roz mo wach i usta le niach po mię dzy pra cow ni ka mi Dzia -
łu Ba dań Pod wod nych Cen tral ne go Mu zeum Mor skie go
w Gdań sku, a na szym Klu bem Mor skiej Przy go dy Oło -
wian ka od by ły się warsz ta ty nur ko we dla ar che olo gów
pod wod nych pod pa tro na tem Une sco.

Nasz Klub udo stęp nił ar che olo gom łódź M/Y Gra nik,
z po kła du któ rej od by ła się se ria nur ko wań na wrak drew -
nia ne go ża glow ca, któ re go wiek da tu je się wstęp nie na
ok. 400 lat.

Po zy cja wra ku by ła wcze śniej zna na pra cow ni kom
CMM, ale do pie ro te raz zde cy do wa no się prze pro wa dzić
do kład ne ba da nia z po mia ra mi wra ku włącz nie.

Nur ko wa nia wy ko ny wa ne by ły przez ar che olo gów
przy wspar ciu nur ków z KMP Oło wian ka i za owo co wa -
ły wie lo ma cen ny mi od kry cia mi. Do naj bar dziej spek ta -
ku lar nych na le ży za li czyć od na le zie nie znacz nych ilo ści
na czyń mie dzia nych, któ re by ły trans por to wa ne na po -
kła dzie ża glow ca do Gdań ska, gdzie praw do po dob nie
mia ły zo stać ozdo bio ne i do pie ro tra fić na sto ły bo ga tych
miesz czan. Do kład ne po cho dze nie ża glow ca, jak i sa me -
go ła dun ku, jest obec nie przed mio tem ba dań CMM.

Pierw sze nur ko wa nie mia ło mieć cha rak ter roz po -
znaw czy, je go ce lem by ło od na le zie nie i ozna cze nie cha -
rak te ry stycz nych miejsc na wra ku oraz ozna cze nie
miej sca za le ga nia ar te fak tów. Za raz po za nu rze niu uka zał
nam się, za le ga ją cy na głę bo ko ści ok. 10 m, drew nia ny
wrak. Wi dać by ło reszt ki kon struk cji ża glow ca z ele men -
ta mi drew nia nych wręg i po kła dem.
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Ca ły wrak no sił śla dy de struk cyj ne go dzia ła nia fal i
prą dów mor skich, któ re na prze strze ni wie ków moc no go
uszko dzi ły. Na si ko le dzy ar che olo dzy zwró ci li uwa gę na
fakt, że rów nież dzię ki sztor mom wrak się od sło nił, co
da je po twier dze nie sta rej praw dy, że w przy ro dzie nic nie
dzie je się bez po wo du.

Efek tem pierw sze go nur ko wa nia by ło usta le nie przez
spe cja li stów ar che olo gów, że to co zo ba czy li śmy, to je -
dy nie wy sta ją ca z da na mor skie go część kon struk cji ża -
glow ca, a ści ślej mó wiąc, po kład na któ rym spo czy wa
bli żej nie zna ny ła du nek, praw do po dob nie ukry ty w drew -
nia nych becz kach na czas trans por tu. Zgod nie z usta le nia -
mi, dru gie nur ko wa nie te go dnia mia ło za za da nie
do star czyć in for ma cji o wy mia rach wra ku oraz okre ślić
punk ty cha rak te ry stycz ne, aby po tem moż na by ło spo rzą -
dzić map kę wra ku na po trze by ba dań ar che olo gicz nych.
Po po dzie le niu za dań za czy na my dru gie nur ko wa nie. Wy -
zna czo ne wcze śniej eki py za bie ra ją się do pra cy. Zwień -
cze niem pierw sze go dnia nur ko we go by ło od na le zie nie
ar te fak tów w po sta ci mie dzia nych mi sek. Spo wo do wa ło
to roz bu dze nie ocze ki wań i uru cho mi ło wy obraź nię.

Po za koń cze niu nur ko wa nia na po kła dzie pa no wa ło
po ru sze nie. Wszy scy mó wi li o „wiel kim zna le zi sku” i by -
li w do sko na łych hu mo rach. Do sko na ły na strój mu siał
udzie lić się i sa me mu Nep tu no wi, bo ob da ro wał nas
świet ną po go dą przez na stęp ne dwa dni, któ re upły nę ły
na cięż kiej i żmud nej pra cy - za kła da niu sta no wisk ar che -
olo gicz nych i mie rze niu wra ku. Każ dy de tal zo stał ozna -
czo ny i opi sa ny.

I zno wu od kry cie. Zna leź li śmy mie dzia ny ko cio łek,
któ ry naj praw do po dob niej słu żył za ło dze sta re go ża glow -
ca za na czy nie do przy go to wy wa nia po sił ków, był ele -
men tem co dzien ne go ży cia że gla rzy - to z nie go
co dzien nie ku charz da wał im cho chlę cze goś cie płe go w
za mian za ich wy si łek i od wa gę. To nie sa mo wi te uczu cie
zo ba czyć przed miot co dzien ne go użyt ku sprzed 400 lat.

Po za koń cze niu ko lej ne go dnia nur ko we go wszy scy
mie li śmy coś do po wie dze nia i by li śmy pod eks cy to wa ni
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na sa mą myśl o ko lej nych nur ko wa niach. Nie ste ty,
wszyst ko co do bre szyb ko się koń czy i nasz Bał tyk po ka -
zał co po tra fi, przy no sząc sztorm i sil ny wiatr, któ ry unie -
moż li wił dal sze nur ko wa nia. Nep tun jed no znacz nie
po ka zał, kto tu roz da je kar ty i ma ostat nie sło wo! Ar che -
olo dzy spę dzi li czas na pod su mo wa niu wy ni ków pierw -
szych ob ser wa cji, zaś eki pa KMP na przy go to wa niu do
ko lej nych nur ko wań. Pro gno za nie by ła do bra. Nep tun,
tak ła two jak po ka zał nam wrak i roz bu jał na sze am bi cje
pierw szy mi nur ko wa nia mi, tak sa mo pro sto ze słał sztorm

i udo wod nił, że po tra fi być bez względ ny. My jed nak też
by li śmy upar ci, po sta no wi li śmy wy ko rzy stać oka zję i
zro bić nur ko wa nie na wra ku ża glow ca o na zwie So len,
któ ry za to nął pod czas słyn nej bi twy mor skiej pod Oli wą,
gdzie flo ta Gdań skich Ka prów, czy li pi ra tów, po ko na ła
flo tyl lę Szwe dów. Po nie waż po go da by ła ka pry śna, KMP
Oło wian ka za pro po no wa ła zmia nę jed nost ki z M/Y Gra -
nik na M/Y Sa fi ra, któ ra za pew nia du żo więk szy kom fort
nur kom oraz znacz nie więk sze bez pie czeń stwo pod czas
nur ko wań przy złej po go dzie.
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Ce lem tych nur ko wań by ło umiesz cze nia na wra ku
drew nia ne go ża glow ca pró bek drew na z pla ców ki na uko -
wej w Po zna niu. Do świad cze nie mia ło na ce lu zba da nie,
jak róż ne prób ki drew na za cho wu ją się w sło nej wo dzie
na prze strze ni cza su - ma ją tam prze le żeć od ro ku do kil -
ku lat. Za da nie wy da wa ło się ba nal ne, ale przy kiep skiej
po go dzie oka zu je się na praw dę trud ne. Roz ko ły sa ne mo -
rze i sil ny wiatr da ło się nam we zna ki. Uda ło nam się za -
ło żyć tyl ko kil ka sznu rów z prób ka mi.

Wa run ki by ły ta kie, że po mi mo en tu zja zmu zde cy do -
wa li śmy roz sąd nie zre zy gno wać z dal szych nur ko wań,
prze cież wra ku nikt nie wyj mie, po cze ka na nas.

Warsz ta ty ar che olo gicz ne do bie ga ły nie ubła ga nie
koń ca, a po go da nie chcia ła się po pra wić. Po kon sul ta cji
z ka pi ta na mi jed no stek, któ re uży cza ły nam swo je go po -
kła du, de cy zja by ła jed na - cze ka my na lep szą po go dę.
Każ dy na swój spo sób prze ży wał roz cza ro wa nie, mia ło
być tak pięk nie - pierw sze nur ko wa nia da ły ta ki nie sa mo -
wi ty re zul tat, a tu po ko nu je nas au ra, cóż ro bić, od kła da -
my na sze pla ny. Ży cie nie zno si próż ni, jak ma wia li
fi lo zo fo wie, i oto pod ko niec wrze śnia po go da by ła zno -
wu ide al na, flau ta, cie pło i świe ci ło słoń ce. Nep tun zno -
wu był ła ska wy dla nur ków, nie by ło na co cze kać.
Mu sie li śmy wy do być ar te fak ty, bo mo gła być to ostat nia
oka zja na prze pro wa dze nie ta kich nur ko wań, zaś na sze
zna le zi sko mo gło prze paść bez pow rot nie lub ulec znisz -
cze niu. De cy zja by ła jed na - pły nie my. Cel ja sny, wy do -
być ar te fak ty - na czy nia z mie dzi. Nur ko wa nie od by wa ło
się z po kła du „fla go wej” jed nost ki nur ko wej KMP Oło -

wian ka M/Y Ka ske lot, któ rej wiel kość i wol na prze strzeń
na po kła dzie czy ni ją ide al ną do te go ty pu przed się wzięć.

Ak cja koń czy sie peł nym suk ce sem. Po ni żej re zul ta -
ty wy ry wa nia Bał ty ko wi je go skar bów

Pod su mo wu jąc ten pro jekt, mo gę szcze rze po wie -
dzieć, że przy da rzy ło mi się być świad kiem przy naj mniej
dwóch nie co dzien nych wy da rzeń. Po pierw sze by ło mi
da ne zo ba czyć ka wa łek hi sto rii za le ga ją cej na dnie Bał -
ty ku, a po dru gie mo głem być świad kiem współ pra cy po -
mię dzy Cen tral nym Mu zeum Mor skim a gru pą nur ków
ama to rów z Klu bu Mor skiej Przy go dy Oło wian ka, gdzie
obie stro ny ob da rzy ły się wza jem nym za ufa niem, co za -
owo co wa ło peł nym suk ce sem. Obie stro ny, czy li CMM i
KMP Oło wian ka, pod ję ły dłu go ter mi no wą współ pra cę i
w naj bliż szych pla nach ma ją po dob ne nur ko wa nia na no -
wych po zy cjach drew nia nych ża glow ców. Na sza współ -
pra ca jest do wo dem na to, że nur ko wie wra ko wi i CMM
nie są wca le do sie bie wro go na sta wie ni. Ma my na dzie -
ję, że z cza sem obie stro ny sta ną się dla sie bie war to ścio -
wy mi part ne ra mi i bę dą prze pro wa dzać wspól ne
nur ko wa nia.

Spe cjal ne po dzię ko wa nia dla pra cow ni ków CMM: pa -
ni Iwo ny Po mian i pa na Wal de ma ra Osow skie go, bez
któ rych za an ga żo wa nia nie do szło by do na szych nur ko -
wań.

z mor skim po zdro wie niem:

Eki pa KMP OŁO WIAN KA

fot. podwodne Jacek Madejski
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Naj bar dziej zna ne wśród nur ków są dwie
spo czy wa ją ce na dnie Hań czy. Jed nak wie le
osób ma swo je „taj ne” miej sca, gdzie one le -
żą. Cza sa mi moż na je rów nież spo tkać na
pod wod nych to rach prze szkód bu do wa nych na
dnie je zior przez cen tra nur ko we. 

O czym mo wa? Oczy wi ście o dłu ban kach. Nie wszy -
scy je wi dzie li, ale każ dy o nich sły szał. Tro chę po spo li -
te, ale ta jem ni cze, le żą ce na dnie zbior ni ków. Pol scy
ar che olo dzy za in wen ta ry zo wa li oko ło 333 ło dzi jed no -
pien nych na te re nie na sze go kra ju. Wie le z nich mo że my
po dzi wiać w mu ze ach, jed nak więk szość le ży so bie spo -
koj nie pod wo dą. Do ar che olo gów cią gle do cho dzą in for -
ma cje o no wych, za zwy czaj przy pad ko wych, od kry ciach
czó łen. Ile mo że być dłu ba nek w pol skich je zio rach? Te -
go nie da się osza co wać, jed nak pew ne jest, że jesz cze
nie wszyst kie zo sta ły zna le zio ne.

Roz po czy na jąc opo wieść o ło dziach jed no pien nych,
war to za cząć od te go jak po wsta ją. Jak sa ma na zwa wska -
zu je, przy szła łódź zo sta nie zro bio na z jed ne go pro ste go

Dłubanki, archeologia
i nurkowanie

pnia. Naj lep szym ma te ria łem do bu do wy jest dąb. Po
wstęp nym oko ro wa niu na le ży nadać kło dzie ze wnętrz ny
kształt ło dzi. W tym ce lu, przy po mo cy sie kier i kli nów,
usu wa się nad miar drew na. Na stęp nie na le ży przejść do
drą że nia wnę trza ło dzi. W dzie jach ludz ko ści pro ces ten
prze bie gał na dwa spo so by: wy bie ra no ma te riał z wnę -

trza ło dzi przy po mo cy cio sła, lub wy ża rza no nad miar
drew na i na stęp nie zwę glo ne war stwy usu wa no. Dru ga
me to da, zde cy do wa nie dłuż sza i bar dziej pra co chłon na,
po pu lar na by ła w epo kach, w któ rych nie zna no na rzę dzi
że la znych. Na stęp nie wy kań cza no i wy gła dza no łód kę.
Nie któ re z ło dzi jed no pien nych by ły w pe wien spo sób
mo dy fi ko wa ne. Chcąc uzy skać więk szą prze strzeń, roz -
gi na no bur ty po przez ich ogrze wa nie. Po tem w ta ką łód -
kę wmon to wy wa no wrę gi.

Po opi sie bu do wy dłu ba nek war to by ło by prze śle dzić
ich hi sto rię, czy li ja kie ło dzie mo że my spo tkać pod wo -
dą. Naj star sza dłu ban ka zna le zio na na zie miach pol skich
po cho dzi z młod szej epo ki ka mie nia, kie dyś na zy wa nej
epo ką ka mie nia gła dzo ne go. 
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Dzię ki da to wa niu ra dio wę glo we mu wie my, że po -
wsta ła ja kieś 3700 lat p.n.e. Na stęp ne ło dzie jed no pien ne,
któ re wy glą da ją jak wy drą żo ny pień bez żad nych do dat -
ko wych ele men tów, po cho dzą z trze cie go ty siąc le cia
p.n.e. Ko lej ne mo no xy le, ja kie zna my, po cho dzą z epo ki
brą zu i że la za. Wy glą dem przy po mi na ją star sze ło dzie,
jed nak ma ją cha rak te ry stycz ne na wi sy ru fo we i otwo ry
na dzio bie i ru fie. Być mo że te ele men ty słu ży ły do łą -
cze nia ich w pa ry lub na wet więk sze tra twy, po dob ne do
tych, któ ry mi do dnia dzi siej sze go gó ra le wo żą tu ry stów
po Du naj cu.

Epo ką dłu ba nek mo że my na zwać śre dnio wie cze, po -
nie waż to z te go okre su ma my naj wię cej zna le zisk te go
ty pu ło dzi. W wie kach śred nich by ło naj wię cej ro dza jów
dłu ba nek i by ły naj pow szech niej uży wa ne. Naj cie kaw -
szym ty pem śre dnio wiecz ne go czół na by ło to wy ko rzy -
sty wa ne do dzia łań mi li tar nych. By ły to za zwy czaj

dłu gie, wą skie ło dzie z kil ko ma ni ski mi gro dzia mi. Bu do -
wa no je szyb ko i w ra zie po trze by, dla te go czę sto nie by -
ły dę bo we, a na przy kład wy ko na ne z li py czy to po li. Na
pod sta wie za byt ku wy do by te go z Je zio ra Led nic kie go
ob li czo no, że ta kie ło dzie mo gły po mie ścić od 4 do 6 lu -
dzi. Wśród śre dnio wiecz nych ło dzi spo ra część wy róż -
nia ła się bar dzo po dob nym wy glą dem i spo so bem
wy ko na nia. Wśród ar che olo gów iden ty fi ko wa ne są one
ja ko typ Grzy bo wo. Są to łód ki o pół ko li stym prze kro ju
z dwie ma gro dzia mi wy dzie la ją cy mi miej sce dla wio śla -
rza. Cza sa mi w tym prze dzia le wmon to wy wa na by ła ła -
wecz ka dla po pra wie nia wy go dy. Czół na te mo gły
za bie rać do 120 kg ła dun ku, dla te go naj praw do po dob niej
słu ży ły po lo wa niom, ry bo łów stwu i naj prost szej ko mu ni -
ka cji. Dłu ban ki łą czo ne w więk sze kon struk cje, po dob ne
do tratw, słu ży ły do spła wu to wa rów w dół rzek lub ja ko
pro my do prze wo zu to wa rów i lu dzi w po przek rzek. Ta -
kie czół na by ły dłu gie, bez do dat ko wych gro dzi czy sie -
dzeń. Cza sa mi na wet zo sta wia no cięż kie do usu nię cia
ko na ry, a wier co ne otwo ry słu ży ły do łą cze nia ło dzi z in -
ny mi. Jest jesz cze je den typ dłu ba nek na zy wa ny „czół -
na mi ry bac ki mi”. Róż nią się one wy dzie lo ną przez dwie
gro dzie prze strze nią, któ ra ma otwo ry. Jest to tak zwa ny
„mo kry sadz”, przy kry wa ny do dat ko wą de ską. Słu żył on
do prze cho wy wa nia zło wio nych ryb w wo dzie.

W cza sach no wo żyt nych, na na sze po trze by przyj mij -
my, że jest to po czą tek XVI wie ku, czy li oko ło ro ku

Ry su nek dłu ban ki wy ko rzy sty wa nej do dzia łań mi li tar -
nych – Je zio ro Led nic kie I

Dłu ban ka le żą ca na dnie Je zio ra Led nic kie go fot.: Krzysz tof Rad ka
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1500, koń czy się „zło ty wiek’ dłu ba nek i sta ją się one co -
raz mniej po pu lar ne i bar dziej uni wer sal ne. Dłu ban ki no -
wo żyt ne są jed no lub dwu gro dzio we, za zwy czaj pła sko-
den ne. Uży wa li ich głów nie ry ba cy, a prze strzeń wy dzie -
lo na dwo ma gro dzia mi słu ży ła do prze cho wy wa nia
sprzę tu ry bac kie go. Ostat nie dłu ban ki uży wa ne by ły jesz -
cze w XX wie ku. W Han nie nad Bu giem do tej po ry ży -
ją lu dzie bu du ją cy tra dy cyj ne ło dzie jed no pien ne. Dru gim
miej scem, gdzie mo że my jesz cze zo ba czyć dłu ban ki są
Pie ni ny. Gó ra le za bie ra ją tu ry stów na spływ Du naj cem
w tra dy cyj nych tra twach łą czo nych z kil ku wy żło bio nych
pni. Naj wię cej in for ma cji o pol skich dłu ban kach moż na
zna leźć w książ ce Wal de ma ra Ossow skie go „Stu dia nad
ło dzia mi jed no pien ny mi z ob sza ru Pol ski”. Nie ste ty, w
tej chwi li jest to po zy cja do stęp na tyl ko w bi blio te kach.

No i te raz to, co nas nur ków po win no in te re so wać naj -
bar dziej, czy li co zro bić jak już znaj dzie my upra gnio ną
dłu ban kę. Przede wszyst kim nie na le ży jej wy cią gać, po -
nie waż sta re drew no, któ re le ża ło pod wo dą skła da się w
90% wła śnie z wo dy. Wy ję ta z je zio ra dłu ban ka i po zo -
sta wio na na brze gu wy schnie i roz pad nie się, a wszyst kie
in for ma cje, któ re mo gli by śmy dzię ki niej uzy skać zo sta -
ną na za wsze utra co ne. Je śli ma my przy so bie apa rat lub
ka me rę, to do brze by by ło zro bić jak naj wię cej zdjęć lub
film. Po mo że to po tem ar che olo gom w oce nie, z czym
ma ją do czy nie nia. Na stęp nie de li kat nie na le ży spraw -
dzić, w ja kim sta nie jest łódź - czy li w naj prost szych sło -
wach - czy drew no jest mięk kie, czy twar de. Je śli jest

mięk kie, ogra nicz my się do ob ser wa cji, bo do ty ka nie mo -
że spo wo do wać, że z czół na nie wie le zo sta nie. Je śli jed -
nak oka że się, że łód ka jest twar da, mo że my przejść do jej
zmie rze nia. Lo gicz ne jest, że nie każ dy nu rek za bie ra ze
so bą miar kę pod wo dę, ale za zwy czaj ma szpul kę lub ko -
ło wro tek i part ne ra nur ko we go. Je den z part ne rów przy -
kła da ko niec lin ki do jed ne go koń ca ło dzi, a dru gi mie rzy
jej dłu gość. Wy miar na lin ce mo że my za zna czyć wią żąc
pę tel kę. Na stęp nie do brze by by ło zmie rzyć łódź w jej
naj szer szym miej scu. Po stę pu je my po dob nie jak wcze -
śniej, tyl ko tym ra zem mie rzy my od już za wią za nej pę tel -
ki i wią że my na stęp ną, za zna cza jąc sze ro kość. Po wyj ściu
z wo dy dzię ki tym pę tel kom ła two bę dzie od two rzyć dłu -
gość i sze ro kość ło dzi. Na stęp nie po sta raj my się za pa -
mię tać lub za pi sać (je śli ma my od po wied nią ta blicz kę
al bo mo kry no tes przy so bie) ce chy cha rak te ry stycz ne
dłu ban ki, czy li ilość gro dzi, kształt dna (pła ski czy pół -
okrą gły), wy stę pu ją ce otwo ry, kształt dzio bu i ru fy oraz
wszel kie in ne rze czy, któ re rzu cą nam się w oczy lub wy -
da dzą się istot ne. Te raz do brze by by ło za pa mię tać lub
ozna czyć miej sce zna le zie nia ło dzi i zgło sić to do od po -
wied nie go ośrod ka. W Pol sce są dwa ośrod ki ar che olo gii
pod wod nej, któ re zaj mu ją się ta ki mi zna le zi ska mi: Za -
kład Ar che olo gii Pod wod nej przy IA UMK w To ru niu
(www.ar che olo gia.umk.pl) i Cen tral ne Mu zeum Mor skie
w Gdań sku (www.cmm.pl). Na ko niec zo bo wią za ny je -
stem wspo mnieć, że wszyst kie za byt ki zna le zio ne pod
wo dą pod le ga ją ochro nie praw nej. 

Re pro duk cja dłu ban ki z Mątw pod czas te stów fot.: Aga ta Mar ci niak
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Zgod nie z usta wą o ochro nie za byt ków i opie ce nad
za byt ka mi, każ dy kto znaj dzie przed miot, co do któ re go
ist nie je przy pusz cze nie, że jest za byt kiem ar che olo gicz -
nym, zo bo wią za ny jest nie zwłocz nie po wia do mić o od -
kry ciu od po wied nie or ga ny. 

Po wsta je tu py ta nie, co da lej zro bią z na szym zna le zi -
skiem ar che olo dzy? Otóż po do star cze niu im do kła- d ne -
go opi su ło dzi - nie wie le. Je śli łódź bę dzie się do te go
nada wa ła, to wy cią gną ją na brzeg, sfo to gra fu ją, na ry su -
ją, do kład nie po mie rzą, po bio rą prób kę do da to wa nia.
Na stęp nie łódź zo sta nie za to pio na w miej scu zna le zie nia
i bę dzie my ją mo gli po dzi wiać pod czas na stęp nych nur -
ko wań. Je śli stan dłu ban ki nie bę dzie po zwa lał na jej wy -
cią gnię cie, to do ku men ta cja i po bra nie prób ki zo sta ną
wy ko na ne pod wo dą, zaś czół no po zo sta nie na swo im
miej scu. 

Ar che olo gom naj bar dziej za le ży na in for ma cjach, a
nie na wy do by wa niu ar te fak tów, dla te go też dłu ban ki
wra ca ją na dno je zior, po za tym mu zea są ni mi prze peł -
nio ne, a kon ser wa cja ta kiej ło dzi jest bar dzo kosz tow na.
Dla te go nie na le ży się po wstrzy my wać przed zgła sza -
niem ta kich od kryć ar che olo gom, po nie waż nikt ich nie
bę dzie za bie rał, dłu ban ki zo sta ną na dnie i bę dzie je moż -
na da lej po dzi wiać pod czas ko lej nych nur ko wań.

Ma te usz Po pek

www.pod wod na.word press.com

Dłubanka leżąca na dnie Jeziora Lednickiego fot.: Krzysztof Radka

Reklama

http://www.wraki.eu
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Nur ko wa nie pod lo dem
– jak to się ro bi?

Wa ria ci, ja kieś dziw ne mor sy, twar dzie le czy
też świ ry… oto nie któ re z okre śleń, któ re usły -
sza łem pod czas jed ne go z nur ko wań pod lo do -
wych od spa ce ru ją cych w po bli żu je zio ra lu dzi.
…Po co oni tam się pcha ją, prze cież to nie -
bez piecz ne; jak tra fią do wyj ścia? Oto ko lej ne
wąt pli wo ści tych, któ rzy nas wi dzą, jak krzą -
ta my się z du żą ilo ścią ekwi pun ku po za mar -
z nię tej wo dzie. Jest też oczy wi ście spo re gro no
cie pło lub nych płe two nur ków, któ rzy ja koś nie
wi dzą się w nur ko wa niach pod lo dem. Dla cze -
go więc to ro bi my, na ra ża jąc się na zmar z nię -
cie i zmę cze nie? 

Jest to bo wiem do bra za ba wa i przy go da, da ją ca moż -
li wość nur ko wa nia przez ca ły rok. Zi mą za zwy czaj bę -
dzie lep sza wi docz ność, wy stę pu je mniej za wie si ny w
wo dzie, co jest na przy kład waż nym ar gu men tem przy
fo to gra fo wa niu. Nur ko wa nia pod lo dem są wresz cie dzia -

ła niem wpły wa ją cym na roz wój na szych umie jęt no ści i
wie dzy o nur ko wa niu.

Przy go to wa nie nur ko wa nia i za bez pie cze nie miej sca.
Przy mu sza nie do ak tyw no ści nur ko wa nia zi mo we -

go/pod lo do we go nie jest do brym po my słem, po nie waż
tak jak w nur ko wa niu tech nicz nym tu taj zda wać so bie
trze ba spra wę z te go jak waż nym ele men tem bę dzie przy -
go to wa nie ta kie go nur ko wa nia. Ni gdy nie zmu sza łem
nie prze ko na nych do wej ścia pod lód. Za chę cać i na ma -
wiać moż na, ale na kła niać nie wol no. Nur ko wa nie re kre -
acyj ne za zwy czaj jest przy jem ne, nie wy ma ga zbyt
in ten syw nych przy go to wań, a wie le nie do cią gnięć i zwy -
kłej po pe li ny nie ma ne ga tyw nych kon se kwen cji. Nur ko -

wa nie pod lo do we bę dzie nie ste ty we ry fi ka cją na szych
umie jęt no ści or ga ni za cyj nych, spraw no ści, wie dzy, bez -
li to snym te stem dla spraw no ści na sze go sprzę tu i wy -
szko le nia. Dzię ki te mu jest też bez cen nym do świad cze-
niem, któ re na pew no za pro cen tu je i pod nie sie warsz tat
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każ de go płe two nur ka. Dla mnie, pi szą ce go te sło wa, nur -
ko wa nie pod lo do we jest wy zwa niem i przy go dą, któ ra
mi mo upły wu lat nie nu dzi mi się, nie po wsze dnie je, a
od kąd mam w rę kach apa rat fo to gra ficz ny krę ci bar dzo
moc no.

Przede wszyst kim za cząć na le ża ło by od te go, że nur -
ko wa nie pod lo dem jest de dy ko wa ne płe two nur kom po -
sia da ją cym do świad cze nie, od po wied nią ilość nur ko wań
i do sta tecz ne umie jęt no ści.

Na kur sie na uczy my się za sad, ja kie są nie zbęd ne przy
przy go to wa niu miej sca. Nie za leż nie od or ga ni za cji i jej
stan dar dów pierw sza rzecz, na któ rą na le ży zwró cić uwa -
gę, to gru bość po kry wy lo do wej, któ ra w przy pad ku or -
ga ni za cji nur ko wa nia po win na wy no sić co naj mniej
15-20 cm. Za zwy czaj wy bie ra my miej sce nie da le ko od
brze gu i w pew nej od le gło ści od miejsc wpa da nia lub wy -
pły wu wo dy ze zbior ni ka czy od ja kich kol wiek miejsc ru -
chów wo dy, któ re mo gą spo wo do wać, że lód bę dzie
cień szy. Ciem ne miej sca na lo dzie mo gą świad czyć o
tym, że w da nym miej scu jest on cien ki. Na stęp nie na le -
ża ło by spraw dzić głę bo kość w prób nym prze rę blu (po -
moc na bę dzie li na z cię żar kiem i od mie rzo ny mi łok cia mi)
i wy brać miej sce tak, aby dna nie by ło już na 3-4 me trach.
Tu taj mu si my też pa mię tać o za sa dzie wspól nej z pla no -
wa nym nur ko wa niem noc nym, czy li wy brać zna ny nam
akwen i nie za nu rzać się miej scu któ re go zu peł nie nie
zna my. Oso bi ście od ra dzam nur ko wa nie pod lo dem, je śli
pa nu ją siar czy ste mro zy i wie je sil ny wiatr. Oczy wi ście
trud no jest za pla no wać i przy go to wać wcze śniej nu ra w
ide al nych wa run kach: przy słoń cu, nie wiel kim mro zie i
bra ku wia trów. Nie za le ca się nur ko wa nia przy bardzo
niskich temperaturach. Wte dy to wszyst ko za ma rza nam

po kil ku chwi lach, po tę gu ją się pro ble my ze sprzę tem,
szyb ko się też wy chła dza my. Na sza wal ka czę sto koń czy
się prze mar z nię ciem i znisz cze niem ele men tów sprzę tu.
Wy cią gnię ty z wo dy ekwi pu nek po chwi li po kry wa się
lo dem, któ ry unie moż li wia roz ło że nie go, mar z ną zam ki
w ska fan drach, przez co nie moż li we sta je się ich zdję cie.
Na sza od po wie dzial ność, roz są dek i pro fe sjo na lizm mu -
szą tu taj wziąć gó rę nad ko niecz no ścią za nur ko wa nia.
Cza sa mi le piej odło żyć na szą pod lo do wą przy go dę na in -
ny czas, lep szą po go dę i do god niej sze wa run ki.

Na sze sta no wi sko – prze rę bel - to naj waż niej szy ele -
ment i cel ca łej ak cji. Mu si on być na ty le ob szer ny, aby
po mie ścić trzech płe two nur ków. Wy ci na my go w kształ -
cie trój ką ta o dłu go ści bo ku mniej wię cej 2-3 me try. Wy -
ci na nie prze rę bla kil ka lat te mu by ło dłu gą i mo zol ną
sie kie re za dą, po któ rej cza sa mi bra ko wa ło sił na nur ko -
wa nie… Obec nie więk szość z nas uży wa me cha nicz nych
pił spa li no wych. Ro bo ta idzie szyb ko, ale trze ba znów
pa mię tać o kil ku kwe stiach. War to przy wią zać pi łę do ja -
kieś lin ki, aby unik nąć przy pad ko we go wpad nię cia jej do
wo dy… Oso ba wy ci na ją ca po win na być za bez pie czo na
przed za mok nię ciem, po sia dać odzież na zmia nę, ewen -
tu al nie ubra na mo że być w su chy ska fan der (uwa ga na
prze mar z nię cie, naj czę ściej stóp, któ re mo że unie moż li -
wić nam po tem dłuż szy po byt pod wo dą). Po win na być
tak że wy po sa żo na w osło nę oczu i cie pło, ale też w mia -
rę lek ko ubra na. Oczy wi ście nie wol no prze sa dzić z ubra -
nia mi, aby nad miar po tu nie za koń czył się póź niej
szyb kim wy chło dze niem. Waż nym ele men tem odzie ży
bę dą bu ty z po wierzch nią an ty po śli zgo wą. Pa mię taj cie
też, aby ni gdy nie wy ci nać jed ne go wiel kie go ka wał ka w
lo dzie, bo wiem wy cię tą ta flę mu si my wy do być na brzeg.
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Do wy cią ga nia na lód blo ków o wy mia rach mak sy mal nie
1 m x 1 m do brze jest wy ko rzy stać wkrę co ną od po wied nio
wcze śniej śru bę lo do wą, li nę i po moc sil nych ko le gów… 

Wy cią gnię te blo ki usta wia my wo kół wy cię te go trój -
ką ta w od le gło ści ok. 6 me trów od nie go. Po wierzch nię
lo du mię dzy prze rę blem a blo ka mi wy cią gnię ty mi z wo -
dy war to od śnie żyć, co za pew ni nam du żo więk szą ilość
świa tła pod wo dą. 

Bar dzo waż ne i po ży tecz ne jest rów nież wy ko na nie
od śnie żo ne go okrę gu w od le gło ści 30 me trów od na szej
dziu ry, jak rów nież od śnie że nie 6-8 li nii bie gną cych z na -
sze go okrę gu do prze rę bla (dla osób z mniej szą wy obraź -
nią – okrąg i li nie po rów nać moż na do ko ła ro we ro we go
ze szpry cha mi). Wszyst kie te żmud ne, a nie kie dy i trud -

ne, pra ce za pro cen tu ją pod wo dą. Przy do brej przej rzy -
sto ści wo dy bę dzie my bo wiem wy raź ne wi dzie li, z dal -
szej na wet od le gło ści, li nie bie gną ce do prze rę bla – do
na szych drzwi do po wierzch ni. To na pew no wpły nie na
na sze sa mo po czu cie pod wo dą – wi dzi my z du żej od le -
gło ści dro gę „do do mu”… W przy pad ku za gu bio ne go
płe two nur ka, któ ry stra cił kon takt z li ną głów ną, do brze
przy go to wa ne miej sce nur ko wa nia mo że być bar dzo po -
moc ne w au to ra tow nic twie. Te mat ozna cze nia w ten spo -
sób nur ko wi ska od pad nie nam, gdy nie ma na lo dzie śnie-
gu. Wte dy zo sta je nam tyl ko im pro wi za cja i wła sna in -
wen cja. Na le ży rów nież po my śleć o śli skich i przez to
nie bez piecz nych brze gach wy cię te go w lo dzie trój ką ta.
Ostat nio do za bez pie cze nia brze gów na szej dziu ry w lo -
dzie uży wam gru bych gu mo wych wy cie ra czek. Dzię ki
nim ma my ka wa łek miej sca an ty po śli zgo we go, po za tym
do sko na le słu żą ja ko izo la cja od zim ne go lo du, moż na na
nich sie dzieć, sta wać, ukła dać róż ne rze czy, nie oba wia -
jąc się o ich przy mar z nię cie. Na praw dę do bry i uni wer sal -
ny pa tent.

Ko lej ny krok to przy go to wa nie lin, śrub lo do wych i ca łej
ba te rii sprzę tu po moc ni cze go. Li sta jest nie ma ła, a na bie ra -
ne do świad cze nie po mo że nam skom ple to wać pe łen ze staw
nie zbęd nych sprzę tów bez po mi nię cia naj drob niej szych.

Ko lej ny krok to przy go to wa nie lin. Po trze bu je my ja skra -
wych, naj le piej pły wa ją cych, lin z prze kro jem do 12 mm
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(cien ka lin ka bar dziej prze szka dza niż po ma ga) wy ko na -
nych z po li pro py le nu. Ta kie li ny mniej na sią ka ją wo dą,
co po wo du je mniej szą po dat ność na za mar z nię cie czy
przy ma rza nie do lo du. Li na wy ko rzy sty wa na przez pa rę
płe two nur ków po win na mieć 30 me trów, li na ase ku ra cyj -
na 60 me trów i do brze, aby by ła w in nym ko lo rze. Li ny
po win ny być w jed nych od cin kach, ich stan mu si być do -
bry. Naj le piej jest je tak że trzy mać w skrzy niach lub tor -
bach, aby nie mia ły kon tak tu z lo dem i śnie giem i nie
przy ma rza ły... Pro ble mem, któ ry przy du żym mro zie
szyb ko nas za sko czy i utrud ni dzia ła nia, bę dzie uży wa nie
mo krych lin (np. nie do kład nie wy su szo nych po wcze -
śniej szych nur ko wa niach). Z jed nej li ny do dat ko wej po -
win ni śmy zro bić mar ker – w jed nym z ro gów na sze go
wy cię te go trój ką ta za nu rzy my tę ob cią żo ną li nę. Bę dzie
ona ba zą do za nu rze nia i wy nu rze nia, sta no wić bę dzie
punkt orien ta cyj ny i wska że głę bo kość. Uży wa na li na
mu si być moż li wie su cha, bo trud no co kol wiek zro bić z
li ną zmar z nię tą na "kość". Do przy go to wa nia lin, za bez -
pie cze nia ich koń ców śru ba mi lo do wy mi, rów nież do brze
jest wy zna czyć 1 oso bę. Po dział za dań i od po wied nie po -
dej ście do każ de go dzia ła nia za osz czę dzi nam spo ro cza -
su. Je śli każ dy wie, co i jak ma ro bić, to na sze nur ko wa nie
zor ga ni zu je my spraw nie.

Do brze jest mieć od po wied nio przy go to wa ne i „prze -
szko lo ne” oso by nie nur ku ją ce. Ich po moc mo że oka zać
się bez cen na. Po wyż szy opis przy go to wa nia miej sca mo -
że znie chę cić ama to rów nur ko wa nia re kre acyj ne go. Nor -
mal ne tu ry stycz ne nur ko wa nia nie wy ma ga ją aż ty lu
dzia łań zwią za nych z przy go to wa niem. Nur ko wa nie pod -
lo do we wy ko nu je i przy go to wu je ze spół. Dwie oso by tu -
taj nie wy star czą. Ze spół, gru pa, dru ży na mu si być do kła-
d nie przy go to wa na i świa do ma swo ich za dań. Róż ni cę
mię dzy nor mal nym nur ko wa niem re kre acyj nym wi dać
też wy raź nie pod czas za koń cze nia na szych nur ko wań
pod lo do wych. Jak tyl ko każ dy z nur ku ją cych na pły wa się
pod lo dem i za koń czy nur ko wa nie w tej pięk nej, lecz
zim nej prze strze ni za mknię tej, roz ło ży i spa ku je już
sprzęt nur ko wy i po moc ni czy - do do mu jesz cze nie wra -
ca… Ist nie je bo wiem obo wią zek za bez pie cze nia miej sca
nur ko we go, aby nikt przy pad ko wy nie wpadł do po zo sta -
wio nej przez nas pu łap ki. Tu taj rów nież na sza po my sło -
wość wspar ta do świad cze niem po win na so bie z tym
pro ble mem po ra dzić. 

Po za pa ko wa niu sa mo cho dów, od pra wie koń co wej i
omó wie niu ca łej ak cji na le ży po rząd nie ozna czyć te ren
wo kół prze rę bla. Naj le piej jest wrzu cić do wo dy wy cię -
te wcze śniej blo ki lo do we, a gru by mi ga łę zia mi wy so ko
wy sta ją cy mi po nad po wierzch nię lo du na le ży ozna czyć
nie bez piecz ne miej sce. Moż na uży wać ma te ria łów eko lo -
gicz nych, krza ków i ga łę zi, al bo wspo móc się bia ło -czer -

wo ną ta śmą fo lio wą (któ ra nie ste ty po roz mar z nię ciu je -
zio ra wpad nie do wo dy).

Przy od po wied nim po dej ściu wszyst kie te czyn no ści
bę dą świet ną przy go dą i da dzą nam du żo sa tys fak cji, je -
śli tyl ko wy ko na my wszyst ko po rząd nie. Po kil ku go dzi -
nach spę dzo nych na po wie trzu na pew no bę dzie my
zmę cze ni i wy czer pa ni, ale też w peł ni usa tys fak cjo no -
wa ni. Nie ma się też co oba wiać prze zię bie nia. Od po -
wied nio ubra ni i za bez pie cze ni przed zim nem tyl ko się
har tu je my…

Li sta sprzę tu do przy go to wa nia na sze go nur ko wa -
nia pod lo do we go:

1. Sprzęt do wy ci na nia prze rę bla i za bez pie czeń:
– pi ła me cha nicz na – naj bar dziej po pu lar ne na rzę -

dzie do wy ci na nia prze rę bla. Pi ła po win na być tak
do bra na, aby jej ostrze by ło wy star cza ją co dłu gie,
by prze ciąć gru by lód. W związ ku z tym, że pi ła 
bę dzie uży wa na na lo dzie, mu si być za opa trzo na 
w blo ka dę i au to ma tycz ny wy łącz nik;

– sie kie ra – przy dat na do wy ci na nia prze rę bli w kil -
ku na sto cen ty me tro wym lo dzie, cho ciaż za zwy czaj
po wo du je roz pry ski wa nie wo dy i lo du do oko ła. 
Sie kie ra mo że być ta kie przy dat na do uwal nia nia 
przy mar z nię te go do lo du sprzę tu lub blo ków lo do -
wych. Za wsze noś ochron ne oku la ry;

– szu fle, ło pa ty do usu wa nia śnie gu wo kół prze rę bli 
i z jej środ ka (tak że usu nię cia ole ju po pi le me cha -
nicz nej) oraz do wy zna cza nia zna ków na lo dzie. 
Naj bar dziej prak tycz ne bę dą pła skie i sze ro kie szu -
fle do śnie gu;

– śru by lo do we – du że blo ki lo do we mo gą być usu -
wa ne z prze rę bla za po mo cą spe cjal nych ty ta no -
wych śrub. Śru by za bie rze my tak że pod wo dę – 
przy mo co wa ne do ko ło wrot ków;

– 30 me trów ja skra wo -ko lo ro wej li ny dla par nur ko -
wych (mi ni mal ny prze krój li ny: 6 mm, po le ca ny 
prze krój: 12 milimetrów - ła twiej sza do chwy ta nia
w rę ka wi cach). 
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Moż na uży wać pły wa ją cej (po li pro py le no wej) lub
nie pły wa ją cej li ny. Uży wa nie nie pły wa ją cej li ny 
mo że spo wo do wać plą ta nie się jej w obiek ty pod 
wo dą lub mo że za ha czyć o dno. Po nad to ma ją one
ten den cje do na sią ka nia wo dą, co po wy ję ciu z wo -
dy mo że się skoń czyć przy mar z nię ciem jej do po -
wierzch ni lo du;

– 60 me trów ja skra wo -ko lo ro wej li ny do ase ku ra cji
nur ku ją cych;

– skrzy nia, ba ki sta na li ny i drob ny sprzęt po moc ni czy;
– gu mo we wy cie racz ki - dy wa ni ki mo gą ce słu żyć ja -

ko ma ty an ty po śli zgo we;
– ka ra bin ki - alu mi nio we lub ze sta li nie rdzew nej, 

au to ma tycz ne lub za krę ca ne. Uży wa nie dwóch 
prze ciw staw nych au to ma tycz nych ka ra biń czy ków
jest pre fe ro wa ne, ze wzglę du na moż li wość za mar -
z nię cia ka ra biń czy ków wkrę ca nych (z gwin tem);

– san ki – przy dat ne pod czas trans por to wa nia na sze -
go sprzę tu;

– oku la ry prze ciw sło necz ne;
– po rząd na czap ka;
– gru ba bie li zna;
– cie pła kurt ka;
– do dat ko we okry cie (np. kurt ka), któ re sku tecz nie 

chro ni przed wia trem;
– dwie pa ry rę ka wic (naj le piej z jed nym pal cem) na 

wy pa dek, gdy jed na za mok nie;
– dru ga pa ra bu tów;
– spo ro je dze nia oraz na po jów (naj le piej go rą cych 

i so ków, moż na zro bić też np. gril la).

Od au to ra: 
Po wyż szy tekst nie mo że za stą pić pro fe sjo nal ne go

szko le nia. 
Mi łosz Dą brow ski
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Rozgwiazdy (Asteroidea) obok jeżowców są przed-
stawicielami szkarłupni, które spotykamy prawie zawsze,
nurkując zarówno w morzach ciepłych, jak i zimnych.
Warto wspomnieć, że najstarsze skamieniałości szkarłup-
ni znane są z kambru (około 540 mln lat temu).

Zwierzęta te są bezkręgowcami, zamieszkującymi
wszystkie oceany świata. Kolorowe i powolne drapieżni-
ki stanowią około 2100 gatunków żyjących obecnie.

Rozgwiazdy mają wyraźnie gwieździstą budowę, a
ostatnio (2006 r.) zostały podzielone na 2 grupy i w sumie
7 rzędów. Występują na wszystkich rodzajach dna. Spo-
tykamy je na piaszczystych łatach, na łąkach traw mor-
skich, a także pośród skał i raf.

Najczęściej znamy te pięcioramienne i właśnie takie
obserwujemy np. w basenie Morza Śródziemnego, jed-
nak ciało ich składa się z centralnej tarczy i z 5 do 20 ra-
mion. Te ostatnie, wieloramienne, można spotkać nurku-
jąc np. wokół fiordów Norwegii lub na Lofotach.

Rozgwiazdy poruszają się z przeciętną prędkością 5-15
cm na minutę, w dowolnym kierunku, za pomocą nóżek am-
bulakralnych (ruch jest skoordynowany), które służą również
do rozpoznawania pokarmu oraz do chwytania zdobyczy.

Niektóre z nich, jak np. rozgwiazda czerwona (Echina-
ster sepositus) żywią się ślimakami i małżami. Mają tak sil-
ne mięśnie, że otwierają muszle, po czym rozpuszczają ciało
ofiary i pożerają ją. Taki posiłek może trwać około 10 h.

Inni przedstawiciele rozgwiazd żywią się również je-
żowcami, padliną, ukwiałami, mułem dennym.

Nie sposób pominąć tu korony cierniowej (Acantha-
ster planci), której masowe rozmnożenie, po 1966 roku,
przyczyniło się do zniszczenia znacznych obszarów Wiel-
kiej Rafy Koralowej. Większość przewodników nurko-
wych i instruktorów, napotykając koronę cierniową

Z fauną i florą za pan brat

(nawet 60 cm średnicy), wyciąga ją na łódź, by zginęła.
Ta szalenie żarłoczna rozgwiazda żywi się bowiem poli-
pami koralowców madreporowych.

Pięknie się je ogląda, bo charakteryzują się ogromną
różnorodnością barw i kształtów. Są też wdzięcznym obiek-
tem dla fotografów, bo nigdzie nam nagle nie odpłyną.

Systematyka
Domena - eukarionty
Królestwo - zwierzęta
Nadtyp - wtórouste
Typ - szkarłupnie
Gromada - rozgwiazdy
Nazwa systematyczna - Asteroidea

WuZet

rozgwiazda wieloramienna

korona cierniowa

http://www.seashell-divecove.com
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Wy wie rzy sko w do li nie Bren ty, w oko li cy
mia stecz ka Bas sa no del Grap pa, ma jed ną z
naj młod szych bio gra fii eks plo ra cyj nych. Po zo -
sta ło zu peł nie nie zna ne w cza sach, kie dy więk -
szość eu ro pej skich ja skiń by ło wy eks plo ro-
wa nych do gra nic nie moż li wo ści. Ma się wra -
że nie, że to jed no z więk szych wy wie rzysk
ma sy wu Dell Grap pa zo sta ło po pro stu po mi -
nię te w eks plo ra cji, prak tycz nie brak jest choć -
by wzmia nek o nim w li te ra tu rze na uko wej. 

Fakt ten dzi wi tym bar dziej, że znaj du ją ce się nie opo -
dal sys tem Olie ro oraz Ele fan te Bian co zo sta ły bar dzo
do kład nie po zna ne i opi sa ne. Co wię cej, w pu bli ka cjach
na uko wych moż na zna leźć in for ma cje o wszyst kich źró -
dłach w re gio nie Ve ne to. Wszyst kich - z wy jąt kiem Fon -
ta naz zi. Trud no to zro zu mieć, ale wy da je się, że ta
po tęż na ja ski nia zo sta ła cał ko wi cie zi gno ro wa na.

W związ ku z bra kiem ba dań na uko wych nie mo że my
do kład nie osza co wać ilo ści od pro wa dza nej wo dy, a co za
tym idzie, wiel ko ści i zna cze nia wy wie rzy ska. We dług
sza cun ków wy da je się, że jest to oko ło 20 me trów sze -
ścien nych na se kun dę (uwzględ nia jąc wy pływ cał ko wi -
ty). To wiel kość po rów ny wal na z naj więk szym wło skim
i jed nym z więk szych w Eu ro pie wy wie rzy skiem Ele fan -
te Bian co. Ja ski nia wy wie ra dwo ma głów ny mi źró dła mi.
W jed nym z nich ba da nia roz po czę ła gru pa gro to ła zów i
nur ków ja ski nio wych Grup po Grot te Gia ra Mo don. Dru -
gie źró dło znaj du je się oko ło 100 me trów na po łu dnie od
pierw sze go. Szcze li ny są cia sne, ale ogól na wiel kość wy -
wie rzy ska jest przy naj mniej ta ka jak pierw sze go (o ile nie
więk sza). Jest ono nie do stęp ne dla nur ków z po wo du gła -

zów blo ku ją cych prze świt ko ry ta rza. Przez dłu gi czas
nur ko wie pró bo wa li zna leźć przej ście w dru gim źró dle -
nie ste ty bez po wo dze nia. Te mat na dal po zo sta je otwar -
ty, choć nur ko wie, któ rzy pró bo wa li przejść re stryk cje
twier dzą, że gru bość za wa łu jest zbyt du ża, aby moż na
go by ło usu nąć, a wiel kość szcze lin za ma ła, aby mógł
tam tę dy przejść czło wiek. Po gło ski mó wią jed nak, że ja -
ski nia by ła kie dyś do stęp na z obu źró deł, a gła zy blo ku -
ją ce zo sta ły prze su nię te przez bar dzo sil ne prą dy
wy stę pu ją ce pod czas wy so kie go sta nu wo dy. Oprócz tych
dwóch głów nych źró deł wo da wy pły wa z wie lu bar dzo
ma łych szcze lin w oko li cy.

Do eks plo ra cji po pchnę ła nur ków m.in. le gen da, że ja -
ski nia ta za mknę ła się po ły ka jąc ko zy spa da ją ce do do li -
ny. Za za mknię ciem mia ła znaj do wać się ogrom na
ja ski nia z je zio rem w środ ku. Gro to ła zi, w na dziei, że
przez wy wie rzy sko do sta ną się do je zior ka i za nim do
sys te mu kra so we go su chych ja skiń ma sy wu Grap pa, roz -
po czę li eks plo ra cję. Wej ście jest bar dzo cia sne. Za nim
eks plo ra to rzy po więk szy li przej ście, że by do stać się do
głów ne go ko ry ta rza - trze ba by ło zdjąć ca ły sprzęt. Za raz
za sys te mem cia snych szcze lin przy wej ściu znaj du je się
miej sce zwa ne Fra na – osu wi sko. To gru zo wi sko ze skał,
któ re cią gle od pa da ją ze stro pu. Jest to miej sce nie bez -
piecz ne, gdyż na wet wy dy cha ne bą ble mo gą spo wo do -
wać ode rwa nie ska ły i nie for tun ne tra fie nie nur ka
więk szym bądź mniej szym odłam kiem. Ca łość two rzy
apo ka lip tycz ny kra jo braz – bia łe ode rwa ne ka wał ki ska -
ły ostro kon tra stu ją z czer nią skał do oko ła.

Pierw sze nur ko wa nia eks plo ra cyj ne, ma ją ce na ce lu
od na le zie nie pod ziem ne go je zio ra i par tii su chych, zo sta -
ły wy ko na ne w 1983 ro ku. Do ak cji uży to pon to nu oraz
wszel kie go sprzę tu słu żą ce go do eks plo ra cji su chych par -
tii. Na nie szczę ście dla gro to ła zów od kry to wy łącz nie cał -
ko wi cie za la ne ko ry ta rze. Znie chę ce ni gro to ła zi za wie si li
eks plo ra cję aż do 1986 ro ku. Do koń ca 1987 ro ku zba da -
no oko ło 200 m ja ski ni. Pra ce po su wa ły się bar dzo wol -
no z po wo du cia sno ści na wej ściu, skom pli ko wa ne go
cha rak te ru ja ski ni oraz nie ko rzyst nych zja wisk, ta kich jak
sil ne wcią ga ją ce prą dy. Gro to ła zi nie tra ci li jed nak wia -
ry w ist nie nie je zior ka i su chych czę ści. Ko lej ne nur ko -
wa nia nie ste ty od bie ra ły im wia rę. I tak, po se rii
nur ko wań w 1988 ro ku, nie śmia ło przy zna li sa mi przed
so bą, że jest to po pro stu ja ski nia cał ko wi cie za la na. Do

Słynne jaskinie

Grotta dei Fontanazzi
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ba dań znie chę cił ich rów nież wnio sek, że jej po zna wa -
nie, z ra cji roz mia rów i cha rak te ru, zaj mie oko ło 50 ko -
lej nych lat. Osta tecz nie ich za pał ostu dzi ło wy da rze nie,
któ re mia ło miej sce pod czas jed ne go z nur ko wań. Nur -
ko wie na wła sne oczy zo ba czy li od ry wa ją cy się ze stro -
pu ogrom ny ka mień wiel ko ści sa mo cho du…

W oko li cy 1990 ro ku Wło si po sta no wi li na wią zać
współ pra cę ze szwaj car ski mi nur ka mi ja ski nio wy mi ma ją -
cy mi du że osią gnię cia na po lu eks plo ra cji za la nych ja skiń.

Był to swe go ro dza ju zwrot w eks plo ra cji Fon ta naz zi.
Dla przy kła du, wło scy gro to ła zi uży wa li do tych po cząt -
ko wych eks plo ra cji po je dyn czych 15 li tro wych bu tli i
sprzę tu re kre acyj ne go. Szwaj ca rzy zgod nie stwier dzi li,
że to sa mo bój stwo i pro sze nie się o wy pa dek. Na uczy li
wło skich ko le gów nur ko wa nia ja ski nio we go zgod ne go z
przy ję ty mi nor ma mi bez pie czeń stwa. Wło si wy po sa że ni
w no we, sku tecz niej sze na rzę dzia, wie dzę i umie jęt no ści
szyb ko wy dłu ży li ja ski nię do po nad 400 me trów. Pod -
czas tych nur ko wań miał miej sce ko lej ny wy pa dek po le -
ga ją cy na me cha nicz nym uszko dze niu au to ma tu nur ka
pły ną ce go so lo oko ło 100 metrów od wej ścia i wy czer pa -
niu za pa su po wie trza w bar dzo krót kim cza sie. Ura to wa -
ło go tyl ko to, że nur ko wał on wg wy tycz nych sto so wa -
nych przez szwaj ca rów, czy li miał ze so bą dwie nie za -
leż ne bu tle. To nur ko wa nie za mknę ło ko lej ny roz dział
eks plo ra cji Fon ta naz zi. Przez wie le lat po nim nie od by -
ło się tam żad ne nur ko wa nie. Wy eks plo ro wa nych zo sta -
ło oko ło 700 metrów ja ski ni przy mak sy mal nej głę bo-
ko ści 24 metrów.

Na stęp ny roz dział w eks plo ra cji ja ski ni za czął się w
po ło wie lat dzie więć dzie sią tych. Roz po czę to od po sze -
rze nia wej ścia do ta kiej wiel ko ści, że da wa ło się bez pro -
ble mu przejść bez zdej mo wa nia bu tli. Ko lej nym udo go-
d nie niem by ło za in sta lo wa nie sta łej po rę czów ki z gru be -
go ka bla. Po se rii nur ko wań wy dłu żo no ja ski nię o kil ka set
me trów przy mak sy mal nej głę bo ko ści 35 me trów. I na gle
zro bił się ruch. Za czę li ją od wie dzać nur ko wie ja ski nio wi
z róż nych za kąt ków Eu ro py (w tym z Pol ski). W tych la -

tach sku pio no się głów nie na utrzy ma niu zna nych par tii,
dba niu o opo rę czo wa nie itp. Eks plo ra cja zwol ni ła tem -
po, głów nie za spra wą co raz więk szych od le gło ści i głę -
bo ko ści. Nur ko wa nia trwa ły po wie le go dzin, by ły trud ne
i wy czer pu ją ce. Rów nież dziś, gru pa GGG, któ ra roz po -
czę ła eks plo ra cję Fon ta naz zi, na dal ba da i utrzy mu je ja -
ski nię. Ba dań do ko nu ją też in ne gru py nur ków. Ja ski nia
jest jed nak na ty le zba da na, że więk szość nur ko wań, któ -
re się w niej od by wa ją to tzw. nur ko wa nia tu ry stycz ne.
Wie lu nur ków omi ja ja ski nię, gdyż mi mo po więk sze nia
wej ścia, jest ono na dal cia sne i stre su ją ce, a po ziom
skom pli ko wa nia we wnątrz wy mu sza du że umie jęt no ści i
od por ną psy chi kę. 

Fon ta naz zi do cze ka ła się bar dzo do bre go sta łe go opo -
rę czo wa nia oraz pla nów i prze kro jów, do stęp nych przy -
naj mniej w kil ku wer sjach o róż nej do kład no ści. Na
chwi lę obec ną cał ko wi ta dłu gość zba da nych ko ry ta rzy
wy no si po nad 3000 me trów przy głę bo ko ści mak sy mal -
nej po nad 120 me trów. Ja ski nia peł nym prze kro jem ko -
ry ta rza idzie da lej na kil ku przod kach. Jest ogrom nym i
am bit nym wy zwa niem dla pro fe sjo na li stów. Przez więk -
szość ro ku pa nu je w niej do sko na ła kil ku dzie się cio me -
tro wa wi docz ność, któ ra do star cza nie by-  wa łych do znań
es te tycz nych. Tem pe ra tu ra wo dy wy no si co praw da tyl -
ko 9 stop ni, ale wa tro tro chę po mar z nąć, aby móc po dzi -
wiać jej fa scy nu ją cą uro dę. Po ku sił bym się o
stwier dze nie, że jest to jed na z cie kaw szych i pięk niej -
szych eu ro pej skich ja skiń.

Maj ki&Sy ren ka

Autor na przystanku deco w Fontanazzi 
fot. Margita Ślizowska

Druga studzienka wejściowa w Fontanazzi 
fot. M. Nawrot
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Po za ku pie re bre athe ra, za czą łem re ali zo -
wać swo je pla ny, u pod staw któ rych le ża ła de -
cy zja o je go za ku pie, czy li po dró że do miejsc,
gdzie dzię ki moż li wo ściom re bre athe ra moż na
oglą dać rze czy sła bo do stęp ne w stan dar do -
wym nur ko wa niu.

Nor we gia, Za to ka Bu
Do Nor we gii pierw szy raz wy bra łem się bo daj że w

2003 ro ku. Wszyst ko co mnie tam spo tka ło i to co zo ba -
czy łem zro bi ło na mnie tak ogrom ne wra że nie, że wciąż
tam wra cam co ja kiś czas.

Po łu dnio wa Nor we gia to kra jo bra zy po dob ne do tych,
któ re wi du je my w na szych Ta trach, wy so kie szczy ty z
ciem ne go gra ni tu, ukształ to wa ne w nie wia ry god ne for -
ma cje, bar dzo buj na zie leń, ogrom na ilość gór skich je -
zior o krysz ta ło wej wo dzie. Spe cy ficz na ar chi tek tu ra i
przy jaź ni lu dzie do peł nia ją ca ło ści.

Podróże z rebreatherem

Klimaty Norwegii

Zatoka BU

Z re bre athe rem wy bra łem się do Nor we gii w 2008 ro -
ku. Był to pierw szy rok mo ich in ten syw nych nur ko wań,
w trak cie któ rych uczy łem się nur ko wań z RB, eks pe ry -
men to wa łem z kon fi gu ra cją, kom pu te ra mi, do bo rem ga -
zów. Za to ka Bu to by ło ide al ne wprost miej sce do
re ali za cji mo ich re bre athe ro wych za mie rzeń.

Sa ma za to ka to ma łe, uro kli we miej sce, w któ rym
dom ki wy naj mu je Maj ka Bu, Po lka sta le za miesz ku ją ca
w tym miej scu, któ ra na po trze by nur ków od da ła sprę żar -
kę elek trycz ną oraz dwie ło dzie mo to ro we. 

Wo dy w po bli żu za to ki peł ne są róż ne go ro dza ju ryb
i kra bów. Jest to miej sce, któ re ide al nie na da je się na wa -
ka cje dla ca łej ro dzi ny, na wet gdy nie ko niecz nie wszy -
scy nur ku ją. Moż na tu rze czy wi ście do brze od po cząć,
tro chę nur ku jąc, tro chę wę dru jąc po oko licz nych skał -
kach, na sy ca jąc się przy oka zji wspa nia ły mi wi do ka mi
oko licz nych for ma cji skal nych, a tak że miej sco wą przy -
ro dą.

Nurkować można z brzegu lub z łodzi

Do dyspozycji mieliśmy dwie łodzie motorowe



49

nuras.info 3/2011

Dno w tym miej scu ła god nie opa da w głąb mo rza,
osią ga jąc głę bo ko ści 70 i wię cej me trów, two rząc pod
wo dą sze ro kie ko ry ta rze skal ne w kie run kach, któ re ni jak
się ma ją do te go, co wi dać na po wierzch ni.

Nur ko wa nia re ali zo wać moż na z brze gu, wte dy naj -
le piej wy pły wać z za to ki bocz ną, le wą od no gą i kie ro wać
się wzdłuż ścia ny, dno po pew nym cza sie za czy na opa -
dać, do cho dząc do 50 m i wię cej. Po dro dze na po ty ka my
spo ro ryb i kra bów, na któ re moż na po lo wać ku szą lub
wi del cem (flą dry). 

Moż na tak że nur ko wać z ło dzi. My w tym ce lu ozna -
czy li śmy bo ja mi głę bo ko ści 40 m i 60 m, tak aby przy
nich roz po czy nać nur ko wa nie. Oczy wi ście ko niecz ny jest
kom pas, zwłasz cza na po cząt ku.

W przy pad ku nur ko wań re bre athe ro wych, wszyst kie
nur ko wa nia po ni żej 40 m to nur ko wa nia try mik so we.
Try miks na miej scu nie jest nie ste ty do stęp ny, więc przy -
wio złem go z Pol ski. Jed na bu tla 3l try mik su wy star cza
na kil ka po nad go dzin nych głę bo kich nur ko wań.  Głę bo -
kie nur ko wa nia to nur ko wa nia wzdłuż lub nad pod wod -
ny mi for ma cja mi skal ny mi, cza sa mi w od da li moż na
zo ba czyć na praw dę du uuże ry by. Jest tam oczy wi ście
bar dzo do bra wi docz ność, się ga ją ca kil ku na stu me trów, a
mo że na wet wię cej. W wo dzie nie jest ciem no, na głę bo -
ko ści 60-70 m pa nu je pół mrok.

Nie wąt pli wą za le tą te go miej sca jest trwa ją cy przez
pra wie 20 go dzin dzień (la tem), dzię ki cze mu ma my
więk szą swo bo dę wy bo ru mo men tu nur ko wa nia oraz czę -
sto tli wo ści.

W po bli żu Bu - trzy dzie ści pa rę ki lo me trów - moż na
nur ko wać na wra ku trans por tow ca Gu drun, któ ry le ży na
oko ło trzy dzie stu kil ku me trach, w za to ce w po bli żu prze -
pra wy pro mo wej. Stoi tam jed nak du ża ta bli ca, za bra nia -
ją ca nur ko wa nia w tym miej scu.

Kie dy by łem pierw szy raz w Nor we gii, nie mia łem
od wa gi nur ko wać, oba wia jąc się kon se kwen cji, wy ni ka -

ją cych z te go za ka zu. W na stęp nych la tach, od wie dzi li -
śmy miej sco wą po li cję w ce lu wy ja śnie nia te go pro ble -
mu. We dług wie dzy wte dy uzy ska nej za kaz nur ko wa nia
do ty czy to ru wod ne go, prze pra wy pro mo wej.

Na szczę ście wrak Gu drun le ży po za ob sza rem prze -
pra wy pro mo wej, w od le gło ści oko ło 500 m od brze gu.
Ko niecz ne jest więc do pły nię cie do boi po po wierzch ni.
Je że li re ali zu je się to omi ja jąc ob szar prze pra wy pro mo -
wej, nie ma kon se kwen cji kar nych.

Z brzegu warto zacząć od lewej odnogi zatoki

Zakaz nurkowania

Promy pływały tuż obok

Na Gudrun przebieramy się na parkingu
samochodowym
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Sam wrak - o ile jest do bra wi docz ność, a to wca le nie
jest ta kie pew ne, bo pro my po wo du ją ruch wo dy - ro bi
du że wra że nie. Stoi na stęp ce, po chy lo ny na pra wą bur -
tę, moż na wpły nąć do ła dow ni i do ma szy now ni. Naj wię -
cej cie ka wo stek, ty pu sta ry mo to cykl, reszt ki sa mo cho du,
i in ne ru pie cie, jest po za stat kiem na dnie, wy raź nie są to
rze czy, któ re zsu nę ły się z po kła du.

Za rów no ten wrak, jak wra ki w ogó le to miej sca, gdzie
roz wią za nia ty pu pe ne tra cje przy po mo cy re bre athe ra,
spraw dza ją się naj le piej.

Dzię ki moż li wo ściom re bre athe ra, pe ne tra cje wra ku
moż na per fek cyj nie za pla no wać i wy ko nać bez zbyt nie -
go po śpie chu. Naj więk szą ba rie rą cza su nur ko wa nia jest
tem pe ra tu ra wo dy i cier pli wość na szych zna jo mych na
brze gu, któ rzy bez nas nie mo gą od je chać. 

Pod su mo wu jąc, ko niecz nie mu si cie wy brać się do
Nor we gii, to na praw dę pięk ny kraj, o sprzy ja ją cym nam
kli ma cie, pięk nych „oko licz no ściach przy ro dy”, to ide al -

Spe cy fi ka re bre athe ra – za wsze ostat ni wy cho dzi -
łem z wo dy. W tle boj ka ozna cza ją ca wrak Gu drun

ne miej sce tak że do re kre acyj nych, bez piecz nych nur ko -
wań.

Ja cek ”Fo ther” Klajn

ja cek@fo ther.pl

TURYSTYKA NURKOWA
Wraki Laguny - Truk 27.10.2011 - 11.11.2011

wwwwww..ddaalleekkooiibblliisskkoo..eeuu

http://www.dalekoiblisko.eu
http://aquadiver.pl
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12 lu te go 2011 ro ku w Cho rzow skim Cen -
trum Kul tu ry od był się Ma ra ton Fil mów Pod -
wod nych „Ta jem ni cza Głę bia”. Or ga ni zo wa na już
po raz pią ty im pre za zgro ma dzi ła nur ków i
sym pa ty ków nur ko wa nia, za in te re so wa nych naj -
now szy mi fil ma mi pod wod ny mi. 

Po ziom fil mów pod wod nych z ro ku na rok ro śnie i
co raz czę ściej trud no od róż nić pro duk cje ama tor skie od
pro fe sjo nal nych, co moż na by ło za ob ser wo wać na te go -
rocz nym prze glą dzie.

Fil my ta kie jak „Ga la pa gos” Dar ka Se pio ło, czy „ORP
Grom” De ad Smi ley Inc wy zna cza ją no we stan dar dy w
tej dzie dzi nie. Nie moż na jed nak za po mi nać, że ma ra ton
fil mów pod wod nych po wstał z my ślą o twór cach ama tor -
skich, czy li tak że ta kich któ rzy do pie ro za czy na ją swo ją
przy go dę z fil mem i mi mo ogra ni czo nych środ ków ma ją
coś cie ka we go do po ka za nia.

Im pre zę uroz ma ici ły cie ka we pre lek cje. Piotr Stós
opo wie dział o świe cie ca łej rze szy nur ków do brze zna -
nym, czy li o ży ciu w wo dach Chor wa cji. Je go pre zen ta -
cja prze ko na ła wie le osób jak ol brzy mia część fa scy nu-

Maraton filmowy w Chorzowie
ją ce go ży cia w ska li mi kro umy ka uwa dze nur ków i jak
wie le jest jesz cze do obej rze nia je śli za miast pa trzeć w
dal skie ru je my wzrok na pod wod ne dno.

Ra do sław Bi zoń opo wie dział o hi sto rii ORP Grom i
wy pra wie na ten fa scy nu ją cy wrak, a pre lek cja by ła wstę -
pem do pre zen ta cji fil mu stwo rzo ne go przez De ad Smi -
ley i człon ków wy pra wy Glob Di ving Club. Cie ka wost ką
by ło, że go ści li śmy na sa li oso by spo krew nio ne z ma ry -
na rza mi któ rzy zgi nę li na ORP Grom. 

Ma my na dzie ję, że wraz z wzro stem po pu lar no ści nur -
ko wa nia tak że i film pod wod ny bę dzie się co raz szyb ciej
roz wi jał, dzię ki cze mu im pre zy ta kie jak ta ślą ska, bę dą
co raz po pu lar niej sze. War to wspie rać idee fil mo wa nia i
fo to gra fo wa nia pod wo dą, po nie waż po pu la ry zu je ona
nur ko wa nie, ale tak że po ma ga zin te gro wać na sze śro do -
wi sko, a te go za wsze nam bra ku je.

Re dak cja
Reklama

http://www.baciodiving.pl
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Z Hu be rem Borg, wła ści cie lem Cen trum Nur ko we go
„Sea Shell Di ve Co ve” na Mal cie, in struk to rem PA DI,
nur kiem tech nicz nym i fo to gra fem pod wod nym, któ ry
od wa żył się, mi mo mroź nej zi my, wziąć udział, ja ko wy -
staw ca, w na szych Tar gach „Pod wod na Przy go da 2011”,
spe cjal nie dla Ma ga zy nu Nu ras.in fo roz ma wia Woj ciech
Zgo ła

Wojciech Zgoła: Witaj Hu bert!
Hubert Borg: Witaj Woj tku!

WZ: Co Cię skło ni ło, że by przy je chać do zim nej o
tej po rze Pol ski i brać udział w Tar gach Pod wod na
Przy go da?

HB: Oso bi ście ni gdy nie by łem w Pol sce, ale mój
przy ja ciel Ma riusz opo wie dział mi o tar gach i po my śla -
łem, że mógł bym spró bo wać.

WZ: Jak oce niasz pierw szy dzień tar gów?
HB: To bar dzo faj na im pre za, jest tu du żo pro duk tów,

a mnie jest mi ło spo ty kać klien tów i przy ja ciół, któ rzy
nur ko wa li ze mną w ostat nich la tach na Mal cie.

WZ: A jak się czu jesz fi zycz nie? Jak Two je gar dło,
bo sły szę, że masz chryp kę?

HB: Czu ję się bar dzo do brze, choć rze czy wi ście mój
głos jest tro chę za chryp nię ty, ale wiesz, mia łem wczo raj
wie le spo tkań na te mat Mal ty. Lu dzie py ta li in for ma cyj -
nie o Mal tę oraz ja kie ty py nur ko wań ma my.

WZ: OK, prze ży jesz! Mal ta to prze pięk ne miej sca
nur ko we i wra ki… Ja kie wa run ki pod wo dą pa nu ją
w se zo nie?

HB: Wa run ki są bar dzo do bre dla nur ków na wszyst -
kich po zio mach za awan so wa nia. Ma my wie le wra ków,
na 18 me trach głę bo ko ści po cząw szy i tak aż do 100 me -
trów. Więk szość z nich jest nie na ru szo na i bar dzo do brze
za cho wa na. Ma my wra ki za rów no z cza sów pierw szej,
jak i dru giej woj ny świa to wej, a kil ka z nich, w ostat nich
la tach, zo sta ło za to pio nych spe cjal nie dla nur ków. Wi -
docz ność mo że osią gać na wet po nad 60 m, ale w więk szo -
ści przy pad ków jest na po zio mie 30 m. Prą dów nie ma my
lub zda rza ją się bar dzo de li kat ne.

WZ: Ja kie mie sią ce po le casz naj bar dziej na pod -
wod ną przy go dę?

HB: Na Mal cie je ste śmy szczę śliw ca mi, bo mo że my
nur ko wać przez ca ły rok, jed nak wo da jest cie pła od czerw -
ca do li sto pa da. I tak: gru dzień to 18-19OC, sty czeń 16OC,
lu ty -ma rzec 15°C, kwie cień 16OC, maj 17-18OC, czer wiec
20-21OC, li piec 25OC, sier pień -wrze sień 26-27OC, paź -
dzier nik -li sto pad 24-21OC.

WZ: Czy po cięż kim se zo nie i set kach za nu rzeń
zda rza Ci się wy je chać gdzieś pry wat nie i nur ko wać?

HB: Tak, mo je wa ka cje są wte dy, gdy wraz z żo ną, każ de -
go ro ku wy bie ra my do bre miej sce nur ko we, gdzie mo gę ze so -
bą za brać apa rat wraz z obu do wą pod wod ną i ro bić zdję cia.

WZ: Któ re z miejsc za uro czy ło Cię naj bar dziej?
Masz ja kieś Top One?

HB: Da le kie Pa lau jest jed nym z mo ich naj lep szych.
Jest tam mnó stwo miejsc nur ko wych, do któ rych chce się
je chać, jed nak my ślę, że nu me rem 1, któ re na praw dę lu -
bię od wie dzać, jest Ga la pa gos.

WZ: Wra ca jąc do Mal ty, jak za chę cisz pol skich
nur ków w dwóch zda niach, by od wie dzi li wła śnie ten
ar chi pe lag wysp?

Malta dla każdego
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HB: Przy jedź i za nur kuj w Mo rzu Śród ziem nym, ma
ono du żo do za ofe ro wa nia. Każ de miej sce nur ko we jest
in ne. Na pierw szym za nu rze niu mo żesz oglą dać ścian kę,
na dru gim mo że to być ja ski nia lub nur ko wa nie wra ko we.
Jed nak nie tyl ko wo da jest faj na, ma my do oglą da nia o
wie le wię cej niż to, co pod wo dą. Ma my na Mal cie mnó -
stwo hi sto rii się ga ją cej po nad 2000 lat przed Chry stu -
sem.

WZ: A co ofe ru je Two je Cen trum Nur ko we?
Gdzie jest zlo ka li zo wa ne?

HB: Ofe ru je my wszyst ko, cze go po trze bu je nu rek, od
nur ko wań in tro, po kur sy in struk tor skie.  Nur ko wa nia re -
kre acyj ne i nur ko wa nia tech nicz ne. Ca ło dzien ne nur ko -
wa nia z ło dzi, jak rów nież za ję cia nie ko niecz nie zwią za ne
z nur ko wa niem, jak na przy kład wy ciecz ki do oko ła Mal -
ty i Go zo.

Na sze cen trum zlo ka li zo wa ne jest w mia stecz ku Mel -
lie ha, nad sa mą za to ką (Mel lie ha Bay) tuż przy mo rzu (20
m), w pół noc nej czę ści Mal ty.

WZ: Jak dłu go pro wa dzisz wła sne cen trum?
HB: Cen trum otwo rzy łem 7 lat te mu.

WZ: A ile mia łeś lat, gdy pierw szy raz za nur ko wa -
łeś?

HB: Mia łem 16 lat, kie dy za nur ko wa łem pierw szy raz
w ży ciu. To by ło w 1995 ro ku.

WZ: Co spra wi ło, że po sze dłeś w tym kie run ku i
za ło ży łeś fir mę, bo wiem, że Twoi ro dzi ce nie nur ko -
wa li, a te raz wraz z sio strą pra cu ją z To bą?

HB: Tak, to praw da, nikt z mo jej ro dzi ny nie był wcze -
śniej nur kiem, do pó ki nie otwo rzy łem mo je go cen trum.
Te raz wszy scy, z wy jąt kiem mo jej ma my, nur ku ją, ale już
wszy scy bez wy jąt ków pra cu je my w ba zie. Pa sja pod wod -
ne go świa ta spo wo do wa ła, że otwo rzy łem sklep nur ko wy,
prze mie nia jąc hob by w mo ją pra cę.

WZ: Czy li Mal ta to rów nież nur ko wa nia tech nicz -
ne?

HB: Tak, oczy wi ście, na wszyst kich po zio mach.

WZ: Co moż na zo ba czyć po ni żej 45 m głę bo ko ści?
HB: Do brze za cho wa ne wra ki stat ków z I i II woj ny

świa to wej. Wie le py tań, ja kie za da ją mi nur ko wie do ty czy
te go, że po ni żej 45 m głę bo ko ści jest ciem no, a tak nie
jest, bo ma my bar dzo czy stą wo dę i słoń ce pe ne tru je przez
nią bar dzo głę bo ko. Ro bi łem zdję cia na głę bo ko ści 75 m
bez ja kiej kol wiek lam py bły sko wej i prze waż nie moż na na
nich zo ba czyć ca ły wrak.

WZ: Czy or ga ni zu jesz rów nież nur ko wa nia na Go -
zo i Co mi no?

HB: Tak, nur ku je my za rów no na Co mi no, jak i na Go -
zo, w for mie ca ło dzien nej wy pra wy.

WZ: A ja ką naj więk szą gru pę nur ków ob słu gi wa -
ło Sea Shell Di ve Co ve?

HB: Naj bar dziej za ję tym ty go dniem był ten, w któ rym
ob słu gi wa li śmy 3 gru py nur ków w tym sa mym cza sie, a w
su mie by ło ich 95.

WZ: Na ko niec na szej roz mo wy po wiedz, jak od -
bie ra ją Cie bie tu taj go ście tar gów, Twoi przy szli
klien ci z Pol ski?

HB: Ach… Mal ta! Nie ocze ki wa łem ni ko go z Mal ty na
tych tar gach… I za czy na my roz ma wiać o Mal cie. Tłu ma -
czę, co ma my do za ofe ro wa nia.

WZ: Ży czę Ci za tem jak naj lep szych klien tów z
Pol ski i mam na dzie ję do zo ba cze nia pod wo dą na
Mal cie!

HB: Dzię ku ję bar dzo, a je śli kie dy kol wiek bę dziesz na
Mal cie pro szę od wiedź mnie, bę dę bar dziej niż szczę śli wy,
mo gąc za brać Cię na nur ko wa nie na jed nym z na szych
wra ków.

WZ: Trzy mam za tem za sło wo!
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We fre edi vin gu re kor dzi sta i po cząt ku ją cy nu -
rek ma ją ze so bą coś wspól ne go – pro ble my z
wy rów ny wa niem ci śnie nia. Wie lo krot nie moż na
usły szeć – uszy nie po zwo li ły mi pójść da lej,
nie mo głem da lej wy rów nać ci śnie nia, skoń czy -
ło mi się po wie trze do wy rów ny wa nia ci śnie nia,
nie mia łem czym wy rów nać ci śnie nia itd. Wy ni -
ka z te go, że czyn ni kiem ogra ni cza ją cym fre edi -
ve rów w nur ko wa niach głę bo kich nie jest wca le
za sób tle nu – jak mo gło by się wy da wać – ale
ci śnie nie. A wła ści wie na sza nie umie jęt ność po -
ra dze nia so bie z nim…

Pro ble ma ty ka wy rów ny wa nia ci śnie nia po ru sza na jest
za rów no na kur sach fre edi vin gu, jak i nur ko wa nia sprzę to -
we go. Pod czas nur ko wa nia na na sze cia ło dzia ła ci śnie nie
zmie nia ją ce się wraz z głę bo ko ścią – ro śnie pod czas za nu -
rza nia i ma le je pod czas wy nu rza nia. Te zmia ny wy mu sza -
ją opa no wa nie przez nas pew nych czyn no ści, ta kich jak
np. wy rów ny wa nie ci śnie nia czy ko rzy sta nie z jac ke tu.

Wzrost ci śnie nia pod czas nur ko wa nia wy no si 1 atm
na każ de 10 m głę bo ko ści. Ma my wte dy do czy nie nia z
pra wem Boy la, któ re mó wi o sto sun ku ob ję to ści ga zu do
ci śnie nia wy wie ra ne go na ten gaz. Im więk sze ci śnie nie,
tym mniej sza ob ję tość – zmniej sza się ona od wrot nie pro -
por cjo nal nie do war to ści ci śnie nia. Czy li np. ba lo nik, któ -
ry na po wierzch ni ma ob ję tość 1 l, na 10 m bę dzie miał
0,5 l ob ję to ści. To sa mo dzie je się z tzw. prze strze nia mi
po wietrz ny mi w na szym cie le.

Cia ło ludz kie skła da się w du żej czę ści z wo dy, resz -
tę sta no wią „cia ła sta łe” oraz prze strze nie ga zo we. Pra wo
fi zy ki mó wi, że cie cze są nie ści śli we, po dob nie jak i tzw.
„czę ści sta łe”. Wpływ ci śnie nia bę dzie za tem od czu wal -
ny przez na sze prze strze nie ga zo we – bę dą one ule gać
ści ska niu. W związ ku z tym bę dzie my zmu sze ni je rów -
no wa żyć. Naj waż niej sze z nich to: uszy, za to ki, płu ca
oraz ma ska, któ rą na czas nur ko wa nia zwy cza jo wo uzna -
je my za część na sze go cia ła.

Ist nie ją za sad ni cze róż ni ce mię dzy wy rów ny wa niem
ci śnie nia w nur ko wa niu sprzę to wym i we fre edi vin gu:

W scu ba:
– po zy cja gło wą w po zio mie lub na wet do gó ry,
– za nu rze nie na stę pu je po wo li,

Techniki wyrównywania
ciśnienia – moż na się za trzy mać, unieść do gó ry i po now nie 

kon ty nu ować za nu rza nie,
– ca ły czas od dy cha się mie szan ką z bu tli, więc nie 

zmniej sza nam się ob ję tość płuc – ca ły czas są 
„peł ne” – ma my cią gły mak sy mal ny za pas po wie-
trza po trzeb ny do wy rów ny wa nia ci śnie nia w uszach.

We fre edi vin gu:
– gło wą do do łu – dzia ła my prze ciw si le gra wi ta cji - 

znacz nie trud niej wy rów nać ci śnie nie,
– szyb ki wzrost głę bo ko ści – du ża na gła zmia na ci -

śnie nia,
– ra czej nie ma cza su na za trzy ma nie się czy unie -

sie nie do gó ry i po wol ne wy rów na nie ci śnie nia,
– zmniej sza się ob ję tość po wie trza do stęp ne go 

w płu cach, gdyż od dzia łu je na nie ci śnie nie!

W mo men cie, gdy ilość po wie trza w płu cach (a wła ści -
wie to ob ję tość płuc) zmniej szy się do roz mia rów ob ję to -
ści za le ga ją cej (RV), na gle oka zu je się, że „płu ca są pu ste”
i nie ma my czym wy rów nać ci śnie nia! Spró buj cie na su -
cho zro bić mak sy mal ny wy dech i wy rów nać ci śnie nie.
Trud niej niż przy peł nym wde chu, praw da? Ta kie uczu cie
po ja wia się na tzw. „głę bo ko ści nie po wo dze nia”. Fre edi -
ver zmu szo ny jest wów czas za wró cić, aby uchro nić się
przed ba ro trau mą płuc lub ucha. Głę bo kość ta za le ży od
sto sun ku po mię dzy cał ko wi tą ob ję to ścią płuc (TLC), a ob -
ję to ścią za le ga ją cą i wy no si śred nio 25% TLC.

Gdy pierw szy raz do świad czy łam te go na wła snej skó -
rze pod czas nur ko wa nia – pierw szy raz w ży ciu do tar łam
do 24 m – wpa dłam w pa ni kę, bo nikt mnie nie uprze dził,
że coś ta kie go mo że się wy da rzyć. Po czu łam się tak, jak

w pozycji poziomej dużo łatwiej wyrównać ciśnienie
fot. Projekt 9000
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gdy by ktoś po sta wił mi na klat ce pier sio wej wo rek ka -
mie ni! Le d wo wró ci łam na po wierzch nię, obie cu jąc so -
bie, że już ni gdy wię cej…

Zaj mij my się jed nak sa mym wy rów ny wa niem ci śnie -
nia w uszach. Ucho moż na po dzie lić na 3 czę ści:

– ucho ze wnętrz ne skła da ją ce się z mał żo wi ny 
usznej i ze wnętrz ne go ka na łu słu cho we go, ma ją ce
bez po śred ni kon takt z wo dą;

– ucho we wnętrz ne (fak tycz ny or gan słu cho wy) wy -
peł nio ne cie czą, w związ ku z czym nie wy ma ga 
wy rów ny wa nia ci śnie nia;

– ucho środ ko we wy peł nio ne po wie trzem (dzię ki 
któ re mu prze ka zy wa ne są wi bra cje z ucha ze- 
wnętrz ne go do we wnętrz ne go) - wy ma ga ją ce wy -
rów ny wa nia ci śnie nia pod czas nur ko wa nia.

Pod czas za nu rze nia ci śnie nie wzra sta, po wo du jąc na -
cisk na ucho środ ko we. W re zul ta cie bło na bę ben ko wa
jest wci ska na do wnę trza, zmniej sza jąc pu stą prze strzeń
w uchu środ ko wym. Aby wy rów nać to ci śnie nie, nu rek
mu si prze pchnąć po wie trze do ucha środ ko we go przez
trąb ki Eu sta chiu sza. Są to ka na li ki łą czą ce ucho z ja mą
gar dło wo -no so wą.

Ist nie je wie le tech nik wy rów ny wa nia ci śnie nia, za naj -
waż niej sze uzna łam:

– tech ni ki in tu icyj ne, nie świa do me (ziew nie, prze ły -
ka nie śli ny, po ru sza nie szczę ką itp.),

– pró ba Val sa lvy,
– tech ni ka Fren zel’a,
– mo uth fill,
– BTV (hands’ free),
– za le wa nie za tok (wet equ ali za tion).

Pró ba Val sa lvy
Spo sób wy ko na nia: za mknij usta, za tkaj nos dwo -

ma pal ca mi i spró buj zro bić wy dech przez nos (nie na -
dy maj przy tym po licz ków), po wie trze zo sta nie prze-
pchnię te do ucha środ ko we go.

Za le ta mi tej tech ni ki są nie wąt pli wie jej pro sto ta i czę -
sto in tu icyj ność wy ko na nia. Nie stwa rza więk szych pro -
ble mów, gdy nur ku je my z akwa lun giem, jed nak do
fre edi vin gu nie jest wska za nia. Jej wa dą jest przede
wszyst kim zwięk sze nie ci śnie nia w klat ce pier sio wej

praktycznie nieograniczony dostęp do powietrza
sprawia, że wyrównywanie ciśnienia podczas
nurkowania z akwalungiem nie stanowi żadnego
problemu! fot. Marcin Wasil

zarówno początkujący jak i doświadczony freediver
dociera do głębokości, na której musi zawrócić -
bynajmniej nie z braku tlenu!    fot. Agata Bogusz

po zy cja z gło wą w dół utrud nia prze pro wa dze nie
ma new ru kom pen sa cyj ne go -  stąd ko niecz ność mi -
strzow skie go opa no wa nia tech nik wy rów ny wa nia ci -
śnie nia                       fot. Aga ta Bo gusz
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(wzrost ci śnie nia tęt ni cze go) pod czas na si lo ne go wy de -
chu - po wo du je on ucisk na ser ce, du że na czy nia krwio -
no śne i tkan kę płuc ną. Do dat ko we unie sie nie prze po ny
sta no wi ol brzy mie nie bez pie czeń stwo ura zu płuc, krta ni.
Co wię cej, for sow ność te go ma new ru mo że skut ko wać
prze krwie niem tka nek wo kół trą bek Eu sta chiu sza i w
efek cie do pro wa dzić do ba ro trau my ucha. Po nie waż wy -
ma ga uży cia du żej si ły – po wo du je du że zu ży cie ener gii
i zwięk sze nie zu ży cia tle nu. Wy rów ny wa nie ci śnie nia tą
me to dą jest bar dzo po wol ne, prze rwy mię dzy ko lej ny mi
ma new ra mi są dłu gie. Tech ni ka ta nie dzia ła po ni żej głę -
bo ko ści, na któ rej nu rek osią ga ob ję tość za le ga ją cą płuc.

Tech ni ka Fren zel’a
Spo sób wy ko na nia: za mknij usta, za tkaj nos dwo -

ma pal ca mi, na peł nij usta po wie trzem, za mknij na gło -
śnię, prze suń środ ko wą część ję zy ka ku gó rze i do ty łu
(w kie run ku gar dła) - po wie trze zgro ma dzo ne w ja mie
no so wej zo sta nie prze pchnię te do ucha środ ko we go.

Her man Fren zel był ko man do rem Nie miec kich Sił Po -
wietrz nych w cza sie II woj ny świa to wej. Wy na lazł no wą
tech ni kę wy rów ny wa nia ci śnie nia, któ rej na uczał pi lo tów
bom bow ców bo ry ka ją cych się z rów nie na gły mi zmia na -
mi ci śnie nia, jak nur ko wie. Wy na le zie niu tej tech ni ki
przy świe ca ła bar dzo pro sta za sa da - znacz nie ła twiej i
oszczęd niej zwięk szać ci śnie nie w mniej szej prze strze ni
(jak no so gar dziel), niż w du żej (płu ca). Ca ła sztu ka po le -

ga więc na tym, aby od izo lo wać prze strzeń no so gar dzie -
li od in nych (ze wnętrz nych i we wnętrz nych) prze strze ni
za wie ra ją cych po wie trze. Izo la cja od ze wnątrz na stę pu je
dzię ki za mknię ciu ust, za ło że niu ma ski lub no sec lip’a,
izo la cja od we wnątrz - dzię ki za mknię ciu na gło śni.

Ist nie ją dwie od mia ny tej tech ni ki:
1 - za mknię te pod nie bie nie mięk kie – po ru sze nie ję zy -

ka w tył po wo du je na cisk na pod nie bie nie mięk kie,
zwięk sze nie ci śnie nia w ja mie no so wej i we pchnię cie po -
wie trza w otwo ry trą bek Eu sta chiu sza.

2 - za mknię ta na gło śnia, pod nie bie nie mięk kie w neu -
tral nej po zy cji – po ru sze nie ję zy ka w tył po wo du je
zwięk sze nie ci śnie nia w ja mie no so wo -gar dło wej i we -
pchnię cie po wie trza w otwo ry trą bek Eu sta chiu sza.

Za le tą tej tech ni ki jest jej sku tecz ność oraz mi ni mal ny
wy si łek pod czas jej wy ko ny wa nia. Jest du żo bez piecz niej -
sza niż pró ba Val sa lvy - nie po wo du je zwięk sza nia ci śnie -
nia w ob rę bie klat ki pier sio wej i krta ni. Co wię cej,
spraw dza się pod czas za nu rza nia gło wą do do łu oraz przy
du żej pręd ko ści za nu rza nia. Po od po wied nim wy szko le niu
i ada pta cji cia ła do głę bo ko ści jest efek tyw na na wet po ni -
żej RV. Je dy ną jej wa dą jest ko niecz ność sko or dy no wa nia
pra cy pod nie bie nia mięk kie go, na gło śni i ję zy ka.

UWA GA: me to da ta dra stycz nie zwięk sza osią ga ne
głę bo ko ści, ła two prze kro czyć do tych cza so we li mi ty
głę bo ko ści i do pro wa dzić do ba ro trau my płuc i krta ni!

Za awan so wa ną od mia ną tech ni ki Fren zel’a jest mo -
uth fill. Gdy nu rek osią ga głę bo kość, na któ rej je go płu -
ca ma ją wiel kość po ma rań czy, wy ko rzy sta nie za war te go
w nich po wie trza do dal sze go wy rów na nia ci śnie nia sta -
je się nie moż li we i nie bez piecz ne. Roz wią za niem jest po -
bra nie po wie trza z płuc chwi lę przed osią gnię ciem RV i
zma ga zy no wa nie go w ja mie ust nej. Da lej, czer piąc z za -
cho mi ko wa ne go po wie trza, wy rów nu je my ci śnie nie za
po mo cą tech ni ki Fren zel’a. Mo uth fill jest naj lep szym
spo so bem na kom pen sa cję ci śnie nia po ni żej RV, po nie -
waż nie wy ma ga na pi na nia klat ki pier sio wej ani prze po -
ny i mi ni ma li zu je ry zy ko ura zu płuc. Wy ma ga jed nak
in ten syw nych tre nin gów i opa no wa nia rzad ko uży wa -
nych mię śni, np. na gło śni.

BTV (hands’ free)
W la tach 50. XX wie ku, we fran cu skiej ma ry nar ce,

wy na le zio no tech ni kę wy rów ny wa nia ci śnie nia w uchu
środ ko wym zwa ną „świa do mym otwie ra niem trą bek”.
Tech ni ka ta jest trud na do opa no wa nia, po dej rze wa się, że
tyl ko ok. 30 % spo śród osób uczą cych się jej, jest w sta -
nie wy ko nać ją po praw nie. Pod czas niej mię śnie pod nie -
bie nia mięk kie go są na pi na ne, rów no cze śnie zaś mię śnie
gar dła ma ją utrzy mać otwar te trąb ki Eu sta chiu sza. Ruch
ten jest po dob ny do te go, któ ry to wa rzy szy zie wa niu. In -

za wsze moż na zmniej szyć pręd kość za nu rza nia i na
spo koj nie wy rów nać ci śnie nie    fot. Aga ta Bo gusz
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ni po rów nu ją to z ru sza niem usza mi – nie któ rzy ro dzą się
z tą umie jęt no ścią, in ni z ko lei nie są w sta nie te go opa -
no wać.

Spo sób wy ko na nia: otwórz trąb ki Eu sta chiu sza po -
przez świa do me po ru sze nie mię śni w ich ob rę bie – w
ten spo sób za po bie gniesz ich ści śnię ciu wsku tek wzra -
sta ją ce go ci śnie nia. Po wie trze au to ma tycz nie prze mie -
ści się z płuc do ucha środ ko we go na sku tek róż ni cy
ci śnień.

Tech ni ka ta ma dwie ol brzy mie za le ty - po pierw sze
umoż li wia mak sy mal ne za osz czę dze nie ener gii, po dru -
gie zaś jest naj bez piecz niej sza dla uszu - nie po wo du je
wzro stu ci śnie nia w ob rę bie bło ny bę ben ko wej. Wa dą jest
dłu go trwa ły pro ces na uki, któ ry mi mo szcze rych chę ci i
sa mo za par cia mo że nie przy nieść re zul ta tu. Wie le osób
nie zdo ła jej opa no wać, ze wzglę du na bu do wę trą bek
(np. zbyt wą skie ka na li ki). Na po cie sze nie do dam, że
tech ni ka ta prę dzej czy póź niej za wo dzi - cza sem nie
dzia ła pod wo dą (mi mo iż dzia ła na po wierzch ni), pod -
czas szyb kie go za nu rza nia, gdy ma my po zy cję gło wą do
do łu al bo po ni żej głę bo ko ści RV.

Za le wa nie za tok
Spo sób wy ko na nia: pod czas za nu rza nia zdej mij no -

sec lip lub ma skę i po zwól wo dzie wy peł nić ja mę no so wą
i za to ki. Mo żesz wspo móc się ję zy kiem (po ru sza jąc nim
tak jak w tech ni ce Fren zel’a), aby we pchnąć wo dę do za -
tok i w kie run ku uszu.

Me to da ta jest nie wąt pli wie bar dzo efek tyw na - po
wy ko na niu ma new ru nie ma po trze by dal sze go wy rów ny -
wa nia ci śnie nia, dzię ki cze mu spraw dza się ona pod czas
eks tre mal nie głę bo kich nur ko wań. Ma ona jed nak spo ro
wad. Przede wszyst kim nie na le ży do naj przy jem niej -
szych. Wy ma ga tak że tre nin gu pod okiem spe cja li sty, ist -
nie je bo wiem wy so kie ry zy ko do sta nia się wo dy do płuc
i za to nię cia. Nie umie jęt nie wy ko na na mo że rów nież pro -
wa dzić do in fek cji za tok lub ucha we wnętrz ne go. Tą
tech ni kę sto so wał, i sto su je na dal, Pa trick Mu si mu – re -
kor dzi sta świa ta w kon ku ren cji No -Li mits (240 m).

tech ni ka „hand’s free”, o któ rej ma rzy każ dy fre -
edi ver, po zwa la przy brać hy dro dy na micz ną po zy cję
za raz po scy zo ry ku i nie kło po tać się ła pa niem za
nos…                   fot. Wen dy Tim mer mans

70% nur ków choć by ca łe ży cie po świę ci ło ćwi cze -
niom trą bek Eu sta chiu sza i tak nie unik nie stan -
dar do wych pro ce dur zwią za nych z wy rów ny wa niem
ci śnie nia -  kon takt z wła snym no sem jest nie unik -
nio ny!                        fot. Aga ta Bo gusz

jedynym wyjściem jest użycie nose- clipa -  ręce
wolne, ale dmuchać w uszy i tak trzeba! 

fot. Wendy Timmermans
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Na ko niec chcia ła bym zwró cić Wa szą uwa gę na spo so -
by uni ka nia pro ble mów z wy rów ny wa niem ci śnie nia. Nie -
za leż nie od sto so wa nej me to dy, waż ne aby ście pa mię ta li:

– Wy rów ny wać ci śnie nie jak naj czę ściej i de li kat nie;
– Zwol nić pod czas za nu rza nia, je śli za ist nie je ta ka 

po trze ba;
– Ni gdy nie wy rów ny wać ci śnie nia na si łę;
– Ni gdy nie nur ko wać z prze zię bie niem lub za pa le -

niem za tok;
– Uni kać ko rzy sta nia z le ków roz kur cza ją cych bło ny

ślu zo we;
– Zre lak so wać się i roz luź nić mię śnie przy za nu rza niu;
– Przy cią gnąć bro dę i roz luź nić mię śnie kar ku i szyi;
– Nie pa trzeć w dół;
– Prze ły kać śli nę.
I naj waż niej sze - NI GDY NIE NUR KO WAĆ BEZ

ASE KU RA CJI!
Aga ta Bo gusz

na szczę ście po tem moż na za mknąć oczy i od le -
cieć w błę kit…             fot. Adam Ko strzew ski

Klu bo wy Pu cha r Pol ski w pły wa niu w płe twach
Ru sza ko lej na edy cja Klu bo we go Pu cha ru

Pol ski w pły wa niu w płe twach. Pierw sze
za wo dy od bę dą się w dniach 19-20

mar ca w Ja strzę biu Zdrój. Swój
udział w za wo dach za po wie dzia ło

oko ło 200 za wod ni ków z ca łej Pol ski
m.in. To ru nia, Wro cła wia, Po zna nia, Ja -
star ni i Go rzo wa Wiel ko pol skie go. Wśród
za wod ni ków na pew no nie za brak nie
ubie gło rocz ne go Mi strza Świa ta i Re kor dzi sty Świa ta Bar tło mie ja Kar pi sza na 200

me trów bi fins oraz San dry Ro gal skiej – Mi strzy ni Świa ta na 200 mpp i 400 mpp.
W tym ro ku Pol ska otrzy ma ła przy wi lej or ga ni za cji za wo dów z cy klu Pu cha ru Świa ta. To du -

że wy róż nie nie dla Pol skie go Związ ku Płe two nur ko wa nia, ale
rów nież i ogrom ny spraw dzian dla pol skich za wod ni ków kon tra
resz ta świa ta. 

Za wo dy od bę dą się w na no wo otwar tym ba se nie olim pij -
skim w Szcze ci nie w dniach 15 - 17 kwiet nia. Sze rzej o tej im -
pre zie, jak  i ko lej nych edy cjach Klu bo we go Pu cha ru Pol ski
na pi sze my w nu me rze kwiet nio wym.

Komputer AtomicAquatics Cobalt
Atomic Aquatics wiosną 2011 wprowadza do sprzedaży nowy

zaawansowany  komputer nurkowy COBALT, wyposażony w wyświetlacz
OLED. Komputer  łączy w sobie funkcje rozbudowanego manometru,
komputera nurkowego oraz kompasu nurkowego. Komputer
Atomicaquatics wykorzystuje algorytm RGBM (Reduced gradient
bubble model). Można w nim zaprogramować użycie 3 gazów
zawierających maksymalnie do 99% 02. 

Komputer umożliwia planowanie nurkowań (także
powtórzeniowych) i może przechowywać do 600 godzin zapisanych
profili nurkowań.

Więcej informacji na www.atomicaquatics.pl

http://www.atomicaquatics.pl
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Fundacja Mam Marzenie spełnia od 2004 roku marzenia dzieci z chorobami
zagrażającymi życiu. Piękne i różnorodne są te marzenia – być księżniczką,
mieć pokaz mody, zobaczyć na żywo mecz FC Barcelona, zobaczyć morze,
być strażakiem i wiele, wiele innych. Marzenia pozwalają dzieciom i ich
rodzinom przeżyć niezapomniane chwile i choć na chwilę oderwać się od
bardzo trudnej codzienności.

Do naszej Fundacji zgłosił się 13-letni Rafał, chcłopiec walczący z guzem
Ewinga w kości przedramienia, który zamarzył o nurkowaniu z rekinami w
pięknym ciepłym miejscu.
Rafał jest sportowcem i ma w sobie dużą wolę walki. Chcielibyśmy spełnić
marzenie Rafała. Chcemy aby i on przeżył wraz ze swoimi bliskimi
niesamowitą przygodę, która da mu jescze więcej siły w walce z chorobą.

Wierzymy, że Państwo przyłączą się do nas i pomogą nam w realizacji marzenia Rafała. Z tym
chłopcem łączy Państwa nie tylko pasja, ale i umiejętnosć pokonywania barier i strachu.
Jeżeli zdecydują się Państwo wesprzeć nas pomysłem w wyborze miejsca, pomocą w
organizacji lub finansowo, 
prosimy o dokonanie wpłaty na konto naszej Fundacji:

Marzenie Rafała Kosińskiego Poznań
Fundacja Mam Marzenie
ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków
XI Wydział Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia
Numer konta  ING: 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461
z dopiskiem: „Marzenie Rafała Kosińskiego Poznań“

Dziękujemy za wsparcie i życzymy pięknych podwodnych wrażeń!
Wolontariusze FMM!

Więcej informacji o Fundacji i naszych Marzycielach znajdą Państwo na www.mammarzenie.org
Kontakt: Magdalena Dymek  - 601 795 646

Rafał, który chce zanurkować 
z rekinami!

baza Nautica w Egipcie Sharm El Sheikh

baza Nautica w Chorwacji Hvar Stari Grad

safari nurkowe w Egipcie

dalekie wyprawy z naszymi przewodnikami

indywidualne wyjazdy skrojone na miar

sklepy nurkowe Kraków Warszawa

wyjazdy dla firm - incentive

szkolenia w Polsce

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

><))>

><))>

><))>

><))>

><))>

><))>

><))>

><))>www.nautica.pl

30-056 Kraków, ul. Toruńska 5, tel.(12) 626 00 19, (12) 626 00 12

Reklama

http://nautica.pl
http://www.mammarzenie.org
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Wy da wa ło by się, że wo da w ba se nie jest
czy sta i nie szko dli wa, bo prze cież chlo ro wa na,
a je dy ne co moż na tam „zła pać” to grzy bi ca
od pły tek sa ni tar nych. Tym cza sem praw da jest
zu peł nie in na. 

Pod czas ana li zy mi kro bio lo gicz nej wo dy nie je ste śmy
w sta nie ozna czyć wszyst kich cho ro bo twór czych or ga ni -
zmów, dla te go też ozna cza się tzw. mi kro or ga ni zmy
wskaź ni ko we (mó wią ce nam o kon tak cie wo dy ze ście ka -
mi lub od cho da mi).

W wo dzie ba se no wej ozna cza się: Esche ri chię co li,
Pseu do mo nas aeru gi no sa (pa łecz ka ro py błę kit nej), Le -
gio nel la sp, gron kow ce ko agu la zo -do dat nie (Sta phy lo -
coc cus au reus) oraz ogól ną licz bę mi kro or ga ni zmów. 

Po ni żej przed sta wię ta be lę z wy ma ga nia mi, ja kie mu -
szą speł niać ba se ny od kry te i kry te:

Naj lep szym i za ra zem naj bar dziej wia ry god nym
wskaź ni kiem jest E. co li, gdyż jej obec ność wska zu je na
wy stą pie nie świe żych za nie czysz czeń i jed no cze śnie su -
ge ru je moż li wość obec no ści rów nież in nych bak te rii cho -
ro bo twór czych po cho dze nia je li to we go. Bak te ria ta jest
sta łym by wal cem ukła du po kar mo we go, ale je śli jest jej

Basenowy zawrót głowy
zbyt du żo, mo że po wo do wać m.in. za pa le nie dróg mo -
czo wych, dróg żół cio wych, otrzew nej i opon mó zgo -
wych, bie gun ki.

Pseu do mo nas aeru gi no sa nio są za so bą ry zy ko za ka -
żeń oczu, uszu oraz za ka żeń przy ran nych.

Pa cior kow ce ka ło we, głów ni spraw cy za truć po kar -
mo wych i za ka żeń dróg mo czo wych, cha rak te ry zu ją się
więk szą opor no ścią na środ ki de zyn fek cyj ne (chlor) oraz
dłuż szą prze ży wal no ścią.

Sal mo nel la mo że spo wo do wać ostre cho ro by za kaź ne,
np. dur brzusz ny, dur rze ko my, za pa le nie tkan ki łącz nej,
po socz ni cę, bie gun ki, za ka że nia ukła du mo czo we go.

Sta phy lo coc cus au reus (gron ko wiec zło ci sty) - umiej -
sca wia się w przed sion ku no so wym, mo że też znaj do wać
się na bło nach ślu zo wych gór nych dróg od de cho wych, a
tak że na skó rze, w gar dle oraz w dro gach rod nych ko bie -
ty. Jest to jed na z naj bar dziej nie bez piecz nych bak te rii

po wo du ją cych cho ro by skó ry oraz ukła dów we wnętrz -
nych czło wie ka.

Le gio nel la sp. spraw ca tzw. cho ro by le gio ni stów (za kaź ną
cho ro bę wie lo ukła do wą naj czę ściej z ob ja wa mi za pa le nia płuc).

Prze pro wa dzi łam ostat nio kil ka ba dań, po le ga ją cych
na po bra niu pró bek wo dy ba se no wej po zo sta łej w jac ke -

BASENOWY ZAWRÓT GŁOWY 
 
 

Wydawałoby si�, �e woda na basenie jest czysta i nieszkodliwa, bo „przecie� chlorowana” a 
jedyne, co mo�na tam złapa�, to grzybic� od płytek sanitarnych....Tym czasem prawda jest 
zupełnie inna. 
Podczas analizy mikrobiologicznej wody nie jest si� w stanie oznaczy� wszystkich 
chorobotwórczych organizmów, dlatego te� oznacza si� tzw. mikroorganizmy wska�nikowe 
(mówi�ce nam o kontakcie wody ze �ciekami lub odchodami) 
W wodzie basenowej oznacza si�: Escherichi� coli, Pseudomonas aeruginosa –pałeczka ropy 
bł�kitnej, Legionella sp, gronkowce koagulazo dodatnie (Staphylococcus aureus), oraz ogóln� 
liczb� mikroorganizmów. Poni�ej przedstawi� tabel� z wymaganiami, jakie musz� spełnia� 
baseny odkryte i kryte: 
 
 �

Wska�niki jako�ci 
wody�

                  Najwy�sza dopuszczalna liczba bakterii�

Baseny kryte� Baseny odkryte� 1 ml próba�
Escherichia coli�  �

0�
 �
0�

 �
100�

Gronkowce 
koagulazo – dodatnie� 2� nie oznacza si�� 100�

Pseudomonas 
aeruginosa� 0� 10� 100�

Legionella sp.� 0� nie oznacza si�� 100�

Ogólna liczba 
mikroorganizmów w �
36±2 OC po 48 h �

100� � 300� 1�

� � � �

 
Najlepszym i najbardziej wiarygodnym wska�nikiem jest E.coli, gdy� jej obecno�� wskazuje 
na wyst�pienie �wie�ych zanieczyszcze� i mo�liwo�ci obecnych równie� innych bakterii 
chorobotwórczych pochodzenia jelitowego. Bakteria ta jest stałym bywalcem układu 
pokarmowego, ale je�li jest jej zbyt du�o mo�e powodowa� m.in. zapalenie dróg moczowych, 
dróg �ółciowych, otrzewnej i opon mózgowych, biegunki. 
 
Pseudomonas aeruginosa nios� ze sob� ryzyko zaka�e� oczu, uszu oraz zaka�e� przyrannych. 
 
Paciorkowce kałowe, główni sprawcy zatru� pokarmowych i zaka�e� dróg moczowych, 
charakteryzuj� si� wi�ksz� oporno�ci� na �rodki dezynfekcyjne (chlor) oraz dłu�sz� 
prze�ywalno�ci�. 
 
Salmonella mo�e spowodowa� ostre zaka�ne choroby, np. dur brzuszny, dur rzekomy, 
zapalenie tkanki ł�cznej, posocznic�, biegunki, zaka�enia układu moczowego. 
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tach (inflatorach) oraz automatach oddechowych, zbada-
łam również pianki.

Co tam znalazłam? W inflatorach liczne gatunki pleśni
oraz bakterii, w tym chorobotwórczą Salmonellę sp., E. co-
li oraz Staphylococcus ureus. Z ustnika automatu oddecho-
wego wyizolowałam również gronkowca i salmonellę. Te
same drobnoustroje były obecne na piankach… Jak więc
widać, konieczna jest dezynfekcja pianek i automatów po
każdym “zanurzeniu”, bo nigdy nie wiadomo, co siedzi w
środku, zwłaszcza gdy korzysta z nich wiele osób.

To samo dotyczy sprzętu ABC, ale o tym mieliście
okazję poczytać w Nuras.info nr 9/2010.

Przyznam się, że cichaczem zrobiłam też wymaz z
płytek na basenie. Z badań wyszła dość konkretna porcja
dermatofitów (grzybów powodujących choroby skóry,
m.in. Candida albicans) A co na płytce - to i w wodzie.
Ale już nie mnie to oceniać... Miłego pluskania!

Agnieszka Wiatr

CN BESKID DIVERS

PS Próbki do badań były pobierane ze sprzętu po je-
go bezpośrednim użyciu na różnych basenach i oczywi-
ście przed kolejną dezynfekcją.

E.COLI

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

SALMONELLA SP.

PLEŚNIE

ODWIEDŹ NAS KONIECZNIE

Reklama

www.forum-nuras.com

http://beskiddivers.pl
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
http://forum-nuras.com
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Sta jąc się po sia da czem su che go ska fan dra,
prę dzej czy póź niej sta nie my przed dy le ma tem
za mon to wa nia w nim sys te mu su chych rę ka wic.
Pod czas płyt szych nur ko wań w okre sie let nim
lub od by wa ją cych się w cie plej szych kli ma tach
w zu peł no ści wy star czą nam zwy kłe neo pre no -
we rę ka wicz ki. W okre sie zi mo wym i oko ło zi -
mo wym oraz przy głęb szych nur ko wa niach pod
ter mo kli ną wy bór su chych rę ka wic sta je się
ko niecz no ścią. To roz wią za nie da je nam zde -
cy do wa nie du żo wyż szy kom fort ciepl ny, a co
za tym idzie, więk szą przy jem ność z nur ko wa -
nia oraz więk sze bez pie czeń stwo.

Jest wie le róż nych spo so bów na za mon to wa nie su chych
rę ka wic do ska fan dra. Naj bar dziej po pu lar ne to uży cie
pier ście ni Si -Tech, Chec kUp, Ro lock, VDS Smart czy
Nor thern Di ver Dry Glo ves. Pier ście nie mo gą być wkle jo -
ne na sta łe do su che go ska fan dra lub też mon to wa ne na
man sze tę (do sa mo dziel ne go mon ta żu). Oso bi ście wy bra -
łem Si -Te chy mon to wa ne na man sze tę i je stem z te go roz -
wią za nia bar dzo za do wo lo ny. Za mon to wa nie i ob słu ga
tych pier ście ni jest sto sun ko wo pro sta, sys tem nie za wod -
ny, a do dat ko wo w każ dej chwi li moż na je szyb ko zde -
mon to wać, gdy w da nym mo men cie nie są nam po trzeb ne.

Na po czą tek mu si my za ku pić dwa ze sta wy. Pierw szy
to pier ście nie do za mon to wa nia na man sze tach ska fan dra,
dru gi to pier ście nie do sa mych rę ka wic (rę ka wi ce ku pu je -
my osob no). Po roz pa ko wa niu ze sta wów pro po nu ję odło -
żyć na bok mniej sze żół te, zie lo ne i czar ne ob rę cze i
zo sta wić je dy nie nie bie skie. Róż nią się one de li kat nie śred -
ni cą, a nie bie skie po win ny za zwy czaj do brze nam pa so -
wać (je śli coś bę dzie nie tak, wów czas wy bie ra my ob rę cze

Samodzielny montaż pierścieni
Si-Tech in ne go ko lo ru). Za cznie my od za mon to wa nia pier ście ni na

rę ka wi cach. W tym ce lu bie rze my z ze sta wu dwa du że
pier ście nie z gwin tem oraz dwie nie bie skie ob rę cze. Oczy -
wi ście mu si my mieć też rę ka wi ce. Rę ka wi ce mo że my za -
ku pić tak na praw dę do wol ne, tak że te do stęp ne w skle pach
z ar ty ku ła mi bu dow la ny mi. We dług mnie, naj bar dziej god -
ne po le ce nia są rę ka wi ce Sho wa (naj czę ściej w ko lo rze
nie bie skim) do ku pie nia rów nież w skle pach nur ko wych.

Nie bie ską ob ręcz wkła da my do wnę trza rę ka wi cy, a
na stęp nie umiej sca wia my w od le gło ści kil ku cen ty me -
trów od jej kra wę dzi. Ob ręcz na le ży rów no usta bi li zo -
wać, aby nie by ła prze chy lo na w żad ną stro nę.
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Na stęp nie na kła da my na rę ka wi ce pier ścień, kie ru jąc
go stro ną z uszczel nia ją cym o -rin giem na ze wnątrz. Na
po czą tek do brze jest de li kat nie wci snąć pier ścień na ob -
ręcz, ca ły czas ją pod trzy mu jąc, aby ta nie prze chy li ła
nam się na bok. Póź niej moż na chwy cić już pier ścień od
przo du i moc no go wci skać na ob ręcz. Ana lo gicz nie po -
stę pu je my z dru gą rę ka wi cą i po chwi li ma my już go to -
wy ze staw.

Te raz prze cho dzi my do dru giej czę ści, a więc do za -
mon to wa nia sys te mu na man sze tach su che go ska fan dra.
W tym ce lu bie rze my ko lej ne dwie nie bie skie ob rę cze
oraz po zo sta łe dwa czar ne pier ście nie. Pierw szym kro -
kiem jest wło że nie nie bie skiej ob rę czy do środ ka man -
sze ty, a na stęp nie jej rów ne uło że nie i usta bi li zo wa nie,
tak jak to mia ło miej sce w przy pad ku rę ka wic. Po win no
być do brze, je śli ob ręcz umie ści my mniej wię cej w po ło -
wie dłu go ści man sze ty (je śli coś nie bę dzie nam pa so wać,
wów czas mo że my prze su nąć ją w jed ną lub dru gą stro nę).
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Na stęp nie na kła da my na man sze tę czar ny pier ścień (wy -
sta ją cą ob wód ką na ze wnątrz). Pier ścień naj pierw de li kat -
nie do ci ska my do ob rę czy, aby rów no się wpa so wa ła, a na -
stęp nie, już sil niej, do ci ska my ca łość. Naj le piej jest chwy -
cić pier ścień od przo du, jed no cze śnie moc no wci ska jąc pal -
ca mi ob ręcz pod jej spód. Po chwi li ca łość jest go to wa.

Ca ły sys tem pier ście ni Si -Tech ma my już więc zmon -
to wa ny i go to wy do za nu rze nia. Sa mo za kła da nie i zdej -

mo wa nie rę ka wic jest już spra wą bar dzo pro stą. Pier ście-
nie z man szet i rę ka wic są do sie bie do pa so wa ne i uszczel -
nia ją się na o -rin gu. Wkła da jąc rę ka wi cę, wci ska my je den
pier ścień w dru gi. Pa mię tać trze ba, iż po krę tło na pier ście -
niu z gwin tem na le ży cał ko wi cie od krę cić (ma być jak naj -
bli żej rę ka wi cy). To po krę tło bę dzie nam po moc ne przy
zdej mo wa niu rę ka wic. Wkrę ca jąc je (czy li prze su wa jąc
po gwin cie w stro nę rę ka wa ska fan dra), wy su nie my jed -
no cze śnie pier ścień rę ka wi cy i zdej mie my ją.

Na ko niec waż na uwa ga. Pier ście nie są do brze zmon to -
wa ne, je śli w oko li cy nad garst ka rę ka wi ca ma wy raź ny luz.
Ma więc być tak, iż w miej scu tym two rzą się fał dy, spra -
wia jąc wra że nie, że rę ka wi ca jest po pro stu za dłu ga. Tak
jed nak jest do brze, gdyż zgi na jąc rę kę w nad garst ku pod -
czas wy ko ny wa nia róż nych czyn no ści pod wo dą, na prę ża -
my tę część i mu si my mieć spo ry za pas, aby rę ka wi ca nam
się sa mo czyn nie nie wy su nę ła. Sam o -ring uszczel nia ją cy
na pier ście niu na le ży co ja kiś czas kon ser wo wać sma rem
si li ko no wym (do łą czo ny do ze sta wu wosk nie jest do bry).
Cza sa mi sły szy się ja ko by smar si li ko no wy po wo do wał
spa da nie rę ka wic. Nie ma to jed nak związ ku ze sma ro wa -
niem, a ra czej ze złym mon ta żem pier ście ni. Oczy wi ście
sma ro wać na le ży roz sąd nie, nie wiel ką ilo ścią sma ru, a tak -
że do brze wy cie rać po sma ro wa ne ele men ty z je go nad mia -
ru. Sma ro wa nie za pew ni nam ła twe za kła da nie oraz ścią -
ga nie rę ka wic, a tak że prze dłu ży ży wot ność o -rin gu.

Krzysz tof „KSD” Do ro ciak
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Od pierw sze go za nu rze nia wie dzia łem, że
zo sta nę in struk to rem nur ko wa nia. Ale za nim
do tar łem, tu gdzie do tar łem, zo sta łem zwy kłym
nur kiem ze zwy kły mi pro ble ma mi. Już przed
pierw szym kur sem pe wien pan chciał mnie
uto pić! 

Wy stra szy łem się, to praw da, ale rów nież na ty le wku -
rzy łem, że na tych miast po sta no wi łem na uczyć się nur ko -
wać sa mo dziel nie, by być zu peł nie nie za leż nym od ni ko go,
a przede wszyst kim, by móc za glą dać pod wo dę i nie dać
się za bić. To by ło głów ne po sta no wie nie. Wia ra, że prze -
ży cie pod wo dą jest naj waż niej sze, prze sło ni ła mi in ne
aspek ty mo jej dro gi nur ko wej. Sam po zwo-  li łem wie lo -
krot nie się za bić, choć na szczę ście nie w do słow nym te go
sło wa zna cze niu. Nur ko wa nie dia me tral nie zmie ni ło mo je
ży cie, a tak że przy czy ni ło się do ban kruc twa…

Na po cząt ku był strach, ciem na i zim na wo da, żoł nier -
ska dys cy pli na i twar de re gu ły, ta kie jak 20 czy 30 lat te -
mu, w nie zmie nio nej for mie. Mo że to i do brze, prze cież
nur kiem nie mo że zo stać by le kto. Le d wo prze ży łem kurs
pod sta wo wy. Mi mo że za li czy łem go po zy tyw nie, czu łem
się zde cy do wa nie nie do ce nia ny, za wsze ro bi łem coś nie
tak. Te raz już wiem, dla cze go mia łem się wła śnie tak czuć.
In struk tor cen trum nur ko we go „CN” wie lo krot nie da wał
mi do zro zu mie nia, że jest nie źle, ale… na dal po wi nie nem
du żo ćwi czyć. Zga dzam się – tre ning czy ni mi strza. Mia -
łem ćwi czyć, ale tyl ko pod fa cho wym okiem in struk to ra
te go CN. Kosz to wa ło to sło no, ale uzna łem, że za Ja kość
na le ży za pła cić. I słusz nie. Zresz tą uwa żam tak do dziś….

Na po cząt ku by ła Ja kość. Z każ dym nur ko wa niem sta -
wa łem się co raz lep szy, uczest ni czy łem w ko lej nych szko -
le niach, po zna wa łem ko lej ne miej sca nur ko we. Sta łem się
cał kiem do świad czo nym nur kiem w moż li wie krót kim
cza sie. Za czą łem rów nież do strze gać, że je stem też świet -
nym klien tem skle pu owe go CN, sta łym klien tem. Prze -
cież sys te ma tycz nie ku po wa łem ko lej ne ele men ty
po trzeb ne go mi wy po sa że nia, a bra ku ją ce wy po ży cza łem.
I wszyst ko to czy ło by się cu dow nie, jak w baj ce, gdy by nie
fakt, że pew ne go dnia po czu łem się moc no -wy ko rzy sty -
wa nym -sta łym -klien tem. Do tar ło do mnie, że chy ba ktoś,
kto jeź dzi wier nie na wszyst kie wy jaz dy nur ko we, ku pu je

Jak nie oddać grzędy
nieodpowiedniej kurze…

sprzęt, przy pro wa dza zna jo mych na kur sy i do skle pu,
gdzie zo sta wia ją ma sę ka sy, po wi nien za słu żyć so bie na
odro bi nę aten cji i szcze gól ne go trak to wa nia…

Zro bi ło się Ja koś. Ja koś tak nie zręcz nie… Nie co kry -
tycz niej przyj rza łem się róż nym kur som. Ja wy no si łem z
nich wie le, bo… o to wal czy łem, ale czy wszy scy by li za -
do wo le ni tak sa mo jak ja? A skar gi współ pra cow ni ków
te go CN, mo że i one nie by ły bez pod staw ne? Raz czy
dru gi, przy oka zji za ku pu ko lej ne go ele men tu sprzę tu po -
pro si łem o zniż kę. Szef po wie dział to, co po noć za zwy -
czaj mó wił w ta kich sy tu acjach: „Nie da je my więk szych
zni żek, ni ko mu…”. Uwie rzy łem, choć nie na dłu go, bo
chwi lę po tem oka za ło się, że ko le żan ka do sta ła jed nak
więk szą zniż kę przy za ku pie su che go ska fan dra…

Po sta no wi łem nie przej mo wać się dro bia zga mi i da lej
za żar cie tre no wa łem. Chcia łem udo wod nić so bie i in nym,
że je stem naj lep szy… Po ma ga łem nur kom, jak po tra fi łem,
to też by ła na uka. Zda rza ło się, że do sta wa łem bu rę, że za
bar dzo chcę po ma gać… Jed nak mo je sta ra nia od nio sły
sku tek. Pew ne go dnia nada rzy ła się wiel ka szan sa. Przy pa -
dek spra wił, że zo sta łem za pro szo ny do asy sto wa nia na
kur sie pod sta wo wym. Nie mo głem uwie rzyć, że wła śnie
mnie po wie rzo no Ta ką Funk cję, ale po sta no wi łem nie
kom bi no wać. Wi docz nie Szef uznał, że wy na ję cie do dat -
ko we go in struk to ra czy di ve ma ste ra jest zbyt dro gie, a ja
je stem wy star cza ją co do bry i tę fu chę otrzy ma łem. Z jed -
nej stro ny zda wa łem so bie spra wę, że nie wy ko nu je się ta -
kiej pra cy za dar mo, ale z dru giej stro ny, by ło to mo ją
wiel ką szan są na spraw dze nie, czy rze czy wi ście chcę
uczyć lu dzi nur ko wać. Mia łem wte dy 100 nur ko wań, eg -
za min zda łem, do brze spraw dzi łem się ja ko asy stent, ni -
ko go nie uto pi łem, nie zgu bi łem, nie na ra zi łem na nie -
przy jem no ści pod wo dą. Zy ska łem sym pa tię kur san tów i,
co naj waż niej sze, in for ma cję, że czu ją się ze mną pod wo -
dą bez piecz nie. By łem na ty le ura do wa ny, że nie prze ją łem
się spe cjal nie bra kiem od gór nych po dzię ko wań za mo ją
pra cę. Na ga nę, któ rą otrzy ma łem po przy jeź dzie (do dziś
nie bar dzo wiem za co), przy ją łem z lek kim zdzi wie niem…
Z „wa ka cji” wró ci łem wy koń czo ny, ale szczę śli wy.

Zde cy do wa łem, że szyb ko zdo bę dę ko lej ne stop nie,
ale oka za ło się, że pa ra dok sal nie po mo im „wy ka za niu
się” już nie wszyst ko idzie tak gład ko. Z po wo du zbyt du -
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żej ilo ści kur san tów, a przede wszyst kim in struk to rów, na
ko lej nym kur sie na bra łem blo kad. Każ dy wy ma gał cze goś
in ne go i każ dy mó wił coś in ne go. Pro gram kur su był nie -
kom plet ny i nie ja sny, choć za uwa ży łem to do pie ro kil ka
ty go dni póź niej. Le piej wy bra li Ci, któ rzy w przed bie gach
zre zy gno wa li z te go kur su. Część in struk to rów nie bra ła
pod uwa gę fak tu zróż ni co wa nia uwraż li wie nia psy chicz -
ne go na pew ne aspek ty nur ko wa nia. W do dat ku część
uczest ni ków, jak zwy kle, otrzy ma ła cer ty fi ka ty „na wy -
rost”. Ni gdy się z tym nie go dzi łem… Ja zna la złem się w
gro nie tych „szczę śliw ców”, od któ rych wy ma ga się wię -
cej, zwłasz cza wię cej ka sy za do dat ko we za li cze nia. I nie
by ło by w tym nic złe go, gdy by nie kil ka dro bia zgów:

– mo je po czu cie nie spra wie dli wo ści, spo wo do wa ne 
przy zna niem czę ści cer ty fi ka tów oso bom nie za słu -
gu ją cym na ta ko we;

– ma ni pu lo wa nie mo ją psy chi ką w ta ki spo sób, że by 
za li cze nia po wta rzać jak naj dłu żej;

– fakt, że wej ście do wo dy nie ozna cza ło tre nin gu, 
a tyl ko wy móg za li cze nia da ne go te ma tu.

Nie tyl ko ja mia łem ta kie od czu cia… Rów no le gle zo sta -
łem we zwa ny przez Sze fa. Ze zdzi wie niem wy słu cha łem
se rii kom ple men tów, ja kim to świet nym klien tem je stem, że
w związ ku z tym otrzy mam nie spo dzian kę, z któ rej bę dę za -
do wo lo ny i któ rej na pew no nie za po mnę, ale te raz mam się
roz li czyć bez żad nych zni żek. Roz li czy łem się. A nie spo -
dzian ki fak tycz nie nie da ło się za po mnieć. Ta kiej „nie spo -
dzian ki”, w po sta ci pust ki po kil ku dzie się ciu ty sią cach na
kon cie, nikt by nie za po mniał. I na gle, mój roz wój nur ko wy
nie tyl ko przy sto po wał, ale na brał zde cy do wa nie złe go kie -
run ku. Ma rzy łem o pew nym kur sie, a ra czej o miej scu nur -
ko wym, któ re moż na by ło zo ba czyć tyl ko w cza sie trwa nia
te go kur su. Kurs był spe cy ficz ny, wy ma ga nia - któ re trze ba
by ło speł nić, że by do nie go przy stą pić - rów nież. Oka za ło się
jed nak, że tak jak za zwy czaj, pew ne wy jąt ki są, ale nie dla
mnie. Li czą się pa pier ki i for mal no ści, a umie jęt no ści… Na
kur sie by ło du żo ga da nia, nur ko wa nia tro chę mniej, ale wy -
ma rzo ne miej sce obej rza łem. Kurs ukoń czy li wszy scy. Nic
dziw ne go, kosz to wał na praw dę sło no, a wy ma gań za li cze -
nio wych – przy naj mniej ja - nie za uwa ży łem. No, mo że
oprócz te go, że nie moż na by ło opu ścić nur ko wa nia, chy ba,
bo nikt żad ne go nie opu ścił. Nie by ło by w
tym nic nie zwy kłe go, gdy by nie fakt,
że pa trząc z per spek ty wy cza su, by -
ła to nie świa do ma pró ba zbio ro -
we go sa mo bój stwa (zła ma nie wie lu
norm bez pie czeń stwa, w tym
pod sta wo wych). Mo gła to
być rów nież pró ba zbio ro we go
za bój stwa uczest ni ków przez
Pro wa dzą ce go (nie wie rzę, że
nie zda wał so bie spra wy,

że to co ro bi my, co on z na mi ro bi, jest nie bez piecz ne, nie -
zgod ne z pra wem i zdro wym roz sąd kiem…). Ca ły ten wy -
jazd roz po czął etap otwie ra nia oczu. Po sze rze nie mo ich
za in te re so wań o in ne aspek ty nur ko we spo wo do wa ło, że fi -
nal nie od na la złem wła ści we miej sce. Od sze dłem od Te go
CN, wraz ze mną ode szli in ni, w su mie kil ka na ście osób.
Prze cież już od ja kie goś cza su wie dzie li śmy, że na sze dzia -
ła nia do ty czą ce sa mo dziel nych tre nin gów i nur ko wań bez
nad zo ru nie spo ty ka ją się z apro ba tą Sze fa…

Spo tka łem In struk to ra, któ ry im po nu je swo ją wie dzą,
prak ty ką, umie jęt no ścia mi i cha ry zmą, z ja ką to wszyst ko
prze ka zu je swo im kur san tom. Po nad to jest zwy czaj nie
uczci wym czło wie kiem. Ce ny kur sów są pro por cjo nal ne
do ja ko ści usług, któ re ofe ru je. Tak, za ja kość na dal trze -
ba za pła cić! Zgrab ne ze sta wie nie uczci wej oce ny umie -
jęt no ści i po trzeb kur san ta po łą czo ne są z so lid nym,
no wo cze snym i bez piecz nym pro gra mem szko le nio wym.
Sys tem współ pra cy cha rak te ry zu je przy ja zne trak to wa nie
sta łych klien tów, roz sąd ne zniż ki na kur sy oraz za kup czy
wy po ży cza nie sprzę tu… Wi dać, że w tym ca łym „biz ne -
sie” przede wszyst kim li czy się Czło wiek i je go Pa sja.

Czę sto za da ję so bie py ta nie - dla cze go aku rat ja mu sia -
łem przejść wła śnie tę dro gę? Dro gę, któ ra bo le śnie od bi ła
się nie tyl ko na sta nie mo je go kon ta, ale przede wszyst kim
na prze cięt nych umie jęt no ściach, któ re za czę ły roz wi jać się
w bły ska wicz nym tem pie do pie ro pod okiem Od po wied -
nie go Fa chow ca? Dziś z prze ra że niem ob ser wu ję lu dzi, któ -
rzy bez rad nie lub bez wied nie po zwa la ją się trak to wać w
spo sób, któ ry do brze znam. Umy sły i umie jęt no ści tych lu -
dzi blo ko wa ne są po przez cho re idee Sze fów two rzą cych
sek ty w róż nych or ga ni za cjach. Naj gor sze jest „pro du ko -
wa nie” i uza leż nia nie od sie bie nie peł no spraw nych i nie sa -
mo dziel nych nur ków, pseu do -nur ków, wy szko lo nych
prze sta rza ły mi me to da mi i wie rzą cych śle po we wszyst ko
co ro bi i mó wi biz nes men na zy wa ny in struk to rem… Cza -
sem uda je się otwo rzyć oczy ta kim lu dziom, spro wa dzić
ich na do brą dro gę, za ofe ro wać Ja kość zgod ną z rze czy wi -
sty mi po trze ba mi, a przede wszyst kim po ka zać im, że naj -

lep szy na wet Kurs to nie wszyst ko. Fi nal nie to od nich
za le ży, ja ki mi Nur ka mi się sta ną. My ślę wte dy z
sa tys fak cją, że uda ło mi się ura to wać ko lej ne

Nur ko we Ist nie nie i cie szę się, że pie nią dze,
któ re ów Nu rek za in we -

sto wał w swo je szko le nie, ni -
gdy nie sta ną się przy czy ną utra pień,
fru stra cji czy ża lu, że zo sta ły wy da -

ne w ta ki wła śnie spo sób. Oprócz pie -
nię dzy, któ re są prze cież nie zbęd ne do

ży cia, li czy się głów nie Pa sja i
Czło wiek!

Od po wied nia Ku ra
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„Wszyst ko jest z wo dy, z wo dy po wsta ło i
do niej po wra ca”. To, z punk tu wi dze nia dzi -
siej szej wie dzy, dość na iw ne stwier dze nie, uka -
zu ją ce świat po przez pry zmat wo dy i przy pi -
su ją ce jej funk cję spraw czą pra po cząt ku wszy-
st kie go, przy pi sy wa ne jest grec kie mu fi lo zo fo -
wi Ta le so wi z Mi le tu. I choć obec nie na uka
po zwa la na wy ja śnie nie wie lu spraw w in ny
spo sób, to wciąż nie kwe stio nu je ona fun da -
men tal nej, za war tej w tym stwier dze niu te zy, iż
wo da, bę dąc jed ną z naj bar dziej w świe cie po -
wszech nych sub stan cji, jest ab so lut nie nie zbęd -
na do po wsta wa nia, trwa nia i roz wo ju
wszel kich form ży cia. 

Od po wied ni kiem zwią za ne go z wo dą po cząt ku świa -
ta jest zgod ne z lo gi ką mi tu prze ko na nie, że wszel kie ży -
cie po wsta ło z jed nej pier wot nej sub stan cji. Tak więc
za rów no czło wiek, jak zie mia, ro śli ny i zwie rzę ta bez po -
śred nio lub przez zwią zek sym bo licz ny po cho dzą z tej sa -
mej ma te rii. Wo da w spo sób sym bo licz ny okre śla ją ca
po czą tek każ dej rze czy ozna czać też mu si i jej ko niec.

Po mi mo iż na sze cia ło skła da się w oko ło 85% z wo -
dy, a sam akt po czę cia isto ty ludz kiej i póź niej szy jej roz -
wój, ja ko ży cia pło do we go, do ko nu je się w śro do wi sku
wod nym, to fakt ten nie de ter mi nu je przy sto so wa nia nas
do ży cia i funk cjo no wa nia w wo dzie.

Hi sto rycz nie pa trząc, wiel kie cy wi li za cje sta ro żyt ne -
go świa ta, Me zo po ta mii, Egip tu czy In dii, po wsta wa ły i
roz wi ja ły się w opar ciu o bli skość mo rza czy wiel kich
rzek. Wo da po strze ga na by ła za wsze ja ko sym bol ży cia,
płod no ści czy oczysz cze nia. By ła też źró dłem wie lu nie -
zro zu mia łych i groź nych dla czło wie ka za cho wań, któ -
rym przy pi sy wa no czę sto nad ludz kie, bo skie, po cho dze-
nie. Nie ustan ne i nie uchron nie za cho dzą ce w wie lu płasz -
czy znach ludz kiej eg zy sten cji re la cje czło wiek – śro do wi -
sko wod ne sta no wić więc mo gą i po win ny pod sta wę
róż no rod nych do cie kań i we ry fi ka cji. Dzię ki roz wo jo wi
na uki i tech ni ki, czło wiek z suk ce sem roz po czął pod bój
i ba da nie ko smo su. 

Oka za ło się to być tech nicz nie ła twiej sze niż zba da nie
dna oce anu. Choć po dej mo wa ne od ty się cy lat, z po bu dek
uty li tar nych lub dla za spo ko je nia zwy kłej cie ka wo ści,
pró by zba da nia śro do wi ska wod ne go odar ły go już z wie -
lu ta jem nic, to wciąż jed nak po zo sta je ono dla nas miej -
scem ma gicz nym i jak ma gnes przy cią ga ją cym na szą

uwa gę. Chęć po zna nia skut ko wa ła od po cząt ków re la cji
czło wie ka ze śro do wi skiem wod nym tym, że bę dąc zu -
peł nie przez na tu rę do te go nie przy go to wa nym, sta rał się
wni kać w nie co raz to głę biej i głę biej. Pierw sze pró by
kon tak tu z tym śro do wi skiem, po dej mo wa ne przez czło -
wie ka pier wot ne go, po dyk to wa ne by ły za pew ne chę cią
wy cią gnię cia z wo dy po ży wie nia, a póź niej rów nież ma -
ją cych war tość oka zów flo ry i fau ny. Sta ro żyt ne źró dła i
prze ka zy hi sto rycz ne wska zu ją głów nie na mi li tar ny
aspekt dzia łal no ści czło wie ka w śro do wi sku wod nym.
Nur ku ją cych żoł nie rzy wy ko rzy sty wa ły w swych dzia ła -
niach wo jen nych już woj ska asy ryj skie czy grec kie, jak
np. w cza sie ob lę że nia Sy ra kuz w V w. p.n.e. flo ta rzym -
ska, a tak że Alek san der Ma ce doń ski, któ ry przy ich po -
mo cy do ko ny wał sa bo ta żu stat ków czy mo stów
nie przy ja cie la.

O nur ko wa niu, ja ko ak tyw no ści po zba wio nej cha rak -
te ru uty li tar ne go, mó wić za czę to do pie ro z po cząt kiem
XX wie ku, kie dy to Yves Le Prieur zbu do wał nie za leż ny
apa rat od de cho wy. Jed nak że ab so lut nie epo ko wym wy -
da rza niem w roz wo ju pod wod nej dzia łal no ści czło wie ka
by ło skon stru owa nie w 1943 ro ku „apa ra tu od de cho we -
go C – G”(od na zwisk Co uste au -Ga gnan), na zy wa ne go
też akwa lun giem. Wy po sa że nie w akwa lung, wraz z opa -
ten to wa ny mi wcze śniej płe twa mi, zde cy do wa nie uła twi -
ło nur kom prze by wa nie i swo bo dę ru chu pod wo dą,
wpły nę ło rów nież w zde cy do wa ny spo sób na wy dłu że -
nie cza su prze by wa nia pod po wierzch nią wo dy. 

Roz wój i ewo lu cja sprzę tu, ja ki w tym cza sie na stą -
pił, skut ko wał szyb kim wy od ręb nie niem i po dzia łem ak -
tyw no ści pod wod nej, jak też stwo rze niem róż nych
tech nik nur ko wych oraz wpro wa dze niem wie lu no wych
po jęć i ter mi nów. Do ty czy ło to za rów no ję zy ka mó wio -
ne go, jak li te ra tu ry po pu lar nej oraz fa cho wej. W Pol sce
pró by zde fi nio wa nia po jęć zwią za nych z nur ko wa niem
pod ję to już w wie ku XIX, za miesz cza jąc w „Słow ni ku
Ję zy ka Pol skie go”, praw do po dob nie pierw szą, pol ską de -
fi ni cję nur ko wa nia. Do pie ro jed nak za war te w Wiel kiej
En cy klo pe dii Po wszech nej z 1965 ro ku ha sło nur ko wa nie
uwol ni ło ten ro dzaj ak tyw no ści czło wie ka od przy mu su
dzia łal no ści uty li tar nej czy woj sko wej. 

W za war tej tam de fi ni cji, po raz pierw szy w Pol sce,
utoż sa mio no nur ko wa nie z czyn no ścią pły wa nia, wska zu -
jąc tym sa mym na je go zwią zek ze spor tem czy sze rzej
ro zu mia ną kul tu rą fi zycz ną. Rów nież de fi niu jąc po ję cie
nur ka, wska zy wać za czę to na zwią zek pro wa dzo nej dzia -

Wszystko jest z wody…
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łal no ści pod wod nej ze świa do mą ak tyw no ścią fi zycz ną
po le ga ją cą na pły wa niu pod wo dą. Wpro wa dze nie do li -
te ra tu ry ter mi nu „nur ko wa nia swo bod ne go”, ro zu mia ne -
go dzi siaj ja ko pły wa nie pod wo dą przy uży ciu ma ski,
płetw i nie za leż ne go apa ra tu do od dy cha nia, nie za si la ne -
go z do dat ko wych znaj du ją cych się na po wierzch ni bądź
pod nią urzą dzeń, przy pi sy wa ne jest J.Y. Co uste au, któ -
re go też uzna je się za pre kur so ra tej dys cy pli ny. Za rów -
no w do stęp nej li te ra tu rze, jak i po tocz nej świa do mo ści
ist nie je obec nie wie le po dzia łów nur ko wa nia, do ko ny wa -
nych w za leż no ści od je go ce lów, wpły wu ci śnie nia na
or ga nizm ludz ki, uży wa ne go sprzę tu itp. Chcąc unik nąć
nie po trzeb ne go po wie la nia i mno że nia ta kich po dzia łów,
na le ża ło by po ku sić się o od po wiedź na py ta nie, któ ry z
czyn ni ków naj bar dziej de ter mi nu je nur ko wa nie, sta no -
wiąc dlań ele ment de cy du ją cy o je go ist nie niu ja ko sa -
mo dziel nej for my ak tyw no ści czło wie ka. 

Wy da je się, że w nur ko wa niu naj istot niej szym czyn -
ni kiem jest spo sób po zy ski wa nia czyn ni ka od de cho we -
go oraz je go ro dzaj. Nur ku jąc wcho dzi my w śro do wi sko
dla sie bie ob ce, nie bę dąc przy sto so wa ni do funk cjo no -
wa nia w nim przez dłuż szy czas. Dla te go też ab so lut ną
ko niecz no ścią jest za pew nie nie czyn ni ka do od dy cha nia
w po sta ci po wie trza czy spe cja li stycz nych mie sza nin.
Bio rąc pod uwa gę ten wła śnie ele ment, mo że my pod jąć
pró bę po dzia łu nur ko wa nia na 3 pod sta wo we ro dza je, do -
pusz cza jąc oczy wi ście dal sze po dzia ły we wnątrz nich:

1. Nur ko wa nie na wstrzy ma nym od de chu – ro zu mia -
ne ja ko nur ko wa nie na jed nym za czerp nię tym na 
po wierzch ni od de chu. Ze wzglę du na uży cie, bądź
nie, sprzę tu ABC, osią ga ną głę bo kość i czas prze -
by wa nia pod wo dą mo że my tu wy od ręb nić:

– nur ko wa nie bez de cho we bez uży cia ABC - wy ko -
ny wa ne w spo sób za mie rzo ny, w sy tu acji jed nak, 
gdy sam pro ces nur ko wa nia nie jest war to ścią nad -
rzęd ną, lecz słu ży tyl ko do re ali za cji in nych ce lów,
np. pod czas na uki pły wa nia na ba se nie, od naj dy -
wa nie przed mio tów na płyt kiej wo dzie, pod czas 
czyn no ści ra tow ni czych;

– re kre acyj ne nur ko wa nie bez de cho we z uży ciem 
ABC – za ło żo ny cel, np. po znaw czy, mo że być zre -
ali zo wa ny wy łącz nie po przez za nu rza nie się pod 
wo dę. Nu rek wy po sa żo ny jest w pod sta wo wy, uła -
twia ją cy mu nur ko wa nie sprzęt ABC. Ze wzglę du
na brak spe cja li stycz ne go przy go to wa nia i tre nin -
gu osią ga nie wiel kie kil ku me tro we głę bo ko ści, rza -
dziej kil ku na sto me tro we, a sa mo prze by wa nie pod
wo dą jest moc no ogra ni czo ne w cza sie;

– spor to we nur ko wa nie bez de cho we(fre edi ving) – 
jest na sta wio ne na uzy ski wa nie mak sy mal nych 

moż li wych do osią gnię cia głę bo ko ści lub cza su 
prze by wa nia pod wo dą. Wy ma ga spe cja li stycz ne 
go tre nin gu fi zycz ne go i men tal ne go oraz bar dzo 
do bre go sta nu zdro wia. Osią ga ne są ol brzy mie głę -
bo ko ści, po dob nie jak cza sy prze by wa nia na 
wstrzy ma nym od de chu;

2. Swo bod ne nur ko wa nie z nie za leż ny mi apa ra ta mi 
od de cho wy mi – gdzie nu rek ko rzy sta z czyn ni ka 
od de cho we go, któ ry za bie ra ze so bą pod wo dę. Nie
jest po łą czo ny na sta łe z żad ny mi urzą dze nia mi do-
star cza ją cy mi mu ga zy od de cho we, znaj du ją cy mi
się na po wierzch ni lub pod nią. Nur ko wa nie od by -
wać się mo że w do wol nych płasz czy znach, bez ko -
niecz no ści za cho wa nia po zy cji pio no wej. Wy ma ga
uży cia spe cja li stycz ne go sprzę tu i wy po sa że nia 
oraz od po wied nie go prze szko le nia;

– swo bod ne nur ko wa nie re kre acyj ne – jest naj bar -
dziej zna nym i po pu lar nym ro dza jem nur ko wa nia,
któ re go głę bo kość uza leż nio na jest od stop nia wy -
szko le nia i po sia da nych upraw nień. Jest nur ko wa -
niem z za ło że nia bez de kom pre syj nym, wy ko ny wa -
nym przy uży ciu sprę żo ne go po wie trza lub wzbo -
ga co ne go sprę żo ne go po wie trza (ni trox) o za war to -
ści do 40% tle nu. Ze wzglę du na re ali zo wa ny cel 
wy róż nić tu taj mo że my na przy kład nur ko wa nia: 
wra ko we, na wi ga cyj ne, głę bo kie, ja ski nio we (ka -
wer no we), fo to gra ficz ne, pod lo do we itp.;

– swo bod ne nur ko wa nie tech nicz ne – wy ko ny wa ne z
do kład nie za pla no wa ną ak ce le ro wa ną de kom pre -
sją, przy uży ciu róż nych ga zów od de cho wych w 
cza sie jed ne go nur ko wa nia, co skut ku je bra kiem 
moż li wo ści na tych mia sto we go wy nu rze nia się na 
po wierzch nię. Wy mu sza uży wa nie znacz nie więk -
szej ilo ści spe cja li stycz ne go sprzę tu, po zwa la jąc na
osią ga nie du żych głę bo ko ści oraz zna czą ce wy dłu -
że nie cza su prze by wa nia pod wo dą;

3. Nur ko wa nie kla sycz ne – nu rek, wy po sa żo ny w od -
po wied ni sprzęt, po łą czo ny jest na sta łe z urzą dze -
nia mi zlo ka li zo wa ny mi na po wierzch ni, bądź pod
nią, za opa tru ją cy mi go w ga zy od de cho we.

Przed sta wio na tu taj pró ba po dzia łu pod wod nej ak -
tyw no ści czło wie ka po zwo li być mo że na pew ne upo -
rząd ko wa nie ist nie ją cych po jęć. Sta no wić też mo że
pró bę do pod ję cia do dat ko wych roz wa żań do ty czą cych
miej sca i ro li nur ko wa nia w róż nych dzie dzi nach kul tu -
ry fi zycz nej.

Grzegorz Zieliński
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Pod wod ny sa per - roz mo wa z pa nem Je rzym Bi li kiem

W ja ki spo sób zo stał Pan nur kiem?
Szko łę Ma ry nar ki Wo jen nej ukoń czy łem ja ko hy dro -

aku styk – ra da rzy sta i zo sta łem sze fem dzia łu ob ser wa cji
tech nicz nej na tra łow cu ba zo wym ORP ,,Ry bi twa”. Przed
służ bą w Ma ry nar ce Wo jen nej nur ko wa łem spor to wo. W
1969 r. ukoń czy łem w OSNiP WP kurs płe two nur ka III
kl. OPA (obro ny prze ciw awa ryj nej okrę tu).

Jak tra fił Pan do Gru py Płe two nur ków Mi ne rów?
W 1970 r. zo sta łem prze nie sio ny do Gru py Płe two -

nur ków Mi ne rów przy 15 Dy wi zjo nie Ku trów Tra ło wych
w Gdy ni. By ła to no wa struk tu ra, stwo rzo na do nisz cze -
nia uzbro je nia bro ni pod wod nej w por tach, na re dach, to -
rach wod nych i otwar tych akwe nach mor skich, jak
rów nież do obro ny prze ciw dy wer syj nej obiek tów por to -
wych i sta cjo nu ją cych w nich stat ków i okrę tów. GPM
wy ko ny wa ła roz po zna nia za gród mi no wych i je nisz czy -
ła. Od po wia da ła w stre fie od po wie dzial no ści 9 Flo tyl li
Obro ny Wy brze ża (od gra ni cy wschod niej do Ja ro sław ca)
za wy rzu co ne z mo rza obiek ty nie bez piecz ne, wy tra ło -
wa ne przez jed nost ki ry bac kie mi ny i tor pe dy.

Jak funk cjo no wa ła Gru pa Płe two nur ków Mi ne rów?
W skład GPM wcho dzi ło 5 dru żyn płe two nur ków mi -

ne rów, uzbro jo nych w naj no wo cze śniej szy na owe cza sy
sprzęt nur ko wy, apa ra ty o obie gu pół za mknię tym APW -3

Zawodowcy
Czaj ka, ska fan dry su che i mo -
kre, hy dro lo ka to ry ,,Wod nik”,
pon to ny i ho lo wa ne akwa pla ny.
Płe two nur ków za bez pie cza ła
dru ży na tech nicz na wy po sa żo na w ko mo ry de kom pre syj -
ne mo bil ne ,,Or to lan” w wer sji ,,L” i ,,R”, ze spo ły sprę -
żar ko we, ło dzie de san to we z sil ni ka mi przy czep ny mi.
GPM dys po no wał mor skim ku trem nur ko wym ,,M -2” i
wy ko rzy sty wał, w za leż no ści od po trzeb, ku try tra ło we i
tra łow ce ba zo we.

Czym się zaj mo wa li ście?
Od 1970 ro ku, do za koń cze nia w 1973 ro ku bu do wy

Por tu Pół noc ne go, GPM był za an ga żo wa ny przy pra cach
roz po znaw czych, spraw dza ją cych stan za gro żeń bro nią
pod wod ną, przy usu wa niu min, tor ped, nie wy bu chów po -
ci sków du że go ka li bru w re jo nie akwe nu bu do wy i to rów
po dej ścio wych do por tu. Przez ca ły czas bu do wy na po -
głę biar kach ,,Roz gwiaz da” i ,,In ży nier Wen da” ba zo wa -
ła eki pa płe two nur ków mi ne rów, któ ra przez ca łą do bę
peł ni ła dy żur mi ner ski i usu wa ła obiek ty, któ re sta no wi -
ły za gro że nie wy bu chem. W ten spo sób do mi ni mum
ogra ni czo no prze sto je pra cy po głę bia rek i sza land. W
cza sie bu do wy Por tu Pół noc ne go płe two nur ko wie mi ne -
rzy roz bro ili i zde to no wa li kil ka dzie siąt min mor skich,
tor ped i po nad ty siąc nie wy bu chów po ci sków du że go ka -
li bru do 410 mm.

Na kim wzo ro wa ny był GPM?
GPM wzo ro wa ny był na po dob nych jed nost kach NA -

TO. Nie mie li śmy tyl ko ta kie go wy po sa że nia tech nicz ne -
go.

Jak wy glą da ło roz mi no wy wa nie za raz po woj nie?
Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych, si ły mi no we Pol -

ski, przy po mo cy tra łow ców Flo ty Bał tyc kiej, roz po czę ły
tra ło wa nie bo jo we akwe nów mor skich, w ce lu za pew nie -
nia bez pie czeń stwa że glu gi i ry bo łów stwa W la tach sześć -
dzie sią tych ubie głe go wie ku Pol ska Ma ry nar ka Wo jen na
dys po no wa ła no wo cze sną flo tą prze ciw mi no wą, na któ rą
skła da ły się dwa dy wi zjo ny tra łow ców ba zo wych, 12 Dy -
wi zjon Tra łow ców Ba zo wych w Świ no uj ściu i 13 Dy wi -
zjon Tra łow ców Ba zo wych w He lu, każ dy po 12 okrę tów.
W Świ no uj ściu ba zo wał 14 Dy wi zjon Ku trów Tra ło wych,
a w Gdy ni 15 Dy wi zjon Ku trów Tra ło wych, na zy wa ne by -

Wy wiad uka zał się w li sto pa -
do wym nu me rze Ma ga zy nu „Ko -
man dos” (11/2010)
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ły ora cza mi mo rza, po sia da ły tra ły ma gne tycz ne, któ re
by ły dłuż sze od nich. Pol ska Flo ta Tra ło wa przed roz po -
czę ciem bu do wy Por tu Pół noc ne go wy ko na ła ogrom ne
tra ło wa nie bo jo we od Cie śnin Duń skich ,,Dar se Nort”
do to ru po dej ścio we go Por tu Pół noc ne go. W tym za da niu
uczest ni czy ły ca łe si ły tra ło we, dwa dy wi zjo ny okrę tów
ra tow ni czych, któ rych nur ko wie uczest ni czy li w pra cach
mi ner skich, dwa dy wi zjo ny p.j.p. (po moc ni czych jed no -
stek pły wa ją cych, zbior ni kow ce, po ła wia cze tor ped, okrę -
ty de ma gne ty za cyj ne, ho low ni ki, ku try łącz ni ko we i okrę ty
hy dro gra ficz ne). W su mie uczest ni czy ło po nad 180 jed -
no stek pły wa ją cych.

Kto wy ko ny wał nur ko we pra ce pod wod ne za nim
po wstał GPM?

Przed po wsta niem GPM pra ce mi ner skie wy ko ny wa -
ły Dy wi zjo ny Ra tow ni cze, któ re po sia da ły wy dzie lo ne
,,Gru py z Lą du”, w któ rych słu ży li nur ko wie mi ne rzy, jak
rów nież na tra łow cach ba zo wych płe two nur ko wie
,,OPA”.

Jak wy glą da pra ca nur ka mi ne ra?
Pro ces uniesz ko dli wie nia obiek tu bro ni pod wod nej

jest bar dzo skom pli ko wa ny, wy ma ga du żej wie dzy za rów -
no nur ka mi ne ra, jak i ca łej eki py za bez pie cza ją cej pro -
ces. Na przy kład, w cza sie prac po głę biar skich w Ba se nie
Wę glo wym nu rek Przed się bior stwa Ro bót Czer pal nych i
Pod wod nych zna lazł obiekt nie bez piecz ny, kie row nik ro -
bót nur ko wych prze rwał pra ce pod wod ne i za wia do mił
wła dze Por tu Gdy nia. Służ ba ope ra cyj na Ma ry nar ki Wo -
jen nej po le ci ła roz po znać obiekt przez GPM. W try bie
alar mo wym wy pły nął z por tu wo jen ne go ku ter nur ko wy
,,M -2” z eki pą płe two nur ków mi ne rów. Po za cu mo wa niu
w Ba se nie Wę glo wym, w ce lu po now nej lo ka li za cji, pod
wo dę ze szła pa ra płe two nur ków mi ne rów. Po 20 mi nu -

tach zlo ka li zo wa li obiekt i po sta wi li obok bo ję sy gna li za -
cyj ną z ama gne tycz nym cię żar kiem ko twicz nym.

Wi docz ność pod wo dą wy no si ła oko ło 1 me tra, obiekt
był czę ścio wo wi docz ny, po wstęp nym od ko pa niu wy ko -
na li nie zbęd ne po mia ry i stwier dzi li, że jest to naj praw do -
po dob niej mor ska mi na den na. Po wyj ściu pa ry płe two-
nur ków z wo dy, pod wo dę zszedł do świad czo ny bos man
płe two nu rek mi ner w ce lu zba da nia, zwy mia ro wa nia mi -
ny, zmie rze nia i roz sta wie nia wła zów, co po zwo li na okre -
śle nie ty pu mi ny, przez ofi ce ra bro ni pod wod nej, na
pod sta wie ka ta lo gów min mor skich. Bos man nu rek stwier -
dził uszko dze nie me cha nicz ne wła zu przy rzą du cen tral -
ne go mi ny. W mię dzy cza sie do wódz two GPM okre śli ło
za gro że nia i stre fy bez pie czeń stwa. Z ba se nu ewa ku owa -
no wszyst kie jed nost ki pły wa ją ce i za mknię to wej ście
głów ne do por tu. Po okre śle niu za gro żeń pod ję to de cy -
zję o pod nie sie niu mi ny na po kład ,,M -2”, wy wie zie niu
na po li gon mor ski i zde to no wa niu na dnie. Mi nę zde to no -
wa no, by ła to nie miec ka mi na ma gne tycz na ty pu ,,G” za -
la bo ro wa na 300 kg hek so li tu, ma te ria łu wy bu cho we go
dwa ra zy sil niej sze go od tro ty lu. Ca ła ak cja trwa ła 18go -
dzin.

Czy GPM współ pra co wał z Pol skim Ra tow nic -
twem Okrę to wym?

W cza sie służ by w MW by li śmy ska za ni na współ pra -
cę. Nur ko wie PRO znaj dy wa li prze szko dy na wi ga cyj ne,
obiek ty bro ni pod wod nej, a GPM roz po zna wał i nisz czył
za gro że nia. Po za koń cze niu służ by w MW, ja ko współ -
wła ści ciel PUS ,,PI RO MOR”, wy ko ny wa łem roz mi no wa -
nia i wy do by cia wra ków w Ba se nie Mul nik w Świ no uj ściu
ra zem z Pol skim Ra tow nic twem Okrę to wym, w su mie: 14
wra ków, 16 oce anicz nych den nych min mor skich, kil ka -
dzie siąt bomb głę bi no wych i po nad 3 to ny in nych ma te -
ria łów wy bu cho wych. Wy do by wa li śmy ra zem w Por cie
Kłaj pe da na Li twie wrak pły wa ją cej stocz ni ,,Ma ster ska”,
mo je za da nie po le ga ło na prze cię ciu wra ku trze ma li nia -
mi cię cia me to dą pi ro tech nicz ną.

,,GPM” po wstał w 1970 ro ku. 
Twór cą i pierw szym do wód cą był ko man dor ppr.

Zyg munt Osa da, wspa nia ły fa cho wiec i do wód ca,
obec nie miesz ka na Flo ry dzie.

Mo im na uczy cie lem był star szy cho rą ży szta bo wy
ma ry nar ki Hen ryk Ma li now ski, je den z naj lep szych
spe cja li stów bro ni pod wod nej, za słu żo ny nu rek MW
i PRO.

Do naj lep szych za li czam: star szy bos man szta bo -
wy Wła dy sław Ko złow ski ,,Za słu żo ny Miesz ka niec
Gdań ska”, star szy bos man szta bo wy Zbi gniew Ol -
szak, bos ma ni szta bo wi Zbi gniew Dzi kow ski i Wal -
de mar Sie rant.
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Czy bra li ście udział w two rze niu osła wio nej For mo zy?
Co do ty czy ,,For mo zy”, to twór cy tej jed nost ki za bie -

ra li w cza sie for mo wa nia naj lep szych fa chow ców z
wszyst kich jed no stek nur ko wych, tak że z GPM.

Jak wy glą da dziś sy tu acja nur ków w Ma ry nar ce
Wo jen nej?

We dług mo jej oce ny, stan nur ków w MW jest do bry.
Okrę ty ra tow ni cze, choć nie naj młod sze, są mo der ni zo -
wa ne, sprzęt nur ko wy stan dar do wy, jak na ca łym świe -
cie, lecz naj waż niej si są lu dzie. Nur ka mi są zwy kle pa sjo-

na ci, jest to za wód, gdzie nie ma przy mu su, je śli ko muś
nie od po wia da, to moż na zre zy gno wać. Nur ko wie Mi ne -
rzy, bo tak się te raz na zy wa ją, pod trzy mu ją sta re tra dy -
cje, są bar dzo ce nie ni w si łach mi no wych NA TO.

Czy Pol ska, ja ko pań stwo, przy go to wa na jest do
po dob nej ak cji, ja ką prze pro wa dzo no przy wy do by -
wa niu Kur ska?

Mo gę po wie dzieć tyl ko ty le, że przy wy do by ciu ,,Kur -
ska” pra co wa ło w su mie oko ło 30 pol skich me cha ni ków
okrę to wych za trud nio nych w ,,Smit Sa lva ge”.

Komunikat MSZ dotyczący sytuacji w Egipcie
2011.02.21
W związ ku z roz wo jem wy da rzeń w Egip cie, Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych uzna je w

ak tu al nej sy tu acji za moż li we z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa oby wa te li wzno wie nie wy -
jaz dów zor ga ni zo wa nych grup tu ry stów z Pol ski do egip skich ośrod ków tu ry stycz nych nad
Mo rzem Czer wo nym.

Mi ni ster stwo od ra dza w dal szym cią gu po dró że do du żych ośrod ków miej skich (Ka ir, Alek -
san dria, Su ez), a tak że wszel kie wy jaz dy in dy wi du al ne i gru po we, w tym wy ciecz ki fa kul ta -
tyw ne po za ośrod ki tu ry stycz ne.

Jed no cze śnie za le ca się wszyst kim oby wa te lom RP prze by wa ją cym ak tu al nie w Egip cie
za cho wa nie szcze gól nej ostroż no ści.

Ni niej szy ko mu ni kat ma cha rak ter in for ma cyj ny i nie mo że sta no wić pod sta wy do ja kich -
kol wiek rosz czeń.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

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
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Mój pierwszy raz
Instruktorzy i kursanci rozpoczynający drogę

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

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

mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=moj pierwszy raz
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Rozwiązanie z poprzedniego numeru

W tym nu me rze za miesz cza my kil ka ła -
mi głó wek. Du ża ilość pra wi dło wo na de -
sła nych od po wie dzi zmu si ła nas aby
pod nieść po przecz kę :) Pra wi dło we od -
po wie dzi pro si my nad sy łać ma ilem do
20 mar ca na ad res 
wy daw nic two@nu ras.in fo wśród na de sła -
nych pra wi dło wo roz wią zań roz lo su je my
3 na gro dy książ ko we.
Za prawidłowe odpowiedzi krzyżowki z
poprzedniego numeru nagrody otrzymują:
1. Łukasz z Leszna
2. Leszek z Siemianowic Śl.
3. Janusz z Krakowa
Gratulujemy.

mailto:wydawnictwo@nuras.info?Subject=Rozwiazanie krzyzowek z nr 15

